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Szanowny Panie Burmistrzu,

Pragniemy przekazać wyrazy uznania za godną podziwu, a zarazem najbardziej
właściwą reakcję na skandaliczną wypowiedź Krystyny Pawłowicz, sędziny Trybunału
Konstytucyjnego, dotyczącą wsparcia, które Pan - wraz z Urzędem Miasta, Radą Miejską
oraz Dyrekcją Szkoły Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej -
oferuje społeczności LGBT+ w Podkowie Leśnej.

Cieszymy się, że Podkowie Leśnej panuje atmosfera tolerancji, wzajemnego
szacunku, empatii oraz wyrozumiałości na różnorodność ludzką. W Państwa reakcji widzimy
potencjał i wzorzec do naśladowania w regionie. Kontynuując liderską postawę w obronie
podstawowych praw człowieka, przyjętą przez Państwa, kierujemy apel do Radnych Gminy
o przyjęcie uchwały o poniższej treści:

“Deklaracja solidarności z osobami LGBT+”

W ostatnim czasie w Polsce, kraju uznanym za najbardziej homofobiczny w całej
Unii Europejskiej, obserwujemy niepokojące i coraz śmielsze próby dehumanizacji
społeczności LGBT+. Jesteśmy świadkami eskalacji agresji i dyskryminacji w stosunku do
osób LGBT+. Ignorując takie zjawiska sprawiamy, że niestety mają one szansę stać się naszą
codziennością.

LGBT+ to nie jest ideologia. LGBT+ to ludzie, jak my. I - jak my - chcą tego samego.
Chcą pracować, robić zakupy, uprawiać sport, spacerować z ukochaną osobą za rękę,
okazywać uczucia i śmiać się. Chcą korzystać w pełni z przysługujących nam wszystkim
praw. Bez strachu. W poczuciu bezpieczeństwa dla siebie i swoich bliskich. Chcą spokojnie i
normalnie żyć. Zupełnie tak jak my. Szanujmy ich prawa i nie odbierajmy im czegoś, co już
od dawna należy do nich. Bo przecież wszyscy jesteśmy przede wszystkim ludźmi.



Reagujmy zatem - w taki sam sposób jaki Państwo zareagowali w dniu dzisiejszym - i
pokażmy, że Podkowa Leśna jest miastem przyjaznym osobom nieheteronormatywnym i nic
tego nie zmieni. Nawet komentarze sędziów Trybunału Sprawiedliwości, czy postulaty partii
rządzącej.

Dajmy przykład innym włodarzom, że właśnie taka postawa jest właściwa i nie może
być zgody na mowę nienawiści oraz dyskryminację w nowoczesnej Polsce.

W załączniku przesyłamy proponowany tekst uchwały, który otrzymał wsparcie dr
Tomasz Aniśko - Posła na Sejm RP z ramienia Partii Zieloni, dr Anity Kucharskiej-Dziedzic
- Posłanki na Sejm RP z Lewicy oraz Katarzyny Osos - Posłanki na Sejm RP z ramienia
Platformy Obywatelskiej. Projekt został opracowany w ramach kampanii przeprowadzonej w
woj. lubuskim w grudniu 2020 r.1

Podejmując taką uchwałę zademonstrują Państwo, wspólnie z innymi gminami w
Polsce, że Powiat Grodziski także jest krainą tolerancji, szacunku i akceptacji, w której nie
ma miejsca na nienawiść, wykluczenie i dyskryminację.

Z wyrazami szacunku,

Mirosław Kaznowski
Asystent Społeczny Posłanki Urszuli Zielińskiej
Współprzewodniczący grodziskiego koła Partii Zieloni

1https://gorzow.wyborcza.pl/gorzow/7,36844,26631567,deklaracje-solidarnosci-z-osobami-lgbt-rozesla
no-do-wladz.html


