
Deklaracja Rady Miejskiej w Nowej Dębie 
w sprawie wprowadzania i promocji ideologii „LGBT” do wspólnot samorządowych 

 
Rada Miejska w Nowej Dębie wyraża swój stanowczy sprzeciw wobec pojawiających się w sferze 
publicznej działań zorientowanych na promocję ideologii ruchów LGBT, której cele godzą w 
fundamenty porządku społecznego, opartego o rodzinę rozumianą jako małżeństwo kobiety i 
mężczyzny, jak również w wolność i autonomię wspólnot religijnych, a zwłaszcza Kościoła 
Katolickiego czym naruszają przyjęty w Polsce ład konstytucyjny.  
 
„Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i 
niewiastę” (Rdz, 1: 27). Trudno uwierzyć, że wraz z rozwojem nauki i obserwowanym rozwojem 
technologicznym, człowiek osadzony w realiach XXI wieku neguje i podważa biologiczne i 
duchowe podstawy swojego bytowania.  Oczywiste prawdy o naturze człowieka i jego płciowości 
ustępują nachalnej propagandzie lewicowych demoralizatorów (spadkobierców ideologii 
bolszewickiej) których jedynym celem jest zniszczenie instytucji małżeństwa i rodziny, a przez to 
doprowadzenie do całkowitego przeorientowania stosunków i relacji społecznych. Celowi temu, 
prócz kłamstw i manipulacji służy również stosowanie terroru politycznej poprawności, 
cenzurowanie Pisma Święto, wyrzucanie z pracy osób broniących tradycyjnych wartości, oraz 
polityczne procesy pod zarzutem tzw. „mowy nienawiści”. Pod hasłami tolerancji i pokoju, 
aktywiści LGBT profanują święte dla katolików symbole, szydzą z sakramentów – zwłaszcza z 
Najświętszej Ofiary promując w ten sposób antycywilizację.  
 
Nie od dziś wiadomo, że dzieci winny dojrzewać w relacji, konfrontując się z męskością i 
kobiecością — ojca i matki — i w ten sposób osiągać dojrzałość uczuciową. I to właśnie w samej 
wspólnocie rodzinnej dziecko może być wychowane do rozpoznawania wartości i piękna różnicy 
płci, równości, oraz komplementarności biologicznej, funkcjonalnej, psychologicznej i społecznej . 
Dla dobra życia, rodziny i wolności deklarujemy, że samorząd, który reprezentujemy – zgodnie z 
naszą wielowiekową kulturą życia społecznego – nie będzie ingerować w prywatną sferę życia 
Polek i Polaków. Nie damy sobie jednak narzucić wyolbrzymianych problemów i sztucznych 
konfliktów, które niesie ze sobą ideologia LGBT. Mając na względzie dobro dzieci, instytucji 
małżeństwa i rodziny oraz prawidłowy rozwój wspólnoty narodowej deklarujemy, że: 

− stajemy w obronie naszej tradycji, kultury i religii przeciwko agresywnej, kłamliwej i 
szkodliwej ideologii LGBT 

− nie godzimy się na wprowadzanie do naszych szkół i naszego systemu oświaty elementów 
tzw. „wychowania seksualnego” w myśl standardów Światowej Organizacji Zdrowia; 

− nie godzimy się na demoralizację naszych dzieci przez tzw. „latarników” lub przez innych 
funkcjonariuszy politycznej poprawności; 

− nie godzimy się na szerzenie tzw. „homopropagandy” w gminnych placówkach 
oświatowych oraz jakichkolwiek obiektach należących do gminy Nowa Dęba.; 

 
Jednocześnie zwracamy się: 

− do nauczycieli i wychowawców, do dyrektorów szkół i przedszkoli o obronę polskiej 
rodziny, i wartości chrześcijańskich podczas prowadzonych przez was zajęć i w 
prowadzonych przez was placówkach 

− do burmistrza miasta i gminy Nowa Dęba o nadzór nad działalnością prowadzonych przez 
niego szkół i przedszkoli w objętym niniejszą deklaracją zakresie; 

− do mieszkańców miasta i gminy zatroskanych losem przyszłych pokoleń dzieci i młodzieży 
o włączenie się w obronę polskich wartości i polskich rodzin. 

 


