22.I - IX sesja Rady Miejskiej, 25 marca 2015 r.
Interpelujący radny: Anna Mrowińska
Radna skierowała swoje wystąpienie bezpośrednio do Prezydenta Miasta, z prośbą o
udzielenie odpowiedzi na piśmie.
Zacytowała słowa Prezydenta, które usłyszała w piątkowym wydaniu informacji w lokalnej
telewizji „Kanał 6”, cyt.: „Jak miałem 18 lat to byłem przewodniczącym internatu i tak
imprezowałem, że wyrzucili mnie z tego internatu. Wyobraźcie sobie, czego słuchałem i co
robiłem w Ustrzykach Dolnych, słuchając KSU. Ciężko było osiemnastolatkowi, znając
Siczkę i KSU przetrwać w tych Ustrzykach Dolnych nie balansując na granicy regulaminu
internatu i szkoły.
Można szaleć. Można naciągać regulaminy, do czego też was namawiam, mimo że może się
to nauczycielom nie spodobać. Bo tylko tacy, którzy naciągają regulaminy mogą później
siedzieć
tutaj.
Tak
więc
zachęcam
was
do
naruszania
norm.
Później, w szkole średniej, wyrzucili mnie z internatu i musiałem mieszkać w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.
W latach 90. bycie gejem to było przerąbane, a ja wtedy byłem jedynym gejem w mieście. Jak
gracie w piłkę, to mówicie: „Ty pedale, wpuściłeś piłkę, ty cioto” Nie mówicie tak, bo jak ja
usłyszę to będzie zadyma.”
Radna, jako matka oraz w imieniu rodziców uczniów słupskich szkół stwierdziła, że jest
zbulwersowana wystąpieniem Prezydenta na spotkaniu ze słupską młodzieżą. Stwierdziła, że
Prezydent Miasta w bezpardonowy sposób zachęcał młodych ludzi do łamania norm i do
nieprzestrzegania regulaminów – zwróciła uwagę, że regulaminy są rodzajem prawa
powszechnie obowiązującego w danym miejscu. Zapytała, czy Prezydent także pracowników
Urzędu Miejskiego w Słupsku będzie zachęcał do łamania na przykład Regulaminu
Organizacyjnego.
Przypomniała, że w świetle art 83. ustawy zasadniczej każdy ma obowiązek przestrzegania
prawa Rzeczypospolitej Polskiej. Stwierdziła, że Prezydent w jednej chwili storpedował cały
proces wychowawczy. Dodała, że odniosła wrażenie, że pan Robert Biedroń wykorzystuje
sprawowany urząd do promocji swojej orientacji seksualnej.
Zwróciła uwagę, że od początku swojej kariery politycznej pan Robert Biedroń nie ukrywał
się z tym, że jest homoseksualistą, więc to dla nikogo nie jest tajemnicą, a mówienie o tym w
szkole do uczniów było co najmniej nie na miejscu.
Radna zwróciła się do Prezydenta, aby rozważnie używał swoich słów, ponieważ ktoś
złośliwy mógłby stwierdzić, że zachowanie na spotkaniach z młodzieżą wyczerpywało
znamiona czynu z art. 12 części ogólnej Kodeksu wykroczeń, który stanowi: „Odpowiada za
podżeganie, kto chcąc, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego.”

