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PORADNIK DLA ODPOWIEDZIALNYCH RODZICÓW 

Materiały instruktażowe dla organizacji i stowarzyszeń prorodzinnych podejmujących działania na rzecz 
ochrony dzieci przed deprawacją oraz dla osób/rodziców, chcących dopiero podjąć takie działania. 
Krytyczne uwagi, pytania i propozycje dotyczące uzupełnienia poradnika prosimy kierować na adres: 
odpowiedzialnygdansk@gmail.com 
 

„TAKA BĘDZIE RZECZPOSPOLITA, JAKIE JEJ MŁODZIEŻY CHOWANIE” 

Drodzy Rodzice, 

zwracamy się do wszystkich, którym leży na sercu 

dobro polskich dzieci. Programy deprawacji w 

edukacji są zorganizowanym działaniem mającym na 

celu wypłukiwanie z młodego pokolenia wartości 

będących spoiwem polskiego społeczeństwa. 

Patriotyzm, wiara katolicka, rodzina i polska kultura 

stały się przedmiotem ataków wrogów państwa 

polskiego. Manipulacja społeczeństwem oparta o 

zasadę „dziel i rządz”, która jest finansowana z 

zagranicy, ma wywołać podziały w społeczeństwie i 

wprowadzić zamęt przypominający początki 

rewolucji bolszewickiej. Pod hasłami 

rewolucjonistów „równość, wolność, tolerancja” 

kryje się totalitaryzm ideologii gender/LGBT 

(lesbijek, gejów, biseksualistów, transwestytów i 

innych orientacji) kwestionujący podstawowe prawa 

człowieka, takie jak: prawo do życia, wolność słowa i 

naturalne prawo rodziców do wycho-wywania 

swoich dzieci. 

Oddajemy w Wasze ręce poradnik, w którym 

dzielimy się naszym doświadczeniem. W ten sposób 

chcemy pomóc Wam zorganizować się w 

środowisku lokalnym, by przeciwdziałać szkodliwym 

wpływom ideologii gender/LGBT, wdzierającej się 

do polskich szkół i przedszkoli, która wyrządza 

wszystkim dzieciom nieodwracalną krzywdę. 

Obserwujemy nie tylko w Polsce, jak pod hasłami 

równości, tolerancji i edukacji, odbywa się rekrutacja 

młodzieży i dzieci do środowisk LGBT, często za 

plecami i wbrew woli rodziców. Nastolatka, raz 

wciągniętego w to środowisko, bardzo trudno z 

niego wyrwać. Proszę wyobrazić sobie swoje dziecko 

wracające ze szkoły z informacją: „Mamo, tato - 

 
1 dr J. Próchniewicz, dr J. Nicolosi 

jestem gejem/lesbijką/ osobą transseksualną”. To 

może być pociągające dla zagubionego, 

dorastającego człowieka, zwłaszcza, że zwykle 

towarzyszy takiej deklaracji  nagła uwaga, a nawet 

pewien rodzaj podziwu w środowisku.  

Specjaliści1 przestrzegają, aby nie diagnozować 

homoseksualizmu u młodzieży, u której tożsamość 

się dopiero kształtuje, tj. do ok. 21-25 roku życia, 

Niestety nasze dzieci, będące w wieku, w którym 

chce się wszystkiego spróbować – zachęcone przez 

edukatorów LGBT – mogą podjąć aktywności o 

charakterze homoseksualnym, co będzie miało 

następstwa przez całe życie.  

Mamy bardzo mało czasu i musimy aktywnie działać 

już teraz. Jeśli prześpimy ten czas - dla naszych dzieci 

i następnych pokoleń - może być za późno. Nowe, 

szkodliwe wzorce, raz zaszczepione, będą się 

powielać i rozprzestrzeniać. Dziś nie wystarczy już 

pilnować własnych pociech. Musimy zawalczyć o 

całą młodzież - to przyszli małżonkowie, przyjaciele, 

współpracownicy i znajomi naszych dzieci. 

 Doświadczenie pokazuje, że organizacjom 

sprzeciwiającym się ideologii gender/LGBT i 

promującym tradycyjne wartości rodzinne trudno 

przebić się do mediów które polskie są tyko z nazwy, 

a tym samym dotrzeć z informacją do 

nieświadomych zagrożenia rodziców. Jednak, w 

grupie siła – i dlatego zapraszamy do wspólnego 

działania i dołączenia do ogólnopolskiej inicjatywy 

ODPOWIEDZIALNYCH RODZICÓW.  

Działając razem, możemy osiągnąć znacznie więcej! 

mailto:odpowiedzialnygdansk@gmail.com
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Szczegóły w dalszej części poradnika. 

 
 
 
 

1 
 
 
 
 

 

 
Stwórzcie grupę 

inicjatywną 
 (3-6 osób) 

2 

 

 
Wybierzcie formę 

działalności (stowarzyszenie 
zwykłe lub KRS) 

3 

 

 
Nawiążcie kontakt z innymi 

organizacjami i proście o 
wparcie 

4 

 

 
Zjednajcie sobie 

duchownych 
(biskup/proboszcz) 

5 

 

 

  
Zaistniejcie w Internecie 

www/FB/Twitter/Instagram 
 

6 

 

 
 

Przygotujcie prezentację 
multimedialną i materiały 

drukowane (ulotki/plakaty) 

7 

 

 
Zorganizujcie 

spotkanie 
inauguracyjne 

8 

 

 
 

Pozyskajcie i przeszkolcie 
wolontariuszy 

9 

 

 
 

Zorganizujcie wiele 
spotkań/wykładów dla 

rodziców 

10 

 

 
Zorganizujcie pikietę, 

akcję ulotkowo-
plakatową 

11 
 

 
Stwórzcie sieć osób 
wymieniających się 

informacjami                             
i wspierających się 

12 

 

 
Nieustannie dokształcajcie 
się, śledźcie, co się dzieje 

lokalnie, w Polsce i na 
świecie, dostosujcie do tego 

działania 

KROK PO KROKU 
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• Uświadomienie jak największej liczby mieszkańców (przede wszystkim rodziców), jakie zagrożenia 

płyną ze strony ideologii gender/LGBT – aby jak najwięcej rodzin mogło ochronić swoje dzieci 

• Stworzenie sieci osób wzajemnie informujących się i wspierających w celu ochrony dzieci przed 

deprawacją 

• Blokowanie działań aktywistów gender/LGBT w środowisku lokalnym (gł. szkołach i przedszkolach) 

 

Pamiętajmy, że badania jednoznacznie wykazały, że częstotliwość występowania ryzykownych 

zachowań seksualnych (wczesnej inicjacji seksualnej, aborcji) jest wśród polskich nastolatków o wiele 

mniejsza niż wśród ich rówieśników w krajach, w których realizowany jest program permisywnej 

edukacji seksualnej wg. Standardów WHO. Zatem zdecydowanie lepsze wyniki przynosi w tym zakresie 

realizowany w naszym kraju program Wychowania do Życia w Rodzinie (szczegóły na str. 11). 

1. ORGANIZOWANIE SIĘ 

• Stwórzcie grupę inicjatywną: zbierzcie 

przynajmniej 3 – 6 osób, które widzą i rozumieją 

zagrożenia, wiedzą, czego chcą i gotowe są 

zaangażować się czasowo, emocjonalnie oraz 

kreatywnie pokonywać szereg przyszłych 

trudności.  

 

• W grupie powinna być osoba wiodąca 

merytorycznie, z talentem przywódczym, która 

dobrze rozumie zagadnienie i ogarnia sprawy 

wizerunkowe. Kolejna ważna osoba to zastępca 

do spraw techniczno-organizacyjnych. Pozostali 

członkowie to osoby, które doradzają, ale też są w 

stanie wziąć na siebie odpowiedzialność za 

konkretne, potrzebne w danej chwili działania 

(np. kontakt z mediami, obsługę serwisu 

internetowego czy współpracę z drukarnią przy 

przygotowaniu ulotek/plakatów). 

 

• Dobrze, gdy są wśród Was osoby z 

doświadczeniem w pracy społecznej, działalności 

politycznej, gospodarczej, prawnicy, informatycy, 

graficy komputerowi, nauczyciele, pedagodzy, 

psychologowie itp. oraz osoby mające kontakty z 

dziennikarzami. Im więcej osób aktywnie włączy 

się w działania, tym większą sieć kontaktów 

zbudujecie i tym szerszą będziecie mieć 

możliwości oddziaływania i zbierania informacji. 

 

• Bardzo pożądane jest osoba mająca liczne 

kontakty z organizacjami katolickimi (należąca do 

wspólnoty) i mająca dobry kontakt z kurią. 

 

• Nie wszystkie osoby muszą być od razu członkami 

Waszego stowarzyszenia. Mogą wspierać Was 

doraźnie, pomagając w konkretnych sprawach 

(np. stworzenie strony www, prowadzenie 

mediów społecznościowych, porad prawnych czy 

nawiązywanie kontaktów z dziennikarzami).  

 

• Oprócz sympatyków Waszej organizacji należy 

zadbać o ciągły napływ jak największej ilości 

wolontariuszy - osób, które aktywnie będą działać 

w swoim najbliższym otoczeniu (rodzinie, szkole, 

przedszkolu, dzielnicy).  Osoby te informują Was, 

co się dzieje w terenie, pilnują placówek 

edukacyjnych pod kątem niebezpiecznych 

programów, wchodzą w skład rad rodziców w 

szkołach, są w kontakcie z dyrekcją, współpracują 

z proboszczami parafii i lokalnymi wspólnotami. 

Takie osoby będą pomocne przy organizacji 

masowych wydarzeń, akcji informacyjnych 

(ulotkowych, plakatowych) oraz marszów i 

wieców. To taka Wasza lokalna armia 

pomocników, którą trzeba nieustannie powiększać 

i rozwijać.

CEL DZIAŁANIA 
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2.  FORMA DZIAŁANIA 

 

• Na początku możecie tworzyć grupę nieformalną. 

W miarę rozwijania działań i potrzeb możecie 

założyć formalne stowarzyszenie (zwykłe bądź 

rejestrowane w KRS).   

 

• Zakładając własne stowarzyszenie będziecie 

bardziej rozpoznawalni w lokalnej społeczności, co 

ma liczne zalety. Znajdą się osoby, które chętnie 

Wam pomogą, przyłączą się do wspólnych działań, 

dofinansują. 

 

• Niezbędny jest „szyld” Waszego stowarzyszenia, 

czyli nazwa i logo.  Pod tym szyldem ludzie będą 

Was rozpoznawać, pod nim będziecie występować 

w mediach i przed urzędami.  

 

• Swoją działalność możecie także prowadzić pod 

“marką” już istniejącej organizacji i dzięki temu 

czerpać z jej doświadczeń.  

 

• Zapraszamy do przyłączenia się do działań naszego 

stowarzyszenia „Odpowiedzialny Gdańsk” - poprzez 

stworzenie nazwy wg schematu „Odpowiedzialna 

Miejscowość”, np.: „Odpowiedzialny Radom”, 

„Odpowiedzialne Chojnice”. Wielkość miejscowości 

nie ma znaczenia, może to być duże miasto, małe 

miasteczko lub wieś.  

 

• Przykładowe znaki graficzne (logo) na bazie 

pomysłów organizacji społecznych: 

 

      

 
 

• Możecie też stworzyć własną, niepowtarzalną 

nazwę Waszego stowarzyszenia, zalecamy 

jednak, aby nazwa ta była pozytywna, czyli nie 

koncentrowała się na elementach zniewolenia i 

deprawacji, tylko na drodze do uwolnienia się 

od nich (stąd nasz wybór – „Odpowiedzialny 

Gdańsk” – nazwa wskazująca, że naszą drogą 

jest odpowiedzialność rodzicielska).  

 

  3.  WSPÓŁPRACA 

 

• Nawiążcie kontakt z innymi organizacjami 

rodzinnymi z Polski i poproście je o wsparcie. Lista 

wybranych organizacji znajduje się na końcu 

poradnika. Proście o gotowe materiały, ulotki, 

poradniki, o pomoc w postaci gotowych 

prezentacji, przeszkolenie w prowadzeniu 

spotkań itp. Wiele gotowych rozwiązań i porad 

znajdziecie na ich stronach internetowych. 

 

• Wchodźcie we współpracę z lokalnymi 

organizacjami. Mogą to być na przykład lokalne 

stowarzyszenia i fundacje, wspólnoty katolickie, a 

także związek zawodowy „Solidarność”, kościoły 

protestanckie, organizacje pro-life, a także 

organizacje polityczne wyznające podobne 

wartości. 

 

• Warto zachęcić do współpracy lokalnych, 

kandydatów na radnych, aby zaangażowali się i 

przez swoje działania dali się poznać 

mieszkańcom. 

 

4.  HIERARCHIA KOŚCIELNA 

Dobrze jest – na samym początku działalności - 

złożyć wizytę u lokalnego, decydującego biskupa z 

przedstawieniem celu i planu działań oraz z 

prośbą o błogosławieństwo na prowadzenie 

prelekcji przy parafiach. Warto postarać się o 

uzyskanie pisma od biskupa do proboszczów ze 

zgodą na prelekcje przy parafiach i ewentualnie 

zapytać o możliwość umieszczenia herbu biskupa 

na plakatach i ulotkach, jako popierającego akcję. 
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• Jeśli jest pośród Was lub wśród Waszych 

sympatyków człowiek zaprzyjaźniony w kurii – 

dobrze, aby przed pierwszym spotkaniem z 

biskupem zapowiedział Was i stosownie 

przedstawił. 

 

• Kiedy biskup zobaczy sprawną, roztropną grupę 

rodziców, którzy chcą się zająć trudnymi tematami 

w obronie dzieci, jeśli Wasza grupa będzie 

formować postulaty z delikatnością, kulturą i 

wyczuciem, jeśli nie będzie wśród Was osób 

skompromitowanych czy problematycznych - 

będziecie mogli cieszyć się realnym i trwałym 

wsparciem ze strony władz duchownych.  

 

 

 

5. OBECNOŚĆ W INTERNECIE.  

     KONIECZNA! 

Większą wiarygodność dla dziennikarzy i większości 

ludzi mają informacje, które można potwierdzić w 

Internecie, dlatego prezentujcie swoją aktywność 

co najmniej na:: 

• Własnej stronie WWW (może być także w formie 

bloga osadzonego np. na wordpress na własnej 

domenie). Jeśli zdecydujecie się na nazwę w 

formacie „Odpowiedzialna Miejscowość”, możecie 

wykupić domenę wg schematu: 

www.OdpowiedzialanaMiejscowość.pl (lub net, 

com, org.  itd.), np. www.OdpowiedzialnyRadom.pl. 

Domenę można wykupić (o ile jest wolna) np. na 

stronie www.nazwa.pl  

 

• Facebooku - własny fanpage 

Dodatkowo dobrze z czasem uruchomić: 

• Twitter - łatwo nawiązać tam kontakt z lokalnymi 

dziennikarzami 

• Instagram - zdjęcia, ulotki, plakaty, hasła, 

zaproszenia w formie obrazu. 

Treści umieszczane na powyższych platformach 

internetowych należy ustawicznie wzbogacać i 

aktualizować.  

 

6. DRUKOWANE MATERIAŁY 

PROMOCYJNE 

Aby skutecznie prowadzić działalność 

informacyjną, organizować spotkania i inne 

wydarzenia konieczne jest stworzenie 

materiałów promocyjnych w postaci 

drukowanej, czyli m.in.: plakatów i ulotek. 

W celu wydrukowania ulotek/plakatów 

rozejrzyjcie się za lokalną drukarnią lub 

zamówcie wydruk przez Internet. Dobrze jest 

współpracować z osobą z doświadczeniem 

grafika komputerowego.  

 

Ulotki – powinny zawierać nazwę organizacji i 

jej logo, proste porady, proponowane strony i 

filmy do obejrzenia w Internecie, dane 

kontaktowe, ewentualnie numer Waszego 

konta bankowego (lub organizacji, z którą 

współpracujecie, ale nie konto osoby fizycznej).  

 

Przykładowa ulotka dołączona na końcu 

poradnika.  

 

Najlepiej rozdawać ulotki w następujących 

miejscach: 

 

• przed szkołami i przedszkolami (najlepiej 

przed zebraniami rodziców i po nich)   

• przed kościołami (przed Mszą Świętą i po 

niej, zwłaszcza tą dla dzieci, gdy jest dużo 

rodziców).  

• W ruchliwych punktach miejscowości 

(uczęszczany deptak, galeria handlowa) 

Ulotki można także: 

• wrzucać do skrzynek na listy 

• zawieszać na tablicach ogłoszeniowych w 

klatkach bloków mieszkalnych i kamienic. 

• zawieszać na zewnętrznych, ogólno- 

dostępnych tablicach ogłoszeniowych 

(np. osiedlowych) 

 

 

 

http://www.odpowiedzialnyradom.pl/
http://www.nazwa.pl/
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Potykacz - naszym wypróbowanym sposobem 

zwrócenia na siebie uwagi przy rozdawaniu ulotek 

jest użycie tzw. potykacza, czyli dwóch spiętych 

tablic Λ z wypisanymi hasłami np. “Stop deprawacji 

dzieci” (jak wygląda taki potykacz, możecie 

zobaczyć wpisując do wyszukiwarki Internetowej 

„potykacz reklamowy”, my używamy tekturowych 

wersji). Stawiamy taki potykacz w ruchliwym 

miejscu (przyciąga on uwagę ludzi, którzy nawet 

czasem sami do nas podchodzą), stoimy obok niego                   

z ulotkami (najlepiej co najmniej w dwie osoby), 

wręczamy ulotki przechodzącym osobom, 

podchodzimy do ludzi, rozmawiamy 

 

Ulotki i inne materiały w PDF do samodzielnego 

wydruku – warto mieć także przygotowane 

materiały (ulotki czy materiały edukacyjne) w 

postaci PDF do samodzielnego wydruku na 

drukarce domowej (wersja kolorowa i/lub czarno-

biała). W sytuacji braku ulotek drukowanych w 

drukarni albo na wypadek szybkiej akcji można 

zwrócić się do wolontariuszy z prośbą o 

wydrukowanie materiałów w domu i niezwłoczne 

rozpoczęcie pracy z nimi (rozdawanie, wrzucanie do 

skrzynek itp.) Materiały PDF można umieścić na 

stronie internetowej stowarzyszenia albo wysłać 

mailem do wolontariuszy. 

 

Plakaty – zawieszane na słupach lub tablicach 

ogłoszeniowych; skuteczne jest wywieszenie 

plakatów w miejscach udostępnionych przez 

kościoły (płoty, drzwi, kościelne tablice ogłoszeń) - 

należy oczywiście poprosić o pozwolenie 

proboszcza 

 

7. ZORGANIZOWANIE SPOTKANIA 

INAUGURACYJNEGO 

Bardzo ważną formą działalności jest organizowanie 

spotkań: z rodzicami, nauczycielami czy innymi 

organizacjami.  

Szczególnych starań należy dołożyć przy 

organizowaniu pierwszego spotkania – tzw. 

spotkania inauguracyjnego, na którym możecie 

zaprezentować Wasze stowarzyszenie a także  

przedstawić prezentację multimedialną na temat 

zagrożeń gender/LGBT. Prezentację łatwiej jest 

prowadzić w co najmniej dwie osoby. 

Na spotkanie inauguracyjne, a także większe 

konferencje warto jako prelegentów zaprosić 

utytułowane i znane osoby. Zaproszenia wysyłajcie 

również przedstawicielom innych organizacji 

społecznych, radnym, posłom oraz lokalnym 

dziennikarzom. 

 

Można też zaprosić bardziej doświadczoną osobę 

z istniejących już organizacji, która pomoże 

poprowadzić wykład merytoryczny. 

 

Informacje o spotkaniach mogą być przekazywane 

w formie:  

 

• plakatów i ulotek 

• ogłoszeń parafialnych 

• informacji prezentowanych w Internecie: 

na stronie www, w mediach społecz-

nościowych, można stworzyć tzw. 

„wydarzenie” na Facebooku 

• zaproszeń rozsyłanych na internetowe 

listy/grupy dyskusyjne,  

• pisemnych, indywidualnych zaproszeń 

wysyłanych listem i/lub mailem albo 

dostarczonych osobiście (np. do dyrekcji 

szkoły/przedszkola, rady rodziców). 

 

Spotkanie najlepiej zorganizować w większej sali, 

gdzie można wstawić krzesła dla widzów i gdzie 

jest miejsce (biała ściana lub ekran) na obraz z 

rzutnika multimedialnego oraz - o ile możliwe – 

nagłośnienie.  

 

• Na spotkania przygotujcie ulotki i plakaty oraz 

inne materiały informacyjne i edukacyjne. 

 

• Sprawdzonym miejscem na spotkania i wykłady są 

salki przyparafialne 

 

• Spotkanie dobrze jest rozpocząć modlitwą a 

zakończyć dyskusją i indywidualną rozmową.  

  



 
Strona 8 z 15 

8. WOLONTARIUSZE 

Kim są wolontariusze i jakie mają zadania 

zostało opisane w punkcie 1.  Jak ich pozyskać?  

• Na spotkaniu inauguracyjnym oraz każdym 

innym - zachęćcie uczestników do wypełnienia 

Ankiety Wolontariusza - czyli deklaracji 

wsparcia dla Waszej działalności. Miejcie ze 

sobą wydrukowane puste ankiety i rozdajcie je 

uczestnikom podczas spotkania, a na koniec 

zbierzcie je wypełnione. Ankieta powinna 

zawierać podstawowe dane o wolontariuszu: 

imię, nazwisko, telefon, adres e-mailowy, 

nazwę parafii i ewentualną przynależność do 

wspólnoty katolickiej lub innej organizacji, a 

także zakres możliwego wsparcia (w czym dana 

osoba może pomóc: np. tworzenie strony www, 

wsparcie prawne, kontakty z mediami, 

rozdawanie ulotek). Adresy mailowe osób, 

które się do Was zgłosiły (wypełniły deklarację), 

dodajcie do zamkniętego forum dyskusyjnego 

Waszej organizacji w Internecie.  

Przykładowa Ankieta Wolontariusza dołączona 

jest na końcu poradnika. 

 

9. WYKŁADY DLA LOKALNYCH 

MIESZKAŃCÓW (RODZICÓW) 

Jedną z najskuteczniejszych metod osiągnięcia 

celu są wykłady dla okolicznych mieszkańców: 

rodziców. Celem wykładów jest przekazanie 

rodzicom informacji o zagrożeniach oraz 

przeszkolenie ich - jak się przed tymi 

zagrożeniami bronić. 

Prosimy, abyście w Waszych prezentacjach 

zawarli jasne propozycje działań dla rodziców, 

takie jak: 

• złożenie Oświadczenia Wychowawczego w 

szkole, przygotowanego przez Ordo Iuris.  

 

Można je pobrać ze strony: 
www.odpowiedzialnygdansk.pl/dzialanie-rodzicow/ 

 

• wchodzenie do trójek klasowych i rad rodziców w 

szkołach – aby na bieżąco monitorować, co się 

dzieje, wiedzieć z wyprzedzeniem, jakie 

organizacje próbują dostać się do szkoły z 

niebezpiecznymi zajęciami dla dzieci; 

• spotkanie z dyrektorem szkoły, aby poinformować 

o zagrożeniach (dobrze zanieść dyrektorowi 

konkretne informacje w formie wydrukowanej; 

np. ulotki, artykułu); 

• informowanie kuratorium w razie 

nieprawidłowości na zajęciach w szkołach (np. 

edukacji seksualnej wg standardów WHO czy tzw. 

warsztatów antydyskryminacyjnych. Niezgodne z 

prawem są zajęcia dodatkowe bez zgody rodziców 

i bez obecności nauczyciela albo kosztem zajęć 

lekcyjnych; 

• słowa klucze za którymi może kryć się 

indoktrynacja dzieci to: „różnorodność”, 

„równość”, „tolerancja”, „anty-dyskryminacja” a 

nawet „walka z mową nienawiści”. 

• rozmawianie z dziećmi o tym, co się dzieje w 

szkole, jakie odbywają się zajęcia dodatkowe, np.: 

czy są to zajęcia z równości i tolerancji; warto 

także pytać dzieci o treści przekazywane na 

zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie” - 

doświadczenie wskazuje, że czasami prowadzący 

dokładają własne treści, spoza podstawy 

programowej; 

• proszenie - w podejrzanych sytuacjach - o 

scenariusz zajęć i rekomendacje osoby, która 

prowadziła spotkanie; 

• próba wprowadzenia do szkoły (np. poprzez 

działanie rady rodziców) przejrzystej procedury 

weryfikacji dla wszystkich zajęć, które miałyby być 

prowadzone przez organizacje zewnętrzne w 

szkole (np. w jakimś określonym czasie przed 

terminem zajęć, organizacja musi wypełnić 

formalną ankietę – konkretny, standardowy 

druk/szablon, taki sam dla wszystkich zajęć: 

dokładne dane, nazwa organizacji, kto będzie 

prowadził zajęcia i jakie ma kwalifikacje, jakich 

organizacji jest członkiem, dokładny program 

zajęć). Taka ankieta musi być udostępniona 

rodzicom, np. wywieszona na stronie 

internetowej szkoły i rady rodziców, aby każdy 

rodzic mógł się z nią zapoznać i miał czas na 

ewentualny sprzeciw.  

• interesowanie się jakie programy i organizacje są 

finansowo wspierane przez lokalne władze. 

http://www.odpowiedzialnygdansk.pl/dzialanie-rodzicow/


 
Strona 9 z 15 

10. SIEĆ WSPARCIA I WYMIANY 

INFORMACJI 

Aby działaś skutecznie, nie można zaniedbać ciągłej 

wymiany informacji. Warto też wspierać się 

nawzajem i cały czas rozwijać. 

Metody komunikacji 

• Znajdźcie w Internecie kontakty do lokalnych 

dziennikarzy, lokalnych mediów i portali 

internetowych i wysyłajcie: zaproszenia na 

wydarzenia, notatki, relacje oraz listy prezentujące 

Wasz punkt widzenia. 

• Rozwijajcie różne sposoby komunikacji oprócz 

tradycyjnych; możecie spotkania swojej grupy 

organizować bez wychodzenia z domu, na przykład 

przez Skype.  

• Można wspólnie przygotować dokumenty - zdalnie, 

na udostępnionym dysku (np. Dysk Google, 

DropBox itp.). 

• Ważnym elementem komunikacji jest ustawiczna 

rozbudowa zamkniętych internetowych list i grup 

dyskusyjnych. Można je stworzyć np. na gmail 

(googlegroups, czyli grupy google). Zapisując 

zgłaszające się osoby, starajcie się je weryfikować 

pod względem zaangażowania lub przynależności 

do wspólnot.  Najlepiej stworzyć co najmniej dwie 

grupy dyskusyjne: jedną, którą cały czas poszerzacie 

o nowe, czy chętne do pomocy osoby i staracie się, 

aby była jak największa, oraz drugą, mniejszą, tylko 

dla zaufanych osób, które dobrze znacie i które 

sprawdziły się w działaniach. W dużej grupie (którą 

trudno zweryfikować, może być nawet kilkaset 

członków) mogą się znaleźć osoby Wam 

nieżyczliwe, dlatego nie wszystkie informacje mogą 

być tam wysyłane.  

 

11. INNE FORMY AKTYWNOŚCI 

• W miarę możliwości odwiedzajcie: radnych, posłów, 

biskupów, wojewodę, kuratorium oświaty.  

 

• Nigdy nie chodźcie w pojedynkę, ale tak, jak 

posyłani byli apostołowie, co najmniej parami. 

• Piszcie listy do kuratorium oświaty, radnych, 

posłów, senatorów, urzędów, biskupów, 

ministrów i innych organizacji prorodzinnych. 

 

• Organizujcie spotkania, pikiety, protesty, 

manifestacje. Zapraszajcie na nie media i inne 

organizacje z Waszej miejscowości. 

 

• Bierzcie aktywny udział w konsultacjach 

społecznych 

 

• Zabierajcie głos w mediach i na komisjach rady 

miasta, podczas spotkań z politykami oraz w 

trakcie innych wydarzeń i konferencji prasowych 

 

•  Zbierajcie informacje i budujcie bazy danych o 

mediach, innych organizacjach, ważnych 

lokalnych postaciach życia społecznego: posłach, 

senatorach, radnych, urzędnikach, dziennika- 

rzach itp. Proście te osoby o wizytówki. 

 

• Starajcie się uczestniczyć w konferencjach i 

innych wydarzeniach.  

 

• Starajcie się brać aktywny udział w wyborach 

samorządowych i nie tylko. Jeśli uda się Wam 

wprowadzić do struktur miasta radnych, 

będziecie mieli większy wpływ na to, co się dzieje 

oraz lepszy dostęp do niektórych informacji.  

 

• Nie zaniedbujcie kontaktów z innymi 

organizacjami: dzwońcie i piszcie do nich, 

spotykajcie się (np. na konferencjach). 

 

• Nawiązujcie osobiste relacje, to pomaga później 

w realizacji np. wspólnych działań.  

 

• Powyższe działania to ważny element wyrażania 

Waszej presji społecznej. 

 

• Szukajcie materiałów w Internecie o tematyce 

gender i polecajcie je innym. Wartościowe 

pozycje można znaleźć na stronach organizacji 

prorodzinnych. To ważny element samo 

edukowania. 
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12.  KILKA OGÓLNYCH PORAD NA 

KONIEC: 
 

• Słowa – nie używajcie, wobec osób 

określających się jako „LGBT”, pejoratywnych 

określeń w stylu: „zboczeńcy”, „sodomici”, 

„dewianci”, „lewactwo". Odnoście się z 

szacunkiem do ich godności ludzkiej, z nadzieją, 

że kiedyś wrócą na właściwą drogę. Na złe nie 

odpowiadajcie złem, ale nieście radość i 

wyzwolenie, wolność od grzechu i deprawacji. 

 

• Media – często łatwiej zaistnieć w mediach ze 

swoim przekazem poprzez zorganizowanie 

konkretnej akcji (spotkania z rodzicami, pikiety, 

informacyjnej akcji ulotkowej), niż próbując 

umieścić w nich artykuł na temat samego 

problemu. Media poszukują sensacji, są tam, 

gdzie coś się dzieje. 

 

• Finanse – niezależność w działaniu uzyskujemy 

dzięki naszemu zaangażowaniu i składkom 

członków własnej organizacji. Większe fundusze 

można uzyskać pisząc projekty, o których 

dofinansowanie możemy ubiegać się np. w 

Narodowym Instytucie Wolności. Duże, 

rozpoznawalne w mediach organizacje bazują 

na wpłatach darczyńców. 

 

• Porady prawne – wskazana jest współpraca z 

prawnikami z Instytutu na rzecz Kultury Prawnej 

Ordo Iuris. Warto również w najbliższym 

otoczeniu szukać pomocy wśród prawników, 

którzy przejawiają zaangażowanie społeczne. W 

przypadku naruszenia prawa odpowiednio 

piszemy listy do Kuratorium Oświaty, składamy 

zawiadomienia do prokuratury oraz informu-

jemy na piśmie wojewodę. 

 

• Zaufanie - po pewnym czasie zaczniecie 

funkcjonować jako swego rodzaju instytucja 

zaufania publicznego, przez co zaczną do Was 

spływać informacje, do których nie ma dostępu 

większość osób i o których nie zawsze chcą pisać 

dziennikarze poczynając od tak przemilczanych 

wieści jak ścieki płynące rzekami z Lwowa do 

Polski, a kończąc na najgorszych brudach 

znanych ludzi: przekręty finansowe, zboczenia, 

wykorzystywanie stanowisk, współpraca z obcą 

agenturą itp. Zachowujcie to dla siebie, gdyż jak 

mawiał o milczeniu Churchill: “... sądy, które 

połknąłem, zamiast je wypowiedzieć, nigdy nie 

przyprawiły mnie o niestrawność ...”. 

 

• Nie zrażajcie się trudnościami! – przebicie się z 

przekazem do mediów (nawet katolickich), czy 

zorganizowanie spotkania, na które przyjdą 

lokalni mieszkańcy (rodzice, dziadkowie) – bywa 

wyzwaniem. Nie ustawajcie jednak w próbach i 

staraniach, cieszcie się z najmniejszego sukcesu. 

Konieczna jest cierpliwa praca u podstaw, krok 

po kroku, w dobrym kierunku. 
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13. EDUKACJA SEKSUALNA W POLSCE2 

Nie dajcie sobie wmówić, że w szkole nie ma 

wychowania seksualnego i albo wprowadzimy 

tzw. permisywną edukację seksualną, albo 

uczniowie będą zdani tylko na informacje z 

Internetu, bo to nieprawda!  

W polskich szkołach od 21 lat realizowane są 

zajęcia „Wychowania do Życia w Rodzinie” 

(WDŻWR). Zajęcia te nie są zajęciami 

pozalekcyjnymi. Są jedną z form działalności 

dydaktyczno-wychowawczej szkoły, o czym 

mowa w art. 109 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 roku – Prawo Oświatowe. Jak wynika z ust. 

5, zajęcia te nie mogą być prowadzone przy 

udziale wolontariuszy a jedynie przez osobę 

zatrudnioną w szkole na stanowisku 

NAUCZYCIELA, posiadającą wymagane do 

prowadzenia tych zajęć kwalifikacje (studia 

„Nauki o rodzinie” lub studia podyplomowe 

„Wychowanie do życia w rodzinie”).  

Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 1999 

(art. 4. ust. 1 i 2) respektuje zgodnie z art. 48 p. 

1 Konstytucji RP prawa rodziców jako 

pierwszych wychowawców swoich dzieci. 

Zgodnie z nim organizuje się spotkanie 

informacyjne, gdzie rodzice muszą uzyskać od 

nauczyciela WDŻWR informacje o programie, 

literaturze i pomocach dydaktycznych (zob. 

www.wdz.edu.pl). Tylko po takim spotkaniu 

mogą oni podjąć decyzję o rezygnacji z udziału 

swego dziecka w zajęciach przez złożenie 

odpowiedniego pisma do dyrektora szkoły. 

Jednakże jak już wspominaliśmy, przed 

podjęciem decyzji warto wiedzieć, że badania3 

jednoznacznie wykazały, że częstotliwość 

 
2 Przygotowała Alina Józefa Strzałkowska - na podstawie 
opracowania dla MEN 
3 Growing up Unequal: Gender and Socioeconomic 
Differences in Young People’s Health and Well-being.  
Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC) Study: 
International Report from the 2013/2014 Survey , 
Copenhagen, WHO Regional Office for Europe, 2016 

występowania ryzykownych zachowań 

seksualnych (wczesnej inicjacji seksualnej, 

aborcji) jest wśród polskich nastolatków o wiele 

mniejsza niż wśród ich rówieśników w krajach, 

w których realizowany jest program 

permisywnej edukacji seksualnej wg. 

Standardów WHO. Zatem zdecydowanie lepsze 

wyniki przynosi w tym zakresie realizowany w 

naszym kraju program Wychowania do Życia w 

Rodzinie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Health Policy for Children and Adolescents, No. 7, s. 
180), Szwecja: Skolbarns hälsovanor i Sverige 2017/18 
Grundrapport, s. 129,   
https://ec.europa.eu/eurostat/data/database; 
https://sdb.socialstyrelsen.se/if_abo/val.aspx; 
https://www.gov.uk/government/statistics/abortion-
statistics-for-england-and-wales-2017 
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Lista wybranych organizacji prorodzinnych w Polsce: 
 
Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris 
Fundacja PRO PRAWO DO ŻYCIA 
Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci 
Fundacja Mama i Tata 
SOS dla Polskiej Rodziny 
Obywatelska Inicjatywa Rodzin 
Stowarzyszenie Twoja Sprawa 
Stowarzyszenie Odpowiedzialny Gdańsk 
Fundacja Instytut Analiz Płci i Seksualności Ona i On 
Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza 
Stowarzyszenie Pedagogów NATAN 
Instytut Rozwoju Społecznego 
Fundacja JEDEN Z NAS 
Akademia ProFamilia 
CitizenGo 
Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny 
Polskie forum rodziców 
Fundacja Życie i Rodzina 
Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania 
Porozumienie na rzecz Rodziny 
Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka 
Ruch 4 Marca 
Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia 
Miesięcznik Wychowawca 
 

Lista niektórych mediów z pominięciem adresów do redakcji i telefonów do dziennikarzy, bez podziału 

na antypolskie i patriotyczne: 

GAZETY: 
Nasz Dziennik 
Niedziela 
Gazeta Polska,  
Niezależna 
Gość Niedzielny 
Tygodnik Solidarność 
Rzeczpospolita 
Do Rzeczy 
W Sieci  
Gazeta Prawna 
Polityka 
Super Express 
Fakt 
Dziennik 
Wprost 
Puls Biznesu 
Forbes 
Press Przegląd. 

STACJE TV 
TV Trwam 
Media Narodowe 
wRealu24 
Telewizja Republika 
TVP Info 
TVP 1 
TVP 2 
Polsat News 
TVP Regionalna 
TVN 24 
TVN 
 

STACJE RADIOWE:  
Radio Maryja 
Radio Plus 
Radio Lokalne 
PR 24 
PR1 
PR2 
PR3 
RMF FM 
Radio ZET 
Radio Wawa 
Antyradio 
Radio Kaszebe 
Radio Wnet 
 

PORTALE INTERNETOWE: 
pch24.pl 
prawy.pl 
salon24.pl 
Polska Agencja Prasowa 
TySol.pl 
Media Narodowe 
Prawy Prosty 
wpolityce.pl 
wprawo.pl 
onet.pl 
Wirtualna Polska, 
wirtualnemedia.pl, 
trojmiasto.pl 
 
STRONY WWW: 
OdpowiedzialnyGdansk.pl 
stoppedofilii.pl 
stop-seksualizacji.pl 
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Przykładowa ulotka awers i rewers: 

  



 
Strona 14 z 15 

 

 
mBank 12 1140 2004 0000 3302 7915 8628 
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Poniżej przykład deklaracji wolontariusza w wersji najbardziej rozbudowanej – można ją uprościć, np. do adresu 

email i telefonu. 

 


