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OŚWIADCZENIE 

 

 

 W programie „Studio Polska” w TVP Info w dniu 13 czerwca 2020 r., w ramach 

dyskusji nad ideologią LGBT zaprezentowałem zdjęcie z ulic Los Angeles z czerwca ub. roku 

i do tego zdjęcia odniosłem moje słowa o etapach rozwoju rewolucji seksualnej w Stanach 

Zjednoczonych i w krajach Europy Zachodniej. Przestrzegałem przed zjawiskami, które na 

zdjęciu zostały uwidocznione, jednoznacznie podkreślając, że nie są to zjawiska normalne, co 

więcej, jest to jawna demoralizacja, do której prowadzi ideologia LGBT. Wyraziłem także 

opinię, że nie ma równości pomiędzy zachowaniem demoralizującym i realizacją 

podstawowych praw człowieka i obywatela. Wszystkie słowa użyte w tej wypowiedzi miały 

na celu podkreślenie tej oczywistej sprawy, co też następnie wyjaśniałem zarówno w 

wywiadzie dla Onet, jak i w mediach społecznościowych. 

 Wszystkie komentarze niedzielne, odrywające fragment mojej wypowiedzi od całego 

kontekstu i od zdjęcia, do którego się odnosiłem, mają na celu zdyskredytownie mojej osoby i 

przypisanie mi poglądów, których nigdy nie miałem. Wszyscy ludzie są równi wobec prawa, 

a nade wszystko równi w swej godności. Nie może to być jednak usprawiedliwieniem dla 

niegodnych, wulgarnych i demoralizujących zachowań niektórych ludzi na ulicach miasta, 

takich zachowań, jakie pokazałem na komentowanym zdjęciu. Jest naturalna równość w 

godności osobowej i wobec prawa, nie ma równości zachowań złych i dobrych. Nie ma 

równości pomiędzy złem i dobrem. 

 Wyrażam ubolewanie, że moja wypowiedź, która oderwana od kontekstu jest 

manipulowana i wykorzystywana wbrew moim intencjom i poglądom, wiązana jest 



także z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, którego jestem 

absolwentem i pracownikiem. Dlatego oświadczam, że zarówno całość mojej wypowiedzi 

jak i poszczególne, wyrywkowo cytowane jej fragmenty, nie mają żadnego związku z 

moją pracą w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i w żaden sposób nie mogą być 

wiązane z władzami Uczelni i jej pracownikami. To wypowiedź w ramach mojej 

politycznej aktywności poselskiej, zupełnie niezależnej od pracy w KUL. 

 Raz jeszcze wyrażam ubolewanie z powodu nieprzyjemności i negatywnych opinii, 

jakie z tego powodu dotykają Księdza Rektora, cały Senat Uczelni i jej pracowników. 

 

 

 

        Z wyrazami szacunku 

 

                 (-) Przemysław Czarnek   


