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Streszczenie
Zestawiono podstawowe prawa i obowiązki obywatela i przeanalizowano
przyczyny niskich wyników aktywności obywatelskiej.
Abstract: Citizen dignity as a necessary condition for the social
economic development of the century
Basic citizen rights and obligations are listed and the reasons why the results
of citizen activity are low is analyzed.
Być obywatelem godnym – to wykonywać godnie (pilnie, etycznie, świadomie, mądrze, odważnie, w zgodzie z interesem publicznym współobywateli)
powinności obywatela.
Podstawowe powinności (prawa i obowiązki) obywatela to:
• brać udział w działalności publicznej na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym,
• świadomie działać dla dobra ogólnego społeczności lokalnej, a zwłaszcza dla
rodziny, jako najważniejszej, podstawowej jednostki podmiotowej społeczeństwa,
• chronić i bronić rodzinę, mienie własne i społeczne, środowisko naturalne,
wszelkie dobra niematerialne i materialne dziedzictwa kulturowego jako wartości stanowiące elementy całości Ojczyzny.
Z obserwacji życia publicznego w Polsce wynika, że godność obywatelska
jest wartością mało znaną, a poziom życia publicznego jako wynik aktywności
obywatelskiej jest niski.
Przyczyny tego stanu to:
• świadome i planowe działania najeźdźców niszczące elity intelektualne i moralne Polski (rozbiory, I i II wojna św.),
• laicyzacja i destrukcja wartości realizowana przez reżim komunistyczny (1945–
1989), stała deprawacja życia publicznego w tym okresie,
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• destrukcja wartości moralnych i patriotycznych od 1989 roku przez media
kreujące postawy globalistyczne i „liberalne”,
• destrukcja wartości patriotycznych od 2004 roku w imię społecznej „europeizacji” społeczeństwa polskiego,
• stałe manipulowanie społeczeństwem przez liberalne tzw. elity polityczne np.:
o nieprawdziwe (preparowane) informacje rządowe i „organów” władzy
z wykorzystaniem uzależnionych politycznie mediów,
o preferencyjne dla tzw. elit politycznych wybory międzypartyjne (najwyższy poziom aktywnego udziału obywateli w demokratycznych wyborach to
wybór mniejszego zła),
o utrzymywanie w ryzach społeczeństwa poprzez trwałe zagrożenia (zagrożenie utratą pracy, brak pracy, sztucznie wywoływane epidemie, likwidacja nowych zjawisk politycznych, terroryzm fiskalny, niski poziom życia
w codziennym czasochłonnym trudzie).
W wyniku ww. przyczyn przeciętny polski obywatel nie jest obywatelem
„godnym”, ponieważ:
• nie ma poczucia godności,
• nie wie, co to jest godność obywatelska,
• nie ma warunków życia godnego, co zmusza go do stałej pogoni za podstawowymi wartościami materialnymi i środkami na przeżycie, na niekorzyść rozwoju mentalnego,
• znajduje się pod stałą presją manipulacji przez realną władzę polityczną, ale
także władzę (dzięki zabiegom socjotechnicznym) duszy i umysłu,
• nie docierają do niego celowo marginalizowane, często ośmieszane historycznie i chrześcijańsko uformowane wzorce moralne (Bóg, Honor,
Ojczyzna).
W imię godności obywatelskiej, obowiązkiem każdego świadomego obywatela powinno być:
• rozpowszechnianie informacji prawdziwej, walka z dezinformacją mediów
będących narzędziem destrukcji obywatelskiej,
• działanie na rzecz informacji i edukacji społecznej w celu tworzenia godnego
i aktywnego społeczeństwa obywatelskiego,
• ochrona i rozwój postaw chrześcijańskich, patriotycznych, etycznych wśród
dzieci i młodzieży,
• rozwijanie wiedzy i nauki w kierunku etycznego wykorzystania jej efektów dla
wszechstronnego rozwoju społeczeństwa, ochrony zasobów i środowiska naturalnego,
• przeciwdziałanie działalności władz przeciwnych interesom narodowym,
• kreowanie rozwoju społeczno – gospodarczego zgodnego z zasadami moralnymi, etycznymi, patriotycznymi i zrównoważonego rozwoju – przez obywateli
i dla obywateli,
• budowanie świadomego i etycznego społeczeństwa obywatelskiego w sposób
zorganizowany.
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Szanse odbudowy, a raczej budowy i rozwoju godnego społeczeństwa
obywatelskiego istnieją poprzez:
• utworzenie silnego, zorganizowanego obywatelskiego ruchu odnowy moralnej,
etycznej i ekonomicznej państwa (oddolne wybory, nowe prawodawstwo,
zmiana systemu władzy na zarządzanie),
• stworzenie skutecznych narzędzi medialnych dla rozpowszechniania społeczeństwu prawdziwych informacji,
• działalność medialna organizacji pozarządowych, ekspertów i obywateli w kierunkach aktywnej negacji destrukcyjnych, patologicznych, szkodliwych dla
państwa i obywateli działań władz,
• działalność edukacyjną środowisk odnowy moralnej:
o kontynuację idei społeczeństwa Jana Pawła II,
o działalność duszpasterską w kierunku kształcenia świadomości obywatelskiej i patriotycznej, zwłaszcza wśród młodzieży,
o edukację pozasystemową w kierunku zmian mentalnych w społeczeństwie.
• wykorzystanie przez obywateli i dla obywateli potencjału intelektualnego,
materialnego, zasobów naturalnych dla rozwoju gospodarczego kraju adekwatnego do potencjałów (możliwości).
Pozytywne doświadczenia świadczące o tym, że zorganizowany ruch obywatelski jest skuteczny w przeciwdziałaniu szkodliwym poczynaniom władz,
posiada stowarzyszenie Centrum Zrównoważonego Rozwoju.
Przykładami skutecznej zorganizowanej akcji społecznej poprzez aktywne
działania przy współpracy ze środowiskami naukowymi i intelektualnymi są:
1. Zablokowanie budowy kopalni i elektrociepłowni węgla brunatnego w miejscowości Rogoźno w gminie Zgierz z uwagi na ochronę życia i środowiska oraz
ochronę i wykorzystanie zasobów geotermalnych.
2. Spowodowanie powołania Nadzwyczajnej Podkomisji Sejmowej d.s. projektu
nowego prawa geologicznego i górniczego – druk sejmowy 1696 – i poddanie
go ponownym konsultacjom społecznym w celu wyeliminowania zapisów
szkodliwych dla interesów państwa i obywateli.
3. Wykreślenie z projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Łódzkiego zaprojektowanej instalacji CCS (zatłaczania sprężonego CO2 w podziemne struktury geologiczne gorących solanek) oraz obszarów badań celowych
dla CCS w celu wyeliminowania zagrożeń środowiskowych, ekonomicznych
i społecznych, jakie stwarza zatłaczanie spalin pod ziemię.
Stowarzyszenie na co dzień spotyka się z narastającym zjawiskiem odbierania godności ludzkiej, poprzez kontakt z osobami, które szukają pomocy w sytuacjach do jakich godne społeczeństwo nie powinno doprowadzać. Takimi
przykładami są:
1. Brak opieki nad matkami samotnie wychowującymi dzieci (wiele z nich pozostaje bez pracy oraz prawa do zasiłku)
2. Wyraźnie zwiększająca się liczba bezdomnych, chorych, z beznadzieją wyrysowaną na twarzach mieszkańców Łodzi (status obywatela zostaje im
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3.
4.
5.
6.

7.

odebrany m.in. przez brak dowodu osobistego z uwagi na brak miejsca
zameldowania).
Brak podstawowej opieki medycznej dla osób starych i samotnych.
Niegodziwa opieka nad chorymi w szpitalach (brak odpowiedniej ilości sanitariuszy, bezduszność opieki wynikająca z faktu niskich zarobków oraz złego
kształcenia w zakresie etyki zawodowej, itp.).
Ścisła współpraca firm pogrzebowych ze szpitalami, prowadząca często do
najbardziej podłych i niegodziwych zachowań lekarzy i pielęgniarek
(przyzwolenie prawne na kontynuacje procederu sprzed wielu lat).
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu ograniczone jedynie w grupach
wiekowych przydatnych zawodowo (dofinansowywanie sprzętu z PFRON, dofinansowywanie szkoleń itp. z całkowitym pominięciem młodzieży i osób starszych, w tym samotnych).
Brak pewności zapewnienia środków z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w
przyszłości.

Powyższy wykaz nie wyczerpuje stanu istniejącego wszystkich grup społecznych, ale jest wystarczający dla stworzenie obrazu pełzającej społecznej
degradacji narodu.
Stowarzyszenie zobligowane świadomością stanu obecnego i obowiązku
zmian tego stanu, podjęło działania organizacyjne w kierunku zmian systemowych
w państwie, które pozwolą na stworzenie trwałych podstaw do budowy godnego,
świadomego i czynnego społeczeństwa obywatelskiego, w oparciu o dekalog,
wartości chrześcijańskie, Konstytucję RP (wymagającą korekt) oraz zasady zrównoważonego rozwoju. Zasady te nakazują wszystkim godne i racjonalne wykorzystywanie dóbr Ziemi w taki sposób, aby środowisko naturalne i możliwości
rozwojowe obecnego i przyszłych pokoleń nie były naruszane. Działania te są
opisane w projekcie p.n. RP Nowa.
CZR stoi na stanowisku konieczności dokonania takich zmian, w wyniku
których stworzone zostaną trwałe podstawy do funkcjonowania państwa godnego
godnością ich obywateli i dla obywateli.
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