Lubrykanty na gejowskim turnieju w szkole na Ursynowie.
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Erotyczne żele nawilżające wystawione podczas turnieju siatkówki dla osób LGBT w
ursynowskiej podstawówce zbulwersowały radnych PiS. - Małe dzieci mogły się zapoznać z
materiałami dla homoseksualistów - alarmowali dziś warszawscy radni. Organizatorzy
turnieju odpowiadają, że dzieci nie wpuszczano.
Zaczęło się od tweeta, którego autorem jest Maciej Zemła, dziennikarz portalu wpolsce.pl. W sobotę
odwiedził ursynowską podstawówkę nr 340 przy Lokajskiego, gdy odbywał się tam 11.
Międzynarodowy Turniej Siatkówki LGBT organizowany od wielu lat na Ursynowie przez klub Volup
Warszawa. Na miejscu zobaczył promocję producenta lubrykantów oraz baner sauny gejowskiej.
- W szkole na Ursynowie trwa turniej LGBT w siatkówkę. Pytania o promowanie usług dla gejów
wywołują dziwną nerwowość... A podobno "tolerancja", "tęcza nie obraża"... - napisał Zemła,
załączając filmik, na którym widać stoisko promocyjne sponsorów turnieju.
Tweet szybko odbił się szerokim echem na "prawicowym" Twitterze. Pod postem wylała się lawina
komentarzy. Poszło m.in. o to zdjęcie.

We wtorek konferencję prasową w sprawie sobotniego wydarzenia zorganizowali warszawscy radni
PiS. Ich zdaniem lubrykanty i baner z półnagim mężczyzną, reklamującym saunę, eksponowane w
szkole publicznej to skandal.

- Małe dzieci mogły się zapoznać z materiałami dla homoseksualistów. Zmusza się dzieci i rodziców,
by taka działalność w miejscach publicznych się odbywała. Chcemy wiedzieć, kto wydał zgodę na coś
takiego i kto to sfinansował - mówił Jacek Ozdoby, miejski radny PiS.
Dzielnicowy radny Mateusz Rojewski twierdzi, że w sobotę pojawił się na miejscu, po smsach od
zaniepokojonych rodziców.
- Mimo, że była to sobota, to dzieci korzystały z boiska i szatni przed szkołą. Dzieci były narażone na
widok żelu stymulującego, roznegliżowane zdjęcia promujące saunę tylko dla osób LGBT, turniej
siatkówki tylko dla LGBT. Gdy zapytałem się organizatorów kto wydał zgodę, nie byli w stanie mi
odpowiedzieć. Natomiast jak przedstawiłem się z jakiego ugrupowania jestem, spotkałem się z
dyskryminają, ze względu na swoją heteroseksualną orientację. Zostałem wybuczany - opowiadał
radny Rojewski, trzymając w ręku żele nawilżające i ulotki z wydarzenia.
Radni zapowiadają złożenie interpelacji do władz miasta i dzielnicy. Krytykują prezydenta Rafała
Trzaskowskiego za przyjęcie patronatu nad turniejem siatkówki w szkole.
- Spełniają się nasze wątpliwości dotyczące Karty LGBT podpisanej przez prezydenta
Trzaskowskiego. Bokiem do szkół wprowadza się pewne treści, które mogą być odbierane jako
seksualizacja dzieci - mówił radny Sebastian Kaleta.

Organizatorzy: W wolny dzień w szkole nie ma dzieci
Turniej siatkówki dla osób LGBT został zorganizowany na Ursynowie już po raz szósty. Uczestniczyło
w nim 19 drużyn z Polski i zagranicy, w sumie ok. 130 zawodników. Jak twierdzi organizator - klub
sportowy Volup Warszawa - były to nie tylko osoby homoseksualne, ale także heteroseksualne, bo
turniej ma za zadanie przeciwdziałać dyskryminacji, promować otwartość światopoglądową. Po raz
pierwszy w historii impreza była objęta patronatem honorowym prezydenta Rafała Trzaskowskiego.
- Hala została wynajęta na zasadach komercyjnych. Stowarzyszenie podpisało ze szkołą umowę i po
zorganizowanym turnieju otrzymaliśmy fakturę do opłacenia - mówią przedstawiciele Volup
Warszawa i dodają, że zapewnili ochronę, która czuwała nad spokojnym przebiegiem imprezy i nie
pojawianiem się na terenie szkoły osób niepowołanych. W podstawówce pracowali tylko członkowie
komisji wyborczej, przygotowujący salę do niedzielnego głosowania.
Również zdaniem burmistrza Roberta Kempy, który wiedział o turnieju, dzieci na nim nie było.
- Każdy, kto był kiedyś na obiektach sportowych tej szkoły wie, że są one wówczas odgrodzone od
reszty placówki. Przypuszczam, że żaden z tych radnych nigdy nie był w tej szkole - mówi w
rozmowie z Haloursynow.pl.
Kempa jest zdziwiony reakcją radnych PiS. Twierdzi, że poza jednym pytaniem, nie miał żadnych
zgłoszeń od rodziców zbulwersowanych tym, co działo się w podstawówce przy Lokajskiego.
Organizatorzy z Volup Warszawa dodają: - Baner reklamujący saunę, przedstawiający mężczyznę w
stroju kąpielowym trudno uznać za bulwersujący. Również fakt, że na turnieju obecnym był
profesjonalny masażysta, aby osoby, które odniosły kontuzję lub były zmęczone trudami turnieju,
mogły skorzystać z profesjonalnego masażu, wydaje się nam niekontrowersyjny.

"PiS był bardziej otwarty niż ja"
Volup Summer Cup dla społeczności LGBT trafił do naszej dzielnicy, gdy Ursynowem rządził Piotr
Guział z Naszego Ursynowa w koalicji z PiS.
- W 2014 roku urząd był organizatorem Tygodnia Równości i turnieju, a my w 2019 roku bierzemy
tylko pieniądze za za wynajem sali. Czuję się zawstydzony, kiedy dociera do mnie, że Witold
Kołodziejski (z PiS) wówczas nadzorujący ursynowską oświatę, a obecnie skierowany przez prezesa
na odcinek medialny (jest szefem KRRiTV) był bardziej otwarty niż ja - przekonuje Kempa. I dodaje: Warszawa dla wszystkich! Jak radni Ozdoba i Rojewski będą chcieli wynająć salę to również będą
mieli taką możliwość.
Tygodnie Równości na Ursynowie, którym towarzyszył turniej siatkówki, zasłynęły głównie
wciąganianiem tęczowej flagi przed ratuszem, co spotykało się z falą krytyki w środowiskach
prawicowych. Nie są organizowane od 2016 roku, gdy władzę w dzielnicy przejęła
Platforma Obywatelska. Pomysłów na ponowne organizowanie Tygodni nie ma.
- Nie ma takiej potrzeby, dziś jest inne społeczeństwo niż 5-6 lat temu. Być może jakieś szkolenie
przydałoby się radnym - komentuje wiceburmistrz Bartosz Dominiak z Otwartego Ursynowa, który
niegdyś, jako urzędnik ursynowskiego ratusza, zaproponował Piotrowi Guziałowi użyczenie sali na
pierwszy turniej siatkówki, organizowany przez Volup Warszawa.
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