Ręce precz od naszych dzieci !

Ręce precz o naszych dzieci !

Dziś pod kuratoriami oświaty w całej Polsce o godzinie 14.45 odbędą się pikiety przeciwko
próbom deprawowania najmłodszych. Ministerstwo Edukacji "Narodowej" z aprobatą przyjęło
bowiem plany deprawacji seksualnej, już nawet 4-latków, wzorowane na niemieckich
programach deprawacji. Wiemy, jakie są ich skutki, wiemy jak wyglądają "rodziny" w
Niemczech, w zasadzie nie rodziny a patologiczne "patchworkowe układy". Wiemy do jakiej
atomizacji społeczeństwa prowadzi propagowanie "seksu bez sensu", oderwanego od celu kontekstu małżeństwa i rodzicielstwa, opartego na perwersjach i egoistycznym zaspakajaniu
popędów, a przede wszystkim wyjętego spoza kontekstu dobra i zła. Pedofile, perwerci pod
patronatem MEN, utytułowani profesorowie chcą wepchnąć nasze dzieci i młodzież w bagno
własnych uwikłań seksualnych i moralnych. A jaka jest perspektywa takich zachowań, patrząc
dalej w perspektywie Wiary i Wieczności ?

Odebranie dzieciom czystości, zachęcanie do jawnych grzechów ciężkich, w tym różnych form
dewiacji i cudzołóstwa, sprowadzić ma je na drogę zatracenia, ku wiecznemu potępieniu. Nie
dajmy zniszczyć deprawatorom naszych dzieci !

Projekt deprawacji dzieci i młodzieży referowany i rekomendowany był przez niejakiego prof.
Lwa Starowicza. Przestrzegamy Państwa przed tego pokroju ludźmi. Przestrzegamy również
przed niejakim prof. Depko - autorem książki "Andrzej Chuć, czyli normalne rozmowy o
perwersyjnym seksie
".

To właśnie sygnatariusze skandalicznego porozumienia POROZUMIENIA NA RZECZ
UPOWSZECHNIANIA EDUKACJI SEKSUALNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY W POLSKIEJ
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SZKOLE
podpisanego 20 stycznia
2009 r. w Warszawie
.
Chrońmy nasze dzieci przed pedofilami oraz organizacjami, które prowadzą deprawację
seksualną.

W dniu 8 czerwca w sali wykładowej UKSW przy ulicy Wójcickiego 1/3 w Warszawie odbędzie
się konferencja demaskująca działania takich organizacji jak PONTON, JASKÓŁKA,
NAWIGATOR, FALOCHRON
,
które przy niewiedzy rodziców i nauczycieli wchodzą do szkół, aby pod pretekstem edukacji
seksualnej, odbierać dzieciom niewinność i czystość, wprowadzać w zło i moralny brud.

Poniżej, dane adresowe kuratoriów, pod którymi mają odbyć się pikiety w ramach akcji "Ręce
precz od naszych dzieci !"

***

RĘCE PRECZ OD NASZYCH DZIECI! Ogólnopolski protest rodziców 31 maja o godzinie 14.45.
Utworzono: środa, 29, maj 2013 20:19 | Fundacja Pro
Ocena użytkowników: / 5
SłabyŚwietny

Ręce precz od naszych dzieciW dniu 22 kwietnia br. w siedzibie Polskiej Akademii Nauk odbyła
się konferencja zorganizowana przez PAN, dwa polskie ministerstwa, agendę ONZ ds. Rozwoju
oraz polskie biuro Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Konferencja poświęcona była
prezentacji ?standardów edukacji seksualnej w Europie", ustalono tam, że:
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- dzieci powinny być poddane edukacji seksualnej już przed czwartym rokiem życia;

- między 9. a 12. rokiem życia dziecko powinno nauczyć się ?skutecznie stosować
prezerwatywy i środki antykoncepcyjne w przyszłości" oraz powinno umieć ?brać
odpowiedzialność za bezpieczne i przyjemne doświadczenia seksualne";

- miedzy 12. a 15. rokiem życia dziecko powinno potrafić samo zaopatrywać się w
antykoncepcję;

- powyżej 15. roku życia można dziecku dodatkowo wpoić ?krytyczne podejście do norm
kulturowych/religijnych w odniesieniu do ciąży, rodzicielstwa itp.".

Taka ?edukacja" jest brutalną ingerencją w psychikę dzieci, naruszeniem norm moralnych,
kulturowych i obyczajowych. Nie chcemy wprowadzania obłędnych, lewackich pomysłów na
polski grunt.

Nie pozwolimy deprawować naszych dzieci!

Zbieramy się w piątek (31maja) o godzinie 14:45 w całej Polsce

https://www.facebook.com/events

Protest odbędzie się pod Ministerstwem Edukacji Narodowej w Warszawie oraz przed
kuratoriami w całej Polsce.
Dolnośląskie Kuratorium Oświaty

50-951 Wrocław, Pl. Powstańców Warszawy 1
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tel. 0-71/ 340 63 48, fax 0-71/ 340 61 08

e-mail: poczta@kuratorium.wroclaw.pl " rel="nofollow"> poczta@kuratorium.wroclaw.pl

Kujawsko-Pomorskie Kuratorium Oświaty

85-066 Bydgoszcz, ul. S. Konarskiego 1-3

tel. 0-52/ 349 76 05 , fax 0-52/ 349 76 45

e-mail: kurator@uwoj.bydgoszcz.pl " rel="nofollow"> kurator@uwoj.bydgoszcz.pl

Lubelskie Kuratorium Oświaty

20-950 Lublin, ul. 3-go Maja 6

tel. 0-81/ 538 52 00, fax 0-81/ 538 52 65

e-mail: kurator@kuratorium.lublin.pl " rel="nofollow"> kurator@kuratorium.lublin.pl

Lubuskie Kuratorium Oświaty
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66-400 Gorzów Wlkp., ul. Jagiellończyka 10

tel. 0-95/ 720 84 12-15, fax 0-95/ 722 37 26

e-mail: kuratorium@ko-gorzow.edu.pl " rel="nofollow"> kuratorium@ko-gorzow.edu.pl

Łódzkie Kuratorium Oświaty

90-446 Łódź, Al. Kościuszki 120 a

tel. 0-42/ 637 70 55, 636 34 71

e-mail: kolodz@kuratorium.lodz.pl " rel="nofollow"> kolodz@kuratorium.lodz.pl

Małopolskie Kuratorium Oświaty

31-156 Kraków, ul. Basztowa 22

tel. 0-12/ 616 02 83

e-mail: kurator@kuratorium.krakow.pl " rel="nofollow"> kurator@kuratorium.krakow.pl

Opolskie Kuratorium Oświaty
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45-082 Opole, ul. Piastowska 14

tel. 0-77/ 452 45 68, fax 0-77/ 452 4 9 21

e-mail: kontakt@kuratorium.opole.pl " rel="nofollow"> kontakt@kuratorium.opole.pl

Podkarpackie Kuratorium Oświaty

35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15

tel. 0-17/ 867 11 42, fax 0-17/ 867 19 54

e-mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl " rel="nofollow"> kuratorium@ko.rzeszow.pl

Podlaskie Kuratorium Oświaty

15-950 Białystok, Rynek Kościuszki 9

tel. 0-85/ 748 48 48, fax 0-85/ 748 48 49

e-mail: kuratorium@kuratorium.bialystok.pl " rel="nofollow"> kuratorium@kuratorium.bialystok.
pl
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Pomorskie Kuratorium Oświaty

80-810 Gdańsk, ul. Wały Jagiellońskie 24

tel. 0-58/ 307 73 89, fax 0-58/ 301 80 23

e-mail: kuratorium@kuratorium.gda.pl " rel="nofollow"> kuratorium@kuratorium.gda.pl

Śląskie Kuratorium Oświaty

40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 25

tel. 0-32/ 207 74 38, fax 0-32/ 255 58 25

e-mail: kancelaria@kuratorium.katowice.pl " rel="nofollow"> kancelaria@kuratorium.katowice.p
l

Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty

25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3

tel. 0-41/ 342 16 34, fax 0-41/ 344 88 83

e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl " rel="nofollow"> kurator@kuratorium.kielce.pl
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Warmińsko-Mazurskie Kuratorium Oświaty

10-950 Olsztyn, Al. J. Piłsudskiego 7/9

tel. 0-89/ 523 26 00, 527 22 50, fax 0-89/ 527 27 21, 527 68 22

e-mail: ko@ko.olsztyn.pl " rel="nofollow"> ko@ko.olsztyn.pl

Wielkopolskie Kuratorium Oświaty

60-967 Poznań, ul. Kościuszki 93

tel. 0-61/ 852 21 62, fax 0-61/ 852 31 69

e-mail: kancelaria@ko.poznan.pl " rel="nofollow"> kancelaria@ko.poznan.pl

Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty

71-615 Szczecin, ul.Wały Chrobrego 4

tel. 0-91/ 442 75 00, fax 0-91/ 442 75 08
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e-mail: kuratorium@kuratorium.szczecin.pl " rel="nofollow"> kuratorium@kuratorium.szczecin.
pl

https://www.facebook.com/events/163473360495695/?context=create

PS.

Lekcje seksu dla czterolatka

http://www.rp.pl/artykul/1002779-Lekcje-seksu-dla-czterolatka.html

Edukacji seksualnej powinny być poddane już małe dzieci ? wynika z konferencji
współorganizowanej przez MEN.
http://www.stopaborcji.pl/index.php/590-rece-precz-od-naszych-dzieci-ogolnopolski-protest-rod
zicow
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