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Gender i queer - co oznaczają?  
Czy rzeczywiście są tak groźne,  

jak się o nich mówi?

Istnieje wiele przykładów coraz bardziej totalitarnego charakteru ideologii 
gender i queer (odsyłamy tu do rozdziału o tym, dlaczego powinno cię to 
obchodzić). Ideologia gender i queer jest utopijna i doprowadza do chaosu 
społecznego, podobnie jak komunizm, który także nie liczył się z obiektyw-
ną rzeczywistością (tam, w dziedzinie ekonomii, tu w dziedzinie życia spo-
łecznego i demografii). Wbrew badaniom naukowym oraz głosom eksper-
tów narzuca się tu prawo, które jest niekonstytucyjne, niedemokratyczne, 
obiektywnie wadliwe i niewłaściwe, negujące lub ignorujące podstawowe 
prawa biologii i dorobek naukowy.

W 2017 r. feministki połączyły siły z konserwatywną organizacją Heritage Fo-
undation w USA1, aby razem zaprotestować przeciwko prawu o udostępnianiu 
toalet, szatni, przebieralni na basenie wszystkim osobom, które identyfikują 
się jako kobiety, bo takie „otwarcie” naraża o wiele bardziej na molestowanie 
seksualne2. „Kiedy gender wygrywa, kobiety zawsze przegrywają” stwierdziła 
jedna z uczestniczek, która codziennie była zarzucana wiadomościami od 
przerażonych kobiet, które przeżyły kiedyś molestowanie. Oto jedna z kon-
sekwencji ideologii gender. 

Słowo gender (wym. dżender) 3 zrobiło ostatnio zawrotną karierę. Ma co naj-
mniej 5 znaczeń, nie jest więc słowem jednoznacznym. Oznacza: 1) tożsamość 
psychiczną, identyfikację (za kogo się uważamy), 2) płeć społeczno-kulturową, 
czyli role płciowe powiązane z daną płcią, to, jak się ubieramy, jakie zacho-
wania uważamy za typowe dla danej płci, 3) jest pojęciem gramatycznym 
i oznacza rodzaj (męski, żeński, nijaki), 4) to dziedzina wiedzy o gender (wy-
kładana na gender studies), a wreszcie 5) ideologia.  Dawniej tłumaczone było 
często jako po prostu „rodzaj”. W publicznych sporach najczęściej łączy się dwa 
pierwsze pojęcia oraz ostatnie w jedno: płeć jest tu konstruowana, niezależna 
od biologii, mówi się, że jest „performatywna” (wg Judith Butler) i na takim 
rozumieniu płci konstruuje się tu programy przemian społecznych. Po prawej 

1
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stronie sceny politycznej często słowo gender (lub genderyzm) niesłusznie 
rozszerza się na kwestie seksualności, choć gender dotyczy tylko płci - łącząc 
ideologię gender i homoseksualną w jedną całość. Dlaczego gender jest jed-
nak uważane za groźną ideologię? Ponieważ aspekt płciowości, którym jest 
identyfikacja psychiczna, czy role płciowe, traktuje jako całą płeć, ignorując: 
chromosomy płci, hormony płciowe, II i III-rzędowe cechy płci, jak pochwa, pe-
nis, jajowody, nasieniowody, piersi, zarost, tembr głosu, rozkład mięśni i tłusz-
czu itd. - a więc ignorując cały biologiczny aspekt płci. Choć wszędzie używa 
się słów „płeć”: jak płeć chromosomowa, hormonalna, gonadalna, psychiczna 
itd. - to wszystko są to tylko warstwy, aspekty płci, które dopiero razem płeć 
stanowią. Dlatego traktowanie jednej z warstw płci, np. identyfikacji płciowej 
(tzw. płeć psychiczna, czyli to, za kogo się uważamy) czy ról płciowych (to 
jak zachowuje się typowy mężczyzna czy kobieta) jako całej płci jest skrajną 
manipulacją. To jedna z przyczyn, dla których gender jest fałszywą ideologią. 
Dlaczego jeszcze? Ilość wariantów „genderów”, jest w zasadzie nieograniczo-
na, co wprowadza chaos i destabilizuje społeczeństwa. O innych groźnych 
aspektach mówi poniższa ramka.

Dlaczego gender i queer są groźną ideologią?

1. Redukują wrodzoną płeć biologiczną do subiektywnej i zmiennej identyfika-

cji/percepcji/opinii/widzimisię.

2. Destabilizują społeczeństwo, ignorując lub negując filary społeczeństwa, 

którymi są męskość, kobiecość, heteroseksualność, rodzina naturalna jako 

depozyt wzorców dla przyszłych pokoleń.

3. Zagrażają demografii, głosząc wybór płci, forsując „różnorodność” rodzin.

4. Prywatne wybory czynią polityką publiczną przez obligatoryjne prawo, na-

rzucając większości wolę mniejszości. 

5. Zaburzają naturalny rozwój dzieci i młodzieży, zasiewając niepewność co do 

płci (i seksualności).

6. W przypadku zaburzeń płci (dysforia płciowa) zamiast przynajmniej wyboru 

ścieżki profilaktyki i terapii - forsują jedynie kosztowną i ryzykowną zmianę 

wyglądu zewnętrznego doprowadzającą do nieodwracalnej bezpłodności 

i wielu zmian w ciele.

7. Ignorują dostępne badania naukowe: np. o przyczynach zaburzeń płci, 

a zwłaszcza o tymczasowości i zmienności identyfikacji płci u młodzieży.



U
T

O
PI

A
 T

ĘC
Z

O
W

EJ
 R

EW
O

LU
C

JI

6 / GENDER I QUEER - CO OZNACZAJĄ?

8. Gender podszyte feminizmem wbrew badaniom nauki antagonizuje lub  

unifikuje płcie, zamiast podkreślać ich komplementarność i unikalność.

9. Stosują coraz bardziej totalitarne prawo.

O ile gender nie neguje płci biologicznej, ale ją ignoruje, traktuje ją tak, jakby 
jej nie było, o tyle ideologia queer (wym. kłir) idzie dalej, uważa, że wszelkie 
sztywne kategorie seksualne, płciowe są ograniczające. Seksualność i płcio-
wość są tu uważane za płynne. Dziś mogę być mężczyzną, jutro uważam się 
za kogoś między płciami, a trzeciego dnia np. za jakiegoś czworonoga, prefe-
rencje współżycia także są płynne. Tworzone są różne typy i podtypy identy-
fikacji. Co gorsza, istniejącą obiektywnie płeć biologiczną uważa się jedynie 
za „przypisaną przy urodzeniu”, a „wybraną” - za tę właściwą. Co to jednak za 
płeć, skoro, aby ją „potwierdzić” czy „zrekonstruować”, trzeba przeprowadzać 
skomplikowane i bolesne operacje wycinające duże połacie skóry i sprawne 
narządy? Operacje te nigdy nie wymażą zestawu chromosomów męskich 
lub żeńskich zawartych w każdej komórce ciała, są też obarczone skutkami 
ubocznymi. Aby zobaczyć, jak wyglądają takie operacje zwane SRS (od ang. 
sex reassignment surgery), prosimy zajrzeć do przypisu zawierającego zdjęcia 
ze znanej kliniki: Belgrad Center for Genital Reconstructive Surgery4. Operacje 
poprzedzane są terapią hormonalną, hormony płci przeciwnej trzeba przyj-
mować potem do końca życia!

Warto pamiętać, że koncepcja płci jako konstruktu społecznego w oderwa-
niu od biologii już na początku poniosła sromotną klęskę. Pierwszy chłopiec, 
którego wychowywano świadomie jako dziewczynkę (David Reimer) popeł-
nił samobójstwo, także jego brat bliźniak. O tym eksperymencie psychologa 
Johna Moneya, jednego z twórców „gender” opowiada głośny film5. „Kobiety 
z penisami” czy „mężczyźni z waginami” także nie istnieją, choć coś przeciw-
nego zdają się sugerować np. poprawne politycznie reklamy np. podpasek6. 
Ale np. służba zdrowia ma realny problem, kiedy dane z dowodu osobistego 
nie zgadzają się z parametrami ciała, co czasem bywa groźne dla pacjenta7. 
Obrazy kobiety z brodą karmiącej dziecko piersią są szokujące, ale do jeszcze 
większego naruszenia praw dziecka dochodzi w przypadku wspomagane-
go rozrodu: wyboru spermy czy komórek jajowych z katalogu oraz surogacji 
(wynajmowanej macicy). Dziecko nie zna dobrze ani rodziców, ani pokolenia 
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dziadków, ani historii chorób w rodzinie (kluczowa sprawa w przypadku pre-
dyspozycji np. do zawałów serca, cukrzycy itp.).  Ideologia gender jest wszę-
dobylska i ingeruje w kolejne obszary życia społecznego, używając przymusu 
administracyjnego, drakońskich kar finansowych czy nawet kary więzienia, 
narusza przy tym podstawowe prawa rodziców. W Unii Europejskiej oraz ONZ 
obowiązuje gender mainstreaming (polityka genderocentryczna), a nie family 
mainstreaming (polityka familocentryczna)8. Helena Dalli, minister ds. równo-
ści na Malcie, a obecnie niedawno nominowana na komisarza ds. równości 
w UE, podważała zasadność słów „mama”, „tata”, „kobieta” czy „mężczyzna”, 
chwali się także, jak podstępem wprowadziła wbrew większości społeczeń-
stwa paramałżeństwa jednopłciowe na Malcie9. Zmianę płci biologicznej na 
psychiczną identyfikację podstępem wprowadza tzw. Konwencja Stambulska 
pod pozorem zapobiegania przemocy wobec kobiet, podpisana i ratyfiko-
wana przez Polskę. Znajduje się w niej zapis wprowadzenia zmian m.in. na 
wszystkich poziomach edukacji10. Mówi się tu, że religia, kultura, zwyczaje nie 
mogą służyć jako usprawiedliwienie przemocy wobec „gender” (Art. 12 ust. 5), 
przy czym wiadomo, że słowo przemoc bywa bardzo często obecnie używa-
ne instrumentalnie. Od lat organizacje prorodzinne bezskutecznie zabiegają 
o wypowiedzenie Konwencji, zwłaszcza że dokument ten nie wprowadza 
zbyt wiele nowych praktycznych form zapobiegania przemocy. Istnieje także 
powód formalny - tekst Konwencji został wadliwie przetłumaczony. Art. 80 
mówi wprost o możliwości wypowiedzenia Konwencji w dowolnym czasie. 
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150 płci i orientacji seksualnych.  

Czy mamy ich wszystkich  
nie dyskryminować?

Orientacja seksualna, tożsamość czy orientacja płciowa to terminy subiek-
tywne i w zasadzie dające możliwość nieskończonych kombinacji i warian-
tów, w tym bardzo egzotycznych. Oznaczają psychiczną, prywatną iden-
tyfikację, niezależnie od obiektywnego stanu rzeczy („świadomość płci”). 
Zgoda na społeczne uznanie w zakresie jednej „orientacji” pociąga za sobą 
kolejne. W ten sposób dochodzimy do społecznych absurdów, które słono 
kosztują, bo czyjaś orientacja oznacza obecnie: „COKOLWIEK”. Opisano po-
nad 150 orientacji seksualnych i płciowych!

Obecnie polski Fb oferuje trzy możliwości określenia płci: kobieta, mężczyzna 
oraz ustawienia niestandardowe - można tu wpisać własną nazwę. Facebook 
w Wlk. Brytanii daje do wyboru 71 identyfikacji11. Spotkamy tu takie określenia 
jak: niebinarność, two-spirit, genderfluid, pangenderyzm, androgynizm itd. 
Każda identyfikacja aspiruje, aby mieć swój symbol i swoją flagę12. Demisek-
sualizm nie narzuca sobie norm odnośnie tego, z kim ktoś miałby uprawiać 
seks, ale uzależnia to od relacji emocjonalnej (u jakoby aseksualnych osób?), 
panseksualizm jest tu jeszcze mniej wybredny - oznacza pociąg do osób nie-
zależnie od ich płci czy identyfikacji. „Nowością” w przestrzeni publicznej są 
jednak połączenia międzygatunkowe: xenogender to identyfikacje będące 
połączeniem z roślinami, zwierzętami czy istotami ze świata baśni, zjawiskami 
atmosferycznymi, ze świata informatyki, kosmosu. Pod hasłem „xenogender” 
Wikipedia podaje 83 identyfikacje13. Poczuciem humoru wykazał się niemiec-
ki parlamentarzysta z AFD, który przywitał wszystkie znane mu ok. 60 toż-
samości14. Szokują nas takie przykłady, jak operacyjne upodobnianie się do 
smoka15, czy ktoś, kto identyfikuje się jako hipopotam16, pies17, koń18. Media 
odnotowały także ślub z żyrandolem, psem, poduszką czy wirtualną postacią 
z gry komputerowej. Sprawa przestaje być jednak zabawna, kiedy oddział 44 
Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego, który zaczynał od spraw 
LGB, obecnie promuje normalność poliamorii (związek z wieloma osobami 
jednocześnie, nie mylić z poligamią - związek małżeński z kilkoma partnerami), 

2
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ale także „swingowanie, związki otwarte, relacyjną anarchię i inne formy etycz-
nych i nie monogamicznych form relacji za zgodą partnera”, którą nazywa się 
tu „różnorodnością relacji”...19. Wyraźnie użyto tu słowa: „promuje”. Co będzie 
dalej? Pewien pedofil zidentyfikował się jako 8-letnia dziewczynka i krzyczał 
o dyskryminacji20. Kobieta (Tory Ojeda) chwaliła się swoim poliamorycznym 
związkiem z czterema mężczyznami równocześnie, choć przyznała, że sek-
sualny harmonogram w tej sytuacji nie jest łatwy. Wkrótce urodziła dziecko, 
ale wszystkich nazywała rodzicami. Jak się okazało 5-tygodniowa córeczka 
była molestowana przez jednego z partnerów oraz doznała wielu złamań21. 
Masha Gessen - gejowska aktywistka - przyznała w 2012 r., że popiera „troje 
dzieci z pięciorgiem rodziców, a celem ostatecznym jest zniesienie instytucji 
małżeństwa w ogóle”.22 I tak można by mnożyć te przykłady. Pedofile czy np. 
sadomasochiści zaczynają się pojawiać na paradach równości, jak to miało 
miejsce np. w Pradze23 czy Bostonie24. Za promocją skrótu LGBT25+ (L - jak les-
bijki, G - jak geje, B - jak osoby biseksualne, T - jak osoby transgenderowe lub 
transseksualne, ale ów „+” jest tu najważniejszy) idą inne, jak BDSM (sadoma-
sochizm) czy CNM (czyli konsensualna nie monogamia), normalizuje się zoo-
filię czy kazirodztwo jako „ostatnie tabu”. To wszystko razem sprawia, że płeć 
konstruowana kulturowo lub orientacja seksualna oznacza dziś „COKOLWIEK”, 
ale przy pomocy „czegokolwiek” nie da się zbudować stabilnego i zdrowego 
społeczeństwa, dzieci potrzebują mamy i taty. Wprowadzane dziś przywileje, 
np. w postaci paramałżeństw homoseksualnych, już jutro mogą być niewy-
starczające, bo np. zwolennicy poliamorii mogą domagać się swoich ślubów... 
Ale koszty społeczne da się wycenić już teraz. W USA 110 mld dolarów rocznie 
kosztuje budżet państwa rozpad rodzin. Rodzina naturalna o 80% zmniejsza 
ubóstwo dzieci, zapobiega przestępstwom, skutkuje wyższymi osiągnięciami 
szkolnymi, buduje emocjonalną dojrzałość, redukuje aspołeczne zachowania26. 

Spektrum queer (orientacji czy ekspresji płciowych) jest subiektywne i w zasa-
dzie nieskończone. Czy to czyjeś opinie mają decydować o płci, czy to czyjeś 
„widzimisię” ma decydować o tym, z kim i jak mają się wychowywać dzieci? 
Czy te kolejne identyfikacje będą nas szantażować dyskryminacją?

„Myliłem się, a właściwie mówiąc częściowo miałem rację” - napisał w 2019 r. 
prof. historii kultury - Christopher Dummitt27, który w latach 90. rozpowszech-
niał ideologię gender i twierdził, że płeć nie istnieje, ponieważ jest jakoby 
wyłącznie konstruowana kulturowo. Uczciwie wymienia swoje błędy. Mówi 
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o pojedynczych, skrajnych przykładach (dokładnie 5), na których oparł jedną 
ze swoich książek, o tym, że drugorzędne aspekty, jak grillowanie czy przy-
pisywanie kolorów ubrań odpowiednich dla płci oraz historyczna zmienność 
postrzegania niektórych ról płciowych stanowić miały o nieistnieniu płci bio-
logicznej. Wspomina o automatycznym wpisywaniu płci w hierarchię władzy, 
dyskryminacji i mocy. Inni też tak robili, tak to funkcjonuje - przyznaje.



U
T

O
PI

A
 T

ĘC
Z

O
W

EJ
 R

EW
O

LU
C

JI

11 / CZY OSOBY LGBT SĄ PRZEŚLADOWANE?

 
Czy osoby LGBT są prześladowane? 

Czy sądząc po ilości szumu medialnego mają Państwo wrażenie, że oso-
by LGBT+ są najbardziej pokrzywdzoną grupą społeczną?... Że dzieje im 
się wielka krzywda? O to właśnie chodzi, o wywołanie takiego wrażenia, 
niepotwierdzonego przez fakty. To raczej echo konkretnych okoliczności 
historycznych, głównie w USA, gdzie ruch LGBT zaczął święcić swe triumfy, 
okoliczności, które nigdy nie miały i nie mają w Polsce miejsca. To chrześci-
janie są obecnie w Polsce trzy razy częściej dyskryminowani niż osoby LGBT. 
Choć, co należy przyznać, w niektórych krajach afrykańskich oraz Bliskiego 
Wschodu praktyki homoseksualne nadal są karane, nawet karą śmierci.

Sytuacja w Polsce i na świecie

Statystyki dotyczące „zbrodni nienawiści” prowadzone dla wielu krajów przez 
Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) pokazują, że 
w Polsce wg statystyk policyjnych zarejestrowano w 2018 r. tylko 7 przypad-
ków, w 2017 - 5 przypadków, w 2016 - 12 przypadków przemocy na tle orientacji 
seksualnej i tożsamości płciowej28. Gdyby kogoś nie satysfakcjonowały oficjal-
ne statystyki policyjne, to dane ze źródeł niezależnych dla OBWE mówią w 2018 
r. o 13 przypadkach przemocy wobec osób LGBT, ale w tym samym czasie o 39 
przypadkach przemocy wobec chrześcijan. Czyli „zbrodni nienawiści” wobec 
chrześcijan jest w naszym kraju trzykrotnie więcej niż wobec osób LGBT! Chce-
my tu zaznaczyć, że jakiekolwiek akty przemocy, które owszem, zdarzają się, 
są tak samo naganne, niezależnie wobec kogo się zdarzają. Przyjrzyjmy się 
służbie zdrowia. Rocznie do Rzecznika Praw Pacjenta wpływa ok. 70 tys. skarg, 
ale w 2017 r. nie było ani jednego zgłoszenia naruszenia praw pacjenta LGBT, 
pomimo, że w Kampanii Przeciw Homofobii głośno mówiono o 11% osób LGBT, 
które doznają tu nadużyć29 i intensywnie szkolono personel medyczny. Przy 
okazji, autor z ww. organizacji uświadamia, że osoby LGBT różnią się... pro-
blemami zdrowotnymi (hmm... tylko nie dopowiada, że wynikają one z m.in. 
z nienaturalnej drogi współżycia).

W Polsce nowożytnej nigdy (wyjąwszy prawo zaborców) nie obowiązywały 
kary za współżycie homoseksualne - jak odnotowuje to prof. Bolesław Ba-
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naszkiewicz30. Polskie prawodawstwo było tu bardzo postępowe. Karę za 
czyny homoseksualne zniesiono w Polsce w 1932 r.31 (zniesiono owo prawo 
zaborców), w Niemczech dopiero w roku 1974, w sąsiedniej Czechosłowacji 
zaś w 1961 r., w Wielkiej Brytanii - w 1967 r. (Sexual Offences Act 1967).  Np. 
w 1954 r. w Wlk. Brytanii przebywało w więzieniach 1069 mężczyzn skazanych 
za czyny homoseksualne. Między innymi takie restrykcyjne prawo dało impuls 
do sformułowania się ruchu LGBT. W USA tzw. Sodomy Law obowiązywało 
w wielu stanach do 2003 r. Za czyny homoseksualne można było zostać wyrzu-
conym z kraju, nie wolno się było oficjalnie grupowo spotykać. W USA zdarzały 
się przypadki kastracji chemicznej czy leczenia elektrowstrząsami. Realia te, 
w sposób nieuprawniony, próbuje się przenieść do Polski. Dodatkowo, pomi-
mo że to bardzo odległa historia, od 50 lat wmawia nam się, że musimy być 
coraz bardziej i bardziej tolerancyjni, szantażując nas pojęciami homofobii czy 
obecnie transfobii. Obecnie to raczej lobby LGBT o wiele częściej dyskryminuje 
milczącą większość społeczną, żądając dla siebie kolejnych, nieuprawnionych 
przywilejów społecznych, zachowuje się nie tylko w sposób krótkowzroczny, 
egoistyczny i aspołeczny, ale także szkodzi tak naprawdę samym sobie, blo-
kując dostęp do adekwatnej diagnozy, terapii i profilaktyki. Problem zakażeń 
HIV, znacznie częstszy wśród mężczyzn współżyjących z mężczyznami, nigdy 
nie zostanie rozwiązany, choć wpompowuje się tu miliony dolarów, dopóki 
osoby LGBT nie zaczną pytać, dlaczego mają o wiele więcej partnerów sek-
sualnych, dopóki nie przyznają, że dominująca, analna droga współżycia, nie 
jest po prostu zdrowa.

Nadmieńmy, Polacy są bardzo tolerancyjni - aż 47% (2001 r.), 55% (2005 r.) 
i 57% w roku 2013 uważa, że chociaż „homoseksualizm nie jest normalny, to 
należy go tolerować” (CBOS 2005, s. 14, CBOS 2013)32. Kary więzienia za współ-
życie homoseksualne obowiązują w 70 krajach, zaś kara śmierci w 6 krajach33. 
Małżeństwa homoseksualne - w 27 na 195 krajów na świecie, związki partner-
skie - w 31, wspólna homoseksualna adopcja - w 27, adopcja dzieci partnera/
ki - w 31 (tamże). A więc zdecydowana większość ze 195 krajów na świecie nie 
zezwala ani na małżeństwo, ani na adopcję dzieci w ramach związków ho-
moseksualnych i nie jest to bynajmniej dyskryminacja. „Polski ustawodawca 
i polscy prawnicy nie byli dawniej tak nietolerancyjni i okrutni wobec mniej-
szości seksualnych, żeby dziś musieli być tak «otwarci», jak na przykład ich 
brytyjscy czy niemieccy koledzy” - podsumowuje prof. Banaszkiewicz 2013, 
s.639 (źródło - przyp. nr 30).
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Do czego osoby LGBT mają już w Polsce prawo? 

Osoby LGBT cieszą się w Polsce oraz we wszystkich znaczących krajach tzw. 
cywilizacji zachodniej pełnią swobód obywatelskich, co pokazuje poniższa 
tabelka34. Stale domagają się jednak kolejnych przywilejów. Jednak w inte-
resie społecznym, choćby ze względu na demografię i dobro dzieci oraz ład 
społeczny, jest uprzywilejowanie małżeństw heteroseksualnych, których 
dynamika i funkcjonowanie znacznie lepiej sprzyjają wychowaniu dzieci. 
Chciałoby się krzyknąć: rodzina najpierw!

 

Osoby LGBT cieszą się w Polsce pełnią swobód obywatelskich, mimo to ciągle 

żądają więcej:

• mają swoje media i portale,

• zakładają swoje organizacje,

• mają swoje miejsca spotkań: kluby, dark roomy (zaciemnione pomieszczenia 

służące do uprawiania seksu z nieznanymi osobami),

• ich czynności erotyczne nie są prawnie zakazane,

• mogą wspólnie wziąć kredyt,

• wspólnie wynająć mieszkanie lub wejść w najem mieszkania komunalnego po 

śmierci partnera,

• mogą dziedziczyć po sobie na mocy testamentu,

• mogą odmówić składania zeznań oraz udzielić pełnomocnictw do reprezentacji 

w urzędach oraz w kwestiach spadkowych,

• mają prawo do dostępu do dokumentacji medycznej w razie choroby partnera, 

także przy braku przytomności, jeśli uprzednio podpiszą stosowne oświad-

czenie,

• mają prawo do wychowywania własnych dzieci,

• prawo polskie nie zabrania także adopcji osobie samotnej, choć w praktyce 

preferowane są małżeństwa, 

• chroni je przed dyskryminacją także prawo pracy.

Wiedza ta jest dostępna i propagowana przez organizacje LGBT czy np. Rzeczni-
ka Praw Obywatelskich. Np. Kampania Przeciw Homofobii uzyskała wykładnię 
Ministerstwa Zdrowia w zakresie dostępu do dokumentacji medycznej35. Istnieją 
nawet wyspecjalizowane kancelarie prawne36, które pomagają osobom LGBT.  
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Osoby LGBT mają pełnię praw osobistych, nie mają i nie powinny mieć prawa 
do zawarcia małżeństwa czy wspólnej adopcji dzieci lub legalnego przyspo-
sobienia dzieci partnera - ponieważ znacznie różnią się od par heterosek-
sualnych. W praktyce coraz częściej zdarza się, że jednak wychowują dzieci 
razem. O co więc chodzi z tą dyskryminacją i dążeniem do „równości”? Chodzi 
o to, aby uznać (dowartościować, znormalizować) wartość związków LGBT 
w przestrzeni publicznej, aby postawić je jako równorzędny wzór do naśla-
dowania. Chodzi o to, aby powiedzieć, że to wszystko jedno, czy ktoś jest 
w związku heteroseksualnym czy homoseksualnym lub jakimkolwiek innym. 
Chodzi o sferę SPOŁECZNĄ, a nie osobistą, PUBLICZNĄ, a nie prywatną, gdzie 
w grę wchodzą także prawa innych osób oraz interes społeczeństwa jako ca-
łości. A w interesie społecznym choćby ze względu na demografię i dobro 
dzieci oraz ład społeczny są małżeństwa heteroseksualne, bo tylko tu rodzą 
się dzieci i tylko tu mają one najlepsze warunki do rozwoju (por. rozdz. nt. mał-
żeństwa oraz nt. dzieci i homorodzicielstwa).  Statystyki pokazują, że związki 
homoseksualne kompletnie różnią się od związków heteroseksualnych i nie 
chodzi tu o kierunek popędu płciowego: są krótkotrwałe, znacznie częściej 
dochodzi w nich do scen zazdrości i przemocy, znacznie częściej osoby LGBT 
prowadzą bardzo swobodne życie erotyczne, pomimo że oficjalnie mieszkają 
wspólnie (por. odp. rozdział). Należy pamiętać, że w kolejce na „równoupraw-
nienie” czeka jeszcze wiele innych ze 150 orientacji...  Co jednak staje się ze 
społeczeństwem, gdzie promuje się „cokolwiek” i gdzie publicznie mówi się, 
że to wszystko jedno, jak i z kim uprawiasz seks? Dochodzi do stopniowego 
zniszczenia kapitału społecznego miłości, rodziny, kobiecości, męskości ze 
szkodą dla zdrowia, w tym zdrowia psychicznego i demografii. Jak podaje 
raport Intytutu „Ona i On”, już obecnie na świecie obserwujemy gwałtowny 
wzrost liczby osób podających się jako LGBT, zwłaszcza wśród osób młodych37. 
Izraelska socjolog w swojej pracy „Koniec miłości” (The End of Love) stwierdza, 
że w ciągu 20 lat obserwacji kapitalizm i współczesny świat doprowadziły do 
odrzucania i unikania związków i zamiany ich w przelotne uniesienia erotycz-
ne, unikania odpowiedzialności oraz do wielu negatywnych zjawisk38. Z pracy 
tej wynika, że tzw. seksualna wolność jest dla gatunku ludzkiego samobójcza. 
Dlatego bez względu na inne okoliczności małżeństwo naturalne i rodzina 
naturalna powinny mieć zawsze uprzywilejowaną pozycję w przestrzeni pu-
blicznej. W swoich czterech ścianach każdy ma prawo robić ze swoim życiem 
erotycznym, co chce, oczywiście nie krzywdząc innych, ale przestrzeń publicz-
na oznacza z automatu promocję i wskazywanie wzorców do naśladowania. 



U
T

O
PI

A
 T

ĘC
Z

O
W

EJ
 R

EW
O

LU
C

JI

15 / CZY OSOBY LGBT SĄ PRZEŚLADOWANE?

„Wszystko mi wolno, ale nie wszystko mi przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, 
ale ja niczemu nie oddam się w niewolę” - pisze św. Paweł (1Kor 6,12).

Kwestią sporną są z pewnością parady równości lub przynajmniej tryb ich 
przeprowadzania (ale także np. reklamy TV, filmy, plakaty) i tu jest pole do 
dyskusji, choć cenę za otwarcie tej dyskusji płaci np. prof. Nalaskowski, który 
zwrócił uwagę na obrażanie przechodniów, demoralizację dzieci czy naraża-
nie np. policjantów na oglądanie obscenicznych zachowań. Choć Europej-
ski Trybunał Praw Człowieka zabronił Polsce zabraniania parad39, skarżącym 
był m.in. Robert Biedroń, to wciąż kwestią otwartą jest co najmniej tryb ich 
przeprowadzania, aby uniemożliwić promocję. Wystarczyłoby nakazać, jak na 
papierosach, umieszczanie tablic przestrzegających przed konsekwencjami 
zdrowotnymi czy społecznymi homoseksualnego czy transseksualnego trybu 
życia40. Prawo zabraniające „szkalowania wartości rodzinnych i promowania 
koncepcji małżeństwa i rodziny niezgodnych z definicją małżeństwa zawar-
tą w Konstytucji” obowiązuje np. na Litwie41, podobne w Rosji (dot. ochrony 
nieletnich)42, jeszcze w 1988 r. podobne prawo obowiązywało w Wlk. Brytanii 
(Local Governmant Act).
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Czy polskie prawo wystarczająco  

chroni polską rodzinę?  
Dlaczego tzw. równość małżeńska  

ograbia społeczeństwo?

Małżeństwo jako instytucja prawna to o wiele więcej niż romantyczne 
uczucie, to wydajna instytucja ekonomiczna i filar ciągłości społeczeństwa 
chroniący i stymulujący dzietność. Prawo polskie w art. 18 Konstytucji RP 
definiuje i chroni małżeństwo naturalne: 

„Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo 
i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej”.

W praktyce jednak to prawo okazuje się niewystarczające, próbuje się wpro-
wadzić zmiany okrężną drogą.

Sugeruje się np. że art. 18 to tylko ochrona, a nie definicja małżeństwa hete-
roseksualnego. W lutym 2019 r. Gazeta Wyborcza43, TVN 2444  a za nimi media 
lokalne (np. Dziennik Zachodni45) ogłosiły, że wg Wojewódzkiego Sądu Admini-
stracyjnego w Warszawie46 polska Konstytucja nie zabrania małżeństw homo-
seksualnych, gdyż sąd uważa, że art. 18 mówi o ochronie, a nie wyłącznej de-
finicji małżeństwa, podważano także znaczenie samej Konstytucji. Natomiast 
późniejszy wyrok, tego samego sądu, z września roku 201947, przy odmowie 
zarejestrowania aktu cywilnego zawarcia homoparamałżeństwa za granicą 
stwierdza, podając liczne dowody orzecznictwa: „W ustawie zasadniczej zde-
finiowano zatem wprost małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny. Trze-
ba przy tym podkreślić, że celem wprowadzenia takiego właśnie brzmienia 
art. 18 in principio, o czym świadczą m.in. materiały z procesu legislacyjnego, 
było właśnie zapobieżenie w przyszłości legalizacji w Polsce małżeństw jed-
nopłciowych. Reasumując, w polskim porządku prawnym nie jest w ogóle 
dopuszczalne uznanie za małżeństwo związku osób tej samej płci”. 

Natomiast nie ustają wysiłki, aby wprowadzić paramałżeństwa bocznymi 
drzwiami, np. przez wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, gdzie 
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Polska została zaskarżona48. Inne sposoby, to np. małżeństwa transgraniczne 
(małżonkowie są obywatelami różnych krajów), zaświadczenia o stanie cywil-
nym wydawane dla potrzeb ceremonii zaślubin za granicą. Próbuje się także 
zmieniać sens art. 16 Konstytucji albo, jak to pokazuje praktyka na Zachodzie, 
wyinterpretowywać własny sens (por. film „Artykuł 18” i wypowiedź prof. Ewy 
Łętowskiej49). Paramałżeństwem mogą stać się także związki partnerskie, ku-
riozalne o tyle, że osoby LGBT już posiadają wszystkie prawa, których używa 
się tu jako argumentów „za” (por. poprzedni rozdz.). Wprowadzani są w błąd 
nawet kandydaci na prezydenta, nieświadomi, że ich obietnice wyborcze już 
są regulowane przez prawo.

Zmiana definicji małżeństwa, czyli jego redefinicja, jest nie tylko sprzeczna 
z naturą i biologicznym sposobem rozmnażania, ale stawia na głowie cały 
system prawny i społeczny. Wymaga zmiany 125 ustaw (Polska)50 czy 1100 po-
prawek w prawodawstwie (USA), przywilejów i obowiązków51. Gdyż definicja 
małżeństwa wnika bardzo głęboko w tkankę społeczną i dotyczy systemu 
edukacji, zdrowia, ubezpieczeń społecznych, zabezpieczeń socjalnych, sądow-
nictwa, służb administracji państwowej itd., ale np. także tak szczegółowych 
dziedzin, jak weterani wojenni czy prawa imigracyjne. Jak pokazuje przykład 
stanu Massachusetts, który jako pierwszy w USA, w 2004 r. wprowadził pa-
ramałżeństwa homoseksualne, zaczynają być prześladowane liczne grupy 
społeczne. Prawnikom, nauczycielom, sędziom, lekarzom, duchownym, urzęd-
nikom, rodzicom, czyli licznym grupom społecznym i zawodowym, narzuca 
się, jak mają postępować, jakiego mają używać języka, co pochwalać, i co 
propagować -  pod karą grzywny, więzienia, konsekwencji zawodowych. Za-
chęcamy do obejrzenia filmu na ten temat52. Np. w 2007 r. aplikant adwokacki 
nie zdał egzaminu, ponieważ odmówił odpowiedzi na pytanie z zakresu mał-
żeństw homoseksualnych (min. 7’30’’). W 2009 r. pracownik z Bostonu został 
zwolniony z pracy z powodu wyrażania w rozmowie z kolegą z pracy obiekcji 
co do legalności małżeństw homoseksualnych. W 2011 r. prominentny lekarz 
z powiązanego z Harvardem szpitala Beth Israel Medical Center w Bostonie 
wskazał na ryzyko zdrowotne homoseksualnego stylu życia oraz udziału pla-
cówki w Gay Pride - oskarżono go o prześladowania i dyskryminację oraz 
grożono zwolnieniem z pracy (16’50’’). Państwo Parkerowie z Massachusetts 
znaleźli w plecaku swojego pięcioletniego syna książkę o małżeństwach jed-
nopłciowych. Odmówiono im nie tylko zwolnienia dziecka z tych zajęć, ale 
także nawet bycia powiadamianym o tym, kiedy takie zajęcia się odbywają, 
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aby mogli nie posyłać syna w tym dniu do przedszkola, skierowano ich na 
specjalistyczne szkolenie antydyskryminacyjne, a pan Parker został nawet 
aresztowany.  Naruszenie małżeństwa naturalnego oznacza destabilizację 
społeczną i łamanie praw zwłaszcza dzieci, które najlepsze warunki mają 
w pełnej, zdrowej i szczęśliwej rodzinie biologicznej (o czym szerzej w innym 
rozdziale). Bo w ślad za redefinicją małżeństwa podąża (to tylko kwestia czasu) 
możliwość adopcji dzieci. 

Małżeństwo to także szereg przywilejów prawnych, spadkowych, podatko-
wych, które państwa przyznają ze względu na to, że chcą chronić, regulować 
i promować posiadanie dzieci. Pary jednopłciowe, jako z gruntu bezpłodne 
w razie paramałżeństw, zyskują np. prawo do renty po śmierci partnera, ko-
rzystne finansowo wspólne rozliczanie się z partnerem, prawo do dziedzi-
czenia przed rodziną zmarłego w razie braku testamentu bez zachówku dla 
rodziny (a ostatecznymi spadkobiercami zostają często w praktyce organizacje 
LGBT), mogą pochować zmarłego partnera, nie licząc się ze zdaniem rodziny  
itd. Co dziwne, pary homoseksualne nie za bardzo są chętne do korzystania 
z wywalczonych praw. Tylko 20% par homoseksualnych wchodzi w związki 
małżeńskie w Holandii w porównaniu do 80% par heteroseksualnych, a mó-
wimy tu o kraju, który jako pierwszy zarejestrował je na świecie, w roku 200153. 
Za zwycięstwami w zakresie promocji i paramałżeństw homoseksualnych stoją 
potężne, choć wąskie grupy wpływu i duże pieniądze, np. Freedom to Marry 
zainwestowało w USA w 4 okolicznościowe kampanie 5 mln dolarów54. Pod-
kreślmy, że otwarcie furtki prawnej dla homoseksualizmu, otwiera drogę dla 
nieskończenie wielu innych „orientacji”, które także czekają w kolejce na swój 
społeczny awans.
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Jak naprawdę pomóc osobom  

z zaburzeniami płci i seksualności?

Kampanie społeczne i zmiany prawne dotyczące kwestii LGBT są wprowa-
dzane przy zupełnym ignorowaniu podstawowego pytania o genezę tych 
zjawisk, ich objawy i skalę skutków ubocznych. No bo „co” ostatecznie lega-
lizujemy i promujemy? Chorobę zakaźną, modę, zaburzenie psychiczne czy 
czyjeś ekscentryczne upodobania? Ktoś, kto twierdzi, że homoseksualizm 
i transseksualizm są wrodzone i że nie ma z nich wyjścia czy, że niczym nie 
różnią się od heteroseksualizmu albo nie wiele wie, albo świadomie kłamie. 
Zjawiska te mają bowiem wieloczynnikową genezę, ale przeważają czynniki 
nabyte. Nie są także niezmienne. Forsowanie powierzchownych i subiek-
tywnych definicji „orientacji seksualnej” czy „tożsamości płciowej” szkodzi 
osobom LGBT - uniemożliwia właściwą diagnozę i pomoc. Doprowadza do 
zdemolowania struktury społecznej.

Dlaczego „inna miłość” i „uwięzienie w ciele”  
to manipulacje?

Codzienność związków homoseksualnych czy życia po tzw. operacji zmiany 
płci, nie jest tak tęczowa i wesoła, jak to się często przedstawia. Silnie zideolo-
gizowana nauka w ogóle pomija sporą część dostępnego materiału badaw-
czego i w polskich czy zagranicznych publikacjach nie znajdziemy statystyk, 
które stawiają w mniej korzystnym świetle grupy LGBT (choć nie dotyczą one 
wszystkich takich osób).

Tymczasem związki homoseksualne trwają przeciętnie tylko 3,5 roku i są 7,7 
razy krótsze (geje) oraz 5,6 razy krótsze (lesbijki) niż małżeństwa heteroseksu-
alne na Zachodzie. To wniosek N. Whiteheada (2016)55 z przeglądu 46 badań, 
z których uwzględniono ostatecznie 12 - najlepszych metodologicznie. 

61,4% polskich gejów miało w przeciągu ostatnich 12 m-cy stałego partnera 
seksualnego tej samej płci (TNS OBOP 56, s. 112), ale tylko 20% twierdzi, że w tym 
samym czasie miało tylko jednego partnera seksualnego tej samej płci (s. 111), 

5
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większość więcej. Pozostawanie w związku nie oznacza tu więc automatycznie 
wierności, stosuje się formułę tzw. związku otwartego czy poliamorii (związek 
grupowy). O wiele częściej zdarza się tu anonimowy seks czy seks grupowy 
(35,9% - tamże, TNS OBOP, s. 117). Nic dziwnego, że grupę tę znacznie częściej 
dopadają choroby przenoszone drogą płciową, bo 67% gejów w tzw. stałych 
związkach (co nie wyklucza partnerów na boku) ostatnio nie użyło prezerwa-
tywy (tamże s. 30). 

Mężczyźni współżyjący z mężczyznami mają więcej niż przeciętnie partnerów 
seksualnych - w Wlk. Brytanii - 2,35 razy więcej (wg brytyjskiego podłużnego 
programu badania seksualności NATSAL statystyczny mężczyzna miał 11,7 
partnerów w ciągu życia, zaś MSM - 27,5 - dane z lat 2010 -2012)57. Podobnie 
wyglądają dane polskie, 70% MSM58 ma więcej partnerów seksualnych niż 
statystyczny Polak (polska średnia wynosi tu 4,28 - na podst. danych prof. 
Izdebskiego 201159).

W takich związkach statycznie częściej dochodzi do zazdrości czy przemocy, 
częściej występuje silna współzależność emocjonalna („sklejenie się”). Ame-
rykański rządowy raport CDC podaje, że 43,8% lesbijek, 61,1% biseksualnych 
kobiet, ale 35% kobiet heteroseksualnych oraz 26% gejów, 37,3% biseksual-
nych mężczyzn oraz 29% mężczyzn heteroseksualnych dotyka gwałt, prze-
moc fizyczna, stalking w ciągu całego życia60, 61. Bardziej szczegółowo gwałt: 
22,1% kobiet biseksualnych oraz 9,1% kobiet heteroseksualnych, inny przymus 
seksualny poza gwałtem: 40% kobiet biseksualnych oraz 15,3% kobiet hetero-
seksualnych. Dalej wspomina się, że 1 na 3 lesbijki, 1 na 2 kobiety biseksualne 
oraz 1 na 4 kobiety heteroseksualne doświadcza przemocy fizycznej ze strony 
partnera seksualnego (tamże s. 22).

Osoby LGBT 1,4 do 2,6 razy częściej palą niż populacja heteroseksualna (dane 
z 6 stanów USA)62. Według podsumowania amerykańskiej agencji rządowej 
CDC - homo- i biseksualni mężczyźni częściej nadużywają narkotyków, alko-
holu i innych substancji psychoaktywnych, częściej także piją63. CDC podaje 
w innym miejscu, że są bardziej narażeni na depresję, chorobę dwubiegunową 
i zaburzenia lękowe64. Ponadto są bardziej podatni na choroby przenoszone 
drogą płciową, jak HIV, kiła, HPV, rzeżączka, chlamydia. Np. w 2014 r., 83% 
nowych przypadków kiły stanowiła właśnie grupa MSM65. 17 razy częściej niż 
mężczyźni hetero- są narażeni na raka odbytu z powodu dominującego w tej 
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grupie współżycia analnego (tamże). Uogólniając - 70-80% nowych przypad-
ków kiły czy zakażeń HIV zdarza się wśród mężczyzn współżyjących z mężczy-
znami (MSM)66. To zdecydowanie główna grupa ryzyka. Dane europejskie czy 
amerykańskie (agencja rządowa CDC) nie pozostawiają tu złudzeń. To m.in. 
efekt większej liczby partnerów oraz seksu analnego.

Na znacznie większe ryzyko narażone są także osoby o skłonnościach trans-
seksualnych. Operacje zmiany płci czy blokowanie dojrzewania u nastolatków 
narażają je m.in. na ryzyko nadciśnienia, raka, zawałów, cukrzycy, ale także 
chorób wątroby, zakrzepicy, podwyższenia poziomu cholesterolu - jak ostrze-
ga Amerykańskie Kolegium Psychiatrów67. Sztuczne penisy mogą prowadzić 
do zamartwicy, sztuczne waginy prowadzą do infekcji bakteryjnych, ponieważ 
nie samooczyszczają się naturalnie, trzeba nawet 8 godzin dziennie przez 
około 13 tygodni nosić specjalne przyrządy (dilator), aby zapobiec ich skur-
czeniu, co jest bolesne, wewnątrz, zdarza się, porastają włosami. Operacyjne 
usunięcie piersi czy penisa, a wraz z nim fragmentów nerwów prowadzi do 
odrętwień, krwiaków, pozostawia blizny, które goją się przez około rok. Pełne 
operacje są nieodwracalne i powodują trwałą bezpłodność. Zażywanie testo-
steronu przez kobiety może prowadzić do bólu przy oddawaniu moczu oraz 
do niezdolności do orgazmu, zdarzają się dysfunkcje genitalne i hormonalne. 
Operacje w znaczeniu medycznym, udają się w ok. 80% i nigdy nie są idealne, 
np. wystające kawałki skóry ulegają zamartwicy, co wymaga kolejnych ope-
racji, o czym powiadamiają niektóre kliniki zmiany płci68. 

Raport Uniwersytetu w Birmingham (system ARIF) z 2004 r.69, w którym wyko-
nano na zamówienie The Guardian70 i zapytano o efektywność operacji zmiany 
płci wykazał na podstawie przeglądu 100 badań, że nie ma aktualnie dowodów 
na korzystny wpływ takich operacji, gdyż dostępne badania długofalowe nie 
spełniają podstawowych kryteriów metodologicznych (brak grupy kontrolnej, 
bardzo niski wskaźnik powtórnego uczestnictwa w ponownych badaniach, 
nawet tylko 50%, co może wskazywać na samobójstwa, depresje lub poczucie 
porażki). Nowsze badania omawia The Atlantis (2016, s.110-113)71. Dobrą metodo-
logią (duża losowa próbka, dwie grupy kontrolne, duży odstęp czasu po operacji 
- średnia 11,4 lata) odznacza się badanie Dhejne i in. (2011)72. Według tych długo-
falowych badań ze Szwecji, osoby, które dokonały zmiany płci, odznaczają się 
znacznie większą śmiertelnością, w tym suicydalnością i większymi problemami 
psychicznymi, niż grupa kontrolna.  Już przed tranzycją 4x częściej przejawiały 
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zaburzenia psychiatryczne niż grupy kontrolne, po - kilkanaście razy częściej 
popełniały samobójstwa, kilka razy częściej popełnić je usiłowały. Od 30 - do 
75% dzieci i młodzieży z dysforią płciową (zaburzenia płci) przejawia objawy róż-
nych zaburzeń psychicznych - twierdzi zespół Kaltiala-Heino i in. (2018)73. O 75% 
zaburzeń psychiatrycznych, innych niż dysforia płciowa, oraz 36% z powodu 
depresji i 55% z powodu zaburzeń lękowych, 53% zachowań samobójczych 
lub samookaleczeniach wspomina inny art. Kaltiala-Heino i in.(2015)74, gdzie 
badano 47 nastolatków z zaburzeniami płci. Dla dociekliwych, którzy być może 
pomyślą, że to rezultat społecznej nienawiści, dodajmy, że zadano tu wprost 
pytanie o powiązanie z szykanami i 73% osób, które ich doznało, mówi o nich 
na wcześniejszym etapie przed dysforią płciową, także 73% mówi o innych przy-
czynach niż dysforia (tamże). Do tego dochodzą problemy zdrowotne, ok. 25% 
transgenderowych kobiet w USA i aż 56% czarnoskórych żyje z HIV. Przypuszcza 
się, że duże dawki estrogenów mogą korelować z zakażeniami HIV - jak donosi 
artykuł w Nature (Reardon 2019)75.

Część problemów psychicznych w przypadku homoseksualizmu i być może 
transseksualizmu może wynikać z faktycznej lub tylko domniemanej wrogości 
społecznej (podsycanej, jak wiemy przez media), ale nie jest to ani jedyny, ani 
największy powód (por. analizę B. Wieczorek dot. tzw. stresu mniejszościo-
wego, s.121-15776). Metaanaliza 19 badań z 13 797 uczestnikami MSM (Buller 
i in. 2014)77 wykazała powiązanie przemocy ze strony partnera seksualnego 
nie tylko z pozytywnym statusem HIV, ale także z uzależnieniami, niezabez-
pieczonym seksem analnym oraz ze zwiększonymi wskaźnikami depresji - to 
kolejne potwierdzenie faktu, że same relacje homoseksualne, mogą być źró-
dłem kłopotów, o które jest oskarżane rzekomo uprzedzone społeczeństwo.

Były lider ruchu homoseksualnego i gej, a także były redaktor „Young Gay 
America”, a obecnie żonaty pastor - Michael Glatze stwierdził: „Teraz wiem, że 
homoseksualizm jest pożądliwością i pornografią zapakowaną w jedno. Nikt 
mnie nie przekona, że jest inaczej, bez względu na to, jak gładki jest ich język 
albo jak smutna ich historia. Widziałem to. Znam prawdę”78. Rzeczywiście 66,7% 
mężczyzn oglądających prasę LGBT szuka tam zdjęć pornograficznych, a 41% - 
opowiadań erotycznych (dwie najwyższe odpowiedzi - TNS OBOP, s. 108).

Hasło „to po prostu inna miłość” czy „uwięzienie w niewłaściwym ciele” to 
manipulacje negujące dostępne dane i świadome tworzenie spreparowane-
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go wizerunku medialnego. Jak na co dzień wygląda życie i zmagania takich 
osób mówi ciekawa polska książka: „Zaplątani w pożądanie. Intymne rozmowy 
z seksoholikami i osobami o skłonnościach homoseksualnych”79 (mowa tu 
o osobach, które doświadczyły już pozytywnej przemiany swego życia).

Czy homoseksualizm i transseksualizm są wrodzone?

Nawet Amerykańskie Stowarzyszenie Psychiatrów LGBTQ, nie twierdzi, że ho-
moseksualizm jest wrodzony80. To badania nad bliźniętami są metodologią, 
która pozwala jednoznacznie stwierdzić, czy dane zjawisko jest wrodzone, 
czy nie. I w przypadku homo- i transseksualizmu wykazują one, że przeważają 
czynniki nabyte, a czynniki uwarunkowane biologicznie (w tym wrodzone) 
choć istnieją, odgrywają znacznie mniejszą rolę. Przy czym stanowią tu raczej 
sprzyjające podłoże niż determinizm. Instytut „Ona i On” nagłośnił świadome 
wprowadzanie przez lobby LGBT w latach 90. XX w. w błąd opinii publicznej 
pomimo wiedzy, że homoseksualizm wrodzony nie jest (infografika „Skąd 
wzięło się kłamstwo nt. „wrodzonego homoseksualizmu”?81). Nestor polskiej 
genetyki prof. Andrzej Paszewski (2016, s. 32)82, w swoim artykule „Przyczyny 
orientacji homoseksualnej - co wnoszą do wiedzy badania nad bliźniakami” 
będącym przeglądem badań, podaje bardzo wymowne wyjaśnienia: „Pociąg 
do tej samej płci występuje u kilku procent populacji. Jego powstanie jest 
przedmiotem długotrwałych debat wokół pytania, czy jest on determinowany 
czynnikami biologicznymi, takimi jak geny, czy przez czynniki środowiskowe. 
W społeczeństwie panuje przekonanie, że homoseksualizm jest cechą wro-
dzoną i niezmienną – ‘takim się rodzisz’. Przekonanie to ma miejsce mimo 
istnienia znacznej ilości danych naukowych, przede wszystkim z badań nad 
bliźniakami, wykazujących, że wpływ czynników genetycznych w powsta-
waniu tej orientacji wynosi 11–14 procent. Mogą tu wchodzić w grę zmiany 
w genach lub w regulacji ich ekspresji (...) Czołową rolę odgrywają czynniki 
środowiskowe przed-urodzeniowe, ale przede wszystkim po-urodzeniowe, 
które są liczne i losowe i z którymi często styka się tylko jeden z bliźniaków. 
Orientacja homoseksualna wydaje się wynikać z różnych reakcji na te czyn-
niki, tak że każdy jej przypadek ma swoją własną, unikalną historię.” (s. 32). 
Badania zespołu finansowanego m.in. przez budżet Amerykańskiego Insty-
tutu Biseksualizmu (a więc w ramach ruchu LGBT) stwierdziły na podstawie 
zestawienia 12 badań nad bliźniętami, że suma wpływów genetycznych przy 
powstawaniu homoseksualizmu wynosi 32%: „Czy seksualna orientacja jest ge-
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netycznie uwarunkowana? Odpowiedź brzmi: Prawdopodobnie trochę tak, ale 
w większości nie” - piszą Bailey i in. (2016, s. 76)83. Dane z najnowszych dużych 
badań opublikowanych w magazynie Science (Ganna i in., 2019)84 wskazują na 
zaledwie na 8-25% udziału czynników uwarunkowanych genetycznie w ge-
nezie homoseksualizmu85. Oprócz podłoża genetycznego zidentyfikowano 
w badaniach szereg czynników, które są powiązane z homoseksualizmem, 
dotyczą one: relacji z rodzicami (w tym braku rodziców), relacji z rodzeństwem, 
rówieśnikami, molestowania seksualnego, zaburzenia tożsamości płci u dzieci, 
nietypowe zainteresowania dla danej płci i inne rzadsze okoliczności życiowe, 
które szczegółowo omawia, cytując dowody naukowe B. Wieczorek („Homo-
seksualizm. Przegląd światowych analiz i badań”, s. 261-320)86.

W przypadku skłonności transseksualnych jest bardzo podobnie. I tutaj bada-
nia nad bliźniętami (a więc podstawowy kierunek badań) wskazują, że zjawisko 
to nie jest jednoznacznie wrodzone, choć tu nieco bardziej, niż w przypadku 
homoseksualizmu, zaznacza się wpływ czynników biologicznych, ale może 
być to także kwestia ilości i jakości badań. O mocnym wpływie genów może-
my mówić powyżej 75%, o średnim na poziomie 50% i o małym na poziomie 
poniżej 25%. Dla porównania zgodność wagi i wzrostu w okresie dojrzewania 
(wskaźnik BMI) wynosi od 91 do 97% (Silventoinen i in. 2008)87. Tymczasem 
przegląd 11 badań nad bliźniętami nad tożsamością płciową (badania zespołu 
Polderman i in.2018)88, wskazuje, że średnia z wszystkich podkategorii (płci, 
wieku) wynosi 41,17%, ale ponieważ wyniki skrajne występują rzadko, lepszą 
miarę przeciętnego stanowi mediana i wynosi ona tylko 36% - to przeciętny 
wpływ czynników wrodzonych w zakresie odmiennej identyfikacji płciowej.

Co ważne i homoseksualizm, i transseksualizm mają w pewnym zakresie 
wspólne źródło - są nim zaburzenia tożsamości płciowej (dysforia płciowa) 
we wczesnym dzieciństwie (ok. 3-4 lat). Stąd płynie wniosek o możliwości 
zapobiegania tym dezorientacjom poprzez wzmocnienie pozycji tej samej 
płci w otoczeniu dziecka (rodzic, kontakty z rówieśnikami), a lekkie wycofanie 
się znaczących osób przeciwnej płci.  Światowa sława w dziedzinie zaburzeń 
tożsamości u dzieci, dr K. Zucker (2008)89, zidentyfikował bowiem kilka zna-
czących czynników, które przyczyniają się do wzrostu zaburzeń u dzieci w ob-
szarze płci: wrodzone nietypowe cechy dla danej płci (np. wrażliwi chłopcy 
czy dziewczynki-chłopczyce), wiek, w którym sięga się po pomoc (im wcze-
śniej tym lepiej), psychopatologia rodziców, psychopatologia samego dziecka 
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(w tym np. autyzm), problemy relacyjne z rodzicami, nieprawidłowa reakcja 
rodziców na zachowania dziecka niezgodne z płcią (np. brak reakcji lub wręcz 
chwalenie tego, że chłopiec przebiera się w sukienki). Podobne wnioski płyną 
z innych badań (ich przegląd w B. Wieczorek 2018, s. 263-275)90. Dwa okresy 
krytyczne, w których można najlepiej zapobiegać i homo- i transseksualizmo-
wi to okres wczesnego dzieciństwa i wiek nastoletni.

Czy z homoseksualizmu i transseksualizmu można wyjść?

Była lesbijka, Aleksandra Leśnik z Polski, doświadczyła w swoim życiu bardzo 
typowych wątków dla osób o skłonnościach homoseksualnych: brak ojca, 
wczesne uzależnienie od pornografii, niskie poczucie własnej wartości i brak 
sensu życia. Dziś mówi o wolności, radości, choć jeszcze kilka lat temu była 
w związku z zamężną kobietą i często odwiedzała homoseksualne kluby. Wciąż 
wracały do niej myśli samobójcze, choć rodzina akceptowała jej homoseksu-
alny styl życia. Ta i inne historie są dostępne na stronie X-loud Europe91. Adam 
Hood dorastał w rozbitej rodzinie (częsta okoliczność), lecząc swój ból, już jako 
13-latek zażywał narkotyki i związał się z gejowską subkulturą, potem mafią, 
satanistami. Dzięki Bożej pomocy doświadczył uzdrowienia. Gdy jego żona 
była w ciąży, nagrał film, w którym opowiadał: „Jestem taki szczęśliwy. Kocham 
kobietę, uwielbiam ciało mojej żony! (...) Bóg stworzył seks, abyśmy cieszyli 
się nim we właściwy sposób i to jest święte!”92. Richard Cohen podobnie jak 
wielu innych homoseksualnych mężczyzn w dzieciństwie był molestowany 
przez członka rodziny, nie potrafił wejść w zdrowe relacje z innym mężczy-
zną, bo przyjaźń znaczyła dla niego zawsze seks (co także jest typowe). Gdy 
zmieniło się jego życie, pomagał wielu innym mężczyznom uporać się z ich 
skłonnościami, napisał kilka książek w dziedzinie rozwoju zdrowej męskości 
i seksualności93. Ma żonę i trójkę dorosłych dzieci. Czwórkę dzieci z żoną Anette 
ma z kolei Andrew Comiskey94 - kolejny założyciel organizacji pomagających 
m.in. osobom o niechcianych skłonnościach homoseksualnych, zranieniom 
w obszarze płci i seksualności, choć sam kiedyś zmagał się z homoseksu-
alizmem (założył Desert Streams w USA, w Europie pod nazwą Living Waters, 
w Polsce jako Strumienie Życia). Organizacja działa obecnie w 40 krajach, na 
6 kontynentach.

Relacje 121 indywidualnych historii z całego świata zawiera strona:  
www.twoprisms.com, przy każdej podana długość życia z tożsamością LGB 

https://www.twoprisms.com/
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i długość stażu jako eksgeja lub ekslesbijki, czy osoby ekstransgender. Kilka 
świadectw byłych osób homoseksualnych i transseksualnych zawiera strona: 
www.notthesamelove.com. Stronę: sexchangeregret.com/videos ze świa-
dectwami video założył Walt Heyer, który przez wiele lat żył jako kobieta, ale 
wrócił do męskiej tożsamości. Decyzję zmiany płci podjął już w małżeństwie 
i namawiał swoją żonę do rozwodu. Napisał także książkę: „Trans Life Survi-
vors”, gdzie opisuje 30 sobie podobnych przypadków, pomaga podobnym 
osobom. Nastolatkom doświadczającym zaburzeń płci pomaga także Cari 
Stella. Ta 22-letnia dziewczyna opowiada o swojej detranzycji, czyli powrocie 
do płci biologicznej. Dopisek w tytule filmu na YouTube mówi o tym, co chcia-
łaby przekazać lekarzom, którzy wprowadzili ją na tę fałszywą ścieżkę. Mówi, 
że zignorowano ważne powody, które stały za rzekomo wrodzoną chęcią 
zmiany płci: jak kłopoty z obrazem kobiecości, depresja, cielesne zaburzenie 
dysmorficzne (BDD - body dysmorphic disorder), izolowanie się i odcinanie 
od innych kobiet. Nie stwarzając innych możliwości, 17-latce zaaplikowano 
męskie hormony. Osiągnięte rezultaty pomagały tylko przez chwilę, wciąż 
chciała „jeszcze” i zdała sobie sprawę, że to droga bez końca. Swojego głosu, 
obciętych piersi Cari Stella już nigdy nie odzyska...95. O 300 podobnych jej 
osobach, które żałują tranzycji wspomina Charlie Evans, która wcześniej przez 
10 lat żyła jako mężczyzna - tak powstała strona Detransitions Advocacy Ne-
twork - www.detransadv.com96. 4 dziewczęta, które również wróciły do płci 
biologicznej stworzyły stronę: www.piqueresproject.com. Warto polecić także 
filmy. Dostępny jest film w języku polskim: „Takimi niektórzy z Was byli”97, czy 
„Voices of the silenced”98  (napisy w języku polskim) - gdzie zamieszczone 
zostały wywiady z byłymi osobami LGB oraz terapeutami i profesjonalista-
mi z całego świata. 15 świadectw byłych osób transseksualnych zawiera film 
„Tranzformed”99 a 3 świadectwa „I Want My Sex Back: Transgender people who 
regretted changing sex”100 (oba filmy niestety w wersji angielskiej, w drugim 
można włączyć automatyczne napisy). Niektóre z tych osób obudziły się już 
po tzw. dolnej chirurgii, kiedy powrót do biologicznych narządów płciowych 
nie jest już możliwy.

Podobnie, jak szerzone są kłamstwa nt. rzekomo wrodzonego homoseksu-
alizmu, zakłamywany jest obszar terapii i pomocy duszpasterskiej - bo dwie 
drogi nie wykluczają się nawzajem, raczej uzupełniają się. Wiele ciekawych 
świadectw osób, które wyszły z homoseksualizmu lub takim osobom pomaga-
ją można także znaleźć w książce „Bóg kocha homoseksualistów”101. Do książki 

http://www.notthesamelove.com/
https://sexchangeregret.com/videos/
https://www.detransadv.com/
https://www.piqueresproject.com/
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dołączana jest płyta z nagraniami autorytetu w dziedzinie terapii męskiego 
homoseksualizmu dra Josepha Nicolosi.  Kościół bowiem nie odrzuca takich 
osób, ale głosi dobrą nowinę o zbawieniu, równoważąc łaskę i prawdę, którą 
głosi w miłości. Miłość bliźniego nie jest jednak naiwna, ale tam, gdzie trze-
ba stawia granice, zwłaszcza w dziedzinie społecznej. Ruch Czystych Serc102 
oraz Strumienie Życia103, to także wspólnoty, które pomagają dojrzewać do 
męskości, kobiecości, pomagają w ramach duszpasterstwa radzić sobie z za-
burzeniami płci i seksualności, zachować Boże standardy czystości. Pomoc 
można znaleźć także w Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich oraz 
w każdym gabinecie seksuologicznym, psychoterapeutycznym, ale warto 
wcześniej zadać pytanie, czy z homoseksualizmu lub transseksualizmu można 
wyjść - zgodnie ze stanem wiedzy naukowej i praktyką odpowiedź powinna 
brzmieć: TAK. 100% gwarancji w przypadku żadnego problemu psychologicz-
nego nikt nigdy nie może dać. Ale, jak pokazują badania, warto próbować dla 
ogólnej poprawy jakości życia, nawet jeśli homoseksualne czy transseksualne 
skłonności zmniejszą się tylko częściowo. W przeważającym stopniu są one 
tylko zewnętrznym objawem głębszych zaburzeń, traum i deficytów (no chy-
ba, że ktoś wybiera homoseksualne zachowania, eksperymentując z seksem 
- bo to mniejszości osób także się zdarza). W związku z tym, „lecząc” te ukryte 
korzenie, doprowadzamy do tego, że skłonności te zmniejszają się i powoli zni-
kają. Tak działa terapia reparatywna czy reintegratywna®104, mylnie nazywana 
SOCE. Konkurencyjny nurt tzw. terapii afirmatywnej uważa, że nie ma czego 
terapeutyzować, bo wystarczy homoseksualizm po prostu zaakceptować, 
a wszystkie problemy zdrowia psychicznego powinny zniknąć, bo wynikają 
z rzekomej społecznej wrogości (tzw. zinternalizowana homofobia).  Czy zni-
kają? Otóż tego właśnie nie wiemy, bo... terapia afirmatywna nie ma w ogóle 
udowodnionej skuteczności! Brytyjskie Towarzystwo Psychologiczne mówi 
o „ograniczonym wsparciu empirycznym dla praktyk afirmatywnych”105. Silnie 
zideologizowana nauka skupia się wyłącznie na krytyce terapii reparatywnej, 
wyśrubowując stawiane jej wymagania. Używa się tu manipulacyjnej nazwy 
„terapia korektywna”, gdzie jakoby (niezgodnie z prawdą) zmusza się osoby 
LGBT do terapii lub zmianę orientacji stawia się w jej centrum, co najczęściej 
nie jest prawdą. Pod to pojęcie podciąga się także pozaprofesjonalne lub szko-
dliwe praktyki, których już od dziesięcioleci nikt nie używa, jak np. elektrow-
strząsy lub przestępstwa jak gwałt, lub przymusowe małżeństwo. Jako jedyne 
wyjście dla osób z zaburzeniami płci poleca się z kolei tzw. zmianę płci (terapia 
hormonalna, operacje chirurgiczne o różnym stopniu zaawansowania, prawna 
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zmiana tożsamości). Tu i tu nie ma mowy chociażby o dywersyfikacji ścieżek 
pomocy, bo forsuje się wyłącznie rozwiązania tęczowej rewolucji. Oczywiście 
ignoruje się tu dane zdrowotne czy statystyczne, jak siedmiokrotnie krótszą 
trwałość związków homoseksualnych (por. wcześniejszy podrozdział). Zebrane 
naukowe dowody na skuteczność terapii reparatywnej zawarte są w pracy 
stowarzyszenia NARTH „What Research Shows: NARTH’s Response to the APA 
Claims on Homosexuality”106, czy na 130 stronach pracy „Successful Outcomes of 
Sexual Orientation Change Efforts (SOCE): An Annotated Bibliography”107 i wielu 
innych. Więcej informacji można znaleźć w wykładzie: „Efektywność terapii ho-
moseksualizmu w świetle badań naukowych Agnieszki Marianowicz-Szczygieł 
(dostępny na YouTube108) oraz w wymienianej już książce „Homoseksualizm” 
Beaty Wieczorek, gdzie dwa obszerne rozdziały poświęcone są terapii homo-
seksualizmu. Stanowiska światowych czy polskich organizacji branżowych, 
które deklarują, że nie ma dowodów na skuteczność terapii homoseksuali-
zmu są niczym innym jak kłamstwami i ideologicznymi deklaracjami. Nie są 
także prawdą zarzuty, jakoby zmiany doświadczają tylko osoby biseksualne 
czy religijne.

Podobnie ma się rzecz z transseksualizmem. W Szwecji przeprowadzono  
15 operacji powrotu do płci biologicznej po tzw. operacji SRS w  latach  
1972–2010109, o 3 historiach oraz klinice w Belgradzie, która specjalizuje się 
w takich przypadkach, opowiada film „Chcę z powrotem swojej płci”110. Ceniony 
w świecie specjalista prof. Miroslav L. Djordjevic z Belgrad Center for Genital 
Reconstructive Surgery111 twierdzi, że takie operacje są coraz bardziej popu-
larne. Dane o 3 do 18% żalu z powodu zmiany płci przywołuje The Guardian 
(2004)112. Kiedy pacjentom oczekującym na operację zmiany płci zaoferowano 
psychoterapię, to wyniki były zaskakująco pozytywne. Spośród 50 pacjentów 
z dysforią płciową u 70% wystarczyła interwencja psychoterapeutyczna, u 20% 
zastosowano leczenie, u 10% SRS i psychoterapię (Lohstein i Levine, 1981)113. 
Również inne wcześniejsze badania, kiedy podejście do takich pacjentów nie 
było tak zideologizowane, donoszą o postępach psychoterapeutycznych (Bo-
urgeois, 1978)114.
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Dzieci a jednopłciowi rodzice? 

Czy dzieciom wychowywanym w „tęczowych” i naturalnych rodzinach 
wiedzie się tak samo dobrze? Osoby o skłonnościach homoseksualnych, 
jeśli zostały rodzicem na drodze naturalnej (np. w legalnym małżeństwie 
heteroseksualnym), mogą w świetle prawa wielu krajów, w tym Polski, wy-
chowywać swoje dzieci i nie są pozbawiane praw rodzicielskich. Co wię-
cej, mogą starać się o adopcję jako osoby samotne, choć mają tu znacznie 
mniejsze szanse. Cała batalia o tzw. homorodzicielstwo dotyczy albo prawa 
do adopcji naturalnych dzieci homoseksualnego partnera lub wspólnej ad-
opcji cudzych dzieci, lub poczętych sztucznymi metodami, np. in vitro przy 
użyciu anonimowego dawcy komórek plemników - lesbijki czy dodatkowo 
surogacji - czyli wynajmu macicy - geje115. Przypomnijmy, pary homosek-
sualne są z natury bezpłodne. Badania pokazują istotne różnice pomiędzy 
rodzinami naturalnymi, a społecznymi eksperymentami.

Nawet jeśli osoby homoseksualne bardzo się starają, nauka potwierdza, że dzieci 
wychowywane przez pary homoseksualne doświadczają tam pewnych deficytów: 
Schumm (2015)116 cytuje i omawia w sumie ok. 40 badań, które wskazują, że dzie-
ciom w rodzinach jednopłciowych dzieje się gorzej (w wymiarach: postępy w edu-
kacji i rozwój intelektualny, wagary w szkole, zaburzona tożsamość płciowa i sek-
sualna, zażywanie narkotyków i alkoholu, kłopoty we własnych związkach, więk-
sza liczba partnerów seksualnych, wcześniejsza decyzja o wspólnym zamieszkiwa-
niu). Słynne były także badania prof. M. Regnerusa (2012)117, które wykazały wiele 
różnic, w których to pełna rodzina biologiczna wypadała najlepiej (w analizach 
brano jeszcze pod uwagę samotnych heteroseksualnych rodziców. Np. dorosłe 
dzieci mające matkę lub ojca geja najczęściej były bezrobotne, miały myśli samo-
bójcze, były zmuszane do seksu wbrew swej woli, korzystały z psychoterapii, miały 
najwięcej chorób wenerycznych, częściej zdradzały swoich partnerów). Na stronie:  
http://familystructurestudies.com/outcomes można zobaczyć ciekawą graficzną wi-
zualizację wyników tych badań.  Hipoteza „braku różnic” bazuje głównie na bada-
niach małych dzieci, o małych próbkach, gdzie osobami odpowiadającymi były 
głównie matki - lesbijki. Obszernie empiryczne dowody „za” i „przeciw” analizuje 
B. Wieczorek („Homoseksualizm”, rozdz. „Wielki eksperyment: dzieci w homoro-
dzinach”, s. 502-540).

6

http://familystructurestudies.com/outcomes/
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Gartrell i in. 2011118 (prawdopodobnie jedyne badania podłużne na świecie 
dzieci od momentu urodzenia, wówczas 17-latków119) pokazały, że: tylko ok. 
50% dziewcząt i 78% chłopców wychowywanych przez pary homoseksualne 
jest heteroseksualnych, podczas kiedy średnia statystyczna w całej populacji 
to ponad 98%. Natomiast świeże dane z tego samego projektu - gdzie bada-
no te same dzieci jako 25-latków, są porażające - tylko 29,7% dziewcząt oraz 
69,2% chłopców odczuwa pociąg w pełni heteroseksualny! (choć podaje się, 
na niewiadomej podstawie, że 89,7% identyfikuje się jako heteroseksualni; 
Gartrell, 2019)120. Przez wiele lat zaprzeczano możliwości homoseksualnej re-
krutacji, ale teraz zmieniono front. C.J. Rosky oraz Lisa M. Diamond - chociaż 
jest feministką, przyjmuje do wiadomości wyniki tych badań i stwierdza, że 
oto prawdopodobnie spełniają się obawy konserwatywnych aktywistów 
(2016, s. 12)121. Dodaje jednak: „Nie ma legalnej ani moralnej podstawy, aby 
wzmacniać lub promować heteroseksualizm wśród dzieci i dorosłych” (s. 32). 
W podobnym duchu zajął stanowisko sędzia Judge Walker z Kalifornii w USA, 
który w odpowiedzi na zarzut rekrutacji dzieci w kierunku homoseksualizmu 
stwierdził, że „Kalifornia nie ma interesu w proszeniu gejów i lesbijki o zmianę 
swojej orientacji lub redukowaniu liczby gejów i lesbijek” (na podst. akt sprawy 
Perry v. Schwarzeneger, 2010 - w której wyrok wprowadził paramałżeństwa 
homoseksualne w tym stanie122). Badania pokazują, że to nieprawda, choćby 
ze względów zdrowotnych czy demograficznych.

Niezależnie od ustaleń naukowych, dziecko rodzi się w sposób naturalny wy-
łącznie ze związku kobiety i mężczyzny. Dziecko ma także najlepsze warunki 
do wychowywania w zdrowej, pełnej i szczęśliwej rodzinie biologicznej, dla-
tego nazywamy ją rodziną naturalną. Dzieci mniej lub bardziej cierpią, jeśli są 
pozbawiane tego „złotego standardu wychowania”, np. jeśli rodzina się rozpa-
da, wchodzą w życie dorosłe z różnymi deficytami i mniej pewnym krokiem, 
nawet jeśli otoczenie robi wszystko, aby im pomóc. Kobieta i mężczyzna zde-
cydowanie różnią się i pod względem fizycznym i pod względem psychicznym. 
Psychologowie na podstawie wielu przeglądów badań123 zidentyfikowali cechy, 
które statystycznie częściej występują wśród kobiet, a inne - wśród mężczyzn. 
Wśród nich są m.in.: 

KOBIETY: większa empatia, zdolności werbalne, lepsze nastawienie społecz-
no-emocjonalne oraz większa zdolność do ekspresji, 
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MĘŻCZYŹNI: lepsze zdolności wzrokowo-przestrzenne, większa skłonność do 
agresji, bardziej zadaniowa orientacja, większy dystans społeczny, większa 
nerwowość w ruchach oraz większy poziom aktywności ruchowej w dzieciń-
stwie (oraz niektóre umiejętności motoryczne).

W najlepszym razie np. dwie lesbijki nie dają więc dziecku podwójnej miłości, 
ale podwójną dawkę miłości jednego rodzaju. Dr Robert Lopez, wychowywa-
ny przez dwie lesbijki jest współautorem dwóch książek o losach dzieci jemu 
podobnych. Uważa, że każde dziecko ma trzy podstawowe prawa:

•	 ma prawo się urodzić, a nie być kupionym lub sprzedanym (jak w przy-
padku surogacji), 

•	 ma prawo mieć swoją matkę i swojego ojca, 
•	 ma prawo znać swoje korzenie (nie jak w przypadku dziecka z banku 

spermy)124.

Te prawa dzieci w dyskusji wokół homoadopcji nie są jednak zauważane, 
a forsuje się jedynie prawa osób LGBT, mówiąc wręcz o prawie do posiadania 
dziecka, choć takowe prawo nie istnieje, bo dzieci, nie są towarem. Pomimo 
tego, że Robert Lopez jest osobą, która sama zna z autopsji, jak czują się takie 
dzieci, został nazwany rasistą, seksistą, antygejem. Krzyczano: „Idź precz, chrze-
ścijański faszysto!” (tamże), zaś organizacja Human Rights Campaigne (zna-
mienna nazwa: Kampania Praw Człowieka) wymieniła go wśród najbardziej 
groźnych „eksporterów nienawiści” w wideo raporcie pod tym samym tytułem, 
dołączając jeszcze dodatkową naklejkę „ekstremisty”125. Tych treści Youtube 
nie ocenzurował, ale ponieważ wraz z Facebookiem, Google czy Twitterem 
cenzuruje konserwatywne treści, w USA powstała nawet organizacja broniąca 
wolności słowa: Free Speach Aliance126. Takich osób, jak Robert Lopez jest wię-
cej. Heather Barwick, która jako dziecko była nawet bohaterką głośnej książki 
dla dzieci, pt. „Heather ma dwie mamusie” („Heather Has Two Moomies”), jako 
osoba dorosła napisała list z podziękowaniem dla swoich opiekunek: „Dro-
ga społeczności gejowska. Wasze dzieci cierpią. Kochałam partnerkę mojej 
mamy, ale druga mama nigdy nie zastąpi ojca, którego straciłam”127. „Dzieci 
potrzebują i ojca, i matki” - stwierdziła, mówiąc o długofalowych skutkach „jed-
nopłciowego rodzicielstwa”, które odczuła. „Dopiero teraz, kiedy obserwuję 
moje dzieci kochające i kochane przez ich ojca, dostrzegam piękno i mądrość 
tradycyjnego małżeństwa i rodzicielstwa”. Są jeszcze inne dorosłe już dzieci 
wychowywane w parach homoseksualnych: Rivka Edelman, Katy Faust, Denis 
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Shick podpisały list z podziękowaniem128 do słynnych projektantów mody, 
Dolce & Gabana, którzy, choć sami są gejami, odważnie stanęli po stronie praw 
dzieci, napisali: „Sprzeciwiamy się adopcjom dzieci przez homoseksualistów. 
Jest tylko jeden rodzaj tradycyjnej rodziny […] «Nie» dla chemicznego potom-
stwa i wynajmowania macicy: życie ma naturalny bieg, to są rzeczy, które nie 
powinny być zmieniane”129, choć potem pod groźbą bojkotu m.in. ze strony 
Eltona Johna, złagodzili swoje stanowisko. Jean-Pier Delaume-Myard - rzecz-
nik francuskiej organizacji prorodzinnej La Manif pour tous, mimo że sam jest 
gejem, sprzeciwiał się publicznie w imię głosu rozsądku demontażowi rodziny. 
Przemawiając na wiecu wspomina o wielu osobach takich jak on, które nie 
zgadzają się na legalne osierocanie dzieci w imię homoadopcji, na dyktaturę 
ultramniejszości i wychowywanie dzieci w roznegliżowanej kulturze, która np. 
myli „prawo kobiet” z „prawem do kobiet”130.

Należy także dodać, że prasa donosiła o molestowaniu seksualnym i gwał-
tach dokonywanych na dzieciach przez „tatusiów” będących w legalnie zare-
jestrowanym homozwiązku lub homomałżeństwie: np. Davis Don Carpenter 
i Joshua Brown131, 50-letni George Haresz i 45-letni Douglas Wirth132, 53 ofiary 
ma na sumieniu Robert M., mieszkaniec Holandii133, który wraz z partnerem 
kolekcjonował pornografię dziecięcą i wspólnie starali o adopcję.
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33 / JAK UGOTOWAĆ ŻABĘ, ŻEBY NIE WYSKOCZYŁA Z GARNKA?

 
Jak ugotować żabę, żeby nie wyskoczyła 

z garnka? - etapowy plan  
podboju społeczeństw

Żaba umie skakać, ale jeśli woda w garnku podgrzewana jest stopniowo, 
nie zauważy zmian. Cykl przemian społecznych tęczowej rewolucji zajmuje 
około 20–35 lat, Polska jest już po półmetku, polska rodzina nie przetrwa 
bez naszej pomocy. Nie tacy jak my skapitulowali...

Praktyka pokazuje, że po 1. legalizacji homoseksualnych związków partner-
skich, 2. wprowadzeniu paramałżeństw jednopłciowych, 3. szybko wprowadza-
na jest zgoda na homoadopcję (czyli administracyjne osierocanie dzieci), która 
jest tylko kwestią czasu. Zdarza się, że geje i lesbijki omijają prawo i „pomagają 
sobie nawzajem”, tworząc rodzinne trójkąty, p.. z dochodzącym biologicznym 
ojcem. Szokują nas porody „kobiet z brodą”, czyli biologicznych kobiet, które 
przyjmując wcześniej testosteron, przerywają ten proces, zachodzą w cią-
żę, jak w przypadku Thomasa Beatie (2007 r.), który skorzystał ze sztucznego 
zapłodnienia i plemników od anonimowego dawcy134. Większość Polaków - 
61,3% zdecydowanie zgadza się z definicją małżeństwa jako związku kobiety 
i mężczyzny, ale strategia „etapowania” i oswajania z tematem zadziałała już 
w wielu krajach135 i spowodowała zmianę postaw społecznych na afirmację/
promocję kolejnych mniejszości seksualnych. 

Zgoda na małżeństwa jednopłciowe na takich samych prawach jak reszta 
małżeństw (USA) wg Gallupa136

2019 63%

2014 55%

2008 40%

1996 27%

7
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34 / JAK UGOTOWAĆ ŻABĘ, ŻEBY NIE WYSKOCZYŁA Z GARNKA?

Czy uważasz, że geje i lesbijki powinni mieć prawo do adopcji dzieci? 
(USA) wg Gallupa (źródło jak wyżej)

2019 75%

2014 63%

2003 49 %

1977 14%

Przywileje homoseksualne (wg ILGA)137

państwo legalizacja związków 
partnerskich homoparamałżeństwa wspólna homoadopcja

Holandia 1998 2001 2001

Dania 2012 2010

Szwecja 2009 2009

Norwegia 1993 2009 2009

USA 2015 2015

Francja 1999 2013 2013

 
Jak widzimy, czasem wystarczy kilka lub kilkanaście lat, aby przekabacić całe 
społeczeństwo, manipulując przekazem i odpowiednio za niego płacąc. Cały 
cykl przemian trwa około 20-35 lat, Polska jest już w tym procesie bardzo 
zaawansowana. Nie liczmy na to, że rodzina naturalna obroni się sama, skoro 
uległy tak katolickie kraje, jak Hiszpania (2005), Irlandia (2015), czy Malta (2014; 
data przyznania prawa do homoadopcji dzieci wg ILGA World). 

W książce, której tytuł w tłumaczeniu brzmi: „I po balu. Jak Ameryka w latach 
90. przezwycięży swoje lęki i nienawiść do gejów” Kirk i Madsen (1990)138 za-
warta jest strategia ruchu homoseksualnego, która składa się z następujących 
punktów:
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1. Mówić o gejach i gejostwie tak głośno i tak często, jak to tylko  
możliwe.

2. Przedstawiać gejów jako ofiary, a nie agresywnych prowokatorów.
3. Dać oręż do ręki obrońcom homoseksualistów.
4. Dbać o dobry wizerunek medialny.
5. Sprawić, aby to nasi przeciwnicy wyglądali źle.
6. Pozyskiwać fundusze.

Czy pozwolimy na to? Konsekwencje zaniechania działania pokazuje ostatni 
rozdział.
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Jak „edukacja seksualna”  

manipuluje nami i naszymi dziećmi?

Edukacja seksualna jest realizowana i na lekcjach, i na zajęciach dodatko-
wych. Zachodni model edukacji seksualnej, tzw. model CSE, który stara 
się upowszechnić UNESCO, WHO i inne agendy ONZ oraz Cele zrównowa-
żonego rozwoju propaguje także mniejszości seksualne i ich przywileje. 
Tzw. różnorodność rodzin i seksualności jest tu wręcz filarem. Ponieważ 
kształtuje się tu wyłącznie pozytywny, a przez to zniekształcony obraz, my-
ląc płaszczyznę indywidualnego szacunku oraz społecznej aprobaty - tzw. 
edukacja seksualna działa jak zachęta i promocja. Upowszechnia inne niż 
naturalne wzorce zachowań, także co do płci.

„Czy myślisz, że uczniowie, którzy są gejami, czują się bezpiecznie w Twojej 
szkole?”. „Jak poznać, że chłopak jest gejem?” - takie pytania w 2008 r. za-
dawali dzieciom ze szkół podstawowych ankieterzy Kampanii Przeciw Ho-
mofobii w ramach programu „Schoolmates” mającego zapobiegać znęcaniu 
się (program wsparty przez Komisję Europejską)139. Sugerowano także, że to 
społeczeństwo odpowiada za większość problemów osób homoseksualnych. 
„Warto pamiętać, że dyskusja o wpływie płci rodziców na orientację seksualną 
dzieci może wynikać z niewypowiedzianego przekonania, że lepiej jest, aby 
dzieci były heteroseksualne. Jeśli grupa jest gotowa na taką dyskusję, moż-
na zapytać, dlaczego przywiązujemy tak dużą wagę do znaczenia wpływu 
rodziców na orientację seksualną dzieci” - czytamy w podręczniku „Edukacja 
antydyskryminacyjna – podręcznik trenerski” (s. 154) do programu „Szkoła 
przyjazna prawom człowieka” realizowanego w 4 dzielnicach w Warszawie, 
a od 2024 w 2011 szkołach w całym mieście140. Bo wbrew opiniom, Rafał Trza-
skowski zmienił formę, ale nie wycofał się z „Karty LGBT” w Warszawie. Ten typ 
edukacji (CSE od ang. comprehensive sexuality education, czyli nowoczesna, 
kompleksowa edukacja seksualna) w różnej formie jest promowany także 
przez włodarzy w kilku głównych miastach w Polsce: Gdańsku, Poznaniu, 
Łodzi, w Warszawie. Choć ruch LGBT odżegnuje się od słowa „promocja”, dane 
statystyczne pokazują, że już w kilku krajach na świecie odnotowano wzrost 
liczby osób LGBT, w tym zwłaszcza wśród osób młodych. Raport Instytutu 

8
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„Ona i On” „Dlaczego na świecie wzrasta liczba osób LGBT?” wylicza dane 
z USA, Wlk. Brytanii, Australii oraz Chin. O ok. 50% wzrosła liczba osób LGB 
w ciągu 5-6 lat w najmłodszej grupie badanych w USA i Australii, średnia 
w Wlk. Brytanii w grupie 16-24 lata jest dwa razy większa niż dla reszty po-
pulacji. W mieście Nowy Jork aż 25% młodzieży identyfikuje się jako niehe-
teroseksualna, przy czym w latach 2001-2017 nastąpił tu trzykrotny przyrost 
(z poziomu 8,90%)141. W Szwecji pomiędzy 2008 a 2018 r. o 1500% wzrosła 
liczba diagnoz zaburzeń płci u dzieci i nastolatków, w Wlk. Brytanii o 2670% 
w ciągu 10 lat wzrosła liczba konsultacji w specjalistycznych klinikach zabu-
rzeń płci dla dzieci i młodzieży. Edukacja seksualna CSE, ale także pop-kultura 
neguje różnice między homo- i heteroseksualizmem, głosi porównywalność 
różnych wzorców identyfikacji płci oraz zachęca młodzież do ujawnienia swo-
jej nieukształtowanej tożsamości, czyż mamy się więc dziwić, że działa jak 
rekrutacja?

Mówienie bowiem o dzieciach czy nawet młodzieży - gejach to kompletne 
nieporozumienie. Bo nawet próg wiekowy uświadomienia sobie przez niektó-
re osoby swoich odmiennych skłonności, to niewystarczający powód. Dziecko 
(i młodzież) jest w fazie ustawicznego rozwoju, kształtuje się także ich toż-
samość, w tym seksualna i w mniejszej części płciowa (podstawowe zręby 
płciowości kształtują się w wieku ok. 2-4 lata). Dzieci dopiero poznają siebie 
i otaczający świat. Łatwo tu o niepewność, pomyłki, eksperymenty, próby, brak 
świadomości, silna jest także podatność na wpływy zewnętrzne. M.in. z tego 
powodu diagnozowanie homoseksualizmu u młodzieży przed 18. rokiem życia 
jest co najmniej nieodpowiedzialne. Podobnie przeprowadzanie jakichkolwiek 
ingerencji w zakresie płci. Jak pokazują badania, skłonności homoseksualne 
są u młodzieży bardzo chwiejne. 25% nastolatków przeżywa niepewność co 
do swojej orientacji seksualnej. Z tego 75% okazuje się w końcu heterosek-
sualna (Remafedi i in., 1992)142. Około 75% mężczyzn, którzy w wieku 17 lat 
deklarowali pociąg wyłącznie do tej samej płci – w wieku 22 lat deklaruje już 
wyłączne skłonności heteroseksualne. Podobnie czyni ok. 45% kobiet, zaś ok. 
50% przechodzi ze skłonności homoseksualnych na biseksualne (Savin-Wil-
liams, Ream, 2007)143. Co daje średnią dla obu płci 60% (w wypadku przejścia 
homo-heteroseksualizm). Podobnie ma się sprawa z rzekomym transseksu-
alizmem 61%144 lub 85%145 byłych pacjentów specjalistycznych klinik dla dzieci 
i młodzieży - wraca do swojej płci biologicznej. Nie tylko lekarze alarmują, że 
terapia hormonalna nastolatków, to jeden wielki eksperyment, że brakuje tu 
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38 / JAK „EDUKACJA SEKSUALNA” MANIPULUJE...

długofalowych badań nad ewentualnymi skutkami (twierdzi tak np. prof. Chri-
stopher Gillberg z Uniwersytetu w Goeteborgu146, Anne Waehre z norweskie-
go szpitala Rikshospitalet, Amerykańskie Kolegium Pediatrów, w specjalnym 
oświadczeniu147 oraz autorka przeglądu badań Kaltiala-Heino i in., 2018)148. 
Można przyjąć, że w 60-80% młodzież wychodzi z homo- i transseksualnych 
skłonności, ale jeśli takiej młodzieży przybywa, mniej też jej w końcu wraca do 
naturalnych wzorców męskości, kobiecości, seksualności. Nie zapominajmy 
także o modzie. Jakim rodzicem będzie ktoś, kto ulega modzie „gej/lesbijka 
na próbę do uzyskania dyplomu” (ang. LUG – lesbian until graduation)? A ktoś, 
kto uwierzył w zalecenia edukacji seksualnej, że masturbacja to normalny 
wzorzec realizacji popędu płciowego - czy będzie w stanie stworzyć trwały, 
zdrowy i stabilny związek oparty na wzajemnej odpowiedzialności? (to kolejna 
linia edukacji CSE).  O badaniach ogłaszających „Koniec miłości” już pisaliśmy. 
Dołóżmy do tego jeszcze inny skutek „nowoczesnej” edukacji seksualnej - nara-
stający problem dzieci molestujących inne dzieci (w Anglii i Walii 78%  wzrost 
od 2013 r., 32 452  zgłoszeń na policję w latach 2013-2017)149. 

Alan Finch, jak cytuje The Guardian, ostrzega z kolei przed „przemysłem zmiany 
płci”150. Psychiatra dr Russell Reid pracujący w znanej klinice został oskarżony 
o przynaglanie do zmiany płci przez 5 pacjentów 151. Pacjent „B” po operacji usu-
nięcia penisa, żałował swojej decyzji. W 2019 r. prof. Donal O’Shea - jeden z wio-
dących irlandzkich endokrynologów ostrzegał przed grupami nacisków, które 
forsują „szybki tryb operacyjny” bez kompleksowych konsultacji152, wielu jego 
pacjentów było trenowanych, jak udzielać „właściwych odpowiedzi” w celu 
zmiany płci. Tymczasem edukacja seksualna CSE głosząca, że homoseksualizm 
jest normalnym i polecanym wariantem ludzkiej seksualności oraz to samo 
w przypadku wariantów płci (tzw. model CSE) jest obowiązkowa w 30 krajach 
rozwijających się i 14 krajach w Europie153. Rodzice są zmuszeni płacić grzywny 
albo iść do więzienia. W kolejnych krajach jest uchwalany zakaz terapii mniej-
szości LGBT, w pierwszej kolejności wśród osób nieletnich (ILGA World 2019154). 
W Niemczech kara za polecanie lub praktykowanie takiej terapii wynosi 30 
tys. euro155. W Kanadzie rodzic, który nie zgadza się na zmianę płci u swojego 
nieletniego dziecka może zostać oskarżony o przemoc, a nawet dziecko może 
mu zostać odebrane. Przykład? 14-latka wbrew woli ojca przyjmuje hormony 
zmiany płci. Ojciec, jeśli nie podporządkuje się wyrokowi i będzie używał jej 
imienia lub zaimka żeńskiego, zostanie oskarżony o przemoc domową!156 
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Rodzicom 15-latki z Finlandii odebrano prawo do opieki nad córką, bo nie 
chcieli zgodzić się na tzw. zmianę płci.157 Według kanadyjskich ustaw Bill C-8 
oraz Bill-202 terapia jest obwarowana 5-letnią karą więzienia, ale nie można 
nawet wywieźć dziecka za granicę w celu jej przeprowadzenia.

B. Wieczorek („Homoseksualizm” 2018, tab. 40-41, s. 884-885) sporządziła 
uproszczoną symulację, która wykazała, że po 350 latach i 14 pokoleniach 
nastąpiłoby całkowite nasycenie populacji osobami homoseksualnymi, bio-
rąc pod uwagę tylko jeden czynnik - mniejszą identyfikację heteroseksualną 
u dzieci wychowywanych w tęczowych rodzinach. Należałoby więc tu zadać 
nie tylko pytanie o to, czy chcesz, aby z twojego dziecka ktoś zrobił geja, les-
bijkę, a co najmniej biseksualistę, ale także czy nie chcesz, aby Polski naród 
w ogóle wyginął...
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Jak odkłamać język?  

Nasze propozycje.

Tęczowa rewolucja seksualna to obecnie strategia antyrodzinnego, anty-
chrześcijańskiego, antynaukowego planu stopniowego podboju społe-
czeństw, doprowadzająca do systemu coraz bardziej totalitarnych represji 
ograniczających podstawowe wolności obywatelskie;  sekskomunizm - wy-
myślony w kręgach neomarksizmu (antykulturowego).

Jeśli chcesz kontrolować czyjeś myśli zacznij od słów - głosiły doktryny różnych 
totalitaryzmów. Dziś także widzimy, że pewne pojęcia próbują nas zdomino-
wać, ale często nie potrafimy się przed nimi obronić. Co gorsza - pociągają za 
sobą zmiany prawne. Dlatego chcemy odkodować znaczenie powszechnie 
używanych przez tęczową rewolucję seksualną terminów, za którymi stoją 
często zaawansowane socjotechniki, manipulacja i filozoficzne konstrukty. Po-
dajemy praktyczne znaczenie terminów, a nie ich oficjalne definicje, wyrażając 
jednocześnie szacunek dla jakichkolwiek osób i ich prywatnych wyborów nie 
zgadzamy się na nieusprawiedliwione interwencje społeczne. 

dyskryminacja = jednokierunkowe forsowanie przywilejów dla grup, 
którym one z racji ich odmienności nie przynależą; dyktatura mniejszości; 
wg autora tego pojęcia to „represywna tolerancja” i „zahamowanie wolności 
prawicy” w imię radykalnych celów walczących mniejszości (Herbert Marcuse, 
1970, „Tolerancja represywna”158).

edukacja seksualna = wychowanie nowego obywatela dla nowych, seksko-
munistycznych społeczeństw; w praktyce stymulacja seksualna dzieci opar-
ta na opinii, że seksualność to kluczowa (najważniejsza?) dziedzina życia; 
„pornoedukacja”; mit wyboru płci i seksualności przez dzieci w sytuacji 
braku jednoznacznych wzorców lub wręcz agitacji, promocji, indoktrynowa-
nia w kierunku przywilejów dla mniejszości seksualnych oraz przy ukrywaniu  
skutków zdrowotnych, społecznych czy prawnych; mówi: nieważne, z kim 
uprawiasz seks, ile jest tych osób i w jakim są wieku - ważne, abyś uzyskał ich 
zgodę na współżycie i użył środków antykoncepcyjnych.

9
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gender = świadomość płci, która nie zastępuje płci. Płeć jest wyrytą w biolo-
gii, binarną (mężczyzna, kobieta) rzeczywistością. Nikt nie rodzi się z gende-
rem, ale każdy, poza marginalnymi anomaliami medycznymi, rodzi się z płcią 
biologiczną. Zmiany kategoryzacji: kobiety, mężczyźni wprowadzają prawny, 
społeczny i medyczny chaos.

homofobia i transfobia = uciszanie oponentów; szantaż emocjonalny 
wobec osób zatroskanych o rzeczywiste dobro osób LGBT, dobro społeczne, 
a zwłaszcza dobro dzieci; termin, który powinien oznaczać homosceptycyzm.

homoadopcja = legalne osierocanie dzieci, demontaż rodziny.

homoseksualizm i transseksualizm = zaburzenie, dezorientacja ze skut-
kami ubocznymi albo ich ryzykiem, która okrada osoby LGBT ze spełnionego 
i zdrowego życia; w sferze społecznej - fałszywa, ekspansywna ideologia.

„inna miłość” = sprowadzanie do wymiaru emocjonalnego dyskusji 
o wszechstronnych: prawnych, psychologicznych, medycznych i społecznych 
konsekwencjach rewolucji seksualnej.

lobby LGBT= głosi sztucznie podtrzymywaną multiseksualność, szkodzi oso-
bom LGBT, ukrywając przed nimi genezę, objawy i skutki uboczne homo- 
i transseksualizmu. 

mowa nienawiści = w praktyce: blokowanie dyskusji, a ostatecznie kry-
minalizacja sprzeciwu (poza przypadkami podżegania do przestępstw).

neutralność światopoglądowa = w praktyce uciszanie chrześcijan; myle-
nie założeń epistemologicznych (poznawczych) z ontologicznymi (istnienia); 
ignorowanie mądrości i piękna chrześcijańskiej moralności przetestowanej 
w ciągu kilku tysięcy lat, owocnej, dającej stabilność społeczną, społeczne 
korzyści i Boże błogosławieństwo. 

operacje zmiany płci = zmiana wyglądu zewnętrznego, a nie np. DNA; 
uszkadzanie, okaleczanie, trwała bezpłodność. „Transseksualni mężczyźni” nie 
stają się mężczyznami, tak jak „transseksualne kobiety” - kobietami. To raczej 
zmaskulinizowane kobiety i sfeminizowani mężczyźni.
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orientacje seksualne i płciowe = subiektywna, nieograniczona co do licz-
by autoidentyfikacja, w praktyce obecnie cokolwiek, widzimisię; utopia 
negowania skutków zdrowotnych, psychicznych i społecznych w zakresie 
płci i seksualności; ignorowanie dobra dzieci, które najlepiej wychowują się 
w rodzinach naturalnych; ignorowanie monogamicznej psychiki i piękna do-
zgonnej i wyłącznej miłości; 

prawa człowieka (nowe prawa człowieka, jak np. „prawo do dziecka”) = 
samolubne przywileje społeczne wymyślone przez samozwańcze gremia 
eksperckie, niemające mandatu demokratycznego, korzystne wyłącznie dla 
określonych grup, a nie społeczeństwa - jako całości; „prawa” często forsowane, 
wyinterpretowywane, wprowadzane podstępem.

równość = mylenie równości szans i równości rezultatów; wymuszona 
jednakowość w obszarach zupełnie nieporównywalnych; negowanie 
różnic między męskością i kobiecością, między parami homo - i heterosek-
sualnymi itp.; ludzie powinni być traktowani podobnie, tam gdzie są podobni 
(wolność osobista), ale inaczej w obszarach różnych (sfera społeczna); zrów-
nanie w prawach mniejszości (awans społeczny) zawsze oznacza ogranicze-
nie praw większości i deprecjonowanie większości, dlatego paramałżeństwa 
czy związki partnerskie ograbiają małżeństwa naturalne; prawo traktuje 
wszystkich obywateli jednakowo, ale nie traktuje jednakowo wszystkich 
zachowań.

równość małżeńska = demolowanie małżeństwa, paramałżeństwa, homo-
paramałżeństwa, nienaturalne małżeństwa, sprzeczne z naturą i demografią; 
małżeństwo naturalne a paramałżeństwo jednopłciowe to dwa różne zacho-
wania społeczne, o różnych skutkach.

różnorodność = bezmyślność; zakaz oceny i wartościowania, wymu-
szona bezrefleksyjność, utopijny zakaz kategoryzacji w imię zniesie-
nia podziału na „my” i „oni”, który zawsze będzie istniał; społeczeństwo jest 
z natury różnorodne, nakaz zachowania różnorodności w praktyce oznacza 
zakaz oceny skutków społecznych; „Warszawa dla wszystkich” - czy np. dla 
złodziei też?

tolerancja = zakaz zakazywania
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uniwersytety = kuźnie kontrkadr dla kontrinstytucji; „instytucje treningu 
kontrkadr” (definicja Herberta Marcuse -„Counterrevolution and  revolt”, 1972, 
por. przypis do hasła „tolerancja”).

wolność = w języku tęczowej rewolucji: cokolwiek, zakaz wyboru tego, co 
najlepsze; mit wolności bez granic, ułuda nieograniczoności człowieka, 
gdy tymczasem każdy człowiek jest ograniczony prawami natury, prawami 
drugiego człowieka oraz własną wolą w imię wyboru optymalnej ścieżki życia.
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Dlaczego powinno cię to wszystko  

obchodzić?

Zarówno ideologia gender, queer czy homoseksualna ma coraz bardziej 
totalitarny charakter, co ilustrują poniższe przykłady. Przyszłość nie rysu-
je się bynajmniej tęczowo, jeśli w Polsce zostanie wprowadzone tęczowe 
prawo, już obowiązujące w innych krajach. 

Likwidowane są pojęcia „mąż” i „żona” oraz  „mama i tata”. Zniknęły one z wnio-
sków do amerykańskich159  i brytyjskich160 paszportów już w 2011 r. Kanada 
zlikwidowała pojęcia „mama” i „tata” na wszystkich formularzach urzędo-
wych, narzucono neutralne nazewnictwo w sferze publicznej (także unika-
nie „Mr” lub „Mrs” przez pracodawców, co z czasem tylko nieco skorygowano 
do niezbędnych sytuacji161). Określenie „Rodzic 1” i „Rodzic 2” wprowadzono 
np. w szkołach we Francji162. Co najmniej kilka krajów, jak Japonia, Australia, 
Wielka Brytania, Niemcy, Szwecja stwarzają możliwość zadeklarowania braku 
płci, płci nieokreślonej lub „płci X” – także w dokumentach metrykalnych163. 
W Niemczech uchwalono specjalną ustawę o „trzeciej płci”164. „Equality Act” 
(ang. akt równości)165 - prawo uchwalone w USA w 2019 r., zakazuje m.in. dys-
kryminacji na tle orientacji seksualnej, na tle płci (biologicznej - ang.  sex) 
oraz identyfikacji płciowej (ang. gender) oraz na tle stereotypów płciowych. 
Ustawa dotyczy przedsiębiorców, szkolnictwa czy administracji publicznej i ma 
poważne skutki, np. udostępniając przestrzenie dotychczas zarezerwowane 
dla kobiet, właściwie dla każdego. Jeśli w pracy nie będziesz używał zaimków 
płciowych czy imion przez kogoś wybranych (tj. przez osoby transseksualne) 
zapłacisz np. 250 tys. dolarów kary. Gdzie? - np. w Nowym Jorku166. Oto koszt 
powiedzenia np. „on” zamiast „ona” lub „oni”, bo niektóre osoby życzą sobie 
liczby mnogiej (w ang. powstaje nowomowa i zaimki: „ze”, „co”, „thon”). Miasto 
San Francisco zakazało pracownikom w kontrolowanych przez nią spółkach 
podróży służbowych do stanów USA, gdzie obowiązuje restrykcyjne prawo 
aborcyjne oraz do państw, gdzie broni się praw rodziny naturalnej167. Klau-
zule antydyskryminacyjne w umowach biznesowych to nie pomysł Rafała 
Trzaskowskiego168, zastosowano je wcześniej w San Francisco169. Już teraz np. 
w Microsoft, ale także w wielu innych firmach stosuje się klauzule antydys-

10
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kryminacyjne. „Kartę różnorodności”, która m.in. zakazuje dyskryminacji ze 
względu na orientację seksualną i tożsamość płciową podpisało w Polsce 280 
firm. Karta zobowiązuje m.in. do wewnętrznych działań, szkoleń, warsztatów, 
obchodzi się także „Miesiąc różnorodności”170. We Francji np. kapitanów czy 
trenerów drużyn sportowych zmuszano do noszenia tęczowych opasek z oka-
zji „dni walki z homofobią”171 (s. 59), ale platformy firm na paradach równości 
- to już standard. O kanonach w świecie sztuki, promocji rozseksualizowanej 
kultury, w tym homoseksualnej na międzynarodowych scenach, pod groźbą 
wykluczenia - opowiedziała polska tancerka - Żaneta Majcher172.

Wymazywane jest pojęcie płci biologicznej z programów szkolnych (Fairfax Co-
unty w stanie Virginia)173. W 2011 r. historii z punktu widzenia osób LGBT zaczęła 
nauczać Kalifornia, a w 2019 r. pięć stanów USA. Odpowiednie dopiski mają 
się znaleźć w podręcznikach (nie ma to być oddzielny przedmiot)174. Kto więc 
walczył podczas II wojny światowej, reagował w czasie zimnej wojny itd.? Home-
schooling zakazany jest w Niemczech175 - rodzice nie mają więc alternatywy dla 
swoich dzieci, ale także w innych krajach Europy.  Na podstawie ustawy Bill-89 
z Kanady176 możliwe jest odbieranie rodzicom dzieci, o ile rodzice nie zgadzają 
się na wybór określonej płci przez dziecko. Niepełnoletnie dziecko może także 
zmienić płeć bez wiedzy rodziców, choć za jakiś czas, jak wskazują badania, 
najczęściej takie dzieci wracają do płci naturalnej. Podobne prawodawstwo 
(od progu 15 lat) przygotowywane jest w Szwecji177. Przypadki łamania praw 
rodziców i ignorowania woli rodziców miały już miejsce w Kanadzie (14-let-
niej córce Roberta Hooglanda sąd wbrew woli ojca zezwolił na przyjmowanie 
hormonów płci przeciwnej, grozi mu oskarżenie o przemoc domową, jeśli nie 
będzie używał wybranych przez nią zaimków178), w Finlandii (rodziców 15-latki 
pozbawiono praw rodzicielskich, kiedy nie zgodzili się na zmianę płci179), czy 
w USA w stanie Ontario, Minnesota (15-letni syn Anmarie Calgaro)180. We Francji 
i Holandii zabawki mają stać się unisex181, w Szwecji wprowadza się wychowanie 
neutralne płciowo182, co z pewnością zwiększy liczbę dzieci z zaburzeniami płci, 
co najmniej nie w pełni niezdolnych do założenia rodzin. 

„Wyzwalanie” mniejszości seksualnych to tylko etap. Na celowniku bardzo 
szybko znajdują się chrześcijanie. Księża czy pastorzy są prześladowani lub 
trafiają do więzień za publiczne głoszenie Ewangelii i cytowanie Biblii. We 
Francji została przygotowana ustawa, która zakazuje głoszenia w kościołach 
powstrzymywania się przez osoby homoseksualne od współżycia183. W 2018 r. 
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w Szwajcarii przegłosowano karę więzienia za homofobię i transfobię184. Prawo 
zabraniające zbrodni nienawiści obowiązuje także np. w Wlk. Brytanii, incydent 
nienawiści to jakikolwiek akt „z powodu wrogości lub uprzedzeń z powodu 
orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej” - czytamy na stronie Citizens 
Advice185. Czy jesteśmy gołosłowni, mówiąc o coraz większym totalitaryzmie?

Podsumowanie już obowiązującego lub (rzadziej) przygotowanego prawa można znaleźć 
w załączonej tabelce. Jeśli nie wymieniono inaczej, w nawiasach znajdują się numery 
przypisów podających źródła informacji:

Dlaczego powinno cię to wszystko obchodzić?  
Jak tęczowe ideologie dotyczą twojego życia?

*Poniższa wizja prawdopodobnej przyszłości zbiera przykłady i konsekwencje 
już obowiązującego prawa w innych krajach.

1. Twoje dziecko będzie nauczane wg programów nauczania przygotowa-
nych pod dyktando środowisk LGBT+. [174,139,140]

2. Jeśli będzie chciało zmienić płeć przed 18. rokiem życia, a ty się nie zgo-
dzisz, sąd może ci je odebrać, pozbawić praw rodzicielskich, oskarżyć 
o przemoc, wsadzić do więzienia. [176-180, 156,157]

3. Jeśli w ww. przypadkach lub w wypadku domniemanych skłonności ho-
moseksualnych zaproponujesz mu terapię, podobnie - ale i tak prawdo-
podobnie nikt ze specjalistów nie odważy ci cię udzielić pomocy, wobec 
wizji np. 30 tys. euro kary czy więzienia. [155,154]

4. Perwersyjna edukacja seksualna zwana przewrotnie wszechstronną i no-
woczesną jest obowiązkowa, za brak posyłania na nią dzieci grożą wysokie 
kary finansowe lub kara więzienia. Dzieci będą tu uczone, że płeć można 
wybrać, że możesz identyfikować się jako cokolwiek, że to obojętne, z kim 
uprawiasz seks, ile jest tych osób i w jakim są wieku. Dziecko musi być 
tylko „gotowe” oraz używać prezerwatywy. Aha, seks jest tu przedstawiany 
jako główny obszar życia ludzkiego. [52,149,153]
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5. Homeschooling zostanie zakazany, nie będziesz miał edukacyjnej alter-
natywy. [175]

6. Jeśli w pracy nie będziesz używał zaimków czy imion przez kogoś wybra-
nych zapłacisz np. 250 tys. dolarów kary. [166]

7. Słowa „mama”, „tata”, „żona” „mąż”, „heteroseksualizm” zniknęły nie tylko 
z jakichkolwiek oficjalnych dokumentów, ale także codziennego języka. 
„Równość” i „dyskryminację” odmienia się za to przez wszystkie przypadki. 
[159-164]

8. Różnorodność dotyczy „orientacji”, zdrowy rozsądek i odpowiedzialność 
społeczna nie korzystają z tej ochrony. [122]

9. Wszystkie kontrakty biznesowe są obwarowane klauzulami antydyskry-
minacyjnymi. [165,168-171]

10. Podróże do krajów Stanów Zjednoczonych Europy, które nie wprowadziły 
„standardów antydyskryminacyjnych” są zakazane. [167]

11. Bez podpisania klauzuli antydyskryminacyjnych nie możesz nic sprzedać 
ani kupić, wynająć domku na wakacje, czy kupić tableta. [168-171]

12. Możesz być w każdej chwili oskarżony przez czujnych sąsiadów spod 
„4” o homofobię lub transfobię, co jest obwarowane karą więzienia. 
[184,185,165]

13. Twoje dzieci wychowują się w neutralnych płciowo placówkach edukacyj-
nych z neutralnymi płciowo zabawkami. Zasugerowanie, co lubią dziew-
czynki będzie zbrodnią. PS Aha, prawdopodobnie przecież nie będziesz 
mógł powiedzieć twojemu dziecku jakiej jest płci. [181,182,173]

14. Będziesz bezradnie obserwować, jak coraz więcej kolegów twojego syna 
czy córki nie wie, co to znaczy być mężczyzną, kobietą, co to jest mi-
łość i jak założyć i utrzymać rodzinę. Rodzina będzie oznaczała dowolną 
konfigurację osób, a ministerstwo rodziny będzie się głowić, jak w tych 
warunkach prowadzić swoją politykę. [37,38,122]
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15. Tłumy coraz bardziej wulgarne, obsceniczne i opanowane seksem będą 
coraz mniej produktywne w pracy, będzie pogłębiał się więc kryzys go-
spodarczy. [38]

16. Seks bez ograniczeń będzie powodował coraz więcej chorób wenerycz-
nych, bezpłodności, niechcianych ciąż. Winą za to będą obarczani ci 
z „ciemnogrodu”. Ponieważ standardy dyskryminacji będą już przecież 
niemiłosiernie podkręcone, trzeba będzie znaleźć nowych wrogów i tu 
chrześcijanie będą jak znalazł. [56-66; 122]

17. Biblia będzie zakazaną księgą, a kościoły inwigilowane lub w podziemiu.
[183]

18. Już dawno przestałeś chodzić do kina czy teatru oburzony demoralizu-
jącym repertuarem.[172]

19. Jeśli będziesz mieć wnuki, prawdopodobnie nie mogąc już dłużej znieść, 
jak są traktowane (będziesz ostatnim pokoleniem, które będzie jeszcze 
pamiętać stary, dobry świat) zabierzesz je do siebie. Ale uwaga, mogą cię 
zadenucjować wychowane w kulcie wolności bez ograniczeń. No chyba, 
że „Rok 1984” Orwella zrobi na nich jeszcze jakieś wrażenie. [37,38]

20. W swojej pracy musisz uczestniczyć w paradach równości i dumy LGBT, 
przechodzić przez szkolenia antydyskryminacyjne. W przeciwnym razie 
wyrzucą cię z pracy, udzielą nagany lub podadzą do sądu. Nie wolno 
w żadnym razie podawać statystyk, badań naukowych, które obnaża-
ją nienaturalność lub negatywne skutki zdrowotne tęczowej rewolucji. 
[52,122,165, 170-171]

21. Próbujesz w konspiracji zorganizować prawicową alternatywę dla Face-
booka, Youtube’a. [125]

22. Ponieważ „Polak potrafi” największą popularnością na „nielegalu” cieszą 
się znów kasety Zenona Laskowika, na których niepokorna i odporna na 
pranie mózgów garstka młodzieży będzie próbowała się uczyć, jak się 
porozumiewać, aby powiedzieć to, co się chce, ale nie naruszając stan-
dardów poprawności politycznej.[185]
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23. Członkowie byłych organizacji prorodzinnych, jeśli dobrze pójdzie, pra-
cują, jak Zenon Laskowik, jako listonosze... [170-171].

Przypisy końcowe
1. Por. organizacja: https://handsacrosstheaislewomen.com/

2. The Heritage Foundation. 7-12-2019. Biology Isn’t Bigotry: Why Sex Matters in the Age 
of Gender Identity. https://www.youtube.com/watch?v=Rt9DW4e1Cvw (9 minuta), 
Por. Jones A., Wood M. 3-03-2017. Feminists and Conservatives Link Arms to Confront 
Transgender Ideology. The Daily Signal. https://www.dailysignal.com/2017/03/03/femi-
nists-and-conservatives-link-arms-to-confront-transgender-ideology/

3. Podwaliny gender stworzyła kulturowa koncepcja płci Margaret Mead (1929) oraz Simon 
de Bevoir (1949) - tu pojęcie to odnosiło się do ról społecznych. Formalnie po raz pierwszy 
tego słowa użył John Money w 1955 r. w znaczeniu ról płciowych, ale zyskało na popular-
ności od 1970 r. Potem zaczęto je utożsamiać także z tożsamością płciową indywidualnej 
osoby.

4. Zdj. z etapów takich operacji: MTF (kobieta na mężczyznę): https://www.genitalsurgery-
belgrade.com/mtf_surgery_detail.php?Penile-inversion-technique/1 ; FTM (mężczyzna  
na kobietę): https://www.genitalsurgerybelgrade.com/ftm_surgery_detail.php?Phal-
loplasty/2 

5. Rodzice TV. 10-01-2015. O chłopcu, któremu usunięto penis - szokujący eksperyment  
J. Money’a. https://www.youtube.com/watch?v=lqHRhkxBWig

6. Koening D. 24-09-2019. Always removes female symbol from pad wrapper. WebMD. 
https://www.webmd.com/women/news/20191024/always-removes-female-sym-
bol-from-pad-wrapper?ecd=soc_fb_191113_cons_news_alwayspadsfemalesymbol-
&linkId=100000008989119&fbclid=IwAR1EobbNqB3fghUHjfJYEYPDWZaKqZ3SK94EaK-
txG8P3_57XvsKSxKLAnU8

7. Dziecko transseksualnego mężczyzny zmarło - ponieważ ani on, ani pielęgniarki nie zo-
rientowały się, że dolegliwości, które odczuwał to bóle porodowe, a został pierwotnie 
zdiagnozowany jako otyły pacjent, który zapomniał zażywać leków na ciśnienie, choć 
naprawdę od jakiegoś czasu przestał przyjmować testosteron. Przypadek ten opisano 
w The New England Journal of Medicine. Geanous J., Pregnant transgender man’s baby died 
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Niniejsza publikacja powstała dzięki wsparciu 
Przyjaciół i Sympatyków Centrum Życia i Rodziny.

Możemy czynić dobro  
dzięki ludziom dobrej woli i wielkich serc. 

Prosimy Państwa o wsparcie.
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Zachodzące w świecie zmiany cywilizacyjne coraz boleśniej dotykają również Polskę. 
Niszczone są fundamenty, na których wspierała się dotąd nasza narodowa tożsamość. 
Fundacja Centrum Życia i Rodziny powstała, aby bronić praw rodziny i strzec wartości 
życia ludzkiego. Od blisko 10 lat organizujemy kampanie społeczne mobilizujące dzie-
siątki tysięcy Polaków. Zapraszam Państwa do zapoznania się z naszą działalnością, 
zachęcam do udziału w naszych akcjach i proszę o pomoc finansową.

Organizując i wspierając kampanie na rzecz życia i rodziny, wspólnie oddziałujemy 
na opinię społeczną, instytucje życia publicznego oraz media. Kształtujemy kulturę  
i cywilizację, opartą na szacunku dla godności człowieka, wspartą cnotami i zasadami 
wypływającymi z chrześcijańskiego dziedzictwa narodu.

Liczę na Państwa pomoc

Na barykadach współczesności

Paweł Ozdoba
Prezes 

Centrum Życia i Rodziny

Marsze  
dla życia i rodziny
Marsze dla Życia i Rodziny to obecnie jedno z największych wydarzeń prorodzinnych 
w Polsce. Co roku ponad 100 000 osób wychodzi na ulice, aby upominać się o prawa 
rodzin i bronić ludzkiego życia. Chociaż początki wydawały się skromne, to udało nam 
się zaszczepić „ideę marszową” w niemal każdym zakątku Polski. Obecnie, odbywają 
sięw ponad 120 miastach.

Maszerujemy, aby zwracać uwagę opinii publicznej i władz – zarówno tych lokalnych, 
jak i ogólnopolskich – na sytuację rodziny. Ponieważ rodzina jest instytucją szczególną 
i niepowtarzalną, domagamy się tego, by cieszyła się odpowiednim prestiżem, a jej 
prawa i autonomia były szanowane. Wychodzimy na ulice również po to, by upominać 
się o prawa tych, którzy sami nie mogą się bronić – dzieci przed urodzeniem, które można 
w Polsce pozbawiać życia ze względu na ich niepełnosprawność bądź okoliczności poczęcia. 
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Niestety, coraz częściej osoby publicznie deklarujące przywiązanie do trady-
cyjnych wartości są szykanowane. Atakuje się je, kiedy polemizują z postu-
latami radykalnych środowisk LGBT. Zebraliśmy po kilkadziesiąt tysięcy pe-
tycji w obronie prof. Ewy Budzyńskiej, prof. Aleksandra Nalaskowskiego, 
Zofii Klepackiej. Zorganizowaliśmy zbiórkę środków na opłacenie adwokata dla  
dr Katarzyny Jachimowicz, polskiej lekarki wyrzuconej z pracy w Norwegii za 
korzystanie z klauzuli sumienia. Bronimy wolności debaty akademickiej na  
uniwersytetach coraz częściej cenzurujących konserwatywnych wykładowców.

Mobilizujemy opinię publiczną do działania, kiedy zagrożone są podstawowe wartości. 
Po ogłoszeniu w stolicy „Deklaracji LGBT+” zorganizowaliśmy Warszawski Protest Rodzi-
ców. Skutecznie wspieraliśmy Poznaniaków sprzeciwiających się podpisaniu przez ich  
miasto Europejskiej Karty Równości w Życiu Lokalnym. Pomagamy orga-
nizować się środowiskom broniącym życia i rodziny. Na lokalnych spotka-
niach wyjaśniamy rodzicom zagrożenia związane z forsowaną przez wie-
le samorządów permisywną edukacją seksualną i „antydyskryminacyjną”. 
Bierzemy udział w debatach medialnych poświęconych sprawom życia i rodziny.  
Organizujemy również kongresy i konferencje z udziałem ekspertów polskich  
i zagranicznych.

Od kilku lat w nakładzie dwudziestu tysięcy wydajemy pismo „Przyjaciel Rodziny”. 
Przygotowujemy materiały poświęcone obronie rodziny, a także publikacje okoliczno-
ściowe takie jak „Śpiewnik patriotyczny”, „Rytuał rodzinny” czy „Niezbędnik małżeński”. 
Każdego roku dla darczyńców przygotowujemy tematyczny kalendarz. W dorobku 
mamy również film dokumentalny „To nic takiego”, odsłaniający prawdziwe oblicze 
edukacji seksualnej.

Publikacja powstała dzięki wsparciu i hojności Darczyńców i Przyjaciół Centrum 
Życia i Rodziny. Jeśli chcesz wesprzeć działalność statutową fundacji, skorzystaj 

 z poniższych danych

Murem 
za szykanowanymi

W urzędach i na ulicach

Wydawnictwa i analizy
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Czy Polsce rzeczywiście potrzebna jest rewolucja seksualna? Czy jesteś 
homofobem i transfobem? Dlaczego o osobach LGBT jest o wiele głośniej 
niż np. o osobach niepełnosprawnych? Dlaczego jest tyle szumu wobec 
edukacji seksualnej? O jaką edukację chodzi? Czy i kiedy seksualność prze-
staje być sprawą prywatną? Czy można stać się kobietą, chociaż jest się 
mężczyzną? Poniższa publikacja odpowie na te i inne pytania. W tekście 
znajduje się wiele poręcznych argumentów, użytecznych w dyskusjach na 
tematy związane z tęczową rewolucją. Zachęcamy zwłaszcza do zapo-
znania się z ostatnim, podsumowującym rozdziałem: „Dlaczego powinno 
cię to wszystko obchodzić?”. Wszystkie źródła zostały udokumentowane 
w przypisach końcowych, tam także znajdują się uzupełnienia dla dociekli-
wych. Publikacja stoi na stanowisku szacunku dla osób, ale ostrzega przed  
utopijnymi postulatami i represjami w sferze społecznej.

Absolwentka psychologii na KUL, doradca chrześcijański, wiceprezes Fun-
dacji Instytut Analiz Płci i Seksualności „Ona i On”, członek Stowarzyszenia 
Psychologów Chrześcijańskich. Prowadzi grupy wsparcia, zajmuje się psy-
choedukacją w dziedzinie zagadnień związanych z rodziną, płcią i seksual-
nością oraz pisze artykuły popularno-naukowe. Współpracowała z Centrum 
Życia i Rodziny w organizacji międzynarodowej konferencji „Brońmy dzieci!” 
oraz jest współscenarzystą filmu dokumentalnego o edukacji seksualnej  
„To nic takiego”.

AGNIESZKA MARIANOWICZ-SZCZYGIEŁ



Niniejsza publikacja powstała dzięki wsparciu 
Przyjaciół i Sympatyków Centrum Życia i Rodziny.

Możemy czynić dobro  
dzięki ludziom dobrej woli i wielkich serc. 

Prosimy Państwa o wsparcie.

WSPIERAM 
Centrum Życia i Rodziny
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