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PRZYPADKÓW 

Nawet wypowiedzenie czyjego  imienia mo e stanowi  

niezwyk  form  rozpoznania, szczególnie wtedy gdy kto  

sta  si  bezimienny lub gdy jego imi  zosta o zast pione 

numerem, albo gdy nigdy si  do niego nie zwracano.

Judith Butler, „Can One Lead a Good Life in a Bad Life?”

Tekst ten prezentuje wyniki analizy studium przypadków s dowych i medialnych najistot-
niejszych dla dyskursu publicznego na temat rodzin nieheteroseksualnych ostatniej dekady. 
Fakt ich zaistnienia, jak równie  sposób ich przedstawienia i opisywania w dyskursie stanowi 
przyczynek do analizy przemian w obrazie rodziny w dyskursie publicznym. wiadczy rów-
nie  o przemianach w obr bie strategii emancypacyjnych spo eczno ci nieheteroseksualnych 
w Polsce. W pierwszej cz ci tekstu autorki prezentuj  dominuj cy dyskurs konserwatywny 
mediów g ównego nurtu (re)prezentuj cy i reprodukuj cy tradycyjn  wizj  rodziny. W dru-
giej za  odtworzone zostaj  sposoby, za pomoc  których bohaterowie i bohaterki omawianych 
tu przypadków reaguj  na próby ich marginalizowania oraz brak rozpoznania charakteru ich 
relacji w sferze publicznej. Opisane zostaj  podejmowane przez nich subwersywne i emancy-
pacyjne strategie dzia ania, maj ce na celu legitymizacj  ich rodzin.

Rozwa ania zaprezentowane w niniejszym tek cie usytuowane s  w kontek cie socjolo-
gii seksualno ci i p ci, codzienno ci, przemian dyskursu, ruchów spo ecznych. Wpisuj  si  
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* Niniejszy tekst jest efektem prac wykonywanych w ramach projektu „Rodziny z wyboru w Pol-
sce” Þ nansowanego ze rodków bud etowych na nauk  w latach 2013–2015 (grant „Ideas Plus”) re-
alizowanego w IP PAN pod kierunkiem dr hab. Joanny Mizieli skiej. Badania prowadzone w projek-
cie stanowi  realizacj  metodologii mieszanych, cz c zarówno metody ilo ciowe, jak i jako ciowe, 
zaplanowane wed ug zasad triangulacji (Jick 1979; Denzin 1980; Brewer i Hunter 2006; Flick 2007; 
Creswell i Plano 2010). Badania zosta y podzielone na 6 ró nych zada , w trakcie których u ywamy 
odmiennych metod badawczych (desk research, analiza dyskursu, badania ilo ciowe, zogniskowane 
wywiady grupowe, badanie etnograÞ czne oraz indywidualne wywiady pog bione). W niniejszym 
tek cie odwo ujemy si  g ównie do wniosków p yn cych z analizy dyskursu oraz do wst pnych wy-
ników badania ilo ciowego przeprowadzonego w 2013 i 2014 roku. Wi cej o projekcie badawczym 
mo na przeczyta  na stronie internetowej: rodzinyzwyboru.pl.
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w analiz  przemian rodziny oraz praktyk „wystawiania” w asnej rodziny na pokaz, pokazy-
wania w asnych relacji jako rodzinnych, szukanie ich uznania w oczach innych (displaying 

families).
G ówne poj cia: rodziny z wyboru; spo eczno ci nieheteroseksualne/LGBT; strategie 

emancypacyjne; socjologia p ci i seksualno ci; socjologia rodziny; socjologia codzienno ci; 
analiza dyskursu.

Wst p

„Rodziny z wyboru” to termin, który nie pojawia si  cz sto w dyskursie pu-
blicznym w Polsce. Gdy mówi si , czy pisze o rodowisku LGBT, unika si  terminu 
rodzina, a zwi zki nieheteroseksualne próbuje si  przedstawi  w oderwaniu od ro-
dziny lub ewentualnie jako pretenduj ce do miana rodziny alternatywnej (Mizie-
li ska i Stasi ska 2013). W niniejszym tek cie, który jest owocem prac jednego 
z etapów projektu „Rodziny z wyboru w Polsce”, u ywamy terminu „rodziny z wy-
boru” w lad za badaczami i badaczkami takich rodzin na Zachodzie, i okre lamy 
nim zwi zki tworzone przez osoby nieheteroseksualne. Autork  terminu families 

of choice jest Kath Weston, która badaj c wspólnoty osób nieheteroseksualnych 
w latach osiemdziesi tych XX wieku w Stanach Zjednoczonych zauwa y a zwrot 
ku rodzinno ci w ich kr gach (Weston 1997). Ów zwrot nale y jednak postrzega  
w szerszym kontek cie zmian dotycz cych intymno ci i rodziny, bez których nie 
by by on zapewne mo liwy (Weeks, Donovan i Heaphy 2001; Slany 2002, 2005; 
Szlendak 2010). Na pojawienie si  rodzin z wyboru mia y wp yw – jak wietnie 
pokazuj  polscy i zachodni badacze (Giddens 2006; Beck i Beck-Gernsheim 1995; 
Castells 2009; Mizieli ska 2009a, 2012) – zmiany globalne, w wyniku których od-
dzielono intymno  od seksualno ci, ale te  wcze niejsze oddzielenie seksualno ci 
od reprodukcji/p odno ci. 

Zwrot „ku rodzinie”, który zaobserwowano w ród osób nieheteroseksualnych 
na Zachodzie i który tam nawet doczeka  si  swojej krytyki (Edelman 2004), jest 
jednak w Polsce ma o widoczny na poziomie dyskursu publicznego. Ostatnia debata 
parlamentarna na temat zwi zków partnerskich z 2013 roku pokaza a, jak bardzo 
brutalny, homofobiczny i mia ki mo e by  dyskurs parlamentarny w Polsce. Mo na 
nawet postawi  tez , e ostatnia debata by a bardziej „barbarzy ska” ni  ta toczona 
w 2004 roku, kiedy po raz pierwszy dyskutowano nad projektem o rejestrowanych 
zwi zkach mi dzy osobami tej samej p ci (Arcimowicz 2013).

Równie  dyskurs prasowy okazuje si  coraz bardziej spolaryzowany i mamy 
w nim cz sto do czynienia z erupcj  homofobii, a retoryka wykluczenia i dyskry-
minacji dalej trzyma si  mocno (Mizieli ska i Stasi ska 2013; Wasiak-Radoszew-
ski 2013). Obserwuj c ów dyskurs mo na odnie  wra enie, e jest on pozbawiony 
„czynnika ludzkiego”, zatem w pewien sposób nieludzki, gdy  o osobach niehetero-
seksualnych i tworzonych przez nie zwi zkach debatuje si  i pisze jako „o proble-
mie”, problem za  nie ma g osu i twarzy. 

Coraz wi ksza dychotomizacja postaw i wci  widoczna w j zyku publicznym 
retoryka nienawi ci i homofobii mog  sprawia  wra enie, jakby nic si  w naszym 
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kraju pod tym wzgl dem nie zmieni o, a wr cz nawet pogorszy o. Z drugiej strony, 
co  si  jednak zmienia na poziomie spo ecze stwa, o czym wiadcz  cho by bada-
nia CBOS dotycz ce stosunku do kwestii LGBT i zwi zków par tej samej p ci, czy 
seriale telewizyjne, gdzie coraz cz ciej pojawiaj  si  pary jednop ciowe i s  na ogó  
odbierane pozytywnie przez polsk  widowni  (Arcimowicz 2012, 2013). Relacj  
osób tej samej p ci nieposiadaj cych dziecka za rodzin  uzna o w 2006 roku 6% 
respondentów, a w 2013 roku 14%, a t  sam  par  wychowuj c  wspólnie dziecko 
odpowiednio 9% i 23% (CBOS 2006, 2013). 

To rodzi pytanie o przyczyny tych zmian. I, by móc na nie odpowiedzie , nie 
wystarczy analiza dyskursu g ównego nurtu1, gdy  jest on ogromnie zideologi-
zowany i zdominowany w g ównej mierze przez polityków i Ko ció  katolicki. 
Pomija si  w nim równie  wa ny czynnik odpowiedzialny za zmian  mentalno-
ci spo ecznej – praktyki ycia i dzia ania „zwyk ych” ludzi (mamy tu na my li 

np. osoby niedzia aj ce z ramienia i przy wsparciu organizacji LGBT). Ostatnio 
w Polsce mieli my wiele kampanii spo ecznych, happeningów, inicjatyw indywi-
dualnych i oddolnych, w których do g osu dochodz  osoby tworz ce rodziny z wy-
boru w Polsce, ukazuj c sw  codzienn  walk  o byt, a tak e w asne przestrzenie 
prywatno ci i intymno ci (np. kampanie takie jak Mi o  nie wyklucza, W zwi zku 

z mi o ci , Rodzice odwa cie si  mówi , Najbli si Obcy)2. G osy te komplikuj  
czarno-bia y obraz postrzegania kwestii zwi zków jednop ciowych w Polsce, uka-
zuj  z o ono  tych relacji oraz problemy zwi zane z codziennym yciem osób 
nieheteroseksualnych. Wnosz  te  „j zyk imponderabiliów”, którego tak bardzo 
brakuje w debacie publicznej w Polsce. Polityka bowiem to nie tylko miejsce cie-
rania si  racjonalnych argumentów (a to dominuje w dyskursie (neo)liberalnym), 
ale emocji i uczu  (Chwin 2013). Ta sfera zostaje dopuszczona do g osu – mi o , 
opieka w chorobie, solidarno , czu o , dbanie o dobro dzieci itp. – i wype nio-
na tre ci . „Szara strefa nierozpoznania” zyskuje twarz, zostaje pokazana przez 
pryzmat prywatnych dramatów, które mog  wzbudza  empati  osób do tej pory 
niech tnych. Czym innym jest bowiem mówienie o „bezosobowym” problemie, 
a czym innym o problemie, który ma konkretne oblicze i sprawia, e go ym okiem 
mo na dostrzec codzienny ci ar braku regulacji prawnych i dramaty z tym zwi -
zane, strategie radzenia sobie z wykluczeniem i brakiem rozpoznania3 spo ecznego 
i prawnego. 

1 Pisz c o dyskursie g ównego nurtu lub mediach g ównego nurtu mamy na my li media najbar-
dziej opiniotwórcze i popularne pod wzgl dem czytelnictwa/ogl dalno ci/s uchalno ci.

2 Patrz Stasi ska 2012; Mizieli ska i Stasi ska 2013; Stasi ska 2013.
3 W tek cie w odniesieniu do aktu przyj cia do wiadomo ci istnienia rodzin nieheteroseksualnych 

u ywamy okre lenia „rozpoznanie”, nie za  „uznanie”. Wychodzimy przy tym z za o enia, e rozpo-
znawa  mo na to, co ju  istnieje, podczas gdy „uznanie” konstytuuje nowy element rzeczywisto ci 
spo ecznej. Pomimo e nasi bohaterowie i bohaterki walcz  równie  o nadanie im statusu rodziny 
(walka o uznanie), to przede wszystkim warto zauwa y , e oni/one ju  deÞ niuj  si  jako rodziny 
i jako takie chc  by  rozpoznawani/rozpoznawane w bli szym i dalszym otoczeniu spo ecznym. Za-
tem za nimi przyjmujemy za fakt istnienie ich rodzin. Dzi kujemy recenzentowi/recenzentce tekstu 
za zwrócenie nam uwagi na t  ontologiczn  kwesti . 
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Jako badaczkom bliskie nam jest postulowane w socjologii codzienno ci my-
lenie, e „w czasach, w których niemo liwo ci  staje si  przewidywanie powa -

nych zmian strukturalnych, systemowych, funkcjonalnych, by  mo e kluczem do 
zrozumienia spo ecznych i kulturowych przemian oka e si  zwyk y cz owiek” (Bo-
gunia-Borowska 2009: 12). Nie chodzi nam tu jednak o traktowanie prywatnego 
ycia jednostek jako zwierciad a transformacji spo ecznych (Dopiera a 2013) czy te  

miernika bardziej uniwersalnych mechanizmów i makrostruktur (Drozdowski i Ma-
teja 2009). Raczej chcemy rozpatrywa  codzienne praktyki jako form  aktywizmu 
i zmieniania wiata (Pink 2012). 

Owe praktyki codzienno ci dotycz  g ównie sposobów legitymizowania w asne-
go statusu jako rodziny podejmowanych na co dzie  przez bohaterów wybranych 
studiów przypadku (tytu owych strategii emancypacyjnych). Codzienne prezento-
wanie si  jako rodzina, d enie do w a ciwego rozpoznania statusu w asnej relacji, 
w a ciwe odczytanie charakteru zwi zku przez mniej lub bardziej znacz cych innych 
s  elementem tego, co brytyjska badaczka Janet Finch okre la mianem displaying 

families, a zatem niejako „wystawiania” w asnej rodziny na pokaz, pokazywania 
w asnych relacji jako rodzinnych, szukania rozpoznania w oczach innych (Finch 
2007). Jej koncepcja opiera si  na wcze niejszej obserwacji dokonanej przez wybit-
nego socjologa rodziny Davida Morgana, e wspó czesne rodziny mog  by  lepiej 
zdeÞ niowane przez „praktykowanie” rodzinnych rzeczy ni  przez bycie rodzin  (do-

ing family vs being family) (Morgan 1996). Finch rozwija t  my l, stwierdzaj c, e 
„rodziny musz  by  nie tylko praktykowane, ale te  prezentowane/wystawiane na 
pokaz” [families need to be displayed as well as done] (Finch 2007: 66). Rozró nia 
ona trzy cechy owego wystawiania na pokaz/prezentacji. Po pierwsze, jest to przede 
wszystkim bezpo rednie spotkanie tych, którzy rodzin  tworz . Po drugie, by owa 
prezentacja mog a by  skuteczna, musi zawiera  element wzajemno ci. I po trzecie, 
zewn trzni inni odgrywaj  znacz c  rol  w potwierdzeniu owej (auto)prezentacji 
(Finch 2007). Szczególnie ta trzecia cecha jest dla naszych rozwa a  istotna, gdy  

czy wymiar prywatny i publiczny oraz pokazuje, e aby prezentowanie w asnych 
relacji jako rodzinnych mog o by  skuteczne w yciu publicznym, konieczne jest ich 
„w a ciwe” odczytanie przez innych aktorów. Zewn trzne audytorium, które ocenia, 
odrzuca, niezgodnie z intencj  odczytuje, jak równie  nieustannie porównuje z przy-
j tymi heteronormatywnymi4 wzorcami, determinuje pary jednop ciowe w Polsce do 
podejmowania wci  na nowo wysi ków i wypracowywania strategii walki z niew a-
ciwym odczytywaniem, (re)negocjowanie w asnej pozycji jako rodziny w a nie. To 

4 Heteronormatywno  to jeden z podstawowych dla teorii queer terminów przyj ty na okre lenie 
uznanego za oczywiste i wszechobecnego w normach spo ecznych i prawnych oraz w kontaktach 
spo ecznych za o enia, e wszyscy ludzie s  heteroseksualni i realizuj  tradycyjne wzorce p ci (gen-
der). Seksualno  i to samo  p ciowa niezgodna z heteronormatywno ci  (czasami u ywa si  tak-
e okre lenia „heteronorma”) traktowana jest w tej perspektywie jako margines i dewiacja, z czego 

wynikaj  okre lone konsekwencje spo eczne prawne i kulturowe. Autorem poj cia jest ameryka ski 
i socjolog, i teoretyk kultury Michael Warner (1991), jednak e na ukszta towanie si  tego poj cia 
ogromny wp yw mia  przede wszystkim dorobek autorek feministycznych, takich jak: Adrienne Rich, 
Gayle Rubin i Judith Butler. 
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owym strategiom chcemy po wi ci  nasz artyku . Zanim jednak przejdziemy do ich 
opisu, najpierw pokrótce przedstawimy wybrane do analizy przypadki, a nast pnie 
przyjrzymy si  kontekstowi, w jakim owe strategie emancypacyjne s  podejmowane.

Metodologia

Studia przypadków, które omawiamy w niniejszym tek cie, zosta y przeanalizo-
wane na potrzeby projektu badawczego „Rodziny z wyboru w Polsce” jako cz  
analizy medialnych oraz akademickich dyskursów dotycz cych problematyki rodzin 
nieheteroseksualnych w Polsce. 

Badania dotycz ce studiów przypadku skoncentrowane s  wokó  wybranego 
przypadku lub problemu, które badacz/ka stara si  na wietli  z wielu stron (Reinharz 
1992; S abo  i Pacholski 2010). Tym samym studia przypadku pozwalaj  na bardzo 
drobiazgowy opis i ledzenie zmiany badanego zjawiska w czasie oraz uchwycenie 
relacji pomi dzy ró nymi jego elementami. Dzi ki temu umo liwiaj  wej cie w ba-
dany problem pe niej i uchwycenie go z perspektywy ró nych aktorów spo ecznych. 
Umo liwiaj  równie  dostrze enie relacji pomi dzy indywidualnym yciem a spo-
eczn  organizacj , pozwalaj c ukaza , jak spo eczne ograniczenia i uprzedzenia 

odbijaj  si  w yciu codziennym badanych jednostek (Reinharz 1992).
Do analizy wybranych studiów przypadku zastosowane zosta o mi dzy innymi 

synkretyczne po czenie krytycznej analizy dyskursu (van Dijk 1993; Duszak i Fairc-
lough 2008; Horolets 2008) oraz historycznej analizy dyskursu (Wodak 2011). Przy 
analizie strategii nazywania, orzekania i argumentacyjnych (w tym np. kategorii to-
posów) bazowano przede wszystkim na typologii stworzonej przez Martina Reisigla 
i Ruth Wodak (Reisigl i Wodak 2001: 44–56; Reisigl 2010; Wodak 2011). Do pra-
cy analitycznej nad zebranym materia em zastosowano program do analizy danych 
jako ciowych MAXQDA 11. Pos u y  on do kodowania zabranego materia u oraz 
wychwycenia relacji pomi dzy poszczególnymi kategoriami. Materia  badawczy sta-
nowi y teksty prasowe i pochodz ce z blogów: salon24.pl, lewica.pl i natemat.pl, 
programy telewizyjne, dokumentacja s dowa, w jednym z przypadków tak e kore-
spondencja prywatna, wywiad narracyjny oraz zapisy z bloga bohaterki przypadku 
(Joanny). 

Charakterystyka analizowanych przypadków 

Przedstawiamy wyniki analizy pi ciu studiów przypadku. W ród nich znajdu-
j  si  dwa przypadki s dowe i trzy medialne. Wszystkie one odbi y si  szerokim 
echem w dyskursie publicznym ostatnich lat i wiadcz , w naszej opinii, nie tylko 
o przemianach w obrazie rodziny w nim prezentowanym, ale tak e o przemianach 
w obr bie strategii emancypacyjnych spo eczno ci nieheteroseksualnych w Polsce, 
o czym b dziemy szczegó owo pisa  w dalszych cz ciach tekstu. 

Przypadek Piotra Kozaka
Przypadek Piotra Kozaka dotyczy sprawy s dowej rozpatrywanej przez Eu-

ropejski Trybuna  Praw Cz owieka. Badano w niej, czy Polska nie dopu ci a si  
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dyskryminacji i nierównego traktowania ze wzgl du na fakt pozostawiania w zwi z-
ku jednop ciowym wnosz cego spraw  Piotra Kozaka. Mieszka  ze swoim part-
nerem w mieszkaniu komunalnym w Szczecinie od 1989 roku, w 1998 roku od-
mówiono mu prawa do wej cia w stosunek najmu po zmar ym partnerze, cho  
niesformalizowane zwi zki osób ró nej p ci takowe prawo posiadaj . G ówna 
argumentacja i spór dotyczy  interpretacji art. 691 i poj cia „faktycznego po ycia 
(ma e skiego)5” (Kodeks Cywilny 2001), które wed ug badaj cych spraw  s dów 
krajowych by o mo liwe jedynie mi dzy kobiet  a m czyzn . 2 marca 2010 roku 
ETPC, po trwaj cej ponad 10 lat walce Piotra Kozaka o prawo do najmu, wyda  
wyrok stwierdzaj cy naruszenie przez Polsk  art. 14 Konwencji Praw Cz owieka 
(zakaz dyskryminacji) w zwi zku z art. 8 (nakaz poszanowania ycia prywatnego 
i rodzinnego). 

Analizie poddano te  dodatkowo sprawy o zasi gu krajowym, które do przy-
padku Kozaka bezpo rednio nawi zywa y. W sprawach Adama K., jak i Jacka K./
Damiana6, równie  walcz cych przed s dami o wst pienie w umow  najmu po 
zmar ych partnerach, S d Rejonowy w Warszawie zignorowa  orzeczenie ETPC 
i orzek , e osoba tworz ca nieformalny zwi zek partnerski z osob  tej samej p ci 
nie jest obj ta hipotez  art. 691 k.c. Dopiero S d Okr gowy po apelacji Adama 
K. zwróci  si  do S du Najwy szego z pro b  o rozstrzygni cie, czy faktyczne 
po ycie, o którym mowa w art. 691, dotyczy osób tej samej p ci. W konsekwencji 
S d Najwy szy 28 listopada 2012 roku przyzna  prawo do mieszkania po zmar ym 
partnerze osobie tej samej p ci i wyda  uchwa  w sprawie interpretacji art. 691 
Kodeksu Cywilnego, w której orzek : „Osob  faktycznie pozostaj c  we wspól-
nym po yciu z najemc  – […] jest osoba po czona z najemc  wi zi  uczuciow , 
Þ zyczn  i gospodarcz ; tak e osoba tej samej p ci.” (Uchwa a S du Najwy szego 
w sprawie wspólnego po ycia z 28.11.2012 roku). Uchwa y nie wpisano do ksi gi 
zasad prawnych, zatem nie jest ona wi ca, pe ni jedynie rol  drogowskazu w in-
nych post powaniach s dowych. 

Przypadek Joanny7

Casus Joanny obejmowa  kilka spraw prowadzonych przez bohaterk  przed 
polskimi s dami dotycz cych kwestii rozpoznania i równego traktowania zwi z-
ków jednop ciowych. Chocia  sprawy te nie s  szeroko komentowane w mediach, 

5 Umieszczono „ma e ski” w nawiasie, gdy  artyku  ten zosta  zmieniony w 2001 roku, usuni to 
z niego przymiotnik „ma e ski”, co odnotowane zosta o w uzasadnieniu wyroku w sprawie Koza-
ka: „Zgodnie z ust pem 26(12) ustawy z 2001 roku, wprowadzono nowy artyku  691 do Kodeksu 
Cywilnego. Artyku  691, obowi zuj cy od 10 lipca 2001 roku, w istotnym zakresie brzmi: „1. W ra-
zie mierci najemcy lokalu mieszkalnego, w stosunek najmu lokalu wst puj : ma onek nieb d cy 
wspó najemc  lokalu, dzieci najemcy i jego wspó ma onka, inne osoby, wobec których najemca by  
obowi zany do wiadcze  alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawa a faktycznie we wspólnym 
po yciu z najemc ” (Kodeks Cywilny 2001).

6 W ten sposób o tej sprawie pisano, u ywaj c albo imienia i pierwszej litery nazwiska albo 
zmienionego imienia. 

7 Imi  zmienione na takie, pod którym o sprawie pisano po konsultacji z bohaterk  przypadku.
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a dotychczasowe sukcesy na drodze walki s dowej nie s  jeszcze spektakularne, 
przypadek ten jest ogromnie interesuj cy ze wzgl du na konsekwentn  codzienn  
walk  bohaterki z dyskryminuj cym systemem prawnym. 

Joanna jest w zwi zku jednop ciowym od 10 lat, w 2006 roku zmieni a nazwi-
sko na nazwisko partnerki. Para ju  trzykrotnie sformalizowa a swój zwi zek, adna 
z tych form nie jest jednak uznana przez polski system prawny. W sierpniu 2009 roku 
odby  si  jej lub pod patronatem Stowarzyszenia Racjonalistów Polskich. By  to 
pierwszy lub pary jednop ciowej w Polsce. W tym samym dniu kobiety zawar y te  
lub ko cielny udzielony przez prezbitera Reformowanego Ko cio a Katolickiego. 

Rok pó niej para zarejestrowa a swój zwi zek partnerski w Szkocji. Joanna prowa-
dzi/ a ze swoj  partnerk  Mart  nast puj ce sprawy:

1. O mo liwo  wspólnego rozliczania si  (PIT).
2. O zerowy podatek od darowizn (i spadków).
3.  O wiadczenie z ZUS za czas pozostawania na zwolnieniu lekarskim, w zwi z-

ku z opiek  nad chorym cz onkiem rodziny.
4. O zamieszczenie informacji o lubie za granic  w aktach stanu cywilnego 

w polskim USC.
5. O obj cie przez ZUS jednej z nich ubezpieczeniem zdrowotnym z ubezpiecze-

nia drugiej z nich, jako cz onka rodziny.
Trzy pierwsze sprawy toczone przez Joann  i jej partnerk  „przesz y” ju  przez 

wszystkie instancje s downicze na drodze krajowej. Teraz wyroki te sk adaj  si  na 
z o on  z ko cem sierpnia 2012 roku skarg  na Polsk  do Europejskiego Trybuna u 
Praw Cz owieka w Strasburgu. 

Przypadek Gosi i Ewy
Gosia i Ewa od wielu lat s  aktywistkami czynnie dzia aj cymi na rzecz eman-

cypacji spo eczno ci nieheteroseksualnych. Jesieni  2010 roku wygra y konkurs linii 
lotniczych SAS przeznaczony dla par jednop ciowych z Europy, w którym nagrod  
by  lub na pok adzie samolotu i wycieczka do Los Angeles. Udzia  w konkursie po-
lega  na zarejestrowaniu si  na stronie internetowej jako para i napisaniu kilku s ów 
o sobie. Na zwyci zc  przez kilka tygodni g osowali internauci za po rednictwem 
tej samej strony internetowej. Konkurs cieszy  si  du  popularno ci  w Polsce, 
startowa o w nim 15 par z kraju, st d te  pochodzi a jedna trzecia oddanych g osów. 
Gosia i Ewa, mimo i  zaj y drugie miejsce w konkursie, zosta y nagrodzone przez 
linie lotnicze. 

Przypadek Grety i Ani
Ania i Greta s  par  transowo-lesbijsk . Ania, cho  jest biologicznie i metrykal-

nie m czyzn , „uchodzi” (passing) poprzez spore zmiany w swoim wygl dzie za 
kobiet . Okre la si  jako osoba trans i jako lesbijka. W listopadzie 2011 roku Greta 
i Ania wzi y lub cywilny (by  on mo liwy dzi ki zachowaniu m skiej p ci metry-
kalnej przez Ani ) w elazowej Woli. lub od pocz tku planowany by  jako wyda-
rzenie medialne, wzbudzi  wiele uwag i kontrowersji w dyskursie zarówno mediów 
g ównego nurtu, jak i mediów spo eczno ciowych LGBT. Przypadek Grety i Ani 
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by  omawiany tak e pó niej, gdy w 2013 roku urodzi o si  ich wspólne dziecko, co 
równie  wywo a o spore kontrowersje. 

Przypadek Kamili i Beaty8 
Kamila i Beata to pierwsza w Polsce rodzina z wyboru, która zdecydowa a si  

na ujawnienie swoich i swojego dziecka wizerunków w mediach ogólnopolskich. 
W lipcu 2012 roku w czasopi mie „Newsweek” wyst pi y w reporta u, ich wspólne 
zdj cie za  znalaz o si  na ok adce pisma (Kim i Szulc 2012). To w a nie ta ok adka 
wzbudzi a najwi ksze kontrowersje, gdy  po raz pierwszy w Polsce na amach prasy 
ogólnopolskiej pojawi  si  wizerunek dziecka wychowywanego w takiej rodzinie. 
W pó niejszych wyst pieniach w mediach (tak e w telewizji) kobiety wyst powa y 
ju  pod w asnym imieniem i nazwiskiem. Rok po medialnym ujawnieniu rodzina 
zdecydowa a si  na emigracj  do Wielkiej Brytanii ze wzgl du na panuj c  w Polsce 
homofobi  spo eczn  i dyskryminacj  osób LGBT (Ma kowska i Lipska 2013).

Manifestacje tradycyjnej rodziny

Dominuj cy dyskurs konserwatywny mediów g ównego nurtu (re)prezentuje i re-
produkuje do  tradycyjn  wizj  rodziny (Mizieli ska i Stasi ska 2013; Arcimowicz, 
Wasiak-Radoszewski i D bska 2014). Taka te  jej wizja widoczna jest na poziomie 
rzeczywisto ci spo ecznej, w sposobie dzia ania instytucji pa stwowych, reakcjach 
urz dników i zwyk ych obywateli, z którymi w codziennym yciu spotykaj  si  
bohaterowie omawianych tu przypadków. Za jej ród o, cz sto przywo ywane dla 
podparcia w asnej argumentacji, mo na uzna  szczególny sposób interpretacji arty-
ku u 18 Konstytucji RP: „Ma e stwo jako zwi zek kobiety i m czyzny, rodzina, 
macierzy stwo i rodzicielstwo znajduj  si  pod ochron  i opiek  Rzeczypospolitej 
Polskiej”, z którego rzekomo wynika wykluczenie rodzin z wyboru z ram rodzinno ci 
w ogóle (http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm, dost p 14.02.2014)9.

Powo ywanie si  na konstytucj  i wy ej zacytowany artyku  s  szczególnie wa -
ne w przypadku omawianych przez nas spraw s dowych, albowiem to w a nie prze-
konanie, e rodzina z deÞ nicji jest zawsze heteroseksualna, dyktuje formu owane 
orzecznictwo, jak w poni szym przyk adzie wyroku Naczelnego S du Administra-
cyjnego w jednej ze spraw Joanny:

Co prawda konstytucja nie deÞ niuje rodziny, lecz z art. 18 mo na wyprowadzi  tez , e s  
to ma onkowie, a je li ma onkowie maj  dzieci, wówczas rodzin  stanowi  oni oraz dzieci. 
[…] Konstytucja uznaje wi c rodzin  za podstawowy element struktury spo ecznej i podkre la 
rol  w wychowywaniu dzieci. Jej za o enie dotyczy wi c wy cznie par, które zawar y zwi zek 
ma e ski (wyrok NSA II FSK 1704/10 dotycz cy podatku od spadku i darowizn). 

Rodzina jest wi c rozumiana jako rodzina nuklearna, oparta na heteroseksu-
alnej monogamicznej parze z o onej z kobiety i m czyzny po czonych w z em 

8 Kamila i Beata pocz tkowo wyst powa y pod pseudonimami (odpowiednio) Justyna i Iwona.
9 Wi cej o heteronormatywno ci polskiej konstytucji patrz Mizieli ska 2009b.
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ma e skim, posiadaj cej dzieci. Taka wizja rodziny jest kreowana w dominuj cym 
dyskursie jako reprezentacja „zwyk ych obywateli”, którzy s  wiadkami pojawiania 
si  rodzin z wyboru i ich ingerencji w stabiln  heteronormatywn  sfer  publiczn  
(Mizieli ska i Stasi ska 2013). 

Pomimo przemian w obr bie dyskursu na temat osób nieheteroseksualnych (Mi-
zieli ska i Stasi ska 2013; Arcimowicz, Wasiak-Radoszewski i D bska 2014) wci  
niezwykle cz sto podkre la si  w nim, e postulaty i roszczenia wysuwane przez 
rodowiska nieheteroseksualne w zakresie prawa rodzinnego i rejestracji zwi zków 

partnerskich s  nieuzasadnione, a relacje tworzone przez zwi zki jednop ciowe 
w adnym wypadku nie mog  by  nazywane rodzin  (topos nieuzasadnionych -
da ):

Dziedziczenie jest mo liwe w przypadku ma e stwa […] lub rodziny, ale nie jest mo liwe 
w przypadku par, które rodzin  i ma e stwem sta  si  zwyczajnie nie mog , bowiem nie s  
zdolne (z natury, a nie z powodu jakiej  dysfunkcji) do p odno ci, czyli przekazywania dalej 
swoich cech i dóbr. Homoseksuali ci takich mo liwo ci nie maj , nie ma wi c powodów, by 
przyznawa  im prawa rodziny (Terlikowski 2010).

W dyskursie konserwatywnym zwi zek nieheteroseksualny przedstawia si  
zatem zawsze jako z natury ró ny od heteronormatywnego wzorca (topos natury 
i ró nicy), g ównie ze wzgl du na swój brak potencja u reprodukcyjnego. „Roszcze-
nia” rodowisk nieheteroseksualnych dotycz ce prawnego rozpoznania dla w asnych 
relacji nie tylko opisuje si  w nim jako nieuzasadnione, ale tak e z gruntu fa szywe. 
Niejednokrotnie or downicy „tradycyjnej wizji rodziny” si gaj  tu po topos rzeczy-
wisto ci, by udowodni , e pod p aszczykiem obecnych da  mniejszo ci LGBT 
kryj  si  inne, znacznie trudniejsze do akceptacji kwestie, takie jak adopcja dzieci. 
Warto podkre li , i  w dyskursie konserwatywnym niezwykle cz sto wspomina 
si  o negatywnym wp ywie „Zachodu” czy „Europy”, które wspieraj c dzia ania 
i dania rodowisk nieheteroseksualnych, nazywanych tu homoseksualnym lobby, 
podwa aj  deÞ nicj  rodziny przyj t  w polskim prawodawstwie i narzucaj  Polsce 
odmienne wzorce obyczajowe (topos heteronomii): 

Nied ugo s dy polskie i polskie prawodawstwo b dzie pe ni o wy cznie rol  ozdobnika 
i rol  s u alcz  wobec jedynie s usznej linii pogl dowej serwowanej nam przez Strasburg/Bruk-
sel  etc. Zupe nie jak kiedy  wobec Moskwy. […] No ale co tam polskie prawo...;) (Terlikowski 
2010).

Je li ju  rodziny z wyboru zostan  zauwa one i jakkolwiek rozpoznane przez 
dyskurs konserwatywny, staje si  to okazj  do wykazania ich ni szo ci wobec hete-
ronormatywnego wzorca, a tak e wydobycia szeregu ich wad. Dzieje si  to np. przy 
okazji komentowania „ da ” rodowisk nieheteroseksualnych w zakresie wprowa-
dzenia ustawy o zwi zkach partnerskich, które zdaniem komentatorów s  sposobem 
na stworzenie relacji nieopartej na odpowiedzialno ci (topos odpowiedzialno ci).

Ma onkowie maj  obowi zek opieki nad wspó ma onkiem w przypadku choroby, o enia 
na jego utrzymanie, gdy z jakiego  powodu nie mo e utrzyma  si  samodzielnie, alimentowania 
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niezdolnego do samodzielnego utrzymania w przypadku rozwodu itd. W przypadku wolnych 
zwi zków nie istniej  takie obowi zki. Konkubent/-tka mo e zostawi  na pastw  losu partnera 
w dowolnym momencie bez adnych dla siebie skutków (komentarz pod tekstem, patrz Terli-
kowski 2010).

Nie tylko próby uzyskania mo liwo ci rejestracji zwi zku, ale tak e posiadanie 
i wychowywanie dzieci przez osoby nieheteroseksualne postrzega si  jako objaw 
ca kowitego braku odpowiedzialno ci. Nieheteroseksualni rodzice s  przedstawieni 
jako niepoprawni hedoni ci, którzy pragn c zaspokoi  swoje pragnienia rodziciel-
stwa zagra aj  dobru dzieci. To prowadzi autorów do jasnej konkluzji, e dziecka 
nie kochaj : 

Mi o  to bowiem […] pragnienie dobra dla dziecka. A tu o adnym dobru nie ma mowy. 
[…] I je li kto  kocha swoje dziecko, to gwarantuje mu normalno , a nie patologi , któr  
zawsze i nieodmiennie jest dla dziecka zwi zek dwóch osób tej samej p ci (Terlikowski 2012).

Dla dziennikarzy prawicowych szczególnie zagra aj ce by o ujawnienie wi-
zerunku dziecka na ok adce „Newsweeka” w przypadku Kamili i Beaty. Mamy tu 
zatem do czynienia z pewnym paradoksem, g osy homofobiczne wyra aj  bowiem 
dezaprobat  dla ujawnienia ze wzgl du na wszechobecn  homofobi  spo eczn . 

Z jednej strony post powcy ochrzaniaj  nas, betonów, e wysy amy dzieci na religi , z dru-
giej dziecko umieszczaj  bez pardonu od pocz tku w silnie determinuj cej i kontrowersyjnej 
sytuacji. […] Jasne, s ysza em aktywistów t umacz cych z politowaniem, e czasy si  zmieni y. 
Doprawdy? Na tyle, e usankcjonujecie jako zasad  realizowanie swoich praw kosztem praw 
innych? Bo co innego robi  panie z tekstu w „Newsweeku”? Obci aj c rachunek dziecka, reali-
zuj  potrzeb  macierzy stwa, niemo liw  do zrealizowania w zwi zku, który wybra y. Omijaj  
szlaban, który mia  broni  tego dziecka. Jego prawa, by pocz  si  z mi o ci, a nie z utoczonego 
przez koleg  do termosu nasienia (Ho ownia 2012).

Bohaterowie analizowanych przypadków s  skonfrontowani z opisan  powy ej 
wizj  rodziny w zasadzie na co dzie  i to nie tylko wtedy, gdy czytaj  pras , czy 
ogl daj  telewizj . Znajduje ona odbicie w sposobie traktowania ich przez instytucje 
pa stwowe, które w sposób bezduszny i lepy stoj  na stra y tradycyjnego modelu 
rodziny i funkcjonuj  bez próby uwzgl dnienia specyÞ ki i problemów relacji jedno-
p ciowych. Za przyk ad mo e tu s u y  sposób, w jaki miasto/s dy i ich urz dnicy 
„sprawdzaj ” wspólne po ycie partnerów/partnerek w zwi zkach jednop ciowych. 
Przyjmuj  bowiem te same zasady post powania jak w przypadku par heterosek-
sualnych mog cych y  zupe nie otwarcie i jawnie. W analizowanych przypadkach 
urz dnicy pytali wi c wprost losowo wybranych s siadów (nie tych, których powo-
ywali na wiadków Piotr Kozak, Adam K. czy Jacek K.), czy wiedzieli o wspólnym 

po yciu pary. Pytania takie w adnej mierze nie uwzgl dniaj  odmienno ci funk-
cjonowania zwi zków jednop ciowych w Polsce i faktu, e cz sto yj  one w ukry-
ciu (Makuchowska i Pawl ga 2012; Mizieli ska, Abramowicz i Stasi ska 2014). 
Szczególnie dotyczy to par, które posiadaj  dzieci (Jacek K. jest ojcem dziecka, które 
wychowywa  wspólnie z partnerem) i które boj  si , e jawno  w ka dej sytuacji 
i przed ka dym mog aby by  ryzykowna. 
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Cz sto instytucjonalna homofobia nie jest wyra ana wprost, ale ukrywa si  cho-
cia by w wynajdywaniu zast pczych powodów, by spraw  si  nie zajmowa . Sposób 
odnoszenia si  do naszych bohaterów ulega diametralnie zmianie, gdy urz dnicy/
czki dowiaduj  si , e maj  do czynienia ze zwi zkiem jednop ciowym. Na przyk ad, 
gdy Joanna idzie do Urz du Stanu Cywilnego, z zamiarem wpisania faktu zawarcia 
lubu w Szkocji do w asnych akt, wszystko wygl da obiecuj co, dopóki urz dnicz-

ka nie dowiaduje si , e sprawa dotyczy lubu dwu kobiet. Wtedy, pos uguj c si  
parokrotnie charakterystycznym zwrotem „U nas w Polsce TEGO nie ma”, chce jak 
najszybciej pozby  si  niepo danej „petentki”. 

Kolejn  wa n  instytucj , w której specyÞ ka relacji jednop ciowych jest bezu-
stannie kwestionowana, jest s u ba zdrowia. Joanna ze wzgl du na k opoty ze zdro-
wiem, w asne i partnerki, ma z ni  cz sto do czynienia. Jej kontakty s  wiadectwem 
walki z ignorancj  i brakiem ch ci rozpoznania istnienia rodzin jednop ciowych. 
Joanna opisuje podwójne standardy traktowania par dwu- i jednop ciowych w ten 
sposób:

Mimo wpisania odpowiednich informacji w karcie przyj cia o relacji z wpisan  osob  do 
decydowania o zdrowiu i udzielania informacji o zdrowiu chorej – lekarze i piel gniarki wielo-
krotnie wypytuj  nas dodatkowo a i tak jeste my pó niej tytu owane, a to „siostr ”, a to „matk ” 
(dowolnie). Staramy si  nie my le , co b dzie, gdy która  – nieprzytomna – traÞ  do szpitala 
i b dzie potrzeba podejmowania ogromnie wa nych decyzji o yciu i zdrowiu (cho  odpowied-
nie pe nomocnictwo notarialne oczywi cie mamy, lecz przecie  nie jest ono noszone w kieszeni 
(Joanna, „Porozmawiajmy o zwi zkach partnerskich”, lipiec 2012). 

Co takie nierówne traktowanie oznacza  mo e w sytuacjach krytycznych, uka-
zuje historia Jacka K. Jego partner traÞ  do szpitala w stanie ci kim, gdy on sam 
by  nieobecny (Jacek K. wraz z synkiem pojecha  odwiedzi  swoj  matk ). Kiedy 
wróci , próbowa  go odwiedzi . Nie wpuszczono go dwukrotnie. Wreszcie, zdecy-
dowa  si  „sk ama ”, e jest „kim  z rodziny” i wtedy dopiero móg  go zobaczy . 
Niestety partner by  w pi czce, y  ju  tylko dzi ki aparaturze. Nied ugo potem 
zmar  (Podgórska 2011)10. 

W dalszych cz ciach tekstu postaramy si  ukaza , w jaki sposób bohaterowie 
i bohaterki omawianych tu przypadków reaguj  na opisane powy ej próby ich 
marginalizowania czy nierównego traktowania. Zaprezentujemy ich wizj  rodzi-
ny, a tak e podejmowane przez nich subwersywne strategie dzia ania, zarówno 
w rzeczywisto ci spo ecznej, jak i przestrzeni dyskursu oraz j zyka, które naszym 
zdaniem destabilizuj  tradycyjn  wizj  rodziny i ukazuj  prawomocno  innych 
jej form.

10 Liczne przyk ady braku empatii i niech ci do rozpoznania charakteru relacji jednop ciowych 
przez polsk  s u b  zdrowia pojawi y si  w odpowiedziach na pytanie otwarte zadane w kwestiona-
riuszu badania ilo ciowego przeprowadzonego na potrzeby projektu „Rodziny z wyboru w Polsce” 
(Mizieli ska, Abramowicz i Stasi ska 2014).
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Rodzina na przekór

Bohaterowie analizowanych przypadków (podobnie jak przychylne im media, 
gdzie pojawiaj  si  ich wypowiedzi) deÞ niuj  rodzin  w sposób otwarty, nie spro-
wadzaj c jej do jednej wybranej formy. Rodzin , ich zdaniem, tworz  osoby, nieza-
le nie od p ci, które si  kochaj  i opiekuj  sob  w potrzebie. Zatem oni prowadz c 
ze swoimi partnerami/partnerkami wspólne gospodarstwo domowe i utrzymuj c je, 
dbaj c o siebie w chorobie, pozostaj c we „wspólnym po yciu”, tworz  rodzin , 
gdy  spe niaj  kryteria emocjonalnej blisko ci i materialnej wspó zale no ci11. Wi-
doczny jest tu brak zgody, by jedynie ma e stwo kobiety i m czyzny uznawa  za 
rodzin  i automatycznie dawa  im pewne przywileje i ulgi: 

Ludzie powinny mie  takie same prawa, gdy decyduj  si  na ycie rodzinne, niezale nie 
od tego czy zawieraj  ma e stwo, czy nie. Prawa zwi zane z urodzeniem i wychowaniem 
dzieci winny by  ci le zwi zane wy cznie (!) z tym faktem i w aden sposób nie wi za  si  
ze statusem samego zwi zku (ma e ski/niema e ski) (Joanna, „Porozmawiajmy o zwi zkach 
partnerskich”, lipiec 2012). 

Jednocze nie rodzina jest dla osób nieheteroseksualnych ogromnie wa na. Mo e 
stanowi  ród o wsparcia lub wykluczenia, mo e ich okre la  lub te  nie, niew tpli-
wie jednak stanowi bardzo istotny punkt odniesienia tworzonych przez nie relacji: 

Rodzina jest niezwykle wa na. Po prostu i dla ka dego. To rodzina przychodzi nam z po-
moc  w chwili zw tpienia. To rodzina pcha nas do przodu w obj cia sukcesu. To rodzina jest 
bezpiecznym repozytorium naszych sekretów i marze . [...] Bo co si  dzieje z tymi, którzy 
nie maj  kochaj cej rodziny? Co z zagubionymi duszami, którym zabrak o wsparcia bliskich 
w godzinie s abo ci? Có , wi kszo  uczy si  i  samotnie przez ycie… ale nie wszyscy s  
tak silni (Kucaj 2013).

W wielu narracjach pojawia si  kwestia deÞ niowania si  jako rodzina. Autorzy 
u ywaj  (lub wiadomie unikaj ) okre lenia rodzina, a decyzja ta podyktowana jest 
ró nymi wzgl dami. DeÞ niowanie i prezentowanie si  jako rodzina mo e by  za-
biegiem politycznym maj cym na celu destabilizacj  heteronormatywnego dyskursu 
i przestrzeni publicznej, jak w poni szej wypowiedzi: 

Posz y my [na Parad  Równo ci] eby zaakcentowa  e jeste my. e si  kochany, e mamy 
dziecko i e jeste my rodzin  (Detlaff 2007).

W narracjach wspomina si  jednak cz sto o problemie braku rozpoznania przez 
spo ecze stwo w asnej relacji jako rodzinnej.

Dla nas samych, siebie nawzajem i dla tego dziecka, jeste my rodzin . Ale [w oczach spo-
ecze stwa] tego gorszego gatunku (Szulc 2011).

11 Wyniki badania ilo ciowego zrealizowanego przez zespó  dr hab. Joanny Mizieli skiej w ra-
mach projektu badawczego „Rodziny z wyboru w Polsce” i przeprowadzonego na 3038 osobach b -
d cych w zwi zkach jednop ciowych w Polsce pokazuj , e partnera za rodzin  uznaje 97% badanych 
(Mizieli ska, Abramowicz i Stasi ska 2014).
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Maj c do czynienia z sytuacj  permanentnego braku rozpoznania w asnej rodzi-
ny czy te  niech ci  spo eczn  wobec relacji jednop ciowych bohaterowie prezen-
towanych w tek cie przypadków przyjmuj  ró ne strategie i sposoby prezentowania 
w asnej rodziny. Ró ni  si  one w zale no ci od tego, z jakimi aktorami spo ecznymi 
przychodzi im si  zetkn  i w jakim stopniu zale y im na w a ciwym odczytaniu 
specyÞ ki w asnej rodziny i jej potrzeb. Poni ej przyjrzymy si  zarówno strategiom 
dyskursywnym, jak te  podejmowanym w praktyce dzia aniom. 

Zagro enie homofobi  i ycie w ukryciu versus ycie jawne 
Rodziny z wyboru w dyskursie samych zainteresowanych niezwykle cz sto pre-

zentowane s  jako funkcjonuj ce w ci g ym stanie zagro enia homofobi . Doskona-
ym przyk adem takiej reprezentacji rodziny jest ok adka czasopisma „Newsweek” 

reklamuj ca artyku  Dwie mamy dziecko i szafa, a tak e tre  owego artyku u (Kim 
i Szulc 2012). Na ok adce zagro enie przywo ywane jest poprzez sam  kompozycj  
obrazu – dwie kobiety ochraniaj  dziecko swoj  pozycj , jedna z nich ma ukryt  
twarz – mo emy si  domy la , e ze wzgl du na powszechn  homofobi  nie chce 
ona ujawni  swojego wizerunku. Interesuj cy jest tak e podpis do zdj cia „Tak to 
nasze dziecko. Czas zrozumie , e homoseksualne pary z dzie mi s  w ród nas”. Za 
jego pomoc  dokonuje si  „nierozpoznania rodziny” poprzez wiadom  i niezr czn  
wr cz rezygnacj  z u ycia s owa „rodzina” (strategia supresji). By  mo e kierowano 
si  tu obaw  przed potencjalnie rewolucyjnym charakterem u ycia s owa „rodzina” 
w tym kontek cie. 

Je li chodzi o artyku , to opowiada historie kilku rodzin nieheteroseksualnych 
tworzonych przez kobiety. To, co je czy, to dramatyzm w przedstawieniu wszech-
obecnych zagro e  dla rodzin – du e problemy z akceptacj  ze strony otoczenia 
spo ecznego oraz te zwi zane z dyskryminacj  prawn  takich rodzin. Takiemu 
ukazaniu sytuacji rodziny Kamili i Beaty s u y wielokrotnie przywo ywany topos 
zagro enia, za pomoc  którego podkre la si , e rodziny zmuszone s  do ycia 
w ukryciu.

Najpierw by y tylko awantury, bo konserwatywne rodziny kobiet nie by y w stanie „tego” 
przej . Potem ojciec Iwony odebra  jej za kar  dom. […] Ostatecznie obie z dzieckiem wyje-
cha y z rodzinnego miasteczka, osiedli y si  w innej miejscowo ci, w której ludzie jeszcze nic 
nie wiedz . […]. – yjemy jak w kokonie. […]. Jedyne, co nas chroni, to nasza mi o  (Kim 
i Szulc 2012).

Zagro enie jest te  projektowane przez same rodziny na przysz o . Podkre la 
si  te , e jest ono zwi zane z brakiem regulacji prawnych chroni cych rodziny 
nieheteroseksualne.

Prawo nas nie chroni. Je li biologiczny rodzic umrze, dziecko nie zostanie z drugim ro-
dzicem, który je wychowuje i kocha. Z rodzicem, z którym z yte jest dziecko, którego kocha 
najbardziej na wiecie. Zostanie odebrane obcymi r koma i oddane do sieroci ca, by tam zazna  
smutku i cierpienia, mimo e jego ukochany drugi rodzic yje i tak e cierpi z t sknoty za dziec-
kiem (Kim i Szulc 2012).
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Kwestia zagro enia homofobi  i przyjmowanej w tej sytuacji strategii ukrywania 
relacji, jako jedynej dost pnej w danym czasie i miejscu strategii, pojawia si  tak e 
w przypadku Piotra Kozaka12. Z pocz tku podczas post powania eksmisyjnego pro-
wadzonego przeciwko niemu twierdzi  on bowiem, e jedynie podnajmowa  pokój 
w mieszkaniu przyjaciela zaprzeczaj c, e czy a ich relacja intymna.

Kr powa em si  wtedy, w 1998 roku, w naszym kraju nie by o tak, by o tym mo na by o po-
wiedzie . W Polsce ca y czas jeszcze ludzie s  przeciwni innym zwi zkom. […] Nie mówi em, 
e byli my razem. Jakbym powiedzia , pewnie nikt by mi nie pomóg . Ot by oby, e dwie cioty, 

peda y y y. I jeszcze szybciej by mnie st d wypierniczyli (Adamowska 2010).

Z kolei dla Joanny naczeln  zasad  jest jawne mówienie/pisanie o swoim zwi z-
ku bez wzgl du na konsekwencje. Ta strategia pe nej jawno ci ma swoje reperkusje, 
np. utrudnia Joannie realizacj  w asnych marze  o posiadaniu dziecka, gdy stara 
si  o adopcj  nie jako osoba samotna, ale b d ca w zwi zku z osob  tej samej p ci. 

Tak jak sobie postanowi am na pocz tku, e nie b dziemy, e tak powiem OBCHODZI  

prawa, czyli na przyk ad nie mówi , e jeste my razem […] nasza postawa niekonformistyczna 

powoduje, e same sobie budujemy dodatkowe górki, które inni obchodz  wokó , no a my si  

wspinamy tam, gdzie si  wspina  mo na. W kwestii adopcji po prostu stoimy u jej podnó a i nie 

da si  zrobi  kroku do przodu. Tak e chyba staram si  nie mówi  „nigdy nie”, ale chyba jednak 

dziecka z nami nie b dzie (Wywiad z Joann ). 

Podobne podej cie do kwestii „jawnego ycia” ma Kamila, która zwraca uwag , 
e ycie w ukryciu stanowi zagro enie dla jej poczucia komfortu i bezpiecze stwa.

Nie mo na siedzie  bezczynnie i czeka , a  nastawienie spo eczne i prawo „samo” si  zmie-
ni. I nie mo na ogl da  si  na innych, tylko samemu co  robi . Naszym najwi kszym wrogiem 
jest strach (Justy ska 2012).

Porównywanie do heteronormatywnego wzorca: tacy sami czy ró ni?
Rodziny z wyboru bardzo cz sto s  porównywane i same porównuj  si  do hete-

ronormatywnej rodziny. Odnoszenie si  do heteronormatywnego wzorca jest obec-
ne w nieomal w ka dym tek cie dotycz cym tematyki osób nieheteroseksualnych 
i ich funkcjonowania. W scenie rozpoczynaj cej pierwszy z trzech odcinków pro-
gramu telewizyjnego Uwaga, po wi cony startuj cym w konkursie linii lotniczych 
SAS Gosi i Ewie, widzimy partnerki spaceruj ce po Starym Mie cie w Warszawie 
i trzymaj ce si  za r ce („Uwaga”, 18.10.2010). Po chwili dochodz  one do Pa acu 

lubów, pod którym akurat stoi dwup ciowa para nowo e ców. Tam prowadz cy 
program dziennikarz pyta kobiety, czy zazdroszcz  stoj cej przed budynkiem parze. 
Partnerki zaprzeczaj , cho  przyznaj , e zawsze marzy y o takim lubie. Przypisa-
nie zazdro ci parze stawia je ni ej w hierarchii spo ecznej – co podkre la konstrukcja 

12 Podobnie, w ukryciu, funkcjonowa y zwi zki Adama K. i Jacka K., i podobnie funkcjonuj  
zwi zki wi kszo ci osób nieheteroseksualnych w Polsce, co pokazuj  mi dzy innymi raporty Kam-
panii Przeciw Homofobii (Makuchowska i Pawl ga 2012) .
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tej sceny reporta u. Gosia i Ewa, cho  przyznaj , e „tradycyjny” lub jest ich ma-
rzeniem, odrzucaj  w swojej wypowiedzi zazdro , podkre laj c, e ciesz  si , gdy 
kochaj ce si  osoby bior  lub, nawet je li im nie jest dana taka mo liwo . W sce-
nie tej wida  nie tylko nieustaj ce porównywanie do heteronormatywnego wzorca, 
ale tak e presupozycj , e tradycyjne ma e stwo jest szczytem marze  wszystkich 
osób yj cych w zwi zkach jednop ciowych. 

Domagaj c si  równego traktowania bohaterowie omawianych przypadków 
i sympatyzuj cy z nimi dziennikarze cz sto podkre laj , e pary jednop ciowe s  ta-
kie same jak pary heteroseksualne (topos podobie stwa), spe niaj  podobne funkcje, 
daj  sobie wzajemnie wsparcie i mi o .

Na podobie stwo do konkubinatów heteroseksualnych i „wspólne po ycie”, 
które nie jest zale ne od orientacji seksualnej, powo ywa  si  Piotr Kozak w swo-
jej skardze, domagaj c si  takiego samego traktowania jak yj ce w konkubinacie 
pary heteroseksualne. Co wi cej, podobie stwo owo dostrzegaj  nawet te instytucje, 
które stoj  na stra y heteronormatywnej wizji rodziny, takie jak Naczelny S d Ad-
ministracyjny, co wida  w poni szym uzasadnieniu nieprzychylnego zreszt  wyroku 
w sprawie Joanny: 

Nie budzi w tpliwo ci Naczelnego S du Administracyjnego, e skar ca w rozpoznawa-
nej sprawie pozostaje z K. F. w faktycznym zwi zku partnerskim, który mo na porówna  do 
faktycznego zwi zku ma e skiego (wyrok NSA II FSK 2082/10 dotycz cy sprawy o wspólne 
opodatkowania si ). 

Wydaje si , e bohaterowie omawianych przypadków cz sto pozostaj  w stanie 
pewnego rodzaju „schizofrenii” autoprezentacyjnej obecnej równie  w dyskursie 
czasopism i portali spo eczno ci nieheteroseksualnych13. „Schizofrenia” owa polega 
na trudno ci w podj ciu decyzji, czy lepiej wskazywa  na swoj  odmienno  wo-
bec heteronormatywnej rodziny czy raczej pokaza  swoje podobie stwo i zwyczaj-
no 14? W przypadkach tu omawianych stosowane s  oba te rozwi zania.

Swoj  odmienno  otwarcie aÞ rmuj  Greta i Ania (topos dewiacji, topos normy):

yjemy w queerowej rodzinie, gdzie amane s  wszelkie stereotypy. A dlaczego o tym opo-
wiadamy? Bo chcemy pokaza , e osoby transp ciowe mog  y  w zgodzie ze sob  – szcze-
rze i otwarcie przyznaj  Ania i Greta – „zwyk e ma e stwo niezwyk ych kobiet” (Klimowicz 
2011).

– Ja w a nie lubi  Ci , Aniu, najbardziej w tym queerowym wydaniu, jeste  wtedy taka nor-
malna, naturalna. Czasem jak si  zrobisz na tak  lask  i wygl dasz superatrakcyjnie, za o ysz 
peruk  i szpilki, to czuj  si  tym troch  skr powana – przyznaje Greta (Poche  2009).

13 O czym pisze szczegó owo Agata Stasi ska w nieopublikowanym jeszcze raporcie z analizy 
dyskursu „Portale i czasopisma oraz inne publikacje zwi zane ze spo eczno ci  LGBT w Polsce” 
(patrz Stasi ska 2013).

14 Warto doda , e owa schizofrenia dotyczy równie  literatury przedmiotu podejmuj cej temat 
rodzin nieheteroseksualnych. Badacze albo koncentruj  si  na podobie stwie i konformizmie jedno-
p ciowych rodzin w stosunku do rodzin heteroseksualnych (np. Patterson 1994; Dunne 1999; Stacey 
i Biblarz 2001; Kurdek 2001; Strah 2003; Sullivan 2004) albo podkre laj  ich transgresyjny i subwer-
syjny charakter (Warner 1991; Bell i Binnie 2000; Butler 2002).
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Jednocze nie czyni  one ow  odmienno  „zwyczajn ”, co z kolei przywo uje 
topos normy, którego przyk ad wida  w powy szym, ale i poni szych fragmentach 
ich wypowiedzi.

Czy wasz lub mia  by  sygna em, e z polskim prawem co  jest nie tak? – pytamy par  
m od .– Mo e? Dla nas to jest po prostu nasz lub – mówi  (Konarzewska i Pacewicz 2010).

„Zwyczajno ” jako strategi  stosuj  przede wszystkim Gosia i Ewa, które wie-
lokrotnie powtarzaj , e o odmienno ci swojej rodziny nale y mówi  w zwyczajny 
sposób. 

Gosia: zauwa y am, e du o lepiej dzia a, gdy zamiast na przyk ad tak ostentacyjnie si  
przedstawia , normalnie opowiadam o swoim yciu. [...] Gdy rodzice dowiaduj  si  o naszej 
orientacji, maj  prawo prze y  szok. […] Dotar o do mnie, e mo e lepiej b dzie, je li zamiast 
toczy  t  wojn , b d  opowiada , co u nas s ycha . eby moja mama zrozumia a, e takie same 
problemy cz  ludzi homo i heteroseksualnych: pralka, lodówka, zakupy, plamy na obrusie. 
Poskutkowa o (Cie la 2011).

O zwyczajno ci mówi  tak e Kamila i Beata: 

Im wi cej osób wyjdzie z szafy i poka e, e jeste my zwyczajnymi lud mi, a jedyne „homo-
seksualne lobby”, jakie istnieje to to, które walczy o nasze prawa, a nie „werbuje” kogokolwiek, 
tym wi ksza szansa na stopniow  akceptacj  i normalne ycie w Polsce (Justy ska 2012).

Koncepcj  zwyczajno ci rozwijaj  Brian Heaphy, Carol Smart i Anna Einarsdot-
tir (2013) komentuj c wyniki bada  nad ma e stwami jednop ciowymi w Wielkiej 
Brytanii. W swojej ksi ce podwa aj  oni paradygmat badawczy inspirowany my l  
Anthony’ego Giddensa zak adaj cy, e zwi zki jednop ciowe s  „wyj tkowe”, „zu-
pe nie inne” od zwi zków heteroseksualnych i oparte ca kowicie na czystej relacji. 
Konfrontuj  si  tak e z radykalnym queerowym g osem aktywistów i akademików, 
który sprzeciwia si  idei ma e stw jednop ciowych jako z gruntu asymilacyjnych 
i heteronormatywnych. Autorzy twierdz , e postrzeganie siebie i prezentowanie 
jako „zwyczajnych” cz sto obecne w ród badanych przez nich par mo e by  rady-
kalne w praktyce.

Strategia przywo ywania autorytetu „Zachodu” 
O ile strona prawicowa uwa a, e przez „s uchanie” Europy tracimy suwe-

renno  narodow , o tyle w dyskursie lewicowo-liberalnym, czyli tym, po który 
najcz ciej si gaj  bohaterowie omawianych przypadków oraz rodowiska im 
przychylne, widoczna jest fascynacja tolerancj  i walk  z dyskryminacj  w tych 
krajach zachodnich, gdzie wprowadzono instytucj  zwi zków partnerskich dla par 
jednop ciowych (topos autorytetu zewn trznego). W ich ocenie wyrok w Stras-
burgu w sprawie Piotra Kozaka to kolejna lekcja, jak  daje tolerancyjna Europa 
homofobicznej Polsce.

W tym momencie jest sygna , e to nie jest tak. My jeste my cz ci  zjednoczonej Europy, 
w wi kszo ci krajów Europy legalizacja zwi zków homoseksualnych istnieje i kto  z zewn trz 
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nam daje sygna , e i u nas to nale y zmieni  (wypowied  Marcina Szczygielskiego, „Pytanie 
na niadanie” 20.10.2011).

Autorytet Europy jest te  wykorzystywany, by przewidywa , jak kwestie regula-
cji dotycz ce par jednop ciowych b d  rozwi zywane w przysz o ci w Polsce. Pro-
gresywna Europa niejako wytycza nam drog , my za  jeste my „troch  zapó nieni” 
pod tym wzgl dem.

Jak pokazuj  do wiadczenia Europy Zachodniej, prawica przej  musi swoist  emancy-
pacj  – od otwartej nienawi ci do osób homoseksualnych, poprzez pob a liw  akceptacj , po 
przej cie postulatów ruchu gejowsko-lesbijskiego i ich poparcie (Biedro  2011).

W zwi zku z zagro eniem homofobi  w Polsce w dyskursie pojawia si  tak e 
tendencja do czasami nadmiernej idealizacji Zachodu. Jest to szczególnie widoczne 
w przypadku Kamili i Beaty. W reporta u „Newsweeka” z opowiedzianej historii 
wynika, e rodziny z wyboru czeka lepsze ycie wsz dzie indziej, byle by o to na 
Zachodzie. Co wi cej, owo idealizowanie Zachodu i niezadowolenie z sytuacji ro-
dzin z wyboru w Polsce w rzeczywisty sposób wp yn o na ycie Kamili i Beaty, 
i sk oni o par  do pó niejszego wyjazdu z Polski, o czym opowiadaj  one wprost 
i szczegó owo w autorskiej narracji, która okaza a si  w czerwcu 2013 roku (dwa lata 
po ukazaniu si  reporta u o nich) na amach „Newsweeka”.

Wyjecha y my z Polski ze wzgl du na... Polsk . Do decyzji przyczyni  si  brak jakich-
kolwiek rozwi za  prawnych dla rodzin LGBT, czyli nie tylko wzgl dem naszych dzieci […] 
ale g ównie o brak zwyczajnej ustawy o zwi zkach partnerskich, o któr  b agamy, damy, 
walczymy i... nic […] Wyobra a y my sobie Angli  niczym rajsk  wysp , rzeczywisto  jest 
nieco inna – cz sto pada ha ha – w Polsce traktowano nas jak jaki  margines, jak podludzi, 
poni ano nas w sejmie. Tutaj yjemy na równi z innymi, mamy swoje prawa, yjemy godnie 
(Ma kowska i Lipska 2013). 

Reß eksyjno  rodzicielstwa
Interesuj cy zdaje si  obraz rodziny i strategie podejmowane przez naszych boha-

terów w odniesieniu do homofobicznych stereotypów dotycz cych kwestii egoizmu 
i braku odpowiedzialno ci osób homoseksualnych posiadaj cych dzieci. Stereotypy 
te s  wszechobecne i znajduj  odbicie nawet w publikacjach LGBT. Pojawiaj  si  na 
przyk ad w pytaniach zadawanych przez dziennikark  „Repliki” matkom lesbijkom: 

 – Co by  odpowiedzia a na zarzut egoizmu i bezmy lno ci w stosunku do matki-lesbijki: e 
rodzi dziecko z góry skazane na spo eczny ostracyzm i brak akceptacji? […] 

 – Czy to, e to ty rodzi a  dziecko, spowodowa o jaki  podzia  ról? […] 
 – Zapewnicie ma emu „wzorzec m czyzny” i wszystkie rzeczy, które stanowi  przetargo-

wy argument w dyskusji nad rodzicielstwem par jednop ciowych? (Detlaff 2007)

Pytania tego rodzaju sprawiaj , e rodzice homoseksualni w sposób nieomal kom-
pulsywny t umacz  si  z ch ci oraz prawa do wychowywania dziecka. Wydaj  si  
te  mie  siln  potrzeb  udowadniania umiej tno ci rodzicielskich i przewidywania 



JOANNA MIZIELI SKA I AGATA STASI SKA 128

wszelkich mo liwych trudno ci, jakby wkalkulowania ich w swoje plany rodziciel-
skie. Nawet je li s  wiadomi, e kwestionowanie tego prawa i tych umiej tno ci jest 
nie tylko dyskryminuj ce i krzywdz ce, ale tak e bezpodstawne.

Pytanie, czy lepiej jest dla dziecka, gdy wychowuje si  z dwoma ojcami lub dwiema matka-
mi b d  w domu dziecka, w ogóle nie powinno mie  miejsca (Kucaj 2013).

W przypadku Grety i Ani, kontrowersje wokó  transp ciowego rodzicielstwa ni-
gdy nie podwa y y ich pewno ci, e mog  by  dobrymi rodzicami, o czym wiad-
czy  mo e wypowied  w wywiadzie przeprowadzonym z nimi w 2009 roku przez 
dziennikark  „Repliki”.

My l , e jeste my na tyle dojrza e i przekonane co do s uszno ci naszej drogi, e bycie 
trans i les nie stanowi dla nas przeszkody do zostania matkami – stwierdza Ania. – Wychowy-
wanie dziecka w wiadomo ci, e ró norodno  istnieje, mo e by  warto ci  sam  w sobie – 
dodaje Greta (Poche  2009).

Niew tpliwie powszechno  stosowania takich zabiegów sprawia, e dzi  trudno 
ju  sobie wyobrazi  rodziców wychowuj cych dziecko w zwi zku jednop ciowym, 
którzy nie odnosiliby si  do powszechnych stereotypów oraz nie formu owaliby 
usprawiedliwie  i racjonalizacji na temat w asnej roli rodzicielskiej. Przy decyzji 
o w asnym rodzicielstwie nie musieliby bra  pod uwag  wszystkich ewentualno ci, 
niejako przewidywa  mo liwe trudno ci i zawczasu je w cza  w my lenie o staniu 
si  rodzicem. O wy szym poziomie reß eksyjno ci takiego rodzicielstwa w porówna-
niu z rodzicielstwem osób b d cych w zwi zkach dwup ciowych wiadcz  badania 
homorodzicielstwa przeprowadzane w Polsce i na wiecie (Weeks, Donovan i He-
aphy 2001; Mizieli ska 2012). 

Strategia zawierania lubów/formalizacji zwi zku 
Cho  w Polsce nie jest mo liwa jakakolwiek prawna forma zawarcia zwi zku 

partnerskiego/ma e skiego, pary jednop ciowe decyduj  si  na ró norakie rodza-
je symbolicznych ceremonii podkre laj cych wag  tworzonych przez nie relacji. 
W przypadku Joanny jedn  z instytucji, która pomog a jej w realizacji planów, by o 
Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów, udzielaj ce lubów humanistycznych, od 
2007 roku równie  parom jednop ciowym. Joanna i Marta by y pierwsz  par  jedno-
p ciow , które go zawar y. lub ko cielny para zawar a w Reformowanym Ko ciele 
katolickim. Trzeci lub (rejestracja zwi zku) mia  miejsce w Szkocji. Inn  par , która 
zawar a lub za granic , s  Ewa i Gosia, dla których lub by  nagrod  w konkursie 
i odby  si  podczas mi dzynarodowego lotu samolotem. 

Wydaje si , e zawieranie lubów w innym kraju, mimo e formalnie nie maj  
one mocy prawnej w Polsce, jest praktyk  coraz bardziej popularn  w ród par nie-
heteroseksualnych. O popularno ci tej strategii wiadcz  na przyk ad artyku y na ten 
temat w pi mie „Replika”. W jednym z ostatnich numerów o swoim lubie w No-
wym Jorku z partnerem, z którym jest od 20 lat, opowiedzia  Tomasz Basiuk, wyk a-
dowca O rodka Studiów Ameryka skich ( urawiecki 2013: 26–27). W tym samym 
numerze tak e para kobiet nosz cych wspólne nazwisko opowiada mi dzy innymi 
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o swoim nieformalnym lubie. Ostatnio odby  si  tak e lub innej pary gejowskiej, 
Tomasza Kitli skiego i Paw a Leszkowicza, wyk adowców uczelni wy szych i d u-
goletnich partnerów, którzy zorganizowali t  ceremoni  w brytyjskim Brighton. Wart 
przytoczenia jest komentarz tego pierwszego; „Kiedy urz dniczka stanu cywilnego 
og osi a: «Jeste cie m em i m em», u wiadomi em sobie, jak bardzo mi tego bra-
kowa o. Uznania przez pa stwo” (Reszka i arnoch-Chudzi ska 2014). 

Wyniki badania ilo ciowego przeprowadzonego w ramach projektu „Rodziny 
z wyboru w Polsce” wskazuj , e 17,4% naszych respondentów zawar o w sposób 
formalny b d  symboliczny zwi zek ze swoim partnerem/partnerk  (Mizieli ska, 
Abramowicz i Stasi ska 2014). Poniewa , jak wspomina y my, znacz ca wi kszo  
podejmowanych praktyk formalizuj cych zwi zki nie ma sankcji prawnych i nie jest 
rozpoznana przez pa stwo polskie oraz nie przynosi u atwie  w yciu codziennym, 
rodzi si  pytanie o motywy decydowania si  na ten z pozoru „pusty gest”.

Joanna, która swój zwi zek formalizowa a wielokrotnie, cz sto pisze o swojej 
motywacji. Jej zdaniem dopiero ma e stwo (nawet nierozpoznawalne prawnie) 
tworzy w oczach spo ecze stwa rodzin , bo pozwala na zaprezentowanie w asnego 
zwi zku w tych kategoriach. 

Zale y nam, aby przekaza  to innym, aby postrzegano nas w kategoriach rodziny, a nie 
tylko – jak wcze niej – oddzielnych osób. lub humanistyczny, poprzedzony ko cielnym, da  
nam dzisiaj tak  mo liwo . Nasz  wol  jest, by traktowano nas jak ka de inne ma e stwo. 
Przez lub pragniemy z moc  to podkre li  (Joanna, „ lub humanistyczny”, racjonalista.pl, 
3.08.2008).

lub zatem podkre la cz ce partnerki wi zi, gdy  bez niego ludzie postrzegaj  
je wci  jako oddzielne, samotne osoby. Mo e zatem stanowi  jeden ze sposobów 
zakomunikowania wiatu i innym, e para tworzy rodzin , element szukania roz-
poznania w oczach innych. Jest to do  przemy lana strategia w kraju, w którym 
za bycie rodzin  niejako „bardziej” od innych uznawane s  zwi zki, które zawar y 
ma e stwo lub posiadaj  dzieci (CBOS 2006, 2013). W wietle tych bada  uka-
zywanie w asnej relacji jako sformalizowanej, okazuje si  skuteczn  strategi  na 
uzyskanie rozpoznania w asnego zwi zku w oczach najbli szych, jak i w otoczeniu 
spo ecznym. Zatem lub zawarty za granic  mo e mie  nie tylko warto  symbolicz-
n  i stanowi  o „wewn trznym” zaanga owaniu pary w tworzon  przez nich relacj , 
ale tak e wzmacnia  zwi zek w oczach spo ecze stwa. 

wiadomo  coraz wi kszej popularno ci lubów „zagranicznych” w ród osób 
nieheteroseksualnych zaczyna powoli dociera  do organizacji LGBT i wp ywa  na 
strategie ich dzia ania. Kampania Przeciw Homofobii (KPH) – najwi ksza obecnie 
organizacja LGBT w Polsce niedawno podj a inicjatyw  akcji prawnej skoncen-
trowanej wokó  tej kwestii. KPH planuje zebra  pary, które zawar y luby za grani-
c  i pomóc im w z o eniu wniosku do Urz du Stanu Cywilnego o uznanie owego 
ma e stwa, za  po uzyskaniu decyzji odmownej wesprze  ich od strony prawnej 
i Þ nansowej w przej ciu przez drog  s dow , a  do postawienia sprawy przed ETPC 
w Strasburgu, a tak e w przygotowaniu pozwów w innych sprawach, w których jest to 
mo liwe (np. w sprawach, w których skar y si  do s du Joanna). KPH wykorzystuje 
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przy tym mechanizm litygacji strategicznej polegaj cy na podj ciu szczególnego 
rodzaju dzia ania prawnego w interesie publicznym z zamiarem uzyskania rozg osu 
i wp ywu na rozstrzygni cie wa nej spo ecznie kwestii, a w konsekwencji zmiany 
prawa (poprzez wyrok trybuna u w Strasburgu).

Strategia prezentowania w asnych relacji jako rodzinnych oraz u ywanie 
nomenklatury ma e skiej

Poniewa  wi zi cz ce osoby tej samej p ci s  kwestionowane, trzeba je nie-
ustannie „potwierdza ”. St d cz st  strategi , jak  stosuj  bohaterowie analizowa-
nych przypadków, jest okre lanie siebie i swoich bliskich ze wzgl du na miejsca 
w relacjach, w jakich pozostaj  wzgl dem siebie (relacjonalizacja). Na przyk ad Jo-
anna zawsze nazywa swoj  partnerk  on , zarówno w swoich wpisach na blogu, jak 
te  w yciu codziennym. Jakby za pomoc  tego okre lenia próbowa a powo a  do 
istnienia w wiadomo ci publicznej co , co si  w niej nie mie ci. Jak w poni szym 
przyk adzie, gdy mówi o znaczeniu w asnego lubu.

Maj c kontakt cho by z placówkami zdrowia, mówimy o sobie „ ona”. Tak oczywi cie jest 

ZASKOK, ale dodajemy „jeste my po lubie za granic ” i potem jest jeszcze ze 2 razy upew-

nianie si  „ale jak to”. Ludzie kompletnie sobie nie zdaj  sprawy, e adnych konsekwencji 

prawnych formalnie to w Polsce nie ma (wywiad z Joann ). 

Z jednej strony za pomoc  tej strategii Joanna sytuuje si  w obr bie rodziny, ale 
przede wszystkim podkre la „rodzinno " swojej relacji. Zatem stosowanie nomen-

klatury ma e skiej stanowi element, w jaki j  prezentuje, uwiarygonia, „wystawia 

na pokaz” (Finch 2007; Dermott i Seymour 2011).

Z kolei w przypadku Gosi i Ewy podkre la si  symboliczne znaczeniu samego 

lubu i u ywanie okre lenia „moja ona”, które stosuj  wobec samych siebie, i które 

jest te  aÞ rmatywnie wobec nich u ywane przez prowadz cych program „Uwaga” 

(23.10.2010). Zawarcie przez nie lubu prowadzi do szerszego rozpoznania relacji 

tak e przez bliskich pary, którzy pojawiaj  si  w ostatnim odcinku po wi conej im 

serii (01.07.2011). 

Bycie rozpoznanym jako osoba posiadaj ca rodzin , powi zanie w asnej rela-

cji z wyboru z pozytywn  konotacj  obrazu rodziny jest pewnego rodzaju strate-

gi  legitymizacji w oczach innych (Weeks, Donovan i Heaphy 2001). Jak pokazuj  

bohaterowie naszych przypadków, strategie deklarowania si  wiatu jako rodzina 

nie musz  by  odczytane zgodnie z intencjami. Komunikat „to jest (moja) rodzina” 

mimo wysi ków, wielokrotnych powtórze , cz sto spotyka si  z niezrozumieniem 

b d  odrzuceniem. Brak spo ecznego rozpoznania skutkuje brakiem akceptacji, 

dyskryminacj  i homofobi , t  otwart , ale te  najcz ciej t  ukryt  pod postaci  

dziwnych u mieszków, szukania powodów zast pczych do gorszego traktowania. 

Strategia pokazania wi zi z rodzin /szukania wsparcia u rodziny pochodzenia
Jednak nie zawsze chodzi o to, by rodzina zosta a zaakceptowana publicznie, 

dla osób nieheteroseksualnych istotniejsze jest, aby ich rodziny zyska y uznanie 

w oczach najbli szych, czyli rodziny pochodzenia (Finch 2007; Dermott i Seymour 
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2011). W wi kszo ci praktyki „prezentowania rodziny” (practices of display) kon-

centruj  si  na tych, którzy znajduj  si  blisko, z którymi jest si  w bezpo rednim 

kontakcie (Almack 2011; Dermott i Seymour 2011). Performatyw „to jest moja ro-

dzina” nie mo e by  skuteczny, gdy osoby, do których jest bezpo rednio kierowany, 

nie chc  uzna  tego za fakt. Dlatego tak istotnym problemem we wszystkich ana-

lizowanych przypadkach jest kwestia ujawnienia relacji przed rodzin  pochodzenia 

i bycia przez ni  zaakceptowan . 

Fakt ujawnienia si  przed najbli szymi, mimo przykrych reperkusji, jest prezen-

towany jako sposób na uzyskanie wewn trznego spokoju. Ewa mówi o tym w ten 

sposób: 

Mam wra enie, e szcz cie nie zale y od poparcia spo ecznego. […] Rodzice to wa ne 

osoby, ale przecie  nie jedyne na wiecie. Czy akceptacja ze strony sprzedawczyni w sklepie 

albo, nie daj Bo e, pani minister od dyskryminacji powinna mie  dla mnie znaczenie? Je li kto  

z powodu ich opinii czuje si  le, to ma k opot przede wszystkim ze sob . Owszem, niektórzy 

yj  w strachu: co si  stanie, gdy inni si  dowiedz , e jestem gejem czy lesbijk . Ale je li co  

ich unieszcz liwia, to – w moim przekonaniu – w a nie ten strach. Nie brak akceptacji, tylko 

to, co si  dzieje w ich g owach. A gdy tak cholernie si  boisz, to trudno mie  dystans do siebie 

(Cie la 2011).

W zrealizowanym na rocznic  lubu Gosi i Ewy odcinku programu „Uwaga” 

(01.07.2011) ukazano, w jaki sposób zwi zek kobiet zosta  „szcz liwie rozpo-

znany” i uzyska  legitymizacj  w oczach rodziny pochodzenia, bliskich przyjació  

i s siadów. Rodzina pochodzenia (w scenie wyst puj  rodzice i rodze stwo Gosi) 

zaproszona na obchody rocznicy podkre la, e Ewa jest TERAZ dla nich jak córka. 

S siedzi s  ukazani jako wielbiciele pary, od których mo na nie tylko oczekiwa  

s siedzkiej przys ugi, ale tak e z którymi mo na „pogada ”. S siadka podkre la, 

e cieszy si , e jej syn ma takie fajne s siadki, które nazywa „ciotkami” (strategia 

relacjonalizacji s u y tutaj tak e podkre leniu rozpoznania i wsparcia pary). 

Z kolei w przypadku Joanny rodzina nie jest ród em wsparcia dla jej relacji. Po 

pierwszej homofobicznej reakcji siostry na informacj , e jest z w zwi zku z kobiet , 

stosunki z ni , jak twierdzi Joanna, si  unormowa y, chocia  siostra mieszkaj ca 

w tym samym mie cie, nigdy nie odwiedzi a pary. We fragmentach, gdy Joanna 

mówi o rodzinie pochodzenia, wyczuwalne jest rozczarowanie i smutek, jak na przy-

k ad wtedy, gdy opisuje fakt nieobecno ci swojej rodziny na lubie.

No i bardzo bardzo przykrym by o dla nas to, e by a mama Marty [partnerki] i brat, nato-

miast nie by o nikogo z rodziny z mojej strony. Siostra w ogóle jeszcze w tamtym momencie 

nie potraÞ a prze y  tego, e ma siostr , która jest z inn  kobiet , a moja mama stwierdzi a e 

„nie, nie na TAKI lub to nie” (wywiad z Joann ).

Bywa te  cz sto tak, e rodzina pochodzenia yje z dala i niewtajemniczona 

w sprawy zwi zku. Pojawia si  w sytuacjach krytycznych, np. mierci jednego 

z partnerów i konieczno ci zorganizowania pogrzebu. W obliczu polskiego prawa 

partnerzy w zwi zkach jednop ciowych nie s  uznawani za rodzin , wi c wszyst-

kie decyzje zwi zane z pochówkiem musi podejmowa  kto  z rodziny, nawet tej 
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najdalszej i ma o znanej. Wtedy cz sto cz onkowie rodziny pochodzenia nie chc  

przyj  do wiadomo ci charakteru relacji cz cego ich krewnego/krewn  z osob  

tej samej p ci. Symptomatyczna jest tu reakcja siostry zmar ego partnera Jacka K./

Damiana: 

Kiedy jeszcze by  w pi czce, do Warszawy przyjecha a siostra Tadeusza. […] dzi kowa a 

Damianowi, e jest tak wspania ym przyjacielem i opiekuje si  Tadeuszem. Jak rodzina. Gdy 

zosta a sama, dok adnie przeszuka a mieszkanie, znalaz a zdj cia i zrozumia a. […] Nie do-

my la a  si ? – pyta  Damian. Przecie  w jego yciu nie by o nigdy adnej kobiety. Us ysza , 

e TAKI brat jej uw acza i pewnie go pan Bóg pokara . Siostra zabra a z mieszkania, co si  

da o […]. Oddaj chocia  nasze wspólne fotograÞ e – prosi . Ale powiedzia a, e musi je spali , 

eby wstydu nie by o […]. Nie pozwoli a ubra  Tadeusza do trumny w przygotowane rzeczy, 

odebra a zw oki ze szpitala i zapowiedzia a, e na pogrzebie nie yczy sobie absolutnie nikogo 

z Warszawy (Podgórska 2011). 

Dochodzenie prawa drog  s dow
Tak e dochodzenie swoich praw na drodze s dowej mo na potraktowa  jako 

osobn  strategi , czego dowodem mo e by  nie tylko wspomniana ju  akcja KPH 

wykorzystuj ca litygacj  strategiczn , ale tak e analizowane przez nas casusy praw-

ne. O ile jednak Joanna w sposób bardzo celowy i przemy lany niejako „wykorzystu-

je” dyskryminuj ce prawo, by obna y  obszary dyskryminacji, wszystkie pozosta e 

analizowane przypadki s dowe traktuj  walk  s dow  jako ostateczno  i przykr  

konieczno  (Kozak, Adam K., Jacek K.). 

Joanna wykorzystuje wszelkie luki prawne, by ukaza  nie tylko to, e pary jed-

nop ciowe w Polsce s  dyskryminowane, ale te  ujawni  bardzo konkretne obszary 

nierównego traktowania i de facto przywilejów, dla przyznania których jedynym 

kryterium jest orientacja heteroseksualna. 

Dla nas najwa niejsze jest przebijanie si  – jako pierwszych osób w Polsce – przez „nie-

mo liwe”. Najwa niejsza jest zmiana prawa, a wraz z nim praktyki podej cia do naszych praw 

w Polsce. […] Nasze dzia ania s  systematyczne, zaplanowane i planowo realizowane w miar  

pojawiaj cego si  – w naszym yciu – „interesu prawnego”, kiedy to mo emy poszczególne 

sprawy „ugry ” na drodze s dowej (prywatna korespondencja z Joann ). 

Tropi c wszelkie luki prawne i niekonsekwencje polskiego ustawodawstwa, 

sprzeczno ci konstytucji, Joanna ukazuje, e bez instytucji zwi zków partnerskich 

te sprzeczno ci i problemy rodzin z wyboru pozostan  nierozstrzygni te.

Z kolei w przypadku Piotra Kozaka, Adama K. czy Damiana K. pozwanie pa -

stwa polskiego jest ostateczno ci . Piotr Kozak wielokrotnie mówi, e mia  nadziej , 

e jego sprawa zako czy si  na poziomie krajowym. Mimo i  wszyscy po mier-

ci partnerów zdecydowali si  walczy  o prawo do wej cia w stosunek najmu, ich 

motywacje s  bardziej podyktowane wy sz  konieczno ci  i l kiem przed utrat  

mieszkania, w którym od lat yli, ni  wiadomie aran owane czy wr cz inicjowane, 

jak to ma miejsce w przypadku Joanny. 
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Zmiana nazwiska
Jedn  ze strategii „prezentowania” w asnej rodziny jako rodziny jest decyzja 

posiadania wspólnego nazwiska. Na zmian  nazwiska na nazwisko partnerki zde-

cydowa a si  na przyk ad Joanna, ale nie jest ona odosobnionym przypadkiem. 

Informacje o tym, jak to zrobi , otrzyma a od pary kobiet z Warszawy, które wcze-

niej tego dokona y. Joanna ca  procedur  opisuje na blogu, udzielaj c te  cennych 

wskazówek chc cym i  w jej lady. Ale przede wszystkim drobiazgowo opowiada 

o swoich perypetiach zwi zanych z niech ci  urz dniczek urz du stanu cywilnego, 

nieumiej tnie podchodz cych do jej sprawy. Na pocz tku traktuj  j  one przyja -

nie, rozumiej c, e mo na chcie  zmieni  nazwisko bez wzi cia lubu. Gdy okazuje 

si , e jest w zwi zku z kobiet  i to na jej nazwisko decyduje si  zmieni  swoje, 

sprawy si  komplikuj . Ostatecznie Joanna dostaje z urz du decyzj  odmown , od 

której nast pnie odwo uje si  do wojewody, który uchyla decyzj  urz du. W swym 

uzasadnieniu ignoruje (celowo?) fakt pozostawania przez kobiety w zwi zku jedno-

p ciowym i przedstawia ch  zmiany nazwiska w sposób ewidencyjny, a „partnerk ” 

Joanny nazywa „znajom ”. 

Niedawno o podobnym przypadku pisano w „Gazecie Wroc awskiej” w tek cie 

Wroc awski sposób na lub. Dotyczy  on pary gejów, którzy po siedmiu latach bycia 

razem zdecydowali si  na przyj cie wspólnego nazwiska. W artykule zmiana na-

zwiska jest przedstawiania jako alternatywa dla braku w Polsce instytucji zwi zków 

partnerskich, a opisywany przypadek uznaje si  za „prawdopodobnie pierwszy taki 

w Polsce” (Wojciechowska 2013). Jak wida , na pewno nie jest on pierwszy i za-

pewne nie by  ostatni. Równie  w jednym z ostatnich numerów „Repliki” ukaza  si  

wywiad pt. Marcinkowskie z par  kobiet, które nosz  wspólne nazwisko i wychowu-

j  wspólnie córk  (Konarzewska 2013). 

Posiadanie wspólnego nazwiska jest zatem coraz bardziej popularn  strategi  

ukazania wiatu, e jest si  rodzin . Umo liwia quasi-„w a ciwe” odczytanie w a-

snej relacji przez innych bez konieczno ci ujawnienia w rozumieniu stereotypowego 

coming outu jako werbalnej deklaracji. Pozwala te  przezwyci y  dominuj cy spo-

sób odczytywania zwi zku jako obcych sobie osób tej samej p ci, jedynie mieszka-

j cych razem oraz zaspokoi  towarzysz c  temu bardzo cz sto ciekawo  innych. 

Noszenie wspólnego nazwiska kieruje ow  „niezdrow  ciekawo ” w uznane spo-

ecznie rejony i przyczynia si  do rozpoznania rodzinno ci relacji mo e nie zawsze 

w kategoriach „bycia w zwi zku”, ale z pewno ci  „bycia rodzin ” (para mo e by  

odczytana jako rodze stwo czy w przypadku zwi zków z du  ró nic  wieku jako 

rodzic z dzieckiem).

Podsumowanie: polityczny wymiar codziennej walki 

To, co niew tpliwie czy omawiane tu przypadki, to fakt, e ich bohaterowie 

dokonali manifestacji politycznej, której ród em nie by a szersza kampania poli-

tyczna spo eczno ci nieheteroseksualnych, lecz indywidualnie zaplanowane dzia-

anie. Jednocze nie owa jednostkowa walka zyskuje, czasem wbrew pierwotnym 

planom, szersze spo eczne znaczenie i wyd wi k. Ewa i Gosia wspomina y, e 
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chocia  zdecydowa y si  na udzia  w konkursie spontanicznie, pó niej ich moty-

wacja stawa a si  polityczna, gdy  chcia y, by w Polsce od y a debata o zwi zkach 

partnerskich. 

Natomiast Kamila i Beata w programie telewizyjnym, w którym wyst pi y po 

ukazaniu si  artyku u, t umacz , e chcia y „nada  twarz wszystkim t czowym ro-

dzinom w Polsce” („Pytanie na niadanie”, 20.10.2011). Wyj tkowo  i prze omo-

wo  dokonanego przez nich aktu podkre laj  tak e inni komentatorzy. 

Tak e Ania i Greta podkre laj , e lub mia  podwójne znaczenie – dla nich pry-

watnie by  wa n  uroczysto ci , fakt, e zawar y go publicznie, równie  by  wia-

dom  decyzj . Gest by  prób  pokazania, e osoby trans równie  mog  zawiera  

publicznie luby i korzysta  z danego im prawa, tak e je li s  w zwi zkach jedno-

p ciowych.

Nie sposób tak e nie dostrzec wymiaru wspólnotowo-politycznego dzia a  po-

dejmowanych przez Joann , mimo i  ona sama stawia na pierwszym miejscu ich 

prywatny wymiar. Po pierwsze, walka o uznanie w asnego zwi zku to walka o uzna-

nie zwi zków w ogóle. Po drugie, Joanna jest inicjatork  tak e bardziej zbiorowych 

akcji, takich jak zbieranie podpisów pod petycj  w sprawie zwi zków i pikiet pod 

sejmem w tej sprawie, wspó organizowa a tak e dzia ania prowadzonej od listopa-

da 2010 roku kampanii spo ecznej „Mi o  nie wyklucza” na rzecz wprowadzenia 

zwi zków partnerskich w Polsce. Na swoim blogu udziela te  porad i zach ca do 

realizacji strategii przez ni  podj tych. 

Nieco inaczej kwestia prezentacji rodziny ujmowana jest w przypadku Piotra Ko-

zaka. Jego historia to przyk ad, w jaki sposób sprawa, któr  sam zacz , „przeros a” 

jego oczekiwania i nabra a politycznego charakteru wbrew jego pierwotnym planom. 

Nie my la em, e dojdzie a  do Strasburga. My la em, e b dzie wyrok i tyle. S dzia powie 

tak albo tak. B d  w ko cu wiedzia , na czym stoj . A tu sprawa sz a do kolejnych s dów… 

(Adamowska 2010). 

Jego walka zako czona sukcesem odbywa a si  bez wsparcia adnej organizacji 

LGBT, toczy a si  w samotno ci. Niewiele te  wiemy o jego motywach, mo emy 

si  jedynie domy la , e za jego determinacj  i ogromnym uporem kry  si  równie  

l k przed bezdomno ci . Wydaje si , e dopiero post factum Kozak uzna  wag  po-

lityczn  prowadzonej walki s dowej.

Sam jestem zaskoczony. Wreszcie Europa daje nam sygna y, jak wygl da tolerancja. Prawo 

powinno si  zmieni . Mo e si  do tego przyczyni em? Niech wiedz , e ludzie s  ró ni. Od 

tysi cy lat (Adamowska 2010).

Do wiadczenie bohaterów i bohaterek opisywanych tu studiów przypadków to 

do wiadczenie bycia „obywatelami drugiej kategorii”. ledz c ich losy widzimy, 

z jakimi problemami stykaj  si  na co dzie  rodziny z wyboru w Polsce, widzimy 

te  „szar  stref ” nierozpoznania i zabiegi, by uczyni  j  bardziej widoczn . Osoby 

LGBT nie czekaj  biernie, a  prawo samo si  zmieni, ale podejmuj  wysi ki, by je 
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zmienia 15. Na ich przyk adzie mo na opisa  ró ne strategie radzenia sobie w co-

dziennym yciu przez pary jednop ciowe, co stara y my si  zrobi  w niniejszym 

artykule. 

Te i podobne strategie pojedynczych osób s  najcz ciej ignorowane w dyskursie 

dotycz cym zwi zków partnerskich w Polsce. Równie  w tym pochodz cym z prasy 

zagranicznej, gdzie zbyt cz sto mamy do czynienia z pasywizacj  i uprzedmioto-

wieniem osób LGBT. Tym samym owe dzia ania z poziomu mikro zostaj  ponownie 

wymazane. Nasza analiza przypadków pokazuje, e gdy potraktuje si  je powa nie, 

uwa nie zanalizuje, oka e si , e s  one niezwykle istotne. Co wi cej, dostosowane 

do lokalno ci, wyczulone na instytucjonalne ograniczenia maj  niebagatelne znacze-

nie dla zmiany mentalno ci spo ecznej. 

Jednocze nie kontekst, w jakim nasi bohaterowie i bohaterki podejmuj  swe 

dzia ania, jest zupe nie nieprzygotowany na ich obecno  w sferze publicznej. Wi-

da  to cho by w sposobie funkcjonowania instytucji publicznych w Polsce, których 

urz dnicy nie potraÞ  zajmowa  si  sprawami osób nieheteroseksualnych. W anali-

zowanych przypadkach mamy wiele przyk adów dyskryminacji i homofobii cz sto 

wyra anych nie wprost, ukrytych przez przemilczenia, ignorowanie rzeczywistych 

powodów skarg, podwa anie i pomijanie pewnych danych (np. uparte mówienie 

„siostra” zamiast „ ona” przez urz dników), podwójne standardy stosowane wobec 

par jedno- i dwup ciowych, podejrzliwo  co do rzeczywistego charakteru relacji, 

mno enie problemów w przypadku tych pierwszych i zak adanie oczywisto ci tych 

ostatnich itp. Dyskryminacja cz sto ukrywa si  w drobnych gestach, zmianie tonu 

i niech ci. Czasem mo na jedynie domy la  si  powodów, dlaczego kontakt urwa  

si  zbyt nagle (np. o rodki adopcyjne przestaj  odpowiada  na maile), wszystkie 

sale s  zaj te, gdy Joanna chce wynaj  pomieszczenie na swój lub, a znajoma 

odmawia bycia na nim wiadkiem. W ko cu dyskryminacja wyra ana jest w za-

g szczaj cej si  atmosferze w pracy. W przypadku Joanny nikt jej nie mówi, e 

powodem jej zwolnienia jest bycie w zwi zku z kobiet , ale „znajduje si ” inny, 

zast pczy powód. 

Owa homofobia instytucjonalna jest wro ni ta w instytucje i mentalno  urz dni-

ków, ukrywa si  pod p aszczykiem rzetelnie wykonywanej pracy, gdzie brak wra liwo-

ci ma rekompensowa  dobro spo eczne oczekuj cych na pustostany potrzebuj cych 

heteroseksualnych obywateli. Stosowanie tych samych procedur, np. te same sposo-

by sprawdzania „wspólnego po ycia” bez uwzgl dnienia fundamentalnej ró nicy, e 

15 O ci g ej aktywno ci wiadczy cho by przygotowana przez Joann  petycja do Parlamentu 

Europejskiego w sprawie braku ustawy o zwi zkach partnerskich w Polsce. W petycji para skar y 

si  przede wszystkim na fakt, e Polska odmawia odnotowania w aktach stanu cywilnego zwi zku 

partnerskiego zawartego za granic , a tym samym narusza unijn  dyrektyw  o swobodzie przep ywu 

osób. Argumentuj  w niej „brak mo liwo ci odzwierciedlenia w aktach stanu cywilnego zwi zku za-

wartego za granic  prowadzi do naruszenia dyrektywy o swobodzie przep ywu osób w ramach Unii, 

a tak e prawa do poszanowania ycia rodzinnego. W rezultacie kto , kto zawar  zwi zek partnerski 

czy jednop ciowe ma e stwo, mo e w Polsce zawrze  ma e stwo heteroseksualne i w ten sposób 

zosta  bigamist . Nie w wietle polskiego prawa, ale w rzeczywisto ci. I w wietle prawa 16 z 28 

krajów Unii, które uznaj  zwi zki partnerskie” (Siedlecka 2013).
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zwi zki jednop ciowe s /musz  by  cz sto ukrywane, a nawet je li nie s , to s siedzi 

nie odczytuj  ich jako zwi zków intymnych, ukazuje bardzo wyra nie, e „nie ma nic 

bardziej nierównego ni  równe traktowanie nierównych” (Harvey 2012: 11).

Instytucjonalna homofobia opiera si  na obowi zuj cej, nigdy niekwestionowa-

nej heteronormatywno ci. Urz dnicy z góry zak adaj  heteroseksualno  swoich pe-

tentów, a gdy owe za o enia si  nie potwierdz , nie dysponuj  adnymi wypracowa-

nymi sposobami radzenia sobie z zaistnia  sytuacj , nie wiedz , jak maj  obchodzi  

si  z inno ci , której nie s  uczeni rozumie . St d albo w sposób jawny albo ukryty 

dyskryminuj . Mierz c wszystkich t  sam  miar  wykazuj  si  brakiem wra liwo ci 

na ró ny a priori status nieheteroseksualnych cz onków spo ecze stwa. To ukazuje 

nie tylko pal c  potrzeb  regulacji prawnych dla zwi zków jednop ciowych w Pol-

sce, ale te  potrzeb  zmiany mentalno ci spo ecznej/urz dniczej w tych kwestiach, 

wypracowania narz dzi radzenia sobie ze sprawami osób nieheteroseksualnych na 

ka dym poziomie ycia, edukacj  ca ego spo ecze stwa. 

Analizowane przez nas przypadki pokazuj  niemo no  oddzielenia wymiaru 

ycia codziennego oraz aktywizmu. Wzajemna pomoc, jakiej udzielaj  sobie oso-

by LGBT, dziel c si  swoim do wiadczeniem i wiedz  z innymi oraz tworz c sie  

wsparcia z o on  cz sto z nieznaj cych si  osób gotowych do po wi cenia swojego 

czasu i energii dla innych, jest bardzo istotna. Bardzo cz sto prywatny wymiar prze-

plata si  z wymiarem wspólnotowym, a jednostkowa determinacja przynosi efekty 

wa ne dla ogó u. S  one mniej lub bardziej spektakularne, ale niew tpliwie nosz  

w sobie potencja  zarówno zmiany mentalno ci spo ecznej, jak i polskiego prawa. 

To przecie  mi dzy innymi dzi ki jednostkowej walce Piotra Kozaka prawo w Pol-

sce dotycz ce wst pienia w umow  najmu po mierci g ównego najemcy zosta o 

zmienione. Zmiana prawna okaza a si  mo liwa dzi ki determinacji jednego cz o-

wieka, co ponownie pokazuje ogromn  rol  strategii oddolnych, cz sto nies usznie 

pomijanych w dyskursach g ównego nurtu, a tak e w nielicznych dotychczasowych 

analizach dyskursu skupionych wokó  spo eczno ci nieheteroseksualnych w Polsce.
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Personal is Political: Emancipatory Strategies of Families 
of Choice in Poland. Study of Selected Cases

Summary

This article analyses the most signiÞ cant judicial and media cases about LGBT families in 

the last decade. Their existence in the mainstream discourse shows the changes in the image 

of the family in the public sphere, as well as changes within the emancipatory strategies of 

the LGBT communities in Poland. Firstly, the dominant, conservative and mainstream media 

discourse is examined; it (re)presents and (re)produces the traditional vision of the family at 

the heart of a society. Then, authors move to analyse responses to the marginalization and lack 

of recognition in the public sphere faced by the LGBT families. They propose to read them as 

wilful and subversive, the emancipatory strategies of legitimization of ‘queer kinship’ in the 

public sphere.

The article is rooted within sociology of gender and sexuality, sociology of family and 

everyday life, social movements, and transformation discourse. It calls for the attentive analysis 

of processes of “displaying families” and the social changes of family forms.

Key words: families of choice; LGBT/non-heterosexual communities; strategies of 

emancipation; sociology of gender and sexuality; sociology of family; sociology of everyday 

life; discourse analysis.


