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MARSZE DLA ŻYCIA I RODZINY
Marsze dla Życia i Rodziny – kilka słów o inicjatywie
Marsze dla Życia i Rodziny są publiczną manifestacją przywiązania do wartości rodzinnych i
szacunku dla życia ludzkiego na każdym etapie jego rozwoju. Uczestników Marszów łączy
przekonanie, że wartości te stanowią fundament ładu społecznego. Wydarzenie wyróżnia się
afirmatywnym charakterem, ponieważ Marsze to przede wszystkim święto rodzin, stanowiące
okazję do tego, by publicznie manifestować radość z daru życia oraz rodziny jako najlepszego
środowiska do rozwoju osobowego każdego człowieka. W Marszach uczestniczą zarówno rodziny z
dziećmi, jak też osoby starsze i samotne, członkowie ruchów, stowarzyszeń, duchowni i osoby
publiczne.
Idea zorganizowania Marszu dla Życia i Rodziny zrodziła się w 2005 roku w Warszawie. Z roku na rok
Marsz rozwijał się, przyciągając kolejnych sympatyków i wywołując coraz większe zainteresowanie
mediów i opinii publicznej. Co roku też, w kolejnych miastach zawiązywały się lokalne komitety
organizacyjne, które podejmowały się organizacji Marszów. Liczbę stu miast udało nam się
przekroczyć w roku 2013. W tym roku zaś mamy już deklaracje zorganizowania Marszów w 150
miejscowościach! Koordynatorem Marszów w Polsce jest Centrum Życia i Rodziny, które też jest
organizatorem Marszu w Warszawie.
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Dlaczego Marsze?
Marsze dla Życia i Rodziny są wyrazem aktywności społecznej tysięcy polskich rodzin i ludzi, dla
których istotne są wartości przyświecające idei marszowej. Dają możliwość publicznego wyrażania
poglądów i oczekiwań związanych z przyszłością Polski jako kraju który powinien nieść w przyszłość
chrześcijańskie dziedzictwo przekazane nam przez poprzednie pokolenia. W ten sposób uczestnicy
mają możliwość kształtowania rzeczywistości społecznej poprzez podnoszenie bardzo ważnych
spraw, oddziaływanie na współobywateli, władze publiczne i media.
Marsze dla Życia i Rodziny organizowane są z dwóch zasadniczych powodów:


by upominać się o prawa tych, którzy sami nie mogą się bronić – dzieci przed urodzeniem,
które można w Polsce pozbawiać życia ze względu na ich niepełnosprawność bądź
okoliczności poczęcia;



aby zwracać uwagę władz i opinii publicznej na sytuację rodziny. Rodzina jako instytucją
szczególną i niezastępowalna powinna cieszyć się odpowiednim prestiżem. Dlatego też
powinna czuć się bezpieczna w sensie materialnym, jak również skutecznie chroniona przed
deprawacją, seksualizacją i innymi działaniami wynikającymi z niebezpiecznych ideologii
takich jak gender.

Marsze mają również wymiar edukacyjny, formacyjny i integracyjny. Przypominają o fundamentach
na których zbudowana jest nasza kultura i cywilizacja. Promują w społeczeństwie przywiązanie do
wartości każdego ludzkiego życia. Przypominają o istocie rodziny jako związku kobiety i mężczyzny,
opartego na miłości, otwartego na przyjęcie i wychowanie dzieci. Są w końcu przestrzenią spotkania
i budowania wspólnoty ludzi wolnych, pragnących żyć w zgodzie z chrześcijańskim i narodowym
dziedzictwem przekazanym nam przez poprzednie pokolenia.

Strona 2

MARSZE DLA ŻYCIA I RODZINY
Deklaracja Organizatorów
W 2012 roku organizatorzy Marszów z kilkudziesięciu miast przyjęli następującą deklarację:

Polska potrzebuje zmiany! Zmiany, która sprawi, że nasze i przyszłe pokolenia będą wzrastały w
otoczeniu umożliwiającym nieskrępowany rozwój, poczucie wartości i korzystanie z owoców swojej
pracy. Uważamy, że podstawy nowego ładu powinny opierać się na szacunku do życia ludzkiego
oraz uznaniu rodziny za centralną instytucję porządku społecznego.

Uznajemy również, że istnieje potrzeba konsekwentnej i wytężonej pracy na rzecz promocji tych
wartości. Znaczenie silnej rodziny dla kształtowania zdrowego ładu kulturowego, społecznego i
ekonomicznego musi być dostrzeżone i dowartościowane.

Dlatego wyrażamy chęć współpracy w realizacji projektów mających na celu takie kształtowanie
porządku społeczno-prawnego, które zagwarantuje pełną ochronę życia ludzkiego i szacunek dla
rodziny.
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Marsze dla Życia i Rodziny 2019
Kontekst: W tym roku Marsze dla Życia i Rodziny poświęcone są problemowi demoralizującej
edukacji seksualnej, zagrażającej prawidłowemu rozwojowi dzieci i młodzieży oraz podważającej
pierwszeństwo wychowawcze rodziców. Te nieobliczalne w skutkach działania już od nowego roku
szkolnego 2019/2020 dotkną ponad 200 tys. dzieci w warszawskich szkołach, ale w dalszej
perspektywie zagrażają ponad 4,5 miliona dzieci w całej Polsce.
W poczuciu odpowiedzialności za przyszłość naszej Ojczyzny, wychodzimy na ulice naszych miast,
aby chronić młode pokolenie Polaków przed demoralizacją i bronić autonomii wychowawczej
polskich rodzin.
Nie można mieć złudzeń, że edukacja seksualna, którą dzisiaj próbuje się wprowadzać do szkół jako
zajęcia dodatkowe i dobrowolne, w kolejnym kroku stanie się przedmiotem obowiązkowym, bez
decydującego głosu rodziców co do przekazywanych treści i bez prawa do wypisania dziecka przez
rodzica z zajęć, które uzna za szkodliwe. Znamienne jest że treści programów edukacji seksualnej
dla dzieci i młodzieży opracowywane są wyłącznie w wąskim gronie organizacji seksedukacyjnych,
podczas gdy niemal 80% społeczeństwa uważa, że to rodzice powinni decydować o treściach
przekazywanych ich dzieciom w obszarze ludzkiej seksualności.
Ta historyczna batalia o wartości przekazywane w polskich szkołach rozstrzyga się na naszych
oczach. Nie pozwólmy, aby o naszej przyszłości i o wartościach przekazywanych naszym dzieciom
zadecydowano w zakulisowych rozgrywkach politycznych.
Liczby: Marsze w 2018 r. odbędą się w 150 miejscowościach. Wg danych szacunkowych co roku w
bierze w nich udział ok. 200 - 300 tys. ludzi. Lista miast w których odbywają się Marsze, a także
informacje dodatkowe znajdują się na stronie www.marsz.org.
Atrakcje i akcje dodatkowe: Marsze dla Życia i Rodziny to doskonała przestrzeń do wyjątkowego
spędzenia czasu z rodziną. Większość z nich kończy się rodzinnymi piknikami ze szczególnymi
atrakcjami dla najmłodszych. Marszom towarzyszą też akcje wsparcia dla dzieł służących ochronie
życia i rodziny. W Warszawie takiemu celowi będzie służyć pomóc podopiecznym Domu Samotnej
Matki im. Teresy Strzembosz w Chyliczkach k. Konstancina W tym roku zebrane środki zostaną
przekazane na stworzenie i wyposażenie sali rehabilitacyjno - rekreacyjnej dla dzieci.
Przyjdźmy na Marsz dla Życia i Rodziny 9 czerwca 2019 r. i powiedzmy razem: nie pozwolimy na
demoralizację naszych dzieci!
Więcej informacji na stronie www.marsz.org
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Centrum Życia i Rodziny
Ogólnopolskim koordynatorem Marszów jest Fundacja Centrum Życia i Rodziny, która powstała
aby:
• Chronić życie ludzkie od poczęcia aż do naturalnego kresu
• Promować rodzinę opartą na małżeństwie kobiety i mężczyzny i otwartej na
przyjęcie i wychowanie dzieci
• Bronić konstytucyjnego prawa rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z
własnymi przekonaniami
Centrum Życia i Rodziny prowadzi szereg kampanii społecznych w obronie tych fundamentalnych
wartości. Oprócz Marszów dla Życia i Rodziny organizujemy także konferencje naukowe,
prowadzimy projekt „Szkoła Przyjazna Rodzinie” z udziałem ponad 1000 placówek w całym kraju,
wydajemy czasopismo „Przyjaciel Rodziny”, kalendarze oraz inne publikacje o tematyce rodzinnej,
małżeńskiej i wychowawczej.

Aktualne informacje o działaniach Centrum Życia i Rodziny na stronie www.czir.org
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Ogólnopolscy patroni medialni Marszów dla Życia i Rodziny
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Kontakt dla mediów
Kazimierz Przeszowski
Wiceprezes Centrum Życia i Rodziny
tel.: +48 791 240 341, e-mail: kazimierz.przeszowski@czir.org

Edyta Ziętara
Specjalista ds. kontaktów z mediami
tel.: +48 664 033 063, e-mail: edyta.zietara@czir.org
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Do zobaczenia na Marszu!

Znajdź swoje miasto na www.marsz.org
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