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Poznań uchodzi dziś za jedno z najbardziej tęczowych miast w Polsce. Barwny korowód, 

który przemaszerował w lipcu 2022 r. ulicami miasta przez nikogo nie niepokojony, liczył osiem 

tysięcy osób. Aż trudno uwierzyć, że pierwsze Poznańskie Marsze Równości sprzed niespełna 20 

lat nie zdołały pokonać nawet kilkuset metrów z powodu agresywnych kontrmanifestacji i oficjalnego 

zakazu prezydenta Ryszarda Grobelnego. Dziś nie ma wątpliwości, że w Poznaniu zaszła kolosalna 

zmiana świadomości społecznej odnośnie osób LGBT+, także tych tworzących rodziny z dziećmi. 

 

 Tęczowe rodziny są trochę nietypową częścią ruchu LGBT+, chyba najbardziej ze wszystkich 

połączoną z heteroświatem i najbardziej na niego zdaną. W minionych latach wiedza, że rodziny 

tęczowe istnieją i że spora ich reprezentacja żyje w Poznaniu, że dzieci chodzą do szkół i 

przedszkoli, a rodzice na wywiadówki, że odwiedzają gabinety lekarskie, wchodzą w interakcje z 

sąsiadami i uczestniczą w miejskich wydarzeniach kulturalnych, przedostała się do świadomości 

poznańskich radnych, urzędników i urzędniczek. Ludzie, którzy kształtują lokalne polityki i wywierają 

realny wpływ na codzienne życie miasta uznali, że tęczowe rodziny są jego częścią i że muszą czuć 

się tu dobrze (jak powiedział radny Marek Sternalski1). „Teraz tęczowe rodziny to już oswojony, 

zwykły temat” - mówiła z kolei radna Marta Mazurek w dyskusji na konferencji Genealogie w ruchu 

LGBT+2.  

 

 Ta zmiana była możliwa zarówno dzięki inicjatywom podejmowanym przez lokalne władze 

(np. powołanie pełnomocniczki Prezydenta ds. przeciwdziałania wykluczeniom), jak i dzięki 

intensywnemu rozwojowi ruchu osób LGBT+, w którym i my miałyśmy swój udział. W 

prezentowanym raporcie opisujemy działania podejmowane początkowo przez nieformalną grupę, 

a następnie Fundację Tęczowe Rodziny, osadzone na kilkuletniej linii czasu, która ściśle splata się 

z liniami naszego życia jako tęczowych matek - aktywistek - akademiczek. Pierwszą część raportu 

rozpoczynamy od krótkiego przybliżenia idei sojusznictwa i przedstawienia głównych obszarów 

działań, przy pomocy których budowałyśmy sieci sojusznicze tęczowych rodzin w Poznaniu i poza 

 

1
 Sternalski, Marek, 2019. Transkrypt wypowiedzi z dyskusji panelowej na seminarium pt.: Sytuacja rodzin LGBT+. Od 

polityki unijnej do polityki lokalnej. Zapis dyskusji  dostępny na kanale YT Fundacji Tęczowe Rodziny; 

https://youtu.be/x7aUgk3M4pA . Poznań, UM. 
2 Mazurek, Marta 2022. Autoryzowana wypowiedź w trakcie dyskusji na konferencji naukowej Genealogie w ruchu LGBT+. 

Poznań: UAM. 

https://youtu.be/x7aUgk3M4pA
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nim. Ten fragment wzbogacamy tabelką, które odzwierciedlają naszą historię - zwłaszcza tę sprzed 

powołania do życia Fundacji. Część druga jest naszą opowieścią, w której - obok wspomnień 

odnoszących się do faktów i konkretnych zdarzeń - próbowałyśmy także uchwycić zmiany, jakie 

zachodziły w nas samych i w ludziach wokół nas. Co tu dużo mówić, historia powstania i działań 

naszej Fundacji jest też historią sojusznictwa, o które zabiegałyśmy, które starałyśmy się 

pielęgnować i którego wciąż się uczymy. Liczymy, że zainspiruje Cię ona do podejmowania działań 

samorzeczniczych - o ile tworzysz tęczową rodzinę. Lub działań sojuszniczych - jeśli leży Ci na sercu 

kształtowanie świata, w którym tęczowe rodziny mogą czuć się bezpiecznie i dobrze. 

 

         Joanna Śmiecińska i Jowita Wycisk 
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CZĘŚĆ I. O SOJUSZNICTWIE - KRÓTKO I NA TEMAT 

 

Sieci sojusznicze - co to właściwie jest? 

 

Sojusznictwo to działanie na rzecz osób lub grup, które znajdują się w gorszym położeniu oraz 

doświadczają trudności. To też świadomość własnej rangi lub przywileju wynikającego z faktu bycia 

w większości. 

Aleksandra Muzińska, aktywistka LGBT+3 

   

 

Żyjąc w tęczowej rodzinie, nieraz miałyśmy okazję przekonać się, że dla wielu ludzi nasz własny 

głos nie jest tak dobrze słyszalny, jak głos osób hetero (lub tak postrzeganych), które wypowiadają 

się w naszej sprawie. Zwłaszcza osób rozpoznawalnych i cenionych w lokalnej społeczności, 

mających wpływ na kształtowanie realiów codziennego życia, o bogatych sieciach kontaktów. Nie 

chodzi o to, by ktoś nas wyręczał w dążeniu do uznania naszych rodzin za równoprawne. Chodzi o 

to, by ktoś uprawomocnił nasz głos.  

  

Ale sojusznictwo chcemy rozumieć także jako wzajemne wsparcie, które dają sobie osoby LGBT+. 

Jesteśmy różni w obrębie tej ogromnej, rozproszonej społeczności, a nasze tożsamości nie kończą 

się na literkach akronimu. Mamy różne doświadczenia i różne przywileje. Dzięki nim możemy na 

wiele sposobów sobie pomagać, nawet w mikroskali swojego sąsiedztwa czy miejsca pracy. W 

sieciach zależności, w których pozostajemy, bycie w potrzebie i dawanie wsparcia nierozłącznie się 

ze sobą wiążą.  

  

 

3 Muzińska, Aleksandra, 2022. Różnorodność w polskich firmach. Dostępne na: 

https://www.facebook.com/watch/?v=430904528401532 

https://www.facebook.com/watch/?v=430904528401532
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Główne obszary działania 

Nasze działania związane z budowaniem sojusznictwa w Poznaniu dzielimy na kilka obszarów: 

1. Ustalenie nadrzędnego celu: 

Zależy nam na dobrostanie i bezpieczeństwie naszych dzieci. Nasze wartości to: 

wzmocnienie dzieci z tęczowych rodzin, ochrona dzieci przed dyskryminacją, zapewnienie 

bezpieczeństwa i optymalnych warunków rozwoju, poszanowanie prawa dziecka do 

godnego traktowania jego i jego rodziny, wzmacnianie więzi międzypokoleniowych, 

integracja społeczna, odpowiedzialność i troska. 

2. Identyfikacja zasobów wewnętrznych: 

a. doświadczenia życiowe - wiemy, jak to jest żyć w tęczowej rodzinie, co czyni nas ekspertkami 

od codziennego życia tęczowych rodzin; 

b. kompetencje zawodowe: warsztat badawczy, umiejętności edukacyjne; Jowita: umiejętności 

związane z pomocą psychologiczną, prowadzenie warsztatów antydyskryminacyjnych, 

mindfulness; Joanna: znajomość kultury amerykańskiej i anglosaskiej, wykształcenie 

anglistyczne; 

c. kompetencje osobiste: otwartość na nowe doświadczenia, łatwość nawiązywania kontaktów, 

lojalność, poczucie odpowiedzialności, dystans do siebie, życzliwość, systematyczność, 

wyrozumiałość, fantazja (to są kompetencje nas obu, pod wieloma względami uzupełniamy 

się - nie stresuj się, jeśli Twoje są inne albo jest ich mniej :)) 

3. Identyfikacja zewnętrznych źródeł wsparcia: 

d. akceptujący rodzice, rodzeństwo i przyjaciele - osoby, które są zaciekawione naszą rodziną, 

dobrze nam życzą, troszczą się o nas i dają nam poczucie bezpieczeństwa. Nie wszyscy 

członkowie naszych rodzin są właśnie tacy, a ci, którzy są - nie byli tacy zawsze. Dlatego 

nauczyłyśmy się korzystać ze wsparcia tych, którzy są gotowi je dać i nie przekreślać tych, 

którzy dopiero dojrzewają do zaakceptowania nas w pełni; 

e. akceptujące koleżanki i koledzy z pracy, życzliwi sąsiedzi, otwarci światopoglądowo lekarze 

i specjaliści zdrowia psychicznego, wychowawcy i nauczycielki naszych dzieci; z 

zastrzeżeniem - jak wyżej :); 
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f. inne osoby LGBT+ i ich akceptujące rodziny (także rodzice i dziadkowie), znajomi i 

przyjaciele. 

Kimkolwiek by nie byli ludzie, którzy są gotowi nam pomóc - wszyscy oni mają swoje własne 

zasoby i kompetencje, które mogą w tym celu wykorzystać. Na przykład w naszym przypadku 

siostra Jowity bardzo pomogła nam merytorycznie w wypełnianiu pierwszych wniosków 

grantowych, w zorganizowaniu spotkania dla tęczowych rodzin w ramach Festiwalu 

Tęczowych Rodzin w 2019 r. z udziałem wyszkolonych psów (szkoleniami zajmuje się 

hobbystycznie), a także w zorganizowaniu zjazdu tęczowych rodzin w sprzyjającej nam 

agroturystyce, dzięki czemu mogłyśmy czuć się tam całkowicie bezpiecznie spędzając czas 

pod powiewającą tęczową flagą :)).  

g. zasoby wynikające z wykonywanej pracy i hobby: dostęp do najnowszych publikacji 

naukowych nt. tęczowych rodzin i ich praw, możliwość łatwego nawiązania kontaktów ze 

spacjalistami_kami w dziedzinach zdrowia psychicznego, prawa, edukacji, a także montaż 

filmów (Joanna i jej syn Feliks); 

h. zasoby wynikające z bezpiecznej i stabilnej sytuacji finansowej: stałość zatrudnienia, 

sytuacja finansowa umożliwiająca zaspokojenie podstawowych potrzeb. 

4. Nawiązywanie kontaktów - najlepiej bezpośrednich (ale czasem warto też pisać listy - patrz niżej) 

- z osobami / organizacjami, które stawiają sobie podobne cele: 

a. w środowisku LGBT+: z innymi tęczowymi rodzinami i grupami internetowymi (Kobiety-

Kobietom, Facebook, Instagram itp.); z Anną Strzałkowską i Martą Abramowicz ze 

Stowarzyszenia Tolerado, z Grupą Stonewall, z Kampanią Przeciw Homofobii, z NELFA i 

innymi organizacjami z zagranicy, z Lambdą Warszawa itd.; 

b. w środowisku osób i organizacji pozarządowych działających na rzecz praw człowieka: 

kontakt z adw. Anną Mazurczak, z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-

Społecznych i Szkoleń, ze Strajkiem Kobiet, z Fundacją Bezlik, z Poznańskim Centrum 

Wolontariatu; 

c. we władzach lokalnych i w instytucjach publicznych: z Martą Mazurek i Stellą Gołębiewską - 

Pełnomocniczkami Prezydenta Poznania ds. równego traktowania, z dyrektorką Wydziału 

Zdrowia i Spraw Społecznych Magdaleną Pietrusik-Adamską (patrz: list w ramce poniżej), z 
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dyrektorką poznańskiego Centrum Inicjatyw Rodzinnych Urszulą Mańkowską, z 

nauczyciel_k_ami i dyrektor_k_ami przedszkoli i szkół naszych dzieci. 

5. Podejmowanie współpracy (wychodzenie z inicjatywą, odpowiadanie na potrzeby): 

i. współorganizacja konferencji Dziecko zagrożone homofobią z Uniwersytetem (miejsce 

pracy) i z Urzędem Miasta Poznania; 

j. organizacja seminariów (Rodzinnie o LGBT, Sytuacja rodzin LGBT+. Od polityki unijnej do 

polityki lokalnej), szkoleń (Szkoła bez homofobii) i webinariów (Jak wspierać osoby LGBT+ i 

ich rodziny) - zwykle we współpracy z Urzędem Miasta Poznania; 

k. włączenie się w organizację miejskich inicjatyw i imprez równościowych - Tygodnia 

Tolerancji, Targu Dobra, Poznańskich Dni Rodziny; 

l. działalność w Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniczce Prezydenta ds. 

równego traktowania. 

6. Zarządzanie jawnością (własną / dzieci): 

Stawiamy na otwartość. Swobodne i spokojne mówienie o własnej sytuacji rodzinnej jest 

podstawą podejmowania działań samorzeczniczych i wiemy, że nasi sojusznicy i sojuszniczki 

potrzebują tej otwartości, aby móc nas wspierać w naszych dążeniach. Nie oznacza to 

jednak, że nasze rodziny (partnerki i dzieci) są równie gotowe na jawność. Jesteśmy ostrożne 

zwłaszcza w zakresie włączania dzieci w podejmowane inicjatywy i trzymamy się zasady, że 

to my podjęłyśmy decyzję o posiadaniu tęczowej rodziny, więc to my stawiamy czoła światu 

- dlatego nie oczekujemy od naszych dzieci, że  będą dokonywać coming outu za nas, a tym 

bardziej - że staną się aktywistami_kami ruchu LGBT+. Zwłaszcza w zakresie ujawnianiu 

wizerunku naszych dzieci w mediach, mocno rozważamy kwestie bezpieczeństwa. Wiemy, 

że są w Polsce miejsca, w których tęczowi rodzice mogą mieć obawy o bezpieczeństwo 

swoich dzieci i że to powstrzymuje ich przed jawnością. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, 

że utrzymywanie ścisłej tajemnicy i zobowiązywanie do niej dziecka, może mieć niekorzystny 

wpływ na jego samopoczucie. Dlatego zachęcamy do stopniowego i przemyślanego 

ujawniania się przed osobami, które darzymy zaufaniem, a także do wyprzedzania 

ewentualnych trudności, które mogą mieć nasze dzieci w przedszkolu czy szkole, przez 

poinformowanie o sytuacji rodzinnej bezpośrednią opiekunkę / opiekuna dziecka lub dyrekcję 
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placówki (nota bene, taka rozmowa może być dobrą okazją do budowania pierwszych 

sojuszniczych kontaktów). Jeśli dziecko ma już kilkanaście lat, warto wziąć pod uwagę jego 

zdanie na temat poziomu naszej jawności. Bardzo mocno zachęcamy też do podtrzymywania 

kontaktów z innymi tęczowymi rodzinami i wymiany doświadczeń na temat coming outów - z 

autopsji wiemy, że to doskonale służy wypracowaniu własnej strategii zarządzania 

jawnością, dostosowanej do lokalnego kontekstu. 

7. Działania sformalizowane 

Założenie własnej organizacji pozarządowej daje możliwość ubiegania się o środki finansowe 

na konkretne projekty związane z integracją, widocznością tęczowych rodzin, edukacją i 

zmianą postaw społecznych czy też organizowaniem wsparcia prawnego i 

psychologicznego. Organizacja ma własną osobowość prawną, dzięki czemu zmienia  się 

sposób postrzegania nas przez innych - z osób prywatnych stajemy się działaczkami na 

rzecz pewnej sprawy. Możemy być zapraszane do współpracy jako odrębny podmiot, co nie 

byłoby możliwe, gdybyśmy były „jedynie” osobami prywatnymi (np. zaproszono nas do 

współpracy nad miejską polityką na rzecz rodzin). Możemy też zrzeszać się jako organizacja 

na poziomie krajowym (Komisja Dialogu Obywatelskiego) i międzynarodowym (przystąpienie 

do Network of European LGBT Families Aassociation). Możemy wreszcie same inicjować 

współpracę z innymi organizacjami i osobami. Liczymy na to, że jeśli to czytasz - jesteś jedną 

z nich! Gdybyś jednak uznał_a, że wolisz działać organizacyjnie na własnych warunkach - 

nie wahaj się. Założenie organizacji i zarządzanie nią to duże wyzwanie, ale jeśli kręcą Cię 

możliwości, jakie ono daje - zrób to! :))  

 

Poniżej, w formie tabeli, przedstawiamy chronologię działań, które w ciągu kilku lat doprowadziły nas 

do decyzji o założeniu Fundacji i wskazujemy, jakie znaczenie miały dla nawiązywania kontaktów z 

osobami i organizacjami sojuszniczymi. Ich szczegółowy opis znajdziecie w części II, gdzie dzielimy 

się naszą historią. 
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Tabela 1. Zdarzenia, które miały znaczenie dla budowania sieci sojuszniczych i przyczyniły się do 

powstania Fundacji Tęczowe Rodziny 

Kiedy? Co? Jakie korzyści odniosłyśmy w kontaktach 

sojuszniczych,  

w tym także - ze środowiskiem LGBT+ 

Maj 2012 Udział w  konferencji 

pt.: Nienormatywne Praktyki 

Rodzinne na Uniwersytecie 

Warszawskim 

Katarzyna Szustow zaprasza nas do audycji w 

Radio TOK FM. 

Wrzesień 2015 Udział Jowity w zjeździe 

tęczowych rodziny na Kaszubach 

Poznajemy Annę Strzałkowską, nawiązujemy 

kontakty z rodzinami z innych miast w Polsce. 

Poznajemy rodziny z Poznania i zakładamy 

grupę Tęczowe Rodziny i Przyjaciele na Fb. 

Październik 

2015 

Udział Joanny i Jowity w 

spotkaniu otwartym Grupy 

Stonewall po Marszu Równości 

 

Rozpoczynamy współpracę z Grupą Stonewall. 

Luty 2016 Udział Jowity w Szkoleniu 

trenerskim Szkoła bez homofobii 

Poznajemy kilkanaście osób sojuszniczych 

pracujących w poznańskich szkołach. 

Kwiecień 2016 List Jowity do Wydziału Zdrowia i 

Spraw Społecznych Urzędu 

Miasta Poznania 

Marta Mazurek nawiązuje kontakt z grupą 

Tęczowe Rodziny i Przyjaciele. 

Czerwiec 2016 Spotkanie Joanny w ramach 

Grupy Stonewall z Intergrupą ds. 

Osób LGBT w Parlamencie 

Europejskim w Brukseli 

Malin Bjork chce podtrzymać kontakt, deklaruje 

gotowość symbolicznego wsparcia 

organizowanych wydarzeń. 

Wrzesień 2016 Poznań Pride Week 

Strefa Tęczowych Rodzin na 

pikniku, organizujemy pokaz 

filmu Gayby Baby z dyskusją 

Na piknik przychodzą zaprzyjaźnione rodziny 

sojusznicze (heteronormatywne) z dziećmi. 
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Przyjeżdżają też znajome tęczowe rodziny z 

innych miast. Anna Strzałkowska bierze udział 

w dyskusji po filmie. 

Październik 

2016 

Szkoła bez homofobii - bezpłatne 

szkolenie prowadzone przez 

Jowitę dla profesjonalistów_ek z 

Poznania 

Poznajemy grono osób sojuszniczych z 

lokalnych placówek oświatowych. 

Marzec 2017 Organizacja konferencji Dziecko 

zagrożone homofobią 

Otrzymujemy wiele pozytywnych informacji 

zwrotnych z UM i od uczestniczek/ów. 

Zdobywamy doświadczenie współpracy w 

obrębie organizacji LGBT+, poznajemy wiele 

nowych osób, z którymi współpracujemy 

później. 

Wrzesień 2017 Poznań Pride Week 

Seminarium Rodzinnie o LGBT - 

premiera nagrań audio Mówią 

dzieci. O tęczowych rodzinach i 

nie tylko 

Anna Mazurczak deklaruje gotowość dalszej 

współpracy. 

Radny Marek Sternalski zmienia zdanie o 

Tęczowych Rodzinach. 

Listopad 2017 Międzynarodowa konferencja 

ILGA-Europe 

Nawiązujemy kontakt z przedstawicielami 

Network of European LGBT Families 

Associations. 

Marzec 2018 Doroczny Zjazd NELFA i udział w 

konferencji We Should Speak 

Out w Lizbonie 

Poznajemy kolejne TR i organizacje z innych 

państw europejskich. 

Maj 2018 Badanie potrzeb rodzin w 

Poznaniu i Wielkopolsce - 

Centrum Inicjatyw Rodzinnych 

(grupy fokusowe) 

Nawiązujemy kontakt z Centrum Inicjatyw 

Rodzinnych, poznajemy przedstawicielki innych 

NGOsów, które deklarują otwartość na TR. 

Uzyskujemy zapewnienie o dostępności 

poznańskiej 
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Karty Rodziny Dużej dla tęczowych rodzin. 

Czerwiec 2018 Udział w szkoleniu Zakładanie 

organizacji - wiedza o NGO w 

pigułce 

Uzyskujemy praktyczne porady jak założyć 

organizację oraz dostęp do bezpłatnego 

miejsca spotkań. 

Lipiec 2018 Założenie Fundacji Tęczowe 

Rodziny 

W trakcie podpisywania aktu fundacyjnego, 

notariusz, Krzysztof Dynowski, nie pobiera od 

nas opłaty za czynności prawne w ramach 

wsparcia naszych działań. 

Stajemy się jedną z kilkudziesięciu organizacji 

LGBT+ w Polsce - zyskujemy osobowość 

prawną, możemy ubiegać się o fundusze na 

działania oraz podejmować współpracę jako 

odrębna organizacja. 
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CZĘŚĆ II.  NASZA HISTORIA 

 

1. Początki, czyli jak to się zaczęło?  

 Poznałyśmy się w 2011 r. przez portal Kobiety Kobietom. 

Szukałyśmy kontaktu z innymi tęczowymi rodzinami w 

przekonaniu, że pozwoli to zarówno nam, jak i naszym dzieciom, 

poczuć się trochę bardziej swojsko, mniej egzotycznie. Nie 

znałyśmy wtedy innych podobnych rodzin z Poznania i szybko zrodziła się między nami nić 

porozumienia.  

 W naszych rozmowach nieustannie wracał temat kontaktów z heteronormatywną (i nierzadko 

homofobiczną) większością. Zastanawiałyśmy się, co możemy zrobić, żeby uchronić nasze dzieci 

przed ostracyzmem czy niechęcią, o których zdarzało nam się czytać w doniesieniach z 

zagranicznych badań. Choć rodzina każdej z nas powstała w inny sposób i choć miałyśmy za sobą 

różne historie związane z coming outem, obie zadawałyśmy sobie pytania, jak nasze dzieci są 

odbierane w najbliższym otoczeniu, zwłaszcza przez rówieśników i ich rodziców.  

 Docierały do nas informacje o kolejnych krajach wprowadzających równość małżeńską, ale 

w Polsce za rządów koalicji PO-PSL wydawało się to zupełnie nierealne. Nasze myślenie cechował 

chyba dość powszechny bezwład: Może któryś rząd coś wreszcie zmieni, a może nie..? I choć 

czasem wydawało się, że jest jakiś cień nadziei - potem okazywało się, że osoby LGBT+ są przez 

polityków traktowane wyłącznie w kategoriach potencjalnego elektoratu, któremu można wiele 

obiecać przed wyborami, a po nich - zająć się ważniejszymi sprawami. Bo przecież społeczeństwo 

wciąż nie było na nas gotowe… 

 Było jednak coś, co wyrywało nas z tego bezwładu - świadomość, że homofobia może 

zaszkodzić naszym dzieciom. Ta myśl budziła w nas matki - działaczki (by nie powiedzieć: matki - 

lwice), które wykorzystają każdą sposobność, by nasze dzieci żyły bez piętna i wszystkich jego 

konsekwencji. 

Chciałyśmy zmiany, która miała wydarzyć się wokół nas. Ale zmiana musiała zajść także w nas. 

Wymagała od nas wzbudzenia w sobie ciekawości wobec tych, których wcześniej lokowałyśmy w 

pozycji heteronormy i władzy. Wymagała porzucenia własnych uprzedzeń na rzecz gotowości do 

Podobny sposób myślenia  
i poczucie porozumienia  

to obiecujący początek 
współpracy. 
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poznawania innych ludzi i ich światopoglądów, ciekawości tego, jak 

myślą i co czują - również tych, którzy początkowo podchodzili do 

nas nieufnie. Zrozumienia, że większość ludzi po prostu nas nie 

zna. Dlatego z biegiem czasu byłyśmy coraz bardziej skłonne 

rozmawiać z każdym, kto nie był do nas nastawiony wrogo. Jawna 

wrogość oznacza brak możliwości dialogu i jest zaprzeczeniem 

sojusznictwa, zachęca do walki i wypala. Miałyśmy to szczęście, że na swojej drodze spotkałyśmy 

takich osób bardzo mało. Jeśli jednak widziałyśmy cień szansy na nawiązanie kontaktu i rozmowę - 

wykorzystywałyśmy ją zawsze. 

 

2. Konferencja Nienormatywne praktyki rodzinne 

 Był rok 2012, nasze dzieci były jeszcze małe, a jedyną dostępną w języku polskim publikacją 

na temat tęczowych rodziny była niewielka książeczka Przemysława Tomalskiego z 2007 pt.: 

Nietypowe rodziny. O parach lesbijek i gejów oraz ich dzieciach z perspektywy teorii przywiązania. 

Natknęłyśmy się wtedy na ogłoszenie o planowanej na Uniwersytecie Warszawskim konferencji nt.: 

Nienormatywne praktyki rodzinne i postanowiłyśmy wziąć w niej udział. Jowita jako psycholożka 

zainteresowana tematem nieheteronormatywności, Joanna głównie jako matka poszukująca 

sposobów, jak najlepiej zadbać o rozwój syna wychowywanego w tęczowej rodzinie. Nasza 

prezentacja, a później publikacja, opierała się na wywiadach, które przeprowadziłyśmy z parami 

kobiet wychowujących wspólnie dzieci w Polsce oraz na przeglądzie amerykańskich publikacji na 

temat homorodzicielstwa.  

Celowo posłużyłyśmy się literaturą i materiałami z kraju, gdzie nastawienie społeczne i rozwiązania 

legislacyjne nie były jeszcze tak przyjazne rodzinom tęczowym, jak w postępowych krajach 

europejskich, ale gdzie obecne były wyraźne oznaki progresywnych zmian, takie jak rozpoznanie 

prawne drugiego rodzica, akcje edukacyjne w szkołach czy widoczna w Internecie działalność 

silnych grup aktywistycznych. Inspirujące były dla nas zwłaszcza wypowiedzi nastolatków i dorosłych 

dzieci z tęczowych rodzin, dostępne w formie wywiadów (np. z grupy COLAGE). Ci młodzi ludzie z 

jednej strony opisywali swoje potrzeby i wyzwania związane z życiem w rodzinie nie zawsze 

akceptowanej przez otoczenie, z drugiej zaś - wskazywali na strategie i źródła wsparcia, które były 

Większość ludzi po prostu 
nie zna tęczowych rodzin, 
dlatego warto rozmawiać 
z każdym, kto chce nas 
poznać - a przynajmniej 
kto nie jest otwarcie 
wrogi. 
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pomocne w radzeniu sobie z trudnościami. Poza najbardziej 

oczywistymi, ale i najtrudniej osiągalnymi zabezpieczeniami 

prawnymi, do tych korzystnych czynników należały: silne wsparcie 

w rodzinie, gotowość rodziców do udziału w życiu szkoły, 

integracja z innymi tęczowymi rodzinami, zaangażowanie kadry 

nauczycielskiej w działania równościowe (takie jak np.: rozmowy 

na temat różnych modeli rodzinnych na lekcjach), dostępność lektur na temat tęczowych rodzin w 

szkolnych bibliotekach, a także wszelkie oznaki widoczności i akceptacji społecznej osób LGBT+ 

(jak choćby widok dwóch osób tej samej płci trzymających się za ręce czy przypinka z tęczową flagą 

wpięta w czyjąś torbę). O tych zasobach mówiłyśmy w naszym konferencyjnym wystąpieniu, 

wiedząc, że same intuicyjnie sięgamy po niektóre z nich i zastanawiając się, które jeszcze leżą w 

zasięgu naszych możliwości. Chyba właśnie wtedy dostrzegłyśmy też wartość edukacyjną, jaka 

drzemie w wywiadach z dziećmi, co skłoniło nas kilka lat później do oddania głosu dzieciom z 

tęczowych rodzin z Poznania i okolic.  

 Wtedy również po raz pierwszy nasze ścieżki zawodowe połączyły się z życiem prywatnym. 

Podejmując temat tęczowych rodzin w wystąpieniu konferencyjnym, mówiłyśmy poniekąd o sobie4, 

a nasze osadzenie w aktywności akademickiej wykorzystałyśmy 

jako bazę do późniejszych działań. W ciągu 11 lat, które minęły od 

tamtej pory, wielokrotnie korzystałyśmy z kompetencji 

wynikających z naszego zawodowego doświadczenia i 

możliwości, jakie daje praca akademicka - głównie w zakresie 

edukowania otoczenia i nawiązywania nowych kontaktów. Jowita 

podjęła też temat tęczowych rodzin jako swoją nową ścieżkę 

badawczą. Wydawać by się mogło, że to splot szczególnych 

okoliczności życiowych popchnął nas do działania. I być może jest w tym ziarno prawdy - zdajemy 

sobie sprawę z pewnych ułatwień, jakie daje nam nasza praca i robimy wszystko, żeby je sensownie 

wykorzystać. I jednocześnie wierzymy, że życie w tęczowej rodzinie może być motorem do działania 

bez względu na wykonywany zawód, jeśli tylko osoby, które ją tworzą rozpoznają swoje mocne 

strony oraz potencjalne źródła wsparcia i zrobią z nich właściwy użytek. Jadąc na konferencję w 

2012 r. nie planowałyśmy zaangażowania w aktywizm, ale - jak powiedziała kilka lat później nasza 

 

4 Nagrania z całej konferencji i nasza prezentacja do obejrzenia tu: https://vimeo.com/channels/npr  

Uczymy się dostrzegać 
nasze zasoby i przywileje. 
Każdy człowiek ma jakieś 

zasoby i jakieś źródła 
wsparcia - warto je 

dostrzec, docenić i zrobić  
z nich użytek. 

Kontakty, kontakty, 
jeszcze raz kontakty - 
szukajmy kontaktów z 
innymi - być może myślą 
podobnie…? 

https://vimeo.com/channels/npr
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nieoceniona sojuszniczka, adwokatka Anna Mazurczak: „Jeśli macie tęczową rodzinę, to jesteście 

aktywistkami, czy tego chcecie, czy nie”. 

 

3. Z osobistej perspektywy: Jowita 

Konferencja Dziecko zagrożone homofobią 

 W marcu 2017 r. w jednym z najbardziej reprezentatywnych miejsc Urzędu Miasta Poznania 

- Sali Białej w budynku przy pl. Kolegiackim - odbyła się jednodniowa konferencja pt. Dziecko 

zagrożone homofobią. Homoseksualność w rodzinie a polityka społeczna miasta. W wydarzeniu 

wzięło udział około 100 profesjonalistek_ów z Poznania i okolic, pracownic_ków szkół, poradni 

psychologiczno-pedagogicznych, świetlic i organizacji pozarządowych, a także studentów i 

studentek. Wśród omawianych zagadnień znalazły się między innymi: prawne podstawy 

przeciwdziałania homofobii w placówkach edukacyjnych, stres mniejszościowy i jego następstwa, 

specyfika pracy z rodzicami żyjącymi w związkach jednopłciowych i ich dziećmi czy dobre praktyki 

w zakresie ochrony przed dyskryminacją. Organizatorami tego wydarzenia były: Instytut Psychologii 

Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Urząd Miasta Poznania i Stowarzyszenie Grupa 

Stonewall. Udana współpraca państwowej szkoły wyższej, władz samorządowych i organizacji 

pozarządowej działającej na rzecz praw osób LGBT+. Ewenement na skalę ogólnopolską. Gdy dziś 

szukam w pamięci jakiegoś początku, żeby uchwycić skąd wziął się pomysł i co było dalej - nie widzę 

klarownej chronologii. Zamiast niej przychodzą wspomnienia zdarzeń, spotkań, zaangażowanych 

osób i emocji, które nam towarzyszyły… 

Czy początkiem był list wysłany w kwietniu 2016 roku do dyrektorki Wydziału Zdrowia i Spraw 

Społecznych Urzędu Miasta Poznania (przedstawiamy go w całości poniżej), w którym - jako 

psycholożka i naukowczyni, zatroskana o los narażonych na 

nękanie dzieci z tęczowych rodzin - proponuję wspólne 

opracowanie standardów kontaktu i wsparcia dla tego typu rodzin 

w naszym mieście?  

 Lub jedno z wczesnych spotkań Grupy Stonewall latem 

2016 r., gdzieś na tyłach Psa Andaluzyjskiego - pubu w suterenie 

jednej z poznańskich kamienic? To wtedy, wśród pomysłów na 

Nawiązujemy kontakt z 
osobą odpowiedzialną za 
politykę społeczną miasta. 
Nasze dzieci mają prawo 
czuć się bezpiecznie, a my 
mamy obowiązek zadbać  
o ich dobrostan. 
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działania edukacyjne, podrzuciłam: „Najlepiej byłoby zacząć od szkoleń dla Urzędu Miasta…” 

Popatrzyliśmy po sobie, ja - wykładowczyni psychologii po czterdziestce i oni - w większości młodsi 

ode mnie o pokolenie, pełni zapału i przekonania o słuszności naszej sprawy. Pomysł wydawał się 

nierealistyczny, ale rozpalał wyobraźnię. Czasami to wystarcza, by dać energię do działań na kolejne 

lata. 

A może wyjazdowe szkolenie trenerskie Szkoła bez homofobii5 w lutym 2016 roku? Cztery 

dni  intensywnej pracy antydyskryminacyjnej w grupie kilkunastu osób zmotywowanych do 

zapobiegania homofobii w szkołach. Udział był bezpłatny - szkolenie sfinansowano z funduszy EOG. 

Byłam jedyną jawnie homoseksualną uczestniczką i zarazem tęczową mamą. I chyba właśnie tam - 

gdzie nikt mnie nie znał i gdzie większość osób była hetero - poczułam siłę drzemiącą w 

sojusznictwie.  

 Czy był to raczej wcześniejszy, weekendowy zjazd tęczowych rodzin na Kaszubach, 

zorganizowany przez Stowarzyszenie Tolerado latem 2015 roku, w którym uczestniczyłam wraz z 

moją partnerką i czternastoletnią córką, a także ośmioma innymi rodzinami z różnych stron Polski?  

 Zgłosiłyśmy się tam obie z Asią, ale - jak się później okazało - zainteresowanie znacznie 

przewyższyło liczbę dostępnych miejsc, moja rodzina się załapała, rodzina Asi - nie. Gospodyniami 

tego wydarzenia były Anna Strzałkowska i Marta Abramowicz, wywiad z nimi i Lechem Uliaszem, 

ojcem ich dziecka, czytałam wcześniej w Gazecie Wyborczej. Anna była tęczową mamą i katoliczką 

jednocześnie, wydawało mi się to wtedy niemożliwe do pogodzenia i było świetną okazją do 

zmierzenia się z własnymi stereotypami. Poznałam tam też tęczową rodzinę spod Poznania. Jakiś 

czas później spotkałyśmy się już w kilka par u mnie w domu, założyłyśmy na Facebooku grupę o 

nazwie Tęczowe Rodziny i Przyjaciele Poznań i zorganizowałyśmy pierwsze otwarte spotkanie w 

jednym z poznańskich parków. Razem wybrałyśmy się też na spotkanie organizacyjne Grupy 

Stonewall. To wtedy formalnie rozpoczęłyśmy współpracę z tym stowarzyszeniem. 

 

 

5 W ramach szkolenia ukazał się świetny podręcznik, który dostarczył nam wielu ważnych informacji, przydatnych w 

kontaktach z naszymi późniejszymi sojuszni_cz_kami: Pawlęga, Michał (red.), 2016. Szkoła bez homofobii. Podręcznik 

trenerski. Dostęp: https://www.mowanienawisci.info/post/szkola-bez-homofobii-podrecznik-trenerski/  

https://www.mowanienawisci.info/post/szkola-bez-homofobii-podrecznik-trenerski/
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List wysłany do pani dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Miasta Poznania, pani Magdaleny 
Pietrusik-Adamskiej. 

 

 

Poznań, dnia 14 kwietnia 2016 r. 

 
dr Jowita Wycisk 
Instytut Psychologii UAM 
Stowarzyszenie Grupa Stonewall 
Poznań 
tel.: 609 994 329 
e-mail: jowita@amu.edu.pl 

Szanowna Pani 
Magdalena Pietrusik-Adamska 

Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych 
Urzędu Miasta Poznania 

 

Szanowna Pani! 

 Nazywam się Jowita Wycisk, jestem psychologiem, na co dzień pracuję w Instytucie Psychologii UAM, gdzie 

zajmuję się studiami nad rodzicielstwem gejów, lesbijek i osób biseksualnych. Prócz tego jestem zaangażowana w 

integrację społeczności nieheteroseksualnych rodziców z Poznania i okolic w ramach działalności Stowarzyszenia 

Stonewall. W niniejszym liście zwracam się do Pani oraz Pracowników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UM z 

propozycją wspólnego opracowania podstawowych standardów kontaktu i wsparcia dla rodzin tworzonych przez pary 

nieheteroseksualne i wychowywane przez nie dzieci. 

 Współcześnie, wraz z przemianami obyczajowymi zmienia się obraz rodziny, z jakim stykają się profesjonaliści 

świadczący pomoc wobec dzieci i ich rodzin. Wśród różnorodnych konstelacji rodzinnych (np. rodzin rekonstruowanych 

czy osób wychowujących dzieci w pojedynkę) coraz częściej ujawniają się rodziny tworzone przez osoby tej samej płci 

wychowujące dzieci wspólnie.  

 Z uwagi na ograniczenia prawne i uwarunkowania kulturowe, w tym zakorzenione w polskim społeczeństwie 

stereotypy i uprzedzenia na temat homoseksualności, rodziny te często obawiają się oceny i odrzucenia, także ze strony 

przedstawicieli placówek świadczących usługi z zakresu wspomagania rozwoju dziecka, opieki społecznej, pomocy 

psychologicznej, edukacyjnej czy medycznej. Z drugiej strony, profesjonaliści pracujący w tych obszarach nie zawsze czują 

się przygotowani do kontaktu z tego typu rodzinami.  

 Na poziomie psychologicznym tabuizowanie tematu i wzajemna nieufność prowadzić może do wzrostu niepokoju, 

unikania kontaktu, obustronnego formułowania podejrzeń czy zarzutów, czego konsekwencje ostatecznie odbijają się 

niekorzystnie na rozwoju dzieci. Aby temu przeciwdziałać, proponuję Państwu spotkanie, którego celem byłoby nawiązanie 

kontaktu i podjęcie współpracy na rzecz lepszego zrozumienia sytuacji rodzinnej tych osób, a w przyszłości także 

zwiększenia ich widoczności i integracji z lokalnym środowiskiem. 

 Jako pracownik naukowy jestem gotowa przedstawić Państwu wyniki wielu badań na temat rozwoju dzieci 

wychowywanych przez pary osób tej samej płci, jak również na temat samych rodziców. Jako osoba posiadająca wieloletnie 

doświadczenie kontaktu z tego typu rodzinami, chętnie przybliżę Państwu specyfikę trudności, z jakimi borykają się one w 

naszym najbliższym otoczeniu. 

 Jak powiedział autor Małego Księcia, „tylko nieznane budzi lęk w człowieku”. Dziś, wychodząc naprzeciw temu, co 

nieznane możemy stworzyć nową jakość w zakresie pracy na rzecz wzrastających pod naszą wspólną opieką młodych 

ludzi. Wykorzystajmy tę szansę.  

        Serdecznie zapraszam do kontaktu, 

           Jowita Wycisk 
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 Grupa Stonewall od początku swojego istnienia podejmowała starania na rzecz współpracy 

z miastem. Odpowiadając na jej zaproszenie, w 2015 r. Jacek Jaśkowiak jako pierwszy prezydent 

miasta w Polsce wziął udział w marszu równości. Władze lokalne były raczej przychylne, choć 

jednocześnie ostrożne. W 2016 roku utworzone zostało stanowisko pełnomocniczki prezydenta ds. 

przeciwdziałania wykluczeniom. Gdy 1 lipca objęła je anglistka i literaturoznawczyni, dr Marta 

Mazurek, znana w lokalnym środowisku z poznańskich gender studies i z działalności w Kongresie 

Kobiet, mój list wysłany do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych już na nią czekał. Pewnie w 

charakterze gorącego kartofla :))).   

 Grunt, że latem 2016 r., w odpowiedzi na zaproszenie Marty Mazurek odbyło się spotkanie, 

w którym towarzyszył nam Paweł Skrodzki z ramienia Grupy Stonewall. Rozmawialiśmy o 

możliwościach współpracy, a konferencja ekspercka była dość naturalnym i jednocześnie 

bezpiecznym pomysłem. W Urzędzie Miasta odbywały się wcześniej podobne wydarzenia 

edukacyjno-popularyzatorskie, nigdy jednak nie dotyczyły spraw mniejszości seksualnych. Pomysł 

zorganizowania wydarzenia dedykowanego tęczowym rodzinom z dziećmi uznany został za zbyt 

niszowy. Marta Mazurek wielokrotnie zadawała pytania, które sama otrzymywała od 

urzędników_czek: Ile właściwie tych rodzin w Poznaniu jest? Znałyśmy z Asią ponad dwadzieścia 

rodzin uczestniczących w naszych spotkaniach i nie miałyśmy możliwości, by to precyzyjnie określić. 

W tym czasie jednak nie cichły echa po samobójczej śmierci czternastoletniego Dominika 

Szymańskiego z Bieżunia, nękanego na tle homofobicznym przez rówieśników. Sytuacja 

nieheteroseksualnej młodzieży wydawała się o wiele bardziej paląca.  

 Opracowałyśmy wstępny plan konferencji. Wolontariusze i wolontariuszki z Grupy Stonewall 

wzięli na siebie część spraw organizacyjnych i graficzną oprawę wydarzenia, konferansjerką i 

obsługą gości zajęli się studenci i studentki z Koła Naukowego Psychologii LGBT, które kilka lat 

wcześniej założyłam na UAM. O finansowe wsparcie poprosiłam mojego bezpośredniego 

przełożonego - Dyrektora Instytutu Psychologii, dr. hab. Mariusza Urbańskiego. Gdy przedstawiłam 

mu kontekst i tematykę konferencji, powiedział tylko: „Zgoda. Jeśli nie my, to kto?”. Dzięki 

oficjalnemu wejściu Instytutu Psychologii UAM we współpracę, można było sfinansować 

symboliczne honoraria dla osób występujących oraz skromny lunch dla wszystkich. 

 Siedem wystąpień poświęconych kwestiom związanym z homoseksualnością, homofobią i 

rodziną, zakończonych dyskusją panelową. Rozmawialiśmy o prawach człowieka, o rozróżnieniu 

orientacji seksualnej i tożsamości płciowej, o skutkach homofobii i możliwościach przeciwdziałania 
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jej, o potrzebach dzieci z tęczowych rodzin i dobrych praktykach zapobiegających wykluczeniu. O 

rodzinach, w których osoby niehetero czasem są dziećmi, a czasem - rodzicami. O konieczności 

chronienia rodzin przed dyskryminacją i uprzedzeniami. Wśród ekspertek_ów znalazły się osoby, 

które poznałam na szkoleniu Szkoła bez homofobii (prowadząca kurs Izabela Podsiadło-Dacewicz i 

jeden z uczestników, Marek Przybylski, nawiasem mówiąc - też katolik), zaprzyjaźniona seksuolożka 

z Instytutu Psychologii (Aleksandra Chodecka), koleżanki z warszawskiego oddziału Komitetu 

Ochrony Praw Dziecka (Tamara Pocent i Agata Jarzyna), które założyły w Warszawie grupę 

wsparcia dla tęczowych rodziców i które poznałyśmy z Asią na prezentacji raportu z projektu 

badawczego pt.: Rodziny z wyboru w Polsce6 w 2014 r. Same także udzieliłyśmy sobie głosu, 

opracowując na podstawie przeglądu zagranicznych badań i nagranych przez Asię wywiadów z 

dziećmi z tęczowych rodzin wystąpienia o ich potrzebach (Asia) i o stresie mniejszościowym osób 

homoseksualnych (ja). Prestiżu całości dodało zdalne wystąpienie Malin Bjork, szwedzkiej 

europosłanki i wiceszefowej grupy działającej na rzecz osób 

LGBT w Parlamencie Europejskim.  

 Konferencja została oceniona bardzo wysoko, 

przedstawione informacje uznano za istotne, przydatne i 

inspirujące. Jeszcze bardziej liczyły się dla nas rozmowy w 

kuluarach i nawiązane znajomości. Ujawniły się nauczycielki 

gotowe podejmować inicjatywy na rzecz młodzieży 

homoseksualnej w szkołach. Niektóre z nich spotkałyśmy na 

kolejnym marszu równości i wiemy od nich, że miały potem falę szkolnych coming outów wśród 

swoich uczennic i uczniów. Jedna z pedagożek chciała nawet zaprosić nas na spotkanie z młodzieżą 

w ramach zajęć antydyskryminacyjnych - ten pomysł został jednak zablokowany przez dyrekcję 

szkoły.  

To wspólne przedsięwzięcie było też szalenie ważne dla nas - osób zaangażowanych w organizację, 

czasem znających się bardzo słabo lub wcale. W gruncie rzeczy poznawaliśmy się dopiero i 

uczyliśmy, jak ze sobą współpracować. Zdarzały się wpadki - ktoś nie przyszedł, czegoś nie doniósł, 

trzeba było ratować sytuację - ale wspólnymi siłami daliśmy radę. W większości jednak mogliśmy na 

 

6 Rodziny z wyboru w Polsce, projekt badawczy zrealizowany pod kierunkiem Joanny Mizielińskiej, dostęp do publikacji na 

stronie: http://rodzinyzwyboru.pl/publikacje-i-raporty/  

Gdy robimy krok w stronę 
innych - inni robią krok w naszą 
stronę. Gdy dajemy się poznać i 
mówimy otwarcie o naszej 
sytuacji - dostajemy 70% 
wsparcia i życzliwości, 25% 
ostrożności, 4,5% podejrzliwości 
i tylko 0,5% hejtu. 

http://rodzinyzwyboru.pl/publikacje-i-raporty/
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sobie polegać. Niosło nas poczucie, że robimy coś przełomowego, profesjonalnego i naprawdę 

ważnego na poziomie miejskiej polityki - wbrew polityce ogólnopolskiej.  

 Czy mieliśmy obawy? Oczywiście. Zastanawialiśmy się, czy nie będzie protestów, czy nie 

przyjdzie ktoś o skrajnie prawicowych poglądach i wrogich zamiarach z intencją zaszkodzenia 

wydarzeniu - ale nic takiego się nie stało. Czy spotkaliśmy się z hejtem? Oczywiście. Na niektórych 

forach w internecie szydzono z Urzędu Miasta, z pełnomocniczki Prezydenta, ze mnie. Rozliczano 

koszty konferencji, zarzucając Prezydentowi finansowanie wydarzeń o wątpliwej przydatności. 

Zarzuty były absurdalne zważywszy, że Urząd Miasta udostępnił nam jedynie lokal i sfinansował 

skromną przerwę kawową. Pamiętam, że wypowiedziałam się krótko dla lokalnej telewizji, co 

przysporzyło mi „fanów” wątpliwej proweniencji, ale z założenia 

nie zaglądałam do internetu. Przeczytałam może ze dwa wpisy 

kwestionujące moje kompetencje i uznałam, że nic tam po 

mnie. Spotykałam się potem z wyrazami wsparcia ze strony 

znajomych z pracy, nie wiedząc nawet, co wyczytali na mój 

temat w sieci. Moje hasło niezmiennie brzmiało i brzmi: Róbmy 

swoje. 

 

Słuchacze i słuchaczki konferencji Dziecko zagrożone homofobią , Sala Biała Urzędu Miasta Poznania, 2017. 

Powiedzmy to otwarcie - hejt 
istnieje. Żyjemy, rozwijamy 

się i dążymy do realizacji 
naszych marzeń, mimo to. Po 

prostu, robimy swoje! 



21 
 

 

 

 Ale robić swoje można, o ile pozostajemy w relacjach, we współdziałaniu, w sieci. Akceptacja 

rodziny, zaciekawienie znajomych, gotowość współpracy ze strony kogoś, kogo jeszcze słabo znasz, 

ale - jak się okazuje - macie wspólne wartości. No i najważniejsze: przyjaźń. Gdy masz się na kim 

oprzeć, z kim zaliczyć wpadkę, pokłócić się i pogodzić. Zaufać. Dlatego, gdy zastanawiam się, jak 

to się wszystko zaczęło - przypominam sobie nas sprzed dziesięciu lat: Asię - mamę czterolatka i 

siebie - mamę jedenastolatki, każda z nas mająca swoją - całkiem inną - tęczową rodzinę. Wspólne 

spotkania, dużo śmiechu, trochę niezgody na system i długie rozkminy, jak ruszyć w posadach tę 

zastygłą skamielinę naszej polskiej rzeczywistości - jak zmienić świat dla naszych dzieci. Nasz 

pierwszy wspólny wyjazd to była Warszawa w 2012 r. i konferencja naukowa pt.: Nienormatywne 

praktyki rodzinne, gdzie trochę jeszcze niepewnie, z duszą na ramieniu, bez wyrafinowanej teorii 

mówiłyśmy o tęczowych rodzinach z dziećmi. Usłyszała nas tam Katarzyna Szustow z radia Tok FM 

i zaprosiła do udziału w audycji Lepiej późno niż wcale. I potem działo się to wciąż. Gdy robiłyśmy 

krok w stronę innych i zaczynałyśmy mówić o naszych sprawach - inni robili krok w naszą stronę. 

Może właśnie taka jest główna idea zdobywania sojuszników: Daj się poznać innym. To wystarczy. 

 

4. Z osobistej perspektywy: Joanna 
 
 
Audycja Mówią dzieci. O tęczowych rodzinach i nie tylko7, czyli historia o radnym z Miasta 

Poznania i jego metamorfozie 

 Mając w pamięci wrażenie, jakie zrobiły na mnie i bliskich mi osobach zagraniczne materiały 

na youtube, w których wypowiadały się dzieci z tęczowych rodzin pomyślałam, że potrzebne są nam 

podobne wywiady z dziećmi z Polski. W 2016 r. regularnie spotykałyśmy się z większą grupą 

tęczowych rodzin, więc zaproszenie dzieci do udzielenia wywiadów nie było trudne. Samą realizację 

i montaż nagrań uznałam za nowe wyzwanie i zapaliłam się do tego pomysłu. Kluczowe było jednak 

zadbanie o poczucie bezpieczeństwa dzieci, dlatego zdecydowałam się wyłącznie na nagrania audio 

i w każdym przypadku uzgadniałam z rodzicami i dziećmi zasady prywatności (zmienione zostały m. 

 

7
 Mówią dzieci. O tęczowych rodzinach i nie tylko. 2017. Audycja do odsłuchania na kanale YT Fundacji Tęczowe Rodziny: 

https://www.youtube.com/watch?v=G8_f-gzmvaw&t=8s. Nowa wersja z 2021/22 r. do odsłuchania tutaj: 

https://teczowerodziny.pl/wywiady-z-dziecmi-z-teczowych-rodzin/  

https://www.youtube.com/watch?v=G8_f-gzmvaw&t=8s
https://teczowerodziny.pl/wywiady-z-dziecmi-z-teczowych-rodzin/
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in. imiona większości dzieci) i tematykę rozmów, a po przygotowaniu ostatecznej wersji materiału 

przeprowadziłam autoryzację. 

 Do wywiadów zaprosiłam dziesiątkę dzieci, z których siedmioro znalazło się wśród bohaterów 

i bohaterek finalnej wersji. Była to piątka dzieci z zaprzyjaźnionych rodzin w wieku: 6, 8, 14, 15 i 17 

lat, a także córka Jowity i mój syn (15 i 8 lat). Ostatecznie zrezygnowałam z wykorzystania nagrań 

z trójką najmłodszych, czteroletnich uczestników, gdyż jedynym tematem, jaki z chęcią podjęły, były 

ich ulubione potrawy: pierożki i zupa pomidorowa :)). Nota bene, w drugim nagraniu, które 

zrealizowałam w 2021 r., Gabrysia, Zosia i Mikołaj - troje rezolutnych dziesięciolatków - miało już do 

powiedzenia dużo więcej.  

 Po co człowiek żyje? Co to jest rodzina? Co to są 

tęczowe rodziny? Kto w klasie wie o twojej sytuacji rodzinnej? 

Co powinni wiedzieć nauczyciele uczący dzieci z tęczowych 

rodzin? Opowiedz o swojej rodzinie. Czy masz jakieś rady dla 

innych dzieci wychowujących się w podobnych rodzinach? 

Jakim chcesz być człowiekiem? - Wokół tych pytań toczyły się 

nasze rozmowy. Nagrania odbywały się w pokojach dzieci, w 

ich domach rodzinnych, co sprzyjało przyjaznej i raczej luźnej atmosferze. Każdy wywiad trwał około 

60 minut, a moi rozmówcy i rozmówczynie chętnie zabierali głos - miałam wrażenie, że wreszcie 

mogą się wygadać. Z uzyskanego w ten sposób kilkugodzinnego materiału wybrałam najbardziej 

interesujące fragmenty, poddałam autoryzacji z dziećmi i ich rodzicami, a następnie wraz z synem 

zmontowaliśmy z nich niespełna półgodzinną audycję.  

 Dzieci opowiadały o swojej filozofii życiowej, przywoływały sytuacje z życia codziennego - z 

domu i ze szkoły, mówiły o interakcjach z nauczycielami, kolegami i koleżankami, o tym, czy i w jaki 

sposób informują innych o swojej rodzinie (kiedy to robią, a kiedy nie), o marzeniach, obawach, 

chwilach zawstydzenia i wreszcie o tym, co powinien wziąć pod uwagę nauczyciel, który przecież 

nigdy nie ma pewności, czy w klasie jest dziecko z tęczowej rodziny, czy nie. 

 Sądząc po żywych reakcjach, ale i zadumie, w jaką wprawiało ludzi (i wciąż wprawia) 

słuchanie tych wypowiedzi przy wielu różnych okazjach, mogę chyba uznać, że mój pierwotny cel 

został osiągnięty. A co nim było? Chciałam dowiedzieć się, jakie potrzeby dzieci zgłaszają w kwestii 

radzenia sobie z nietypowością swoich rodzin oraz jakie mają oczekiwania wobec rodziców i 

W gruncie rzeczy zrobiłyśmy 
coś bardzo prostego: 

oddałyśmy głos dzieciom. 
Wypowiedzi dzieci sprawiły, 

że nasze rodziny przestały być 
fikcją, hasłem z billboardu lub 

nieprecyzyjną statystyką. 
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nauczycieli. I podzielić się tą wiedzą z innymi. Zależało mi, by dzięki wywiadom powstał materiał, 

który będzie dostarczał informacji z pierwszej ręki nauczycielom, pedagogom i innym 

profesjonalistom, ale też który będzie ciekawy i wzmacniający dla innych tęczowych rodzin i 

wzrastających w nich dzieci. Poprzez pytanie: Co byś radził_a dzieciom z innych tęczowych rodzin? 

chciałam też oddać głos moim rozmówcom i rozmówczyniom, wzbudzić w nich poczucie 

sprawczości i znormalizować ich sytuację wskazując, że w podobnych rodzinach żyje wielu ich 

rówieśników. 

 W ciągu minionych kilku lat, mimo słabej jakości technicznej, odtworzyłyśmy z Jowitą te 

nagrania na kilkunastu seminariach, konferencjach, warsztatach antydyskryminacyjnych i 

niezliczonych spotkaniach nieformalnych. Nieodmiennie spotykałyśmy się z ogromnym 

zaciekawieniem i pozytywnym odbiorem, co ostatecznie skłoniło nas do ponownego przygotowania 

tego typu wywiadów sześć lat później (patrz ramka). I choć wzięło w nich udział zaledwie kilkoro 

dzieci, to w skali kraju nie natknęłyśmy się na inny materiał tego rodzaju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyskusja Rodzinnie o LGBT+, UM Poznań 2017, przy stole od lewej: Joanna Śmiecińska, Jowita Wycisk, Anna 

Mazurczak, Marta Mazurek, Halina Owsianna, Marek Sternalski, Anna Adamowicz, Filip Czeszyk, Alicja Czeszyk, 

Alicja Kubiak 
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Wybrane fragmenty wywiadów z audycji Mówią dzieci. O tęczowych rodzinach i nie tylko (2016). 

 

O życiu 

JŚ: Po co człowiek żyje? 

F. lat 7: Żeby się cieszyć z życia, żeby odkrywać nowe rzeczy w życiu. 

 

JŚ: Jakim chcesz być człowiekiem w przyszłości? 

F. lat 7: Bogatym. 

H.lat 6: Pracować w schronisku dla zwierząt, pracować na stadninie końskiej, być weterynarką, 

taksówkarką, kosmonautką. 

D. lat 8: Dobrym. 

M. lat 15: Szczęśliwym. 

P. lat 15: Niezależnym. 

K. lat 17: Takim jakim jestem. 

  

O rodzinie 

JŚ: Co to jest rodzina? 

A. lat 14: Rodzina to jest grupa osób, które się kochają i niekoniecznie są połączone więzami krwi. 

  

JŚ: Czy tęczowe rodziny, które znasz różnią się od typowych rodzin? 

K. lat 17: Tak, różnią się. Z mojego punktu widzenia te tęczowe rodziny są bardziej otwarte, atmosfera 

jest bardziej taka luźna, fajniejsza. 

 

O otoczeniu 

JŚ: Myślisz, że dzieci z tęczowych rodzin powinny mówić otwarcie o swojej sytuacji? 

K. lat 17: Uważałbym z tym, bo dzieci mogą dokuczyć. 

  

JŚ: Czy osoby z twojej klasy wiedzą co to są tęczowe rodziny? 

F. lat 7: Myślę, że osoby z mojej klasy nie miały nigdy takich ludzi w otoczeniu i nie wiedzą, że tacy 

ludzie są. 

  

JŚ: Jak dzieci w twojej klasie reagują na twoją tęczową rodzinę, czy miałaś jakieś nieprzyjemności? 

A. lat 14: Raz była taka sytuacja, kolega się chciał przypasować do reszty, chciał zabłysnąć, porównał 

moją mamę do chłopaka, „nie wiedziałem, że twoja mam jest chłopakiem”. No to ja się z tym źle 

poczułam. Nic z tym nie zrobiłam, bo stwierdziłam, że dla głupków nie warto. Tylko podeszłam, raz go 

walnęłam, powiedziałam, że nie ma obrażać mojej mamy i poszłam i potem chłopacy z mojej klasy się 

nim zajęli. Nie pobili go, ale mu wytłumaczyli, że przesadził. I cała klasa za mną stanęła. 

JŚ: Myślisz, że byś mogła narysować dwie laurki, dla mamy i dla Agi na lekcji? 

D. lat 8: Myślę, że bym mogła, ale nie wiem, czy  bym się dobrze z tym czuła. 



25 
 

 

 

 
 Chyba najbardziej nieoczekiwany i znaczący efekt, który udało się nam uzyskać, związany 

był z wyemitowaniem nagrań w ramach seminarium pt.: Rodzinnie o LGBT. Zorganizowałyśmy je 

jeszcze we współpracy ze Grupą Stonewall w ramach Poznań Pride Week w 2017 r. Obok wywiadów 

z dziećmi, odtworzone zostały fragmenty rozmów z rodzicami gejów i lesbijek, także zrealizowane 

przeze mnie. W seminarium udział wzięły osoby ze świata polityki i ruchu LGBT+, w tym m. in. adw. 

Anna Mazurczak, dr Marta Mazurek - ówczesna pełnomocniczka Prezydenta Miasta Poznania ds. 

przeciwdziałania wykluczeniom i radny Marek Sternalski - ówczesny przewodniczący Komisji 

Oświaty i Wychowania w Radzie Miasta. Na widowni obecnych było ok. 40 osób LGBT+ i ich 

rodziców. Naszym celem jako organizatorek seminarium było przedstawienie potrzeb osób LGBT+, 

w tym tęczowych rodzin, głównie w kwestii edukowania otoczenia i udziału w życiu Miasta Poznania. 

 Na początku spotkania głos zabrał pan Marek Sternalski, który zapewnił o swojej ogólnej 

wyrozumiałości dla osób LGBT+ i tego „jak żyją”, zaznaczając przy tym swój duży sceptycyzm w 

kwestii wychowywania przez nie dzieci. Wypowiedź ta spotkała się z widocznym oburzeniem 

większości osób obecnych na sali. Po prezentacjach i odtworzeniu nagrań odbyła się wspólna 

dyskusja o przyszłości edukacji antydyskryminacyjnej i potrzebach osób LGBT+, w tym tęczowych 

rodzin. Pan radny zapewnił o chęci dialogu i merytorycznej współpracy. Choć wypowiedzi Marka 

Sternalskiego były po spotkaniu cytowane w mediach społecznościowych jako przykład 

niesprzyjającego, czy wręcz wrogiego osobom LGBT+ dyskursu, w naszym (organizatorek 

spotkania) odczuciu sam fakt jego udziału w seminarium i chęć rozmowy, mimo różnic 

światopoglądowych, świadczyły o dużej otwartości. Nie spodziewałyśmy się wówczas tego, co 

nastąpi… 

Niespełna dwa lata później, w kwietniu 2019 r., działając już jako fundacja zorganizowałyśmy 

Festiwal Tęczowych Rodzin, któremu towarzyszyły kolejne seminarium w Urzędzie Miasta Poznania, 

pt.: Sytuacja rodzin LGBT+. Od polityki unijnej do polityki lokalnej. W trakcie dyskusji w ramach tego 

wydarzenia, dość nieoczekiwanie naszym niekwestionowanym sojusznikiem okazał się nie kto inny, 

lecz właśnie pan radny Marek Sternalski, który wypowiedział się na temat tęczowych rodzin 

następująco: 

MS: Szanowni Państwo, ja myślę, że gdybyście poznali moje oświadczenie z 2006 roku, to 

nie wiem, czy byście chcieli Państwo dzisiaj ze mną rozmawiać, bo byłem osobą, która 

protestowała przeciwko organizacji marszu równości w mieście Poznaniu. Mówię o tym 
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dlatego, że ja do dzisiaj mam pewien problem (…) na temat akceptacji wszystkich 

szczegółów marszu równości, pewnych haseł, które tam są wypowiadane (…). Natomiast z 

czym nie mam problemu? Nie mam problemu z rozmowami merytorycznymi w których biorę 

udział ze środowiskiem LGBT i w poprzednim roku było pierwsze takie ważne spotkanie, to 

jest drugie. Dlaczego ja o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że mieszkaniec Polski, 

Poznania, nauczyciel, dyrektor szkoły, rodzic, cały przekaz o Państwa środowisku tak 

naprawdę ma z migawek z marszu równości, a nie ma z merytorycznej rozmowy, nie ma z 

takiej konferencji w jakiej my dzisiaj bierzemy udział, nie ma w ogóle wiedzy o tych 

problemach. Wiedzę o tych problemach my nabywamy w momencie, kiedy stajemy się na 

przykład radnymi. I w przypadku moim, jak stałem się radnym miasta Poznania, to moim 

obowiązkiem jest dbanie o interes każdego obywatela w tym mieście. (…) I mając właśnie 

to na uwadze, naszym obowiązkiem jest, aby każde dziecko mogło w przyszłości korzystać 

z karty Poznaniaka. Niezależnie, czy ono jest wychowywane w rodzinie heteroseksualnej, 

czy w rodzinie jednopłciowej. Sama nazwa – Centrum Inicjatyw Rodzinnych, powoduje, że 

my nie możemy zamknąć drzwi i powiedzieć, „przepraszam bardzo, pochodzisz ze związku 

jednopłciowego, nie możesz tu wejść, bo tu jest nazwa Centrum Inicjatyw Rodzinnych”. 

Naszym obowiązkiem jest to, aby każdy człowiek, każde dziecko wraz ze swoimi rodzicami 

mogło wejść do tego miejsca. Naszym obowiązkiem jest to, że jeżeli matka zachoruje, 

to druga matka może przyjść na zebranie w jej imieniu i to powinniśmy pokazywać, o 

tym powinniśmy mówić nauczycielom, dyrektorom w szkołach, powinny powstawać 

różnego rodzaju procedury, tak aby nie było tu żadnych wątpliwości, żeby dyrektor, 

czy nauczyciel miał taką informację, jak się ma zachowywać w takich sytuacjach, 

kiedy ma dwójkę rodziców jednej płci [wytłuszczenie, J.Ś.]. 
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Seminarium, Sytuacja Rodzin LGBT+ od polityki rodzinnej do polityki lokalnej, UM Poznań 2019.  

Od lewej: Joanna Kowalska-Andrzejewska, Joanna Śmiecińska, Anna Brzezińska, Alicja Kiełbasiewicz, Marta  

Mazurek, Marek Sternalski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festiwal Tęczowych Rodzin, dyskusja typu “Open space” 
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Festiwal Tęczowych Rodzin, spotkanie z psami pracującymi, prowadząca: Dorota Smurawa-Jarczyńska. Barak 

Kultury, Poznań 2019 

 

Fragment wywiadu z audycji Mówią dzieci. O tęczowych rodzinach i nie tylko (2021/22) 

 

 

JŚ: Cześć, opowiesz coś o swojej rodzinie? 

M. lat 9: Mam tęczową rodzinę. Mam dwie mamy i dwie siostry. Jestem jedynym chłopakiem w 

rodzinie, jeszcze jest pies. Moje mamy się pobrały, kiedy jeszcze nas nie było na świecie. 

JŚ: Jak to jest chodzić do szkoły, w której wszyscy, albo prawie wszyscy wiedzą, że masz tęczowych 

rodziców? 

F. lat 14 (6 lat później): Jest to bardzo normalne. (…) Chodzę do fajnej szkoły. (…) Raz na lekcji WOSu 

pani, która szerzy swoje konserwatywne poglądy, zadała nam zadanie. Mieliśmy się podzielić na 

grupy, które były rodzinami i przedstawić nasz budżet miesięczny i wydatki rodziny. I wszyscy, żeby 

zdenerwować panią, stwierdziliśmy, ze dobrym pomysłem byłoby zrobienie rodzin jednopłciowych. 

Każda grupa była rodzina jednopłciową. 

(…) Mieliśmy w klasie przygotować debatę parlamentarną i pani dała nam kilka dni na wybranie 

jakiegoś tematu, i szybko przyszedł nam do głowy temat legalizacji ślubów par jednopłciowych. Jedna 

z koleżanek moich z klasy [zaproponowała, JŚ]. Przedstawiliśmy pani ten temat i była bardzo 

zawiedziona, że nikt z całej klasy nie zgłosił się do strony „przeciw”. Więc w końcu zmusiła kilku 

uczniów, żeby stanęli po tej stronie. Wtedy wpadliśmy na pomysł, że po prostu ci uczniowie będą 

mówili jakieś straszne głupoty. 
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 Radny Marek Sternalski nie raz jeszcze dawał wyraz zmianie swoich poglądów i - ku 

naszemu zaskoczeniu - stał się głównym rzecznikiem tęczowych rodzin i obrońcą edukacji 

antydyskryminacyjnej na sesjach Rady Miasta oraz w lokalnych mediach. W trakcie prac nad 

najnowszą Polityką na rzecz Rodzin na lata 2022-2025 jednoznacznie bronił takiego jej 

opracowania, w którym byłoby miejsce dla tęczowych rodzin. „Dziecko wychowywane przez parę 

jednopłciową ma prawo czuć, że wzrasta w rodzinie” - twierdził konsekwentnie, co zakończyło się 

opracowaniem i zaakceptowaniem przez Miasto wyjątkowo inkluzywnego i progresywnego 

dokumentu. Dzięki jego staraniom, od 2017 roku rodziny tęczowe z Poznania na podstawie 

wspólnego adresu zamieszkania mogą ubiegać się o Poznańską Kartę Rodziny Dużej, dedykowanej 

parom wychowującym trójkę lub więcej dzieci.  

 Niecałe pół roku później, pan radny prowadził posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania, 

na którym opiniowano Samorządową Kartę Praw Rodzin - konserwatywny dokument opracowany 

przy udziale Ordo Iuris. Marek Sternalski zarzucał autorom projektu chęć wyróżniania jednych rodzin 

i ograniczania praw innych. Cytujemy fragment wypowiedzi z protokołu posiedzenia komisji: „Czy 

dziecko wychowywane w związku, gdzie żyją ze sobą dwie kobiety powinno mieć mniejsze prawa w 

tym Mieście, czy takie samo jak inne dzieci? Czy to dziecko ma prawo mówić, że żyje w rodzinie, 

czy według zdania przedstawicieli projektu, forma ta nie jest uznawana za rodzinę?”8 Projekt 

ostatecznie - szczęśliwie - odrzucono. Warto dodać, że pan radny w podobnym tonie wypowiadał 

się w mediach, w tym w lokalnej telewizji. 

 W 2021 r., wstępny projekt polityki na rzecz rodzin Miasta Poznania na lata 2022-2025 

uwzględniał rodziny par jednopłciowych, a w wypowiedzi dla Radia Poznań Marek Sternalski mówił: 

„Dziecko wychowywane przez parę jednopłciową ‚ma prawo czuć, że wzrasta w rodzinie’ i stąd to 

sformułowanie w dokumencie”9. Ostatecznie, dokument definiuje rodzinę jako „rodziców lub 

opiekunów wychowujących dzieci wspólnie w ramach tworzonych związków małżeńskich, 

 

8 Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miasta Poznania w dniu 14 listopada 2019 r. Pobrano z: 

bip.poznan.pl  
9
 Radni PiS zaskoczeni rodzinami jednopłciowymi w dokumencie wskazującym kierunki polityki prorodzinnej. 09.09.2021. 

Radio Poznań. Notka prasowa dostępna pod adresem: https://radiopoznan.fm/informacje/pozostale/radni-pis-zaskoczeni-

rodzinami-jednoplciowymi-w-dokumencie-wskazujacym-kierunki-polityki-prorodzinnej  

http://bip.poznan.pl/
https://radiopoznan.fm/informacje/pozostale/radni-pis-zaskoczeni-rodzinami-jednoplciowymi-w-dokumencie-wskazujacym-kierunki-polityki-prorodzinnej
https://radiopoznan.fm/informacje/pozostale/radni-pis-zaskoczeni-rodzinami-jednoplciowymi-w-dokumencie-wskazujacym-kierunki-polityki-prorodzinnej
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partnerskich (pozostając we wspólnym pożyciu), a także wychowujących dzieci samodzielnie”10 - 

uwzględnia zatem także osoby tej samej płci wychowujące dzieci (patrz p. 6). 

 

5. Wsparcie finansowe ze strony miasta - początki współpracy 

Działając już jako Fundacja Tęczowe Rodziny, kilkakrotnie aplikowałyśmy do Urzędu Miasta 

o środki finansowe na wsparcie naszych inicjatyw. Pierwszą z nich był antydyskryminacyjny projekt 

Poznań dla każdego, w którym grupa młodzieży, pod okiem pedagożki Doroty Jarczyńskiej-

Smurawy i psycholożki Barbary Pniewskiej, przez trzy miesiące spotykała się i tworzyła krótkie filmy 

na temat wykluczenia, akceptacji i zaangażowania społecznego. Zwieńczeniem tych działań był 

pokaz, w którym uczestniczyli nasi młodzi twórcy i twórczynie, ich rodzice i przedstawiciele Urzędu 

Miasta. Choć projekt nie był skierowany bezpośrednio do tęczowych rodzin (ani nawet do osób 

LGBT+), to - za sprawą młodzieży - kwestie nieheteronormatywności i tak się w nim znalazły. Projekt 

został nawet opisany w dostępnym na stronie organizacji Ordo Iuris opracowaniu, pt.: Mechanizmy 

przemycania treści antyrodzinnych i antyreligijnych w polityce miejskiej Poznania11, co poczytujemy 

sobie za sukces! Subwersyjnie cytujemy: „Autorzy projektu przyznają się otwarcie, że ich intencją 

jest wyselekcjonowanie i powołanie do życia ideologicznej młodzieżówki: ‚Celem projektu jest 

stworzenie antydyskryminacyjnej grupy młodzieżowej poprzez wyposażenie 15 osób w wieku 15-21 

lat, w terminie od września do grudnia 2019 r., w wiedzę i umiejętności pozwalające na 

organizowanie w mieście Poznaniu wydarzeń antydyskryminacyjnych kierowanych do młodzieży i 

społeczności lokalnej’”. 

Wszystkie kolejne działania dofinansowane z 

funduszy miejskich wychodziły już naprzeciw 

typowym potrzebom osób LGBT+ i ich rodzin. Na 

przykład, rok później nasza organizacja uzyskała 

środki na zorganizowanie konkursu literackiego pt.: 

Rodziny warte Poznania w ramach Poznańskich Dni 

Rodziny, corocznej lokalnej imprezy. Konkurs był 

 

10 Polityka Miasta Poznania na rzecz rodzin na lata 2022-2025. Pobrano z: bip.poznan.pl    
11 Bernaciak, Nikodem. 2020. Mechanizmy przemycania treści antyrodzinnych i antyreligijnych w polityce miejskiej 

Poznania, Ordoiuris. Dostępne pod adresem: https://ordoiuris.pl/mechanizmy-przemycania-tresci-antyrodzinnych-i-

antyreligijnych-w-polityce-miejskiej-poznania   

Lokalny dialog obywatelski odnosi się 
do sprawnego przepływu informacji 

między społecznością a władzą. 
Uczestniczą w nim organizacje 

pozarządowe poprzez wskazywanie 
istotnych potrzeb społeczności czy też 

opiniowanie realizowanych polityk. 

http://bip.poznan.pl/
https://ordoiuris.pl/mechanizmy-przemycania-tresci-antyrodzinnych-i-antyreligijnych-w-polityce-miejskiej-poznania
https://ordoiuris.pl/mechanizmy-przemycania-tresci-antyrodzinnych-i-antyreligijnych-w-polityce-miejskiej-poznania
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adresowany do dwóch grup wiekowych: dziecięcej i młodzieżowej, a tematem był Jeden dzień z 

życia mojej rodziny. W ten sposób zaistniałyśmy - jako tęczowe rodziny - na imprezie dedykowanej 

rodzinom w ogóle. Tym samym, stałyśmy się elementem „rodzinnego krajobrazu” miasta, w którym 

do tej pory funkcjonujemy. 

 

6. Dalsza współpraca z miastem i z innymi NGO-sami – Komisja Dialogu Obywatelskiego 

przy pełnomocniczce Prezydenta Miasta Poznania ds. przeciwdziałania wykluczeniom 

 W sierpniu 2018 r. w Urzędzie Miasta Poznania, na zaproszenie Marty Mazurek, odbyło się 

inauguracyjne zebranie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy pełnomocniczce Prezydenta ds. 

przeciwdziałania wykluczeniom (stanowisko przekształcone później w pełnomocniczkę ds. polityki 

równościowej). Postanowiłyśmy wziąć w nim udział. 

 Komisje Dialogu Obywatelskiego to zespoły inicjatywno-doradcze, w skład których wchodzą 

przedstawiciele i przedstawicielki organizacji pozarządowych i administracji publicznej, związani z 

danym obszarem działania, np. ochroną środowiska czy niepełnosprawnością. Rejestrację i prace 

KDO reguluje Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Komisja, do której 

przystąpiłyśmy, stawiała sobie za cel budowanie otwartego, tolerancyjnego i bezpiecznego dla 

wszystkich miasta. Znalazło się w niej kilkanaście organizacji zajmujących się prawami człowieka, 

edukacją antydyskryminacyjną, aktywizacją obywatelską, w tym działaniami na rzecz praw 

dziewcząt i kobiet, osób z niepełnosprawnością, seniorów_ek, osób neuroróżnorodnych, 

migrantów_ek i mniejszości etnicznych. Obecnie, poza naszą fundacją, w KDO znajdują się 3 inne 

organizacje działające na rzecz osób LGBT+: Fundacja Akceptacja, Stowarzyszenie Grupa 

Stonewall i Stowarzyszenie Społeczności LGBT+ UAM. 

 Gdy w 2019 r. stanowisko pełnomocniczki objęła Stella Gołębiewska, prace kilkunastu NGO-

sów tworzących KDO skoncentrowały się na organizacji Poznańskiego Tygodnia Tolerancji 

przekształconego później w Poznańskie Dni Tolerancji. Od tamtego czasu stały się one coroczną 

miejską imprezą, dedykowaną równości, prawom człowieka oraz przeciwdziałaniu stereotypom, 

uprzedzeniom i dyskryminacji. W ramach miejskiego konkursu, organizacje pozarządowe mogą 

pozyskać niewielkie granty, co pozwala sfinansować różnorodne inicjatywy. Impreza zwykle ma 

miejsce w okolicach 16 listopada (jest to Międzynarodowy Dzień Tolerancji ustanowiony w 1995 r. 



32 
 

 

 

przez Zgromadzenie Ogólne ONZ) i obejmuje szereg wydarzeń, takich jak: spotkania autorskie, 

warsztaty, pokazy filmów, happeningi czy webinaria. Nasza fundacja rokrocznie bierze w niej udział.  

 Na przykład w 2020 r., w odpowiedzi na wrogą osobom LGBT+ kampanię prezydencką 

Andrzeja Dudy i nagły wzrost przemocy motywowanej homofobią w przestrzeni publicznej (w 

Poznaniu doszło wówczas do kilku pobić), zorganizowałyśmy dyskusję panelową pt.: Gdy człowiek 

jest ideologią. Jak wspierać osoby LGBT+?. Poprzedziły ją wywiady z kilkoma osobami, które 

doświadczyły w Poznaniu jawnej niechęci ze względu na swoją orientację seksualną lub tożsamość 

płciową. Był to pierwszy rok pandemii i właśnie rozpoczął się jesienny lockdown, więc wydarzenie 

odbyło się online i do teraz jest dostępne w sieci (na stronie Fb zdobyło ok. 600 pozytywnych 

reakcji).  

 Przynależność do KDO to także regularne spotkania, dzięki którym dowiadujemy się, co 

dzieje się w naszych sprawach w mieście, sygnalizujemy urzędnikom nasze potrzeby i poznajemy 

osoby z innych organizacji. Dzięki temu możemy liczyć na wsparcie i reklamę naszych inicjatyw 

wśród osób, do których trudno byłoby nam dotrzeć inną drogą (w ten sposób udaje nam się 

wychodzić poza lokalną „tęczową bańkę”). Zdarza nam się także korzystać z lokalu udostępnionego 

przez inne NGO-sy, gdy organizujemy spotkania tęczowych rodzin. Wreszcie, same wchodzimy w 

rolę sojuszników i wspieramy inicjatywy naszych koleżanek i kolegów. Będąc w KDO, nie tylko 

sieciujemy się z innymi organizacjami, ale zacieśniamy też więzi z władzami miasta. Zawsze staramy 

się włączać we wspólne inicjatywy, chociażby w coroczny Dzień Organizacji Pozarządowych - dzięki 

temu stajemy się widoczne, a tak zwani „przeciętni Kowalscy” mają okazję nas poznać.  

 Być może właśnie dzięki naszemu zaangażowaniu w te i inne inicjatywy, w 2020 roku nasza 

Fundacja - obok kilkunastu innych podmiotów - została zaproszona do uczestnictwa w 

opracowywaniu polityki prorodzinnej miasta Poznania na kolejnych 5 lat. Trzeba dodać, że głównym 

celem wcześniejszego dokumentu było zwiększenie przyrostu naturalnego w Poznaniu. Dzięki m. 

in. naszemu udziałowi w tych pracach, powstał projekt Polityki Miasta na rzecz rodzin - dokumentu 

inkluzywnego, w którym nacisk położono nie na wzrost dzietności, ale na fizyczny i psychiczny 

dobrostan rodzin z dziećmi. Rodzinę zdefiniowano przy tym szeroko, w sposób umożliwiający 

włączenie osób tej samej płci wychowujących dzieci - a dokument, po długim procedowaniu, 

ostatecznie przyjęto. 
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7. Sojusznictwo wśród aktywistek i aktywistów LGBT+ 

 Ważnym źródłem inspiracji i oparcia był dla nas kontakt z osobami z dwóch znaczących 

polskich stowarzyszeń działających na rzecz osób LGBT+: Tolerado i Grupy Stonewall. 

Doświadczenia zebrane we współpracy z nimi pozwoliły nam ukształtować własną wizję działań i 

ostatecznie przyczyniły się do powołania Fundacji. 

 Latem 2015 r. odbył się zjazd tęczowych rodzin w 

Borkowie, zorganizowany przez działające w Trójmieście 

Tolerado. Zgłosiłyśmy się tam obie - każda z nas ze swoją 

rodziną - jednak ostatecznie tylko Jowita wzięła w nim udział. 

Warsztaty prowadziły Anna Strzałkowska i Marta Abramowicz, 

osoby z wieloletnim doświadczeniem aktywistycznym: Marta 

zakładała Kampanię Przeciw Homofobii, Anna działała w Wierze 

i Tęczy. Obie były entuzjastkami wszelkich równościowych 

inicjatyw. W kolejnych latach zacieśniłyśmy kontakt, Marta i Ania z synem przyjeżdżały na Pride 

Week’owe wydarzenia do Poznania, my bywałyśmy w Gdańsku. Dzięki ich zaproszeniu, wzięłyśmy 

też udział w międzynarodowym projekcie Doing Right(s). Innovative Tools for Professionals Working 

with LGBT+ Families12. O założeniu organizacji działającej wyłącznie na rzecz tęczowych rodzin 

rozmawiałyśmy wielokrotnie, rozważając różne „za” i „przeciw”. 

 W 2015 r. nawiązałyśmy też kontakt z Grupą Stonewall. Wraz z innymi tęczowymi rodzinami 

z Poznania uczestniczyłyśmy w spotkaniu otwartym, które odbyło się krótko po pierwszym 

zorganizowanym przez GS marszu równości i przyciągnęło około stu osób. Zapisałyśmy się wtedy 

do stowarzyszenia i włączyłyśmy w jego działania: Joanna zainicjowała spotkania dla rodziców osób 

LGBT+, Jowita zaangażowała się w koordynację pomocy psychologicznej. Regularnie 

organizowałyśmy spotkania tęczowych rodzin, a przy opiece nad dziećmi często pomagali 

wolontariusze. W ramach Poznań Pride Week 2016’ współorganizowałyśmy już kilka wydarzeń, a 

Strefa Tęczowych Rodzin na przedmarszowym pikniku była trudna do przeoczenia: na terenie 

poznańskiego Parku Marcinkowskiego wzrok przyciągała wielka, dmuchana zjeżdżalnia dla dzieci, 

 

12
 Doing Right(s). Innovative Tools for Professionals Working with LGBT+ Families; 2020; Materiały dostępne także w 

polskiej wersji językowej. Do pobrania z https://sites.hss.univr.it/doingrights/outcomes/ 

Kontakt z innymi 
organizacjami LGBT+ to 

nieocenione źródło wiedzy i 
wsparcia w trudnych 

chwilach. W Polsce działa 
dziś ok. 50 

zarejestrowanych 
organizacji pozarządowych 

tego typu. 
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maluchy zabawiał wesoły clown, a pod namiotem opatrzonym hasłem: „Rodzinę tworzy miłość” 

znajdował się kącik plastyczny.  

 W Grupie Stonewall działało wówczas kilkadziesiąt osób, w większości młodych, a ich 

entuzjazm, energia i zaangażowanie nam się udzieliły. Spotykaliśmy się często przy okazji różnych 

wydarzeń i w ten sposób poznawaliśmy się. Dzięki zawiązanej wtedy współpracy, w marcu 2017 r. 

zorganizowaliśmy konferencję ekspercką pt.: Dziecko zagrożone homofobią. Homoseksualność w 

rodzinie a polityka społeczna miasta. Nasza działalność w GS była całkowicie wolontariacka, a 

jedyną materialną korzyścią było sfinansowanie wpisowego na międzynarodową konferencję ILGA-

Europe w Warszawie, gdzie pojechałyśmy we dwie jako przedstawicielki Stowarzyszenia. Tam 

poznałyśmy Dominiqu’a Borena i Bjorna Sieverdinga, którzy otworzyli przed nami drzwi do Network 

of LGBT Families Associations. 

 Był to intensywny czas zbierania doświadczeń aktywistycznych i kształtowania własnej wizji 

działań. Zarówno w gronie założycielskim Grupy Stonewall, jak i między osobami z tęczowych rodzin 

pojawiały się różnice zdań i spory dotyczące priorytetów oraz preferowanej formy działania. Nasz 

cel, na ogólnym poziomie, był spójny: zależało nam na zmianie społecznej, której efektem byłaby 

przestrzeń życiowa wolna od homofobii, równość małżeńska i 

pełnia praw. Jednak środki, jakimi chcieliśmy go urzeczywistniać, 

nie zawsze były tożsame. Dla przykładu, Stonewall szedł w 

kierunku afirmacji seksualności, w tym edukacji o bezpiecznych 

zachowaniach seksualnych czy profilaktyki AIDS. Jednak 

eksponowanie tych - skądinąd ważnych - treści obok tematów 

istotnych dla tęczowych rodzin mogło budzić skojarzenia, które 

powielały stereotypowy wizerunek społeczności LGBT+ jako 

deprawującej dzieci i przez to stać się przeciwskuteczne. 

Stonewall, dzięki rozgłosowi medialnemu, dodawał odwagi 

osobom LGBT+ i wzmacniał ich odrębną tożsamość i queerowość. My stawiałyśmy na akcentowanie 

tego, co łączy nas z rodzinami heteronormatywnymi: więzi, bezpieczeństwo, dobrostan naszych 

dzieci i nas samych. Dlatego w końcu zdecydowałyśmy się działać niezależnie. 

 Ten rozdźwięk dotyczył także samych tęczowych rodzin. Były wśród nas osoby, którym 

odpowiadał styl działania Grupy Stonewall ale też takie, którym zależało jedynie na spotkaniach 

integracyjnych dla dzieci. Te różnice bywały frustrujące, choć w gruncie rzeczy dzięki nim mogłyśmy 

Różnice zdań i 
preferowanych strategii 
działania są naturalne, także 
wśród osób LGBT+. Wspólny 
cel nie oznacza tych samych 
środków; można wybrać 
własną drogę i dzięki temu 
świetnie uzupełniać 
działania innych.  
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określić - same dla siebie - jakie są nasze cele i jak chcemy do nich dążyć. W tym szukaniu swojego 

stylu mocno wspierała nas Anna Strzałkowska i w końcu nabrałyśmy na tyle dużego zaufania do 

siebie nawzajem i do swoich pomysłów, że postanowiłyśmy we trójkę powołać odrębną organizację. 

Mimo towarzyszących tym decyzjom, przejściowych napięć, do dziś mamy życzliwe relacje z Grupą 

Stonewall. 

 

8. Teraz 

 Pisząc ten raport pod koniec roku 2022 mamy poczucie, że otaczają nas sojuszniczki i 

sojusznicy działający w innych organizacjach, pracujący w poznańskich urzędach i poradniach, 

uczący w poznańskich szkołach i przedszkolach. Nie dotyczy to bezwzględnie wszystkich 

poznanianek i poznaniaków - ale te przejawy wsparcia, które udało nam się uzyskać są 

wystarczające, by tęczowe rodziny mogły czuć się w Poznaniu znacznie pewniej i swobodniej, niż 

kiedyś. Za miarę zmian, jakie nastąpiły w Poznaniu - ale i w nas! - niech posłuży porównanie środków 

ostrożności, po jakie sięgałyśmy przy organizowaniu spotkań z udziałem dzieci na początku naszych 

działań i obecnie. Jeszcze kilka lat temu, miejsca naszych spotkań integracyjnych ujawniałyśmy 

wyłącznie zainteresowanym rodzicom, nie umieszczając adresów w mediach społecznościowych. 

Jeśli zaś organizowałyśmy większą imprezę - informowałyśmy też policję, prosząc o dyskretne 

zapewnienie ochrony (na szczęście nigdy nie była potrzebna). Tymczasem w listopadzie 2022 r., 

organizując spotkanie integracyjne tęczowych rodzin w ramach Poznańskich Dni Równości, nie 

przyszło nam nawet do głowy, aby informować policję, a adres wydarzenia podany był oficjalnymi 

kanałami komunikacyjnymi naszej organizacji i Urzędu Miasta. Do użyczonego nam przez 

zaprzyjaźnioną fundację lokalu przyszło kilkanaście rodzin z malutkimi dziećmi, na rozmowach i 

zabawach spędziliśmy kilka godzin i wszyscy czuli się bezpiecznie. 


