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Przyjęcie deklaracji Rady Miejskiej w Mordach ws.
powstrzymywania ideologii LGBT.


Stanowiska Rady Miejskiej w sprawie powstrzymywania ideologii LGBT nie było w programie
sesji. Deklarację w tej sprawie przedstawił w swoim i swoich wyborców imieniu
wiceprzewodniczący Rady p. Gustaw Dmowski. „Nie damy narzucić sobie wyolbrzymionych
problemów i sztucznych konfliktów, które niesie ze sobą ideologia LGBT
” – usłyszeliśmy m.in w czytanej przez radnego Deklaracji.

Radni zrobią wszystko- (…) „aby do szkoły nie mieli wstępu gorszyciele zainteresowani
wczesną seksualizacją polskich dzieci w myśl tak zwanej światowej organizacji zdrowia.
Będziemy chronić uczniów
(…) - czytamy dalej.

Przewodnicząca po wystąpieniu radnego Dmowskiego zarządziła przerwę, być może po to by
radni mogli się zapoznać z deklaracją WHO i właściwie zagłosować lub też by w tej sprawie
światopoglądowej mogli przedyskutować swoje stanowisko ze swoimi wyborcami.

Po trwającej ok. 22 minut przerwie nastąpiło głosowanie. Uczestniczyło w nim 13 radnych (na
14 obecnych). Za przyjęciem deklaracji zagłosowało 12 radnych. Niestety podczas transmisji
wyjątkowo nie opublikowano listy głosujących. Możemy – z fragmentu przedstawiającego
moment głosowania na podstawie kolorów wydedukować, że udziału w glosowaniu nie wzięła p.
Barbara Hawryluk a wstrzymała się od głosu jedynie radna Grażyna Drabarek.

Podobną deklarację podczas ostatniej sesji rady powiatu siedleckiego zgłosił radny Sławomir
Piotrowski. Nie wiem jaki był wynik, ale jak podaje „Tygodnik Siedlecki” jeden z radnych po
odczytaniu deklaracji tak to skomentował: „- U nas w Siedlcach i powiecie siedleckim jest
porządek, są rodzice. Niech pan jedzie do kościoła lub szkoły do Warszawy i tam czyta”.

(tytuł artykułu zapożyczono ze strony „ Tygodnika Siedleckiego ”
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Fragment sesji z wystąpieniem p. Dmowskiego. (źródło: TVPowiat)
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