Uchwała Walnego Zebrania Członków
Klubu Inteligencji Katolickiej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Radomiu
z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia stanowiska dot. tzw. karty LGBT+ ( lesbijek, gejów,
biseksualistów, transseksualistów + inne) oraz sprzeciwu wobec szkalowania ludzi wierzących
i Kościoła Katolickiego
Klub Inteligencji Katolickiej im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Radomiu wyraża głębokie
zaniepokojenie kartą LGBT+, którą podpisał prezydent Warszawy opowiadając się tym samym
za wprowadzeniem tzw. edukacji antydyskryminacyjnej i seksualnej w szkołach, sprzecznej
z chrześcijańską wizją rodziny i opartej na prawie naturalnym. Karta LGBT narusza fundamentalną
zasadę, że różnica płci „…stanowi podstawę małżeństwa i zbudowanej na nim rodziny będącej
podstawową komórka społeczną” (wypowiedź abp. Marka Jędraszewskiego).
Karta LGBT stoi w sprzeczności z Konstytucją RP, w której każdemu „zapewnia się wolność sumienia
i wyznania” (Art. 48.1) – w tym – „prawa do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego
i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami” (Art. 51.1 i 51.3), każdy też ma „…prawo żądać od
organów władzy publicznej ochrony dziecka przed…demoralizacją” (Art. 72.1). Ponadto wprowadzanie
jej do szkół rodzi wielkie niebezpieczeństwo seksualizacji oraz deprawacji dzieci i – zgodnie z ustawą
o Rzeczniku Praw Dziecka - stanowi przesłankę do podejmowania działań chroniących dzieci przed
demoralizacją. Należy także podkreślić, że Deklaracja RP do Konwencji Praw Dziecka ONZ stanowi, iż
realizacja Konwencji „dokonuje się z poszanowaniem władzy rodzicielskiej, zgodnie z polskimi
zwyczajami i tradycjami dotyczącymi miejsca dziecka w rodzinie i poza rodziną.”
Ubolewamy, że karta LGBT „proponuje szereg działań o charakterze promującym środowiska
homoseksualne, bądź inicjatyw stygmatyzujących w wymiarach społecznych osoby wyznające inny
światopogląd, bądź religię. Innymi słowy, chociaż zakłada ona „…przeciwdziałanie dyskryminacji, to
jednak sprzyja dyskryminacji innych” (Stanowisko Episkopatu Polski).
Wobec poważnych zagrożeń moralnych i społecznych, jakie niesie ze sobą wprowadzanie karty
LGBT+, Klub Inteligencji Katolickiej w Radomiu apeluje o poszanowanie wartości chrześcijańskich
i ogólnoludzkich w procesie wychowywania młodego człowieka i odstąpienie od realizacji tej karty
w polskich szkołach. Jednocześnie apelujemy do Ministerstwa Edukacji Narodowej o wyciągniecie
konsekwencji z faktu, że wprowadzanie do programu zajęć szkolnych zagadnień związanych z kartą
LGBT dokonywane jest przez nieuprawnione do tego merytorycznie władze samorządowe.
Ponadto wyrażamy sprzeciw wobec szkalowania Kościoła Katolickiego do jakiego doszło w Narodowe
Święto Trzeciego Maja i zarazem Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w wystąpieniu
redaktora naczelnego kwartalnika „Liberte” w Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego,
który „w niewyszukanych słowach i porównaniach” zaatakował Kościół katolicki i jego wiernych.
Okazujemy też pełną solidarność z wypowiedzią Rzecznika Episkopatu Polski, który stwierdził, że
„ wypowiedź red. Leszka Jażdżewskiego na Uniwersytecie Warszawskim odbieramy jako przejaw
nienawiści i piętnowania ludzi wierzących”.

