
KOŃ TROJAŃSKI W SZKOLE
ZAGROŻONA RODZINA 

CO KRYJE SIĘ ZA Modelem na rzecz równego traktowania?

To wdrożenie w szkołach zajęć, dostarczających wiedzy o orientacji 
seksualnej i tożsamości płciowej LGBT. Jest to "edukacja", która 
upowszechnia ideologię gender oraz realizuje postulaty ruchów, 
promujących kontrowersyjne praktyki seksualne. To działania sprzeczne 
z zapisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Sprawdź w Internecie

www.OdpowiedzialnyGdansk.pl  •  www.Stop-Seksualizacji.pl
www.NieDlaGender.pl

wyszukaj FILMY na YouTube: Wojna o dzieci- edukacja seksualna  
Skutki zalegalizowania małżeństw homoseksualnych w Massachuset
 Edukacja seksualna w polityce ONZ, EU, RE - Magdalena Trojanowska

Edukacja w Niemczech porażający obraz upadku Zachodu - 
socjolog Magdalena Czarnik
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Wiemy, że genderowy program, w którym forsowana jest celowa 
dezorientacja dzieci wobec tożsamości płciowej, prowadzi do zaburzeń 
w rozwoju psychoseksualnym. Takie problemy czekają nas już od września 
w szkołach. Jak chronić swoje dziecko, jak się przygotować na spotkanie 
nowego roku szkolnego? 
Dowiedz się więcej na stronie www.odpowiedzialnygdansk.pl
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Lista działań, które może podjąć każdy rodzic:

Złóż rodzicielskie oświadczenie wychowawcze przygotowanego przez 
Ordo Iuris.
Obejrzyj proponowane filmy i poczytaj artykuły ze strony  
stop-seksualizacji.pl

Porozmawiaj z rodziną i znajomymi o tym problemie, odbierz ulotki 
i rozdaj w szkole wśród znajomych, wrzuć do skrzynki na listy.

Rozmawiaj z dziećmi na tematy poruszane na godzinie wychowawczej. 

Od września roześlij przygotowany mail do wszystkich ze swojej 
skrzynki kontaktów. 

Włącz się w działania inicjatywy obywatelskiej  
odpowiedzialnygdansk.pl 

Zorganizuj spotkanie dla rodziców np. przy parafii, zaproś na nie 
wszystkich, również odpowiedzialny gdańsk.

Wesprzyj nas- wpłać kilka złotych na konto

Stowarzyszenie Odpowiedzialny Gdańsk 
ul. Nowe Ogrody 35, 80-803 Gdańsk
Nr konta mBank: 04 1140 2004 0000 3302 7793 7251
odpowiedzialnygdansk@gmail.com
 www.odpowiedzialnygdansk.pl
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Bądźcie obecni w szkołach – zgłaszajcie się do Rady 
Rodziców szkoły – tam macie możliwość nadzorowa-
nia, kto i co będzie przekazywał dzieciom
 
Nie podpisujcie na pierwszej wywiadówce zgody na 
zajęcia dodatkowe, zanim nie dowiecie się, kto je 
poprowadzi i jaki jest scenariusz spotkania z uczniami

Na hasła „równość, tolerancja, antydyskryminacja” 
powinna zapalić się czerwona lampka alarmowa.  
Wzory pism www.odpowiedzialnygdansk.pl


