
Poseł Czarnek mówi złowrogie głupstwa

To, że poseł Przemysław Czarnek opowiada głupstwa, nie powinno też nikogo zaskoczyć. 
Przypomnijmy krótko najsławniejsze wystąpienia publiczne posła–profesora z KUL. Jego poglądy 
są spójne: to konserwatysta, związany przez całą karierę z uczelnią katolicką i publikujący niemal 
wyłącznie w pismach i wydawnictwach związanych ideologicznie z Kościołem, występujący na 
konferencjach naukowych organizowanych przez instytucje związane z Kościołem.

• 9 lipca 2018 złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez prezesa Towarzystwa 
Ukraińskiego w Lublinie. Dr Grzegorz Kuprianowicz, historyk, mówił o zamordowaniu 
przez polskie oddziały partyzanckie Ukraińców w Sahryniu na Lubelszczyźnie w marcu 
1944 roku. Zdaniem Czarnka te słowa były „prowokacją” i „znieważeniem narodu 
polskiego”. Wojewoda powołał się na znowelizowane przepisy ustawy o IPN, które 
wywołały międzynarodowy skandal i krytykę rządu PiS na początku 2018 roku. Dodajmy, 
że historycy nie mają wątpliwości – Ukraińców w Sahryniu zamordowali żołnierze 
polskiego podziemia (pisaliśmy o sprawie obszerniej tutaj).

• 27 września 2018 r. zamieścił na Facebooku i YouTubie film pod tytułem „Przeciwko 
zboczeniom, dewiacjom i wynaturzeniom”. Przekonywał w nim, że „promowanie” czegoś 
innego niż heteroseksualne małżeństwo to działanie antykonstytucyjne. Kpił także z 
opozycji i manifestujących w obronie praworządności w Polsce: „a przecież Kon-sty-tuc-ja, 
Kon-sty-tuc-ja”.

• 13 czerwca 2020 r. w TVP Info mówił: „Brońmy rodziny przed tego rodzaju zepsuciem, 
deprawacją, absolutnie niemoralnym postępowaniem. Brońmy nas przed ideologią LGBT i 
skończmy słuchać tych idiotyzmów o jakichś prawach człowieka czy jakiejś równości. Ci 
ludzie nie są równi ludziom normalnym i skończmy wreszcie z tą dyskusją”. Te słowa 
wywołały skandal, a PiS na pewien czas wycofał Czarnka z mediów.

• 3 sierpnia 2020 r. mówił jednak w Polsat News: „Nie ma wątpliwości, że cała ta ideologia 
LGBT wyrastająca z neomarksizmu, pochodzi z tego samego korzenia, co niemiecki 
narodowy socjalizm hitlerowski, który jest odpowiedzialny za wszelkie zło II wojny 
światowej, zniszczenie Warszawy i zamordowanie powstańców. Korzeń jest ten sam”.
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