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STANOWISKO 

Prezydium Zarządu  Regionu Gorzowskiego NSZZ „Solidarność” z dnia 13 sierpnia 2019 r.  
w sprawie sytuacji społecznej w Polsce dotyczącej narzucania obywatelom szkodliwej „tęczowej” ideologii 
LGBT, w kontekście planowanej na 24 sierpnia 2019 r. tzw. parady równości w Gorzowie Wlkp. Apelujemy do 
wszystkich, którym leży na sercu dobro obywateli i poszanowanie naszych praw o bezwzględny sprzeciw 
wobec nieuprawnionego linczu medialnego na osobach głoszących prawdę w oparciu o wielowiekowe 
nauczanie Kościoła i obowiązujące przepisy prawa. Prosimy o udzielenie powszechnego wsparcia wysiłkom 
Kościoła Katolickiego i innych instytucji oraz osób dążących do ochrony społeczeństwa przed zgubnymi 
ideologiami propagowanymi fałszywie pod hasłami wolności i praw człowieka. Wyrażamy zdecydowany 
sprzeciw wobec bezwzględnej ekspansji ideologii LGBT - całkowicie obcej polskiej tożsamości wywodzącej się z 
chrześcijańskiego dziedzictwa. Natarczywe, prowokacyjne i obsceniczne seanse nienawiści (zwane paradami 
równości) parodiowanie mszy świętej, profanacja najświętszego sakramentu i wizerunku Matki Boskiej 
Częstochowskiej obrażają uczucia większości Polaków i nie mają nic wspólnego z obroną demokracji i 
podstawowych praw obywatelskich. Poszanowanie praw mniejszości, wolność wypowiedzi, szacunek do 
każdego człowieka bez względu na jego poglądy to kwintesencja demokracji, ale nie może to odbywać się 
kosztem naruszania praw i uczuć zdecydowanej większości obywateli naszego kraju. Próba podważenia 
instytucji małżeństwa, zapisanej w konstytucji jako logiczny związek kobiety i mężczyzny, jest działaniem 
niezgodnym z prawem, działaniem mającym na celu podważenie tak zakorzenionej w polskiej tradycji rodziny 
jako podstawowej jednostki społecznej, niepodważalnego fundamentu funkcjonowania i rozwoju 
społeczeństwa. Społeczeństwo ma prawo wiedzieć też, ze promowanie ideologii ma swoje źródła również w 
znacznym finansowaniu specjalnie powstałych w tym celu funduszy unijnych. Oczekujemy zdecydowanych 
działań odpowiednich organów Państwa mających na celu obronę podstawowych praw obywatelskich. Nie 
możemy stać bezczynnie i z pokorą przyjmować podważające naszą godność kolejne szykany i ideologiczne 
prowokacje wobec polskiego społeczeństwa. Zwracamy się do Pana Prezydenta Gorzowa Wielkopolskiego o  
niewyrażenie zgody na przeprowadzenie parady równości po gorzowskich ulicach jako zjawiska moralnie 
wątpliwego a na pewno szkodliwego dla naszych podopiecznych. 

 

 
 


