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Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta 

Rzeczpospolita od dwudziestu lat stara się budować w Polsce 

społeczeństwo wolne od uprzedzeń, szanujące drugiego człowieka  

i upominające się o jego godność.  

Dlatego z wielkim oburzeniem i niedowierzaniem przyjmujemy słowa 

prof. Aleksandra Nalaskowskiego, wykładowcy Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika, który w artykule w tygodniku Sieci nazwał uczestników 

marszów równości w Polsce gwałcicielami, zniewieściałymi gogusiami, 

zniewieściałymi gogusiami, wesołkami na utrzymaniu mamusi, 

facecikami, chcącymi się wiecznie bawić, obleśnymi, grubymi, 

wytatuowanymi babami, które ostentacyjnie się całują jak na wyuzdanych 

filmach i osobnikami, którym trudno przypisać jakąś płeć. Dalej 

insynuuje, że gwałt dla homoseksualistów jest formą zabawy: Oszukani, 

zmanipulowani uwierzyli, że gwałt to znakomita i uprawniona rozrywka. 

Jest gwałt, jest fun. 

Nie ulega wątpliwości, że słowa te stanowią bezpodstawny 

homofobiczny, pełen nienawiści i pogardy atak na społeczność LGBT. 

Jest to nie tylko naruszenie zasad Konstytucji RP, która chroni godność 

każdego człowieka i zakazuje dyskryminacji z jakiejkolwiek przyczyny, 

ale także naruszenie Zasad etyki pracowników Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika. Dokument ten jasno określa, że powinnością pracownika 

UMK jest przeciwstawianie się możliwym patologiom w sferze stosunków 
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międzyludzkich na różnych polach życia uniwersyteckiego, w szczególności dyskryminacji osób  

i grup ze względu na rasę, płeć czy orientację seksualną. Ponadto Statut UMK stanowi, że 

jednym z podstawowych zadań Uniwersytetu jest wychowanie studentów w poczuciu 

odpowiedzialności za państwo polskie, umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw 

człowieka.  

Prof. Aleksander Nalaskowski dopuścił się ataku na osoby nieheteronormatywne, obrażając je  

i naruszając ich godność. Jest to bolesne nie tylko dlatego, że Autor ataku jest profesorem, ale 

przede wszystkim dlatego, że jest profesorem pedagogiki. Jest człowiekiem odpowiedzialnym za 

kształcenie przyszłych kadr pedagogicznych. A dzisiaj, jak nigdy wcześniej, potrzebujemy 

nauczycieli, dla których prawa człowieka i szacunek dla wszystkich ludzi są wartościami 

oczywistymi, zasługującymi na obronę. 

W imieniu Stowarzyszenia przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita 

zwracam się do Waszej Magnificencji z prośbą o zainicjowanie postępowania dyscyplinarnego 

wobec prof. Aleksandra Nalaskowskiego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

- prof. Bogusław Sygit – Rzecznik Dyscyplinarny UMK 

- dr hab. Piotr Petrykowski, prof. UMK – dziekan Wydziału Pedagogicznego UMK 


