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PETYCJ^
w sprctłie podjęcic przez Radę llIiĘskq Czechołl,ic-Dciaddic tlchtvtlly lł, sprąwie prłięciu ,,Sanor7,tldołłej
Kańy Pruw Rodzilt" jako łłyrula ochłony y,ąńości pośy,iatlcłołtych y, Kottst!,tucji Rzeczypospolitej
I'olskiej, w Ęm ochrony rolxiny, maĘeńsfiłą jako ztł,iqzku kohiety i męźcłyztt1,, rodzitielstlvtt
i maciercyłistlł{} lrfąrl,ll tla achrony źycia rodzintlcgo, prilrfg ro<lzicóv do l,ycholł'altią tlzieci cgothie z
wiasnyłni priekonaniaui oraz prmuil. tlziecka dł ochrony prxcd damorilizacjq.

UZASADNIENIE

Okr,ęg Bielsi<i Zjednoczenia Chrześcijariskiclr Rodzilr rł,nosi o plzejęcie przez l{adę lr4iejską u'

Cz.echowicłch-Dziedzicach żw. ,,Samorz.ądorvej Karry Praw Rodzin". tj. dokunrentu ptzygotowanego ?|'Zę7.

lnstytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo luris.
PROJEKT

Uchwała nr .....,,.,. l .......... l2020
Rrrdy Miejski ej w Cz-echowicłch-Dziedzicach

z dnia ..,....... ..,,.,..,. 2020 n
rv sprawie prryjęcia przez Gnlinę Czeclrorł,ic-Dziedzic

Samorządorve.i Kariy Prarv Rodzin

Na podsłnwieafi. 18 ust.2 pkt2 wzrviązku za:Pr,7 ust. 1 p},t6a, pkt 8 ipk l6 usta§y zdniatirrrarca 1990r.

o saurorądzie gtrrintrynl (Dz, U. 1990 Nr 1ó poz. 95; r,i. Dz.|J. z 20l9 L. poz. 50ó. 1309, i57l, l69Ó, l815.)
t,traz § ....,..... Statutu Miasta Czechowice-Dz-iedzice stanowiącego załącmlk do uchwały Nr ....,...., l ,...,,.,., l
..,...,.. Rady Miejskiej Czechowic_Dziedzic z dnia .,...,.,,. r, w sprawie uchwalenia Statutu

Miasta Czechorvic Dziedzic (Dz. Urz Wbj. poz. ..,.,..... z. 1ńźn. znr.) - ttclrq,ala się, co
następu.ic:

§l
Przyjrnuje się Sanrorządorvą Kartę Prarv Rodzin stanorviącą zaiącznik do ninĘszej uchwały, jako rłryraz

ocluony rvartości pświadczorrlrch w Konstltucji Rzeczypospolitej Polskiej, rv tynr oclrrony rodziny,

nrałżeństrva jako związku kobiety i nlężcryzry, rodzicięlstwa i mncierzyrist§a! pra\,\,? do ochronY Ącia
rodzitrnego, prawa rodzicórv do *rychowania dzicci zgodnie z lv}asnytlri przckonaniatni oraz prarva dziecka

do ochrony przed detrroralizacją,

Spn, rS2, ł.2,o Lo
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Bielsko-Białn. 3.03.2020 r.

Burm ist rz czechtivic-tl ziedlli c
Pań Mari.an Blucllut

P rzcłvodn icz4cy Racly l\|iejs kiej w Czcch olv ica ch Dzicdzicach
pun Damiun zelazny
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Ękorranic rrchlvały porvierill się Burrnislrzorvi Miasta_Czcchowice-Dziedzice.

L]chlvirła rvchodzi rv życic z dnlerrr podjęcia,

Celern zloŻorrej .ProP9zYcji uchrvały Racly Miejskiej \ł, Czechowicach_Dzicdzicach jest
tlrzeczYlvistrrienie Potwicrdzonej przez ustrojodawcę iu p..ońUut. Konstytucji t{zeczypospolite1 polskiej
,,zasadY PoluoctriczoŚci ulnacniająccj upralvrricnia obyrvaieli i ich wspolnot" puprrc, wzinocnicnie rodzinyjako Podstarvorvej lvsPÓlnoty. spoleczncj oraz zapcwnic-nie jcj ochrony przed lvpływami ideologii
podtvaĄących jej autonornig i tozsamośc. Konstytucja iv art. 18"r,rymaga, by wladze publicznc otoc;ryły
szczegÓlną oclrroną i oPicką lodzinę, lrrałżcństrvo ,jako :nriązek kobicry i- rtlężciryziy, roclziciclstlvo i
rnacictryństrvo- Ustawil zasadnicza naklada takźe rra wiodzc publiczne oborviązek kicrorł,atria się dobrcm
IodzinY rv Prowaclzonej Politycc spolccztrcj i cltouomiczncj, Zaiarla pomocrriczoici w odniesictriu do rodzinyjcst tcz skorrkfctYzorłłna w irrt, 47 Konstyiucji grvara,ntujący,r, p,ońq o.llrong zycia ro<lzirulcgo oraz art. 48
ust, l, ktÓrY Potrvierdza Prarvo lotlziccilv clo wychorvania dzieci zgodnic z rvłasnynli przckonairian:i. Art. 72
ust. l KonstYtucji uslanawia ustrojową zasadę dobra dziccka ipoń,ierdza, ie kaidy rnoże żądać od oryanórv
u4adzY Publiczrlcj ochronY dziccka przcd rlcinolaliz-acĘ \&1adzc publicznc sI1 zobowiązlrnc. by lv politycc
sPołuczncj i gosPc:tlarczej urvzglęrlniać cltlblo rorlżny. Żacina spolcczność nie rioże rozivijać się uez udziału
rotizin - silnc rodzinY są lundanrerrtcrn silrlcj tvspóltlory. 1_1ziiiłr;, gcly nasz ką mielzy _się z ivyzrvaniami
dclrrogt'aticznYr-tri oraz ploblenrcnr osłabierria rvięzi spolccarych,"rv'tynr rocizinnyclr, tyn *ięttszc anaczclric
zYsktry'c arvorzelric Puez rvladze prrblicznc kol,zystnyclr rr.artttlkórv clta t'unkclonoruu,iia toaui,.y i nralżcristwa
orzlz do rvztllacrrialria rł'ięzi. na któryclt .o uuc opartc. W rych ol<oliczrróściach koniccznó jcst wvrażnc
oPorviedzenie się Po strorrie wartości poślviadczollyclr rv Konstytucji lłzeczypospolite,j lrolskicj. W tyn celu
sanlorząd dccYduje się na rłprorvadzęrrie konkretnych lozw,iązari znlr.oponorunych rł, Samorądoivej Katcje
Praw Rodzin, która stanowi. kornplcksolvy prognarn dz-iałań ,,ro' ,rl"r, wztnocnictlia rorlziny. ń.zyjęcic
Sanrorządclu'cj Karty prarv rodzin jcsl nic tylko clcklaracją popal,cia <1la silncj rodziny, alc tcz zobowią^iri",n
Bunnistlza do Podjęcia konkretnych działań. których celem bElzie ochrona praw rołziców i dobra dziecka w
szkole oraz rv Jrlzeclszkolu, ulvzględnienie kontekstu plllw rodzitr rv polityce społecznej salnouącltl.
dostosorvanie r,rslug spclłecznyclr <1o potrzcb rodzirr, pr-onrocja dobryclr praktiik <lotycŹącycn pi.arv rodzill ."r,

bizne"^ie, nronilortrwanie i egzekworvania pt,arv rorlzin * .ułyr,.l 
-obsi_arze 

innilrut"n.;i sanrorządu
teTtorialnego oraz tlvorzcIria przez organv samorządtr terytorialnegoprarva przyjaznegoiodzinie.

sA ]\,lo RZĄDO\\,A KARTA PRAlv RoDZtN

Rodzirla jest ltndaInentenr ładu społecznego i pod^starvową rvspólnota spoleczna, która stanorł,i optynlalne
Śr'odorvisko l'ozr.l'oju cz}owicka. Jcst lriezbędnylrr opat,cictrl dla rr.s:l,rstklch srvoic]r cz_lonkórv, szczccólnic
lrajnlłcldszl'cil i najstat'l^zvclt. Żadna zbiororvoścl uie jcst rv stt-tllie .",iliro."u. clobra lvspólncgo bcz udzialLr
rodzin. To od ich dribrego funkcjorror.r,allia zależy nasza przy.szłość. Samorz4cl tcrytorialnyjcsifundanrentenl
Palistrva Pla\\'llęgo. Stanolyczo sprzeciwiamy się poclrvażaniu na poziomie sanlotząclorvyingrvarantorvanych
konstYtucyjnie priliv lodzin, w lynl prarv lodziców idzieci, oraz usfrojowej pozyili ną}żeństr.va,
Opowiadanly się po stlonie wartości 1l;ośrviadczonych w Konstyfucji Rzecąlrospoiit*; lolit lej _ lodziny,
rnalŻeństlva jako zrviązku kobiety i męż,czyzny, rodzicielstrva i nracisrzylistwa (ait. l8), prawa do oclrrony
ŻYcia todzinnego (art. 47), prawa rodzicórv do wyclrowania dzieci zgodlrie z r,vłasnymi pizekonaniarni (ań.
4[i ust. l) oraz prnrva dzicckn do ochrony przcd detnoralizacją (art. 72 ust. l).lń'ładzc publiczlle nra.ią
oborviązck urvzględniaĆ w pllitycc spolecznej i gospodarczcj dotlro roclziny (rLrt. 7l ust,'1 Konstytucj|.
WzYwamY wszYstkic osrrby, rrrdzirry, zrzeszenia ornz samorzątly, by przysąpifu do niniejszej Karty oraz
PtzYlącł-YlY się do obrony_tych rvartoŚci. slarając się zapervnić ich poszanowoni" poprz.r. lv.vtlanie aktów
prarvnych i podjęcie działań wplorvadzającyclr zawarte lv niej rozwiąźania.

I. PRAIYA RODZICÓ}V I DoBRo DZIECKA lry szKoLE oRAZ PRZEDSZKOI-U
Kons§ttrcYjna zasada pomocniczoŚci ,,unacniająca rtplarrłricnia obyrvateli i iclr rvspólnot" odniesiona do
1rodstarvolvej lvspólrroty ob;irłateli i konrórki społeczrlej, jaką "jest rodzilra. jest korrkretyzowalla iv
konstytucy_jnym prarvic rodzicórv do rvycho*,alria dzicci zgoclnic z rl,łasnynri pi.zckonaniami. Zadanicnl
instYfucji oŚrvialy jest wspomaganie rvychorvau,cz.cj roli roc'lziny *,sllu.óil, który llie koli<Juje z
konstytucyjnynti prarvanri rodziców (art. I pkt 2 ustalvy * Ptarło rrświatou,c (l)). Rolą oświatv nie jest
zastęPowanie rvychowarria rodzinnego, Niestety rv praktyce nawet ustawou,o gwarantowane prawa rocjz.icórv
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§ą bardzo czę§to igllol'owallc w toku wychowarria szkolllego i przcdszkolrlcgo. Dlatcgo kolricczue jest
Przyjęcic pĘez silnlolaldy ,,Kodcksu dobrych praktyk" ,awicla_iąccgo zbiór rvzorcowych rozwiąznń
Poka;ru,iących. jak praca wyclrowawcza szkół trroże zostać zorganizolvana rv oparcitr o znsadę iclr
;:otnocrriczoŚci rłycholvawcze.i wobcc rodziny. Clrociaż doltulrclrt taki nic będzic rr:iał wiążąccgo
clraraklcru, możc tv ;asadniczy sposób wplynąć rra budorvę kultury olgarriiacyjncj szkói piowa<lzonych
Pr'Ęz sat])otąd. W szkołaclr sanrorądowych nruszą byĆ rrx;pektorvalle u§ta\ł,Owg prawa rcldziców, !v tym w
szczególnoŚci komlrctencji rady rodzicórv do uchrvalenia proglamu wychorvawczo-prolllaktycznego orilz dó
rvyraŻarria zgody lra podjęcie współpracy z organizacjarni pozarądo,,vymi i wlłrróg każdornzowcgo
uzy§ka|tia zgody rodzica na udział dziccka w zajq;iach nieobowiązkorvych. Ponadto, wla_ścirvą praktyką jcst
ullloŻlirvierrie lodzicom aktyrvncgo lvlączenia się rv te proccsy, w tylll \y aspckcie neryttllycznynl.
Zapclvnicnic rodziconr mozliwości lveLyfikacji zervnętrzuych organizacji dzialających na tcrcnie szkoly oraz
lnaterialÓ}v uĄrvanyclr podczas prolvadzonychplzez uic zajęć rricobotviązkorvych powinrro następowsc na
rlwóch glziornacl-t: zrrrówro indywidualnic, jak i zbiororvo, paprzcż radę rodziców. Dobą praktyką jest
udostqprrienic infornracji zarvicrająccj nie tylko naż\^,ę, alc też progranl zajęć olirz profil takicj organiiracji
każdcnlu rodzicorvi z osobnir. w sposób umożliwiający zapoznanic się z trcścią tych dokruncntów przccl
zapisanielrr na zajecia. Podobny mechaniarl powinien zost!ć zastosowatry wobec rvszrystkich innyclr forrn
dzialalnoŚci dydaktyczrlo-rvychowawczcj szkoły lub placórvki, którc rvykl,aczają poza Jndstawę pfoglamo}vą
lub drłtycz;} zagadnicń objęlych porlstawą programową wychorł,ania do irycia rv roclzinic, w tyrrl
re,alizowalrvch w ramącb grantórv ze środków publicznycb. Dobrą praktyką jest także infonrrowanic przcz
szko}ę rodzicórv o przysiugujących inl uprawnicniacll, narvet jcśli takr obowiązek rrie wylrika wpfost z
ustawy, Sanrorząd prorvadący szkolę powinien również publicarie udostęprilć irrfo1,1nacjc o rvspólpracy
szkól z organizacjalni pozł,z4dowymi, po<lając jc r.v Biułctl,nic Inlonnacji Publiczrcj i na stronic
internctorvcj gminy. Wskaz:r.rć trzcba pr4łrajmnicj nazwy organizacji, ria dzialalnośc których wy,iJał zgodę
dvlektor, oraz określić, jaki jest chartkter ich akt}rvności. Dzięki takiemu rozrviązaniu rodzice będą
dysponou,ać r,vicdzą o iunkcjolrorvaniu sz.ko}y jcszczc pvcd podjęcicrn dccyzji o porvicrzcniu jcj zadari z
zakrcsu lvychorvania dzięcka. Uzupchricrlicm tych rozrvitlzari powinno byc urnożlirvicnie roclziconr
uczestnictrva u, zajęciaclr lozrvijającyclr ich kompetelrcjc rvychowa\tvczęl a dzieciom w warsz-talach
rvspierających wyclrolvawczą rolę rodzirly, ąodnic z nlodclem rvychowania itrteglalnego. Samorząd

;rowinicn inicjowac i wspicrać sz,kolcnia d|a nauczycicli dotycz4cc tcj problcmaryki oraz, ws;ńlplacy z
lodzicanri. Szko}y, którc wypracorvują i stosują dobre praktyki dotyczącc prarv rodzin, powinny być
wspierane i wyróżniane przez gminę,

lI. PRA\ilA RODZIN w POLITYC§ SPOŁI,CZNEJ woJEwÓpzttvrt
Instrunrcllty polifyki spo}cczncj prowadzonej przcz gmirlę powinnv byc twofzonc irvdt'azane z
uwzględnienie rrr kontckstu pmw rodziny, jcj autononrii i tozsalności. Programy wspólprac1, z organizacjarni
społocznyIni powinlry uwzględniać zrsadę rvianacniania rodziny i nlałżeristwa oraz uTkluczać finirtlso',,"anie
projeklórr,, l<tóre godzą w.te wartości. Korrieczrre jest rv szczególności wylączenie nrozlirł,ości przeznnczania
środkriw publicznych i mienia publicznego na plojekĘ podważające konsĘtucy,jną tożsamość nralżeristtva
jako ał,iązku kobiety i mężczyz.ny lrrb autononrię lociziny. Takźe regulaminy samotz4dowych konkursórv dla
organizacji spoiecznych porvinny zostać unrpelnione o standafdy wzmacniające rodz.inę i maŁżerisnvo oraz-

*ykluczające przezraczanie środków na dzialarlia podwazljące konstyfucyjne fundamerrty prawa

1,odzinnego lub godzące w pl,awa obywatcli. Samorządowe progranry protilaktyczrre, które rnają na cclu
przrciwdziałanie ptzęrnocy i 1rouroc jej ofiarom, przeciwilziałiuię alkoholiznlorvi i narktlnr:tnii t;litz.

realizację ."i6q, polityki zdrowotnej, powi:rny urvzględniać zasadę poszanorvania integralności rodzirry',

która nroże zostać uclrytone tylko lv syfuacjach liyjątkorłych, jak zagrożenie życia lub zdroivia jej czlorrkórv.
Tylkcl w ten sposób uda się ulriknąc i,latologiczrllah sytuacji, gdy dochodzi do nieproporcjonalnej ingerencji
w zycie roclz_in, \\, tyl,n rrarvet odbierania dzjeci, kóra nie jest uzłsadrriona jakimikolwiek poważ-nymi
pzesłarrkan'i, Ważrre, by programy protilaktyczne i itribrrnacyjne realizowanę przez samorząd clbjęĘ
obszary pod§tawowyclr wyzwari, przed którytri stają dżś rodziny, w tym protilaktykę zdrorvia
prokreacyjnego i działarria wspierające trwałość małżęństw' Sanrorąd 1rcwinierr wspiel,a rodziny
rłychowującc dzieci. rv tym wielodzietnc. Konicczne jes1 takze wykluczenie prawnej ilyskryrrlinacji
nrałżęristw i rvyclrolrywanyclr przez riie dzieci w politycespołeczrrej. Zbyt często dochodź do sytuacji, gdy
faLt pozostawauia ptzez rodzicórv w związku rrrałżeliskirrr negatywrrie rvpĘłł,a rra sytuację dziecka. Dotyczy
to w szczególuości dostępu do usług i świadczeli of'erowanyclr pfzez san}orząd, których prryznanie jest

uwaruŃorvatrc złozctricnr oślviadczcrria o stahlsic sanlofilcgo rodzica, Już satno urcalniclric tcgo rodzaju
oświadczęń poprzez wpl,ou,adzenie ztranĘo rv polskilr. systeru"ie ptalvnyn, wylnogu. by sarrrolny rodzic
przedłożył otzeczelrie zasEdzające alirnenty, może rłyelilninować korzystanie z tęgo przywileju przez osoby
nieuprarvtrione ornz zasadlliczo ogranicryć slCIlę dyskymirracji małź:eristrv. Ważnyrn elelnenterrr poli§ki

,^, /
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SPołcczlej Prowadzonej Przez gnlinę powinllo być tłkże stq,orzenje tozwiązań unlożlirviających roclziconl
rłYbór PonriędzY różnYnri forr:rami opicld nad najmlo<lsrymi dzicćnri. Organy .onrórądu powinrry
*'ProtvadziĆ lneclranizrrry, którc ułatwią t,odziconr ltajnllorjszycll 1111""1 1ł,ybór lr"niieory opicką ao,1,o*ą,
instYtucjrlrrallrą oPicką k<llektywnrr i innymi formaini opie-ki nad clzicciiem, pozrur,iulą" na realizację
zróŻnictlrvalrYclr Potrzeb, jakie mają różnc grupy roclzjców i clzieci. Ronviązania takie sianorł,ilby talcc
udogoclrrienie dla rodziców, których dzieci nie mogą korzystać z opieki kolekiywncj, Rzeczylviste działar.ric
organórv salrrorządu tcVtorialnego jcst uzalcżniorre rric tylko od obowiązując}clr rrór-rn prawnyclr. alc taĘc
tld 1rrzYgottlwania i wieclzy urzElnikórv. Dlatego rvażne jcst ;rrzeszkolÓnie-praco*,nikórv sarirorądowlch,
',v tYrn odPorvicdzialnych za obszar ponlocy społcczncj, w ząIQ,e§jie autotronii i ptrwncj lożsamości rodŹiuy.
Pralv rodziców oraz dobra dziccką. Uczcslnikom szkolcń powinrra zostac przekazani rzctelna i ryolrra orl
idcol<lgii ',r'icdza o obou'iązrrjącyrn pt,alvic ofaz o skuteczrrych n-ietodaclr przcciwdzialalria zjau,iskonr
nicPoĄdanYm, w tynl pźclnocy, uzalczrricrriclrn i innvnl rlysfirrrkcjoln, które rnogą występować w
gospodiu'slrvach dolrlclwych i lv przcstrzetri publicznej. Chocfuż badania cmpiryczIle jcdnoznacznic
Potrvicrdzłrją, że silrr0 rvięzi rodzirulc skulcczrric chronią przcrl przenrocą, l1tl wicltl prorva<lzonyclr
dotychczas szkolcniach tn podstarl,,orva lviedza była podwazana.

IIl. USŁUGI SPOLECZNE DOSTOSO1VANE DO POTRZEB RODZIN
Sanrorząd po'"vitricn podjąc takzc starania, aby usłtrgi slrolecare byly jak najlcpioj rloslosorvane clo potlzeb
rodzin. a jeśli to nrożlirvc, uwzględniały trdogodnicrria pozrvalające rra korlysiaiic z niclt prz.ez rodziny z
dziecni. Wspólnc spędzanic czasu przez rodziny polvinlra unozliwiać jak najszcrzcj ri szczególności
infrirstruktura §porto§,tl i rckrcacyjrra. Ważnc, żcby 1.1lzlczcnic rorlz-irry, małżclist*]a i ror]ziciclstwa
afimlou'anc było takżc rv obszarzc dziatania prowadzonychprzazgmirrę instytucji kulturalnych,

N, PIłOMOCJAD()BRYCH PRAKTYK DOTYCZĄCYCII PRAW RODZIN w I}IZNE§IE
Dobrc praktyki dotycące praw rodziny powinn}r być promowane takze w sektorze przedsiębior.stw.
Sanrorząłl 1rorvinicn poprzcć plogxamy ccrtyfikacji przedsiębiorców. którzy przyjęli rozwiqzania sprzyjającc
roclzinie. MoŻe to na§tąpiĆ z:aró*rro popuez progran] cęrtyfikujący rozrviązalria atlresr;wane <lo

konsunrentórv, w tym aliżki dedykowąnę rodżnorn czy udogodnierria dla rodzitl z clziećmi, jak i program
obe.inrrrjący dobrc praktyki dotyczące sytuacji pracorvrrikórv bętlącyclr roclzicanri,

V, I\,toNl1,oRolvANIE I EGZEKIVOIł/ANIE PRAW RODZIN
Dla realizacji prarv rodziny klucztlwe jesl stworzenic skuteczlryclr mcchaniznlów poinvalających na ich
cgzeklvowanic. Ważne jest także, by rodziny bl,ły śrviadonrc przysługujących inl prarr,, Aby prarr.idlorvo
realizowąĆ na poziomie satr:orz4dourynr pra}va rodzin, korriecale jcst porvoianie Rzecznil<a Praw Roclzirly
oraz stu'olzenie samorz4dowegtr §ystenlu zgłasznnia naruszeli Praw |odziny. Rz,ecznik powinien
monitororvaĆ przestrzegalrie prarv rodzilry przez ilrstytucje sanrorządorł,e, w tym szkoły. oęrz itrtenveniorvac
lv sytuacjach, gdy dochodzi do iclr naruszenia, lłzecznik moż_e prowadzić inlblinię lub skrąynkę kontaklową
umozlirviajlcą przesyłanie zgloszoi. Porł,inien takze ilrlbrrnowac rodziny o przysfugujących inl plawach.

V I. 1"!v0 R ZnNI Ii PnAWA PRZY,IAZI{EGO RO DZl Nl Ii
Znaczenie prarv rodzjn nie ogranicza się do rozrviąz.ań, którc są tlęte rv niniejszej Karcie, Na sytuację
rodzirry wpllrvają bezpośrednio także akty prawne, któryclr _elówrrynr przedlliotem regtrlacji jest inna
problematyka, Dlatego prą,gotorvanie każdego alttu pmlva ntie_jscou,ego porvinno poprzedzać określenie.
czy rvpłyuie on na sytuację rodzin oraz tla zakres iclr praw, w tyln praw rodziców i praw dzieci - zgodnie z
zasaclą ,fatnil1: mainstrecmtlhg, Jesli tna to miejsce, kazdorazou,o nalezy citrkonac rł.szęclrstronnej oceny
skutkórv regulacji lv tyn,t zala,esie, Niedoptlszczalne jest w szcz.ególności ograniczenie przez akt prawa
nriejscowego konstytucyjnych i ustawowyclr prarv rodzin i ich człorrkórł,.

Okęg Bielski Zjcdnoczcnia Clrrześcijańskich Rodzin uwaza wplowłdzcnie rv/rv projcktu uchwaly
za celolve i niezĘdne w dobie rozpasania ideologii LGB f oraz neomarksistorvskiej ideologii gender.
Przyponrinalrry, że Marlcs nfał rradzieję dokorrac przejścia od tradycyjnie ugnrlltolvanej rodziny do
konlunistycznej po1;l,zez zrriesienie,,starych relacji lodzinllych" z pomocą,,lvielkiego przenly§łu", względnie
dolricro poprzcz ,.rozdarcic pielivohrego związ_ku rodziny". ponicważ .,rcwolucja konrutristyczlra" jcst
,,najbardziej radykalnyur zenvanietl z tradycyjnynri relacjąmi włnsności", któryclr negatywnym skutkiern
było rvcdłrrg rricgo rrr.irr. malżeirstrvo trrotloganricalc o1ilz rodzina po.|ęta tradycyjrrie i po cluześcijairskrr.
Autorzy ..Mtrnifcstu Parłii Korntmistyczrrej" nic pozostawili cicnia wąłplirvości co do swojcgo
alrtyrrrałżcńskicgo iantyrodziuncgo prognrmu: ,,}.Iic jest zrdnvm cudcm, źc w tym pochodźc rozrvojowryn
zry\\'a się najbardziej radl.kalnie z trałlycyjnymi idealni". ,,Wyłzr1 fornrę t,odziiry", względnie.,norve fornly
społecznyclr nviązków ponliędzy ludżlli" zatrrietza stworzyc dopiero konlutrizn jako szczytowy pozioru
rozwoju matcrii. Już rv l9l7 roku, czyli zataz po olbrzyIniclr §tratach rv nrałzcirstrvąc]r i rodzirrach rrarodu
rosyjskicgo i lv pozostałyclr trarodaclr, sporvodowanycir zniszczeniarrri tervolucji bolszewickiej w carskie,i
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ZChtł,
V kadencji

Rosji. Lenirr był durrrrry ze,,ztriszczerria porzqdku" rodzirrnego o tradycjach cluześci|arlskich rvielu stuleci i

nlówi1 ctłl lnłr:łziez"v kornunistyczticj rv Rosji: ,,To, co §l:tltJ", c;ryli chrzcścijańskic, ,,jcst zlliszczone [",];jcsl
cmentarzy§kie,ll. co ,.reszĘ zasłuiylo, ti lyC przcmienionynt rv ctnclttarzysko", Uu'aŻarnY zalem, Żc

oclrrtlna przcd lcwłckinri, lrconiarkii.tn*.t ln i rrirrtłrrri ideologicznynri - alakującyrni instYucję rodui'lY -

ręistrje się rv zadarria sanrorądu lokalnego.

W zrviązku z porvyźszynr rł,rrosirny jak rv pelitum petycji.

Monika Socha-Ctyż
rvww.socha-czvz Dl

Wylażam zgodę na porlanic <jo wiadolności publiczriych moich pcłnych duriYch osotlorvYch oraz

danych orgalrizrrcji rla potrzeńy publikncji w Biuietynie lnlornlacji publiczrrej.

( l) Llstnlvl z (lltin l.{ grutlnia ?0ló r. , }rrlu,o ośrvittorve (DaU, ź ?0iE, puz i)9(; z,pó?Jl, zn1_1,
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