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podciągnięcia do „normy”, „wyleczenia” i przerobienia leworęcz-
nych w praworęcznych. Dziś wiemy, że problemem leworęcz-
nych nie była ich leworęczność, ale ci, którzy leworęczność po-
strzegali jako defekt i odchylenie od normy. Leworęczność nie 
jest wadą, lecz możliwym pomysłem naszego organizmu. Jest 
pomysł na prawo i/lub leworęczność. Ani lepszy, ani gorszy – 
inny. Fakt, że osób praworęcznych jest więcej, nie ma tu nic do 
rzeczy i niczego nie zmienia. Nie inaczej jest z orientacją sek-
sualną. Heteroseksualność, biseksualność, homoseksualność 
i aseksualność są wartościowo równoważne, choć nierównolicz-
ne. Tak jak i orientacja seksualna, lewo i praworęczność ma swój 
początek w mózgu.

Ci, którzy z leworęczności robili problem byli okrutni i niedo-
uczeni. Nie zawsze o tym wiedzieli. Czasami naprawdę wierzyli 
w głoszone racje. Uważali, że chcą dobrze i wiedzą lepiej co jest 
oczywiste. Uznanie, że leworęczni są felerni, było sztucznie wy-
kreowane; miało jednak swoje społeczne i władcze podłoże.

Praworęczność miała być „naturalna”. Dlaczego? Bo przewa-
żała. Potoczna, pobieżna obserwacja zyskiwała siłę dogmatu. Pie-
czętowały to działania określane mianem naukowych badań. To 
z kolei miało potwierdzać i zaświadczać o słuszności głoszonych 
poglądów. Leworęczność burzyła schemat. Przeczyła powszech-
ności praworęczności. Musiała więc zyskać etykietę „dewiacji”, 
by praworęczność mogła zachować status „normalności”. Od-
chylenie od normy dało się zakwalifikować jako chorobę, prawie 
grzech i przeznaczyć do leczenia i „naprawy”. Można się było na 
tym dorobić i dorobić stopni naukowych.

Władza sprawowana nad opiekunami „lewusów” serwowana 
była w formie zatroskanych porad. Dyktowano przestraszonym 
rodzicom, jak mają ograniczać swoje dzieci w rozwoju dla osią-
gnięcia praworęczności. W zamian oczekiwano wdzięczności za 
wskazówki, jak zmuszać „felerne” dziecko, by stało się „normalne”.

Długo opierano się z przyznaniem, że pogląd na temat lewo-
ręczności był fałszywy, a praktyki okrutne. Polityka „urawni-
łowki”, uznania, że „większość = normalność” nacechowana była 
autorytarną brutalną ignorancją, arbitralnością, zadufaniem, 

Są miejsca, gdzie różnorodność jest neutralnym przejawem zróż-
nicowania i bogactwa. Są i takie, gdzie neutralna różnorodność 
bywa patologizowana. Jedni rodzice mają łatwiej, inni o łatwość 
muszą się postarać. Tam, gdzie to wymaga starań są rzadziej do-
puszczeni do głosu.

To nie jest pierwsza książka o rodzicach, których córki kochają 
kobiety, a synowie – mężczyzn. Jednak wciąż jedna z nielicznych, 
gdzie są obecni na pełnych prawach i mogą mówić. Ta książka jest 
przez to jak uchylenie okiennic na światło zrozumienia i akcepta-
cji. Pachnie przyzwoleniem na szerszy oddech. Jest głosem rzad-
ko słyszanych, który nabiera siły. Głosem, w którym nie ma już 
zasznurowanego skrępowania, ale jest refleksja o przyczynach 
sznurowania. O narzuconym widzeniu świata i sposobach odzy-
skiwania wzroku.

To stanie się już niedługo i stanie się na pewno. Orientacja 
seksualna naszych dzieci będzie sprawą równie neutralną jak 
prawo- i leworęczność. Fakt, że większość jest praworęczna 
nie odbiera dziś osobom leworęcznym dobrego samopoczucia. 
Czerwienimy się raczej ze wstydem, wspominając bezmyślne, 
często okrutne próby „przeflancowania”, „znormalizowania”, 
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lekceważeniem i pogardą dla leworęcznych oraz demonstrowa-
ną moralną wyższością i pewnością swojej racji. Nic więc dziw-
nego że nie brakowało leworęcznych ukrywających swoją le-
woręczność, by się nie wyróżniać, nie podpaść. Niektórzy z nich 
gotowi byli nadgorliwie zaświadczać o „nienaturalności” posłu-
giwania się lewą ręką, o czym pisali w zaciszu, oczywiście – lewą 
ręką. Nie inaczej rzecz się ma z orientacją seksualną, gdy nie jest 
heteroseksualna. Można właściwie pod każdy pseudoargument 
dotyczący leworęczności podstawić ten odnoszący się do każ-
dej mniejszościowej orientacji seksualnej, uzyskując podobny 
pseudoargument.

Mój brat urodził się jeszcze w czasach, gdy leworęczność 
uchodziła za defekt i nieuporządkowaną ułomność, a słowo „mań-
kut” nacechowane było pogardą. Pamiętam wciąż żywą po latach 
złość i rozgoryczenie matki, że posłusznie poddawała się polece-
niom. Winiła się, że to za jej przyczyną brat nabawił się „feleru”. 
Przywiązywała bratu, zgodnie z zaleceniami lekarzy i pedago-
gów, lewą rękę na plecach, by nie mógł się nią posługiwać. Robi-
ła to, chociaż cierpiał i nienawidził przez to siebie, matki i całego 
świata. Robiła to, chociaż także wtedy nienawidziła tego, co robiła 
bratu. Tak bardzo jednak chciała, by się nie wyróżniał. Robiła, co 
jej kazali, bo to miało być dla jego dobra. Umiała sobie poradzić 
w przerażających wojennych warunkach. Była bezradna wobec 
wmówionego jej poczucia, że zawiodła jako matka, więc próbowa-
ła to naprawić. Nie chciała, by był odrzucany i gorzej traktowa-
ny. Chciała go uchronić… Nic to oczywiście nie dawało. Mój brat 
pozostawał leworęczny. Dawało mu to zresztą fory. Był nie do 
pokonania w ping-pongu, tenisie i w boksie. Jemu jego leworęcz-
ność nie przeszkadzała. Przeszkadzali mu ludzie, którzy z jego le-
woręczności robili problemy. Nie wybierał swojej leworęczności. 
Stanowiła dla niego trudne doświadczenie nie dlatego, że był le-
woręczny, ale dlatego że jego leworęczność służyła „autorytetom” 
od siedmiu boleści za pretekst, by się nad nim wyżywać. Lewo-
ręczność jak i homoseksualność to nie choroba; nie trzeba tego 
leczyć. To naturalny sposób istnienia. Mój brat wiedział, że taki 
po prostu jest i nic w tym nadzwyczajnego. Miał żal, że matka się 

poddała i gotowa była poświęcić syna na ołtarzu pełnej przemo-
cy władzy lekarzy i szkolnych pedagogów. Ona też żałowała. Nie 
obyło się więc bez wyciągnięcia wniosków.

Brat nie był, mówiąc oględnie, zbytnio religijny, co nie prze-
szkadzało mu zaczytywać się w Biblii i w przypowieściach biblij-
nych. Dla mojego brata symboliczna przypowieść o Abrahamie 
gotowym zaszlachtować swojego młodszego syna Izaaka na po-
lecenie Jahwe, wcale nie była przypowieścią o dobrej bogobojno-
ści, lecz ostro zarysowaną przestrogą przed naszą skłonnością do 
ulegania władzy.

Abraham słyszy głos. Rozpoznaje głos Jahwe, który żąda od 
niego złożenia mu w ofierze syna, Izaaka. To jego ukochany syn. 
Abraham cierpi, ale jest już w uleganiu zaprawiony. Wcześniej 
poświęcił Ismaila, swego pierworodnego syna urodzonego z nie-
wolnicy Hagar. Wygnał go na niemal pewną zgubę, bo takie było 
życzenie jego żony, matki Izaaka. Zatracenie Izaaka jest więc tyl-
ko powtórką z ćwiczenia w uległości; odwołaniem się do już raz 
przyzwolonej i wypracowanej rutyny.

Biblijni autorzy w tej mrocznej historii na długo przed 
Stanleyem Milgramem przekazali nam ostrzeżenie przed groź-
ną skłonnością do ulegania autorytetom i do posłuszeństwa tam, 
gdzie należy wątpić i się nie poddawać. Poddajemy się w poczu-
ciu winy i w obliczu autorytetu. Ulegamy niemocy, niemożności 
odmowy, zakwestionowania. Mój brat był przekonany, że cała ta 
historia, wielokrotnie roztrząsana, najczęściej nie trafia w sedno. 
Jest przecież jednym wielkim potępieniem oportunizmu, kon-
formizmu i strachu! Złościły go więc te wszystkie gadki o tym, 
że chodzi tu o boskie miłosierdzie i posłuszeństwo wynagrodzo-
ne. Sedno, jego zdaniem, tkwi tymczasem w przyswojeniu sobie 
na przykładzie Abrahama potrzeby krytycznego myślenia. Ta 
przypowieść skłania do ćwiczenia nonkonformizmu, odmowy, 
twardego mówienia: nie! Mój brat uważał, że fałszywe interpre-
towanie historii Abrahama bierze się z celowego pomijania per-
spektywy Izaaka. Trzeba spojrzeć na tę przypowieść z perspekty-
wy dziecka, żeby ją właściwie zrozumieć. I co Izaakowi z tego, że 
nie został zarżnięty, skoro musiał żyć ze świadomością, że ojciec 
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na żądanie władzy gotów był go poświęcić. Że zamiast solidarno-
ści z dzieckiem zwyciężył oportunizm, konformizm i strach?! Co 
Izaakowi z tego, że głos w ostatniej chwili zmienił zdanie, skoro 
ojciec palcem w bucie nie kiwnął i szykował mu stos. Tam, gdzie 
Izaak ma prawo żądać szacunku, uznania i ochrony, spotyka go 
samotność.

Ta myśl, która dotarła do mojego brata, nie przebija się szerzej, 
zresztą nie inaczej jest ze Stanleyem Milgramem i jego doświad-
czeniem. Milgram dowiódł, że na żądanie władzy potulnie skur-
czeni gotowi jesteśmy dostarczać cierpienia, potępiać i świadomie 
krzywdzić. Kładziemy po sobie uszy i przyzwalamy na otwartą 
homofobię jeśli autorytarna figura powoła się na wyższe racje. Po-
lityczne, obyczajowe, religijne… Kupimy każdą szmirę. Milgram 
ostrzegał przed pokusą oportunizmu i konformizmu. Uważał, że 
świadomość społecznej i politycznej tresury do rutynowego po-
słuszeństwa daje szansę, by się jej oprzeć.

O refleksję łatwiej wtedy, gdy zakwestionujemy „oczywisto-
ści”. Manifestum non eget probatione – to, co oczywiste, nie wy-
maga dowodu. Ta formuła ma coraz mniej racji bytu, także w pra-
wie. Dostrzegamy, że służy za parawan, zwalnia z myślenia. Tam, 
gdzie brak racji, usprawiedliwiamy dyskryminację powołując się 
na oczywistość lub na wolę boga. U nas tym sposobem buduje się 
na homofobii programy wyborcze i kwestionuje konwencję anty-
przemocową, że niby promuje ona homoseksualizm. I to nie jest 
tak, że „taki mamy klimat”; my ten klimat tworzymy. To nie klimat 
i to nie tylko politycy potulnie godzą się na uprawianą politycznie 
homofobię.

Na pytanie dziennikarki o to, jak jej związek z jej partnerką 
przyjęły rodziny, Yga Kostrzewa, działaczka na rzecz praw osób 
LGBT, z rozbrajającą szczerością przyznaje, że rodzicom nie było 
łatwo zaakceptować ani córek lesbijek, ani ich związku. I zaraz 
spieszy z zapewnieniem, że nie ma do rodziców żalu, bo tak zo-
stali wychowani, ukształtowani przez system społeczny i eduka-
cyjny, a w czasach kiedy się to działo był to albo temat tabu, albo 
mówiło się źle lub bardzo źle o homoseksualności i osobach LGBT 
[WO, 1/08/2015, s. 11]. To piękna postawa, prawie heroiczna. Nie stać  

na nią było ani mojej matki, ani mojego brata. Oboje mieli preten-
sje – ona do siebie, a mój brat do niej, że tak gładko przychodziło 
jej akceptować to, co wymagało zwątpienia. Mieli do niej pretensje 
oboje, że nie zadała pytania – dlaczego pisanie prawą ręką ma być 
lepsze od pisania lewą? Dlaczego heteroseksualność ma być lepsza 
niż homoseksualność?

Pytaniu i myśleniu sprzyja dobra lektura. Ta książka jest dobrą 
lekturą. Wywiady w niej zawarte pokazują szeroką gamę emocji 
i refleksji towarzyszących informacji o homoseksualności swoje-
go dziecka. Uderzająca jest troska, obawa o to, że dziecko zostanie 
skrzywdzone. Wartością jest refleksja dotycząca różnic, które bio-
rą się z miejsca i czasu, które zastają rodziców. Jest trudniej tam, 
gdzie homoseksualność dziś traktowana jest jak leworęczność 
wczoraj. Jest łatwiej tam, gdzie homoseksualność nie jest pretek-
stem do pozbawiania praw, sytuowania w drugim obywatelskim 
szeregu, wyrzucania poza nawias. Nie żyjemy w kraju, w którym 
jest łatwiej. Wciąż jeszcze nie żyjemy w takim kraju. Wciąż więc 
bywa, że i rodzice i dzieci nie są wolni od wstydu i lęku. Wciąż 
uchodzi arogancja i mowa nienawiści wobec osób LGBT. Wciąż od-
mawia się osobom LGBT tego, co stanowi podstawę godności: sza-
cunku, uznania i ochrony.

A przecież, mimo to, lawina już ruszyła. Są wciąż rodzice, któ-
rzy mają z tym problem i gotowi są sami siebie winić za homosek-
sualność swoich dzieci na podobieństwo mojej matki obwiniającej 
się o leworęczność mojego brata. Wygląda to już jednak na prze-
żytek i mam nadzieję, że się nie mylę. Są wciąż rodzice, którzy 
pchają swoje homoseksualne dzieci w niechciane heteroseksualne 
związki. Nie, nie robią tego wyraźnym słowem, raczej manifesto-
waną postawą. Są i tacy, którzy na wszelki wypadek nie rozmawia-
ją, udając, że dziecko „z natury” jest skryte. Zadajemy też jednak 
wreszcie właściwe pytania i otrzymujemy stosowne odpowiedzi.

Zawsze dziwiły mnie badania poszukujące genu homoseksual-
ności, tak jakby istniał i był rozpoznany gen heteroseksualności. 
Podobnie jak nie rozumiałam, o co ten wrzask, jeśli prawdą jest, że 
ludzie są sobie równi i nie ma różnic między kobietami i mężczy-
znami. Jeśli kobiety i mężczyźni są sobie równi, to jaka różnica, 
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czy są w parach różno- czy jednopłciowych? Potomstwo? To spra-
wa irrelewantna skoro uznajemy pary różnopłciowe bez dzieci 
i brak nam argumentów dla nieuznawania faktu, że w parach jed-
nopłciowych rodzą się i wychowują dzieci.

W zamieszczonym w książce wywiadzie Agnieszka Holland 
mówi o przyczynach różnicowania wprost: Tutaj chodzi o sprawę 
przedzierania się do niepodległości kobiet, a ofiarą tych lęków, w sen-
sie legislacyjnym i propagandowym, padają homoseksualiści. Rządzą-
cy i Kościół używają homoseksualistów, żeby kanalizować głębokie lęki 
dotyczące zmian społecznych i obyczajowych. Potępienie homosek-
sualizmu jest wprost proporcjonalne do głoszenia podległości ko-
biet i hierarchicznej wyższości mężczyzn. Zakaz związków jedno-
płciowych jest potrzebny dla utrzymania pozorów „naturalności” 
w hierarchicznym podporządkowaniu „głowie = ojcu rodziny”.

Jeśli kobiety i mężczyźni są równowartościowi, to raptem 
argument o „zgodnym z naturą” wywyższeniu mężczyzn, tak 
w rodzinie, jak i w Kościele, traci na znaczeniu. Związek dwóch 
mężczyzn ujawnia kulturowy, a nie naturalny charakter hierar-
chiczności i podporządkowania. Stąd ta cała gadka o „nieuporząd-
kowaniu”. No bo, kto niby rządzi, kto dowodzi, kto jest głową, kto 
dominuje w związku dwóch mężczyzn? I jak dwie kobiety mogą 
być razem bez „głowy” rodziny? Partnerstwo zadaje cios patriar-
chatowi z wpisanym w niego heteroseksualizmem, który relacje 
w związku określa jako hierarchiczne oparte na podporządkowa-
niu, przewadze i poddaństwie. Jednak nieprzypadkowo już blisko 
70% polskiego społeczeństwa popiera związki partnerskie. Oka-
zuje się, że także w związkach różnopłciowych coraz częstsze 
jest zapotrzebowanie na partnerstwo i wsparcie bez dominacji. 
I nieprzypadkowo w ankiecie przeprowadzonej wśród dorosłych 
Amerykanów, w której zapytano ich, co by zrobili gdyby dowie-
dzieli się, że ich dziecko jest Homo Sapiens, 70% respondentów od-
powiedziało, że wyrzuciłoby takie dziecko z domu. No cóż, brak 
wiedzy i uprzedzenia robią swoje.

Małżeństwa, rodzicielstwo i związki partnerskie par homo-
seksualnych stają się współcześnie faktem. Neutralność orien-
tacji seksualnej też. Rośnie świadomość krzywdy wyrządzanej 

środowisku osób LGBT oraz ich rodzinom i nie brak działań prze-
ciwstawiających się dyskryminacji. Polska jest też częścią tego 
procesu, chociaż ciągniemy się w ogonie. Dyskryminując odma-
wiamy osobom LGBT prawa do integralności i autonomii. Odma-
wiamy szacunku, uznania i ochrony. Nie przeciwdziałając temu, 
władza akceptuje i promuje homofobię.

W czasach mojej mamy nie było stowarzyszeń rodziców, któ-
re powstrzymałyby tamę głupoty, okrucieństwa i zbędnych fo-
bii wobec ich leworęcznych dzieci. W tamtych czasach nie było 
zresztą analogicznych stowarzyszeń dla rodziców dzieci LGBT, 
ani dla osób LGBT. Dziś są.

Stowarzyszenie AKCEPTACJA jest otwarte na kontakt w jęzku 
polskim, angielskim, a nawet w esperanto. Jest Ci ciężko? Chcesz 
porozmawiać? Przyjdź, proszę – zapraszają i gwarantują rodzicom 
osób LGBT wolność od samotności, wyobcowania i niewiedzy. Od-
powiadają na pytania i sprzyjają dobrej więzi ze swoim dzieckiem. 
Organizacji osób i dla osób LGBT wciąż przybywa i wzrasta też po-
parcie dla ruchów LGBT.

Żyjemy dziś w kraju, w którym w Sejmie wciąż jeszcze jawnie 
odmawia się nawet dyskusji o projektach ustaw proponujących 
uregulowanie związków partnerskich. Pary jednopłciowe pozba-
wione są w Polsce prawa do małżeństwa (i nie jest prawdą, że stoi 
temu na przeszkodzie Konstytucja RP). Brak jest również kom-
pleksowych rozwiązań regulujących na równi lub podobnie kwe-
stii dotyczących: rejestracji związku, przyjęcia wspólnego nazwi-
ska, obowiązku wzajemnej opieki, pozostawania we wspólnym 
pożyciu i działaniu na rzecz dobra związku, wspólnego rozliczenia 
podatków, obowiązku alimentacyjnego, adopcji, zasiłku opiekuń-
czego, objęcia ustawowym ubezpieczeniem partnera/partner-
ki, prawa do otrzymania informacji na temat zdrowia partnera/
partnerki w stanie nieprzytomności, dziedziczenia ustawowego, 
podatku od spadków i darowizn, zwolnienia z podatku od spad-
ku i darowizn, renty rodzinnej po zmarłym partnerze/partnerce, 
regulacji dotyczących związków z cudzoziemcami, rozwiązania 
związku, prawo do otrzymania zwłok partnera/partnerki celem 
pochówku. To musi być bolesne także dla rodziców. Ich dzieci 
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z racji swojej orientacji seksualnej traktowane są jak gorsi oby-
watele. Odmawia się im szacunku, uznania i ochrony. Pozbawia 
się prawa do pięknych marzeń, do rodziny, do zalegalizowanego 
związku z ukochaną osobą. Odmawia się tego, czego przecież jako 
kochający rodzice chcemy dla swoich dzieci.

Któregoś dnia jedna z występujących w książce matek, Aneta 
Ostrowska, powiedziała do mnie: Wiesz ja też chciałabym wypra-
wić huczne wesele mojej córce. To zdanie zapadło we mnie, rozrosło 
się i zakorzeniło. O to właśnie chodzi, o to huczne wesele córki 
Anety. O ślub, który jej córka ze swoją ukochaną weźmie nie w Pa-
ryżu, Kopenhadze, Londynie czy Dublinie, ale tu w Polsce. Gdzie 
rodzice panien młodych będą je po polsku witać chlebem i solą, 
a one sięgać będą po ten chleb i sól, nieważne prawą czy lewą ręką. 
Aneta jest matką jak wiele innych; jej wspaniała córka jest córką 
jak wiele innych. Mają prawo do hucznych wesel.

Mam więc nadzieję, że ta książka jako głos rodziców wybrzmi. 
Że będzie głosem, który pozwoli odezwać się i innym rodzicom, 
zacząć rozmawiać. Że pozwoli dzieciom być sobą, a z rodziców 
zdejmie brzemię narzucone przez złą wiedzę, politykę i źle wyko-
rzystywaną religię.

I rozdzwonią się weselne dzwony. To stanie się już niedługo 
i stanie się na pewno. 

prof. Monika Płatek
Honorowa członkini Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób 

Homoseksualnych, Biseksualnych i Transpłciowych AKCEPTACJA
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Drogie Czytelniczki, drodzy Czytelnicy! 

Z ogromną radością przedstawiamy Wam pierwszą publikację 
Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Homoseksualnych, Bi-
seksualnych i Transpłciowych AKCEPTACJA. Zawiera ona wy-
wiady z rodzicami gejów i lesbijek przeprowadzone przez dzien-
nikarkę Wiktorię Beczek, prywatnie córkę Wiceprzewodniczącej 
naszego Stowarzyszenia.

Historie, które wyłaniają się z tych wywiadów, to historie 
o dumnych rodzicach kochających swoje dzieci. Opisujemy w nich 
drogę, którą przeszliśmy od coming outu naszych córek i synów 
do pełnej akceptacji. Nie zawsze było nam łatwo. Dlatego to także 
opowieści o naszych obawach, wątpliwościach, czasami również 
o towarzyszącym nam na początku poczuciu winy, które prze-
zwyciężyliśmy dzięki wiedzy na temat homoseksualności.

To także historie o odwadze naszych dzieci, które obdarzyły 
nas zaufaniem i otwarcie opowiedziały o swoich uczuciach. Ale 
coming out naszych dzieci to dopiero początek naszych historii 
i historii Stowarzyszenia AKCEPTACJA. Dowiadując się od na-
szych córek i synów, że nie są heteroseksualni, stajemy przed dy-
lematem, komu i kiedy o tym powiedzieć. Coming out dzieci po-
przedza bowiem coming out ich rodziców.

Ale nasze historie to również historie solidarności. Gdyż to 
właśnie solidarność z naszymi dziećmi była dla nas pierwszym 
impulsem do zaangażowania się w obronie godności i praw les-
bijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych (LGBT). Dzisiaj, 
gdy nasze dzieci dumnie kroczą przez życie, angażujemy się, pa-
miętając, że wielu innym wciąż jest bardzo ciężko. Zarówno wielu 
osobom LGBT, jak i wielu matkom i ojcom. To z myślą o nich za-
łożyliśmy w 2013 roku nasze Stowarzyszenie i to dla nich publi-
kujemy nasze historie rodzinne. Chcemy w ten sposób zachęcić 
wszystkich do wyjścia z szafy, to znaczy otwartego mówienia 
o orientacji psychoseksualnej lub tożsamości płciowej. Jesteśmy 
bowiem przekonani, że zaufanie, prawda i wzajemny szacunek są 
podstawą dobrych relacji rodzinnych. Odrzuciwszy uprzedzenia, 
możemy skupić się na naprawdę ważnych sprawach i wspierać na-
sze dzieci jak najlepiej potrafimy.

Zapraszam Was do lektury książki oraz na naszą stronę inter-
netową www.akceptacja.org oraz www.facebook.com/akceptacja

Elżbieta Szczęsna
Prezeska Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Homoseksualnych, 

Biseksualnych i Transpłciowych AKCEPTACJA
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Książka „Rodzice, wyjdźcie z szafy!” powstała z potrzeby pomo-
cy jak największej liczbie rodziców osób homoseksualnych, bi-
seksualnych i transpłciowych, dotarcia tam, gdzie wydawało się  
to niemożliwe.

Pomysł narodził się w listopadzie 2013 roku. Byłam wtedy 
w Brukseli u moich przyjaciół, pary gejów będących od lat w for-
malnym związku. Opowiadałam im o działaniach Stowarzysze-
nia Rodzin i Przyjaciół Osób Homoseksualnych, Biseksualnych 
i Transpłciowych AKCEPTACJA, o moich planach na przyszłość 
i marzeniach. Mówiłam też o tym, jak trudno dotrzeć do rodzi-
ców, którzy potrzebują naszej pomocy, zwłaszcza tych z małych 
miasteczek i obszarów wiejskich. Do wielu z nich udało się nam 
dotrzeć dzięki naszym sporadycznym wystąpieniom w progra-
mach telewizyjnych, jednak w kilkanaście minut na antenie moż-
na przekazać jedynie mały procent wiedzy i opowiedzieć tylko 
niewielki fragment naszej historii.

Wtedy, podczas tej rozmowy, pomyślałam, że książka mogła-
by dotrzeć wszędzie. Przedstawienie historii konkretnych rodzin 
stanowiłoby substytut grupy wsparcia dla wszystkich tych, któ-
rzy z różnych względów nie mogą uczestniczyć w naszych spo-
tkaniach w Warszawie.

Pomyślałam, że opowieści o bezwarunkowej miłości rodziców 
do dzieci, podobne do mojej własnej, pozwoliłyby czytelnikom 
niejako przemierzyć z nami drogę do zrozumienia i akceptacji 
ich dzieci. Pomyślałam, że książka ma szansę spełnić rolę „terapii 
zastępczej”.

Od tej pierwszej myśli minęło zaledwie 21 miesięcy, a spełnie-
nie tego marzenia daje mi – a myślę, że również wszystkim, któ-
rzy byli zaangażowani w jej powstawanie – ogromną satysfakcję.

Dziś mam kolejne marzenie. Chciałabym, aby ta książka była 
wsparciem i pomocą dla wszystkich rodziców, którzy tej pomo-
cy potrzebują. Marzę o tym, że będzie otwierała serca tych matek 
i ojców, którzy nie potrafią w pełni zaakceptować swoich dzieci. 
A tym wszystkim, których dopadły rozterki i wątpliwości, przy-
niesie spokój i ukojenie.

Drodzy Rodzice, najlepsze, co możecie dać swoim córkom i sy-
nom, to Wasza miłość. Nie podcinajcie im skrzydeł i nie dopusz-
czajcie do sytuacji, w której przestajecie być częścią ich świata. 
Akceptacja najbliższych to filar, który pozwala przezwyciężać 
wiele trudności. Pamiętajcie o tym i nie pozwólcie, by Waszym 
dzieciom tego wsparcia brakowało. To wsparcie jest dla nich jak 
tarcza chroniąca przez wszechobecną homofobią. Wasza miłość 
stanowi barierę nie do pokonania dla tych wszystkich, którzy 
chcieliby skrzywdzić Wasze dzieci. Akceptacja chroni też całą 
Waszą rodzinę przed rozłamem, wzmacnia ją w sytuacji, gdy czu-
jecie presję, że Wasze dziecko nie spełnia stereotypowych ocze-
kiwań społecznych.

Mam nadzieję, że w opowiedzianych historiach znajdziecie 
cząstkę tego, przez co sami musicie przechodzić i że będą one dla 
Was drogowskazem. Pomogą Wam obrać jedyny kierunek, w ja-
kim należy podążać. Mam nadzieję, że tylko tę drogę wybierzecie. 
Drogę zwaną akceptacją.

Aneta Ostrowska
Wiceprezeska Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Homoseksualnych, 

Biseksualnych i Transpłciowych AKCEPTACJA
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Trudno napisać wstęp do rozmowy z własną matką. Wszystko, 
co przychodzi do głowy, jest banalne. Że ukochana, wspaniała 
– wiadomo.

Dla mnie mama jest najwyższą instancją. W żartach mówię, że 
jest krynicą mądrości. Ale to prawda. Gdy mam problem – mama. 
Gdy nie mogę się na coś zdecydować – mama. Zawsze, gdy nie 
wiem, co mam robić, pytam właśnie ją. To nie jest problem nie-
przeciętej pępowiny. Moja mama jest po prostu osobą, która za-
wsze pomaga mi podjąć właściwą decyzję. Brzmi jak przesłodzo-
na laurka? Być może, ale te słowa potwierdzi każdy, kto w obliczu 
problemu posłuchał, gdy mówiłam: Zadzwoń do mojej mamy, ona ci 
pomoże.

Pomaga zawsze. Dlatego nawet przez moment nie zdziwiłam 
się, gdy postanowiła zostać współzałożycielką Stowarzysze-
nia Rodzin i Przyjaciół Osób Homoseksualnych, Biseksualnych 
i Transpłciowych AKCEPTACJA.

Mama nie nauczyła mnie robić fikołków, zrobił to tata, z któ-
rym więcej przebywałam jako dziecko. Nie nauczyła mnie pisać li-
terek, bo zrobiła to babcia, z którą spędzałam większość czasu. Ale 
nauczyła mnie być tym, kim jestem. I gdy dziś słyszę, że jestem 
dobrym człowiekiem, nie mam wątpliwości, czyja to zasługa.

Kiedy pierwszy raz byłaś ze mnie dumna?
Było bardzo wiele takich momentów. Ostatnio opowiadałam ko-
muś o tym, że najbardziej niezwykły w moim życiu był moment, 
gdy zostałam mamą. Chociaż nie myślałam o tym w kategoriach 
„zostałam mamą”, tylko że Ciebie urodziłam i że Ciebie miałam.

Po raz pierwszy byłam z Ciebie dumna, gdy tylko Cię urodzi-
łam. Po porodzie lekarze musieli mnie uśpić. Gdy się obudziłam, 
byłam tak zdezorientowana, że nie wiedziałam, czy już jestem po 
porodzie, czy przed nim. Potem wszystkim matkom pielęgniarki 
przyniosły dzieci do karmienia, tylko nie mnie. Udało mi się zdjąć 
z łóżka kartę pacjenta, z której się dowiedziałam, że ważysz 4,250 
kg i masz 59 cm. Jaka ja się poczułam dumna, że mam takie dorod-
ne dziecko!

To był pierwszy moment, a potem było ich całe mnóstwo. Stale 
czułam, że jestem z Ciebie dumna. Pierwsza ze wszystkich zna-
nych mi dzieci zaczęłaś mówić, pierwsza śpiewać i czytać. Zawsze 
byłaś śliczna, mądra i zdolna. Teraz jestem z Ciebie dumna między 
innymi dlatego, że jako jedna z niewielu znanych mi osób żyjesz 
otwarcie w życiu i w pracy. Masz odwagę być sobą! Zawsze pęka-
łam z dumy.

Chyba ze śmiechu.
Często mnie rozśmieszałaś. To się wpisuje w moje marzenia o ide-
alnym dziecku. Zawsze chciałam, żeby moje dziecko było mądre 
i miało poczucie humoru. Wszystko się dokładnie sprawdziło.

Pamiętasz dzień mojego coming outu?
Pamiętam, jak to było, ale pewnie nie wszystko. Nocowała u nas 
Ola, a następnego dnia szłyście do szkoły. Rano zobaczyłam, że 
spałyście przytulone i gdy wstałaś, to powiedziałam, że taka jest 
wielka miłość między wami. Przed wyjściem z domu zapowiedzia-
łaś, że jak wrócę z pracy, to chcesz mi coś powiedzieć. Już przewi-
dywałam, co to będzie. Właściwie to już wiedziałam. Pomyślałam, 
że muszę Cię od razu zapewnić, że Twoja orientacja seksualna nie 
stanowi dla mnie problemu, jesteś tą samą osobą, tak samo Cię ko-
cham i nic się między nami nie zmienia. Wiedziałam, że muszę to 
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powiedzieć teraz, bo następna okazja będzie już o chwilę za późno. 
Tak też zrobiłam i to było dla mnie ważne, bo wiedziałam, że bę-
dzie ważne dla Ciebie.

Po naszej rozmowie miałam mnóstwo galopujących myśli 
o tym, co Cię czeka, czego doświadczysz, co będzie w szkole, jak 
nauczyciele będą Cię traktować. Wszystkie moje myśli krążyły 
wokół otoczenia, które może Ci zrobić krzywdę.

Oczywiście pojawiły się też myśli, że to ja coś źle zrobiłam, że 
to może minie, zmieni się.

Czy te myśli same minęły, czy musiałaś się dokształcić?
Chwilę musiałam z nimi zostać. Zaczęłam sobie przypominać, co 
wiem na temat homoseksualizmu. Że na pewno nie jest to „wina” 
otoczenia, rodziców czy wychowania. W ogóle nie ma mowy 
o żadnej winie. Nie wiedziałam dokładnie, w którym momencie 
kształtuje się orientacja seksualna, ale wiedziałam, że wpływu na 
to nie ma wychowanie czy czyjaś zachęta. To mi się dopiero ukła-
dało w głowie.

Pamiętam, że mówiłam Ci wtedy, żeby nikomu jeszcze nie 
mówić, bo może to się jeszcze zmieni. Przede wszystkim pamię-
tam, że bardzo się o Ciebie bałam. Ale nie było momentu, żebym 
się wstydziła. Najlepszy dowód na to jest taki, że natychmiast ob-
dzwoniłam wszystkich przyjaciół (śmiech). Mój najbliższy przy-
jaciel od razu mi powiedział, żebym przestała myśleć, że to minie, 
bo skoro tak czujesz, to tak jest.

Czy teraz, po latach, kiedy wiesz już chyba wszystko, co dzisiaj moż-
na na ten temat wiedzieć, zachowałabyś się inaczej?
Ostatnio słyszałam świetną historię. Znajoma o orientacji swojej 
córki poinformowała całą rodzinę drogą mailową. W tej wiado-
mości zastrzegła, że nie życzy sobie żadnych negatywnych uwag 
i komentarzy.

Uważam, że to doskonale załatwia sprawę i właściwie usta-
wia relacje w rodzinie. I nie tylko w rodzinie, bo taki e-mail moż-
na wysłać też do przyjaciół. Gdybym mogła cofnąć się w czasie, 
zrobiłabym podobnie.

Wielu rodziców zatrzymuje się na etapie zaakceptowania swojego 
dziecka. Tylko minimalny odsetek decyduje się angażować 
w działalność na rzecz środowiska.
Zawsze czułam krzywdę osób homoseksualnych. Krzywdę, któ-
rą wyrządzają im głównie najbliższe osoby. Rozmawiałam o tym 
z moimi homoseksualnymi przyjaciółmi, którzy nie mają dobrej 
sytuacji w domu rodzinnym i wiedziałam, jak bardzo źle to zno-
szą. Dorośli ludzie cierpią z powodu braku akceptacji rodziców. 
A to cierpienie trwa do momentu, w którym nastąpi pełna ak-
ceptacja. Nawet jeśli jest jej trochę, to nadal jest niedosyt. Prze-
cież wszyscy chcemy być akceptowani. Jeśli nie robimy nic złego, 
a najbliżsi się od nas dystansują, to odczuwamy to jako wielką nie-
sprawiedliwość. Zawsze mnie bardzo bolało, że osoby homosek-
sualne z tego powodu cierpią.

Jeszcze zanim dowiedziałam się o Tobie, brałam udział w roz-
mowach z matką jednego z moich znajomych. Z dobrym skutkiem, 
ponieważ ona spędziła z nim święta, a wcześniej nie chciała prze-
kraczać progu domu, w którym mieszkał razem z partnerem.

Inny przyjaciel też poprosił mnie o rozmowę z jego rodzicami. 
Nigdy do niej nie doszło, ale czyniliśmy przygotowania.

Czułam taką misję, potrzebę pomagania innym rodzicom. 
Chociaż właściwie nie traktowałam tego wówczas jako pomocy 
rodzicom. Chciałam pomagać moim homoseksualnym przyjacio-
łom, wpływając na ich rodziców. Ale teraz wiem, że rodzicom też 
jest potrzebna pomoc. Oni czasem nie są winni temu, że nie akcep-
tują swoich dzieci, to środowisko na nich tak oddziałuje.

Łatwiej pomagać, gdy sprawa nas osobiście nie dotyczy, mo-
żemy wtedy pokazać, jacy jesteśmy ludzcy. Dużo trudniej, kie-
dy trzeba przyznać, że to jest nasza historia i nasze życie. To my 
jesteśmy rodzicami lesbijki lub geja. Wprawdzie mocniej się an-
gażujemy emocjonalnie, ale ponieważ sprawa budzi kontrower-
sje, to jest to trudniejsze. Gdy pierwszy raz miałam wziąć udział 
w programie telewizyjnym, to myślałam, że umrę ze strachu.

Pamiętasz, kiedy to było?
Październik 2012 u Hani Lis. Czułam się, jakbym miała się tam 
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obnażyć, jakbym mówiła coś wstydliwego. Nie wstydzę się Ciebie, 
ale inni mogliby to tak odebrać. I pewnie wiele osób myśli i o mnie, 
i o osobach homoseksualnych, że nie powinniśmy się ujawniać.

Bałam się, że po programie będą takie wypowiedzi: Po co tam 
poszła, po co się obnosi! Nie wiem dokładnie, czego się bałam. Oka-
zało się, że zostałam odebrana zupełnie inaczej. Usłyszałam gra-
tulacje, ciepłe słowa uznania, a nawet podziwu. Okazało się, że 
odwaga się opłaciła, bo dzięki występom publicznym można wię-
cej zdziałać, dotrzeć do dużej liczby potrzebujących osób.

Ale nie wszystko było takie idealne. Pewnych ludzi musiałaś z życia 
wykreślić.
Najbardziej przykre było milczenie rodziny ze strony mojego 
męża. Nie padły słowa krytyki, nikt nie powiedział niczego nie-
kulturalnego, ale była cisza. Bardzo krępująca cisza. To było dla 
mnie bardzo bolesne. Do dzisiaj ma to wpływ na nasze relacje.

Było też parę nieprzyjemnych historii z przyjaciółmi. Znali 
oni osoby homoseksualne, spotykali się z nimi na przykład u nas 
w domu. Nagle zaczęli mówić o nich różne przykre rzeczy. Oka-
zało, że część moich bliskich znajomych ma problem z homofobią. 
Po kilku rozmowach nie najwyższych lotów odcięłam się od tych 
„przyjaciół”.

Jeśli ktoś wie, że moja córka jest nieheteroseksualna, moi 
przyjaciele są homoseksualni, a ja sama działam na rzecz rów-
nouprawnienia i oddaję temu serce, to jak może mówić do mnie: 
Powiem ci, co mnie najbardziej zraża do środowisk gejowskich. Nie-
ważne co go zraża, to nie ma żadnego znaczenia. Ale jak strasznie 
brzmi to zdanie zdanie – „co zraża”, „co najbardziej zraża”, „do śro-
dowisk gejowskich”. Kiedy ja odpowiadam: Mówiąc tak, obrażasz 
moją córkę i moich przyjaciół, to słyszę, że przecież oni bardzo lubią 
moją córkę. I oczywiście podkreślają, że nie są homofobami.

Takie wypowiedzi odbieram jako sygnał, że to, w co się anga-
żuję i czemu oddaję serce, jest niedobre, niesłuszne. Dodatkowo 
wchodzimy na wysokie emocje, bo to dotyczy mojego dziecka. Je-
śli ich zdaniem nie chodzi o moją córkę, to o kogo? Co to są „środo-
wiska gejowskie”? To jak mówienie źle o Żydach i podkreślanie, że 

nie jest się antysemitą, tylko dlatego, że mówi się dobrze o sąsie-
dzie Żydzie. Myślą, że to ich usprawiedliwia, bo jeśli lubią jedne-
go Żyda, to o innych mogą już mówić źle. Ludzie nie wiedzą, że to 
klasyczna mowa nienawiści. Powinno się o tym uczyć w szkołach.

Czy nieprzychylne komentarze pojawiły się po tym, jak zaczęłaś 
działać?
Myślę, że zdaniem wielu mam tak wielki problem, że powinnam 
chodzić w worku pokutnym, ukrywać się, przepraszać i prosić 
o wybaczenie. A okazało się, że nie dość, że mam odwagę mówić 
o tym publicznie, to odbieram nagrody, podziękowania, słyszę do-
bre słowa, które mnie wzmacniają i pozwalają dalej pracować, bo 
nadają mojej pracy sens.

Złe słowa padły też po tym, jak otrzymaliśmy grant.
No tak, Jeszcze pieniądze za to dostaje i pewnie z naszych podat-
ków! (śmiech). Osoby, które to mówią, mają złe relacje z własny-
mi dziećmi. A tu nagle ja na moim „problemie” zbudowałam coś 
wartościowego. Dodatkowo mam doskonałą relację z dzieckiem, 
a moja działalność jest doceniana. Takie rzeczy im się w głowie nie 
mieszczą.

Z niektórymi osobami musiałam się pożegnać. Trudno. Muszę 
się otaczać ludźmi, którzy mnie wspierają, żeby mieć siłę walczyć 
o prawdę.

Zdarzały się też przykre sytuacje, jak na przykład spalenie 
plakatów przedstawiających naszą rodzinę w ramach akcji 
„Rodzice, odważcie się mówić”. To nie było motywujące.  
Nie miałaś ochoty dać sobie wtedy spokój?
Dopóki dostaję wiadomości od zwykłych ludzi, że im pomagam, 
i od autorytetów, że robię coś ważnego, to ktoś w kominiarce, kto 
pali plakaty z naszym wizerunkiem, nie jest w stanie zniszczyć 
mojej wiary w sens tej działalności.

Wprawdzie w pierwszej chwili byłam przerażona, ale to był 
strach o was. Nie chciałam, żebyście się bali. Do głowy mi nie 
przyszło, żeby się bać o siebie. Widocznie nie jestem taka lękliwa. 

NA KOŃCU BĘDZIEMY PAMIĘTAĆ NIE SŁOWA NASZYCH WROGÓW,  
ALE MILCZENIE NASZYCH PRZYJACIÓŁ ANETA OSTROWSKA
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Ciebie to za bardzo nie przestraszyło, mój mąż zareagował śmie-
chem, więc przestałam się martwić.

Zaczęłaś działać, gdy największe prześladowania osób LGBT 
były już za nami. Już nie rzucano w nas kamieniami na Paradach 
Równości.
Nie wiem, czy wtedy bym się jeszcze bardziej nie angażowała.  
To motywuje – jest tak źle, że musisz coś robić. Boję się chorób, 
rozstań, utraty bliskich, ale to, że mogę dostać kamieniem, chyba 
by mnie nie przestraszyło. Nie dam się tak łatwo.

W naszej działalności ważne jest połączenie zaangażowania 
z odwagą obywatelską, a ja zawsze stawałam w obronie słabszych.

Wiedziałam, że sytuacja rodziców osób homoseksualnych to 
sfera zaniedbana, że jest wiele do zrobienia i właśnie ja mogę to 
zrobić. Miałam już kilka lat doświadczenia w byciu mamą osoby 
nieheteroseksualnej.

Niektórzy rodzice mają dekady doświadczenia, a mimo to nie 
angażują się.
Ktoś, dla kogo homoseksualizm jego dziecka jest problemem, sku-
pia się pewnie na jego rozwiązywaniu. Ponieważ ja nie miałam 
problemu, to mogłam działać na rzecz innych. To tak jak z osobami 
doświadczającymi przemocy. Nie dziwię się, że nie chodzą w mar-
szach, bo muszą zadbać o siebie, zagospodarować swój lęk, prze-
żyć dzień, a nie maszerować. My, którzy nie mamy takiego pro-
blemu, musimy maszerować. Musimy występować w ich imieniu.

Zgadzam się, ale praktyka pokazuje, że osób wspierających środo-
wisko LGBT jest bardzo niewiele, wystarczy spojrzeć na uczestni-
ków Parady Równości.
Myślę, że ludzie nie zdają sobie sprawy – jak ja kiedyś – że oso-
by nieheteroseksualne potrzebują sojuszników. Nie chodziłam 
w Paradach ze względu na chorobę kręgosłupa, ale gdybym wte-
dy wiedziała, jak ważne dla osób nieheteroseksualnych jest zade-
monstrowanie solidarności z nimi, to nawet krótki odcinek bym 
przeszła.

Wiele osób homoseksualnych ma przyjaciół, którzy chętnie 
poszliby w Paradzie, ale nie zapominajmy, że wśród osób LGBT są 
też tacy, którzy uważają, że nie należy manifestować, że należy 
zostać w domu. Znam też osoby homoseksualne, które szczycą się 
tym, że przyjaźnią się tylko z osobami heteroseksualnymi. Zin-
ternalizowana homofobia jest tak silna, że przeniknie wszystko.

Jak myślisz, w którym roku w Paradzie pójdzie wielka grupa 
rodziców?
Już w tym roku.
Natomiast na związki partnerskie poczekamy jeszcze parę lat. 
Mam zapewnienie profesor Moniki Płatek, że będą za dwa lata.
Ja nie mogę czekać dwudziestu lat, bo nie mam na to czasu. Chcę 
tego doświadczyć jak najszybciej. Widzę Cię w sukni z welonem! 
(śmiech)

A gdybyś to Ty zapraszała gości na moje wesele, komu wysłałabyś 
zaproszenie?
Gdybyś mi dała jakąś pulę zaproszeń, to wysłałabym je do sojusz-
ników i sojuszniczek, którzy dołożyli swoją cegiełkę, dzięki cze-
mu takie wesele może się odbyć. A jest ich naprawdę bardzo dużo.

A tym, którzy próbowali podciąć skrzydła, należy wysłać zdjęcie 
pamiątkowe?
Trzeba im nagrać całe wesele! Niech wszyscy widzą, jak się bawią 
osoby LGBT, feministki, ateiści… Wszyscy razem na wielkim les-
bijskim weselu.

NA KOŃCU BĘDZIEMY PAMIĘTAĆ NIE SŁOWA NASZYCH WROGÓW,  
ALE MILCZENIE NASZYCH PRZYJACIÓŁ ANETA OSTROWSKA
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O synu mówią: Najwspanialszy na świecie. Antek jest lekarzem. Me-
dycyna jest jego ogromną pasją. Antek ma silny charakter i silną osobo-
wość, potrafi uparcie dążyć do celu.

Nasza rozmowa jest pierwszą ze wszystkich, które przepro-
wadzam do książki. Jestem zdenerwowana, ale Ula tworzy wspa-
niałą, ciepłą atmosferę. W pewnym momencie właściwie zapomi-
nam, po co przyszłam i czuję się jak z wizytą u dobrych znajomych.

Ula i Sławek przeplatają swoją opowieść o najwspanialszym 
synu. Ula mówi – jak większość matek, których dzieci wyfrunęły 
już z rodzinnego gniazda – jakby za chwilę miała wyjąć album ze 
zdjęciami syna. Sławek z początku tylko dopowiada. Można od-
nieść wrażenie, że uczestniczy w rozmowie tylko po to, by uzu-
pełnić, jeśli żona coś istotnego pominie. Ale z czasem mówi coraz 
więcej i coraz bardziej widać jego ojcowską miłość.

Na początku rozmowy na pytanie, kiedy pierwszy raz po-
czuł dumę z syna, odpowiada stanowczo: To prawda, jestem bardzo 
dumny z naszego syna, ale seksualność nie ma tu nic do rzeczy. Sek-
sualność nie jest ani powodem do dumy, ani jakąkolwiek przeszkodą. 
Jestem dumny z naszego syna nie dlatego, że jest homoseksualny, ani 
mimo to i jestem dumny z naszej córki nie dlatego, że jest heterosek-
sualna, ani mimo to. Mam wiele innych powodów. Jestem tak zwyczaj-
nie dumny, jak to ojciec z dzieci.

Z każdą kolejną anegdotą coraz bardziej się przekonuję, że stoi 
murem za synem. Wzruszam się, kiedy mówi o tym, że nigdy nie 
pozwoliłby go skrzywdzić. Przypominam sobie, jak wspólnie ma-
szerowaliśmy w Paradzie Równości. Rodzice i ich dorosłe dzieci, 
wszyscy z małymi chorągiewkami w dłoniach, wszyscy pogrą-
żeni w rozmowach, a w samym centrum Sławek – majestatycz-
ny i poważny. Trzymał przed sobą baner AKCEPTACJI i swoim ob-
liczem zdawał się mówić: Pamiętaj, że jeśli chcesz powiedzieć coś 
przykrego mojemu synowi, najpierw musisz się zmierzyć ze mną!

Ostatecznie pod koniec rozmowy to Sławek pokazuje mi zdję-
cia syna.

Powrócę do pytania, kiedy po raz pierwszy poczuliście dumę z syna.
ULA: Gdy tylko się urodził. Gdy przyjechaliśmy ze szpitala do 
domu, Sławek wziął Antka na ręce i nie pozwolił go sobie odebrać. 
Patrzyłam na dumnego ojca i rozpierała mnie duma z nich obu.
Potem życie płynęło dzień po dniu. Obserwowaliśmy nasze dziec-
ko, jak pokonuje kolejne przeszkody, zdobywa nowe umiejętności 
i każde najmniejsze osiągnięcie cieszyło. Tak jak inni rodzice, dłu-
go moglibyśmy o tym mówić.
SŁAWEK: A potem była pierwsza wywiadówka w gimnazjum. 
Okazało się, że Antek jest zupełnie zakręcony na punkcie che-
mii i angielskiego. Słuchałem pochwał nauczycieli i znów czułem 
dumę.

Pamiętam też taką sytuację. Do Warszawy zjechali protestu-
jący górnicy, była zadyma, miasto sparaliżowane, kłopoty z ko-
munikacją. Tego dnia Antek miał po południu zajęcia w szkole 
językowej. Mówię mu: Nie jedź dzisiaj. Myślałem, że syn wyszedł  
do znajomych, a potem się okazało, że mimo wszystko pojechał na 
zajęcia, bo tak mu na tym zależało. Wtedy zobaczyłem w nim czło-
wieka ambitnego i wiedziałem, że będzie dobrze.
ULA: Już jako młody chłopak wiedział, co chce robić w życiu. Jako 
gimnazjalista…
SŁAWEK: A tam gimnazjalista! Bawiąc się z innymi dziećmi, mó-
wił, że w przyszłości będzie kroił brzuchy. Siostrze wszystkie lal-
ki zoperował!
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ULA: Na studiach książkowa wiedza to było dla niego za mało. 
Nie wystarczało mu zaliczanie kolejnych egzaminów, choć to 
samo w sobie jest okupione ogromnym wysiłkiem. W wakacje lub 
w weekendy koleżanki i koledzy bawili się albo odpoczywali, a on 
jako wolontariusz dyżurował w różnych szpitalach. Marzył wte-
dy o kardiochirurgii.
SŁAWEK: W któreś wakacje byliśmy przez kilka dni w Krako-
wie. W czasie rozmowy telefonicznej z Antkiem opowiadamy mu, 
gdzie byliśmy, co widzieliśmy, jak jest pięknie i jak się świetnie 
bawimy, a on rozemocjonowany mówi: Co tam Kraków. Ja dziś trzy-
małem w rękach bijące serce!
ULA: Pamiętam też jego wyjazdy z zespołem transplantacyjnym. 
Nagłe wezwania w środku nocy, a potem kilkanaście godzin w ka-
retce i ogromny stres.

Jesteście dumni z niego cały czas.
ULA: Bo to dobry człowiek.

Czasem docierają do nas opinie jego pacjentów. Na przykład 
starsze panie są nim zachwycone, bo nie dość, że kompetentny, to 
kulturalny i empatyczny.

No oczywiście nie jest ideałem. Jego wady też dobrze znamy 
(śmiech). Krótko mówiąc – fajny chłopak.

Kiedy się dowiedzieliście, że syn jest gejem? Sam wam powiedział?
SŁAWEK: To była przedziwna sytuacja, bo on miał dwie 
dziewczyny.

Jednocześnie?
SŁAWEK: (Śmiech) Nie. Jedną po drugiej. Jedna z nich mieszka nie-
daleko, czasem wpada do nas pogadać. To była licealna miłość, 
a dzisiaj są najlepszymi przyjaciółmi. Przed laty miała poważne 
problemy rodzinne, a on cały czas był przy niej, opiekował się.

Tak więc miałem dysonans poznawczy w momencie, gdy to so-
bie uświadomiłem. Ale nie chciałem pytać. Wyszedłem z założe-
nia, że jeśli zechce mi o sobie powiedzieć, to powie, a ja nie mam 
prawa go pytać. Nie mam ani takiego prawa, ani takiej potrzeby.

Powiedział sam?
SŁAWEK: Nie powiedział, ale gdy przyjeżdżał do domu, to korzy-
stał z mojego komputera. Raz się nie wylogował i mam stuprocen-
tową pewność, że zrobił to celowo. Zobaczyłem na ekranie e-mail, 
w którym było takie zdanie: „Jestem teraz z…” i tu męskie imię. 
Doskonale wiedziałem, dlaczego zostawił włączony komputer.

Próbowałem ułatwić mu rozmowę. Na przykład gdy ogląda-
liśmy razem film, w którym pojawiał się wątek homoseksualny, 
korzystałem z okazji i głośno mówiłem, co myślę i jakie jest moje 
nastawienie. Chciałem, żeby nie miał wątpliwości, że spotka się 
z akceptacją. On słuchał, ale nie zdecydował się powiedzieć mi 
o sobie. Jestem cholerykiem. Może obawiał się mojej reakcji. 

Ostatecznie nigdy nie powiedział?
ULA: Ojcu nigdy nie powiedział. Dużo później przyszedł do mnie. 
W trakcie jednej z rozmów zorientowałam się, że syn próbuje mi 
coś powiedzieć. Z trudem zaczęłam rozumieć jego intencję. I wte-
dy niestety powiedziałam: Nie rozmawiajmy o tym teraz. To typowa 
reakcja wielu rodziców. Dopóki coś nie zostanie nazwane, dopóty 
tego nie ma. Wydawało mi się, że przyjął to ze spokojem. Dopie-
ro później dowiedziałam się, że bardzo go moje słowa dotknęły 
i miał stwierdzić, że nigdy więcej do tej rozmowy nie wróci.

Kiedy zatem wróciliście do tematu?
ULA: Któregoś dnia spytałam córkę, czy Antek jest gejem, i ona 
potwierdziła.

Od kiedy córka wiedziała?
ULA: Od dawna i odegrała tu bardzo ważną rolę. Córka miała dość 
tej sytuacji. Chciała, żebyśmy sobie wszystko wyjaśnili i normal-
nie żyli, bez niedomówień i tajemnic. Tego dnia syn wrócił do 
domu po mojej rozmowie z córką. Byłam w pokoju obok i usły-
szałam: Mama już wie. Antek przyszedł do mnie, był bardzo zde-
nerwowany. Początek był trudny, ale my potrafimy ze sobą roz-
mawiać. I tyle. Potem potrzebowałam czasu, żeby to wszystko 
przepracować i nie było mi łatwo. Zupełnie inaczej niż mężowi.
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Co Cię martwiło najbardziej?
ULA: To, że mojemu dziecku trudniej będzie żyć w nieprzyjaznym 
świecie. Że nieważne będą jego zalety, cechy charakteru, umie-
jętności czy osiągnięcia, bo na pierwszy plan będzie wyciągana 
kwestia jego orientacji psychoseksualnej. Większość ludzi nie ma 
rzetelnej wiedzy na temat homoseksualizmu. Nie znają faktów, 
wydaje im się, że nigdy osobiście nie spotkali osoby homoseksu-
alnej, powtarzają stereotypowe opinie, które słyszeli od zawsze, 
więc bezkrytycznie uznają je za prawdziwe, zadowalają się wypo-
wiedziami niekompetentnych i cynicznych polityków oraz przed-
stawicieli Kościoła. Refleksja wymaga wysiłku, a po co go podej-
mować, skoro są przekonani, że ich to nie dotyczy.

Dlatego tak w pierwszym momencie zareagowałam. Ze stra-
chu o własne dziecko.

A jaka była reakcja Sławka na Twoją rozmowę z synem?
ULA: Sławek przez kilka dni nic o tej rozmowie nie wiedział. Było 
mi ciężko, ale – co mi się rzadko zdarza – nie chciałam rozmawiać. 
Musiałam pobyć z tą myślą sama.
SŁAWEK: Aż w końcu pomógł Ballantine’s.
ULA: Na nadbałtyckiej plaży. Pojechaliśmy na krótkie wakacje 
i w końcu dojrzałam do rozmowy z mężem, a Sławek na to: No na-
reszcie! (śmiech) Jak to dobrze, że już wiesz.

Jak się poczułaś?
ULA: Byłam zaskoczona i nagle wszystko stało się łatwiejsze. 
Oboje mieliśmy przekonanie, że jeśli będzie trzeba, staniemy za 
naszym synem przeciw całemu światu. Przecież my najlepiej wie-
my, ile jest wart.

I dopiero wtedy było trochę łez i nieco więcej Ballantine’sa.
SŁAWEK: Po powrocie do domu powiedziałem do syna: Tak cię pro-
wokowałem! Bałeś się mnie, czy co? A on na to: Oj tam, ojciec. I to była 
cała rozmowa. Zamknęliśmy temat.

Co Was skłoniło do zaangażowania się w działalność Stowarzysze-
nia AKCEPTACJA?

ULA: Doszliśmy do wniosku, że możemy się podzielić naszymi do-
świadczeniami z rodzicami, którzy tego potrzebują. Dołączyliśmy 
do Eli Szczęsnej i razem z nią, a potem także z innymi osobami, 
prowadzimy grupę wsparcia dla rodziców osób LGBT.

O czym rozmawiacie na spotkaniach?
ULA: Rodzice przychodzący na nasze spotkania przede wszyst-
kim potrzebują kontaktu z osobami, które rozumieją ich bez słów. 
Część z nich od niedawna wie, że ich dziecko jest homoseksual-
ne, są w fazie szoku, bo wprawdzie zawsze wiedzieli, że homosek-
sualiści są wśród nas, ale to zawsze byli jacyś źli „oni”. Z dnia na 
dzień sami znaleźli się w mniejszości ze wszystkimi tego skutka-
mi. Szukają więc naukowo potwierdzonych informacji na temat 
homoseksualizmu, chcą zweryfikować wszystko, co już na ten 
temat wiedzą. Potrzebują rozmowy o tym, jak prawdopodobnie 
będzie wyglądało życie ich syna czy córki. Pytają, jak radzić so-
bie z nieprzychylnością, ostracyzmem lub wrogością otoczenia. 
Chcą opowiedzieć, jak się czują, słysząc wypowiedzi dotyczące 
osób LGBT, na przykład te płynące z mównicy sejmowej. Ponie-
waż słowa, które do niedawna tylko pobrzmiewały gdzieś w tle, 
teraz bardzo ich ranią i obrażają. Bardzo ciężko im pojąć, jak bli-
skiej i dobrej osobie można przypisać tyle zła.

Czy można zatem wyciągnąć wniosek, że coraz więcej rodziców ak-
ceptuje swoje homoseksualne dziecko, a problemem jest raczej at-
mosfera społeczna?
SŁAWEK: Zdarza się, że przychodzą osoby wręcz agresywnie na-
stawione do swoich dzieci. Na szczęście rzadko. Większość jest 
swoim dzieciom przychylna, choć zagubiona i przerażona. Nam 
zależy na tym, żeby zrozumieli, że nie o to chodzi, żeby zaakcep-
towali swoje dziecko, mimo że jest homoseksualne i tylko dlatego,  
że rodzicielska miłość ich do tego obliguje. W żadnym razie nie 
chodzi o to, że z pokorą powinni pogodzić się z „nieszczęściem”, 
które ich spotyka, bo cóż innego im pozostaje. Ich dzieci są prze-
cież najzupełniej normalne, pełnosprawne intelektualnie i emo-
cjonalnie. Tak jak ludzie mają różny kolor oczu, tak też są różnej 
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orientacji seksualnej. Osób z brązowymi oczami jest więcej niż 
tych z zielonymi. Osób heteroseksualnych jest więcej niż homo-
seksualnych. Obu tych cech nie wybieramy sobie i na żadną z nich 
nie mamy wpływu.

Osoby homoseksualne to są silne osobowości, inteligent-
ni, kreatywni, wrażliwi, samodzielni i najczęściej dobrze wy-
kształceni ludzie, którzy doskonale radzą sobie w życiu. Ich wkład 
w rozwój nauki czy sztuki od wieków jest nie do przecenienia. Nie 
potrzebują parasola ochronnego. Za to ich prawem jest, żeby spo-
łeczeństwo nie przeszkadzało im swobodnie żyć i rozwijać się. 
Niestety w Polsce nadal są stygmatyzowani i piętnowani. Nasze 
państwo fałszywie podchodzi do definicji demokracji i ogranicza 
prawa obywatelskie wybranej grupy obywateli. Tylko dlatego, że 
inna grupa wskazała wybrane cechy i autorytatywnie uznała je 
za złe. Fikcją jest, że wszyscy obywatele są równi wobec prawa.

W gruncie rzeczy chcemy uświadamiać rodzicom, że nie ma 
tu niczego do akceptowania, a już na pewno nie do akceptowa-
nia mimo wszystko. To społeczeństwo musi się zmieniać, nie nasze 
dzieci.
ULA: Wielu rodziców obraża się na swoje dziecko po jego coming 
oucie. Inni udają, że nic się nie stało, wszystko pozostaje jak daw-
niej, ale „ten” temat omijają szerokim łukiem. Są przekonani, że 
jest to kwestia złej woli i złego wyboru, że ich dziecko jest ego-
istyczne i rozwiązłe. Oczywiście o prawdziwych uczuciach nie 
może być mowy, tak jakby lesbijka czy gej byli pozbawieni emocji. 
Znam wiele osób homoseksualnych. Niektórzy są w wieloletnich 
związkach. Życzę osobom hetero takich relacji.

Nie chcę idealizować osób nieheteroseksualnych. Są wśród 
nich zarówno ludzie szlachetni, jak i małostkowi, dobrzy i źli, em-
patyczni i skupieni na sobie. Czyli dokładnie tacy sami jak osoby 
heteroseksualne. Orientacja seksualna czy tożsamość płciowa nie 
determinuje cech charakteru. Pewne jest natomiast, że lesbijki, 
geje i osoby transpłciowe muszą się na co dzień wykazywać dużą 
odwagą.

Bawi mnie, gdy słyszę czyjąś wypowiedź , że „ten problem go 
nie dotyczy”, że „w jego rodzinie tego nie było i nie będzie” i że 

„swoje dzieci wychowa jak należy”. Każdy może myśleć, co chce, 
ale lepiej, żeby zawczasu wiedział, że to nie jest kwestia wycho-
wania. Tacy przychodzimy na świat, a właściwie takimi nas nasi 
rodzice sprowadzają na ten świat. Tak więc każdy, kto kiedyś bę-
dzie miał dzieci lub już ma małe dzieci, nie powinien zapominać, 
że za kilkanaście lat może się okazać, że to właśnie jego dziecko 
jest homoseksualne. A jeśli nie dziecko, to ukochany wnuk lub 
ukochana wnuczka. Jeśli dziś nie wesprze zmian społecznych, za 
kilkanaście lat to właśnie on może potrzebować wsparcia grupy 
rodziców osób LGBT.

Czego chcielibyście życzyć rodzicom osób LGBT?
ULA: Żeby znaleźli w sobie siłę, by oprzeć się presji otoczenia. 
Żeby u kresu życia nie żałowali, że ze strachu lub chęci zadowo-
lenia cioci, sąsiadki, przyjaciółki, księdza czy polityka poświęcili 
swoje dziecko. Dziecko, które nic złego nie zrobiło. Żeby nie było 
za późno, wystarczy zacząć samodzielnie myśleć.

A jeśli dla kogoś bardzo ważna jest jego religia?
ULA: Gdy widzę jaką miłością mój syn darzy dziadka-staruszka, 
to myślę, że to właśnie między nimi jest Bóg.

Jak teraz wygląda Wasze życie?
ULA: Wszyscy razem wiedziemy normalne, czasem nudne życie, 
z niedzielnymi obiadkami u nas i wizytami u „naszych chłopa-
ków”, czyli Michała i Antka.
SŁAWEK: I spacerami z ich uroczym psem.
ULA: I bardzo ich kochamy!
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Większość moich rozmówców mówi o coming outach swoich 
nieheteroseksualnych dzieci. Bywają traumą lub nie stanowią 
większego problemu. Bywa jednak – choć w polskich warunkach 
niezwykle rzadko – że coming outu jako takiego nie ma w ogó-
le. Homoseksualizm jest dla mnie tak naturalny jak to, że jeden czło-
wiek ma jasne włosy, a drugi ciemne – mówiła Agnieszka Holland 
w rozmowie z „Repliką” tuż po ubiegłorocznej Paradzie Równo-
ści. Trudno sobie wyobrazić, że powiedzenie: Mamo, jestem lesbij-
ką. jest równie proste jak: Mamo, przefarbowałam włosy. A jednak. 

W rozmowie, również z „Repliką”, Kasia Adamik powiedziała, 
że coming outu nie musiała robić. Po prostu przedstawiłam swoją 
pierwszą poważną dziewczynę i tyle. Agnieszka zawsze była bardzo 
otwarta, zawsze bezkompromisowa w sprawach ludzkiej wolności 
– tłumaczyła. 

Lata życia w bardziej otwartych, liberalnych obyczajowo kra-
jach, w pełnych różnorodności środowiskach artystycznych 
zmieniają optykę. Jakie było zderzenie z polską rzeczywistością? 
Po publicznym coming oucie jako rodzica nieheteroseksualnego 
dziecka powiązanym z krytyką partii rządzącej, która nie dotrzy-
mała obietnicy związanej z regulacją prawną związków par jed-
nopłciowych, Agnieszka Holland usłyszała od jednego z filarów 
owej partii: Nie interesuje jej Polska, tylko córunia, która jest lesbijką. 

Stefan Niesiołowski jest polskim konserwatystą, nieuświadomionym 
zapewne homofobem, a poza tym jest niepokalanym rycerzem PO 
i w momencie, kiedy odebrał moje wypowiedzi jako atak na swoją par-
tię, to wyciągnął wszystkie swoje szable. Nie traktuję tego osobiście  
– mówi Agnieszka Holland, gdy pytam o ten polityczny atak.

A komentarze w internecie?
Jestem do nich przyzwyczajona. Nie czytam tego od wielu lat 
i nie przejmuję się nimi specjalnie. To raczej smutny dowód stanu 
świadomości społecznej. Polski folklor, z którym oczywiście trze-
ba walczyć. Wiadomo, że nie zniweluje się łatwo skutków wielo-
wiekowego wychowania.

Mówiła Pani, że jest zła na Polskę. To złość na rządzących  
czy społeczeństwo?
Trudno się złościć na społeczeństwo, choć rządzący są w jakimś 
sensie emanacją społeczeństwa. Jeżeli społeczeństwo nie naci-
ska na pewne rozwiązania, to rządzący ich nie wprowadzają, są 
pasywni.

Miałam pewną złość na określoną formację polityczną, 
bo wydawało mi się, że ich oportunizm jest zbyt daleko idący 
i wszyscy na tym stracimy, nie tylko społecznie, ale też politycz-
nie. Prawdopodobnie tak też będzie, ale wielkich złudzeń co do 
odwagi polityków nie mam, nie przeżyłam więc szoku. Dla Kasi 
to było bardziej osobiste. Debata wokół związków partnerskich 
miała taki stopień natężenia agresji i chamstwa, że trudno, aby 
osoby homoseksualne nie odbierały tego jako ataku personal-
nego. Sprowadzano ich przecież do obywateli drugiej kategorii. 
Dlatego poczułyśmy gniew. To nie był gniew tylko na brak roz-
wiązań prawnych, ale przede wszystkim na argumentację, która 
temu towarzyszyła. 

Spogląda Pani na to „polskie piekiełko” trochę z zewnątrz.  
Nie odnosi Pani wrażenia, że – jak często się powtarza – polskie 
społeczeństwo nie jest gotowe na takie zmiany, tzn. małżeństwa 
jednopłciowe i adopcje dzieci przez te pary?
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Zmiany obyczajowe nabrały ogromnego przyspieszenia w drugiej 
połowie XX w. i na początku XXI w. Wymagają one zmiany ludzkich 
wielowiekowych nawyków i podważają wiele pewników w sfe-
rze obyczajowej i seksualnej, w których zakorzenia się poczucie 
bezpieczeństwa. Przyspieszenie tych zjawisk wywołało rodzaj 
kontrrewolucji obyczajowej, odczuwamy to w wielu krajach, nie 
tylko tak konserwatywnych jak Polska. Można taki proces zaob-
serwować też we Francji, gdzie pojawiły się masowe ruchy prze-
ciwko równości małżeńskiej, mimo że związki partnerskie w for-
mie PACS od lat funkcjonują tam bezproblemowo. Ale w momencie 
przejścia do małżeństw i adopcji dzieci właśnie nastąpił – w tym 
tradycyjnie świeckim państwie – bardzo silny ruch sprzeciwu  
ze strony środowisk religijnych i konserwatywnych. I to, co Ko-
ściół katolicki w takich krajach jak Polska i Francja wytacza w po-
staci walki z gender, jest reakcją na przyspieszenie zmian obycza-
jowych, które budzą głębokie emocje i lęki.

To nie są wymyślone emocje i nie jest wymyślone to, że zmie-
nia się natura społeczeństwa, co niesie za sobą określone niebez-
pieczeństwa. Sprawa homoseksualizmu jest w moim odczuciu 
sprawą „odpryskową”. W atakach na homoseksualistów odbija 
się problem, który jest statystycznie i znaczeniowo o wiele więk-
szy, czyli sprawa kłopotów z równouprawnieniem kobiet. W tych 
wszystkich atakach obyczajowych chodzi o kobiety. 

Homoseksualiści nie ingerują w funkcjonowanie większo-
ściowych rodzin. Funkcjonują w swoich kręgach w sensie potrzeb 
emocjonalnych czy seksualnych. Natomiast emancypacja kobiet 
niesie ze sobą daleko idące konsekwencje, oznacza zmianę ról 
w rodzinie tradycyjnej i skutkuje chociażby znacznym zmniejsze-
niem przyrostu naturalnego.

Walka o emancypację kobiet trwa na całym świecie już kilkakrotnie 
dłużej niż walka o prawa osób nieheteroseksualnych.
W niektórych krajach pozornie osiągnięto maksimum, ale kie-
dy wydaje się, że ten temat nie wymaga już walki, to okazuje się,  
że wcale nie – cały czas są dwa kroki w przód, a potem dwa kroki 
do tyłu.

Nie możemy zapomnieć o tym, że istnieją kultury i religie, 
gdzie kobiety nie tylko nie są równouprawnione, ale też pozba-
wia się je podstawowych praw ludzkich i obywatelskich (jeżeli 
np. podejrzewa się kobietę o zdradę, można ją w majestacie tam-
tych praw i zwyczajów ukamienować). W jakimś sensie niektó-
re reżimy europejskie, np. Rosja, patrzą z zazdrością na taką sy-
tuację. Konserwatywny odłam religii katolickiej również chętnie 
zamknąłby kobiety w kościele, kuchni i pokoju dziecięcym.

Reakcją na kapitalizm nowoczesny był antysemityzm i ofiarą 
tych lęków padli Żydzi. Tutaj chodzi o sprawę przedzierania się  
do niepodległości kobiet, a ofiarą tych lęków, w sensie legislacyj-
nym i propagandowym, padają homoseksualiści. Rządzący i Ko-
ściół używają homoseksualistów, żeby kanalizować głębokie lęki 
dotyczące zmian społecznych i obyczajowych. 

To dwie połączone sprawy – stan ideologicznej i politycznej 
homofobii oraz kontrrewolucji obyczajowej dotyczącej gender, 
czyli emancypacji kobiet. 

Czy na Zachodzie jest więcej rodziców angażujących się 
w działalność na rzecz swoich nieheteroseksualnych dzieci, 
będących rzecznikami ich spraw? U nas to mały odsetek, ledwie 
grupa ludzi.
Im większa jest akceptacja społeczna dla homoseksualizmu, tym 
rodzicom jest łatwiej go akceptować. Po przezwyciężeniu pierw-
szego szoku, że dziecko jest inne od większości, że może będzie 
nieszczęśliwe, nie będzie miało dzieci, sytuacja się normalizuje 
i rodzice nie mają z tym kłopotu. Nie mają nawet potrzeby zakła-
dania stowarzyszeń działających na rzecz ich dzieci.

W Stanach sytuacja jest bardzo zróżnicowana. Ja znam głów-
nie wschodnie i zachodnie wybrzeże, gdzie bardzo szybko osią-
gnięto spory poziom tolerancji, co nie znaczy, że zachowania ho-
mofobiczne się nie zdarzają. Większość, a znam bardzo wielu 
homoseksualistów, jest absolutnie akceptowana przez rodziny. 
Nie spotkałam się z sytuacją, w której rodzina odmówiłaby spo-
tkań z homoseksualnym dzieckiem. Na pewno są takie zjawiska, 
ale ich skala jest nieporównywalna z tym, co się dzieje w Polsce. 
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Tu nadal jest ogromny wstyd i lęk, ale to będzie się zmieniać, bo 
procesy uświadamiania idą w jednym kierunku. 

Kiedy, Pani zdaniem, w bardzo konserwatywnym i katolickim 
kraju dojdzie do społecznej akceptacji daleko idących zmian 
w ustawodawstwie, np. adopcji dzieci przez pary jednopłciowe?
To będzie bardzo długa droga. Sprawa adopcji jest używana przez 
prawicę jako argument przeciwko jakiejkolwiek legislacji. Argu-
ment typu: damy im palec, a oni będą chcieli całą rękę. Oczywiście 
jest w tym trochę prawdy, bo taki był przebieg spraw w większo-
ści krajów zachodnich. Tam oswajano ten problem i widziano, że 
zmiany nie niosą ze sobą zagrożeń dla większości, dotyczą tylko 
pewnej grupy społecznej, która ma prawo do równego traktowa-
nia, i nie zmieniają ogólnej dynamiki społecznej.

Czy córka dziwiła się Pani zaangażowaniu?
Nie, no skąd. W ogóle się nie dziwiła.

W naszej rzeczywistości rodzic mówiący otwarcie o swoim 
homoseksualnym dziecku to dla niego ogromny powód do dumy.
Byłoby dziwne, gdybym się nie angażowała. To dotyczy bezpo-
średnio mnie i moich bliskich, ale też całej dużej grupy obywateli.
Jestem liberałem w sensie bardziej anglosaskim niż polskim. Nie 
uważam, że liczy się tylko własność prywatna i wolności gospo-
darcze. Uważam, że zapewnienie obywatelom wolności i praw  
to podstawowy obowiązek państwa.

Czy spotyka się Pani ze stygmatyzacją związaną stricte z tym, 
 że mówi Pani o orientacji córki?
Mam dużo spotkań z ludźmi w Polsce, często – ponieważ jestem 
rozpoznawalna – ludzie do mnie podchodzą w miejscach publicz-
nych. Czasem w spotkaniu uczestniczy ktoś z wątpliwościami czy 
z innymi niż moje poglądami, ale wypracowałam sobie sposób 
dyskutowania, który rozbraja tego typu agresję. Nie zdarzyło mi 
się, żebym w bezpośrednim kontakcie spotkała się z rzeczywistą 
nienawiścią czy agresją.

Natomiast w komentarzach w internecie tak, ale do komenta-
rzy internetowych w ogóle się nie odnoszę. 

Mój odbiór jest dość luksusowy, bo mam więcej bezpośred-
nich wyrazów sympatii niż odwrotnie. Poza tym, mam poczucie 
racji i sprawiedliwości. Ataki nie mogą mnie zdestabilizować. Na-
tomiast jeżeli jestem zapraszana do audycji, programów telewi-
zyjnych, mówię z góry, że nie zgadzam się na występowanie np. 
z księdzem Oko czy innym podobnym cynikiem. To kontrproduk-
tywne, bo mówimy na różnych poziomach. Taki człowiek świado-
mie kłamie i manipuluje. Dyskusja zmienia się więc nieuchronnie 
w walkę rozwścieczonych psów. To fatalny sposób prowadzenia 
debaty publicznej w polskich mediach.

Niektórzy są zdania, że lepiej zgodzić się na taką jatkę, niż nie 
pojawiać się w mediach wcale, bo wtedy traci się prawo głosu. 
To jest nie do wygrania. Nawet dobrzy i zajadli dyskutanci nie są 
w stanie wygrać z kłamstwem, bo musieliby sami zacząć kłamać 
i eskalować argumenty ad absurdum. A ludzie przyzwoici mają 
opór moralny przed ewidentną nieprawdą. Tamta strona tego 
oporu nie ma. 
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Jako pierwsza zdecydowała się pomagać innym rodzicom osób ho-
moseksualnych, biseksualnych i transpłciowych. Na początku jej 
działalności była to praca żmudna. Rodzice, a w zasadzie wyłącz-
nie matki, przychodziły rzadko i towarzyszył im głównie strach.
Mama była samotną pionierką. W 2006 r. poszła na swój pierwszy dy-
żur. I tak dyżuruje do dziś – pisał o swojej mamie Jerzy, gdy ta została 
laureatką niemieckiej nagrody Respektpreis 2013. Nagrody przy-
znawanej przez Koalicję Przeciw Homofobii (Bündnis gegen Ho-
mophobie) za „swoją pracę i zaangażowanie w trudnych warun-
kach społecznych”.

Warunki społeczne nadal są trudne, jednak dziś – jak przyzna-
je Elżbieta Szczęsna – jest w Polsce lepiej. Lepiej niż przed kilkuna-
stoma laty, gdy to jej syn wyznał, że jest gejem.

Od siebie mogę dodać, że Elżbieta Szczęsna jest osobą wyjątko-
wą – ciepłą, ogromnie pomocną, ale też bezkompromisową. Może 
to właśnie dzięki takiej postawie przez lata swojej pionierskiej 
działalności udało jej się pomóc tylu zagubionym rodzicom, któ-
rzy szukali odpowiedzi na pytanie – co robić, gdy świat ich dziecka 
jest inny niż to sobie wyobrażali.

Kiedy poczuła Pani pierwszy raz, że jest dumna z syna?
Czułam to zawsze. Jurek był bardzo dobrym i zdolnym dzieckiem.

Czy po jego coming oucie musiała się Pani uczyć tej dumy na nowo?
W żadnym wypadku. To nie miało najmniejszego wpływu na moją 
wielką dumę z syna.

A jak wyglądał coming out Pani syna?
Wyjeżdżałam na wczasy z przyjaciółką. Zamówiłam taksówkę. 
Siedzieliśmy razem kilka minut przed wyjściem z domu. Wtedy 
syn powiedział mi, że jest gejem. Ale powiedział to dziwnie, bo 
po niemiecku. Może bał się wypowiedzieć te słowa po polsku? 

A przecież wiedział, że jest bardzo kochany. Po czym oznajmił: Nic 
nie odpowiadaj. Po paru dniach napisz do mnie list. W taksówce pła-
kałam. Nie dlatego, że spotkało mnie jakieś nieszczęście, ale dla-
tego, że było mi go bardzo żal. Widziałam jak bardzo się denerwu-
je, jak potwornie to przeżywa. Po paru dniach napisałam do niego 
list. Napisałam, że go kocham, jestem z niego dumna i obawiam 
się tylko, że będzie mu trudniej w życiu. To było 15 lat temu – inny 
świat, inna Polska, było dużo gorzej. Bałam się, że spotka go coś 
złego, łącznie z przemocą fizyczną.

Czy ta informacja to był dla Pani wstrząs? Nie myślała Pani sobie, 
że nie będzie miała wnuków, że inaczej wyobrażała Pani sobie życie 
Jurka?
Oczywiście, jego życie wyobrażałam sobie inaczej, tym bardziej, 
że miał najlepszą przyjaciółkę, z którą – jak myślałam – się spoty-
ka. Nawet gdy razem, jeszcze jako nastolatki, wyjeżdżali na waka-
cje, rozmawiałam z jej rodzicami, żeby nie skończyło się to czymś, 
z czego wszyscy będziemy niezadowoleni (śmiech).

To było dla mnie duże zaskoczenie i na początku zaburzyło mój 
świat. Ale w żadnym wypadku, od samego początku, nie stano-
wiło dla mnie szczególnego problemu. A już najmniej fakt, że nie 
będę miała wnuków. Może to krzywdzące w stosunku do innych 
matek, może łatwiej mi tak mówić, bo mam jeszcze córkę. My-
ślę jednak, że taki sposób myślenia jest straszliwie egoistyczny. 
Przede wszystkim, to nasze dzieci mają dzieci, które przy okazji 
są naszymi wnukami.

Skąd u Pani to swobodne podejście? Czy dzięki wcześniejszemu 
kontaktowi z osobami homoseksualnymi?
Gdy Jurek się wyoutował, miałam już wiedzę na temat homosek-
sualizmu, ale niepełną. Wiedziałam tyle, ile każdy wykształco-
ny człowiek wiedział o różnych znanych osobach homoseksual-
nych – Iwaszkiewiczu, Waldorfie i innych. Osobiście znałam jedną 
osobę homoseksualną. Miałam w Gdańsku narzeczonego, który 
kończył studia artystyczne. Bywaliśmy w klubie studenckim, do 
którego przychodził bardzo przystojny chłopak. Podobał mi się 
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i żeby wzbudzić zazdrość narzeczonego, żartowałam, że może za-
cznę się z nim spotykać (śmiech). Wówczas to dowiedziałam się, 
że ten chłopak jest homoseksualistą. Wtedy w ogóle nie używało 
się słowa gej. Powiedziałam tylko: Szkoda. Trochę mnie dziwiło, 
że ten chłopak nigdy nie pojawiał się w klubie z żadnym partne-
rem. O homoseksualizmie dowiedziałam się dużo więcej w póź-
niejszych latach, ale już wtedy byłam otwarta i podchodziłam do 
tego tematu ze zrozumieniem.

Oczywiście, kiedy chodzi o własnego syna, perspektywa 
się zmienia. Szczególnie, że wszystko wskazywało na to, że jest 
związany z dziewczyną. Choć później uwiadomiłam sobie, że ni-
gdy swojej przyjaciółki nie nazywał „dziewczyną”. Myślałam, że 
się trochę wstydzi, że jest taki skromny, ale nie przyszło mi do 
głowy, że Jurek jest gejem.

Jurek brak tolerancji poczuł bardzo dotkliwie – został pobity.  
Od tego zaczęła się moja działalność. Zawsze planowałam, że po 
przejściu na emeryturę intensywniej zajmę się pracą społeczną. 
W momencie, kiedy dowiedziałam się, że Jurek jest gejem, stało 
się dla mnie jasne, że zajmę się właśnie tą problematyką.

Do pobicia doszło kilka lat po coming oucie. Jurek wyszedł 
z klubu gejowskiego i wsiadł do taksówki, do której dosiadło się 
czterech osiłków. Został przez nich w okrutny sposób pobity. Tak-
sówkarz nie zareagował, a później odmówił jazdy na policję. Jurek 
zjawił się w domu cały zakrwawiony. Płakał i krzyczał: Dlaczego? 
Nie życzę żadnej matce, ani żadnemu ojcu takiego widoku. Wtedy 
postanowiłam, że zorganizuję pomoc dla rodziców, którzy mają 
nieheteroseksualne dzieci i być może nie dają sobie z tym rady lub 
spotyka ich taka sytuacja jak moja.

Jurek powiedział mi o istnieniu Lambdy, organizacji pomoco-
wej. Znał jej działaczy i zasugerował, żebym tam stworzyła gru-
pę. Tak też zrobiłam. Rodzice przychodzili z najróżniejszymi pro-
blemami, ale kiedy proponowałam, żeby dołączyli do mnie, nie 
czuli się na to jeszcze gotowi. Przychodzili raz, dwa razy, czasami 
częściej, ale nigdy nie zostawali na dłużej. W efekcie przez pierw-
szych pięć lat to była grupa rodziców, której jedynym członkiem 
byłam ja (śmiech).

Dopiero po latach stworzyliśmy Stowarzyszenie AKCEPTACJA 
z mamami, ojcami i przyjaciółmi osób LGBT.

A jak na coming out Jurka zareagowała rodzina?
Ojcu Jurek powiedział dwa lata później. Zdecydował się na ten krok, 
bo ojciec chciał go odwiedzić w Berlinie, gdzie syn mieszka. Sama 
sugerowałam Jurkowi, żeby to zrobił, bo ojciec i tak zorientowałby 
się na miejscu. Jurek napisał do niego, a ten zatelefonował do mnie 
i był bardzo podłamany tą informacją. W końcu również napisał  
do Jurka list. Był osobą wykształconą, inteligentną i wiedział, jak 
należy zareagować. Ostrzegł syna, że będzie mu trudniej i musi 
na siebie uważać. Co czuł w sercu? Nie wiem, ale jego reakcja była 
właśnie taka.

Siostra Jurka wiedziała jeszcze przede mną. Jest psychiatrą, 
osobą otwartą. Dla niej to w ogóle nie był problem.

A jak reagują wnuki?
Mam troje wnucząt. Najstarszemu, wówczas 7-letniemu Szymo-
nowi pokazałam książeczkę „Król i król”. Na początku nie rozu-
miał, dlaczego król bierze ślub z królem, przecież chłopiec żeni się 
z dziewczyną. Wytłumaczyłam, że zazwyczaj tak jest, ale czasami 
bywa inaczej. Szymon przyjął to do wiadomości w bardzo natural-
ny sposób.

Święta spędzamy najczęściej wspólnie z Jurkiem i jego part-
nerem. Wówczas średnia wnuczka jest trochę zazdrosna o Jurka 
(śmiech). Chciałaby, żeby jej poświęcał całą uwagę.

Czy osoby spoza rodziny też reagowały tak dobrze?
Na początku powiedziałam mojej najbliższej przyjaciółce. Były-
śmy na wczasach, kiedy zapytała mnie, czy wiem, że pewien zna-
ny dziennikarz jest gejem. Powiedziałam, że wiem, ponieważ był  
na przyjęciu, które zorganizował Jurek, bo Jurek też jest gejem. 
Przyszło mi to bardzo lekko. A potem mówiłam już kolejnym 
osobom. Kiedy zaczęłam mówić o tym w telewizji, ta informa-
cja rozprzestrzeniła się szybko. I nigdy nie spotkała mnie żadna 
przykrość.
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Może to dlatego, że mówi Pani o tym tak otwarcie?
Wydaje mi się, że trudno atakować rodzica, dla którego orienta-
cja jego dziecka nie stanowi problemu. Także osoby niehetero-
seksualne mające silne wsparcie najbliższych są na ataki bardziej 
odporne.

Po pierwszym występie w telewizji dowiedziałam się od ko-
leżanki, że osoby, z którymi pracowałam, widziały mnie w pro-
gramie i rozmawiały o tym. Następnego dnia w biurze z podnie-
sioną głową rozdawałam uśmiechy na prawo i lewo, żeby komuś 
do głowy nie przyszło, że ja na przykład czuję się skrępowana. Je-
stem przekonana, że różnym homofobom łatwiej atakować oso-
by homoseksualne, natomiast trudniej atakować ich rodziców. 
Najwyżej mogą sobie pomyśleć: Boże, jaka biedna matka. Ja nigdy 
nie spotkałam się z agresją wymierzoną w rodziców. Wręcz prze-
ciwnie! Doświadczyłam na przykład miłej reakcji moich sąsiadek, 
młodych kobiet, które gratulowały mi, wspierały mnie i trzymały 
kciuki, gdy byłam nominowana do nagrody Respektpreis.

Świat się naprawdę zmienia. Polska jest inna w porównaniu 
z tym, co było 15 lat temu. Pamiętam, jak wtedy było. Pamiętam 
pierwsze Parady Równości, wystraszonych ludzi, niechętne re-
akcje przechodniów. W ubiegłym roku na trasie Parady pojawi-
ła się tylko jedna grupka przeciwników z małym transparentem.
Przypominam sobie, jak ta wielotysięczna Parada się zatrzymała 
i wszyscy klaskali w stronę tych kontrmanifestantów. Strasznie 
się zmieszali. Liczyli pewnie na agresję, a spotkało ich coś zupeł-
nie odwrotnego.

Pamiętam, jak w stanie wojennym na pochodach po przeciw-
nej stronie stało ZOMO. Widok mało przyjemny, ale krzyczeli-
śmy do nich wtedy: Chodźcie z nami! Nigdy nie padały wyzwiska 
ze strony demonstrantów. Także nasze Parady zawsze miały po-
kojowy charakter.

Czy teraz, w porównaniu z tym, jak było na początku Pani 
działalności, na dyżury przychodzi więcej czy mniej rodziców?  
Jaka jest tendencja?
Jest ich mniej więcej tyle samo, ale przychodzą z innymi 

problemami. Nie zapomnę pewnego ojca, który na początku mo-
jej działalności przyszedł, żeby mi wytłumaczyć, że homosek-
sualizm to zboczenie i nie wolno tego tolerować. Wygłosił swoją 
mowę i wyszedł.

Wtedy przychodzili do mnie przede wszystkim rodzice, któ-
rzy mieli problem z zaakceptowaniem swoich dzieci, ze zrozu-
mieniem, że ich dzieci są takimi samymi, normalnymi ludźmi jak 
osoby heteroseksualne. Pytali, jak i gdzie „to” leczyć. Nie wiedzie-
li bowiem, czym jest homoseksualizm. To były długie rozmowy...

Teraz takich rodziców w zasadzie nie ma. Obecnie większość 
rodziców ma problem z tym, jak powiedzieć rodzinie, sąsiadom, 
znajomym. Często chcą porozmawiać o swoich wyobrażeniach  
na temat życia swojego dziecka, bądź zdobyć informacje na temat 
homoseksualizmu. Przychodzą matki gejów, które się obawiają 
reakcji mężów, ponieważ myślą, że mężczyzna tego nie zaakcep-
tuje. Tak jakby gej przestawał być prawdziwym mężczyzną.

Teraz nadal w większości przychodzą matki, choć ostatnio co-
raz częściej małżeństwa. Przez te osiem lat było niestety tylko 
kilku ojców, którzy przyszli sami. Natomiast, jak powiedziałam, 
dawno już nie było rodziców, którzy pytali o „terapię”.

To budujące.
Dlatego często podkreślam, że świat się tak bardzo zmienił przez 
te osiem lat, od kiedy prowadzę grupę dla rodziców.

Czy Jurek angażuje się w działalność organizacji równościowych?
Bardzo! Działa w różnych organizacjach, a poza tym pracuje w biu-
rze legislacyjnym klubu parlamentarnego Zielonych w Bundesta-
gu, gdzie zajmuje się prawami człowieka.

Jak zareagował, gdy zaczęła pani działać na dużą skalę i na przy-
kład pojawiać się w telewizji?
Bardzo się cieszył i bardzo mnie dopingował. Kiedy niedawno do-
stałam zaproszenie na konferencję rodziców osób nieheterosek-
sualnych w Kijowie, powiedział tylko: Mamo, musisz jechać! Teraz 
to tam potrzebują Cię najbardziej.
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To była najbardziej świadoma decyzja rodzicielska wszech czasów – 
mówiła jedna z mam, Ania Strzałkowska, w rozmowie z „Gazetą 
Wyborczą”. Rozmowa całej trójki rodziców miała miejsce już po 
narodzinach dziecka, a na pytanie, kto w tej rodzinie kogo kocha, 
odpowiedzieli zgodnie – wszyscy kochamy Mateusza.

Powszechnie wiadomo jednak, że najbardziej zwariowane na 
punkcie wnuków są babcie. Pod tym względem rodzina Tamary 
niczym nie różni się od innych rodzin, a ona sama przyznaje, że 
jest spełnioną babcią.

Kiedy pierwszy raz poczułaś dumę z syna?
Gdy się urodził, bo był bardzo pięknym dzieckiem. Dużo ładniej-
szym niż jego starszy brat (śmiech).

Czy po coming oucie Leszka musiałaś się tej dumy uczyć na nowo?
Nie. Moje uczucia nie dotyczyły relacji z synem. To były raczej oba-
wy, że świat zewnętrzny będzie odrzucał moje ukochane dziecko.

Czy coming out był wstrząsem?
Był. Gdy teraz to analizuję, to myślę, że powinnam się była do-
myślać, że Leszek jest gejem. Mam wyrzuty sumienia, że byłam 
nie dość wnikliwą matką. Ale miałam wtedy inne priorytety. To 
był czas, kiedy mój mąż umierał, musiałam się skupić na utrzy-
mywaniu dużej rodziny i utrzymywaniu przy życiu mojego męża.  

Nie chciałam, żeby coś innego mnie zajmowało. To była bardzo 
nietypowa, ciężka sytuacja.

Abstrahując od Waszej sytuacji, zazwyczaj rodzic nie zakłada 
z góry, że dziecko może być homoseksualne.
Leszek był cudownym dzieckiem, które nie sprawiało mi żadnych 
kłopotów wychowawczych. Myśl o homoseksualizmie nawet nie 
przychodziła mi do głowy, szczególnie, że pod koniec liceum przy-
jaźnił się z dziewczyną, byli razem na wakacjach. Myślałam, że 
coś ich łączy. Mniej więcej rok później powiedział, że jest gejem.

Moja reakcja nie była spowodowana stereotypami nabytymi 
z otoczenia, bo moja rodzina nikogo nie wykluczała, lecz „nauko-
wymi” stereotypami. Studiowałam pedagogikę i nasza uczelnia 
jako pierwsza miała wykłady z seksuologii z prof. Jaczewskim. On 
wtedy, w połowie lat 70., mówił nam, że WHO uznaje homosek-
sualizm za chorobę. Wtedy mówiło się też, że homoseksualizm 
występuje często w subkulturach więziennych. Zresztą najwięcej 
o homoseksualizmie słyszeliśmy na zajęciach z resocjalizacji.
Prof. Jaczewski nie nastawiał nas negatywnie do osób homosek-
sualnych, ale też nie zaprzeczał powszechnej opinii, że odbiegają 
one od normy. On sam mówił o poddawaniu osób homoseksual-
nych terapii.

Kilka lat temu prof. Jaczewski przeprosił swoich pacjentów 
i studentów. To było dla mnie wyjątkowe i osobiste przeżycie, bo 
przecież padłam ofiarą jego wykładów i kiedy Leszek dokonał co-
ming outu, byłam tym wszystkim przerażona.
Mój mąż, który studiował resocjalizację i miał duże doświadcze-
nie w pracy z młodzieżą, zareagował zupełnie inaczej. Powiedział 
Leszkowi, że bardzo go kocha i jeśli to możliwe, to teraz kocha go 
jeszcze bardziej. Mnie tłumaczył, że opowiadam bzdury, że nawet 
nie zdaję sobie sprawy z tego, jak wiele osób homoseksualnych 
znam, choć nie jestem tego świadoma. Mąż wiedział więcej ode 
mnie i wiele próbował mi wyjaśnić, ale ja później to wyparłam.

Dopiero kilka miesięcy po śmierci męża Leszek wrócił do te-
matu. Znów zaczęłam histeryzować, aż włączył się starszy brat 
Leszka. To on zaczął doprowadzać mnie do porządku. Sławek 
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bardzo nam pomógł. Potem zaczęłam czytać artykuły i wydaw-
nictwa, które podsuwał mi Leszek. I po tej fali histerii zaczęłam 
myśleć.

Ale podkreślam – nigdy nie odrzuciłam Leszka jako dziecka. 
Chociaż strach o niego pozostał mi do dzisiaj. Teraz doszedł jesz-
cze strach o Mateusza.

Strach przed czym?
Przed światem zewnętrznym, który go odrzuci, sprawi mu przy-
krość. Ja nie mówię nawet o agresji fizycznej, ale o tym, że ludzie 
będą go źle oceniać, choć on świetnie daje sobie radę w życiu.  
Tak samo boję się o Mateusza. O to, że będzie odrzucany przez dzie-
ci, że usłyszy coś przykrego na temat swojej sytuacji rodzinnej.

To jest jeden z motywów mojego działania. Mam nadzieję, że 
tak zmieni się świat, że już nikt nie powie Mateuszowi, że jest 
z innej rodziny.

Czy Leszek miał jakieś nieprzyjemne doświadczenia?
Nic o tym nie wiem. W liceum był w klasie humanistycznej i było 
w niej tylko pięciu chłopców, przyjaźnią się do dziś. Oni zawsze go 
trochę ochraniali, podobnie jak Sławek i jego przyjaciele.

A jak reagowało najbliższe otoczenie, poza tatą i bratem?
Mojej mamie i swoim rodzicom powiedział jeszcze mój mąż. 
Przedstawił to w tak zdecydowany sposób, że nawet nie śmieli 
oponować. Ojciec u kresu życia bardzo Leszkowi pomógł. Także 
nasi najbliżsi krewni bardzo wspierali Leszka i mnie, bo to ja mia-
łam największy problem.

Kiedy Leszek zaczął występować w telewizji i publicznie mó-
wić o swojej orientacji, musiałam powiedzieć wszystkim zna-
jomym czy kolegom w pracy, bo wiedziałam, że zaraz i tak się 
dowiedzą. Bardzo bałam się sytuacji, że ktoś zacznie nas szanta-
żować, albo źle mówić o moim synu. Bałam się, że ludzie zaczną 
go negatywnie oceniać, choć jest wspaniałym człowiekiem. Ale 
nawet jeśli ktoś źle o nas myślał, to nigdy nie powiedział mi tego 
wprost. Myślę, że osobom o homofobicznych poglądach trudno 

jest uderzyć w rodziców. Przecież to nasze dziecko, którego nie 
przestaniemy kochać. Trudno jest im też uderzać w osobę homo-
seksualną, która ma ogromne wsparcie w najbliższych.

Leszek nie jest bardzo otwartym facetem. Dopiero gdy wzię-
liśmy udział w programie „Uwaga” i powstawał reportaż o nas, 
Leszek powiedział rzeczy, które bardzo mi pomogły. Na przykład 
to, że on działa w KPH, bo wyniósł z domu potrzebę działania na 
rzecz innych. Faktycznie, my byliśmy aktywnymi instruktorami 
harcerstwa, aż do śmierci męża.

Czy zastanawiacie się już, jak będziecie tłumaczyć świat 
Mateuszowi?
On ma dwie mamy psycholożki. One doskonale wiedzą, jak przy-
gotować go na różne sytuacje życiowe.

Mając przygotowanie pedagogiczne, staram się obiektywnie 
patrzeć na sposób wychowania Mateusza i uważam, że mamy 
i Leszek robią to fantastycznie. Wszyscy mówią mu prawdę. Ja 
sama staram się kupować mu książeczki o tolerancji, o nietypo-
wych rodzinach. Myślę, że kiedy Mateusz pójdzie do przedszko-
la, w naturalny sposób dowie się, że rodziny są różne. Mam też 
nadzieję, że nasza miłość obroni go przed złymi duchami innych.

Ale prawdopodobnie Mateusz będzie jedynym dzieckiem w takiej 
sytuacji rodzinnej.
To kwestia uodpornienia dziecka na przeciwności. Jego mamy 
biorą pod uwagę możliwość odrzucenia Mateusza przez rówie-
śników, dlatego planują mu przyszłość: odpowiednie przedszkole, 
przeprowadzkę do Warszawy, żeby był bliżej Leszka i chodził do 
szkoły otwartej na różnorodność. Teraz, póki jest młodszy, dbają 
o to, by mógł się bezpiecznie rozwijać.

To, że Marta, Ania i Leszek zdecydowali się na dziecko, to nie 
był impuls, nagły pomysł. Leszka i Martę, a później również Anię, 
łączyła wielka wieloletnia przyjaźń. Marta zawsze była dla Lesz-
ka wielkim autorytetem. Nie łączy ich taka miłość, jaka jest mię-
dzy mężczyzną i kobietą, którzy są rodzicami wspólnego dziecka, 
ale jest ogromny szacunek i myślę, że w jakiś sposób się kochają, 
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bo są rodziną. Jestem bardzo dumna z nich wszystkich. Oczywi-
ście to nie jest uniwersalna recepta. Nie uważam, że każdy gej czy 
każda lesbijka powinni mieć dzieci. Ale też nie każda osoba he-
teroseksualna powinna mieć dzieci. Przez 40 lat pracy z dziećmi 
krzywdzonymi, opuszczonymi widziałam bardzo wiele cierpie-
nia zadanego właśnie przez rodziców. Nigdy nie ma pewności, że 
dzieci osób heteroseksualnych będą szczęśliwe.

Leszek, Marta, Ania i Mateusz są pionierami w Polsce. Pamię-
tam, że gdy Leszek się wyoutował, przyszła mi do głowy myśl, że 
nie będę babcią. W naszej najbliższej rodzinie jest jeszcze trójka 
młodych ludzi, wszyscy poza Leszkiem są heteroseksualni i nikt 
poza nim nie ma dzieci.

A jak Leszek zareagował na powstanie Stowarzyszenia 
AKCEPTACJA?
On sam mnie wypchnął na pierwsze warsztaty dla rodziców. Po-
szłam tam ze względu na niego. W ten sposób wyrażam też mat-
czyną solidarność z synem, pokazuję, jak bardzo jest dla mnie 
ważny. Całe życie byłam specjalistą od rodziny, głównie niestan-
dardowej. Pomyślałam – kto, jeśli nie ja, powinien się w coś takie-
go angażować? Leszek jest dumny z tego, że tak otwarcie działam 
na rzecz praw osób LGBT.

Wasza historia jest naprawdę piękna.
Znam wstrząsające historie. Na przykład chłopca, który został 
wyrzucony z domu. Cała rodzina się od niego odwróciła. Właści-
wie to ze względu na niego się zaangażowałam. Leszek w kochają-
cej rodzinie jest jak pączuś w maśle.

Z pracy zawodowej znam też chłopca, który wyoutował się 
wieczorem i został przez rodziców wyrzucony w środku nocy. 
Matka, osoba wysoko postawiona, powiedziała mu, że nie ma 
o czym mówić, bo ona jest osobą publiczną i nie może mieć takiego 
skandalu w domu, jej rodzina musi być bez zarzutu.

Takie historie skłoniły mnie do działania na rzecz osób LGBT, 
choć wcześniej wcale tego nie planowałam. Moje nastawienie 
bierze się z empatii, która towarzyszyła mi zawsze, od pierwszej 

pracy zawodowej w milicyjnej izbie dziecka, gdzie widziałam wie-
le dramatów. Ja, wychuchana jedynaczka, absolwentka dobrych 
szkół, nagle zobaczyłam inny świat.

Swojego syna potrafię obronić, ale osób homoseksualnych 
w tak komfortowej sytuacji jak on jest niewiele. Ile osób się ukry-
wa, właśnie ze względu na rodziców? Stąd wziął się też pomysł 
na organizowanie spotkań w szkołach i rozmowy z nauczycielami 
i pedagogami na temat sytuacji osób LGBT. Ciągle mam taką głupią 
nadzieję, że jeśli rodzice zawiodą, to nauczyciele zwrócą uwagę, 
że coś się złego dzieje i zaczną działać. Trudno nam dotrzeć do sa-
mych rodziców, ale jeszcze znajdziemy na to sposób.

Uzupełnienie
W 2003 roku podczas seminarium zorganizowanego przez Izabe-
lę Jarugę-Nowacką prof. Andrzej Jaczewski i prof. Zbigniew Lew-
-Starowicz wytłumaczyli się ze swojej działalności sprzed lat.

Prof. Lew-Starowicz przyznał, że w latach 60. stosował tera-
pię prądem, by pozbawić pacjentów skłonności homoseksualnych, 
a prof. Jaczewski wyjaśnił, że wówczas uważano homoseksualizm 
za skłonność nabytą i odwracalną, np. poprzez zainteresowanie 
osób homoseksualnych płcią przeciwną.

Prof. Jaczewski na swoim blogu napisał: Pół wieku temu zaj-
mowałem się m.in. chłopcami o skłonnościach czy doświadczeniach 
gejowskich. „Leczyliśmy” ich, czego bym się wstydził, gdyby nie po-
wszechna wówczas teoria. No i nie byłem jedynym. Co gorsze, w mo-
nografii, jaką wydałem wtedy („Erotyzm dzieci i młodzieży”, Warsza-
wa 1970, PWN) pisałem, że homoseksualizm jest zjawiskiem nabytym 
i uleczalnym. Cytowałem tam zresztą przypadki z naszej praktyki. 
Wielokrotnie potem poglądy te odwoływałem – cieszę się, że nawet 
najbardziej zagorzali „terapeuci” mojego owego dzieła nie cytują. (...) 
Czuję się odpowiedzialnym za słowa, które napisałem przed pół wie-
kiem. Oraz:  Marzy mi się, by nikt nie krzywdził zwłaszcza młodzieży 
podejrzewanej o skłonności homoseksualne próbami „terapii”. Pamię-
tam dostatecznie dużo skrzywdzonych przeze mnie „terapią” przed 
pół wiekiem.

TRZY BABCIE MATEUSZA TAMARA ULIASZ
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Wychowywała córkę sama w małym mieście, gdzie – jak mówi 
– plotki szybko się rozchodzą. Dlatego obawa o bezpieczeństwo 
córki była większa niż gdyby mieszkały w pozwalającej na anoni-
mowość metropolii. Nie chciała się wyłącznie bać, wolała działać 
i takim podejściem zaraziła córkę. Dziś obie działają na rzecz in-
nych. Ewa nadal chciałaby bezpieczeństwa dla córki i innych osób 
homoseksualnych – żeby mogły po prostu być ze swoimi partne-
rami i partnerkami bez ukrywania się przed światem, żeby nie 
obawiały się iść razem ulicą. Chciałaby również, by polskie prawo 
zauważało pary jednopłciowe i dopuszczało zawarcie związku. 
Wtedy na pytanie: Czy Magda wychodzi za mąż? mogłaby wreszcie 
odpowiedzieć: Nie, żeni się.

Kiedy pierwszy raz poczuła Pani dumę z córki?
Gdy była małym dzieckiem. Byłam dumna i cieszyły mnie jej 
większe i mniejsze sukcesy.

Czy to się zmieniło po jej coming oucie?
Nie, to się nie zmieniło do dzisiaj.

Wychowywałam Magdę sama. Nie starałam się jej wszystkie-
go ułatwiać, chciałam tak ustawić życie, żeby nam obu było do-
brze. Nie byłam samotną matką, która robi wszystko na siłę, aby 
tylko spełnić swoje ambicje czy pragnienia. Nie chowałam jej pod 
kloszem, wręcz przeciwnie. Miałyśmy bliski, dobry kontakt. Dba-
łam o to, żeby rozwijała swoje zainteresowania, a chciała wszyst-
kiego spróbować – tańca, plastyki, pływania. Do dziś mi wypo-
mina, że w piątki nie oglądała bajki o smerfach, bo w tym czasie 
miała zajęcia na basenie (śmiech).

W trakcie rozmów z rodzicami osób homoseksualnych wciąż słyszę, 
że zawsze byli i nadal są dumni ze swoich dzieci. Bardzo je chwalą, 
widzę, jaką radość sprawia im mówienie o nich. Czy rodzice osób 
homoseksualnych są „bardziej dumni”?
Nie, ale częściej o tym mówimy, uzewnętrzniamy to. Nie wstydzi-
my się, że kochamy nasze dzieci i coś dla nich robimy. Po prostu 
nie chowamy się ze swoimi uczuciami.

Czasem jest tak, że rodzice chwalą się dziećmi, ale gdy te dokonują 
coming outu, następuje blokada. Przestają o nich mówić. Próbują 
traktować dziecko osobno od jego orientacji, być może uznają to za 
wstydliwe.
To nie tak wygląda. Osobom obcym, które wiedzą, że mam córkę, 
ale nie znają jej dobrze na pytanie: Co słychać u Magdy? mówię tyl-
ko: Dziękuję, wszystko u niej w porządku. Bo co ich obchodzi jej ży-
cie osobiste? Ale osobom bliskim, znajomym, rodzinie zawsze mó-
wiłam o Magdzie otwarcie. Gdy pytali, czy ma chłopaka, czy nie 
wychodzi za mąż, ja odpowiadałam: Nie, dopóki nie będzie ustawy 
o związkach partnerskich. Tak, moja Magda jest lesbijką.

Potem mnie dopytywali, co to dokładnie znaczy, bo myśleli, że 
formalny związek osób homoseksualnych oznacza adopcję dzieci 
i oczywiście wychowywanie ich na gejów i lesbijki (śmiech). Nie-
stety, takie panuje przekonanie.

Niedawno wśród moich znajomych miała miejsce taka sytu-
acja: para żyła w konkubinacie, mężczyzna zmarł, a kobieta zo-
stała wyrugowana w trakcie sprawy spadkowej. Mówiła wtedy 
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o niesprawiedliwości państwa. Gdyby istniała ustawa o związ-
kach partnerskich, do takiej sytuacji nigdy by nie doszło, bo re-
gulacje dotyczą wszystkich, także na przykład osób wierzących, 
które nie mogą wziąć rozwodu, a chcą zapewnić sobie bezpieczeń-
stwo w nowym związku.

Wróćmy do Magdy. Jak wyglądał jej coming out? Czy musiała go 
w ogóle dokonywać?
Gdy była w gimnazjum, obserwowałam jej zachowanie. W jej po-
koju wisiały zdjęcia i plakaty przedstawiające kobiety, dziewczy-
ny, piosenkarki, aktorki, redaktorki, koszykarki. Zresztą koszy-
kówka to był od zawsze i nadal jest jej ulubiony sport. Teraz doszło 
również rugby.

Widziałam pierwsze sygnały zauroczeń, zamyślenia, czasami 
złość albo rozdrażnienie, widziałam zdjęcia w serduszkach. Nie 
pisała na przykład: Maciek, kocham Cię, tylko wpisywała imiona 
dziewczyn: Paulina, Krysia, Zosia… Teraz wiem, że wtedy sama 
upewniała się co do swojej orientacji i sama musiała zaakcepto-
wać siebie.

Nasz dom był otwarty dla jej rówieśników, ciągle ktoś przy-
chodził, wychodził. Zawsze pukałam przed wejściem do jej poko-
ju, ale zdarzało mi się zobaczyć przytulone dziewczyny oglądające 
film, słuchające muzyki czy też uczące się wspólnie. Nie dziwiło 
mnie to, bo sama tak się zachowywałam, gdy byłam w jej wieku. 
Taka dziewczęca bliskość raczej nikogo nie razi.

To następowało powoli. Chyba w drugiej klasie gimnazjum 
jedna z koleżanek zaczęła nas częściej odwiedzać, czasem zo-
stawała na noc. To też uważałam za naturalne. Z czasem zaczę-
łam obserwować, jak się zachowują. Aż któregoś dnia spytałam 
Magdę, czy podobają się jej dziewczyny i powiedziała, że tak. I to 
wszystko wyjaśniło.

Bardzo swobodnie.
Taki miałyśmy kontakt, dużo rozmawiałyśmy, ale to wcale nie 
było aż tak swobodne zachowanie. Mimo że byłam przygotowana 
na taką odpowiedź, bardzo to przeżyłam.

Spotkały Was jakieś nieprzyjemności?
Mnie osobiście nigdy nie spotkało nic nieprzyjemnego, ani nie 
usłyszałam nic przykrego. Z tego co wiem, Magdy też nie, mimo 
że ze swoją dziewczyną (mieszkającą w tym samym mieście) czę-
sto chodziły ulicami, trzymając się za ręce. Dziewczynom jest tro-
chę łatwiej. Wszyscy myślą, że dwie dziewczyny będące blisko ze 
sobą to przyjaciółki.

Ale pamiętam moje pierwsze odczucia, gdy już przyjęłam 
do wiadomości jej orientację seksualną. To był strach. Strach 
o to, jak ona będzie funkcjonować w środowisku, jak sobie po-
radzi, czy nie spotka się z agresją, czy nie zostanie odrzuco-
na. Wiedziałam, że dziewczyny muszą uważać na zachowanie, 
żeby nie zostały zaatakowane na ulicy, w klubie czy w szko-
le. W dużym mieście jesteś bardziej anonimowa, możesz zmie-
nić szkołę, drogę do pracy, możesz robić zakupy w innym skle-
pie, albo wybrać inne kino. W małym mieście czy na wsi nie ma 
tego komfortu. Prosiłam Magdę, żeby wracając późno do domu, 
nie trzymały się za ręce, nie obejmowały, nie całowały. Miesz-
kamy w okolicy, gdzie jest wiele knajp i nocnych sklepów. Ba-
łam się, że ktoś może je zobaczyć i pobić albo ubliżyć. Uczulałam 
ją, żeby mówiła, kiedy wychodzi, z kim i dokąd, kiedy zamie-
rza wrócić. Wszystko po to, żebym wiedziała, gdzie może być 
i o której powinna być w domu. Pisała mi SMS-a, że właśnie wy-
chodzi od koleżanki i będzie za dziesięć minut, a ja czekałam.  
Do czasu, aż widziałam, że pies już ją wyczuł, strzyże uszami, 
czeka pod drzwiami. Dopiero wtedy mogłam spokojnie zasnąć.

Czy gdy minął ten pierwszy strach, było już łatwiej?
W naszym mieście nie ma poradni czy choćby jednego psycholo-
ga zajmującego się sprawami osób LGBT. Byłam sama z tym pro-
blemem, nie miałam z kim porozmawiać, do kogo się zwrócić, 
ani komu zwierzyć. Informacji szukałam głównie w internecie. 
Odwiedzałam różne portale, fora i strony internetowe z porada-
mi i listami od rodziców i osób LGBT, również te wprowadzające 
w błąd. Ostatecznie dowiedziałam się, że dziecko się takie rodzi 
i my rodzice nie mamy na to wpływu.

TRZEBA DZIAŁAĆ, WALCZYĆ I OCIERAĆ ŁZY EWA KORONA



70 71

się czasem trzaśnięcie drzwiami czy też rzucenie talerzem albo 
kubkiem o podłogę (śmiech).

Niektóre matki muszą popłakać. A Pani?
Szczerze mówiąc, też popłakałam sobie czasem w poduszkę. Cór-
ka pewnie nawet o tym nie wie. Po coming oucie Magdy zaczęłam 
szukać informacji o homoseksualizmie, dużo czytałam, nie roz-
paczałam. Przerobiłam to sama, bo nie miałam na kogo „zwalić” 
problemu. Zawsze musiałam dawać sobie radę sama i nie szuka-
łam pomocy wśród ludzi. Nie miałam się do kogo zwrócić, może to 
z tego wynika. Może i lepiej, że byłam sama (śmiech).

Jak Magda zareagowała na powstanie Stowarzyszenia 
AKCEPTACJA?
AKCEPTACJA powstała po warsztatach Akademii Zaangażowane-
go Rodzica zorganizowanych przez KPH dla rodziców osób LGBT. 
A jak się o nich dowiedziałam? Magda podesłała mi link z infor-
macją o naborze do Akademii. Było już po terminie zgłoszeń, ale 
namówiła mnie, żebym spytała o miejsce i jeszcze jedno się zna-
lazło. Pomyślałam – pojadę, przynajmniej zwiedzę Warszawę, 
poznam nowych ludzi. Jak się okazało, udział w warsztatach po-
mógł mi wiele zrozumieć, poszerzyć wiedzę na tematy związane 
z orientacją psychoseksualną naszych dzieci i dojrzeć do decyzji 
o zaangażowaniu się w działalność przeciw homofobii oraz w po-
moc rodzicom osób LGBT, którzy nie mogą się odnaleźć po coming 
outach swoich dzieci.

Założenie Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Homosek-
sualnych, Biseksualnych i Transpłciowych AKCEPTACJA to był 
nasz kolejny krok w celu realizacji tych działań. Pamiętam, jak po 
zebraniu założycielskim zatelefonowałam do Magdy i w skrócie 
przedstawiłam jej, co się właśnie wydarzyło. Powiedziała mi wte-
dy: Super! Dacie radę! Te słowa utwierdziły mnie w przekonaniu, że 
nasza praca, cele, misja i sama organizacja są naprawdę potrzebne.

My, rodziny związane z AKCEPTACJĄ, żyjemy w swego rodza-
ju enklawie. Nasze historie zawsze kończyły się happy endami, 
ale należymy do mniejszości. Nadal na całym świecie są ludzie, 

Kiedyś przyszła do mnie koleżanka, którą uważałam za jedną 
z najbliższych. Powiedziałam jej, że moja córka jest lesbijką, a ona 
odpowiedziała, że załatwi jej wizyty u psychiatry lub psychologa, 
bo „to” się pewnie da wyleczyć. Zdałam sobie sprawę, że to ona po-
trzebuje psychiatry, albo może ja. Ale mojego dziecka nie trzeba 
leczyć. Znajoma ta nie jest już moją koleżanką.

Kiedy Magda już była na studiach, chciały z koleżanką wyje-
chać gdzieś podczas wakacji i odpocząć. Usiadłam przed kompu-
terem i zaczęłam szukać, dokąd dziewczyny mogłyby pojechać 
i być normalnie ze sobą, czuć się bezpiecznie i swobodnie. Znala-
złam obóz Feministycznej Akcji Letniej organizowany przez nie-
formalną grupę Ulica Siostrzana pod patronatem fundacji Auto-
nomia z Krakowa. Pojechały i wróciły zachwycone. W kolejnym 
roku pojechałam i ja.

FALa jest inicjatywą feministyczną. Przyjeżdżają dziewczyny, 
kobiety, matki, córki, lesbijki, kobiety heteroseksualne, cispłcio-
we, transpłciowe, interpłciowe, które chcą zgłębić zagadnienia 
feminizmu oraz przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy ze 
względu na płeć i orientacją seksualną. Każda FALa to kilkanaście 
różnych bloków tematycznych, każda uczestniczka zawsze znaj-
dzie coś interesującego dla siebie.

Zazwyczaj rodzice tylko mówią o bezpieczeństwie, ostrzegają. 
U was były konkretne działania.
Po prostu szukałam miejsca, środowiska, przestrzeni, w których 
dziewczyny będą mogły czuć się bezpiecznie. Rok później, kiedy 
wspólnie we trzy pojechałyśmy na FALę, niektóre uczestniczki 
były zdziwione, że matka mogła przyjechać z dorosłą córką i jej 
dziewczyną, i to na taki obóz. Pytały, czy to córka powiedziała 
mi o FALi, a Magda odpowiedziała, że było odwrotnie – to ja od-
kryłam FALę. Dziewczynom tak się spodobało, że od tego czasu 
współorganizują ten obóz.

Czyli w waszej historii nie było żadnego zgrzytu?
Jeżeli były jakieś, to nie ze względu na orientację Magdy. Takie jak 
w każdym domu. Jako że obydwie mamy „charakterki”, zdarzało 
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którzy nie akceptują swoich homoseksualnych dzieci, albo te 
dzieci nie dokonują coming outu ze strachu przed rodzicami.

Miałam okazję poznać środowisko osób LGBT, bywając na 
różnych spotkaniach, poznając znajomych Magdy i ich znajo-
mych. Ileż ja nocy przesiedziałam z dziewczynami na FALach… 
Ile się nasłuchałam ich historii, ile łez otarłam. Żaliły się, że 
z matkami w ogóle nie rozmawiają, nie mogą się wyoutować, 
niektóre nawet boją się przyznać, na jaki obóz jadą. A my może-
my we trzy wyjeżdżać na wakacje, mieć grono wspólnych znajo-
mych, wspólne zainteresowania, iść razem do kina, teatru czy na 
koncert. Rodzice często mają problem z rozmawianiem ze swo-
imi dziećmi, niezależnie od orientacji.

Czasem się zastanawiam, co kieruje ludźmi, którzy wyrzu-
cają dziecko z domu. Nie jestem w stanie sobie tego nawet wy-
obrazić. Jak można wyrzucić własne dziecko? Znam takie przy-
padki. Rodzice mówią – nie kontaktuj się z nami, nie przyjeżdżaj 
do nas, dopóki nie przestaniesz być gejem, lesbijką i nie przywie-
ziesz żony, męża.

Bardzo mnie cieszy, że w Warszawie powstał pierwszy – i na 
razie jedyny w Polsce – hostel dla osób LGBT. Miejsce powsta-
ło dzięki inicjatywie organizacji Lambda Warszawa oraz Trans-
-Fuzja i przeznaczone jest między innymi dla osób wyrzuconych 
z domu. Chociaż wolałabym, aby do takich sytuacji nigdy nie 
dochodziło.

Osoba homoseksualna, która wychodzi do świata ze wspar-
ciem rodziców, od razu ma przewagę. Dużo trudniej jej dokuczyć, 
jeśli stoją za nią najbliżsi.

Ludzie widzą nas, rodziców. I okazuje się, że nie jesteśmy 
potworami, tylko takimi samymi ludźmi, jakich spotykają na 
co dzień. Wsparcie rodziców jest bardzo ważne. A wsparcie ro-
dziców kochających i akceptujących – podwójnie ważne. Dzieci 
wiedzą, że mają kogoś przy sobie i pewnie mają też większą siłę 
i odwagę, aby zamanifestować, walczyć i przeciwstawić się ho-
mofobii i dyskryminacji. Ale żeby rodzice byli takimi rodzicami, 
to muszą z dziećmi rozmawiać. Pierwsza zasada i jedyna – roz-
mawiać (śmiech).

TRZEBA DZIAŁAĆ, WALCZYĆ I OCIERAĆ ŁZY

Jesteście z Magdą dwiema aktywistkami.
Zawsze uczyłam Magdę, że trzeba coś robić, działać, organizo-
wać. Widziała, że ja muszę sobie radzić sama, coś załatwić, gdzieś  
pojechać. Wiedziała, że musi robić tak samo. Kocham moją córkę 
i jestem dumna, że potrafi żyć swoim życiem oraz walczyć o prawa 
swoje i innych, że ma odwagę i siłę na różnych płaszczyznach prze-
ciwdziałać dyskryminacji i łamaniu praw obywatelskich. Dumna 
jestem, że się jej chce i że ma konkretnie określone cele.

EWA KORONA
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Adam, mój ukochany wujek, mieszka z rodziną w USA, gdzie – 
mimo znacznie lepszej sytuacji prawnej i społecznej osób LGBT 
– trzej bracia geje to niemała sensacja. Tym bardziej w Polsce. 
A już ojciec mówiący otwarcie, że akceptuje i bardzo kocha swo-
ich homoseksualnych synów, to niemal cud. Dlatego gdy Adam był 
w Polsce we wrześniu 2013 roku, Wiceprezeska Stowarzyszenia 
AKCEPTACJA, a prywatnie moja mama, dołożyła wszelkich sta-
rań, żeby wystąpił w programie telewizyjnym, by pokazać szer-
szemu gronu odbiorców, że to żaden cud, po prostu miłość do wła-
snych dzieci.

Przed dwoma laty pisałam o nim tak: Przez kilka godzin rozmo-
wy – nawet gdy opowiada tylko o prostych rzeczach – słychać, z jaką 
emfazą Adam mówi „moi synowie”, „moje dzieci”, „moje chłopaki”.

Po pierwszym występie w telewizji śniadaniowej od wszyst-
kich trzech swoich „muszkieterów” dostał wiadomość, że są z nie-
go bardzo dumni.

Od tego czasu zmieniło się wiele. Wówczas młodsi bliźniacy 
byli w trakcie coming outu. Dzisiaj wszyscy trzej synowie mó-
wią otwarcie o swojej orientacji. Młodsi udzielili nawet wywiadu 
dla „Repliki”, w którym pokazali duży dystans do siebie i ogrom-
ne poczucie humoru. Jeden z nich mówił o legalizacji małżeństw 
jednopłciowych w Karolinie Południowej, gdzie mieszkają: Super, 
nie? Miałem pomysł, żeby na Halloween przebrać się za takiego bar-
dzo przegiętego geja i zabierać parom hetero ich świadectwa ślubu. 
Bo jest ten głupi argument, że małżeństwa homoseksualne zniszczą 

tradycyjną rodzinę – to chciałem trochę poniszczyć (śmiech). Ale już 
tego nie zrobię, bo zalegalizowali!

Dużo się zmieniło, od kiedy ostatni raz rozmawialiśmy?
Na pewno chłopcy czują się teraz bezpieczni, są zupełnie otwarci, 
ale to Ty wszystkim utorowałaś drogę (śmiech).

Pierwszy wyoutował się Alan, potem Krystian i na końcu Ad-
rian. Pamiętam swoje pierwsze reakcje. Ciągle dzwoniłem do 
Twojej mamy i pytałem, co robić.

Lecąc do Polski, nie planowałem, że będziemy o tym rozma-
wiać w mediach, ale gdy padła taka propozycja, to napisałem do 
synów z pytaniem, czy nie mają nic przeciw mojemu uczestnic-
twu w programie. Napisałem do Adriana, że o nim też już wiem 
(ponieważ zrobił coming out w internecie). Zgodził się, żebym 
o tym opowiedział w telewizji, ale jeszcze się bał reakcji rodziny 
i najbliższego środowiska.

I jaka była reakcja?
Mama i babcia chłopców obawiały się, co powiedzą ludzie. Ja nie 
wiem, co ludzie mówią, bo jeszcze od nikogo niczego na ten temat 
nie usłyszałem. Polacy mieszkający w Stanach skupiają się wo-
kół Kościoła katolickiego. Pewnie gdybyśmy się w naszej parafii 
pojawili całą rodziną, to nie bylibyśmy mile widziani.

Po coming oucie najstarszego syna rozmawiałem z poprzed-
nikiem obecnego księdza, był bardzo negatywnie nastawiony, 
wręcz agresywny. Powiedział mi, że trzeba bliźniaków odseparo-
wać od brata, bo on jest bardzo złą osobą i to się źle skończy.

Powiedziałem księdzu o synach, bo szukałem jakiegoś roz-
wiązania, myślałem, że powie mi coś mądrego. Zwracając się do 
księdza z problemem, oczekuje się raczej wsparcia duchowego, 
tak jakby się rozmawiało z psychologiem, z kimś mądrym. A tu 
odwrotnie – poczułem się, jakbym dostał w twarz. I pomyślałem – 
jak ja mogę ich od siebie odseparować? To są moi synowie, kocham 
ich ponad wszystko. Jak ja mam teraz zareagować? Zacząłem szu-
kać informacji, dużo rozmawiałem z Twoją mamą, no i przez cały 
czas miałem wsparcie żony, Izabeli.
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A jak przebiegła rozmowa z chłopakami po Twoim powrocie 
z Polski?
Chłopcy powiedzieli: Tato, jesteś mistrzem świata! Od tego czasu 
nasze więzi bardzo się zacieśniły, przede wszystkim z Alanem. 
On się bał, myślał, że jestem hipokrytą, który w mediach mówi, 
że wszystko jest w porządku, ale tak naprawdę myśli coś innego.
Musiało upłynąć trochę czasu, żeby się przekonał, że go wspieram 
i żeby poczuł się bezpiecznie. Teraz widzę, że świetnie sobie radzi 
i jest dobrym człowiekiem.

Natomiast babcia chłopców, która o bliźniakach dowiedziała 
się z mediów, obawiała się, że to będzie źle odebrane przez jej pol-
skich znajomych. Prawdopodobnie bała się też, że jej mąż źle zare-
aguje. Ale nic takiego się nie wydarzyło, nie było protestów przed 
moim domem (śmiech). Jestem przekonany, że Polacy w swoim 
gronie mówią, że mam straszny problem, ale nikt prosto w oczy 
mi tego nie powiedział.

Zastanawiam się, co by było, gdybyście mieszkali w Polsce.
Trudno mi powiedzieć, jak bym się w tej sytuacji zachował, miesz-
kając w Polsce. Obserwuję Polskę z perspektywy USA i widzę, że 
nad Wisłą jest więcej nienawiści. Na sytuację w Stanach wpływ 
miała liberalna Północ. Mieszkamy w stanie uważanym za bardzo 
konserwatywny, ale nie ma tu ludzi, którzy o gejach wypowiada-
liby się tak wulgarnie jak to czasem słyszę w Polsce. Dużo jest tu 
ludzi wierzących, którzy powołując się na Biblię, mówią, że ho-
moseksualizm nie jest dobry, ale ich wypowiedzi są spokojne. Nie 
ma protestów, brzydkich słów, poniżania. Nigdy się z tym nie spo-
tkałem. Jeden przykład. Adrian ma kolegę geja. Jego rodzice mieli 
problem z akceptacją jego orientacji. Adrian porozmawiał z jego 
mamą, próbował jak najwięcej wyjaśnić. Nadal nie jest przekona-
na, ale w jej postawie nie ma cienia agresji.

Ameryka szybko się zmienia. Kiedy najstarszy syn się outował, 
to homoseksualizm był jeszcze tematem tabu, a od końca zeszłe-
go roku są już zalegalizowane związki jednopłciowe. Na różnych 
uroczystościach, na których gromadzi się dużo ludzi, np. z oka-
zji Dnia Niepodległości, widzę coraz więcej par jednopłciowych. 

Nie widziałem tego przed laty. Chyba bardziej się ukrywali. Teraz 
są otwarci, bo nie spotykają się z negatywną reakcją. A przecież 
mieszkamy w małym mieście. Nasza społeczność jest coraz bar-
dziej tolerancyjna. Ale to są ludzie naprawdę wierzący. Nie tacy, 
którzy po powrocie z kościoła zaczynają wyklinać na innych, a do 
obiadu wypijają ćwiartkę wódki.

Adrian też rozmawiał ze swoim księdzem i ten nie był aż tak 
bardzo przeciwny, nie zapowiedział ekskomuniki (śmiech). Tu nie 
ma takich ludzi jak ksiądz Oko.

Myślę, że w Polsce Kościół jest za blisko polityki, chociaż wielu 
ludziom to właśnie się podoba. Nie chcą, żeby Polska była otwar-
ta, żeby było miejsce dla katolików, muzułmanów, Żydów, homo-
seksualistów, heteroseksualistów. Mówią, że chodzi o polską tra-
dycję. Niech mają polską tradycję w domu. Ale spokojnie, to się 
zmieni.

W Stanach jest o tyle łatwiej, że wszyscy znają historię poni-
żania czarnoskórych i tu dzisiaj nie wolno obrażać kogoś za to, że 
jest inny. Jeszcze w latach 60. czarnoskórzy Amerykanie jeździli 
w innej części tramwaju. A jednak wszystko się zmieniło.

Zauważyłam, że rodzice nieheteroseksualnych dzieci zawsze 
mówią, że są z nich bardzo dumni.
Bo mamy powód do dumy. Kiedyś rozmawiałem o tym z jednym 
z synów. Zwrócił mi uwagę na fakt, że wiele osób homoseksual-
nych z racji swojej odmienności czuje presję, więc stara się po-
stępować jak najlepiej, nie zawieść. W szkole młody człowiek nie 
słyszy przekazu, że osoby homoseksualne są takie same jak inni, 
i jeżeli ten człowiek czuje, że jest homoseksualny, to wydaje mu 
się, że jest z nim coś nie tak. Alan czuł zagrożenie, myślał, że sta-
nie się coś złego, dlatego starał się być lepszy, osiągać kolejne cele 
w życiu, pokazać, że jest dobrym człowiekiem.

Przyznasz, że trzech homoseksualnych synów – to się nie zdarza 
często.
Pierwszy raz poczułem się, jakbym trafił w totolotka, gdy urodziły 
się bliźniaki. To było ogromne szczęście, poczułem się wyjątkowy. 
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Jeden z moich znajomych miał bliźniaki i bardzo mu zazdrościłem, 
a potem mnie się urodziły! Super!

Ponownie poczułem się niesamowicie, gdy jako ojciec trzej 
gejów zostałem zaproszony do radia. Prowadzący zapowiedzieli 
mnie jako wyjątkowego gościa. Wtedy pomyślałem, że faktycznie 
moja sytuacja jest wyjątkowa i niesamowita, ale pewnie nie każdy 
uwierzy, że tak myślę (śmiech).

Czy trudno Ci było mówić o synach w mediach?
Nie poszedłem tam, żeby zostać celebrytą. Wystąpiłem, żeby dać 
krótki przekaz – jestem tatą trzech gejów, to są fajni faceci i ja się 
z tym dobrze czuję. Mimo że wystąpienie w mediach to zawsze 
jest stres, warto było. Chłopcy się otworzyli. Jest lepiej niż było 
wcześniej. Teraz podczas świąt, różnych rodzinnych uroczystości 
i spotkań już nie rozmawiamy o tym, że są są gejami. Zupełny luz.

Ale nie od początku było tak kolorowo. Jak wyglądał ich coming out?
Pierwszy był Alan. Przeszedł swoje. Próbował rozmawiać z mamą 
i ze mną. Wtedy mi się wydawało, że on jest za młody na takie de-
klaracje i od razu uciąłem tę rozmowę jakimś krótkim zdaniem. 
Alan zamknął się w sobie i koniec, więcej tematu nie poruszał, bo 
wiedział, że nie spotka się z aprobatą.

Po pewnym czasie to ja zainicjowałem rozmowę. Jechaliśmy 
samochodem, spytałem, czy jest gejem, on potwierdził. I cisza. Je-
dziemy, radio gra. Dopiero po chwili powiedziałem: Synek, wszyst-
ko jest OK. Ale oswojenie się z nową sytuacją wymaga czasu.  
Na początku były turbulencje.

Nigdy nie byłem negatywnie nastawiony do homoseksuali-
stów, nigdy też nie przypuszczałem, że to będzie dotyczyło mo-
ich dzieci. Oczywiście nie byłem na Alana zły, ale nie wiedziałem, 
co mam robić. Myślałem, że może boi się dziewczyn, próbowałem 
to sobie jakoś tłumaczyć. Upłynęło trochę czasu zanim dotarłem 
do informacji. Na początku niestety pech, bo trafiłem na opinię, 
że homoseksualizm to choroba i trzeba ją leczyć. Rozmawiając 
z bliźniakami, mówiłem o Alanie lekceważąco. Po jakimś czasie 
zacząłem dostrzegać, że Krystian jest smutny i schudł. Czuł się 

wyobcowany, nie mógł się odnaleźć w tej sytuacji, bał się. Po co-
ming oucie wszystko się zmieniło.

Najbardziej uparty był Adrian. Do końca wydawało mi się, że 
jest stuprocentowym hetero. Ja nie korzystam z Facebooka, więc 
żadne informacje o nim do mnie nie docierały. Córka żony zrobi-
ła małe śledztwo i okazało się, że na swoim profilu zamieścił in-
formację, jak to dokładnie z nim jest. Żona pewnego razu spytała 
więc wprost: Chodź tu chłopie i odpowiadaj. Jesteś gejem? A on za-
przeczył. Po tej rozmowie zablokował wszystkich na Facebooku 
i cześć.

Zacząłem go obserwować. Poznałem jego kolegę. Pewnego 
dnia wybraliśmy się we trzech na przejażdżkę rowerową. Zauwa-
żyłem, że Adrian jest w stosunku do niego taki czuły i opiekuńczy. 
I już wiedziałem. Następnym etapem było moje pytanie, czy mogę 
o nich mówić w mediach.

Alan swego czasu powiedział mi, że czuje, że jest w mniej-
szości, ale to, że nie jest osobą heteroseksualną nie jest kwestią 
wyboru.

Chłopaki mówią, że chcieliby przeżyć prawdziwą miłość, 
chcieliby znaleźć odpowiednich partnerów. Ale nie jest łatwo. 
Młode pokolenie żyje inaczej niż my żyliśmy. My spędzaliśmy 
cały czas w gronie znajomych, dzięki koleżankom poznawało się 
inne koleżanki… A oni cały czas czekają.

Ja i Twoja mama w wieku Alana byliśmy już od kilku lat 
w związkach. Może te pierwsze związki nam się nie do końca uda-
ły, ale jakie nam się dzieci udały!

Uzupełnienie
W lipcu 2015 roku Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych uznał 
małżeństwa osób tej samej płci za legalne na terenie wszystkich 
stanów, a zakaz ich udzielania za niezgodny z konstytucją.
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Nie da się przejść obok nich obojętnie. Alicja ma burzę rudych lo-
ków, Filip niemal dwa metry wzrostu. Mieszkają w niedużym 
mieście, gdzie Filip prowadzi szkołę tańca. Mówią o nim, że jest 
najlepszym polskim choreografem i jednym z najlepszych na świecie 
– człowiek legenda, guru hip hopu – czytam na jednej z tanecznych 
stron internetowych.

Orientacja seksualna starszego syna nie była dla nich proble-
mem, ale okazała się nim dla lokalnej społeczności. Nieoczekiwa-
nie celem stał się ich młodszy syn, 14-letni Adam. Na murze szko-
ły podstawowej, do której chodził, pojawił się napis sugerujący, że 
Adam jest „pedofilem”. Choć bardzo zraniło, to nie złamało to Ali-
cji i Filipa. Napis zniknął, a Czeszykowie są dziś rodziną w pełni 
akceptującą i chcącą dawać przykład innym.

Kiedy pierwszy raz poczuliście dumę z syna?
ALICJA: Ja na pewno poczułam wielką dumę, gdy się urodził. Bar-
dzo chciałam mieć syna. Wychowywałam się z samymi kobieta-
mi, mam cztery siostry.
FILIP: Poczuliśmy się też bardzo dumni, gdy w drugiej klasie pod-
stawówki Olek dostał nagrodę przyznawaną za empatię wobec 
słabszych, za szczególną wrażliwość.
ALICJA: Było naprawdę dużo powodów do dumy, bo zarówno Olek, 

jak i Adam to bardzo fajne dzieci – zdolne, piękne, dobrze uczące 
się. Czujemy się naprawdę bardzo obdarowani naszymi dziećmi.

Czy Olek sam Wam powiedział, że jest gejem?
FILIP: Domyśliliśmy się tego dużo wcześniej. Pierwsze takie myśli 
pojawiły się gdy miał 8–9 lat.
ALICJA: Wtedy jeszcze nie byliśmy tacy otwarci jak teraz. Mąż 
skończył szkołę baletową, więc przebywał w środowisku, w któ-
rym było wielu gejów, ale dopiero teraz, wychowując Adama, wy-
powiadamy takie zdania jak: Gdy będziesz miał dziewczynę albo 
chłopaka…

Nam się to wszystko dopiero później ułożyło w całość, ale 
przypominam sobie, że Olek zawsze mówił, że nie będzie miał 
żony. Pamiętam też wiele sytuacji z jego dzieciństwa, kiedy ludzie 
mówili, że nie jest chłopcem, tylko aniołkiem.
FILIP: Miał takie długie kręcone jasne włosy. Wyglądał nie z tej 
ziemi…
ALICJA: I ludzie wyczuwali tę jego inność.
FILIP: Później nie miał żadnej dziewczyny.
ALICJA: A miał duże powodzenie, bo jest przystojny. Dużo dziew-
czyn się wokół niego kręciło. W pewnym momencie zaczął się 
ukrywać i rysował.

Któregoś dnia sprzątając, zobaczyłam na jego biurku rysunek 
dający dużo do myślenia – męski tors, taka fascynacja pięknym 
ciałem mężczyzny, i wilcza głowa, co też symbolizowało popęd 
seksualny. Syn w ogóle nie mówił o swojej seksualności, a jeste-
śmy dość otwarci w tych sprawach.
FILIP: Ale to cały czas były tylko domysły. Pewność zyskaliśmy, 
kiedy Olek miał około 17 lat.
ALICJA: Była premiera „Sali samobójców”. Strasznie na tym filmie 
płakałam, a gdy wyszliśmy z kina, to przytuliłam synów, spojrza-
łam Olkowi w oczy i już wiedziałam.

Na początku miał problem z zaakceptowaniem siebie. Może 
myślał, że mu to przejdzie. Zaczął mieć objawy somatyczne, pro-
blemy ze zdrowiem. Miałam silne poczucie, że musimy poczekać, 
aż on sam nam powie. Podsuwałam mu różne artykuły, mówiłam 

INNI  
W MNIEJSZYM  
MIEŚCIE



86 87

mu, że musi zaakceptować siebie, dawałam mu do zrozumienia, że 
wiemy.

Myślę, że istniało pewnego rodzaju porozumienie między nami 
– on chyba wiedział, że my wiemy, ale nic nie mówił. Moment, kie-
dy nam to powiedział wprost, nastąpił dopiero po maturze.
FILIP: Tuż przed wyjazdem na studia.
ALICJA: Pewnego wieczoru sprzątaliśmy po kolacji spędzonej ze 
znajomymi. Rozmawialiśmy i Olek niespodziewanie powiedział: 
To właściwie wy już wiecie. Mamo, tato, jestem gejem. To był bardzo 
wzruszający dla nas moment. Przytuliliśmy go i daliśmy do zro-
zumienia, że wiedzieliśmy i że wszystko jest w porządku.

Wcześniej był taki czas, kiedy zakochał się w koledze i do spo-
tkania z nim szykował się jak na randkę. Ja mu doradzałam, w któ-
rym sweterku będzie wyglądał ładnie, a on się porozumiewawczo 
uśmiechał. Wiedział, że ja wiem. Może powinniśmy mu powie-
dzieć wcześniej, żeby się nie męczył?

Ale poszedł na studia i już na pierwszym roku poznał Maćka.
FILIP : Ale zanim go poznał, mówił mi, że chciałby z kimś być, ale 
nie może znaleźć odpowiedniej osoby.

Czyli coming out Olka nie wywołał trzęsienia ziemi.
ALICJA: Kiedy się człowiek dowiaduje, że ma homoseksualne 
dziecko, to nie skacze pod sufit, bo się o nie boi. Ostatnio chłopak 
Olka około północy przez przypadek wybrał numer mojego tele-
fonu, a ja już byłam w strachu, że pewnie Olek leży w szpitalu, że 
ktoś go pobił. Rodzice martwią się, że dziecko będzie miało trudne 
życie. Na początku myśleliśmy o tym, że nie będzie miał rodziny 
i dzieci, ale to bardzo szybko nam przeszło, bo zrozumieliśmy, że 
przecież może mieć rodzinę. Ale trzęsienia ziemi nie było.
FILIP: Ale to nie znaczy, że było łatwo. Dla mnie to był długi pro-
ces, zanim to sobie poukładałem. Dopiero przed rokiem w pełni 
ten stan zaakceptowałem. Dziś jestem zachwycony chłopakiem 
Olka.

Gdy syn miał 16 lat i już wiedziałem, że jest gejem, to myślałem, 
że to może się jednak zmieni. Wtedy jeszcze niewiele wiedzia-
łem na temat homoseksualizmu, chociaż już w szkole baletowej 

miałem kontakt z osobami homoseksualnymi. Wychowałem się 
w domu, w którym mama powtarzała: Żebyś tylko gejem nie został. 
To były lata 80., trudno się dziwić. Gdy na studiach dowiadywałem 
się o kolejnych kumplach, byłem w szoku.
ALICJA: Baliśmy się reakcji teściowej. Ona uważała, że złe do-
świadczenia sprawiają, że zostaje się homoseksualistą. Była zda-
nia, że chłopcy w szkołach baletowych są uwodzeni przez „zbo-
czeńców” i dlatego zostają gejami. Każdego kolegę, którego Filip 
przywoził do domu, od razu podejrzewała o homoseksualizm. I Fi-
lip ciągle to słyszał.
FILIP: Dlatego było mi trudno, ale dla mojego syna to musiało być 
tysiąc razy trudniejsze.

Jak więc zareagowała teściowa?
FILIP: Mama przyjechała na święta dzień wcześniej, Olka jeszcze 
nie było.
ALICJA: Chcieliśmy powiedzieć, gdy przyjedzie reszta rodziny. 
Ale Adam nalegał: Powiedzcie babci, powiedzcie. No i już nie było 
wyjścia. Powiedzieliśmy: Mamo, Olek jest gejem. Nie wiedziała, co 
zrobić. Generalnie przyjęła to dobrze, ale to nie była do końca na-
turalna reakcja.
FILIP: Musiała to przetrawić.
ALICJA: Gdy wyjeżdżała, powiedziała: Uważajcie na Adasia. Nie 
wiem, co to miało znaczyć. Żeby on też nie był gejem? Żeby Olek 
go nie „zaraził”? Bardzo mnie to zdenerwowało.

A jak reaguje rodzina i znajomi?
ALICJA: Jeżeli nie zna się żadnej osoby homoseksualnej, to myśli 
się, że to „jakiś gej”. A przecież to jest nasz Oluś, wspaniały, wraż-
liwy! Generalnie cała rodzina akceptuje to, że jest gejem.
Wszystko zależy od tego, jak się o tym mówi. Pewnie inaczej by 
reagowali, gdybym ja powiedziała, że mam im do przekazania coś 
strasznego. Ale my o tym rozmawiamy swobodnie, w naturalny 
sposób opowiadamy, co słychać u Olka i Maćka. I ludzie są zasko-
czeni. Początkowo nie wiedzieli, jak reagować, ale to się ułożyło.
Możemy powiedzieć, że wydarzenia tych ponad dwóch lat mocno 
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zweryfikowały naszych znajomych. Niektórzy przyjęli to dobrze, 
ale z niektórymi kontakt się urwał.
FILIP: Niektórzy są pełni podziwu, że można tak otwarcie o tym 
mówić.
ALICJA: Mnie to denerwuje, bo co tu podziwiać? Zawsze mówię 
takim osobom: Gdybyście się dowiedzieli, że wasz syn jest gejem, to 
byście robili tak samo. Tu nie ma powodu do podziwu.

Na ścianie szkoły, w której uczy się wasz młodszy syn, pojawił się 
napis, że Adam jest „pedofilem”.
ALICJA: Tam pewnie miało być napisane, że Adam jest „pedałem” 
czy „pederastą”, ale dzieci nie rozumieją znaczenia tych słów. 
Zresztą nie tylko dzieci. „Pedofil” i „pederasta” czy „pedał” to dla 
nich znaczy to samo.

O tym napisie dowiedzieliśmy się od Adasia. Zastanawialiśmy 
się, co z tym zrobić. Czy od razu reagować ostro i domagać się do-
chodzenia, kto to napisał, czy czekać na rozwój wydarzeń. Adaś 
nie chciał, żebyśmy interweniowali. I nic się nie wydarzyło, nikt 
ze szkoły nas nie poinformował, że coś takiego miało miejsce. Po 
prostu napis został usunięty. Obserwowaliśmy zachowanie syna, 
byliśmy wyczuleni na jakieś niepokojące symptomy. Ale nie zaczął 
unikać szkoły czy sygnalizować złego samopoczucia. Teraz myślę, 
że ta sytuacja nas tak zaskoczyła, że nie wiedzieliśmy, co zrobić.

To zaskoczenie w ogóle nie dziwi. Do waszego fajnego świata 
wkradała się homofobia.
FILIP: Mieszkamy na przedmieściach Zielonej Góry. W całej szkole 
jest około dwustu dzieciaków.
ALICJA: Ten atak przyszedł z zupełnie nieoczekiwanej stro-
ny. Prędzej byśmy się spodziewali, że to Olek będzie miał jakieś 
nieprzyjemności.

Kiedy powiedzieliście o tym Olkowi?
FILIP: Od razu.
ALICJA: Olek się bardzo przejął, rozmawiał z Adasiem. To właśnie 
Adamowi jest najtrudniej. Ma 14 lat, młode byczki w jego wieku 

podkreślają swoją seksualność, mówią: Nie bądź ciotą…
FILIP: Tym bardziej, że Adam gra w piłkę nożną. W tym środowi-
sku to nagminne.
ALICJA: Musi się z tym mierzyć. Ale przychodzi do domu i nam 
o tym mówi. Ostatnio na przykład o tym, że kolega opowiadał ka-
wał o gejach i Adaś udawał, że tego nie słyszy. Bardzo źle zniósł 
to, że nie zareagował, bo bardzo kocha brata i czuł się jak zdraj-
ca. Tłumaczyłam mu, że nie byłoby dobrze, gdyby się oburzył i po-
wiedział, że jego brat jest gejem. Próbowałam mu podpowiedzieć, 
jak mógłby z tej sytuacji wybrnąć. Na przykład powiedzieć, że to 
po prostu głupi kawał, żeby zbić kolegę z tropu. Powtarzamy mu, 
żeby nie zgrywał bohatera, żeby się nie narażał.

Ale z drugiej strony to Adam dążył do tego, żeby powiedzieć 
teściowej o Olku. A kiedy pierwszy raz przyjechał do nas Maciek, 
to Adam przygotował dla niego laurkę.
FILIP: To wszystko splotło się też z wyprowadzką Olka z domu 
i Adam został z nami sam. W tym wieku, czyli pod koniec podsta-
wówki i na początku gimnazjum, z jednej strony młody człowiek 
chce się wyróżniać, a z drugiej – równać do innych, chciałby, żeby 
jego sytuacja była jak najzwyczajniejsza.
ALICJA: To fakt, że my się trochę wyróżniamy. Ludzie często się 
nam przyglądają. Ja mam rude loki, ubieramy się trochę inaczej 
niż przeciętni Kowalscy. Niedawno przed szkołą Adasia wychy-
liłam się z samochodu i zawołałam go, a jacyś chłopcy skomento-
wali to, że „matka siarę zrobiła”. Spytałam syna, czy nie wolałby, 
żebym była mniej rozpoznawalna. Powiedział, że nie.
FILIP: Mnie czasem mówi, że jestem kontrowersyjny (śmiech). To 
nie jest Warszawa. Gdy jako juror wziąłem udział w programie te-
lewizyjnym, to wołali na mnie „You can dance”. Mam swoją szkołę 
tańca i dbam o swój wizerunek, bo z tego żyję. Nasi chłopcy dźwi-
gali to obciążenie od dziecka.
ALICJA: Żyją w takiej rodzinie i się do tego przyzwyczaili.
FILIP: Ale Adam jest bardzo przebojowy. Gdy chłopaki mają jakiś 
problem z tym, że jego brat jest gejem, to on potrafi to obrócić na 
swoją korzyść.
ALICJA: Adaś miał potrzebę, żeby się tym z kimś podzielić. 
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Powiedział najlepszemu koledze, że jego brat jest gejem, a ten od-
powiedział: Spoko, mój wujek też. Chłopcy chodzą razem do gim-
nazjum i wiemy, że Adaś ma wsparcie. W razie gdyby miał jakieś 
nieprzyjemności, to nie jest w szkole sam.

Czyli gdyby nie ten incydent z napisem na ścianie szkoły, to 
moglibyście powiedzieć, nie było żadnych problemów z akceptacją 
Olka przez otoczenie.
FILIP: No tak.

A w relacjach rodzinnych coś się zmieniło, od kiedy Olek dokonał 
coming outu?
ALICJA: Zmieniło się zdecydowanie na lepsze, od kiedy Olek ma 
chłopaka. Są razem już prawie dwa lata. Jesteśmy spokojniejsi 
o jego bezpieczeństwo. Maciek jest kilka lat starszy, dojrzalszy 
i nie raz doświadczył homofobii, więc wie, jak należy się zacho-
wać w takich sytuacjach. Maciek jest w ogóle bardzo fajnym i in-
teresującym mężczyzną. I co najważniejsze, Olek jest szczęśliwy 
i spełniony. Kochają się po prostu, bo to jest prawdziwa, poważna 
miłość. A my jesteśmy szczęśliwymi rodzicami szczęśliwego, cu-
downego syna. Czy można chcieć więcej?
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można im powiedzieć o swoich emocjach, uczuciach, czy w końcu 
o osobie, którą się kocha. Nie można też czuć się bezpiecznie, gdy 
rodzice nie chcą słuchać o krzywdach wyrządzanych właśnie ze 
względu na orientację.

Wsparcie najbliższych jest filarem niezbędnym do właściwego 
funkcjonowania, do budowania poczucia własnej wartości i – po 
prostu – dobrego życia.

Przekonałam się o tym wielokrotnie, gdy rodzice byli obok 
w trudnych dla mnie momentach i gdy wiedziałam, że ręce mamy 
i taty złapią mnie za kołnierz, gdy będę się potykać. Nie byłoby to 
możliwe, gdyby nie akceptowali mnie taką, jaka jestem.

Dziękuję moim rodzicom, rodzicom, którzy opowiedzieli mi 
swoje historie i wszystkim rodzicom, którzy akceptują i kochają 
swoje nieheteroseksualne dzieci.

Żeby z tym szczęściem nie trzeba się było chować – mawiała Iza-
bela Jaruga-Nowacka. To także moje marzenie.

Wiktoria Beczek

Rozmowy, które miałam przyjemność prowadzić z akceptujący-
mi i kochającymi rodzicami, dają wiele nadziei. Nadziei na to, że 
przyjdzie moment, w którym żadna osoba nieheteroseksualna nie 
będzie przeżywała bólu odrzucenia przez najbliższych.

Moi rozmówcy pięknie mówili o swoich dzieciach i swojej mi-
łości do nich. Wiedzieli od początku, albo przekonali się z czasem, 
że mogą w pełni zaakceptować swoich synów i swoje córki, cie-
szyć się nimi, dzielić radość ze wszystkich sukcesów, ale też być 
przy nich, gdy dzieje się coś złego.

Wydawałoby się, że tak powinien postępować każdy rodzic  
– stać za dzieckiem niezależnie od wszystkiego. Jednak praktyka 
pokazuje coś zgoła innego. Obraz polskiej rodziny z nieheterosek-
sualnym dzieckiem jest daleki od ideału. Chociaż temat jest obec-
ny w mediach i popkulturze już od lat, nadal powiedzenie o swojej 
orientacji innej niż heteroseksualna jest „przyznaniem się” i może 
się skończyć tragicznie. Wiele coming outów skutkuje szykana-
mi, zerwaniem kontaktów, ich znacznym pogorszeniem, czy na-
wet wyrzuceniem z domu. W ogromnej większości przypadków 
orientacja dziecka staje się w rodzinie pewnym tabu, o którym nie 
wolno mówić i które należy ukrywać przed dalszą rodziną, sąsia-
dami czy znajomymi. To zaś prowadzi do dalszego życia w ukryciu 
i strachu przed ujawnieniem.

Nie da się „odłączyć“ człowieka od jego orientacji psychosek-
sualnej, co próbuje robić – być może w dobrej wierze – wielu rodzi-
ców. Trudno jest zbudować zażyłe relacje z najbliższymi, gdy nie 
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STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ  
OSÓB HOMOSEKSUALNYCH, 
BISEKSUALNYCH I TRANSPŁCIOWYCH

Jesteśmy rodzinami i przyjaciółmi osób LGBT.

Wspieramy budowanie pozytywnych relacji między osobami 
LGBT a ich rodzinami i przyjaciółmi. 

Inicjujemy i wspieramy działalność na rzecz równouprawnienia 
osób LGBT. 

Podejmujemy działania edukacyjne skierowane do ogółu 
społeczeństwa. 

Swoją otwartą postawą chcemy dać przykład innym. 

Naszą wizją jest otwarte społeczeństwo, w którym osoby 
homoseksualne, biseksualne, transpłciowe i ich rodziny są 
akceptowane oraz cieszą się pełnią praw obywatelskich.

POTRZEBUJESZ POMOCY?
POSZUKUJESZ INFORMACJI?
CHCESZ DO NAS DOŁĄCZYĆ?
•   biuro@akceptacja.org    
•   www.akceptacja.org    
•   www.facebook.com/akceptacja
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