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Rady Miejskiej w Sztumie w sprawie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego 

dotyczącej przyjęcia Samorządowej Karty Praw Rodzin 

 

Rada Miejska w Sztumie wyraża stanowczy sprzeciw wobec podjętej przez 

Radę Powiatu Sztumskiego uchwały o Samorządowej Karcie Praw Rodzin. 

Dokument opracowany przez Stowarzyszenie Ordo Iuris i uchwalony przez 

rządzącą powiatem sztumskim grupę radnych uważamy za pierwszy krok do 

dzielenia  i wykluczania niektórych grup mieszkańców. Miasto i Gmina Sztum 

była i jest przyjazna dla wszystkich ludzi bez względu na ich pochodzenie, 

wyznanie religijne,  przynależność polityczną oraz orientację seksualną. 

Powyższa uchwała jako pierwsza w województwie pomorskim i jedna                                 

z nielicznych w Polsce odbiła się szerokim echem nie tylko w kraju, ale i w 

naszych miastach partnerskich w Niemczech i we Francji. Tym bardziej jest nam 

wstyd, że w środkach masowego przekazu mówi się, że Sztum wprowadza 

wspomnianą Kartę, podczas gdy my -  jako Rada Miejska - nie mamy i nie 

chcemy mieć z tym nic wspólnego. 

W czasie obchodów 75 rocznicy wyzwolenia obozu hitlerowskiego 

Auschwitz- Birkenau prof. Marian Turski ostrzegł nas wszystkich słowami: 

”Bądźcie wierni przykazaniu. Jedenaste przykazanie: Nie bądźcie obojętni, bo 

jeżeli nie, to się nawet nie obejrzycie, jak na waszych potomków, „jakieś  

Auschwitz” nagle spadnie z nieba. Nie bądźcie obojętni, kiedy widzicie, że 

przeszłość jest naciągana na poczet aktualnej polityki. Nie bądźcie obojętni, kiedy 

jakakolwiek mniejszość jest dyskryminowana, ponieważ istotą demokracji jest to, 

że większość rządzi, ale prawa mniejszości muszą być jednocześnie chronione. 

Nie bądźcie obojętni, kiedy jakakolwiek władza narusza przyjęte i istniejące już 

umowy społeczne”. 

Szanowni Mieszkańcy Ziemi Sztumskiej! Zapewniamy Was, że Rada 

Miejska  w Sztumie będzie bronić, tak jak dotychczas, praw wszystkich obywateli,                         

a wszelkie wykluczenia, dyskryminacje są i będą dla nas pojęciami obcymi.    

 
 

 

                                                                                               Przewodniczący 

                                                                                      Rady Miejskiej w Sztumie 

 

                                                                                               Czesław Oleksiak 


