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1. Brawo dla gminy Tuszów Narodowy 
 

Gmina Tuszów Narodowy wspierana przez Redutę Dobrego Imienia składa pozew przeciwko Bartowi 

Staszewskiemu, twórcy dezinformacji o „strefach wolnych od LGBT” w Polsce. 

Kolejny pozew przy wsparciu Reduty Dobrego Imienia jest składany do sądu przeciwko Bartowi 

Staszewskiemu, który znany jest z tego, że zawiesza fałszywe znaki drogowe z napisem „Strefa wolna 

od LGBT” pod autentycznymi znakami drogowymi z nazwami miejscowości, których władze 

samorządowe przyjęły deklaracje prorodzinne. 

Jednym z takich miejsc jest gmina Tuszów Narodowy, której radni przyjęli w dniu 29 marca 2019 

roku „Stanowisko Rady Gminy Tuszów Narodowy w sprawie powstrzymania ideologii LGBT”,  

w którym wyrażają przywiązanie do tradycyjnych wartości oraz wolę wychowywania dzieci zgodnie  

z wolą rodziców, bez wpływów politycznej poprawności. Nie ma w tym stanowisku mowy  

o dyskryminacji kogokolwiek, ani też wykluczania kogoś ze społeczności. (…) 
http://www.anti-defamation.org/aktualnosci/gmina-tuszow-narodowy-wspierana-przez-redute-dobrego-imienia-sklada-

pozew-przeciwko-bartowi-staszewskiemu/?ylid=04e91a13-d616-2853-4a06-39f38940d00a 

 

2. Brawo dla gminy Zakrzówek 
 

Gmina Zakrzówek przy wsparciu finansowym i prawnym Reduty Dobrego Imienia składa do Sądu 

Okręgowego w Lublinie pozew o ochronę dóbr osobistych przeciwko Panu Bartowi Staszewskiemu. 

Gmina Zakrzówek zarzuca Bartowi Staszewskiemu naruszenie dóbr osobistych Gminy. Pozwany 

prowadzi akcję „Strefy wolne od LGBT w Polsce” polegającą na umieszczeniu pod tablicami z nazwą 

miejscowości tablicy z wielojęzycznym napisem „Strefa wolna od LGBT”, następnie zdjęcia z taką – 

bezprawnie umieszczoną, a wyglądającą na urzędową – tablicą publikuje w swoich mediach 

społecznościowych i prowadzonym przez siebie portalu w języku angielskim i polskim lgbtfreezones.pl 

i strefywolneodlgbt.pl. (…) 
http://www.anti-defamation.org/aktualnosci/sprawa-lgbt-free-zones-reduta-wspiera-gmine-zakrzowek-w-pozwie-przeciwko-

bartowi-staszewskiemu/?ylid=82d811b5-1525-092c-9d1b-39f38953b45f 

 

3. Brawo dla rektora AGH prof. dr hab. inż. czł. koresp. PAN Jerzego Lisa 
 

Środowiska lewicowe nie ustają w atakach na wolność debaty akademickiej. Świadczy o tym przebieg 

postępowania dyscyplinarnego wobec prof. Ewy Budzyńskiej. (…) 

Zupełnie inaczej potoczyła się sprawa dr. Wilhelma Czaplińskiego z katedry Zastosowań Fizyki 

Jądrowej na Wydziale Fizyki i Informatyki stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława 

Staszica w Krakowie. Fizykowi zarzucono rzekome naruszenie godności nauczyciela akademickiego. 

Miało ono polegać na publikowaniu przez niego „kontrowersyjnych treści” na swojej stronie 

internetowej. (…) 

W związku z nimi komisja skierowała pismo do władz uczelni, po którym prof. Janusz Gajda, 

rzecznik dyscyplinarny ds. nauczycieli akademickich AGH, przekazał do rektora wniosek o ukaranie 

fizyka. (…) 

W obronie fizyka stanął Instytut Ordo Iuris. (…) 

Na szczęście po stronie wolności słowa stanął rektor Akademii Górniczo-Hutniczej. Prof. Jerzy Lis po 

wysłuchaniu wyjaśnień dr. Czaplińskiego odstąpił od wymierzenia mu kary wnioskowanej przez prof. 

Gajdę. (…) 

Filip Bator, Ordo Iuris, Gazeta Polska Codziennie, nr 77 (2902), 12 IV 2021, s. 16 

http://www.anti-defamation.org/aktualnosci/gmina-tuszow-narodowy-wspierana-przez-redute-dobrego-imienia-sklada-pozew-przeciwko-bartowi-staszewskiemu/?ylid=04e91a13-d616-2853-4a06-39f38940d00a
http://www.anti-defamation.org/aktualnosci/gmina-tuszow-narodowy-wspierana-przez-redute-dobrego-imienia-sklada-pozew-przeciwko-bartowi-staszewskiemu/?ylid=04e91a13-d616-2853-4a06-39f38940d00a
http://www.anti-defamation.org/aktualnosci/sprawa-lgbt-free-zones-reduta-wspiera-gmine-zakrzowek-w-pozwie-przeciwko-bartowi-staszewskiemu/?ylid=82d811b5-1525-092c-9d1b-39f38953b45f
http://www.anti-defamation.org/aktualnosci/sprawa-lgbt-free-zones-reduta-wspiera-gmine-zakrzowek-w-pozwie-przeciwko-bartowi-staszewskiemu/?ylid=82d811b5-1525-092c-9d1b-39f38953b45f


 

4. Brawo dla prezes Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej 

Julia Przyłębska, Jarosław Kaczyński i żołnierze WOT – rzecznicy polskich spraw 
 

(…) Nagrodę im. Grzegorza I Wielkiego miesięcznika „Nowe Państwo” wręczono prezes Trybunału 

Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej. (…) 

Adrian Siwek, Albicla.com\AdrianSiwek, Gazeta Polska Codziennie, nr 81 (2906), 16-18 IV 2021, s. 4-5 

 

5. Brawo dla prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego 

Julia Przyłębska, Jarosław Kaczyński i żołnierze WOT – rzecznicy polskich spraw 
 

(…) Nagrodę Klubów „Gazety Polskiej” otrzymał prezes PiS Jarosław Kaczyński. (…) 

Adrian Siwek, Albicla.com\AdrianSiwek, Gazeta Polska Codziennie, nr 81 (2906), 16-18 IV 2021, s. 4-5 

 

6. Brawo dla żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej 

Julia Przyłębska, Jarosław Kaczyński i żołnierze WOT – rzecznicy polskich spraw 
 

(…) Główną nagrodę Człowiek Roku „Gazety Polskiej” otrzymały Wojska Obrony Terytorialnej. (…) 

Adrian Siwek, Albicla.com\AdrianSiwek, Gazeta Polska Codziennie, nr 81 (2906), 16-18 IV 2021, s. 4-5 

 

7. Brawo dla Bawera Aondo-Akaa 
 

Po trwającym 9 miesięcy procesie, w trakcie którego Bawer był ciągany po rozprawach, zapadł 

skandaliczny wyrok za pokazywanie prawdy o aborcji. 

Sąd zmusił Bawera do zapłaty 1500 zł grzywny oraz 1300 zł kosztów procesowych. To kara dla 

naszego wolontariusza za koordynowanie akcji billboardowej, w ramach której na wielkoformatowych 

powierzchniach reklamowych pokazujemy Polakom czym jest i jak wygląda aborcja. W sumie 2800 zł 

kary za głoszenie prawdy w przestrzeni publicznej... To jednak nie wszystko. (…) 

Przeciwko Bawerowi toczą się w tej chwili równocześnie jeszcze dwa inne procesy − w Nowym 

Sączu i Zakopanem. Najprawdopodobniej wkrótce rozpocznie się również trzeci − we Wrocławiu, 

gdzie sprawa Bawera trafiła już na policję. Bawer, który od urodzenia jest sparaliżowany i porusza się 

wyłącznie na wózku z pomocą innej osoby, będzie więc zmuszony regularnie stawiać się na 

przesłuchaniach w trzech różnych miastach, oddalonych od siebie nawet o kilkaset kilometrów! W ten 

sposób zwolennicy aborcji chcą zastraszyć nie tylko jego, ale też wszystkich naszych wolontariuszy,  

i sparaliżować prace naszej Fundacji. Przykładem takiego postępowania jest aborcjonistka, która 

regularnie donosi na Bawera do sądu. 

To Beata Czerska, działaczka tzw. Strajku Kobiet z Zakopanego. (…) 

„Jestem oburzony tym, że lewica może propagować swoją ideologię, a my jesteśmy skazywani za 

pokazywanie prawdy o haniebnej aborcji. Uważam, że to łamanie moich wolności konstytucyjnych. 

Kara mnie nie załamuje, będziemy walczyć dalej w obronie zagrożonych, nienarodzonych dzieci. 

Mordowanie dzieci jest haniebne i niegodne człowieka, dlatego dalej będziemy walczyć z ludobójczą 

aborcją”. − Powiedział Bawer Aondo-Akaa po usłyszeniu wyroku. (…) 

Fundacja Pro − Prawo do życia – e-mail otrzymany 14 kwietnia 2021. 

 

8. Brawo dla dyrektora XXXIV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi 

Ideologiczny spór 
 

Wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka zawiesiła w obowiązkach dyrektora XXXIV 

Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kieślowskiego w Łodzi, w którym wprowadzono 

regulamin zakazujący uczniom używania w aplikacji nauczania zdalnego związanych z polityką 

awatarów, w tym m.in. symbolu Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. Władze miasta podjęły tę interwencję 

na prośbę jednej z uczennic szkoły. – Doskonałe zachowanie dyrektora szkoły, którego będę chciał 

uhonorować w związku z tym za walkę z ideologizacją dzieci. Fatalne zachowanie organu 

prowadzącego – powiedział o sprawie minister edukacji Przemysław Czarnek. 

Idziemy, nr 17 (808), 25.04.2021, s. 25 

 

Opracował Stanisław Waluś 


