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Uwaga Rodzice! 
Drodzy Rodzice, dziadkowie, ludzie młodzi, do których ta ulotka dotrze, potraktujcie poważnie 

treści w niej zawarte. 
 

Od kilku lat w Europie i naszej Ojczyźnie dokonują się zmiany kulturowe, być może nie wszyscy je 
rozumieją, dlatego ta krótka broszura ma pomóc w zrozumieniu tych przemian. 
W latach 20 i 30–tych XX w. rozwinął się w Niemczech Marksizm Kulturowy, który z racji zawirowań 
politycznych w ówczesnych Niemczech został zaszczepiony na gruncie Stanów Zjednoczonych. 
Jednym z pierwszych owoców Marksizmu Kulturowego była rewolucja seksualna 1968 r. Nie była to 
przypadkowa i spontaniczna rewolucja, została zaplanowana dużo wcześniej, a pracowali nad nią 
najlepsi marksistowscy inżynierowie psychologii społecznej. 
Po upadku rewolucji światowej w 1920 r. (Bitwa Warszawska – cud nad Wisłą był główną przyczyną 
niepowodzenia) z inicjatywy Lenina w Instytucie Marksa-Engelsa w Moskwie w 1922 r. zostało 
zorganizowane spotkanie, którego celem było szukanie rozwiązań w nowej rewolucji kulturalnej.  
Gyórgy Lukas zaproponował wykorzystanie instynktu seksualnego jako narzędzia  zniszczenia: 
„zachód zrobimy tak zepsutym, że będzie śmierdział”. Jego zdaniem, wówczas, gdy zostaną 
zniszczone wszystkie wartości, będzie możliwe wprowadzenie dyktatury proletariatu, a więc 
zwycięstwo światowej rewolucji komunistycznej.  
Dwaj marksiści Gyórgy Lukas oraz Antonio Gramsci w chrześcijaństwie widzieli główną przeszkodę, 
która pokrzyżowała marksistom plany światowej rewolucji. Uważali oni, że aby móc dokonać 
ogólnoświatowej rewolucji należy doprowadzić  do destrukcji chrześcijańskich wartości i zasad takich, 
jak rodzina, wierność małżeńska, wiara, patriotyzm, a na ich miejsce trzeba wprowadzać nowe 
komunistyczne wartości. 
Marksizm kulturowy jako nowa forma komunizmu wypracował następujące METODY DO WALKI 
IDEOLOGICZNEJ, którymi posługuje się bezwzględnie: 

 teoria krytyczna – bezwzględna krytyka i ośmieszanie wszystkiego, co jest przeciwne 
wartościom marksistowskim; 

 Marsz przez instytucje – zdobywanie wpływów we wszystkich instytucjach, które kształtują 
społeczeństwo i jego światopogląd; 

 kultura masowa – szeroko pojęta  sztuka: teatr, film, obraz, muzyka, obniżanie gustów 
odbiorców, coraz bardziej szokujące formy wyrazu tz. współczesnej sztuki – piękno jest domeną 
kultury chrześcijańskiej, więc kultura marksistowska  musi ją niszczyć, tworząc antykulturę, 

 wprowadzenie nowych pojęć w przestrzeń społeczną, np. neutralność światopoglądową – 
pojęcie zakłamane, ponieważ każdy ma jakiś pogląd na świat, a więc jakiś światopogląd, ludzie 
którzy kierują różnymi placówkami, np. dyrektorzy szkół lub włodarze miast w swojej pracy 
kierują się przecież jakimiś wartościami – są uczciwi lub nie – to jest światopogląd; 

 mowa nienawiści – pojęcie mające chronić tzw. Mniejszości. Celem jest propagowanie  np. 
dewiacji; 

 gender – seksualizacja społeczeństwa, zmiana rozumienia płci; 

 niszczenie autorytetu rodziców oraz tożsamości dziecka; 

 tworzenie konfliktów społecznych – łatwiej zarządzać podzielonym społeczeństwem; 

 zanegowanie prawdy obiektywnej – kolejne kłamstwo marksistów. Gdyby nie istniała 
prawda obiektywna, czyli niezależna od moich subiektywnych sądów, ale dotycząca 
wszystkich w równym stopniu, nie byłaby możliwa nauka – nauka opiera się na 
doświadczeniach, weryfikacji wyników, niezależnie od tego, jak kto rozumie rzeczywistość. 

 
Na przestrzeni 100 lat REWOLUCJA MARKSISTOWSKA przeszła 3 etapy: 

- pierwszy etap – to REWOLUCJA KOMUNISTYCZNA w Rosji – po rewolucji w Rosji podjęto próbę 
rewolucji światowej, próba ta nie udała się – przegrana wojna z Polską w roku 1920; 

- drugi etap rewolucji to REWOLUCJA SEKSUALNA 1968 r. również była niepowodzeniem w 
Stanach Zjednoczonych, zaangażowało się w nią ok. 2% młodzieży, pokłosiem tej rewolucji jest 
powstanie w 1969 r. LGBT oraz ideologii gender w 1975 r.;  

- trzeci etap – wdrażania  idei marksistowskich od roku 1993 to ANTYKULTURA. 
 

MARKSIZM KULTUROWY jest więc nową, przekształconą formą komunizmu, ruchu politycznego, 
który stał się RUCHEM SPOŁECZNYM PRZEJMUJĄC: instytucje, EDUKACĘ, ośrodki kultury, 
próbując zmienić styl myślenia i zachowania współczesnego człowieka na marksistowską modłę. 
Każdorazowo rewolucja odwołuje się do idei dzielenia społeczeństwa: 
-  walka proletariatu z burżuazją; 
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- walka nowych idei - wyzwolenia seksualnego z tradycyjnymi wartościami wierności małżeńskiej                               
i czystości, walka mniejszości z większością. 

Antykultura w sposób szczególny odwołuje się do ideologii gender, a wiec rozumienia płci nie na 
poziomie biologii, ale psychiki; mężczyzna, który uważa się za kobietę chce, aby go tak traktowano itp. 
W ramach tej ideologii następuje również próba powrotu do rewolucji seksualnej, ale nie na poziomie 
akademickim – wśród studentów, tylko na poziomie przedszkola poprzez seksualizuję dzieci, próbuje 
się więc wprowadzić PAKIET EDUKACYJNY: 

 „miękki” pakiet genderowy polega na tworzeniu negatywnych skojarzeń u dziecka                                          
z tradycyjnymi wartościami, tj. rodzina, czy rodzice; przedstawianie relacji dziecko – rodzice                   
w kontekście patologii, przedstawianie rodziny jako środowiska problemów, a rozwodu jako 
dobrego rozwiązania, 

 „twardy” pakiet genderowy zawiera  w programach edukacyjnych seksualizuję dzieci                                   
i młodzieży. 
 

Według zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia (WHO): 
- dzieci powinny być edukowane  seksualnie już przed 4 r.ż., co obejmuje naukę masturbacji; 
- między 9 a 12 r.ż. dziecko powinno nauczyć się „skutecznie stosować prezerwatywy i środki 

antykoncepcyjne w przyszłości”; 
- między 12 a 15 r.ż  dziecko powinno potrafić samo zaopatrywać się w antykoncepcję; 
- powyżej 15 r.ż. można dodatkowo indoktrynować, czyli utrwalić „krytyczne podejście do norm 

kulturowych/religijnych w odniesieniu do ciąży czy rodzicielstwa itp.” 
 
W związku z tymi informacjami powstała inicjatywa grupy rodziców, która nie chce być bierna, ale 
chce podjąć walkę o swoje dzieci. Rodzice ci stworzyli portal internetowy, w którym informują 
użytkowników Internetu o nadchodzących zagrożeniach. 

 
Poniżej zamieszczamy linki do stron www: 

http://edukacja-seksualna.eu/ 
https://www.facebook.com/stopseksualizacjidzieci/ 
https://stoppedofilii.pl/ 
 

Zachęcamy do zainteresowania się tymi treściami i dzielenia się wiedzą z innymi: rodziną, 
znajomymi, przyjaciółmi, osobami, z którymi Państwo pracujecie, tak, aby ta wiedza stała się 
powszechna. 
Nie można być biernym na zło, które już niedługo może stać się udziałem Państwa rodzin, jeżeli 
rodzice pozostaną bierni. 
Należy dzielić się informacją z jak najszerszą grupa znajomych, należy również tworzyć rodzicielskie 
grupy nacisku na lokalną władzę oraz rząd – niezależnie od ekipy, która sprawuje władzę. Należy 
interesować się, jakie inicjatywy społeczne wpuszczane są do szkół i kto ma wpływ na  treści 
sączone do głów Państwa dzieci (np. tęczowy piątek). 
 
Proszę nie sugerować się pięknymi hasłami, na których opierają się różne stowarzyszenia np. 
tolerancja lub działania przeciwko przemocy lub bezpieczeństwo w edukacji. Trzeba wiedzieć, kogo 
szkoła zaprasza i sprawdzać, czym ci ludzie się zajmują i kogo sobą reprezentują (np. grupa seks-
edukatorów „Ponton”) 
 
Poniżej dołączone są również wybrane tematy z podanych wyżej portali tak, aby łatwiej dotrzeć do 
niektórych treści: 

 
https://stop-seksualizacji.pl/index.php/edukacja-typu-b/seksedukacja-w-praktyce/item/359-tak-
norweska-telewizja-uczy-dzieci-o-seksie 
https://www.youtube.com/watch?v=p5aUDSuruWY 
https://www.youtube.com/channel/UCZKQMb9RJBR_pOQyZdVfPsA/videos?disable_polymer
=1https%3A%2F%2Fedukacja-seksualna.eu%2Fimages%2Foswiadczenie.pdf 
https://edukacja-seksualna.eu/index.php/o-nas 
https://edukacja-seksualna.eu/index.php/edukacja-typu-b/edukacja-typu-a-edukacja-typu-b 
https://edukacja-seksualna.eu/index.php/o-nas/co-zrobilismy/item/364-teczowy-piatek-w-
polskich-szkolach 
https://www.facebook.com/racjonalni.rodzice/ 
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