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Wstęp do wy da nia pol skie go 

Pu bli ka cja, któ rą trzy ma cie Pań stwo w rę kach, po wsta ła na pod sta wie 
jed ne go z wie lu opra co wań ame ry kań skiej or ga ni za cji PFLAG – Pa rents and
Friends of Les bian and Gay – czy li sto wa rzy sze nia zrze sza ją ce go ro dzi ców oraz
przy ja ciół osób ho mo sek su al nych. PFLAG po wstał w 1973 ro ku i obec nie zrze -
sza po nad 200 ty się cy człon ków. Ideą tej or ga ni za cji jest so li dar ność osób 
he te ro sek su al nych z ge ja mi i les bij ka mi. Idea ta jest jesz cze w na szym kra ju 
sto sun ko wo ma ło roz po wszech nio na. Dzia ła czy i dzia łacz ki or ga ni za cji wspie -
ra ją cych oso by ho mo sek su al ne iden ty fi ku je się jed no znacz nie – ja ko ge jów 
i les bij ki, a prze cież dzia ła w nich wie le osób he te ro sek su al nych. War to za sta -
no wić się nad mo ty wa mi ich za an ga żo wa nia, po dob nie jak nad ge ne zą ist nie -
nia or ga ni za cji ta kiej jak PFLAG. Dla cze go oso by he te ro sek su al ne an ga żu ją się
w dzia ła nia na rzecz osób ho mo sek su al nych? 

Oso by he te ro - i ho mo sek su al ne two rzą na sze spo łe czeń stwo – tak że je go
pod sta wo we jed nost ki, ja ki mi są ro dzi ny. Wspól nie two rzą gru py szkol ne, 
stu denc kie, mło dzie żo we, za wo do we. Je śli masz du żą ro dzi nę, ist nie je spo re
praw do po do bień stwo, że znaj du ją się w niej, obok osób he te ro sek su al nych,
tak że oso by ho mo - czy bi sek su al ne. To mo że być wu jek lub cio cia, przez ro dzi -
nę na zy wa ni sta rym ka wa le rem lub sta rą pan ną. To mo że być ku zyn lub ku zyn -
ka, a w koń cu – to mo że być two je dziec ko. 

Ro dzi ce, gdy do wia du ją się o ho mo sek su al no ści swo je go dziec ka, czę sto
ma ją uczu cie, jak by ich świat się za wa lił. Oba wia ją się re ak cji oto cze nia. Myśl
o tym, co po wie dzą są sie dzi, prze ra ża ich i pa ra li żu je. Czu ją się osa mot nie ni
i nie wi dzą ni ko go, z kim mo gli by po dzie lić się od czu wa nym nie szczę ściem.
Oba wia ją się po tę pie nia ze stro ny Ko ścio ła i spo łecz ne go ostra cy zmu. Uwa ża -
ją, że bez pow rot nie stra ci li sy na lub cór kę, że to nie jest już ich dziec ko, 
że ja koś za wi ni li i ono „się ze psu ło”. Po nie waż dzie ci to prze czu wa ją, oba wia ją
się ewen tu al nej re ak cji. Je śli bo ją się do te go stop nia, że ukry wa ją przed ro dzi -
ca mi swój zwią zek, są zmu sze ni al bo ich okła my wać, al bo mil czeć. Od su wa ją 
ro dzi ców od swo je go ży cia, a ci w re zul ta cie nie wie dzą, co ro bi ich syn / cór -
ka w cza sie wol nym, z kim spę dza świę ta czy wa ka cje. Do sta ją tyl ko ogól ni ko -
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we, frag men ta rycz ne in for ma cje. Bo li ich, że syn czy cór ka świę ta wo li spę dzać
ze „zna jo my mi”. Dziec ko cier pi, bo nie mo że po wie dzieć: „Ma mo, za ko cha łam
się, je stem szczę śli wa”. Ro dzi ce prze sta ją być ro dzi ca mi, dzie ci prze sta ją być
dzieć mi. Od da la ją się od sie bie, prze sta ją się znać i ro zu mieć. 

Dla cze go he te ro sek su al ni ro dzi ce mie li by po dej mo wać trud zro zu mie nia
i za ak cep to wa nia swo je go ho mo sek su al ne go lub bi sek su al ne go dziec ka? Po co
ho mo sek su al ne dziec ko obar cza ro dzi ców swo imi „pro ble ma mi”? Moż na żyć
ra zem i nie opo wia dać so bie na wza jem o wszyst kich aspek tach swo je go ży cia.
Jest to dro ga, któ rą wy bie ra wie le osób – ze stra chu, bra ku uf no ści. Ro dzi na nie
mo że jed nak funk cjo no wać bez po czu cia bez pie czeń stwa i za ufa nia. 

Je śli się gną łeś/się gnę łaś po tą ksią żecz kę, to zna czy, że do my ślasz się, lub
wiesz, że two je dziec ko, lub ktoś z bli skiej ro dzi ny jest oso bą ho mo sek su al ną 
lub biseksualną. To, że po nią się gną łeś/aś, to do bry znak – to zna czy, że ci 
za le ży, chcesz wie dzieć wię cej, aby móc za pa no wać nad emo cja mi i na dal two -
rzyć uda ne re la cje ze wszyst ki mi człon ka mi two jej ro dzi ny. Ma my na dzie ję,
że ta bro szu ra od po wie na wie le Two ich py tań, roz wie je wąt pli wo ści i umoc ni
cię w mi ło ści do two je go dziec ka. Na koń cu znaj dziesz przy dat ne in for ma cje
na te mat or ga ni za cji dzia ła ją cych w Pol sce, któ re mo gą ci po móc w dal szej 
dro dze do zro zu mie nia i ak cep ta cji swo je go dziec ka. 

Ta książ ka jest w du żej czę ści tłu ma cze niem ame ry kań skiej pu bli ka cji.
W mia rę moż li wo ści sta ra ły śmy się ją zak tu ali zo wać i do sto so wać do pol skich
re aliów, ma jąc na uwa dze ogrom ne róż ni ce po mię dzy Pol ską a USA. 

Na ko niec chce my wspo mnieć oso bę, któ ra mo gła by być przy kła dem re ali -
za cji idei or ga ni za cji PFLAG na pol skim grun cie. Mo wa o Iza be li Ja ru dze -
-Nowac kiej, zmar łej tra gicz nie 10 kwiet nia 2010 r., po słan ce, wi ce pre mier,
Peł no moc nicz ce Rzą du ds. Rów ne go Sta tu su Ko biet i Męż czyzn. By ła ona oso -
bą he te ro sek su al ną, a jed nak ak tyw nie wspie ra ła or ga ni za cje dzia ła ją ce na rzecz
osób ho mo sek su al nych. Cho dzi ła na mar sze i pa ra dy rów no ści, gło sząc ha sła
so li dar no ści i ak cep ta cji. Za swo je wspar cie zo sta ła uho no ro wa na na gro dą 
Tę czo we go Lau ru. Dla te go wła śnie Jej chcia ły by śmy za de dy ko wać ni niej szą 
pu bli ka cję. 
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De fi ni cje po jęć uży wa nych w tek ście

H e t e r o S e k S u a l n a : osoba, która kieruje swoje uczucia 

– miłosne i seksualne – w pierwszym rzędzie do osób przeciwnej płci.

H o M o S e k S u a l n a : osoba, która kieruje swoje uczucia – miłosne

i seksualne – w pierwszym rzędzie do osób tej samej płci.

B i S e k S u a l n a  ( B i ) : osoba, która kieruje swoje uczucia

– miłosne i seksualne – do osób obu płci.

H o M o f o B i a : błędne, społecznie rozpowszechnione wyobrażenia, 

ignorancja i lęki wobec gejów, lesbijek i osób biseksualnych.

l e S B i j k a : homoseksualna kobieta.

G e j : homoseksualny mężczyzna.

C o M i n G  o u t : odnosi się do procesu określania siebie jako gej, lesbijka czy osoba

biseksualna i mówienia o tym otwarcie w przestrzeni publicznej oraz prywatnej.

Odnosi się również do procesu, przez który przechodzą rodzice, kiedy zaczynają mówić

innym ludziom o homoseksualności swojego dziecka.

t r a n S p ł C i o W a : Osoba, której tożsamość lub ekspresja płciowa różni się

od konwencjonalnych oczekiwań wobec jej płci biologicznej. Osoby te mogą być,

hetero-, bi- lub homoseksualne. (Pracą na rzecz osób transpłciowych zajmuje się

w Polsce fundacja Trans-fuzja, www.transfuzja.org)

Uwaga: Chcąc uniknąć uciążliwego, równoczesnego stosowania końcówek męskich
i żeńskich, zdecydowałyśmy się stosować je zamiennie, np. dowiedziałeś się, straciłaś.
Wszystkie wypowiedzi kierujemy jednak zarówno do matek jak i ojców, wszystkich
osób wychowujących dzieci. (od red.)

http://www.transfuzja.org
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Do wie dzia łem się, że mo ja cór ka 
jest les bij ką / mój syn jest ge jem. 
Co te raz?
Sło wa: „Ma mo, ta to, je stem ge jem / je stem les bij ką”, w wie lu wy pad kach

tra fia ją do ro dzi ców, któ rzy nie są na nie w żad nej mie rze przy go to wa ni. Je śli
je steś jed nym z tych ro dzi ców, two ją pierw szą re ak cją mo gła być myśl: „Jak ja
mam z tym w ogó le żyć?”

Ma my na dzie ję, że na sza bro szu ra uła twi ci zro zu mie nie sek su al no ści two -
je go dziec ka oraz jej zna cze nia dla cie bie i two jej dal szej re la cji z cór ką lub 
sy nem. Au to rzy tej ksią żecz ki, czy li człon ko wie PFLAG, są ro dzi ca mi, człon -
ka mi ro dzin lub przy ja ciół mi osób LGBT (les bi jek, ge jów, osób bi sek su al nych
i trans pł cio wych) al bo sa mi są LGBT. Ist nie je ol brzy mie praw do po do bień stwo,
że sa mi prze szli przez wszyst ko, co jest te raz two im udzia łem. 

Mo że my z ab so lut ną pew no ścią po wie dzieć ci, że nie je steś sa ma. Nie któ -
re sta ty sty ki po da ją, że jed na na dzie sięć osób w na szym kra ju i na świe cie jest
ho mo sek su al na. W co czwar tej ro dzi nie ży je les bij ka, gej lub oso ba bi sek su al -
na, a więk szość lu dzi ma ge ja, les bij kę lub bi sek su al ne go krew ne go w krę gu
dal szej ro dzi ny. 

Ozna cza to, że jest ma sa lu dzi, z któ ry mi mo żesz po roz ma wiać. Za pew nia -
my cię, że roz mo wa na ten te mat przy no si ulgę i po ma ga. Ist nie ją książ ki, któ re
mo żesz prze czy tać, te le fo ny za ufa nia, pod któ ry mi mo żesz po roz ma wiać, i stro -
ny in ter ne to we, któ re war to od wie dzić. Są oso by, z któ ry mi mo żesz się spo tkać,
któ rzy opo wie dzą ci o tym, co sa mi prze ży li, i po mo gą ci przejść przez trud ny
okres. Wes prze my cię w do tar ciu do in for ma cji i po mo cy, któ rych po trze bu jesz. 

Dru gą rze czą, o któ rej się prze ko na li śmy, jest to, że prze cho dząc przez
wszyst kie trud ne chwi le i uczu cia, mo żesz zy skać znacz nie sil niej szą i bliż szą
więź ze swo im dziec kiem. Wszyst kim nam się to przy tra fi ło, ale dro ga, któ rą
mu sie li śmy prze być, nie by ła ła twa.

Są ro dzi ce, któ rzy by li w sta nie przy jąć in for ma cję o ho mo sek su al no ści
swo je go dziec ka spo koj nie. In ni na to miast prze cho dzi li przez pro ces zbli żo ny
do ża ło by, z to wa rzy szą cy mi jej fa za mi szo ku, za prze cze nia, gnie wu, po czu cia
wi ny i utra ty. Je śli więc prze ży wasz te go ro dza ju uczu cia, jest to cał ko wi cie zro -
zu mia łe, bio rąc pod uwa gę sto su nek na sze go spo łe czeń stwa do les bi jek, ge jów
i osób bi sek su al nych. 
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Nie po tę piaj sie bie za to, co czu jesz. Po nie waż ko chasz swo je dziec ko, po -
sta raj się – ze wzglę du na nie i na sie bie – przejść do ko lej ne go eta pu, po dą żać
ku ob sza rom ak cep ta cji, zro zu mie nia i wspar cia. 

Cho ciaż mo że ci się wy da wać, że stra ci łeś cór kę lub sy na – wca le tak nie jest.
Two je dziec ko jest tym sa mym czło wie kiem, któ rym by ło wczo raj. Je dy ną 
rze czą, któ rą stra ci łaś, jest two je wła sne wy obra że nie o dziec ku i spo sób, na któ -
ry ty je ro zu mia łeś. Po czu cie stra ty jest za pew ne trud ne do znie sie nia, ale
m o  ż e s z  za stą pić ob raz swo je go dziec ka wi ze run kiem no wym i peł niej szym,
bo obej mu ją cym sfe rę ci do tąd nie zna ną.

Je śli two je dziec ko jest jesz cze na sto lat kiem, zna le zie nie dro gi po ro zu mie -
nia mię dzy wa mi jest szcze gól nie istot ne. Wśród od trą co nych przez ro dzi ców
ge jów, les bi jek i mło dzie ży bi sek su al nej no tu je się znacz nie wyż szy w po rów na -
niu z in ny mi od se tek sa mo bójstw oraz nad uży wa nia nar ko ty ków i al ko ho lu.
Nie któ rzy na sto lat ko wie bro nią się przed od rzu ce niem, kry jąc się za naj wyż -
szym mu rem, ja ki po tra fią wznieść po mię dzy so bą a ro dzi ca mi. Je śli jed nak
two je dziec ko zde cy do wa ło z wła snej wo li opo wie dzieć ci o so bie, je ste ście
praw do po dob nie w du żo lep szej sy tu acji – uda ło wam się te go mu ru nie
wznieść. Two je dziec ko zdo by ło się na otwar tość i szcze rość wo bec cie bie
w spra wach, któ re w na szym spo łe czeń stwie trak to wa ne są z naj więk szą nie -
chę cią. Krok ten wy ma gał od nie go wiel kiej od wa gi i jest do wo dem, jak 
wiel ką mi ło ścią i za ufa niem da rzy cię two je dziec ko i jak bar dzo mu na to bie
i wa szej re la cji za le ży. 

Te raz ty masz szan sę się od wza jem nić, po ka zać, że two ja od wa ga, od da nie,
za ufa nie i mi łość są rów nie wiel kie.

Czy mo je dziec ko 
jest te raz kimś in nym?
Wy da je nam się, że zna my i ro zu mie my na sze dzie ci od dnia, kie dy przy -

szły na świat. Je ste śmy prze ko na ni, że wie my, co dzie je się w ich umy słach. 
Kie dy więc dziec ko oświad cza nam, że jest ge jem lub les bij ką a my nic nie 
prze czu wa li śmy – lub wie dzie li śmy od daw na, ale za prze cza li śmy na wet przed
so bą – re agu je my szo kiem i po czu ciem za gu bie nia.
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Masz pew ną wi zję te go, ja kie jest two je dziec ko lub kim mo gło by, a na wet
po win no być. Ma rze nie to zro dzo ne jest z two jej wła snej hi sto rii, z pra gnień
okre su do ra sta nia, a na de wszyst ko jest ono owo cem kul tu ry, w któ rej ży je my.
Fakt, że zna czą ca część każ dej po pu la cji jest ho mo sek su al na, jest w tej kul tu rze
cał ko wi cie po mi ja ny, a oto cze nie kar mi nas wy łącz nie he te ro sek su al ny mi ma -
rze nia mi od no śnie na szych dzie ci. 

Szok i po czu cie za gu bie nia, któ re od czu wasz, są na tu ral ną czę ścią pro ce su
ża ło by. Stra ci łaś coś waż ne go – ma rze nie o tym, kim jest (czy mo że zo stać) 
two ja cór ka lub syn. Stra ci łeś tak że ilu zję, że po tra fisz czy tać w jej lub je go my -
ślach. Je śli się jed nak bli żej nad tym za sta no wić – tak wła śnie dzie je się ze
wszyst ki mi dzieć mi, ho mo - czy he te ro sek su al ny mi. Za ska ku ją nas raz po raz.
Nie po bie ra ją się z oso ba mi, któ re my by śmy dla nich wy bra li; nie de cy du ją się
na ro dzaj pra cy, któ ry my uwa ża li by śmy za naj lep szy; nie miesz ka ją tam, gdzie
my by śmy chcie li, że by miesz ka li. Na sze spo łe czeń stwo uczy nas po pro stu 
le piej da wać so bie ra dę z ta kie go ro dza ju oko licz no ścia mi, niż z ich mniej szo -
ścio wą orien ta cją psy cho sek su al ną. 

Pa mię taj o tym i po wta rzaj so bie, że two je dziec ko wca le się nie zmie ni ło.
Two ja cór ka lub syn jest tą sa mą oso bą, któ rą by ła lub był, za nim ty do wie dzia -
łaś się o jej lub je go orien ta cji sek su al nej. To two ja wi zja, two je ma rze nia i ocze -
ki wa nia bę dą mu sia ły ulec zmia nie, je śli chcesz na praw dę znać i ro zu mieć swo je
uko cha ne, ho mo sek su al ne dziec ko. 

Dla cze go on lub ona mu siał/a
nam o tym po wie dzieć?
Nie któ rzy ro dzi ce są dzą, że by li by szczę śliw si, nie wie dząc o ho mo sek su al -

nej orien ta cji swo je go dziec ka. Wspo mi na ją cza sy, za nim się o niej do wie dzie -
li, i uwa ża ją, że nie mie li wte dy pro ble mów, nie bio rąc pod uwa gę dy stan su,
któ ry od gra dzał ich od sy na lub cór ki.

Cza sa mi usi łu je my za prze czyć te mu, co się wy da rza, po przez sto so wa nie
róż nych wy bie gów – od rzu ca nie fak tów, któ re sły szy my („To tyl ko ta ka fa za,
na pew no ci przej dzie”), od ci na nie się od nich („Je śli zde cy du jesz się na ta ki styl
ży cia, ja nie chcę o tym nic wie dzieć”) lub nie przyj mo wa nie do wia do mo ści
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wa gi te go, co usły sze li śmy („Do brze, ko cha nie, a co chciał byś zjeść na ko la -
cję?”). Wszyst kie te spo so by re ago wa nia są na tu ral ne. Gdy byś jed nak nie po -
zna ła praw dy o sek su al no ści two je go dziec ka, ni gdy byś go na praw dę nie zna ła.
Du ża część jej lub je go ży cia by ła by utrzy my wa na przed to bą w ta jem ni cy 
i bli ski ci czło wiek po wo li sta wał by się nie zna jo mym. 

Ani ho mo sek su al ność, ani bi sek su al ność nie są fa zą i dla te go za ak cep to wa -
nie i ro zu mie nie sek su al no ści two je go dziec ka są ta kie waż ne. By wa, że lu dzie
eks pe ry men tu ją ze swo ją sek su al no ścią, ale ktoś, kto de cy du je się na po wie dze -
nie ro dzi com, że jest ge jem lub les bij ką, zwy kle nie prze cho dzi przez fa zę. Oso -
ba ta ma za so bą praw do po dob nie dłu gi i cięż ki okres roz te rek i pro ce su
ak cep to wa nia swo jej wła snej orien ta cji psy cho sek su al nej. Je śli więc za sta na -
wiasz się: „Czy ona jest te go pew na?”, to od po wiedź pra wie za wsze brzmi:
„Tak”. Oznaj mie nie mat ce lub oj cu, że jest się ge jem lub les bij ką, wy ma ga prze -
ła ma nia zbyt wie lu ne ga tyw nych ste reo ty pów i nie sie ze so bą zbyt wiel kie 
ry zy ko, by kto kol wiek ro bił to po chop nie i bez głę bo kie go na my słu. 

Fakt, że two je dziec ko ci o tym po wie dzia ło, świad czy o wiel kiej mi ło ści
i po trze bie wspar cia oraz zro zu mie nia z two jej stro ny. Ta ki krok wy ma ga wiel -
kiej od wa gi. Po ka zu je ol brzy mią po trze bę otwar tej i szcze rej re la cji z to bą – 
re la cji, w któ rej bę dziesz mo gła ko chać cór kę lub sy na ta kim, ja kim jest, a nie
ta kim, ja kim ty chcia ła byś, że by był. 

Dla cze go syn lub cór ka 
nie po wie dział/a
nam o tym wcze śniej?
Jed nym z trud nych aspek tów obec nej sy tu acji mo że być myśl, że do pie ro

te raz do wia du jesz się, o czym two je dziec ko roz my śla ło ca ły mi mie sią ca mi,
a mo że na wet la ta mi. Ła two jest uznać to błęd nie za brak za ufa nia czy mi ło ści
al bo na wet wy cią gać bo le sne wnio ski na te mat te go, na ile do brze wy wią za łeś
się z ro li ro dzi ca. Bo le sna jest też kon klu zja, że nie znasz sy na al bo cór ki tak do -
brze, jak so bie wy obra ża łeś, oraz że by łeś z czę ści je go lub jej ży cia wy klu cza ny. 

Do pew ne go stop nia spra wy tak wła śnie się ma ją we wszyst kich re la cjach
po mię dzy ro dzi ca mi i dzieć mi, bez wzglę du na to, czy dziec ko jest he te ro-czy
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ho mo sek su al ne. Wią że się to z nie zbęd nym pro ce sem od dzie la nia się i roz sta -
wa nia w mia rę do ra sta nia. Two je dziec ko ma pra wo for mu ło wać swo je wła sne
opi nie i bę dzie to czy nić bez kon sul to wa nia się z to bą. W tym przy pad ku jest
to szcze gól nie trud ne, po nie waż kon klu zje, do któ rych do szło, są tak zna czą ce
i jak że czę sto – zu peł nie nie ocze ki wa ne. Mo że to ozna czać, że już od dłuż sze -
go cza su nie mia łaś udzia łu w świe cie, w któ rym ży je two je dziec ko. 

By wa, że oso by ho mo sek su al ne nie od sła nia ją się przed ro dzi ca mi, po nie -
waż sa mi przez dłu gi okres sta ra ją się uzy skać ja sność co do wła snych uczuć. 
In ny mi sło wy, mło dzież ho mo - i bi sek su al na cza sa mi już w bar dzo mło dym
wie ku zda je so bie spra wę z te go, że czu je „ina czej”, lecz nie kie dy mu szą mi nąć
la ta, za nim jest w sta nie swo je uczu cia na zwać.

Po nie waż ży je my w spo łe czeń stwie, w któ rym wciąż jesz cze roi się od błęd -
nych teo rii i lę ków wo bec osób ho mo sek su al nych, przy zna nie się przed sa mą
so bą do wła snej sek su al no ści zaj mu je les bij kom i ge jom wie le cza su. Jak resz -
cie spo łe czeń stwa, tak im rów nież wpo jo ne zo sta ły nie na wiść – w tym przy -
pad ku do sie bie sa me go. Prze pra co wa nie wła snej nie pew no ści i ze bra nie od wa gi
do od sło nię cia się przed ro dzi ca mi wy ma ga ją cza su i od wa gi. Na wet je śli 
wy da je ci się, że two je dziec ko po win no by ło wie dzieć, że mo że roz ma wiać 
z to bą na każ dy te mat, pa mię taj o prze moż nym wpły wie na szej kul tu ry, któ rej
po sta wa wo bec ho mo sek su al no ści opie ra się na nie pi sa nym pra wie: „Ja nie 
py tam, a ty mi o tym nie mów”.

Je śli więc ubo le wasz nad tym, że nie mo głeś już wcze śniej po móc swo je mu
dziec ku, al bo na wet są dzisz, że spra wy znacz nie le piej by się po to czy ły, gdy byś
mógł już od ja kie goś cza su w nich uczest ni czyć, spró buj zro zu mieć, że syn 
al bo cór ka naj praw do po dob niej nie by li do tąd w sta nie ci o so bie opo wie dzieć. 

Dla cze go mo je dziec ko 
jest ho mo sek su al ne? 
Ro dzi ce za da ją so bie to py ta nie z róż nych po wo dów: być mo że prze ży wa -

ją okres ża ło by po utra cie wy obra że nia, ja kie mie li o swo im dziec ku; oba wia ją
się, że mo gli po peł nić ja kieś błę dy; po dej rze wa ją, że mo że ktoś uwiódł i „wpro -
wa dził” ich dziec ko w świat ho mo sek su al ny; al bo za sta na wia ją się, czy ist nie ją
bio lo gicz ne przy czy ny ho mo sek su al no ści.
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By wa, że re ak cją ro dzi ców na wia do mość o ho mo sek su al no ści dziec ka jest
szok, za prze cze nie i gniew. Jed ną z wie lu my śli mo że być wte dy: „Jak on mógł
mi to zro bić?”. Nie jest to re ak cja ra cjo nal na, ale jest ona ludz ka, sta no wi 
pró bę po ra dze nia so bie z bó lem. Jest tak że czę ścią pro ce su opła ki wa nia stra ty
– ża ło by po utra cie w y  o b r a  ż e  n i a  o dziec ku. Kie dy po dej miesz wy si łek 
re flek sji nad swo imi uczu cia mi, doj dziesz być mo że do wnio sku, że je dy ną rze -
czą, ja kie two je dziec ko ci „zro bi ło”, jest oka za nie na dziei i wia ry, że wa sza 
re la cja mo że ulec po pra wie, je śli ty bę dziesz znał o nim praw dę. 

Mo żesz do mnie my wać, że two je dziec ko zo sta ło przez ko goś uwie dzio ne
i w ten spo sób wcią gnię te do ho mo sek su al ne go świa ta. To bar dzo roz po wszech -
nio ne, myl ne wy obra że nie o oso bach ho mo sek su al nych – a mia no wi cie, że one
„wer bu ją” do swo je go „sty lu ży cia”. Nikt nie „uczy nił” twe go dziec ka ho mo sek -
su al nym. On lub ona praw do po dob nie od daw na wie dział/a, że jest in ny/a –
żad na gru pa ani oso ba go/jej nie „zde pra wo wa ła”.

Są ro dzi ce, któ rzy wie rzą, że to ich błę dy wy cho waw cze sta no wią przy czy -
nę sek su al nej toż sa mo ści sy na lub cór ki. Przez wie le lat psy cho lo gia i psy chia -
tria roz po wszech nia ły teo rie na te mat wpły wu oso bo wo ści ro dzi ców na roz wój
ho mo sek su al no ści u dziec ka – do mi nu ją ca ko bie ta, sła by męż czy zna lub brak
mo de lu ro li wła snej płci. W świe tle dzi siej szej wie dzy na uko wej teo rie te zo sta -
ły daw no przez psy cho lo gię i psy chia trię za rzu co ne. Dzia ła nia PFLAG sku pia -
ją się m.in. na oba la niu te go ro dza ju mi tów i błęd nych kon cep cji z na szej
zbio ro wej świa do mo ści. 

Oso by ho mo sek su al ne wy wo dzą się z bar dzo róż nych ro dzin. Nie któ re 
ma ją do mi nu ją ce mat ki, a in ne do mi nu ją cych oj ców. Ge je, les bij ki i oso by 
bi sek su al ne by wa ją je dy na ka mi al bo naj młod szy mi, śred ni mi lub naj star szy mi
dzieć mi. Ich bra cia i sio stry by wa ją ho mo sek su al ni al bo he te ro sek su al ni. 
Wie lu z nich po cho dzi z ro dzin, któ re na sze spo łe czeń stwo uzna ło by za
„wzo ro we”.

Wie lu ro dzi ców za sta na wia się, czy ist nie ją ge ne tycz ne lub bio lo gicz ne 
pod sta wy ho mo sek su al no ści. Pro wa dzo ne są wpraw dzie ge ne tycz ne ba da nia
nad ho mo sek su al no ścią, ale nie ma do tych czas osta tecz nych wy ni ków do wo -
dzą cych „przy czy ny” ho mo sek su al no ści lub he te ro sek su al no ści. Bio rąc pod
uwa gę brak tych da nych, chcie li by śmy za chę cić cię do za sta no wie nia się
nad tym, dla cze go tak waż ne jest dla cie bie, że by wie dzieć: Dla cze go? 

Czy two je wspar cie i mi łość do dziec ka uza leż nio ne są od moż li wo ści wska -
za nia przy czy ny? Czy od osób he te ro sek su al nych też wy ma ga my te go ro dza ju
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uza sad nia nia swo jej sek su al no ści? Pa mię taj, że ge je, les bij ki i bi sek su al ni za wsze
by li i są w każ dej gru pie spo łecz nej, re li gij nej, na ro do wej czy ra so wej, a co
za tym idzie – po dob nie jak oso by he te ro sek su al ne – bar dzo się od sie bie 
róż nią i róż ny mi dro ga mi kształ tu ją swo ją sek su al ną toż sa mość. Więc cho ciaż
mo że nas to cie ka wić, wie dza o tym, dla cze go na sze dziec ko jest ho mo sek su al -
ne, nie jest ko niecz na do te go, by je ko chać i wspie rać. 

Dla cze go tak bar dzo nie po koi 
mnie jej lub je go sek su al ność?
Lęk, któ ry być mo że od czu wasz, jest wy two rem na szej kul tu ry. Ho mo fo -

bia jest w na szym spo łe czeń stwie zbyt roz po wszech nio na, by moż na ją by ło
po pro stu usu nąć ze świa do mo ści. Tak dłu go jak ist nie je ho mo fo bia, każ da 
ho mo sek su al na oso ba i każ dy ro dzic ho mo - lub bi sek su al ne go dziec ka bę dzie
miał bar dzo re al ne i uza sad nio ne po wo dy do tro ski i obaw. 

Ro dzi com, któ rzy uwa ża ją się za „li be ral nych” i wie rzą, że uda ło im się wy -
zbyć uprze dzeń wo bec sek su al no ści, a na wet ma ją ho mo sek su al nych przy ja -
ciół, czę sto do dat ko wo do ku cza po czu cie wi ny z po wo du od czu wa ne go
dys kom for tu. Są nie przy jem nie za sko cze ni, od kry wa jąc ten dys kom fort 
u sie bie, kie dy oka zu je się, że to ich dziec ko jest ho mo sek su al ne, nie za leż nie 
od te go, w ja kim wie ku to dziec ko jest. Ro dzi ce ci bo ry ka ją się nie tyl ko z głę -
bo ko za ko rze nio nym lę kiem przed ho mo sek su al no ścią, lecz dźwi ga ją do dat -
ko we brze mię prze świad cze nia, że nie po win ni od czu wać te go, co czu ją. 

Czy po win ni śmy za się gnąć ra dy 
psy chia try lub psy cho lo ga?
Za się ga nie po rad te ra peu ty w na dziei na zmia nę orien ta cji psy cho sek su al -

nej two je go dziec ka mi ja się z ce lem. Ho mo sek su al ność nie jest cho ro bą, 
któ rą moż na by „le czyć”, jest na tu ral nym spo so bem ist nie nia. 
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Są jed nak przy pad ki, w któ rych cen ne jest kon sul to wa nie się z oso ba mi
po sia da ją cy mi do świad cze nie w pro ble ma ty ce ro dzin nej zwią za nej z orien ta cją
psy cho sek su al ną. Mo żesz chcieć po roz ma wiać z kimś o tym, co czu jesz i jak te
uczu cia prze pra co wy wać. Mo żesz chcieć, że by ktoś po mógł to bie i two je mu
dziec ku ja sno się po ro zu mie wać w tym trud nym okre sie. Mo że też zda rzyć się,
że za uwa żysz, iż two je dziec ko jest nie szczę śli we i po trze bu je po mo cy w za ak -
cep to wa niu sie bie sa me go.

Pod kreśl my to raz jesz cze – oso bom ho mo sek su al nym trud no jest cza sa mi
za ak cep to wać sie bie i wła sną sek su al ną toż sa mość. Mo że to pro wa dzić do nie -
bez piecz ne go emo cjo nal ne go sta nu, ja kim jest od rzu ca nia wła sne go „ja”.

We wszyst kich tych przy pad kach jest wie le moż li wo ści za się ga nia in for -
macji, a tak że miejsc, w któ rych mo żesz uzy skać po moc. Or ga ni za cje po za rzą -
do we dzia ła ją ce na rzecz ge jów i les bi jek, książ ki, rze tel ne stro ny in ter ne to we
– wszyst kie one mo gą po móc ci w na wią za niu po ro zu mie nia z two im ho mo -
sek su al nym dziec kiem. Na koń cu ni niej szej bro szu ry znaj dziesz in for ma cje,
gdzie po ta ką po moc mo żesz się zgło sić.

Te ra peu ta z ko lei za pew ni ci po uf ność i w pew nym stop niu ano ni mo wość,
któ ra być mo że w chwi li obec nej wy da je ci się nie zbęd na. Człon ko wie wy mie -
nio nych na koń cu or ga ni za cji po za rzą do wych bę dą też w sta nie wska zać te ra -
peu tę lub te ra peut kę, któ ra po mo gła ich ro dzi nom.

Ist nie je wie le róż nych źró deł po mo cy, in for ma cji i po rad. Za chę ca my cię
do za po zna nia się z ni mi i wy ko rzy sta nia tych, któ re wy da ją się dla cie bie i two -
jej ro dzi ny naj wła ściw sze. 

Czy uda mi się po go dzić 
to z mo ją re li gią?
Więk szość wie rzą cych Po la ków jest ka to li ka mi, Ko ściół ka to lic ki naj sil niej

kształ tu je opi nię pu blicz ną, dla te go też kon flikt mię dzy ho mo sek su al no ścią
a wia rą ka to lic ką bę dzie nas tu taj naj bar dziej zaj mo wał. Ma my na dzie ję, że oso -
by in nych wy znań bę dą mo gły od nieść na sze sło wa, w pew nej przy naj mniej
mie rze, rów nież do wła snej re li gii. 
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Ka te chizm Ko ścio ła rzym sko ka to lic kie go, któ ry sta no wi ofi cjal ną wy kład -
nię dok try ny wia ry i za sad mo ral no ści Ko ścio ła, od no si się do ho mo sek su al no -
ści w ta kich sło wach: „Znacz na licz ba męż czyzn i ko biet prze ja wia głę bo ko
osa dzo ne skłon no ści ho mo sek su al ne. Oso by ta kie nie wy bie ra ją swej kon dy cji
ho mo sek su al nej; dla więk szo ści z nich sta no wi ona trud ne do świad cze nie. 
Po win no się trak to wać je z sza cun kiem, współ czu ciem i de li kat no ścią. Po win -
no się uni kać wo bec nich ja kich kol wiek oznak nie słusz nej dys kry mi na cji”
(KKK 2358). Kie dy sły szysz ostre sło wa po tę pie nia ho mo sek su al no ści z ust
dusz pa ste rza lub przed sta wi cie la Ko ścio ła, mo żesz roz wa żyć, na ile po dą ża on
– w du chu mi ło ści bliź nie go – za ofi cjal ną dok try ną ko ściel ną, a na ile kie ru je
się swo im in dy wi du al nym, ludz kim uprze dze niem, o któ rym mo żesz wy ro bić
so bie wła sne i od ręb ne zda nie.

Ko ściół uzna je, że sa ma ho mo sek su al ność nie jest grze chem, grzesz ne są
na to miast ho mo sek su al ne za cho wa nia. Za cho wań po tę pia nych przez Ko ściół
jest wie le – ma stur ba cja, an ty kon cep cja, seks przed - i po za mał żeń ski. Rze czy -
wi stość spo łecz na rzą dzi się jed nak wła sny mi pra wa mi – oso by he te ro sek su al -
ne ży ją w kon ku bi na tach, roz wo dzą się i po now nie po bie ra ją, uży wa nie
pre zer wa tyw jest po wszech nie pro pa go wa ne przez in sty tu cje zaj mu ją ce się pro -
fi lak ty ką HIV/AIDS. Mo ral ne są dy Ko ścio ła są w tak wie lu kwe stiach na gmin -
nie przez ka to li ków igno ro wa ne, a w tej jed nej mia ły by mieć ab so lut ną moc
wią żą cą? Czy rów nie dra ma tycz na jak ho mo sek su al ność two je go dziec ka wy da -
je ci się wieść o roz wo dzie i po now nym związ ku człon ka bli skiej ro dzi ny? Być
mo że je steś prze ko na ny, że to dwie zu peł nie róż ne spra wy. Je śli jed nak bli żej 
się nad tym za sta no wić, moż na by dojść do wnio sku, że róż ni ca ta wy ni ka 
w du żej mie rze ze stop nia, do ja kie go się z roz wo da mi oswo ili śmy. Sta ły się one 
spo łecz ną nor mą i spra wą co dzien ną, pod czas gdy oso by ho mo sek su al ne czu -
ją się zmu szo ne do ukry wa nia swo je go ist nie nia i wzmian ka o nich wy wo łu je
po czu cie za że no wa nia i za gro że nia. Za rów no roz wód jak ak tyw ność ho mo sek -
su al na są na to miast – we dług na uk Ko ścio ła – grze chem.

Oso by po tę pia ją ce ho mo sek su al ność, czę sto po wo łu ją się na Bi blię. Mó wią
o tym, że ho mo sek su al ność na zy wa na jest w niej „obrzy dli wo ścią” a oso by 
ho mo sek su al ne „nie odzie dzi czą kró le stwa Bo że go”. War to jed nak za po znać się
z bar dziej ob szer ny mi frag men ta mi Pi sma Świę te go i zro zu mieć szer szy kon -
tekst obo wią zu ją ce go w tam tych cza sach ko dek su mo ral ne go.

Księ ga Ka płań ska (18,22 i 20,13) w dwóch wer sach wspo mi na o ak tyw no -
ści ho mo sek su al nej mię dzy męż czy zna mi. „Kto kol wiek ob cu je cie le śnie z męż -
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czy zną, tak jak się ob cu je z ko bie tą, po peł nia obrzy dli wość. Obaj bę dą uka ra -
ni śmier cią, sa mi tę śmierć na sie bie ścią gnę li.” Pierw sze wer sy te go sa me go roz -
dzia łu brzmią: „Kto kol wiek zło rze czy oj cu al bo mat ce bę dzie uka ra ny śmier cią:
zło rze czył oj cu lub mat ce, ścią gnął śmierć na sie bie”. Śmier cią ma być ka ra ny
rów nież każ dy, kto po peł nia cu dzo łó stwo, kto ob cu je cie le śnie z żo ną swo je go
oj ca lub z żo ną sy na. 

Ro dzi ce, któ rzy czy tu ją Pi smo Świę te, opo wia da ją, jak waż na by ła dla nich
lek tu ra hi sto rii Da wi da (te go sa me go, któ ry po ko nał Go lia ta) i Jo na ta na.
W Księ dze Sa mu ela czy ta my: „Du sza Jo na ta na przy lgnę ła cał ko wi cie do du szy
Da wi da. Po ko chał go Jo na tan tak jak sa me go sie bie”. Da wid po śmier ci umi -
ło wa ne go Jo na ta na wzno sił ża łob ne pie śni: „Żal mi cie bie, bra cie mój, Jo na ta -
nie. Tak bar dzo by łeś mi dro gi! Wię cej ce ni łem twą mi łość ni że li mi łość ko biet”
a w in nym tłu ma cze niu: „Żal mi cie bie, bra cie mój, Jo na ta nie, by łeś mi bar dzo
mi ły. Mi łość two ja by ła mi roz kosz niej sza niż mi łość ko bie ty”.

Sam Je zus ni gdy nie wy po wia dał się na te mat mi ło ści do tej sa mej płci – ani
w ustach Je zu sa, ani w wy po wie dzi żad ne go z dwu na stu apo sto łów nie znaj -
dzie my żad nej wzmian ki o ho mo sek su al no ści. Te mat ten po ja wia się 
do pie ro u świę te go Paw ła w li stach do Rzy mian i Ko ryn tian, w sło wach: „Ani
roz pust ni cy, ani bał wo chwal cy, ani cu dzo łoż ni cy, ani roz więź li, ani męż czyź -
ni współ ży ją cy ze so bą, ani zło dzie je, ani chci wi, ani pi ja cy, ani oszczer cy, ani
zdzier cy nie odzie dzi czą kró le stwa Bo że go”. Ho mo sek su al ni męż czyź ni są
więc wy mie nie ni w jed nym zda niu wraz z dzie wię cio ma in ny mi zło czyń ca -
mi – wszy scy oni do dziś dnia uwa ża ni są za lu dzi nie uczci wych, ale czy miał -
byś wąt pli wo ści, czy two je dziec ko jest jesz cze two im dziec kiem, gdy byś
stwier dził, że jest ono chciw cem, pi ja kiem oszczer cą lub zdzier cą? 

Na świe cie ist nie je wie le Ko ścio łów chrze ści jań skich, któ re róż nią się 
w swo im na ucza niu. Nie któ re z nich za czę ły skła niać się ku ak cep ta cji lu dzi
o ho mo sek su al nej orien ta cji. Po sta wa ta ka prze ja wia się mię dzy in ny mi 
w ob rę bie nie któ rych Ko ścio łów pro te stanc kich i an gli kań skich (epi sko pal -
nych) – głów nie w Eu ro pie Za chod niej i Ame ry ce Pół noc nej. W ro ku 2004
na urząd bi sku pa Ko ścio ła epi sko pal ne go w Sta nach Zjed no czo nych, zo stał
wy bra ny otwar cie ho mo sek su al ny i ży ją cy w związ ku z in nym męż czy zną pa -
stor Ge ne Ro bin son.

W Niem czech, gdzie ży cie chrze ści jań skie to czy się w dwóch rów nie 
sil nych nur tach – ka to lic kim i ewan ge lic kim – a wier ni przy wy kli w kwe stiach
re li gij nych do dwu gło su, dys ku sja na te mat osób ho mo sek su al nych pro wa dzo -
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na jest rów nież na szcze blu hie rar chów ko ściel nych. „W 1996 ro ku Sy nod Kra -
jo wy Ko ścio ła Ewan ge lic kie go West fa lii przy jął oświad cze nie, we dług któ re go
Ko ściół po wi nien być świa do my swo jej wi ny z po wo du uczest nic twa w dys kry -
mi na cji i wy łą cza niu lu dzi ho mo sek su al nych ze wspól no ty, tak że mil cze nia, 
gdy by li oni prze śla do wa ni i mor do wa ni (w cza sie hi tle row skiej dyk ta tu ry). 
Po dob ne wy zna nie wi ny zło żył zwierzch nik Ko ścio ła sta ro ka to lic kie go w Niem -
czech, Jo achim Vob be, w li ście bi sku pim w 2003.”1 Rów nież w ob rę bie 
Ko ścio ła ka to lic kie go da ją się sły szeć gło sy do ma ga ją ce się głę bo kich re form.
W lu tym 2011 r. zo stał opu bli ko wa ny list otwar ty 144 nie miec kich, ka to lic kich
pro fe so rów teo lo gii. Sy gna ta riu sze li stu do ma ga ją się m.in. więk sze go za kre su
wol no ści su mie nia w kwe stiach mo ral nych. Pod kre śla jąc sza cu nek Ko ścio ła dla
mał żeń stwa, po stu lu ją, że nie mo że iść on w pa rze z wy klu cze niem lu dzi, 
któ rzy w „mi ło ści, wier no ści i wza jem nej tro sce ży ją w związ kach jed no pł cio -
wych” bądź w po wtór nych związ kach po cy wil nym roz wo dzie.

„Prze sła nie Je zu sa to prze sła nie mi ło ści i prze ba cze nia, to prze sła nie ofia ro -
wa nia sie bie sa me go z mi ło ści do dru gie go czło wie ka. Na ob raz Bo ży zo sta li -
śmy stwo rze ni, na ob raz Bo ga, „któ ry jest Mi ło ścią” i do mi ło wa nia je ste śmy
we zwa ni. W mo men cie, kie dy wcho dzi my w re la cje mi ło ści z dru gą oso bą, 
kie dy ce ni my dru gą oso bę bar dziej niż sie bie, kie dy po tra fi my przed ło żyć jej 
do bro nad wła sne, wte dy je ste śmy bło go sła wie ni.”2 Je zus nie tyl ko wy ba czył
nie rząd ni cy Ma rii Mag da le nie, ale jadł tak że w do mu cel ni ka, któ rym z po wo -
du wy ko ny wa ne go za wo du gar dzi li je go współ o by wa te le. Po stę po wał w zgo dzie
z wła snym su mie niem i mi ło ścią bliź nie go, a nie zgod nie z nor ma mi spo łe -
czeń stwa, w któ rym żył i na uczał. To wła śnie na na ucza nie Je zu sa po wo łu ją się
czę sto ro dzi ce osób ho mo sek su al nych, któ rzy zdo ła li po go dzić w so bie wia rę
i mi łość do swe go dziec ka. 
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Czy te ra pia re pa ra tyw na
(kon wer syj na) i ośrod ki 
le cze nia z ho mo sek su ali zmu 
mo gą po móc?
Wbrew te mu co twier dzą or ga ni za cje „le czą ce” ho mo sek su ali stów i pro wa -

dzą ce te ra pię re pa ra tyw ną, ho mo sek su al ność nie jest kwe stią wy bo ru i dla te go
je śli two je dziec ko jest ge jem, les bij ką lub oso bą bi sek su al ną, nie mo żesz 
spra wić, by „zmie ni ło ono zda nie”. Po waż ne or ga ni za cje me dycz ne za nie cha ły
prób „le cze nia” ho mo sek su al no ści, kie dy oka za ło się, że po wo du ją one po waż -
ne szko dy, a na wet mo gą pro wa dzić do sa mo bój stwa.

o t o  k i l  k a  f a k  t ó W ,  k t ó  r e  W a r  t o  z n a ć :

W 1973 r. Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne wykreśliło
homoseksualność z międzynarodowej listy zaburzeń psychicznych.
W 1990 r. Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne uznało, iż
nie ma naukowych dowodów na to, że terapia konwersyjna działa,
co więcej – może zdziałać więcej złego niż dobrego.
17 maja 1990 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO),
działająca na szczeblu międzynarodowym w ramach ONZ
i skupiająca 193 kraje członkowskie, wykreśliła homoseksualizm
z Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób
i Problemów Zdrowotnych. Stwierdziła również, 
iż żadna orientacja seksualna (w tym homoseksualna) 
nie powinna być przez nikogo traktowana jako zaburzenie. 
W 1998 r. Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne
opowiedziało się przeciw terapii reparatywnej, dodając,
że „literatura psychiatryczna wyraźnie pokazuje, że leczenie
zmierzające do zmiany orientacji seksualnej jest bezskuteczne.
Związane z nim potencjalne ryzyko jest natomiast ogromne
i obejmuje takie konsekwencje jak depresja, stany lękowe oraz
zachowania autodestrukcyjne (samobójcze)”.
30 czerwca 2006 r. Polskie Towarzystwo Seksuologiczne,
zaniepokojone poziomem postaw homofobicznych w Polsce,
wydało oświadczenie, w którym dementuje fałszywe mniemania
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na temat homoseksualności i homoseksualistów. Stwierdza,
że fałszywy jest stereotyp geja jako osoby zainteresowanej
wyłącznie seksem i szczególnie skłonnej do seksualnego
wykorzystywania dzieci. Według autorów oświadczenia wszelkie
próby utrwalania powyższych stereotypów i fałszywych mniemań
są „domeną ludzi nieświadomych i niekompetentnych bądź też
uprzedzonych do ludzi homoseksualnych. Jednocześnie autorzy
zaznaczają, że tego typu postawy są krzywdzące dla
homoseksualnej części społeczeństwa” i utrudniają społeczne
funkcjonowanie tych osób. Oto fragment tego oświadczenia: 

Polskie Towarzystwo Seksuologiczne jest zaniepokojone
krzywdzącym wpływem społecznych uprzedzeń na funkcjonowanie
psychiczne i społeczne osób homoseksualnych i biseksualnych oraz jest
świadome niechlubnej roli, jaką w podtrzymywaniu tych uprzedzeń
odegrała niegdyś nauka, która przez ponad sto lat (do 1973 w USA
i do 1991 w Europie) uznawała homoseksualność za zaburzenie
psychiczne. Ówczesne mniemanie o patologicznym charakterze
homoseksualności okazało się niepoparte 
faktami naukowymi, lecz oparte na społecznych uprzedzeniach
od wieków zakorzenionych w kulturze zachodniej. Dlatego też
homoseksualność została wykreślona z obu najważniejszych
klasyfikacji zaburzeń psychicznych – DSM i ICD.

Jednocześnie na Polskim Towarzystwie Seksuologicznym, 
jako na organizacji naukowej, spoczywa odpowiedzialność
za rozpowszechnianie w społeczeństwie aktualnego stanu wiedzy
seksuologicznej, szczególnie, jeśli społeczna dezinformacja w zakresie
seksuologii podtrzymuje niesłuszną dyskryminację jakiejkolwiek grupy
społecznej. 

To samo Polskie Towarzystwo Seksuologiczne
w opublikowanym 7 listopada 2016 r. stanowisku stwierdza:

Kształ to wa nie się orien ta cji sek su al nej jest pro ce sem zło żo nym,
pozostającym pod wpływem wielu czynników, wśród których znaczącą
rolę odgrywają uwarunkowania biologiczne. Orientacja seksualna nie
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podlega możliwości dowolnego kształtowania zgodnie z kulturowo –
społecznymi oczekiwaniami, nie jest kwestią wyboru lub mody.
Podobnie jak osoby heteroseksualne, osoby homoseksualne mają prawo
do korzystania z usług medycznych i psychologicznych, jednak
wskazaniem do leczenia w żadnym razie nie powinna być orientacja
seksualna tych osób. Propagowanie terapii polegających na korekcie,
konwersji czy reparacji orientacji homo- czy biseksualnej w kierunku
wyłącznie heteroseksualnej jest niezgodne ze współczesną
wiedzą na temat seksualności człowieka i może zaowocować
poważnymi niekorzystnymi skutkami psychologicznymi dla osób
poddawanych tego typu oddziaływaniom.

Wie lu ro dzi ców na wła sne oczy wi dzia ło, jak wy nisz cza ją ca by ła dla ich
dzie ci tak zwa na te ra pia re pa ra tyw na. Uwa ża my, że waż ne jest, by uświa da miać
i edu ko wać spo łe czeń stwo w opar ciu o fak ty na uko we i opi nie au to ry te tów,
a nie na ide olo gicz nych i pseu do nau ko wych wie rze niach osób na dal utrzy mu -
ją cych, że le cze nie z ho mo sek su ali zmu jest moż li we. 

Czy mo je dziec ko spo tka się 
z ostra cy zmem, bę dzie mia ło 
pro ble my ze zna le zie niem 
czy utrzy ma niem pra cy, 
a mo że na wet sta nie się 
ofia rą prze mo cy fi zycz nej? 
Wszyst kie te rze czy mo gą się wy da rzyć. W du żej mie rze za le ży to od te go,

gdzie twój syn lub two ja cór ka miesz ka ją i ja ką wy ko nu ją pra cę. Po sta wa wo -
bec osób ho mo sek su al nych ule ga obec nie zmia nie i jest wie le miejsc w Pol sce,
gdzie two je dziec ko mo że żyć i pra co wać, nie do świad cza jąc dys kry mi na cji. 

Nie ste ty, zmia na spo łecz na wy ma ga cza su – wy star czy przy po mnieć so bie,
jak dłu go ko bie ty mu sia ły upo mi nać się o pra wo do gło so wa nia. Zmia nom 
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za wsze to wa rzy szy zaś bac klash, czy li wro ga re ak cja kon ser wa tyw nych czę ści
spo łe czeń stwa. Do pó ki wię cej osób i or ga ni za cji nie włą czy się w dzia ła nia
na rzecz praw osób ho mo sek su al nych, do pó ki ho mo fo bia nie zo sta nie wy ko -
rze nio na z na sze go spo łe czeń stwa, two je dziec ko bę dzie mu sia ło sta wić czo ła
róż ne go ro dza ju wy zwa niom. 

Dla te go tak waż ne jest wspar cie, któ re mo że otrzy mać od cie bie! 
Pol skie pra wo za ka zu je dys kry mi na cji ze wzglę du na orien ta cję sek su al ną

w pew nym za kre sie, okre ślo nym w ko dek sie pra cy. Prze pi sy te obo wią zu ją
w kra ju od 2004 r.

Ar ty kuł 11.3. ko dek su pra cy za bra nia ja kiej kol wiek dys kry mi na cji 
w za trud nie niu m. in. ze wzglę du na orien ta cję sek su al ną.

Ar ty kuł 18.3. a. § 1 za wie ra obo wią zek rów ne go, wol ne go od dys kry mi na -
cji, tak że ze wzglę du na orien ta cję sek su al ną, trak to wa nia pra cow ni ków 
w za kre sie na wią za nia i roz wią za nia sto sun ku pra cy, wa run ków za trud nie nia,
awan so wa nia, do stę pu do szko leń w ce lu pod no sze nia kwa li fi ka cji za wo do -
wych. Oso ba, wo bec któ rej pra co daw ca na ru szył za sa dę rów ne go trak to wa nia
w za trud nie niu, ma pra wo do od szko do wa nia w wy so ko ści co naj mniej mi ni -
mal ne go wy na gro dze nia, przy czym usta wo daw ca nie okre śla gór nej gra ni cy
od szko do wa nia.

Czy mu szę mar twić się 
o HIV/AIDS?
Cho ciaż po cząt ko wo AIDS roz prze strze nia ło się naj szyb ciej wśród ho mo -

sek su al nych i bi sek su al nych męż czyzn oraz osób uza leż nio nych od nar ko ty -
ków, uży wa ją cych wspól nych igieł, obec nie naj licz niej sze przy pad ki za ka że nia
no tu je się wśród mło dych, he te ro sek su al nych ko biet. Z za gro że niem AIDS
mu si li czyć się dzi siaj każ dy czło wiek i każ da spo łecz ność.

Tak więc, ja ko ro dzic, po wi nie neś mieć ten pro blem na uwa dze, nie za leż -
nie od te go, czy two je dziec ko jest oso bą ho mo sek su al ną czy he te ro sek su al ną.
Po win naś za dbać o to, że by two je dziec ko ro zu mia ło, ja ki mi dro ga mi prze no -
szo ne jest AIDS i w ja ki spo sób na le ży się przed nim chro nić. 
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W sy tu acji, kie dy na sto lat ki po dej mu ją ak tyw ność sek su al ną już w mło -
dym wie ku, a AIDS na dal się roz prze strze nia, ża den ro dzic nie mo że so bie po -
zwo lić na igno ro wa nie nie bez pie czeń stwa i za kła dać, że je go dziec ku po pro stu
uda się unik nąć za ka że nia. 

Je śli two je dziec ko jest HIV-po zy tyw ne lub cho re na AIDS, tym bar dziej
po trze bu je two je go wspar cia. Rów nież z tym pro ble mem nie je steś osa mot nio -
ny – ist nie ją licz ne re gio nal ne i kra jo we or ga ni za cje i in sty tu cje, któ re ofe ru ją
po moc me dycz ną i psy cho lo gicz ną. 

Czy ist nie ją ja kieś re stryk cje 
praw ne wo bec mo je go dziec ka? 
W cza sie za bo rów na zie miach pol skich obo wią zy wał ko deks kar ny na rzu -

co ny przez za bor ców, któ ry pe na li zo wał (trak to wał jak prze stęp stwo) ho mo -
sek su alizm mę ski. Kie dy w 1932 r. wszedł w ży cie pierw szy pol ski ko deks kar ny,
kwe stia ho mo sek su ali zmu się tam nie zna la zła i w ca łej po wo jen nej hi so rii 
Pol ski ho mo sek su alizm nie był ni gdy ka ra ny. 

Mi mo to oso by ho mo sek su al ne na dal nie po sia da ją tych sa mych praw, co
oso by he te ro sek su al ne. Do zmia ny tej sy tu acji dą żą róż ne ini cja ty wy oby wa tel -
skie, zwa ne rów no ścio wy mi. 

Ak cep tu je my je go lub jej 
sy tu ację, ale czy oni mu szą 
się z tym ob no sić?
Ge je, les bij ki i oso by bi sek su al ne czę sto są oskar ża ni o ob no sze nie się ze

swo ją orien ta cją sek su al ną czy pro mo wa nie jej, kie dy pu blicz nie oka zu ją uczu -
cia swo im part ne rom, no szą ge jow sko -les bij skie sym bo le lub uczest ni czą
w mar szach i pa ra dach rów no ści. 
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W świe cie, któ ry wciąż za kła da, że lu dzie są wy łącz nie he te ro sek su al ni, 
co ming out jest je dy ną moż li wo ścią, dzię ki któ rej oso by ho mo sek su al ne mo gą
po wie dzieć, kim na praw dę są. Co ming out jest uwa ża ny za po zy tyw ny spo sób
prze ciw dzia ła nia spo łecz nej nie wi dzial no ści, któ ra pro wa dzić mo że u osób 
ho mo sek su al nych do nie na wi ści do sa me go sie bie oraz ni skie go po czu cia 
wła snej war to ści. 

Być mo że od czu wasz dys kom fort, wie dząc, że twój syn lub cór ka pu blicz -
nie oka zu ją uczu cia swo je mu part ne ro wi lub part ner ce. Weź jed nak pod uwa -
gę, że wszyst kie pa ry – ho mo sek su al ne i he te ro sek su al ne – czę sto pu blicz nie
oka zu ją so bie wza jem ną mi łość, przy wią za nie i po wa ża nie. 

Po myśl jed nak – czy tak sa mo trud no przy cho dzi ci ak cep ta cja oka zu ją -
cych so bie uczu cia par he te ro sek su al nych?

W obu przy pad kach tzw. ob no sze nie się mo że wy ni kać je dy nie z chę ci 
swo bod ne go za cho wy wa nia się, bez ko niecz no ści kon tro lo wa nia każ de go, 
naj mniej sze go ge stu. By wa też, że sta no wi ono po li tycz ną de cy zję otwar te go
wy ra ża nia wła snej toż sa mo ści sek su al nej po przez no sze nie ko szul ki z na pi sem
czy uczest ni cze nie w wy da rze niu pu blicz nym. W kul tu rach, któ re po mi ja ją 
ho mo sek su al ność mil cze niem bądź z niej drwią, pu blicz ne wy ra ża nie swo jej
toż sa mo ści mo że być istot nym ak tem sa mo ak cep ta cji. 

Je śli oba wiasz się ewen tu al nych wro gich re ak cji na za cho wa nia iden ty fi ku -
ją ce two je dziec ko ja ko oso bę ho mo sek su al ną, pa mię taj, że ge je, les bij ki 
i oso by bi sek su al ne ma ją te sa me lę ki co ty i dla te go sa me cen zu ru ją wła sne 
za cho wa nia. Jed nak de cy zja o tym, czy i w ja kim stop niu na le ży kon tro lo wać
swój spo sób by cia, na le ży tyl ko i wy łącz nie do two je go dziec ka. 

Czy mój syn / mo ja cór ka 
za ło ży kie dyś wła sną ro dzi nę?
Pa ry osób tej sa mej płci bu du ją trwa łe związ ki i za kła da ją ro dzi ny w każ -

dym spo łe czeń stwie, cho ciaż nie wszę dzie ma ją praw ną moż li wość wej ścia
w zwią zek for mal ny. Jed nak cza sy, w któ rych pra wo moc ny ślub i wy cho wy wa -
nie dzie ci na oczach świa ta by ło dla osób LGBT nie osią gal ne na le żą w wie lu
kra jach do prze szło ści. Kra je te wpro wa dzi ły re gu la cje praw ne do ty czą ce par

My rodzice

25



jed no pł cio wych w po sta ci al bo związ ków part ner skich (mniej szy za kres upraw -
nień) al bo mał żeństw jed no pł cio wych (czę sto cał ko wi te zrów na nie w pra wach
z pa ra mi róż nej płci).

Pio nie ra mi w tym za kre sie by ły Da nia i Ho lan dia. Ja ko pierw szy kraj
na świe cie Da nia wpro wa dzi ła w 1989 r. związ ki part ner skie, Ho lan dia zaś
w 2001 r. ja ko pierw sza umoż li wi ła pa rom ho mo sek su al nym za wie ra nie mał -
żeństw. Obec nie oso by tej sa mej orien ta cji co two je dziec ko mo gą w ma je sta -
cie pra wa wziąć ślub w 27 pań stwach na świe cie, mię dzy in ny mi w Ir lan dii,
Niem czech, Hisz pa nii, Re pu bli ce Po łu dnio wej Afry ki, Au stra lii czy USA. 

W ob sza rze Unii Eu ro pej skiej mał żeń stwo jed no pł cio we moż na za wrzeć
w 14 kra jach, czy li w po ło wie z 28 państw człon kow skich. In sty tu cję związ ku
part ner skie go wpro wa dzi ło 8 państw, na to miast w 6 kra jach brak jest wszel kich
re gu la cji praw nych do ty czą cych ży cia ro dzin ne go osób LGBT. Są to: Buł ga ria,
Li twa, Ło twa, Pol ska, Ru mu nia oraz Sło wa cja. 

Część Po lek i Po la ków LGBT, nie ma jąc we wła snym kra ju praw nej moż -
li wo ści za war cia ani związ ku part ner skie go ani ślu bu cy wil ne go, de cy du je się
na ślub za gra ni cą, np. w Da nii lub Wiel kiej Bry ta nii. Nie jest on jed nak uzna -
wa ny przez pol skie pra wo i na te re nie Pol ski pa ry te da lej po zo sta ją dla sie bie
oso ba mi ob cy mi. Więk szość pol skich par les bi jek i ge jów po pro stu ży je
w związ ku i bu du je ro dzi nę, bez moż li wo ści uzna nia jej przez sys tem praw ny,
cho ciaż aż 87%3 osób LGBT w Pol sce chcia ła by za wrzeć zwią zek part ner ski,
gdy by by ła ta ka moż li wość. Część osób LGBT nie wią że się z ni kim na sta łe.
Cza sa mi wy ni ka to z wła sne go wy bo ru, a cza sa mi z trud no ści z wej ściem 
w in tym ny zwią zek, po nie waż od naj młod szych lat sły szą w oto cze niu prze kaz,
że związ ki ta kie po zba wio ne są wszel kiej war to ści lub są wręcz grzesz ne. Nie -
któ re pa ry pró bu ją ra dzić so bie z sy tu acją or ga ni zu jąc ce re mo nię ślu bu hu ma -
ni stycz ne go z udzia łem ro dzi ny i przy ja ciół, świa do me, że ma on zna cze nie
wy łącz nie sym bo licz ne. Ca ły ten nie kom plet ny prze cież wa chlarz wy bo rów
świad czy o tym, że two je dziec ko wbrew utar tym, ste reo ty po wym wy obra że -
niom ma moż li wo ści zbu do wa nia szczę śli wej ro dzi ny. Naj lep szym wspar ciem,
ja kie go mo żesz mu w tej kwe stii udzie lić, jest two ja wia ra i uf ność, że je śli 
bę dzie te go chcia ło, tak wła śnie swo im ży ciem po kie ru je. 
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Wie le par les bi jek i ge jów wy cho wu je wspól nie dzie ci. Nie któ re z nich 
sko rzy sta ły z me to dy sztucz ne go za płod nie nia (in se mi na cji lub in vi tro), in ne
oso by wy cho wu ją dzie ci z po przed nich, he te ro sek su al nych związ ków wła snych
lub part ne ra / part ner ki. Sza cu je się, że ok. 50 ty się cy4 dzie ci w Pol sce wy cho -
wu je się w tę czo wych ro dzi nach. Te mat ad op cji dzie ci przez pa ry jed no pł cio -
we bu dzi w Pol sce na dal nie przy chyl ne re ak cje, ale w wie lu kra jach uzna je się,
że to nie orien ta cja sek su al na lecz in ne, sta ran nie spraw dza ne ce chy przy szłych
ro dzi ców po win ny de cy do wać o po wie rze niu im dziec ka pod opie kę. 

Jak mam to po wie dzieć 
ro dzi nie i zna jo mym?
Pro ces co ming outu, czy li ujaw nia nia swej orien ta cji, trud ny dla osób ho -

mo sek su al nych, jest rów nież cięż ką pró bą dla ich ro dzi ców. Wie lu z nich, 
do wie dziaw szy się, że ma ją ho mo sek su al ne dziec ko, pra gnie przede wszyst kim
ukryć to przed oto cze niem. Sta ra ją się za ak cep to wać swo je dziec ko, ale są 
peł ni obaw, co do te go, co po my ślą in ni lu dzie. Nie szko dli we do tej po ry 
py ta nia, na gle ja wią się za gro że niem: „Czy twój syn ma już dziew czy nę? Kie dy
ona w koń cu wyj dzie za mąż?”. 

Wie lu ro dzi ców twier dzi, że oba wy te by ły gor sze od na stę pu ją cych póź niej
rze czy wi stych re ak cji. Nie któ rzy ro dzi ce la ta mi ukry wa li praw dę przed wła sny -
mi ro dzi ca mi – dziad ka mi swo je go dziec ka – tyl ko po to, by w koń cu usły szeć:
„Wie dzie li śmy o tym już od daw na”. 

Na sza ra da dla cie bie brzmi tak sa mo, jak ta, któ rą da je my ge jom, les bij -
kom i oso bom bi sek su al nym. Się gnij po in for ma cje na te mat zmie nia ją cych
się po staw w me dy cy nie, psy chia trii, re li gii, w śro do wi skach pro fe sjo nal nych
i po li tycz nych. Jest wie le au to ry te tów, któ re mo żesz przy wo łać w obro nie rów -
nych praw ge jów i les bi jek. 
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Na stro nie 33 znaj du je się li sta nie któ rych sław nych osób ho mo sek su al -
nych, któ re wnio sły trwa ły wkład w roz wój na sze go świa ta. Pa mię taj, że jest to
tyl ko nie wiel ka część na zwisk, któ re moż na by za cy to wać, ja ko że wie le osób
ho mo sek su al nych ukry wa ło swo ją orien ta cję. Z te go sa me go po wo du ist nie je
du że praw do po do bień stwo, że ty sam znasz wie le osób ho mo sek su al nych, nie
zda jąc so bie z te go spra wy. 

Ćwicz to, co chciał byś po wie dzieć, do kład nie tak, jak ćwi czy się pu blicz ne
wy stą pie nia, sfor mu ło wa nia na roz mo wę o pra cę, wszyst ko, co jest no we 
i na pa wa cię stra chem i po wo du je stres. 

Je den z ro dzi ców po wie dział: „Za my ka łem się w ła zien ce i ćwi czy łem
przed lu strem, mó wiąc: Mam cór kę les bij kę. Mó wi łem to z du mą. Po mo gło,
ale na praw dę trze ba ćwi czyć”. 

Roz ma wiaj z ludź mi, któ rzy ro zu mie ją two je oba wy. Skon tak tuj się z or ga -
ni za cja mi, któ re ofe ru ją po moc psy cho lo gicz ną dla ge jów i les bi jek. Być mo -
że pro wa dzą one tak że gru py wspar cia dla ro dzi ców. Dzia ła ją tak że in fo li nie,
stro ny in ter ne to we, któ re po ma ga ją ro dzi com w po now nym za ak cep to wa niu
swo ich dzie ci. Li stę ta kich or ga ni za cji znaj dziesz na koń cu ni niej szej bro szur ki. 

Mo że się zda rzyć, że usły szysz ne ga tyw ne lub co naj mniej nie czu łe ko men -
ta rze od człon ków ro dzi ny, przy ja ciół czy współ pra cow ni ków. Naj praw do po -
dob niej prze ko nasz się jed nak, że ko men ta rzy tych bę dzie du żo mniej, niż się
te go spo dzie wasz. 

Pa mię taj, że Two je dziec ko ma za so bą po dob nie trud ną dro gę. Być 
mo że twój syn lub cór ka bę dą mo gli ci po móc. 

Pa mię taj tak że, że to, ko mu mó wisz o orien ta cji sek su al nej swo je go dziec -
ka, po win no być wa szą wspól ną de cy zją. 

Co po wie dzą są sie dzi? 
Re ak cja są sia dów mo że być po waż nym pro ble mem, szcze gól nie dla ro dzi -

ców, któ rzy czu ją się moc no zwią za ni ze spo łecz no ścią, w któ rej ży ją, lub tam,
gdzie bar dzo li czy się opi nia osób wie rzą cych. Les bij ki, ge jów i oso by bi sek -
su al ne moż na jed nak zna leźć w każ dym miej scu na świe cie, w każ dej kul tu rze,
re li gii, gru pie et nicz nej czy za wo do wej. Jed na z ma tek po wie dzia ła: „My śla -
łam, że je stem je dy ną oso bą w mia stecz ku, któ ra ma cór kę les bij kę. Kie dy 
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jed nak po ru szy łam ten te mat w szer szym gro nie, za czę li po ja wiać się ko lej ni
ro dzi ce. Te raz, kie dy ktoś pod cho dzi do mnie, i mó wi: „Mu szę z to bą o czymś
po roz ma wiać”, już wiem, o co cho dzi”. Z dru giej stro ny, praw dą jest, że
mo żesz do świad czyć przy krych re ak cji, z któ ry mi trud no się po go dzić. Wie lu
ro dzi ców mó wi: „My śla łam, że je stem je dy na na świe cie”. Dla te go tak waż ne
jest, by roz ma wiać z oso ba mi prze ży wa ją cy mi po dob ne roz ter ki.

Jak mo gę wes przeć 
mo je dziec ko?
Ja ko ro dzic, mu sisz trosz czyć się o sie bie i o swo je dziec ko. Ist nie ją or ga ni -

za cje i oso by, któ re ci w tym po mo gą, a lek tu ra ni niej szej pu bli ka cii mo że być
pierw szym kro kiem w dą że niu do oka za nia two je mu dziec ku peł ne go wspar -
cia. Się ga jąc po nią, po ka zu jesz, że je steś otwar ta na no wą wie dzę, a my ma my
na dzie ję, że za war te tu in for ma cje oka żą się po moc ne. 

Wspie ra nie wła sne go dziec ka po win no mieć cha rak ter na tu ral ny – sta raj się
roz ma wiać, słu chać i uczyć się ra zem z nim. Każ de dziec ko jest in ne i cze go 
in ne go ocze ku je od swo ich ro dzi ców. Od cie bie za le ży, czy na uczysz się roz ma -
wiać z cór ką lub sy nem o jej lub je go po trze bach i trud no ściach zwią za nych
z sek su al no ścią. Nie któ rzy ro dzi ce uwa ża ją, że ła twiej przy cho dzi im ro zu mieć
i wspie rać swo je dzie ci, kie dy do strze gą róż ni ce i po do bień stwa do wła snych 
do świad czeń ży cio wych. Nie kie dy bar dzo po ma ga roz mo wa o tym, jak ty 
po ra dzi łeś so bie w trud nych sy tu acjach. By wa jed nak, że nie po zo sta je nic 
in ne go niż przy jąć do wia do mo ści, że dys kry mi na cja na tle orien ta cji sek su al -
nej jest bo le sna i nie spo sób po rów ny wać jej do in nych ro dza jów opre sji.

Mo żesz po móc swo je mu dziec ku, zdo by wa jąc rze tel ną wie dzę na te mat 
ho mo sek su al no ści i po dej mu jąc roz mo wy na ten trud ny dla cie bie te mat. To
wła śnie uni ka nie te go te ma tu jest jed nym z po wo dów, dla któ rych uprze dze -
nia i dys kry mi na cja na dal do brze się ma ją. 
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Czy kie dy kol wiek na uczę się 
ra dzić so bie z tą no wą sfe rą 
wie dzy o mo im dziec ku?
Jed na z moż li wych od po wie dzi psy cho lo gów brzmi: „Więk szość lu dzi, 

któ rym uda ło się przy jąć do wia do mo ści ho mo sek su al ną orien ta cję swo je go
dziec ka, czu je się, jak by otwo rzył się przed ni mi zu peł nie no wy świat. Naj pierw
za po zna ją się z tą stro ną toż sa mo ści swo je go dziec ka, któ ra do tej po ry dla nich
nie ist nia ła. Na stęp nie czu ją się bar dziej włą cze ni w ży cie po tom ka. Za zwy czaj
oba po ko le nia zbli ża ją się do sie bie. Ro dzi ce za czy na ją po zna wać śro do wi sko
osób ho mo sek su al nych i ro zu mieć, że nie wie le róż ni się ono od resz ty spo łe -
czeń stwa”. 

o t o  k i l  k a  o D  p o  W i e  D z i  u D z i e  l o  n y C H  n a M  

p r z e z  S a  M y C H  r o  D z i  C ó W :

„Ważne jest, by o tym rozmawiać z innymi, żeby
wiedzieć, że nie jesteś sama. Że są ludzie, którzy też przez
to przechodzili i bardzo dobrze sobie radzą. Wielkim
plusem jest to, że budujesz lepszą relację ze swoim
dzieckiem. Rodzice chcą być rodzicami. Nie chcą być
odizolowani od swoich dzieci” –  m a t k a  l e s b i j k i .

„Olśniło mnie, kiedy zastanawiałam się, co
odpowiedzieć, jeśli ktoś zapyta mnie: „Jak Grzesiek?”.
Dotarło do mnie, że u niego wszystko w porządku, że to
ze mną było coś nie tak. To było jak jakiś próg, kiedy go
przekroczyłam wszystko wydawało się łatwiejsze.
Poznałam znajomych Grzegorza, okazało się, że to fajni
ludzie a on jest częścią wspaniałej społeczności. Więc czyj
to jest problem? Społeczeństwa. Wtedy zdałam sobie
sprawę, że właśnie udało mi się pokonać największą
trudność” –  m a t k a  g e j a .
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„Płakałam całymi miesiącami. Ale zawsze mieliśmy
z synem dobrą relację. To się nigdy nie zmieniło. Nigdy
nie było wątpliwości, co do tego, jak bardzo go kochamy,
i oboje go o tym zapewnialiśmy. Od tego czasu nasza
relacja z synem bardzo się zacieśniła, ponieważ wiemy,
z czym musi borykać się na co dzień” 
–  r o d z i c e  g e j a .

„Im więcej czytałam i dowiadywałam się na temat
homoseksualności, tym więcej upadało mitów, które
na ten temat słyszałam. Rosła we mnie złość i – zamiast
zmieniać mojego syna – coraz bardziej chciałam zmieniać
stosunek społeczeństwa do homoseksualności” 
–  m a t k a  g e j a .

„Dla mnie punktem zwrotnym był moment, 
kiedy więcej o tym przeczytałem i gdy dowiedziałem się,
że większość nastolatków, która akceptuje swoją
seksualność staje się spokojniejsza, szczęśliwsza
i pewniejsza siebie. A właśnie to wydawało mi się
najważniejsze dla mojego dziecka i za nic nie chciałem 
stać mu w tym na przeszkodzie” –  o j c i e c  g e j a .

„Kluczowe było dla mnie zdanie, które usłyszałem
od mego syna: „Tato, jestem ciągle tym samym
człowiekiem, którym byłem do tej pory”. Minęło sześć
miesięcy i jeszcze wyraźniej zdałem sobie sprawę, że w jego
życiu naprawdę nic się nie zmieniło. To była kwestia
naszych o nim wyobrażeń.” –  o j c i e c  g e j a .

„Muszę powiedzieć, że teraz jest między nami
o wiele lepiej. Zaczynasz zdawać sobie sprawę jaką
wspaniałą masz córkę, jakie to szczęście, że opowiedziała ci
o sobie i że chce byś uczestniczył w jej życiu. Zobacz, 
ile okazała ci zaufania i na ile odwagi musiała się zdobyć.”
–  o j c i e c  l e s b i j k i .
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W do bo ro wym to wa rzy stwie…

Oto tylko kilka nazwisk spośród tysiąca gejów, lesbijek i osób
biseksualnych, które miały ogromny wkład w historię świata. Tak więc, 
jeśli twoje dziecko jest gejem, lesbijką lub osobą biseksualną, znajduje się
w doborowym towarzystwie:

Aleksander Wielki (starożytny władca), Hans Christian Andersen (pisarz),

Josephine Baker (tancerka), David Bowie (piosenkarz), Truman Capote (pisarz), 

Piotr Czajkowski (kompozytor), James Dean (aktor), Bertrand Delanoë (mer Paryża),

Ellen DeGeneres (aktorka), Marlene Dietrich (aktorka), Emily Dickinson (pisarka),

Jodie Foster (aktorka i reżyserka), Elthon John (piosenkarz), Frida Kahlo (malarka),

Harvey Milk (polityk), Michał Anioł (artysta), Martina Navratilova (tenisistka), 

Marcel Proust (pisarz), Arthur Rimbaud (poeta), Johanna Sigurdardottir 

(pani premier Islandii), Bessie Smith (piosenkarka), Leonardo da Vinci (artysta), 

Paul Verlaine (poeta), Gianni Versace (projektant mody), Oscar Wild (pisarz), 

Virginia Woolf (pisarka), Klaus Wowereit (prezydent Berlina).

A oto kil ka po sta ci z Pol ski – współ cze snych i hi sto rycz nych:

Jerzy Andrzejewski (pisarz), Robert Biedroń (polityk), Maria Dąbrowska (pisarka),

Izabela Filipiak (pisarka, literaturoznawczyni), Michał Głowiński (teoretyk literatury),

Witold Gombrowicz (pisarz), Jarosław Iwaszkiewicz (pisarz), Maria Konopnicka

(pisarka), Maria Komornicka (pisarka), Michał Kwiatkowski (wokalista), 

dr hab. Ireneusz Krzemiński (socjolog, profesor uniwersytecki), Anna Laszuk

(redaktorka radiowa), Michał Piróg (choreograf), Jacek Poniedziałek (aktor), 

Paweł Rabiej (polityk), Tomasz Raczek (krytyk filmowy, pisarz), 

Maria Rodziewiczówna (pisarka), Karol Szymanowski (kompozytor), 

Jerzy Waldorff (krytyk muzyczny), Michał Witkowski (pisarz), 

Narcyza Żmichowska (pisarka). 
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kim j  este śmy?

kam pa nia prze ciw Ho mo fo bii
ul. So lec 30A, 00-403 War sza wa

tel.: +48 22 423 64 38

e -ma il: in fo@kph.org.pl

www.kph.org.pl

Jesteśmy ogólnopolską organizacją pożytku publicznego. 
Pracujemy aby wszystkie osoby homoseksualne i biseksualne oraz transpłciowe
(LGBT), ich rodziny i bliscy mogli czuć się w Polsce bezpiecznie i w pełni rozwijać
swój potencjał.
Działamy na rzecz osób LGBT i ich bliskich, poprzez działania rzecznicze w obszarach
politycznym, społecznym i prawnym. Tworzymy i wdrażamy systemowe rozwiązania
edukacyjne dla różnych grup zawodowych. Prowadzimy kampanie społeczne.
Budujemy szeroki ruch sojuszniczy. 
Jednym z naszych działań jest Akademia Zaangażowanego Rodzica – prowadzone
od 2011 r. półroczne cykle warsztatowe dla rodziców osób LGBT. Umocniliśmy dzięki
nim około stu matek i ojców w akceptacji orientacji seksualnej dziecka lub dzieci.
Spora część rodziców zaangażowała się w rozmaite działania społeczne i utworzyła
własne Stowarzyszenie. 

My, ro dzi ce. 
Sto wa rzy sze nie Ma tek, oj ców i So jusz ni ków osób lGBtQia
in fo@my ro dzi ce.org

www.my ro dzi ce.org

Stowarzyszenie My Rodzice to w większości absolwentki i absolwenci prowadzonej
przez KPH Akademii Zaangażowanego Rodzica. To grupa ludzi, która ma za sobą
coming outy swoich dzieci i innych członków rodziny, przyjaciół. Wszystko to składa
się na całkiem spory zbiór różnych historii, z których płynie jedna, solidarnościowa
idea, że rodzina jest najważniejszym środowiskiem dającym siłę i poczucie wartości.
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Wizją Stowarzyszenia jest Polska, w której respektowane są prawa każdego człowieka,
a wszyscy obywatele są traktowani równo w ich prawach i obowiązkach, niezależnie
od ich orientacji psychoseksualnej i tożsamości płciowej.
Każda osoba LGBTQIA, każdy rodzic, członkowie i członkinie rodzin, mogą
porozmawiać o swoim doświadczeniu, dostać wsparcie, poznać inne historie, włączyć
się w działanie organizacyjne i spotkania organizowane w różnych miastach Polski.

inne organizacje społeczne:

W a r S z a W a :

lambda Warszawa: www.lambdawarszawa.org.pl

Miłość nie wyklucza: www.miloscniewyklucza.pl

transfuzja: www.transfuzja.org

Wiara i tęcza Grupa polskich Chrześcijan lGBtQ: www.wiara-tecza.pl

fundacja replika: www.replika-online.pl

fundacja Wolontariat równości: www.wolontariatrownosci.pl

pozytywni w tęczy zjednoczenie na rzecz Żyjących 

z HiV/aiDS: www.pozytywniwteczy.pl

akceptacja Stowarzyszenie rodzin i przyjaciół osób Homoseksualnych, 

Biseksualnych i transpłciowych: www.akceptacja.pl

My, rodzice Stowarzyszenie Matek, ojców i Sojuszników 

osób lGBtQia: www.myrodzice.org 

G D a ń S k :

Stowarzyszenie na rzecz osób lGBt tolerado: www.tolerado.org

k a t o W i C e :

Stowarzyszenie tęczówka: www.teczowka.org.pl 

k i e l C e :

prowincja równości – Świętokrzyska inicjatywa lGBtip: www.prowincjarownosci.pl

k r a k ó W

fundacja autonomia: www.autonomia.org.pl

fundacja równość: www.rownosc.org.pl

Stowarzyszenie Queerowy Maj: www.queerowymaj.org

krakowski klub Sportowy krakersy: www.kkskrakersy.org
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ł ó D ź :  

fabryka równości: www.fabrykarownosci.com

p o z n a ń :

Grupa Stonewall: www.grupa-stonewall.pl

fundacja tęczowe rodziny: www.teczowerodziny.pl; 

fundacja@teczowerodziny.pl

t o r u ń :

Stowarzyszenie na rzecz lesbijek, Gejów, osób Biseksualnych, osób transpłciowych 

oraz osób Queer pracownia różnorodności: www.spr.org.pl

W r o C ł a W :

kultura równości: www.kulturarownosci.org

Wybrane strony internetowe:

www.queer.pl

www.kobiety-kobietom.com

www.znakpokoju.pl

www.teczowerodziny.pl

www.odwazciesiemowic.pl

www.rodzicelgb.wordpress.com

nasza praca jest możliwa dzięki tysiącom osób, które wspierają nas na co dzień. 
Dołącz do nas – zostań darczyńcą kpH. razem możemy więcej!

numer rachunku bankowego: 
35 2130 0004 2001 0344 2274 0001
SWift: VoWaplp9 
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Do poczytania: 

l i t e r a t u r a  f a k t u

„Tęcza pod lupą” Chaber, Jakubczak, Makuchowska, 2017

„Homobiografie” Krzysztof Tomasik, 2014

„Rodzice wyjdźcie z szafy”, rozmowy Wiktorii Beczek z rodzicami osób LGBT, 2015

„Wyzywająca miłość. Homoseksualizm a chrześcijanie” 

Cezary Gawryś, Katarzyna Jabłońska, 2013

„Tęczowa rewolucja”, Mariusz Kurc, Krzysztof Tomasik, 2011

„Homoseksualność w rodzinie. Ujawnianie tajemnicy”, Ritch C. Savin-Williams, 2011

„Mała książka o homofobii”, Anna Laszuk, 2010

„Wyjście z cienia”, Jacek Poniedziałek, 2010

„Kręgi obcości”, Michał Głowiński, 2010

„Zakazane miłości” Marta Konarzewska, Piotr Pacewicz, 2010

„Homoseksualizm. Wykluczenie, transgresja, akceptacja”, 

Paweł Fijałkowski, 2009

„Geje i lesbijki. Życie i kultura”, Robert Aldrich, 2009

„Homofobia, mizoginia i ciemnogród? Burzliwe losy kontrowersyjnych ustaw”, 

red. Iza Desperak, 2009

„Homobiografie”, Krzysztof Tomasik, 2008

„Tęczowy elementarz, czyli (prawie) wszystko, co chcielibyście wiedzieć o gejach 

i lesbijkach”, Robert Biedroń, 2007

„Chrześcijaństwo, tolerancja społeczna i homoseksualność”, John Boswell, 2006

„Dziewczyny, wyjdźcie z szafy!”, Anna Laszuk, 2006 

B e l e t r y S t y k a  

Zagraniczna (w nawiasach podano rok wydania oryginalnego):

„Pluszowe bestie”, Zoran Krušvar, (2008)

„Fun Home”, Alison Bechdel, (2006)

„Człowiek, który pokochał Yngvego”, Tore Renberg (2003)

„Tak ukochana”, Melania Mazzucco, (2000)

„Niebanalna więź”, Sarah Waters, (1999)

„Muskając aksamit”, Sarah Waters, (1998)
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„Bo to jest w miłości najstraszniejsze”, Nicole Mueller, (1995)

„Z ciała i z duszy”, Michael Cunningham, (1995)

„Aimee i Jaguar”, Fischer Erica, (1994)

„Dom na krańcu świata”, Michael Cunningham, (1990)

„Godziny”, Michael Cunningham, (1988)

„Namiętność”, Jeanette Winterson, (1987)

„Smażone zielone pomidory”, Fannie Flagg, (1987)

„Wysłuchane modlitwy. Powieść nieukończona”, Truman Capote, (1986)

„Nie tylko pomarańcze”, Jeanette Winterson, (1985)

„Orlando”, Virginia Woolf, (1928)

Polska:

„Lesbos”, Renata Lis, (2017)

„Nieobecni”, Bartosz Żurawiecki, (2011)

„Codzienność”, Ewa Schilling, (2010)

„Moja les”, Zofia Staniszewska, (2010),

„Gejdar”, Dominika Buczak, Mike Urbaniak (2008)

„Akrobatki”, Monika Mostowik, (2006)

„Głupiec”, Ewa Schilling, (2005)

„Mój świat jest kobietą. Dziennik lesbijki”, Magdalena Okoniewska, (2004)

fil my:

„Nina”, reż. Olga Chajdas, 2018 Polska

„Fantastyczna kobieta”, reż. Sebastián Lelio, 2017 Hiszpania, USA, Niemcy i inne

„Tamte dni, tamte noce”, reż. Luca Guadagnino, 2017 Francja, USA, Włochy i inne

„Tom of Finland”, reż. Dome Karukoski, 2017 Dania, Finlandia, Niemcy i inne

„Carol”, reż. Todd Haynes, 2015 USA, Wielka Brytania

„Dziewczyna z portretu”, reż. Tom Hooper, 2015 Belgia, Dania, Niemcy i inne

„Piękne lato”, reż. Catherine Corsini, 2015 Francja

„Płynące wieżowce”, reż. Tomasz Wasilewski, 2013 Polska

„Życie Adeli – Rozdział 1 i 2”, reż. Abdellatif Kechiche, 2013 Belgia, Francja, Holandia 
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„Wszystko w porządku”, reż. Lisa Cholodenko, 2010 USA

„Samotny mężczyzna”, reż. Tom Ford, 2009 USA

„Obywatel Milk”, Gus Van Sant, 2008 USA

„Śniadanie ze Scotem”, reż. Laurie Lynd, 2007 Kanada

„Tajemnica Brokeback Mountain”, reż. Ang Lee, 2005 Kanada, USA

„C.R.A.Z.Y.”, reż. Jean-Marc Vallée, 2005 Kanada

„Gry weselne”, reż. Ol Parker, 2005 Wielka Brytania, Niemcy, USA

„Śniadanie na Plutonie”, reż. Neil Jordan, 2005 Wielka. Brytania, Irlandia

„Godziny”, reż. Stephen Daldry, 2002 Wielka Brytania, USA

„Monster”, reż. Patty Jenkins, 2003 Niemcy, USA

„Gdyby te ściany mogły mówić 2”, reż. Anne Heche, Jane Anderson, 2000 USA

„Nie czas na łzy”, reż. Kimberly Peirce, 1999 USA

„Filadelfia”, reż. Jonathan Demme, 1993 USA
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Parents, Families and Friends of Lesbian and Gays (PFLAG) – czyli Rodzice, Rodziny 

i Przyjaciele Lesbijek i Gejów – to amerykańska organizacja skupiająca członków 

rodzin osób homo- i biseksualnych, działająca na rzecz praw obywatelskich gejów, 

lesbijek, osób biseksualnych i transpłciowych. Założony w 1973 roku przez matki 

i ojców PFLAG liczy 200 000 członków i osób wspierających, zrzeszonych w ponad 

500 oddziałach w całych Stanach Zjednoczonych. Ta gęsta sieć placówek jest 

organizacją non profit i nie jest związana z żadną instytucją polityczną ani religijną.

 

Wizja PFLAG
My, rodzice, rodziny i przyjaciele lesbijek, gejów oraz osób biseksualnych 

i transpłciowych, cenimy różnorodność i czerpiemy z niej radość. Dążymy 

do społeczeństwa, które życzliwie przyjmuje każdego, łącznie z ludźmi o różnych 

orientacjach psychoseksualnych i tożsamościach płciowych. Tylko przez szacunek, 

godność i równość dla każdej osoby możemy osiągnąć pełnię naszego człowieczego 

potencjału, zarówno indywidualnie, jak również zbiorowo. PFLAG cieszy się 

z  uczestnictwa i wsparcia ze strony wszystkich tych, którzy pragną wnieść swój 

wkład w urzeczywistnienie tej wizji.

 

Misja PFLAG
PFLAG promuje zdrowie i dobrostan gejów, lesbijek, osób biseksualnych 

i transpłciowych oraz ich rodzin i przyjaciół poprzez: wspomaganie w radzeniu sobie 

z wrogością społeczeństwa, zmianę opinii publicznej, działania na rzecz zakończenia 

dyskryminacji i zapewnienia równych praw obywatelskich. PFLAG promuje dialog 

na temat orientacji psychoseksualnej i tożsamości płciowej i działa na rzecz 

rozsądnego podejścia i szacunku społeczeństwa wobec ludzkiej różnorodności.



My ??rodzice
                         Pytania i odpowiedzi 
              rodziców lesbijek, gejów
i osób biseksualnych

O broszurze: 
Broszura ta jest adaptowanym do polskich realiów 
tłumaczeniem amerykańskiej broszury wydanej przez PFLAG. 

O PFLAG: 
Parents, Families and Friends of Lesbian and Gays (PFLAG) 
− czyli Rodzice, Rodziny i Przyjaciele Lesbijek i Gejów − 
to amerykańska organizacja skupiająca członków rodzin 
osób homo- i biseksualnych, działająca na rzecz praw 
obywatelskich gejów, lesbijek, osób biseksualnych 
i transpłciowych. 

O Kampanii Przeciw Homofobii: 
Pracujemy aby wszystkie osoby homoseksualne i biseksualne 
oraz transpłciowe (LGBT), ich rodziny i bliscy, mogli czuć się 
w Polsce bezpiecznie i w pełni rozwijać swój potencjał. 
Działamy na rzecz osób LGBT i ich bliskich, poprzez działania 
rzecznicze w obszarach politycznym, społecznym i prawnym. 
Tworzymy i wdrażamy systemowe rozwiązania edukacyjne 
dla różnych grup zawodowych. Budujemy szeroki ruch 
sojuszniczy.
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