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2018.10.26 Rodzice! Pilnujcie swoich dzieci

Rodzice! Pilnujcie swoich dzieci
W 211 szkołach na terenie Polski zostanie dziś przeprowadzona akcja
„Tęczowy piątek”, która ma na celu oswojenie dzieci z pojęciem
„homoseksualizm” oraz różnego rodzaju dewiacjami seksualnymi. (…)
Kampania Przeciw Homofobii (KPH), współpracując z częścią placówek
edukacyjnych w Polsce, zorganizuje dziś akcję agitacyjną, zatytułowaną
„Tęczowy piątek”.
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2018.10.25 W niektórych szkołach zawisły
flagi LGBT. „Tęczowy Piątek” już
jutro. Rodzice w całej Polsce
zaniepokojeni. Chcą obronić
dzieci przed tą fałszywą
ideologią

(…) Rodzice w całej Polsce zaniepokojeni. Chcą obronić dzieci przed tą
fałszywą ideologią (…)
Już jutro w szkoła w Polsce organizacja LGBT Kampania Przeciw Homofobii
przeprowadzi tzw. „tęczowy piątek”. W tajemnicy przed rodzicami chcą
prowadzić homozajęcia demoralizujące i seksualizujące dzieci! W
niektórych szkołach już trwają przygotowania.
Kampania Przeciw Homofobii informuje, że „tego dnia na szkolnych
korytarzach zawisną tęczowe plakaty, a głównym tematem lekcji będzie
akceptacja i otwartość na uczniów i uczennice LGBTQI”. Chcą w ten
sposób narzucać poglądy dzieciom bez pytania o zgodę rodziców. Należy
pamiętać, że jest to nie tylko podłe zachowanie, ale także może być
nielegalne, ponieważ dyrektorzy szkół mają obowiązek konsultacji z
rodzicami wszelkich dodatkowych zajęć, w których uczestniczyć będą ich
dzieci.
(…)
Wśród materiałów, którymi posługiwać się będą lewaccy ideolodzy,
znajduje się zachęta do wsparcia finansowego, głosowania na polityków
forsujących LGBT oraz krytyka nauczania Kościoła katolickiego na temat
dewiacji czy rozwiązłości.
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2018.10.22 Homoseksualna indoktrynacja
wśród dzieci. Środowiska LGBT
organizują "Tęczowy Piątek" w
aż 211 polskich szkołach
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Homoseksualna indoktrynacja wśród dzieci (…)
Środowiska LGBT będą indoktrynować dzieci. W ramach tzw. Tęczowego
Piątku 26 października na szkolnych korytarzach zawisną tęczowe plakaty.

NASZA AKCJA - Zakaz homopropagandy w szkołach - PETYCJA –
UDOSTĘPNIJ
Zdemoralizowani propagatorzy ideologii LGBT w piątek 26. października
atakują polskie szkoły. Kierownictwo 211 placówek w całym kraju w
całkowicie absurdalnym odruchu padania na kolana przed niszczycielami
cywilizacji chrześcijańskiej zgodziło się wpuścić deprawatorów.
WYRAŹ SWÓJ SPRZECIW WOBEC HOMOINDOKTRYNACJI - PODPISZ
PETYCJĘ FRONDY Z APELEM O ZAKAZ PROPAGANDY LGBT W SZKOŁACH –
TUTAJ
Tęczowy diabeł działa sprytnie. Gdyby demoralizatorzy chcieli prowadzić
jakieś zajęcia, musieliby zgodnie z prawem oświatowym uzyskać zgodę
rodziców; Polacy to w przeważającej mierze ludzie rozsądni i - mówiąc
krótko - pokazaliby wówczas homo-indoktrynatorom, gdzie ich miejsce. W
związku z tym autorzy tej ohydnej kampanii promującej dewiację przyjęli
zupełnie inną strategię. Będą rozwieszać na korytarzach szkół obmierzłe
tęczowe plakaty i flagi. A kłamstwa o ludzkiej seksualności do głów będą
wkładać dzieciom nie sami deprawatorzy, ale... nauczyciele. W ten sposób
wszystko jest zgodne z prawem i Tęczowy Piątek może być realizowany ku
chwale neomarksistowskiej rewolucji, która przetacza się przez Europę i
Polskę, mając w zamyśle jej nienawistnych, ateistycznych autorów
przeorać świadomość spadkobierców najpiękniejszej w świecie cywilizacji,
cywilizacji chrześcijańskiego zachodu.
Szatański plan genderystów jest oczywisty. Dzieciom próbuje się wmówić,
jakoby stosunki seksualne między osobami tej samej płci były czymś
normalnym. To ma prowadzić do akceptacji „różnych form rodziny”, a co
za tym idzie: do podważania sensu tradycyjnej rodziny jako właściwej
formy wspólnego życia. Związki między ludźmi jawią się tu nie jako
nastawione na prokreację i wychowywanie potomstwa, ale jako

ukierunkowane na realizowanie popędu seksualnego. Stąd oczywiście
prosta droga do apoteozy antykoncepcji, aborcji oraz wszelkiego rodzaju
seksualnych dewiacji. W ten sposób atakuje się gmach chrześcijańskiej
moralności, chcąc go zastąpić diabelskim chaosem rozpusty. Ludzie mają
nabrać przekonania, że nauczanie chrześcijańskie jest nieprawdą, bo
człowiek jest powołany do wyuzdanej i nieodpowiedzialnej swawoli.
(…)
Państwo musi chronić dzieci przed kłamstwem. Ideologia gender to
kolejna już odsłona marksistowskiej rewolucji materialistycznej, której
ojcem jest na planie duchowym sam szatan. Obecne rozwiązania prawne,
jak się okazuje, nie wystarczają, by powstrzymać deprawatorów.
Apelujemy zatem do rządu Prawa i Sprawiedliwości, by wprowadził nowe
regulacje. Wystarczy zapisać ustawowo, że nie wolno przedstawiać w
szkole żadnych dewiacji seksualnych jako normalnych, a o
homoseksualizmie wolno mówić wyłącznie zgodnie ze stanem
faktycznym, to znaczy – jako o zaburzeniu i odchyleniu od normy. Szkoła
nie jest miejscem głoszenia absurdalnych ideologii przeczących
rzeczywistości. W związku z tym, że ideologia gender jest silnie obecna we
współczesnej kulturze, szkoła powinna się nią zajmować, ale wyłącznie od
strony rozumnej, to znaczy: krytycznej i wskazującej na jej kłamstwa i
błędy.
Trzeba doprowadzić do tego, by w przyszłym roku żaden homoseksualny
deprawator nie wpadł nawet na pomysł pójścia ze swoimi chorymi
pomysłami do szkoły. Rządzący nie muszą się obawiać protestów. Polacy
są przywiązani do normalności i do rodziny; niewątpliwie w swojej
przytłaczającej większości poprą wszelkie dążenia mające na celu obronę
dzieci przed obmierzłymi kłamstwami LGBT. Prawo i Sprawiedliwość zyska
tymczasem szansę wyjątkowo pozytywnego zapisania się w historii
obrony cywilizacji chrześcijańskiej przed atakiem neomarksistowskich
barbarzyńców.
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Diabeł z ,,Tęczowego Piątku'' wyciąga ręce po wasze dzieci! WYRAŹ SWÓJ
SPRZECIW WOBEC HOMOINDOKTRYNACJI - PODPISZ PETYCJĘ FRONDY Z
APELEM O ZAKAZ PROPAGANDY LGBT W SZKOŁACH – TUTAJ
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2018.10.24 Paweł Lisicki o "Tęczowym

Pawel-Lisicki-o-Teczowympiatku-Ewidentny-przykladdeprawacji.html

piątku": Ewidentny przykład
deprawacji

(…)
Chodzi o to, by ludzi z tą homopropagandą oswajać. I dociera się do tych
punktów, które wydają się najsłabsze. Wytwarza się taką atmosferę, jakby
istniało coś takiego jak homofobia, co jest mitem. Usiłuje się młodych
ludzi zindoktrynować. Nastawiać pozytywnie do tej formy homorewolucji
– mówi portalowi DoRzeczy.pl Paweł Lisicki, redaktor naczelny tygodnika
„Do Rzeczy”.
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2018.10.24 "Tęczowy piątek".
Homopropaganda w polskich
szkołach
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„Uwaga rodzice! Środowiska LGBT szykują w szkołach »Tęczowy Piątek«
2018.10.25 Uwaga rodzice! Środowiska
(…) Rodziców zachęcamy do zachowania czujności i sprzeciwu wobec
LGBT szykują w szkołach
»Tęczowy Piątek« (…) Rodziców prób promowania tęczowej ideologii wśród dzieci.”
zachęcamy do zachowania
czujności i sprzeciwu wobec
prób promowania tęczowej
ideologii wśród dzieci.
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„W odpowiedzi na homoseksualne plugastwo Centrum Życia i Rodziny
2018.10.25 W odpowiedzi na
wzywa rodziców, wychowawców, nauczycieli do sprzeciwu wobec prób
homoseksualne plugastwo
Centrum Życia i Rodziny wzywa promowania ideologii LGBT wśród dzieci”
rodziców, wychowawców,
nauczycieli do sprzeciwu wobec
prób promowania ideologii
LGBT wśród dzieci

"Tęczowy piątek". Homopropaganda w polskich szkołach
(…)
„Przypomnijmy, że więcej na temat homoterroru można przeczytać
w najnowszym numerze tygodnika »Do Rzeczy«”
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Środowiska LGBT będą indoktrynować dzieci.
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http://www.niedziela.pl/artyku 2018.10.25 Czy „tęczowy piątek” narusza

26 października w ponad dwustu szkołach w całej Polsce ma zostać
zorganizowany tzw. „tęczowy piątek”, prowadzony przez Kampanię
Przeciw Homofobii (KPH) – organizację propagującą obyczaje grup LGBT.
Akcja wiązać się może z naruszeniem prawa oświatowego oraz
gwarantowanego konstytucyjnie prawa rodziców do zapewnienia dziecku

2018.10.25 Czy „Tęczowy Piątek” narusza
prawo oświatowe?

l/38694/Czy-„teczowy-piatek”narusza-prawo

prawo oświatowe?

wychowania zgodnego z ich przekonaniami, a przede wszystkim z
narażeniem uczniów na szkodliwe dla nich treści.
Według informacji zamieszczonej na stronie organizatora, 26
października „na szkolnych korytarzach zawisną tęczowe plakaty, a
głównym tematem lekcji będzie akceptacja i otwartość na uczniów i
uczennice LGBTQI”. Wobec tak otwartego zamiaru ingerencji w treści
przekazywane uczniom podczas zajęć lekcyjnych, Instytut Ordo Iuris
przypomina, iż zgodnie z art. 86 prawa oświatowego, podjęcie
działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację
pozarządową wymaga, poza zgodą dyrektora i rady szkoły, uzyskania
zgody rady rodziców. „Tęczowy piątek” jest niewątpliwie wyrazem
współpracy szkoły, choćby jednorazowej, z organizacją pozarządową.
Zatem jego przeprowadzenie wymaga wyrażenia takiej zgody. Co więcej,
art. 109 prawa oświatowego dzieli formy działalności dydaktycznowychowawczej szkoły na zajęcia obowiązkowe oraz szereg innych,
nieobowiązkowych. Stąd, nawet jeśli rada rodziców zgodzi się na
działalność organizacji w środowisku szkolnym, udział dziecka we
wszystkich zajęciach, poza obowiązkowymi, uwarunkowany jest zgodą
jego rodziców.
,,Tęczowy piątek" opiera się na bezpodstawnym włączeniu przez
nauczyciela do zajęć obowiązkowych treści nieobjętych podstawą
programową, a do takich z pewnością zalicza się perswadowanie
uczniom, pod przykryciem hasła „akceptacji i otwartości”, że płeć,
rodzicielstwo i rodzina są czymś, co można dowolnie kształtować –
„zmieniać” i „korygować” (jak w przypadku płci) czy kreować (jak w
przypadku rodzicielstwa „dwóch mam”). Stanowi to pozbawioną podstaw
prawnych indoktrynację, której nie legitymizuje ani art. 32 Konstytucji RP
ani prawo oświatowe, o czym Instytut szerzej pisał w jednym ze swoich
stanowisk.
W konsekwencji jest to próba „obejścia” rodziców, wytrącenia im
podstawowego narzędzia wpływu na treści przekazywane dzieciom w
szkole i zredukowania instytucji zgody rodzicielskiej do obszaru zajęć
sportowych, gry na instrumentach, tańca i temu podobnych. Wreszcie,
„tęczowy piątek” wiąże się z ukazywaniem praktyk homoseksualnych jako
nieróżniących się pod żadnym istotnym względem od współżycia
seksualnego kobiety i mężczyzny. Normalizuje zatem zachowania ze swej

natury niezdrowe, wysoce ryzykowne dla praktykujących je osób.
Wspomnieć tylko wypada o wysokim odsetku prób samobójczych,
depresji i uzależnień od alkoholu i narkotyków, wielokrotnie większe
ryzyko zakażenia HIV (46 do 430 razy większe u osób podejmujące
stosunki homoseksualne), AIDS i chorobami przenoszonymi drogą
płciową wśród tej grupy społecznej. W konsekwencji osoby praktykujące
stosunki homoseksualne żyją od 8 do 20 lat krócej od średniej wieku dla
całej populacji. Próby tłumaczenia tych danych rzekomą dyskryminacją
nie znajdują potwierdzenia w danych empirycznych. (…)
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Nasz komentarz: Homopropaganda w polskich szkołach jest faktem.
2018.10.24 Tęczowy Piątek w polskich
szkołach: plakaty i lekcje o LGBT Chociaż nie stanowi elementu programu nauczania, wprowadza się ją

https://prawy.pl/81696teczowy-piatek/

2018.10.26 Tęczowy Piątek

tylnymi drzwiami w ramach tzw. zajęć dodatkowych. Na pozór wygląda to
niewinnie, ponieważ organizatorzy szermują hasłami o tolerancji i
akceptacji. Do czego w rzeczywistości zmierzają akcje typu Tęczowy
Piątek pokazuje chociażby egzamin szkolny dla 14-latków w Ontario. W
jednym z zadań znalazł się pornograficzny opis homoseksualnych praktyk
między nastoletnimi chłopcami, a zadaniem uczniów było opisanie, w jaki
sposób udzieliliby im wsparcia, gdyby chcieliby o swojej orientacji
seksualnej opowiedzieć rodzicom. Czy tego chcemy w polskich szkołach?
Od kilku dni aż huczy w mediach o tegorocznym Tęczowym Piątku,
organizowanym przez Kampanię Przeciw Homofobii. Tęczowy Piątek ma
być zorganizowany w 211 szkołach i najważniejsze, nie był uzgadniany z
rodzicami. Przedstawiciele Kampanii Przeciw Homofobii mają „uczyć
dzieci i młodzież tolerancji”. (…)
Jest to czysta samowolka, wdzieranie się na siłę w szerzenie indoktrynacji
dzieci i młodzieży. Takie działanie, to złamanie prawa oświatowego. (…)
Kampania Przeciw Homofobii tłumaczy, że niczego nie narzuca. Szkoły
same będą decydować o formie prowadzonej kampanii. KPH dostarcza
jedynie potrzebnych materiałów. Zapowiadano, że w tym dniu placówki
oświatowe zostaną oplakatowane, a na korytarzach wybranych szkół
będą powiewały tęczowe flagi. Młodzież będzie karmiona ideałami LBGT.
Rodzice są oburzeni i nie życzą sobie, aby bez ich zgody dzieci i młodzież
była poddana tak bezczelnej indoktrynacji.
Niestety środowiska reprezentujące mniejszości seksualne najchętniej
wdarły by się już do przedszkoli, aby robić wodę z mózgu wśród dzieci.

Ich usta pełne są pięknych haseł o tolerancji i poszanowaniu każdego
człowieka. Każdy wie, że pod tą przykrywką przemycane są hasła, które
mają gloryfikować inność seksualną.
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2018.10.25 Gender w szkołach

Homoaktywiści twierdzą, że jutro w 211 polskich szkołach odbędzie się
„tęczowy piątek”.
Mają to być lekcje, których głównym tematem jest „akceptacja i
otwartość na uczniów i uczennice LGBTQI”. Inicjator akcji to Kampania
Przeciw Homofobii.
Jaki wpływ na dziecko może mieć taka całodzienna indoktrynacja i
zaśmiecanie wyobraźni?
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2018.10.25 W SZKOŁACH MAJĄ ZAWISNĄĆ
DEPRAWUJĄCE MŁODZIEŻ
PLAKATY I GADŻETY; JUTRO
TZW. TĘCZOWY PIĄTEK W
POLSKICH SZKOŁACH

W SZKOŁACH MAJĄ ZAWISNĄĆ DEPRAWUJĄCE MŁODZIEŻ PLAKATY I
GADŻETY (…)
Rodzice mogą sprzeciwić się uczestnictwu swoich dzieci w zajęciach, jeśli
są niezgodne z ich wartościami – przypomina Ministerstwo Edukacji
Narodowej. Resort informuje także, że obowiązkiem dyrektora szkoły jest
uzyskanie zgody rodziców na działalność stowarzyszeń i organizacji na
terenie placówki. To stanowisko MEN wobec akcji tzw. Tęczowy piątek,
organizowanej przez dewiacyjne środowiska homoseksualne.
Tzw. tęczowy piątek ma się odbyć jutro w ponad 211 placówkach w
Polsce. Tzw. Kampania Przeciwko Homofobii dostarczy szkołom
materiały. (…)
W szkołach mają zawisnąć deprawujące młodzież plakaty i gadżety.
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2018.10.26 „TĘCZOWY PIĄTEK” –
INDOKTRYNACYJNA AKCJA
ŚRODOWISK LGBT W POLSKICH
SZKOŁACH

„TĘCZOWY PIĄTEK” – INDOKTRYNACYJNA AKCJA ŚRODOWISK LGBT W
POLSKICH SZKOŁACH
W polskich szkołach organizowany jest dziś tzw. „tęczowy piątek” czyli
indoktrynacyjna akcja środowisk LGBT. Sprzeciw wobec tej inicjatywy
wyraziła już Konferencja Episkopatu Polski.
Akcja pod nazwą „tęczowy piątek” jest przeprowadzana przez Kampanię
Przeciw Homofobii. Według informacji KPH w tegorocznej akcji
uczestniczą nauczyciele i uczniowie z 211 szkół. W placówkach tych
odbywają się „lekcje”, których głównym tematem jest – „akceptacja i
otwartość na uczniów i uczennice LGBTQI”.

