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Konstytucja RP określa wzorce w zakresie instytucji małżeństwa, rodziny i dobra dziecka, do których wspierania
zobowiązane są władze publiczne. Podstawowe znaczenie przypada w tym kontekście art. 18 Konstytucji RP,
deklarującemu ochronę małżeństwa, rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa ze strony państwa. Przepis ten, z racji jego umiejscowienia w rozdziale I Konstytucji, stanowi
zasadę1 polityki państwa. Jego postanowienia określają
cele działalności organów władzy publicznej i są normami programowymi dla państwa, wyrażając także przyjętą
przez ustrojodawcę aksjologię konstytucyjną2.
Stąd wszystkie działania podejmowane przez władze publiczne, przede wszystkim przez ustawodawcę, ale również przez organy władzy wykonawczej (administrację),
powinny sprzyjać umocnieniu autorytetu instytucji małżeństwa, któremu z mocy tego artykułu państwo ma zapewnić nie tylko ochronę, ale i opiekę. Władze publiczne
muszą uwzględniać, o czym przypomina Trybunał Konstytucyjny, potwierdzone w Konstytucji rozumienie rodziny
„jako trwałego związku mężczyzny i kobiety nakierowanego na macierzyństwo i odpowiedzialne rodzicielstwo”3.
Jakkolwiek zatem dopuszczalne jest prowadzenie debaty na temat powyższych wzorców, trudno uznać za właściwe, celowe i gospodarne wspieranie przez władze
publiczne ze środków podatkowych przedsięwzięć politycznych i ideologicznych podważających ten konstytucyjny wzorzec. Dlatego temat powinien być przedmiotem
szerszej dyskusji.
Biorąc pod uwagę mające odbyć się w niedalekiej perspektywie wybory samorządowe, na początku października Instytut Ordo Iuris, Centrum Życia i Rodziny, ZDR
3+ oraz Fundacja Mamy i Taty przygotowały ankietę
dla kandydatów do organów samorządu terytorialnego
wszystkich szczebli4, w której mogli oni zadeklarować,
1
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czy i w jaki sposób będą wspierać małżeństwa i rodziny,
których obowiązek ochrony wynika z art. 18 Konstytucji.
Kolejnym krokiem na rzecz zwiększenia społecznej świadomości wyborców jest ujawnienie przykładowych mechanizmów wsparcia organów samorządu terytorialnego
dla organizacji i inicjatyw, które otwarcie dążą do podważenia wskazanego na wstępie konstytucyjnego wzorca
w zakresie instytucji małżeństwa.
W Polsce istnieje aż 314 powiatów oraz 2478 gmin (w tym
66 miast na prawach powiatu). Weryfikacja działań
wszystkich jednostek samorządu terytorialnego pod kątem wsparcia przez ich organy inicjatyw kwestionujących
tożsamość małżeństwa jako związku komplementarnego
płciowo przekracza możliwości organizacji pozarządowej, która nie dysponuje środkami publicznymi. Z tego
względu niniejszy dokument bynajmniej nie wyczerpuje
całego tematu. Jego przedmiotem zdecydowanie nie jest
całościowe spojrzenie na wieloaspektowy problem finansowania ruchu LGBT, a jedynie rzucenie światła na jego
wycinek oraz zwrócenie uwagi na wydatkowanie środków
publicznych przez władze samorządowe.
Przyjętym kryterium, ze względu na które umieszczamy
poszczególne organizacje w niniejszym opracowaniu jest
ich własna autoidentyfikacja jako podmiotu podejmującego działania na rzecz grup LGBT i podnoszącego postulat
instytucjonalizacji związków jednopłciowych.
Oprócz zasygnalizowania zjawiska, niniejsze opracowanie
ma zainspirować samych mieszkańców gmin i powiatów
z całej Polski do uważnego obserwowania i monitorowania przez całą najbliższą kadencję działalności finansowanej lub wspieranej przez ich organy. W kadencji 20142018 wspomniane organizacje otrzymywały wsparcie
o różnorodnym charakterze ze strony organów samorządu terytorialnego na wszystkich poziomach.

Wyroki TK z: 28 października 2009 r., sygn. akt Kp 3/09, OTK-A ZU 2009, nr 9, poz. 138, pkt III.6.2 uzasadnienia; 30 września 2015 r., sygn.
akt K 3/13, OTK-A ZU 2015, nr 8, poz. 125, pkt III.6.3 uzasadnienia.

2

Wyrok TK z 3 grudnia 2013 r., sygn. akt P 40/12, OTK-A ZU 2013, nr 9, poz. 133, pkt III.10.1 uzasadnienia.

3

Wyrok TK z 12 kwietnia 2011 r., sygn. akt SK 62/08, OTK-A ZU 2011, nr 3, poz. 22, pkt III.4.3

4

Rodziny wymagają, rodziny pytają – ankieta dla samorządowców, 05.10.2018, https://ordoiuris.pl/rodzina-i-malzenstwo/rodziny-wymagaja-rodziny-pytaja-ankieta-dla-samorzadowcow (dostęp: 15.10.2018).
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WOJEWÓDZTWA
1. Województwo Dolnośląskie
W 2015 r. Województwo Dolnośląskie objęło patronat honorowy nad projektem „Żywa Biblioteka” w kilku miejscowościach (Jelenia Góra, Wałbrzych, Mościsko)5, a w 2016 r. nad projektem „Rozwój Żywych Bibliotek na Dolnym Śląsku”6,
w ramach którego w całym województwie odbywają się tzw. Żywe Biblioteki. Projekt polega na osobistej rozmowie
z „Żywą Książką”, tj. przedstawicielem „grupy doświadczającej stereotypów, uprzedzeń, wykluczenia i dyskryminacji”,
która trwa do 30 minut. W ramach „Żywych Bibliotek” obok osób niepełnosprawnych czy należących do mniejszości
narodowych lub wyznaniowych występują aktywiści LGBT.
W sobotę 7 października 2017 r. we wrocławskim Marszu Równości wzięła udział Katarzyna Lubiniecka-Różyło jako oficjalny przedstawiciel województwa dolnośląskiego (jak sama zadeklarowała: „Od lat chodzę na marsze. Po raz pierwszy
jestem tutaj jako przedstawicielka urzędu marszałkowskiego”)7.
W 2018 r. projekt „Żywa Biblioteka”, uwzględniający na liście prelegentów aktywistów LGBT, odbywał się w ramach
zadania „Wielokulturowy Dolny Śląsk”, organizowanego przez Stowarzyszenie Różnorodności Społecznej UP-DATE,
finansowanego z budżetu wojewódzkiego8 na kwotę 4.440,00 zł9.

2. Województwo Małopolskie
W latach 2014-2018 co roku „Żywa Biblioteka” odbywała się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie.
Organizatorem była Fundacja na rzecz Różnorodności Polistrefa, natomiast w 2015 r. partnerem wydarzenia było ateistyczne i antyklerykalne stowarzyszenie Wszechnica Oświeceniowo-Racjonalistyczna10. W sobotę 22 października 2016
r. na plakacie promocyjnym „Żywej Biblioteki” pojawił się logotyp Małopolski11, co oznacza patronat nad wydarzeniem
Województwa Małopolskiego.

3. Województwo Mazowieckie
W sobotę 9 czerwca 2018 r. przez Warszawę przeszła tzw. Parada Równości – coroczna manifestacja aktywistów
LGBT i polityków lewicy, której uczestnicy głosili hasła negujące konstytucyjnie poświadczoną tożsamość małżeństwa
i rodziny, a także domagali się wprowadzenia do kodeksu karnego szczególnych regulacji dotyczących „mowy nienawiści”, tożsamości płciowej i orientacji seksualnej. W 2018 r. „platynowym partnerem” Parady Równości zostało Województwo Mazowieckie, którego Zarząd zakupił od organizatorów Parady pakiet promocyjny o wartości 25.000,00 zł,
co stanowiło 23% kosztów całego wydarzenia12. Wsparcie wiązało się z umieszczeniem logotypu Mazowsza na materiałach promujących Paradę, prezentacją banerów i roll-upów w takcie wydarzenia, reklamy w wydanym na tę okazję

5

Patronaty honorowe, listopad 2015, http://www.umwd.dolnyslask.pl/urzad/dokumenty-promocyjne/patronaty-honorowe/2015/listopad/
(dostęp: 15.10.2018).

6

Patronaty honorowe, 2016, http://www.umwd.dolnyslask.pl/urzad/dokumenty-promocyjne/patronaty-honorowe/2016/przedsiewziecia-caloroczne/ (dostęp: 15.10.2018).

7

Mateusz Kokoszkiewicz, Marsz Równości we Wrocławiu. Idzie ponad tysiąc osób, 07.10.2017, http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,22480971,marsz-rownosci-we-wroclawiu-idziemy-za-milosc-nasza-i-wasza.html (dostęp: 15.10.2018).

8

Radosław Bednarski, Podziel się swoją historią! Zostań Żywą Książką w wałbrzyskiej Żywej Bibliotece!, 20.08.2018, http://www.rcwip.pl/podziel-sie-swoja-historia-zostan-zywa-ksiazka-w-walbrzyskiej-zywej-bibliotece/ (dostęp: 15.10.2018).

9

Załącznik do uchwały nr 5383/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 maja 2018 r., http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument_
druk.php?iddok=44086 (dostęp: 15.10.2018).

10 Żywa Biblioteka Kraków 2014, https://www.facebook.com/events/672790809423581/ (dostęp: 15.10.2018).
11 https://www.facebook.com/zywabiblioteka.krk/photos/gm.678323325678506/1399600896724219/ (dostęp: 15.10.2018).
12 Zarząd Województwa Mazowieckiego finansuje Paradę Równości, 11.07.2018, https://ordoiuris.pl/rodzina-i-malzenstwo/zarzad-wojewodztwa-mazowieckiego-finansuje-parade-rownosci (dostęp: 15.10.2018).
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przewodniku, na Facebooku, a także w materiałach prasowych. Mazowsze miało także zapewnione stanowisko podczas Pikniku Równości (jest to impreza towarzysząca)13.

4. Województwo Śląskie
Zarząd Województwa Śląskiego w latach 2013-2018 zawarł 6 umów na łączną kwotę 61.890,00 zł ze Stowarzyszeniem
Tęczówka, które realizowało na ich podstawie zadania publiczne takie jak „Safer – na straży bezpiecznego seksu”,
„Zadbaj o swoją psyche” (poradnictwo i wsparcie psychologiczne dla społeczności LGBT w województwie śląskim),
„Zdrowa psycha w edukacji” oraz zadania z zakresu programów zwalczania AIDS i zapobiegania zakażeniom HIV14.
Stowarzyszenie Tęczówka jest organizacją zrzeszającą aktywistów LGBT (ruch lesbijek, gejów, osób biseksualnych
i transpłciowych), której działacze (według informacji dostępnych w Internecie) angażują się w negowanie konstytucyjnie poświadczonej tożsamości małżeństwa jako wyjątkowego związku kobiety i mężczyzny (promowanie prawnej
instytucjonalizacji paw osób tej samej płci), a także konstytucyjnie chronionego prawa do życia na prenatalnym etapie
rozwoju („strajki kobiet” i inna działalność proaborcyjna).

5. Województwo Zachodniopomorskie
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 29 sierpnia 2018 r. podpisał umowę ze stowarzyszeniem Lambda Szczecin na finansowanie kwotą 3.000,00 zł brutto wydarzenia pt. „Szczecin Pride Festival”, które
odbyło się w dniu 15 września 2018 r. w Szczecinie15. Wydarzenie to było jednym z wydarzeń towarzyszących odbywającemu się tego dnia Marszowi Równości, organizowanemu przez aktywistów LGBT. Stowarzyszenie Lambda Szczecin
zostało reaktywowane w 2018 r. Jego członkowie (zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie internetowej) negują
biologiczne uwarunkowania tożsamości płciowej oraz deklarują „wspieranie i współudział w pracach naukowych oraz
szerzenie informacji o naukowych poglądach na temat homoseksualizmu”, jak również „prowadzenie działalności publicznej ukazującej środowisko osób homoseksualnych”.

13 Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, znak KP-TP-I.1431.1.2018.AS, 26.06.2018.
14 Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, znak KP-RP.1431.4.2018, 09.10.2018.
15 Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, znak WOiRZL-I.1431.28.2018, 12.10.2018.
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MIASTA
Miasta najbardziej aktywnie współpracujące z organizacjami LGBT
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1. Poznań
W Poznaniu odbywa się jedno z największych wydarzeń
LGBT, czyli Poznań Pride Week: tygodniowy cykl różnych
happeningów, np. debaty, pokazy filmowe, a także Marsz
Równości. Prezydenta miasta udzielił honorowego patronatu całemu wydarzeniu i osobiście uczestniczył w tegorocznym Marszu. W trakcie Poznań Pride Week komunikacja miejska miała eksponować tęczowe flagi, do czego
jednak nie doszło ze względu na sprzeciw pracowników
MPK Poznań.
Corocznym organizatorem Poznań Pride Week jest Stowarzyszenie Grupa Stonewall, będące jedną z najbardziej
aktywnych organizacji zrzeszających aktywistów LGBT.
Miasto Poznań podejmowało współpracę i zawierało
umowy z Grupą Stonewall, m.in. w 2017 r. o organizację i wsparcie przedsięwzięć adresowanych do mieszkańców dotyczące konferencja „ Dziecko zagrożone homo-

Ponadto Miasto Poznań podpisało umowy ze Stowarzyszeniem Kobiet Konsola, w wyniku których Konsola otrzymała 10.000,00 zł od miasta, a także udostępniono im miejsca należące do Urzędu Miasta Poznania18. Stowarzyszenie

Konsola jest organizatorem poznańskiej „Manify”, angażuje się także w tzw. „czarne protesty”19.
Na 2019 r. planowany jest Program Współpracy m.in.
z Fundacją „Akceptacja”. Fundacja zajmuje się kwestią
osób transpłciowych, prowadząc m.in. poradnictwo
prawne i psychologiczne skierowane do środowisk LGBT.
Miasto miało podjąć z fundacją współpracę w zakresie
potrzeb osób transpłciowych i ich otoczenia20.

fobią. Homoseksualność w rodzinie a polityka społeczna
miasta”16. W sumie Grupa Stonewall otrzymała od miasta
21.780,00 zł17.

16 W konferencji mieli uczestniczyć przedstawiciele dwudziestu jeden szkół, czterech przedszkoli i siedmiu poradni psychologiczno-pedagogicznych. Informacje udostępnione na stronie (dostęp: 15.10.2018):https://www.poznan.pl/mim/main/zaproszenie-na-konferencje-ekspercka-28-marca-2017-dziecko-zagrozone-homofobia-homoseksualnosc-w-rodzinie-a-polityka-spoleczna-miasta,p,35669,35670,37431.html.
17 Umowy nr PRD-I.526.1.2017 954 oraz KL-VI.526.1.131.2018 6626.
18 Umowy nr: ZOU-VIII.254.1.2017 544, ZOU-VIII.3131.13.2016 2220, KL-II.526.2.117.2016 3336 oraz KL-II.526.2.117.2016 ANEK 6518.
19 Opis celów stowarzyszenia dostępny jest na stronie (dostęp: 15.10.2018): https://rownosc.info/org_bank/details/stowarzyszenie-kobiet-konsola. Aktualne wydarzenia i planowane akcje dostępne są na Facebooku Konsoli (dostęp: 15.10.2018): https://www.facebook.com/konsola/.
20 Informacje udostępnione na stronie internetowej (dostęp: 15.10.2018): http://www.poznan.pl/mim/ngo/roczny-program-wspolpracy,p,16057,16080.html.
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2. Gdańsk
Prezydenta Gdańska udzielił honorowego patronatu i osobiście uczestniczył w tegorocznym Marszu Równości.
Rada Miasta Gdańska, pod przykryciem troski o osoby
niepełnosprawne i starsze uchwaliła tzw. Model na rzecz
Równego Traktowania , który wprowadza do życia społecznego Gdańska postulaty środowisk propagujących
ideologie LGBT oraz gender, podważając przy tym prawo
rodziców do zapewnienia dziecku wychowania zgodnego z ich przekonaniami21. Uchwalając Model, Rada Miasta mogła przekroczyć swoje kompetencje – pod koniec
sierpnia wojewoda pomorski zaskarżył uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
W ramach modułu edukacyjnego “Program wsparcia
prokreacji dla mieszkańców Gdańska na lata 2017-2020”
stworzono broszury „Zdrovve love”, które miały trafić do
szkół ponadpodstawowych. Publikacja prezentuje permisywne, wulgarne podejście do edukacji seksualnej, perswadując uczniom m.in. możliwość zmiany płci.

Powołano także Radę ds. Równego Traktowania, w skład
której wchodzą m.in. przedstawiciele Stowarzyszenie Tolerado (otrzymało w 2015 r. kwotę 4.000 zł na realizację
zadania publicznego22), głównego organizatora gdańskiego Marszu Równości, aktywnej organizacji LGBT. Miasto
przeznaczyło 34.269 zł na organizację Gali Gdańskiej Nagrody Równości w której Rada stanowiła Kapitułę rekomendującą laureatów23.
Środki publiczne trafiły także do, wspominanego wyżej,
Stowarzyszenia im. St. Brzozowskiego. Za 80.000 zł, przekazanych przez miasto w ramach działań na rzecz równe-

go traktowania i antydyskryminacyjnych, dofinansowano
w 2018 r. Klub Sąsiedzki – Świetlica Krytyki Politycznej
w Trójmieście oraz projekt „Bez względu na płeć”. 24
Odnotować wypada także dofinansowanie tegoroczny
Zlotu ZHP w Gdańsku kwotą 180.000,00 zł, na którym
organizowano tzw. „Namiot dla każdego” – miejsce do
spotkań i rozmowy m.in. z osobami identyfikującymi jako
„gej” czy „osobą transpłciową”, a także miejsce wystąpienia Roberta Biedronia.

21 Olaf Szczypiński, Nikodem Bernaciak, Bartosz Zalewski, Uwagi wobec rekomendacji i zadań przewidzianych w projekcie Modelu na rzecz Równego
Traktowania (druk 1669), https://ordoiuris.pl/wolnosci-obywatelskie/uwagi-wobec-rekomendacji-i-zadan-przewidzianych-w-projekcie-modelu-na-rzecz (dostęp: 16.10.2018).
22 Umowa nr RWB-W/1071/WRS/231/U-W.Bież/2015.
23 W i ę c e j i n f o r m a c j i n t . G d a ń s k i e j G a l i R ó w n o ś c i ( d o s t ę p : 1 5 .1 0 . 2 0 1 8 ) : h t t p s : // w w w . g d a n s k . p l / w i a d o m o s c i /
gdanska-nagroda-rownosci-wreczona-bohatera-ani-bohaterki-nie-wyloniono,a,95991.
24 Info r ma cje d ot . d of ina ns owa ń N G O d os tę p n e na s t ro nie (d os tę p: 15 .10. 20 18): ht t ps://w w w. gda nsk . p l/ur z a d-miejsk i/
wydzial-rozwoju-spolecznego/organizacje-pozarzadowe,a,12.
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3. Warszawa
Głównym organizatorem Parady Równości w Warszawie
jest Fundacja Wolontariat Równości. Obok niej, jako organizator Parady występuje także… Teatr Studio, instytucja
miejska, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury m.st. Warszawy i wspierana finansowo z budżetu miasta.

Przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Antydyskryminacyjnego wzięli również udział w Paradzie Równości. W su-

Miasto stołeczne Warszawa przekazywało środki publiczne niektórym organizatorom Parady Równości25. Należy
tu przede wszystkim wskazać na umowy zawierane ze
stowarzyszeniem Lambda Warszawa, jedną z najważniejszych organizacji LGBT. W sumie Stowarzyszenie Lamb-

Miasto stołeczne Warszawa dofinansowało także działalność Stowarzyszenia Stanisława Brzozowskiego (związanego z „Krytyką Polityczną”). W sumie Stowarzyszenie

da Warszawa w latach 2014-2018 otrzymało hojne wsparcie w wysokości 366.485,00 zł, które przeznaczono m.in.

sowników”, „Uniwersytet Krytyczny” i „Fabrykę Sensów Osobistych”.

na „poradnictwo”, „edukację zdrowotną” czy wydanie informatora na temat równości dla warszawskich organizacji pozarządowych.

mie Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego
w latach 2014-2018 otrzymało 147.200,00 zł wydatkowane
na „poradnictwo prawne” i „prawno-psychologiczne”.

Brzozowskiego w latach 2014-2018 otrzymało 200.000
zł, w tym na projekty „WEB Aktywni” „Kongres Ry-

Z kolei promowane przez portal Queer.pl Zjednoczenie Na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS „Pozytywni w Tęczy”
otrzymało w latach 2014-2018 łącznie 99.100 zł.

Odnotować trzeba wsparcie udzielone Polskiemu Towarzystwu Prawa Antydyskryminacyjnego , aktywnie
kontestującemu konstytucyjny wzorzec małżeństwa
i walczącemu o związane z małżeństwem przywileje dla
środowisk LGBT.26

25 Wszystkie wykazy konkursów dla NGO dostępne są na stronie: http://ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy/wykaz.
26 Udział reprezentantów Stowarzyszenia na Paradzie Równości prezentuje film dostępny pod adresem https://www.facebook.com/StowarzyszeniePTPA/videos/1680667242049446/, (dostęp: 15.10.2018).
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4. Łódź

5. Kraków

W Łodzi powołano Pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi ds. Równego Traktowania, która podczas tegorocznego Marszu Równości odczytała list Prezydenta Miasta.
Głównym organizatorem Marszu Równości w Łodzi jest
Fundacja Nowoczesnej Edukacji „Spunk”, zajmująca się
głównie prowadzeniem nieformalnej, permisywnej edukacji seksualnej młodzieży27. Jednocześnie jest to jedna z najbardziej znanych i aktywnych organizacji LGBT
w Polsce.

Krakowski Marsz Równości odbywa się podczas Festiwalu Queerowy Maj. Jego głównym organizatorem jest Stowarzyszenie Queerowy Maj. Miasto Kraków nie uczestniczyło w organizacji Marszów Równości, jednak w 2017 r.
Prezydent Miasta objął wydarzenie honorowym patronatem. Miasto zaprzecza jednak współpracy z Queerowym
Majem.

Miasto Łódź podjęło współpracę z Fundacją „Spunk”, kiedy została wyłoniona w trybie otwartego konkursu ofert
na realizację zadania publicznego dotyczącego edukacji
zdrowotnej dzieci i młodzieży, w ramach zadania „Profilaktyka ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV”28. Projekt otrzymał
Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich. Polegał na przeprowadzeniu warsztatów dla młodzieży gimnazjalnej i szkoleń dla ich opiekunów, dotyczących m.in.
tożsamości płciowej i orientacji psychoseksualnej.29 Z tego tytułu Fundacja otrzymała dotację w wysokości 138.675,00
zł na realizację wskazanego zadania w latach 2016 – 2018
.

Stowarzyszenie podejmuje jednak współpracę z innymi
podmiotami, które zawierały umowy z miastem
Miasto Kraków zawarło również umowy z innym partnerem krakowskiego Marszu Równości, Stowarzyszeniem
Profilaktyki i Wsparcia w zakresie HIV/AIDS „Jeden Świat”.
Umowy zawarte w latach 2015-2018 opiewają w sumie
na kwotę 37.671,18 zł30.

27 Cele fundacji `zostały opisane na stronie (dostęp z dnia 15.10.2018 r.): https://spunk.pl/fundacja/misja-i-wizja/. Aktualne działania i akcje są
zamieszczane na Facebooku organizacji: https://www.facebook.com/pg/fundacja.spunk/events/?ref=page_internal.
28 Umowa nr 2/DKZ- ZSS/EZiP/2016.
29 Informacja ze s trony R zec znika Pr aw Oby watelskich (dos tęp z dnia 16.10.2018 r.): ht tps://w w w.rpo.gov.pl/pl/content /
profilaktyka-ciaz-wsrod-nastolatek-chorob-przenoszonych-droga-plciowa-w-tym-profilaktyka-hiv-pod
30 Umowy nr W/I/2267/BZ/221/2018, W/I/2102/BZ/181/2017 oraz W/I/2585/BZ/87/2015.
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6. Katowice
Od 1 sierpnia do 30 listopada Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice realizował projekt „Kuźnia
Różnorodności”. Wykonanie części zadań powierzono
Stowarzyszeniu Tęczówka. Dotacja wynosiła 8.800 zł 31.
Projekt był realizowany w 6 katowickich szkołach w ramach zadania publicznego „Edukacja antydyskryminacyjna, której celem jest dążenie do poszanowania godności,
wolności i prawa do odrębności oraz przeciwdziałanie
dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami
dla szkół podstawowych, ponadpodstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych”. W 2018 r. na realizację
projektu „Kuźnia różnorodności” urząd miasta przeznaczył aż 10.000,00 zł32. O ile w 2017 r. „Kuźnia” była tylko
jednym z kilku projektów, o tyle w 2018 r. całość zadania
dotyczącego edukacji antydyskryminacyjnej przypadła
tylko temu projektowi, ponieważ znaczna część dotychczasowych środków została przeznaczona na nowopowstały zespół do spraw „walki z faszyzmem”33.

31 Umowa nr ES/2PUB/005/17.
32 Zarządzenie nr 1871/2018 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 23 marca 2018 r., https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/106318/zarz%C4%85dzenie.pdf (dostęp: 16.10.2018).
33 Artur Maciaszczyk, Miasto obcięło pieniądze na edukację antydyskryminacyjną. Organizacje pozarządowe zdziwione powołaniem zespołu do walki
z faszyzmem, 21.05.2018, http://www.infokatowice.pl/2018/05/21/miasto-obcielo-pieniadze-na-edukacje-antydyskryminacyjna-organizacje-pozarzadowe-zdziwione-powolaniem-zespolu-do-walki-z-faszyzmem/ (dostęp: 16.10.2018).
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„ŻYWA BIBLIOTEKA”:
PROPAGANDA LGBT W GMINACH I POWIATACH
W latach 2014-2018 w gminach i powiatach w całej Polsce
były organizowane tzw. Żywe Biblioteki. Projekt polega
na osobistej rozmowie z „Żywą Książką”, tj. przedstawicielem „grupy doświadczającej stereotypów, uprzedzeń,
wykluczenia i dyskryminacji”, która trwa do 30 minut.
Następnie „Książkę” może „wypożyczyć” inna osoba.
W Polsce „Żywa Biblioteka” pojawiła się w marcu 2007 r.
w Warszawie, zorganizowana jako jedno z wydarzeń w ramach „Globalnej Wioski – Święta Różnorodności” przez
Stowarzyszenie Lambda Warszawa , zrzeszające aktywistów LGBT i innych przeciwników wyjątkowego statusu
małżeństwa, kwestionujących jego naturalną tożsamość
jako związku kobiety i mężczyzny i propagujących swobodę wyboru „tożsamości płciowej”.
Część z „Żywych Bibliotek” w latach 2014-2018 odbyła
się w bibliotekach, szkołach, domach kultury i innych budynkach publicznych podlegających organom jednostek
samorządu terytorialnego, gdzie została wykorzystana
przez ruch LGBT i skrajną lewicę do promowania antyrodzinnych postaw i postulatów politycznych. „Biblioteki” bywały także promowane w telewizji publicznej (TVP
Olsztyn34). Wiele spośród „Bibliotek” finansowane było
przez Fundację im. Stefana Batorego, m.in. w ramach projektu “Wirtu@lni-Re@lni”, realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

partnerem wydarzenia był Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli
w Kielcach39, w Słupsku wydarzenie kilkukrotnie było finansowane przez Urząd Miasta40.
Wśród zaproszonych prelegentów pojawiły się m.in. takie osoby jak: aktywiści LGBT, feministki, homoseksualiści, pary homoseksualne, weganie, freeganie, uchodźcy,
imigranci, osoby narodowości innej niż polska, muzułmanie, protestanci, ksiądz katolicki, siostra zakonna, osoby
rozwiedzione, „antyfacet” („mężczyzna, który do pracy
zakłada szpilki i spódniczkę, walcząc z kultem macho”),
drag queen, ateiści, osoby niepełnosprawne, uzależnione, „genderowiec”, straight edge, punk, „demiseksualna
lesbijka”, bezdomni, obcokrajowcy, „matka osoby niebinarnej”, matka dzieci z zespołem Aspergera, policjanci,
ekolog, „gej-aktywista”, ateistka-apostatka, transwestyta, aktywistka o prawa zwierząt etc. Nietrudno zauważyć,
że osoby te zostały dobrane w taki sposób, by stwarzać
wrażenie pluralizmu i różnorodności, a obok osób reprezentujących autentyczne grupy społeczne, borykające
się nierzadko z realnymi problemami, zostali umieszczeni przedstawiciele lobby LGBT, aktywiści skrajnej lewicy
czy osoby z zaburzeniami psychicznymi. Organizatorzy
zrównują narracje wszystkich tych osób, każąc traktować wszystkie opisane sytuacje na równi, jako kwestię
swobodnego wyboru.

Pełna lista miejsc, w których były organizowane „Żywe
Biblioteki” dostępna jest w załączonej tabeli. Już pobieżna jej analiza pozwala zauważyć, że wydarzenia te realizowane są często w mniejszych miejscowościach, stanowiąc
niejako formę eksponowania agendy LGBT w tych ośrodkach. Patronat nad „Żywymi Bibliotekami” obejmowali
m.in. burmistrz Strzelina (województwo dolnośląskie)35,
burmistrz Żmigrodu (województwo dolnośląskie)36, prezydent Katowic (województwo śląskie)37, starosta powiatu giżyckiego (województwo warmińsko-mazurskie) 38,
34 4.6.17 godz. 18.30, https://olsztyn.tvp.pl/32514265/4617-godz-1830 (dostęp: 15.10.2018).
35 https://www.facebook.com/zywabiblioteka.strzelin/posts/726296737514793 (dostęp: 15.10.2018).
36 https://www.facebook.com/1516669848630177/photos/a.1516671605296668/1519297951700700/ (dostęp: 15.10.2018).
37 Ży wa Biblioteka. Zmier z się z upr zedzeniami, 08.06.2018, ht tps://w w w.facebook.com/event s/2478398924 47922/permalink/252487041983207/ (dostęp: 15.10.2018).
38 Nie sądź książki po okładce…, 23.11.2015, https://www.gizycko.info/nie-sadz-ksiazki-po-okladce/ (dostęp: 15.10.2018).
39 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=558803594296044&id=536216419888095 (dostęp: 15.10.2018).
40 Żywe Książki, Żywa Biblioteka 6 – 10 maja, 6.05.2014, http://www.slupsk.pl/zywe-ksiazki-zywa-biblioteka-6-10-maja-29583/ (dostęp:
15.10.2018), ŻYWA BIBLIOTEKA SŁUPSK, 22.05.2015, https://www.facebook.com/events/342889165918557/ (dostęp: 15.10.2018), Żywa Biblioteka już w weekend!, 26.10.2016, http://www.slupsk.pl/zywa-biblioteka-juz-najblizszy-weekend-58354/ (dostęp: 15.10.2018).
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dolnośląskie

Województwo

Biblioteka Publiczna w Miliczu – 1 Liceum
Ogólnokształcące
w Miliczu

Jawor

Milicz

Oleśnica

Mościsko

Miejska Biblioteka
Publiczna w Jaworze

Miejska Biblioteka
Publiczna w Oleśnicy im. Mikołaja
Reja

Biblioteka Publiczna Gminy Dzierżoniów im. Władysława Reymonta

Miejsce publiczne

Miejscowość

https://www.facebook.com/
events/2151783578425128/

11/17/2017

11/23/2018

https://www.facebook.com/
events/2069775113298438/

Aktywny Senior, Ateista, Były uzależniony, Działaczka Związkowa, Gej, Imigrant, Niewidoma, Osoba
niesłysząca, Osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności, Osoba chorująca psychicznie, Para gejów, Policjantka, Rodzic dziecka niepełnosprawnego, Trzeźwa
Alkoholiczka

https://www.facebook.com/
events/614575915365789/

https://www.facebook.com/
events/1059990854021226/

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid
=729087493896363&id=562485697223211

https://www.facebook.com/vents/
1715997232025478/

Lambda Warszawa

Projekt rozwoju
Ży w ych Bibliotek
na Dolnym Śląsku jest
w s p ó ł f i n a n s o w a ny
przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego

http://www.bibliotekamilicz.pl/719-ywa-biblioteka-milicz

osoba niewidząca, osoba niesłysząca, mama dziecka
z autyzmem, mama dziecka z wadą genetyczną, były
uzależniony, gej, osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności, obckrajowiec, wolontariuszka

Osoba, która wyszła z uzależnienia alkoholowego,
„Matki dzieci niepełnosprawnych”, „Osoba nieheteroseksualna”, „Muzułmanka”, „Obcokrajowiec”, „Aktywni Seniorzy”...

„antyfacet, imigrantka, Syryjczyk, Muzułmanin, osoba rozwiedziona, osoba transpłciowa, trzeźwiejący
alkoholik, matka dziecka niepełnosprawnego czy
osoby nieheteroseksualne”

3/31/2017

6/10/2016

11/20/2015

11/19/2016

11/21/2015

11/28/2015

https://www.facebook.com/644757798960586/ photos/a.644759548960411/1212755608827466/

„Wegetarianka, Matka Dziecka Niepełnosprawnego,
Emigrantka, Współuzależniona, Gej, Trzeźwiejący alkoholik, Kobieta Domowa, Chora, Matka wielodzietna oraz Vademecum Żywej Biblioteki”

10/7/2017

https://www.facebook.com/
events/1621775951421861/

Źródła

https://www.facebook.com/644757798960586/
photos/a.644759548960411/878514385584925/

Województwo Dolnośląskie, Stowarzyszenie „Diversja”

Partnerzy

10/15/2016

Zaproszeni goście

„Uchodźca, Emigrantka, Rodzic Dziecka Autystycznego, Trzeźwiejący Alkoholik, Niepełnosprawny,
Osoba Odmiennej Orientacji Seksualnej, Protestant
oraz Weganka”

10/17/2015

Data

13/19

Chełm

Gorzów
Wielkopolski

lubelskie

lubuskie

Miejska i Gminna
Biblioteka Publiczn a i m . A l e k s a ndra Kamińskiego
w Żmigrodzie

Żmigród

IV Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp.

Chełmska Biblioteka Publiczna im.
Marii Pauliny Orsetti w Chełmie

IX Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Toruniu

Miejska Biblioteka
Publiczna we Wrocławiu

Wrocław

Toruń

Miejska i Gminna
Biblioteka Publiczna im. ks. Jana
Tw a r d o w s k i e g o
w Strzelinie

Strzelin

kujawsko-pomorskie

Gminna Biblioteka
Publiczna w Prusicach

Prusice

02,09.12.2015

9/19/2015

„Aktywistka na rzecz osób LGBTQ” (absolwentka studiów
filozoficznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz
gender mainstreaming na Państwowej Akademii Nauk.
Działaczka na rzecz osób LGBTQ, edukatorka i aktywistka miejska związana głównie z oddolnymi i nieformalnymi
grupami. Animatorka działań społecznych i kulturalnych.
Założycielka grupy feministycznej o nazwie Queerowe
Ambulatorium. Wiceprezeska Stowarzyszenia Dobrych
Praktyk Społecznych Zmiana. Członkini między innymi
Krytyki Politycznej, Lubelskiej Akcji Lokatorskiej i międzynarodowej organizacji European Alternatives), „Antyfacet”
(mężczyzna, który do pracy zakłada szpilki i spódniczkę,
walcząc z kultem „macho”)

- lesbijka, - muzułmanka, - osoba ciemnoskóra, - osoba,
która była uzależniona od alkoholu i narkotyków, - osoba
niewierząca, - osoba pochodzenia żydowskiego, - osoba
transseksualna, - osoba z niepełnosprawnością ruchową,
- osoba zmuszona do opuszczenia swojego kraju.

osoba transseksualna, drag queen, wegetarianka, osoba
z domu dziecka, emigrantka, trzeźwiejący alkoholik, ksiądz
prawosławny, Ukrainka

11/27/2015

1/24/2017

Ateista, gej, lesbijka, osoba aseksualna, mama geja, freeganin…

Para lesbijska, były więzień, osoba ciemnoskóra

Antyfacet, ateistka, były więzień, Cyganka, drag queen,
gej, lesbijka matka, matka dziecka niepełnosprawnego,
muzułmanin, osoba niewidoma, osoba niepełnosprawna ruchowo, osoba z dysfunkcją intelektualną, osoba
transpłciowa, rodzice lesbijki, Syryjczyk, trzeźwy alkoholik, wegetarianka

12/9/2017

10/22/2016

10/22/2015

10/24/2015

11/23/2018

chorująca psychicznie, Para gejów, Policjantka, Rodzic
dziecka niepełnosprawnego, Trzeźwa Alkoholiczka

Stowar z yszenie Pr acownia Różnorodności

P at ronat B ur mis t r z a
Żmigrodu Roberta Lewandowskiego i Rzecznika Praw Oby watelskich Adama Bodnara

P at ronat B ur mis t r z a
Strzelina Danut y Pawnuk

https://www.facebook.com/
events/142604319436730/

https://www.facebook.com/%C5%BBywa-Biblioteka-Human-Library-Che%C5%82m-416669405190768/

https://www.spr.org.
pl/2017/01/24/%C5%BCywa-biblioteka-w-ix-lo-w-toruniu/

https://www.facebook.com/
events/1855212321457474/

https://www.facebook.com/
events/1282505791792878/

https://www.facebook.com/zywabiblioteka.strzelin/posts/726296737514793

https://www.facebook.com/
events/194569024209907/

https://www.facebook.com/
events/2151783578425128/

14/19

małopolskie

łódzkie

Kraków

Miejska Biblioteka
Publiczna im. Adama Asnyka w Trzebini

Wojewódzka Biblioteka Publiczna
w Krakowie

Trzebinia

Centrum Dialogu
im . M a r k a Ed e lmana

Łódź

„buddysta, przedstawicielka społeczności żydowskiej, ateista, ojciec geja, transpłciowy mężczyzna,
alkoholik, były zakonnik”
gej, lesbijka, muzułmanin

5/24/2014

10/17/2015

10/22/2016

https://www.facebook.com/
events/774994702698378/

3/24/2017

6/9/2018

https://www.facebook.com/
events/389983041365802/

„gej”, „lesbijka”, „w obcym ciele” (transseksualista),
„niewierzący od urodzenia”, „muzułmanin z Azerbejdżanu, gej”

10/6/2018

„kobieta, która żyje z kobietą”, „alkoholiczka”, „doświadczając homofobii”, „gej”, „SB-cki oprawca”,
„wszędzie a nigdzie, migrant nie z wyboru, lecz z powołania” (aktywny działacz środowiska LGBT w Tel
Avivie)

https://www.facebook.com/
events/242250079800560/

„niewierzący od urodzenia”, „buddystka do szpiku
kości”, „bahaita”, „trans mężczyzna”, „alkoholiczka”,
„kobieta, która żyje z kobietą”, „na ścieżce Buddy”,
„dwie książki w jednej oprawie” (homoseksualna
para), „racjonalista. ateista. mason”, „bahaitka. Polka, a zarazem obywatelka świata”, „muzułmanka”,
„mama lesbijki”

10/21/2017

https://www.facebook.com/
events/498148000552532/

https://www.facebook.com/
events/664088000435372/

„lesbijka”, „wszędzie a nigdzie, migrant nie z wyboru, lecz z powołania” (aktywny działacz środowiska
LGBT w Tel Avivie), „mama tęczowego dziecka, osoby niebinarnej”, „w obcym ciele” (transseksualista),
„niewierzący od urodzenia”.

Województwo Małopolskie

https://www.facebook.com/
events/672790809423581/

Ateist yc zne i ant yklerykalne stowarzyszenie Wsze chnic a
O ś wie ceniowo-R acjonalistyczna

„transpłciowy mężczyzna, gej, osoba niewidząca
i inni”

11/13/2016

https://www.facebook.com/
events/1527353304222853/

https://www.facebook.com/
events/582855295234343/

Fabryka Równości

Bezdomny, lesbijka, były kleryk, tourettyk, wegańska rodzina, transgender, poganka, mama dziecka
z in vitro, feminista, osob aseksualna, Ukrainka,
była narkomanka, mama adopcyjna, gej, muzułmanin-Polak, kobieta-żołnierz, trzeźwy alkoholik, poliamorystka

15/19

Rzeszów

podkarpackie

Suwałki

Opole

opolskie

podlaskie

Warszawa

mazowieckie

Żyd, Rosjanka, Litwin, osoba homoseksualna, feministka z depresją, rodzic dziecka niepełnosprawnego
oraz ateistka

2/27/2016

3/3/2018

Apostata, ateistka, były narkoman, były więzień,
osoba po przeszczepie, samotny ojciec, uchodźca,
weganin

5/18/2017

Wojewódzka
i Miejska Biblioteka Publiczna
w Rzeszowie

Biblioteka Publiczna im. Marii
Konopnickiej
w Suwałkach

Feminista, Ukrainka, Anarchista, Matka Alternatywna, Ateista, Weganin, Osoba chorująca na depresję,
Osoba Biseksualna

4/18/2012

Miejska Biblioteka
Publiczna im. Jana
Pawła II w Opolu

Gej, Czeszki, Ateistka, Tajwanka, Weganka, Katoliczka, Aktor (Maciej Namysło), Osoba chorująca
na stwardnienie rozsiane, Romka, Osoba z niepełnosprawnością, Osoba z Mniejszości Niemieckiej,
Osoba chorująca na raka, Osoba niewidoma, Osoba
transseksualna

6/3/2017

3/5/2016

Pedagogiczna
Biblioteka Wojewódzka im. KEN
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 330
im. Nauczycieli
Tajnego Nauczania
w Warszawie

Amnesty International

Amnesty International, Związek Młodzież y Mniejszości Niemieckiej w RP

Fundacja Rubin

http://bpsuwalki.pl/zywa-biblioteka-2/

http://bpsuwalki.pl/zywa-biblioteka/

https://www.facebook.com/
events/1752456285040236

http://opole.naszemiasto.pl/artykul/zywa-biblioteka-w-opolu,2509274,art,t,id,tm.html

https://www.facebook.com/
events/661214124064561

16/19

pomorskie

12/7/2015

11/25/2015

Biblioteka Miejska
w Ustce

Ustka

4/24/2017

28-29.10.2016

22-23.05.2015

Starogard
Gdański

Miejska Biblioteka Publiczna
w Słupsku

Publiczne Gimnazjum nr 1 im.
Mikołaja Kopernika w Starogardzie
Gdańskim

Słupsk

6-10.05.2014

11-12.05.2013

Zadanie jest współfinansowane ze środków Miasta Słupsk.

Buddysta, Schizofrenik, Niewidoma, Wózkowicz,
Urzędnik, Feminista, Katolik, Ewangelik, Bezrobotny
i Emigrant.

Cygan, Gej, Ex-świadek Jehowy, Osoba niewidoma
i Rodzic adopcyjny

Zadanie zrealizowane
przy pomocy finansowej Miasta Słupsk.

Ateista, Aktywista, Ofiara przemocy domowej, buddysta, Katolik, Gej, Punk, Osoba na wózku inwalidzki,
Osoba ze schizofrenią (książka pozyskana dzięki publikacji w prasie lokalnej), Feministka, Aktywna 50 +,
Weganka, Trzeźwy alkoholik, Osoba z modyfikacjami
ciała, Para homoseksualna, Rodzic dziecka niepełnosprawnego, Osoba niewidoma, Ukrainka

Fun d a cja Inicjat y w
Społecznych i Zawod o w y c h P E R S P E KT Y WA i Studencko-Doktoranckie Koło
Naukowe ePRINT
(UMK w Toruniu).

Fundacja Ins t y tut
Równowagi Społeczno-Ekonomicznej

Projekt finansowany
ze środków Ur zędu
Miejskiego w Słupsku.

ateista, aktywista, ofiara przemocy domowej, buddysta, katolik, gej, punk, osoba na wózku inwalidzkim, osoba ze schizofrenią, feministka, aktywna 50
+, weganka

https://www.facebook.com/
events/1665544970330536

https://www.facebook.com/
events/916374108449587/

http://www.slupsk.pl/zywa-biblioteka-juz-najblizszy-weekend-58354/

https://www.facebook.com/
events/342889165918557/

http://www.slupsk.pl/zywe-ksiazki-zywa-biblioteka-6-10-maja-29583/

https://www.facebook.com/
events/254074461403075/

17/19

świętokrzyskie

śląskie

Kielce

Zabrze

Miejska Biblioteka
Publiczna w Katowicach

Katowice

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego imienia Danuty
Siedzikówny “Inki”
w Kielcach

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr
11 w Zabrzu

Miejska Biblioteka
Publiczna w Gliwicach

Gliwice

https://www.facebook.com/
events/347839652355443/

https://www.facebook.com/%C5%BBywa-Biblioteka-Human-Library-Kielce-536216419888095/

Fundacja Autonomia

Patronat Świętokrzyskiej Kurator Oświaty,
par tnerst wo Samorządowego Ośrodka
Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia
Naucz ycieli w Kielcach

Weganin, Feministka, Muzułmanka, Osoba uzależniona, Policjant, Gej, Osoba Transpłciowa i wielu
innych

12/2/2016

12/2/2017

Uchodźczyni, muzułmanka, aktywistka praw człoweka, Rom, weganin, policjantka, świadek Jehowy,
buddysta, gej, żołnierz ONZ…

https://www.facebook.com/
events/679458212235256

Osoba niepełnosprawna, Matka dzieci z zespołem
Aspergera, Policjant, Osoba Homoseksualna, Wolontariuszka, Amazonka, Córka osoby z zaburzeniem
psychicznym i Inne

12/10/2015

https://www.facebook.com/
events/1704636406439522/

Wegetarianin, Feministka, Osoba Niepełnosprawna,
Policjant, Osoba Homoseksualna, Ormianin, Wolontariuszka, Amazonka i Inne

12/5/2015

https://www.facebook.com/
events/247839892447922/

Mama osoby niebinarnej, gej, freeganin, ekolog, były
więzień, muzułmanka, osoba głuchoniewidoma, weganka, Ukrainka, uchodźcy

07-08.06.2018

Stowar z yszenie Tęczówka, Towarzystwo
Pomocy Głuchoniewidomym, Honorowy
Patronat Prez ydenta Miasta Katowice
Marcina Krupy oraz
Rzecznika Praw Obywatelskich Adama
Bodnara

https://www.facebook.com/
events/222779594905947/

10-11.06.2016

21-22.06.2017

https://www.facebook.com/
events/812669385535347/

Stowar z yszenie Tęczówka, Polskie Forum Edukacji Europejskiej

Romka, Ukrainka, muzułmanka, Żyd, trzeźwy alkoholik, osoba współuzależniona, ofiara przemocy domowej, gej, lesbijka, freeganin

06-07.11.2015

muzułmanka, osoba głuchoniewidoma, trzeźwy alkoholik, były więzień, osoba transpłciowa, rodzic
osoby homoseksualnej, ksiądz, bulimiczka, ekolog,
freeganin, weganka, osoba z chorobą afektywną
dwubiegunową

https://www.facebook.com/
events/532542740233922/

Kampania Pr zeciw
Homofobii, Stowarzyszenie Diversja, Stowarzyszenie Tęczówka, Polskie Forum
Edukacji Europejskiej

ATEISTKA / BYŁY BEZDOMNY / BYŁY KSIĄDZ /
FEMINISTKA / GEJ / KURD / LESBIJKA / MUZUŁMANKA / OFIARA PRZEMOCY DOMOWEJ / OSOBA GŁUCHO-NIEWIDOMA / OSOBA TRANSPŁCIOWA / OSOBA TRANSSEKSUALNA

https://www.facebook.com/zywabibliotekagliwice/
photos/a.101992316818121/164917210525631/

Weganin, Feministka, Matka Narkomana, Gej, Osoba
Aseksualna, Polineuropata

11/16/2015

18/19

warmińskomazurskie

Korsze

Szczytno

Miejska Biblioteka Publiczna
w Szczytnie

Miejski Dom Kultury w Szczytnie

Miejska Biblioteka
Publiczna
w Olsztynie

Miejsko-Gminna
Biblioteka Publiczna w Korszach

Giżycko

Olsztyn

Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna
w Giżycku

6/9/2018

Żyd, Weganka, Gej, Genderowiec, Ewangelik, Rosjanka, Straight Edge, Lubię nie pić - Alkoholik

5/12/2018

https://www.facebook.com/
events/383141918832052/

https://www.facebook.com/
events/1460820810615431/

Muzułmanin - Żona Muzułmanina - Żyd - Matka
dziecka autystycznego - Alkoholik - Pakistańczyk Rodzice Geja - Rosjanka - Weganin

4/8/2017

Akcja Akceptacja

https://www.facebook.com/
events/1005250929517297/

osoba transpłciowa, ewangeliczka, genderowiec,
muzułmanin, żona muzułmanina, Rosjanka, weganin
oraz rodzic osoby niepełnosprawnej

11/21/2015

https://www.facebook.com/
events/1667929186848223/

Związek Harcerstwa
Polskiego, Ak t y wni
Obywatele Świata

https://www.facebook.com/
events/664935073679235/

https://www.korsze.pl/1039-zywa-biblioteka-w-korszach.html

https://www.facebook.com/
events/198455234136353/

https://www.facebook.com/
events/827576030730207/

https://www.facebook.com/ZywaBibliotekaGizycko/
posts/968777819847097

Osoba z porażeniem mózgowym, feministka, protestantka adwentystka, żona muzułmanina, lesbijka
z pasją harcerską, osoba niewidoma, Rosjanka, baptysta, rodzice osoby homoseksualnej, „moja córka ma
dziewczynę”

6/4/2017

2/18/2017

Mama niepełnosprawnego dziecka, Rosjanka, Nastolatka zmagająca się z narkolepsją, Żona muzułmanina,
Gej, Ateistka-apostatka, Osoba biseksualna, Wegetarianka, Rodzice homoseksualisty, Dziecko rozwodników i Syryjka z Aleppo

Ormianka, Ukrainiec, katecheta, ateistka, trzeźwy
alkoholik, osoba transpłciowa i ewangeliczka

WEGANKA, RODZIC 15-letniego chłopca z autyzmem i zespołem Tourette’a, Osoba, która wyszła
z uzależnienia, GENDEROWIEC, TRZEŹWY ALKOHOLIK, OSOBA NIEWIDOMA, „Człowiek w za małym garniturze.” /WYDANIE KIESZONKOWE/, NIEPEŁNOSPRAWNY, ŻYD

11/28/2015

Fundacja „Dziedzictwo nasze”, Amnesty
International

Muzułmanin, Żona Muzułmanina, Osoba niewidoma,
Rodzic dziecka autystycznego z Zespołem Tourette’a , Rosjanka, Weganie, Gej-Aktywista

12/10/2016

Fundacja Ins t y tut
Równowagi Społeczno-Ekonomicznej
w r ama ch p roje k t u
„Wir tu@lni-Re@lni”
realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji
finansowanego z Fundusz y EOG , Stowarzyszenie “Mazurska
Kosaczewina” w Koczarkach

Patronat Starosty Powiatu Giżyckiego

Obrońca praw zwierząt, Racjonalista, Mama lesbijki,
Żona muzułmanina, Protestant, Wegetarianie, Osoba
niewidoma, Rosjanka, Samotna matka

11/28/2015

19/19

zachodniopomorskie

wielkopolskie

Nowogródek
Pomorski

Leszno

Konin

Biblioteka Publiczna w Karsku

Miejska Biblioteka
Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie

Miejska Biblioteka
Publiczna w Koninie

Młodzieżowy Dom
Kultury w Koninie

30-31.10.2015

12/4/2015

Bezdomny, transseksualista, lesbijka (?)

Obcokrajowiec, była dziewczyna narkomana, agnostyk, siostra zakonna, rodzic dziecka transseksualnego, transseksualista

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid
=731382110326617&id=678209762310519

https://www.facebook.com/
events/183418262003179/

https://www.facebook.com/
events/396023520819701/

10/15/2016

„feministka I” (Prezeska Stowarzyszenia Koniński
Kongres Kobiet), „feministka II”

https://www.facebook.com/
events/1728177394105060/

„gej, muzułmanka, wierząca lesbijka, demiseksualna
lesbijka, osoba transpłciowa, były narkoman, osoba
aseksualna, aktywistka o prawa zwierząt, transwestyta, kobieta w męskim świecie”

11/4/2017

https://www.facebook.com/
events/1472737753034261/

osoba transseksualna, muzułmanka

10/10/2015

