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Z: Kim jesteś? 

A: Hmm... dobre pytanie. Kim jestem... Jestem sobą. Jestem osobą, która ma 

doświadczenie w różnych konfiguracjach bycia sobą, i która przede wszystkim 

musiała się nauczyć, że to, w jaki sposób została wychowana, to, w jaki sposób coś ją 

określiło, nie do końca musi być prawdziwe. Musiałam się nauczyć, że tak naprawdę 

to, kim jestem, siedzi w mojej głowie. Że tak naprawdę dopiero to, jak ja będę siebie 

postrzegać, jak ja będę siebie interpretować, pozwoli mi zrozumieć, kim jestem. 

Dzięki temu dzisiaj mogę odpowiedzieć na to pytanie tak, jak rozpoczęłam: Jestem 

po prostu sobą.  

Z: Czy zdarzyło się, że ktoś chciał wiedzieć lepiej, że ktoś chciał powiedzieć ci, kim 

ty jesteś? Czy ktoś podważał to, co o sobie wiedziałaś? 

A: Tak. I to wielokrotnie. Praktycznie przez całe swoje życie byłam wtłaczana w 

pewne ramy. W szkole, jako chłopak, nie pasowałam do świata swoich rówieśników. 

Moi koledzy interesowali się czymś innym, chcieli robić coś innego, robili coś innego. 

Oczekiwali, że ja będę robiła to samo, co oni. Więc ja próbowałam na siłę wpisywać 

się w ten scenariusz. Czyli: interesować się dziewczynami, samochodami, grać w piłkę, 

choć mnie interesowały zupełnie inne rzeczy. Już wtedy więc na siłę się 

wkomponowywałam w coś, z czym do końca nie czułam się dobrze.  

Potem w małżeństwie było tak samo. Rola ojca, rola męża... społeczny konstrukt, 

który mi narzucał sposób, w jaki siebie interpretowałam, w jaki siebie widziałam w 

tej roli, i który też chciałam realizować – bo żona tego chciała – dopóki nie 

zrozumiałam, że nie, ja nie chcę udawać kogoś innego. Koleżanki mówiły żonie, że 

mąż ma być taki i taki. Miałam spełniać pełne oczekiwania, więc ja, jak najbardziej, 

je spełniałam. Przez jakiś czas dawałam się wtłaczać w różne ramy.  

Oczywiście w ostatnim czasie, kiedy zaczęłam wreszcie odkrywać i rozumieć to, kim 

jestem, znajomi też zaczęli mi narzucać, że powinnam być taka czy inna. W obliczu 

tego musiał wreszcie przyjść taki moment, kiedy powiedziałam: stop. To jest moje 

życie. To ja muszę zdecydować, kim chcę być, zamiast spełniać wizje innych i role 

narzucone mi przez kogoś. 

Z: Czy tym „kimś” było ogólnie rozumiane społeczeństwo? 



Miasto Różno = Równości. Poznański Tydzień Tolerancji 2019 

5 
 

A: Tak, jak najbardziej można tak to ująć, bo wszyscy jesteśmy członkami 

społeczeństw. Dokładniej mówiąc, chodzi w moim przypadku o pewne grupy 

społeczne, z jakimi w danym momencie byłam w jakichś korelacjach. Czyli: jak to była 

szkoła, to, wiadomo, rówieśnicy. Jak małżeństwo, to koledzy w pracy, koleżanki, 

koleżanki żony. A później, jak odkrywałam już siebie, to różne osoby, którym się 

wydawało, że lepiej ode mnie wiedzą, kim jestem, i próbowały mi to w mocny sposób 

narzucać.   

Z: Jak sobie teraz z perspektywy czasu tłumaczysz to, że ludzie tak robili, że tego 

chcieli dla ciebie? 

A: Myślę, że największym problemem było to, że sama się z tym zgadzałam. Do 

momentu, kiedy nie odkryłam tego, kim jestem, nie zrozumiałam tego w pełni, byłam 

bardzo podatna na sugestie innych. Po prostu chciałam zadowalać. Chciałam 

zadowolić żonę, syna, kolegów, bo chciałam być lubiana, akceptowana, mimo swojej 

jeszcze nie rozumianej, ale mimo wszystko obecnej inności.  

Po tym, jak zaczęłam odkrywać to, kim jestem, jak zaczęłam szukać swojego „ja” w 

tym nowym dla mnie wcieleniu, to znowu ludzie, którym wydawało się, że wiedzą 

lepiej, jak taka osoba jak ja powinna się identyfikować, prezentować, pokazywać, 

próbowali mi to narzucać.  

Tutaj chciałabym zaznaczyć, że takie komentarze zwrotne nie są złe, dopóki niosą 

jakiś fajny, konkretny przekaz. Tymczasem ja na początku wysuwałam bardzo dużo 

igieł, dużo kolców. Broniłam się. A jednak wśród wielu negatywnych emocji i 

komunikatów, jakie dostawałam, były też takie bardzo dobre, które ja z automatu 

odrzucałam. Nie potrafiłam nic do siebie przyjąć. Przyszedł jednak w końcu taki 

moment, gdy to zrozumiałam i zaczęłam przyjmować tę krytykę i te rady od osób, 

które mi naprawdę dobrze życzyły i chciały pomóc. To był proces, który sama w sobie 

musiałam przerobić, aby się otworzyć właśnie na te dobre sugestie. 

Z: Co to były za sugestie? 

A: Chociażby w okresie, kiedy byłam jeszcze w małżeństwie i realizowałam normalnie 

swoją rolę ojca – w pewnym stopniu też męża, ale bardziej chodzi tu o tę rolę ojca. 

Byłam tak wychowana i tak też słyszałam z rozmów z innymi, na przykład kolegami z 

pracy czy koleżankami, jaki mąż ma być.  Że pralki nie włączy, prania nie wywiesi, 

dziecku nie ugotuje, na spacer z pieskiem nie pójdzie, bo to wstyd, bo to nie przystoi 

mężczyźnie.  
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Weźmy jeszcze pod uwagę, że to działo się dwadzieścia parę lat temu i w malutkiej 

miejscowości. A ja miałam na tyle szczęścia, że bardzo szybko usłyszałam – nie 

pamiętam już od kogo konkretnie – parę komunikatów, że wcale tak nie jest. Że 

mężczyzna ma prawo płakać, ma prawo się wzruszać, ma prawo okazywać emocje. 

Ma prawo przytulić swojego syna, ma prawo umieć włączyć pralkę. Ma prawo umieć 

ugotować zupę, albo jeszcze coś więcej.  

Jak ja wyszłam z domu, to umiałam ugotować tylko ziemniaki (na szczęście udawało 

mi się ich nie przypalić), i to było wszystko, co umiałam w kuchni zrobić. A potem 

bardzo szybko musiałam się nauczyć robienia wszystkiego. Na szczęście wtedy 

posłuchałam tych rad, dzięki którym bardzo szybko stałam się innym człowiekiem.  

A później, już w kontekście dzisiejszego głównego tematu, pamiętam, że jak już 

zaczęłam odkrywać to, kim jestem, był taki czas, kiedy byłam w Niemczech, gdy cały 

czas gdzieś tam siebie szukałam i nie mogłam znaleźć. Napisałam do przyjaciółki w 

Polsce, żeby mnie umówiła z jakimś terapeutą, który mi powie, kim jestem. Po prostu 

chciałam już wreszcie się tego dowiedzieć. A ta przyjaciółka mi odpisała: Ania, tobie 

nikt nie powie, kim jesteś, jeżeli ty sobie sama we własnej głowie tego nie powiesz.  

I to była taka przełomowa chwila, która pozwoliła mi od tamtej pory inaczej 

podchodzić do wielu sugestii. Skoro już wiedziałam –  jakby miałam ten kręgosłup – 

czego szukam, do czego dążę, to otworzyłam się też na ludzi. Dzięki temu było mi też 

łatwiej wychwytywać te pozytywne relacje. Podam teraz przykład jednej takiej fajnej, 

bardzo pozytywnej relacji. Ja, wychowana jako facet, jak zaczęłam funkcjonować 

jako kobieta, przy pierwszych wyjściach na miasto miałam głowę pełną jakichś wizji 

kobiet z gazet typu „Razem” czy żurnali mody. Kobieta – znaczy: mini, długie włosy, 

duży biust, najlepiej dziesięciocentymetrowe szpilki, i tak trzeba chodzić, tak trzeba 

wyglądać. Tymczasem jedna z moich przyjaciółek nigdy w życiu szpilek nie założyła, 

większość czasu chodzi w porozciąganych dresach. I to ona mi powiedziała: „To, że 

jesteś kobietą, nie determinuje tego, jak wyglądasz. Ty po prostu musisz się dobrze 

poczuć w tym, co na siebie zakładasz”. I też to ona pewne rzeczy mi pokazała: „Ania, 

tego się nie zakłada. Sorry, ale ja ci to będę mówić wprost. Z tym skończ, tamtego nie 

zakładaj, to ci nie pasuje. Nie patrz na żurnale mody, bo jak widzisz coś, co  ładnie 

wygląda nawet na wysokiej dziewczynie, to na tobie to ładnie wyglądać nie będzie”. 

Na szczęście, takie sugestie zaczęłam przyjmować dosyć szybko i one mnie uwolniły   

Z: A czy pamiętasz ten moment, ten kontekst, kiedy odpowiedziałaś sobie na to 

pytanie „Kim jestem”?  
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A: To pamiętam bardzo dobrze. Świadomość tego, że jestem inna, miałam właściwie 

od dziecka. Robiłam rzeczy, których moi rówieśnicy na pewno nie robili. Nie zmieniło 

się to też, kiedy byłam już dorosła. Ten świat kobiet gdzieś tam cały czas we mnie 

siedział. Nie rozumiałam, co to jest, nie rozumiałam, dlaczego.  Ale też nie czułam się 

winna. To, że interesuje mnie bielizna damska, że fascynuje mnie w jakiś sposób 

postrzeganie siebie w roli kobiety, nie było dla mnie czymś złym, czymś, czego należy 

się wstydzić. I cały czas gdzieś tam się we mnie kotłowało.  

Kiedy syn był już dorosły i poszedł na studia, przeprowadziliśmy się do Poznania, a ja 

zaczęłam szukać ludzi, z którymi mogłabym podzielić się swoimi zainteresowaniami, 

swoimi pasjami. Tak trafiłam na osoby podobne do mnie i zaczęłam odkrywać świat 

transpłciowości. Ale wciąż czekała mnie jeszcze daleka droga. Jeszcze dwa lata 

minęły, nim przyszedł moment przełomu.  

Tak naprawdę od początku i przez długi czas identyfikowałam się jako osoba 

transwestytyczna: transwestyta podwójnej roli, osoba, która emocjonalnie pozostaje 

w zgodzie ze swoją płcią biologiczną, tylko od czasu do czasu wciela się w rolę kobiety 

(albo odwrotnie, bo w drugą stronę to zjawisko też istnieje, chociaż mniej widoczne). 

Z tym, że ja to traktowałam jako pełną przemianę, całkowitą transformację. Jak się 

wcielałam w kobietę, to i emocjonalnie, i sposobem zachowania – przynajmniej 

starałam się, także to nie był tak jakby tylko ten zewnętrzny blichtr. I nawet nie 

zauważyłam, kiedy funkcjonując jeszcze jako mężczyzna, czy to w pracy, czy w życiu 

osobistym, używałam w stosunku do siebie formy żeńskiej. Uważałam jednak, że 

skoro nie chcę korekty, nie chcę poddać się operacjom, to nie mam prawa określać 

się jako trans-kobieta – czyli jako kobieta.  

I pamiętam, jak występowałam w pewnym programie telewizyjnym. Nazywał się 

„Dobranocki”, nadawany był przez Polsat Cafe. Były tam dwie dziewczyny, jedna 

transkobieta i ja. Jeszcze podczas samego nagrania tego nie usłyszałam, ale gdy 

potem oglądałam już sam program, zdałam sobie sprawę, że mówię dokładnie to 

samo, co tamta dziewczyna, i że jedyna różnica między nami polega na tym, że ona 

się określa jako transkobieta, a ja – jako transwestyta. Tylko tyle. 

Wtedy dopiero zrozumiałam, że płeć jest w głowie, a nie... gdzie indziej. 

To był bodajże wrzesień 2013. I dokładnie ten moment, kiedy zrozumiałam, że jestem 

kobietą, bez względu na to, co mam na sobie albo jakiej formy językowej używam. 

Kobietą się urodziłam i kobietą chcę umrzeć. Miałam w ogóle taką koleżankę, której 

rodzice prowadzili zakład pogrzebowy. Zapytałam ją, czy gdybym nie przeszła 
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korekty płci, to czy byłaby taka opcja, żebym na płycie nagrobnej miała dane żeńskie 

zamiast męskich. Powiedziała mi: „Nie ma sprawy, jak chcesz, to możemy ci nawet 

taką płytę zrobić i będziesz mogła ją sobie postawić w domu i na nią patrzeć” [śmiech].  

 

P: Wiem, że w Polsce procedura prawnej korekty płci jest bardzo trudna, trzeba na 

przykład pozywać swoich rodziców. Czy można natomiast dokonać prawnej 

korekty płci, nie mając korekty płci fizycznej?  

A: Właściwie jest wręcz przeciwnie. Nie można podjąć żadnych zabiegów 

operacyjnych bez prawnej korekty płci. Inaczej te zabiegi w świetle polskiego prawa 

interpretowane byłyby jako okaleczanie i pozbawianie płodności zdrowej osoby, co 

jest karalne.  

Dla transmężczyzn (czyli biologicznych kobiet) istnieje taka furtka, że można poddać 

się mastektomii jeszcze przed korektą, żeby nie niszczyć sobie kręgosłupa. 

Transkobiety mogą natomiast poddać się orchitektomii, żeby nie był już 

produkowany testosteron. Powinna to być jednak raczej wazektomia, czyli 

podwiązanie, a nie orchitektomia, czyli fizyczne usunięcie jąder. Tak czy inaczej, 

pełne zabiegi wykonywać można dopiero po korekcie prawnej. 

To jest dobre, bo są kraje, w których bez sterylizacji nie można poddać się korekcie 

płci. Najpierw trzeba przejść sterylizację, żeby móc w ogóle wystąpić do sądu.  

P: Krok po kroku, jak wygląda procedura prawnej korekty płci? 

A: Pierwszy krok to właśnie to, o czym już mówiłam, czyli odpowiedzenie sobie we 

własnej głowie, kim jestem. Jak już wiem, że jestem osobą trans, i że wiele aspektów 

mojego obecnego życia mi przeszkadza (bo nie pasują dokumenty, bo w różnych 

formalnych okolicznościach ludzie robią mi problemy), udaję się do lekarza 

prowadzącego.  

Tutaj są dwie drogi. Można najpierw iść do seksuologa, który wystawia 

zaświadczenie do sądu, lub rozpocząć od diagnozy seksuologiczno-psychologicznej, 

którą prowadzi psycholog. Po zakończeniu takiej diagnozy i tak trzeba udać się do 

lekarza seksuologa, o ile nie trafiło się do niego wcześniej. I tu ważne: to musi być 

lekarz. Nie psycholog ze specjalizacją z seksuologii, tylko lekarz seksuolog. Taki lekarz 

na bazie całej masy różnych badań, które przeprowadza, oraz na bazie diagnozy 
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psychologiczno-seksuologicznej, wystawiając także zaświadczenie psychiatryczne 

wykluczające różne zaburzenia, wystawia zaświadczenie do sądu. 

W międzyczasie trzeba jeszcze podjąć kurację hormonalną, i powinna ona trwać kilka 

miesięcy przed złożeniem pozwu. Chodzi o to, żeby pewne zmiany w organizmie już 

zaszły, żeby sędzia też widział, że jest tu z naszej strony pełna determinacja i dobra 

wola.  

Potem trzeba pozwać rodziców. Jeżeli się nie ma rodziców, to się pozywa kuratorów, 

których wyznacza sąd. Jest tutaj furtka, że można wyznaczyć własnych kuratorów. Ja 

akurat z tej furtki skorzystałam i wskazałam swoich przyjaciół. Odbyła się osobna 

rozprawa w sądzie opiekuńczym, na której zostali oni zaakceptowani przez sąd, 

dzięki czemu mogli potem reprezentować moich nieżyjących rodziców.  

Postępowanie rzadko kiedy zamyka się w jednej rozprawie. Zazwyczaj sędzia kieruje 

jeszcze sprawę do biegłych, pomimo posiadania sterty dokumentacji. To generuje 

kolejne koszty i dalsze przedłużanie procedury. Po pozytywnym, prawomocnym 

wyroku, najpierw z sądu idzie z automatu informacja do MSWiA, który musi nam 

nadać nowy numer pesel; ma to związek z tym, że w numerze pesel przedostatnia 

cyfra koduje płeć. Jak mamy nadany nowy pesel, to występujemy do urzędu stanu 

cywilnego o zmianę imienia. W sądzie poprzez pozytywny wyrok zmieniamy tylko 

oznaczenie płci. Nie zmieniamy imienia, nie zmieniamy naszych danych, nic z tych 

rzeczy. Dopiero w urzędzie stanu cywilnego możemy zmienić imię na zgodne z płcią, 

którą już mamy określoną. Ustawa o prawie cywilnym mówi, że imię musi się zgadzać 

z oznaczeniem płci. Niektóre osoby transpłciowe jeszcze przed korektą prawną 

decydują się na zmianę imienia na neutralne; tu już zależy od dobrej woli 

kierownictwa urzędu, czy zgodzi się na takie imię. 

Kiedy już mamy imię, możemy wystąpić do urzędu o zmianę dowodu ze względu na 

zmianę danych, jakie w nim się muszą znaleźć. Także proces administracyjny po 

zakończeniu procesu prawnego też jeszcze trwa jakieś dwa – trzy miesiące. 

Cały proces opisany jest w mojej najnowszej książce, zainteresowanych zachęcam do 

lektury (Szymkowiak A.M.,Ostatni? rozdział, Ridero 2018). 

P: Czy istnieją państwowe, systemowe rozwiązania, które umożliwiają osobom 

zainteresowanym tranzycją na przykład wizytę u lekarza-seksuologa na NFZ?  

A: Lekarz-seksuolog nie przyjmuje w ogóle na NFZ, także tu wchodzi w grę wyłącznie 

wizyta prywatna. Inni specjaliści przyjmują, więc jeśli ktoś ma czas i cierpliwość, to 
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może wybrać tę możliwość. Będzie ona wiązała się nie tylko z wielomiesięcznym 

czekaniem na wizytę, ale też z ryzykiem, że nie wiadomo, na jakiego lekarza się trafi, 

pomimo tego, że specjaliści powinni być wciągnięci w temat transpłciowości, znać 

ten temat.  

Jeszcze jedna ważna sprawa: z racji tego, że nie mamy ustawy o uzgadnianiu płci, nie 

mamy też wytycznych. To, w jaki sposób w Polsce procedowany jest proces korekty 

płci, to wynik wyroków Sądu Najwyższego. W latach 90-tych wprowadzono pewne 

poprawki do tego procesu, jednak mechanizm nadal opiera się na precedensach, nie 

na systemowych rozwiązaniach. 

Z: Jak się zmieniło twoje życie od września 2013?   

A: Na pewno zmieniało się intensywnie do, mniej więcej, wiosny 2018, ze względu 

na to, że do tego czasu byłam skupiona na tym, co się dzieje w moim życiu. Wszystko 

podporządkowałam korekcie, odkrywaniu siebie, przechodzeniu kolejnych kroków.  

Najpierw nie zamierzałam poddawać się ani korekcie prawnej, ani medycznej. 

Uważałam, że nie jest mi to potrzebne. Potem się okazało, że im więcej funkcjonuję 

jako kobieta, tym więcej doświadczam problemów związanych z rozbieżnością mojej 

płci biologicznej i okazywanej. Zaczęłam więc podejmować różne kroki w kierunku 

uregulowania sytuacji.  

Tak czy inaczej, wszystko obracało się wokół mojego procesu tranzycji. Nie miałam, 

można powiedzieć, innego życia poza tym. Niby jakieś rzeczy się działy, do pracy 

chodziłam, praca była, bo być musiała – nie było to jednak coś, co potrafiłoby mi 

przesłonić proces korekty. 

Przyszedł jednak taki moment, gdy zrozumiałam, że to, z jakimi problemami się 

borykam, choć one – zupełnie nie chcę ich tu bagatelizować – były i są duże, może 

być niczym w stosunku do problemów innych ludzi. Ci ludzie czasami z różnych 

względów nie wychodzą z tymi problemami na zewnątrz i nie opowiadają o nich. 

Tego odkrycia dokonałam w trakcie mojej pracy w charakterze opiekuna osób 

starszych i niepełnosprawnych w Niemczech w systemie 

dwudziestoczterogodzinnym. Nagle wtedy okazało się, że owszem, moje problemy 

są duże, są ważkie, ale są niczym w stosunku do problemów tej rodziny, tych osób, 

którymi się opiekowałam. To mi dało zupełnie inną perspektywę patrzenia na swoje 

problemy. Natomiast nadal jednak skupiałam się przede wszystkim na tym, co sama 
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robię, i to mi pozwalało szybciej radzić sobie z problemami związanymi z tym, jak ja 

funkcjonuję.  

Natomiast osobiście dla mnie moment przełomu nastąpił, gdy znalazłam swoje 

miejsce w życiu, czyli coś, co mnie zaczęło napędzać, swoją pasję. Coś, co 

spowodowało,  że nagle przestałam chodzić w szpilkach, przestałam patrzeć na ten 

zewnętrzny blichtr i wizerunek i dbać o to. Przestałam w ogóle robić makijaż, a 

przedtem było to nie do pomyślenia, żebym bez makijażu wyszła z domu. Ta nowo 

odnaleziona życiowa pasja sprawiła, że nagle miałam w nosie, czy coś się komuś 

podoba, czy nie, albo czy wyglądam tak czy inaczej. Miałam tyle satysfakcji z tego, co 

robię, że mogłam przejść nad tym do porządku dziennego.  

Myślałam, że ten proces zmian skończy się razem z tranzycją. Nie skończył się i teraz 

już wiem, że nadal się nie będzie kończyć, bo bycie osobą inną, odstającą od 

społeczeństwa, zawsze będzie jakoś dawało o sobie znać. Na przykład, mimo, że mam 

kompetencje, że jestem dobra w tym, co robię, mimo, że poświęcam temu dużo 

czasu, zdobywam odpowiednie kwalifikacje, żeby robić to na jak najwyższym 

poziomie, to i tak nadal są ludzie, którym przeszkadza tylko to, kim jestem – 

przesłaniając to, co robię i co sobą reprezentuję. Myślę dlatego, że ten proces zmian 

w pewnym sensie się zakończył, ale w pewnym – nigdy się nie skończy. Zawsze 

znajdzie się ktoś, kto wyskoczy jak Filip z konopi i będzie rzucał kłody pod nogi. 

Z: Co jest najtrudniejsze? 

A: W procesie odkrywania siebie oczywiście pojawiały się pytania, czy to wszystko 

jest tego warte, czy jestem pewna tego, co robię. Dzisiaj takich pytań już nie mam. 

Natomiast zdaję sobie sprawę, że pod pewnymi względami byłoby mi łatwiej, 

gdybym tej korekty po prostu nie przechodziła. Dla niektórych ludzi odbiór mojej 

osoby i to, co robię, byłby bardziej akceptujący – albo wręcz po prostu akceptujący – 

i mogłabym spokojnie robić to, co robię, bez stresu, bez zderzania się i borykania z 

różnymi przykrymi sytuacjami. I ta świadomość, jak myślę, jest dla mnie w tym 

momencie najtrudniejsza. Ale, tak jak już wcześniej wspominałam, każdy z nas jest 

inny i każdemu z nas może ktoś dokopać z dowolnej przyczyny. Dlatego ja też nad 

tym bardzo szybko przechodzę do porządku dziennego. Każdy z nas ma jakąś inność, 

moja jest akurat taka. Nie warto więc robić sobie z tego problemu. 

Z kolei zresztą po drugiej stronie szali mam tyle fajnych rzeczy, tyle fajnych 

doświadczeń dzięki temu właśnie, kim jestem. To dzięki temu spojrzałam na świat 

zupełnie inaczej, z innej perspektywy, niż gdybym nic ze sobą fizycznie i prawnie nie 
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zrobiła. I przede wszystkim, w mojej subiektywnej, być może błędnej ocenie, to, jaką 

teraz jestem osobą, w sensie przebojowości, skuteczności działania, energii, jaką 

mam do tego wszystkiego, jest wynikiem tego, że teraz jestem sobą. Gdybym nie 

przeszła całej tej drogi, nie odkryła tego w sobie, nie podjęła tych wszystkich decyzji, 

to bym taka dzisiaj nie była. Chodziłabym do pracy, odfajkowywałabym te osiem 

godzin. Nie byłabym na pewno społeczniczką, bo przedtem mnie nigdy do tego nie 

ciągnęło. Nie byłabym zorientowana na innych ludzi. I moje życie tak by sobie po 

prostu leciało. Od pracy do pracy, od gazety do gazety, od piwa do piwa, i pewnie tak 

by się skończyło [śmiech].  

Z: Powiedziałaś, że twoje życie mocno się zmieniało do 2018. Co takiego wtedy się 

stało? 

A: Zorganizowałam wtedy swój pierwszy kurs pierwszej pomocy w ramach naszej 

fundacji, zresztą dzięki organizatorce również tego wywiadu. Niesamowicie się w to 

wkręciłam i już kilka miesięcy później kończyłam kurs kwalifikowanego ratownika 

pierwszej pomocy. Teraz jestem też certyfikowanym międzynarodowym 

instruktorem pierwszej pomocy.  

W Fundacji nie tylko zajmujemy się edukacją, ale i ratownictwem. Mamy ambulans, 

realizujemy wiele fajnych rzeczy związanych z diagnostyką, z badaniami. Pierwsza 

pomoc i to, z iloma ludźmi dzięki niej mam do czynienia, ilu ludzi nauczyłam już 

pierwszej pomocy, spowodowało to, że nagle pewne rzeczy przestały mieć dla mnie 

znaczenie. 

Pamiętam taki moment, jak kupiłam strój ratowniczy i wrzuciłam na Facebooka 

swoje zdjęcie w tych spodniach – taki uniseks, że bardziej już nie może być. I moja 

psycholog (bo jestem cały czas pod opieką psychologa, choć teraz już bardziej na 

zasadzie przyjaznych spotkań [śmiech], ale jak jest jakiś problem, to zawsze go sobie 

obgadamy) napisała do mnie wtedy: „Ania, jeszcze parę miesięcy temu mówiłaś, że 

ty nigdy spodni nie założysz! A teraz w takim uniseksie?!” [śmiech].  

I to był właśnie ten moment, który uzmysłowił mi, że pewne rzeczy przestały mieć 

dla mnie znaczenie. Chociaż, jak już mówiłam, one wciąż gdzieś tam wyskakują – tak, 

jak teraz, kiedy prowadzę swój projekt, i mam problemy też przez to, że jestem tym, 

kim jestem, i poruszam tematy takie, jakie poruszam – to mimo wszystko, gdybym 

miała zacząć jeszcze raz, zrobiłabym wszystko dokładnie tak samo. 
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Z: Podsumowując, od 2013 do 2018 byłaś skoncentrowana na diagnozie, tak? 

A: W sumie tak. Proces sądowy zakończył się w listopadzie 2017, a uprawomocnił w 

grudniu tego samego roku. Potem przez jeden błąd pani referendarz sądowej proces 

wydłużył się u mnie aż do kwietnia przyszłego roku, także  dowód odbierałam pod 

koniec kwietnia 2018. W tym momencie właściwie proces korekty się zakończył. Nie 

planowałam poddawać się żadnym dalszym operacjom. Miałam tylko orchitektomię, 

którą zrobiłam w 2016, i myślałam, że na tym już poprzestanę. Rzuciłam się właściwie 

w pracę na rzecz fundacji, rozwijania różnych obszarów działania. Ale temat wrócił – 

przez projekt, w ramach którego miałam konsultacje z bardzo fajnym urologiem, 

który specjalizuje się w operacjach korekty płci i transkobiet, i transmężczyzn.  

Jeszcze w okresie, kiedy poddawałam się orchitektomii, lekarz wtedy mnie operujący 

podpowiedział pewną opcję operacji, która nie jest tak inwazyjna jak pełna 

waginoplastyka, a przez to też tańsza i łatwiejsza do zaakceptowania przez organizm. 

Ta myśl gdzieś tam cały czas mi kiełkowała w głowie, więc, kiedy przechodziłam 

konsultacje w ramach tego projektu, zapytałam lekarza o tę procedurę, a jego 

odpowiedź jeszcze mocno podlała to ziarenko [śmiech]. I tak w styczniu tego roku 

poddałam się jeszcze jednej operacji. Ale to już było trochę z boku, nie tak, jak do 

momentu zakończenia procedury prawnej, że wszystko kręciło się w moim życiu 

dookoła tranzycji, tak, że mówiłam sobie: najpierw muszę przejść korektę, wtedy 

będę szukać pracy (bo jeszcze wtedy nie miałam fundacji, dopiero ją zakładałam, nie 

wiedziałam, w jakim kierunku to wszystko się rozwinie). Wszystko skupiałam wokół 

tego, by ten proces przejść, zakończyć, zrobić, i jakby wejść w życie w nowym 

wydaniu.   

P: Czy miałaś szczęście do lekarzy? Czy udawało ci się od razu trafiać na 

odpowiednich, czy zdarzyło ci się, że musiałaś zmienić lekarza? 

A: Ja akurat miałam szczęście trafiać dobrze, ale to też było spowodowane tym, że ja 

się nie bałam pytać. To też jest jeden z takich elementów, które warto podkreślić: w 

momencie, kiedy zaczęłam odkrywać to, kim jestem, kiedy powiedziałam sobie: tak, 

jestem transkobietą, to moja świadomość siebie spowodowała, że ja nie bałam się 

walczyć o swoje. Przedtem po prostu ulegałam, ktoś mnie popchnął tu, ktoś mnie 

popchnął tam, a ja szłam jak koń z klapkami na oczach, bo tak ma być zrobione i już. 

Kiedy nabrałam tej kluczowej samoświadomości, zrozumiałam, że tak nie może być. 

Jak mi lekarka rodzinna robiła koło pióra, to po prostu ją zmieniłam. Nie walczyłam z 

wiatrakami.  
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I ten sposób stosowałam później. Mogłam korzystać z portali branżowych – mamy 

też takie portale, gdzie są listy i bazy danych specjalistów, którzy zajmują się terapią 

i korektą płci – ale ja, na przekór, postanowiłam zrobić to swoim sposobem. 

Wpisałam więc do wyszukiwarki na przykład „lekarz-seksuolog”, wyskoczył mi w 

Poznaniu lekarz-seksuolog, spojrzałam na zdjęcie, miła, fajna dziewczyna, spodobała 

mi się. Zgłosiłam się przez portal ZnanyLekarz.pl, zarejestrowałam się. Był podany 

tam numer telefonu, więc piszę sms-a: „Czy miała Pani Doktor doświadczenie z 

osobami transpłciowymi?”. Dostałam informację zwrotną: „Tak, od trzech lat 

prowadzę korekty”. Wtedy już wiedziałam, że jest ok, ale i tak, idąc na tę pierwszą 

konsultację, wiedziałam, że wszystko zależy od tego pierwszego spotkania. Albo 

między nami „zaiskrzy”, albo to będzie pierwsze i ostatnie spotkanie, a ja będę 

szukała dalej. Akurat zaiskrzyło, przyjęła mnie tak, jak oczekiwałam, cały proces 

przebiegł bez żadnego problemu. Więc potem tę samą metodę stosowałam także 

przy innych lekarzach. 

Jednej rzeczy się nauczyłam: na dzień dobry, jak wchodzę do gabinetu i rozmawiam 

z nową osobą, od razu mówię, kim jestem. Wtedy musiałam tego przestrzegać nawet 

bardziej, bo miałam inne dokumenty. Mówiłam, kim jestem, czego oczekuję, i jeśli 

widziałam, że z drugiej strony jest ok, wchodziliśmy dalej w relację. Jak widziałam, że 

coś nie pasuje, to szybko się żegnałam. Tak samo w sklepach czy gdziekolwiek. 

Dawałam jasny komunikat i oceniałam komunikat zwrotny. 

Przy poszukiwaniu lekarza jest też taki problem, że część terapeutów, którzy zaczęli 

diagnozować osoby transpłciowe wiele lat temu, ma klapki na oczach. Nie potrafią 

podążać za nowymi zdobyczami, nowymi wytycznymi. Prosty przykład: w ramach 

diagnozy wymagany jest tak zwany „test realnego życia”, który powinien trwać od 

18 miesięcy do dwóch lat. Polega on na tym, że osoba, która chce złożyć pozew do 

sądu i jest w trakcie diagnozy mającej na celu rozpoznanie transseksualizmu (czy 

raczej transseksualności, bo odchodzimy w terminologii od „-izmów”), musi co 

najmniej przez 18 miesięcy, a najlepiej przez dwa lata, funkcjonować zgodnie z płcią 

odczuwaną, oczywiście posługując się dokumentami zgodnymi jeszcze z płcią 

metrykalną. Są nawet terapeuci, którzy przed tym okresem nie włączą nawet kuracji 

hormonalnej, a bez kuracji hormonalnej nie można złożyć pozwu do sądu. W ten 

sposób tacy terapeuci blokują cały proces. Tymczasem w wytycznych ICD-10, nawet 

ICD-9, gdzie bodajże pojawiła się po raz pierwszy transpłciowość jako jednostka, albo 

na przykład w książce „Seksualność człowieka” Johna Bancrofta, pięknie jest opisane, 

że to ten stan ma utrzymywać się przez dwa lata; że jak idziesz do terapeuty, to ten 

stan ma się już przez dwa lata utrzymywać, żeby lekarz wiedział, że to jest coś 
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trwałego, a nie coś, co przypływa i odpływa. Nasi terapeuci jednak zinterpretowali to 

sobie jako „dwa lata od pierwszej wizyty do wszczęcia procedury prawnej”, i niestety, 

do dzisiaj wielu terapeutów przestrzega tego testu w tak rozumianej formie, 

wymagając go od osób transpłciowych. 

Okej, to ma swoje plusy, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, w tej trudnej 

rzeczywistości. To, że ja się czuję kobietą, wcale nie oznacza, że ja będę przez świat 

jako kobieta odbierana, że nie będę się borykać z różnymi problemami. Ten test mi 

pozwala w pewnym sensie przyzwyczaić się do tych różnych sytuacji. Nie powinien 

być on jednak tak zaporowy i trwać tak długo. Chociażby mój proces trwał półtora 

roku od momentu złożenia pozwu do otrzymania wyroku. Co więc stoi na 

przeszkodzie, jeśli jakiś terapeuta chce robić ten „test realnego życia”, by na przykład 

udzielić zgody na wszczęcie postępowania sądowego na pół roku, kilka miesięcy po 

rozpoczęciu wizyt? Niechby sobie ten terapeuta zastrzegł, że w momencie, gdy 

będzie znany już termin rozprawy, chce się spotkać i porozmawiać, czy wszystko jest 

tak, jak było do tej pory. Ja na swoją rozprawę czekałam pół roku, czyli z tego „testu 

życia realnego” w takim przypadku zrobiłby się już rok. Potem do biegłego i do 

następnej rozprawy znowu minął prawie rok. Także ten czas i tak by przeleciał, i tak 

przez ten czas funkcjonowałam już jako kobieta.  

Abstrahując więc od tego, że ten test terapeutycznie ma swoje zalety, nie powinien 

być on obligatoryjny, należałoby zachować tylko jakieś jego elementy – zwłaszcza, 

jeśli korekcie poddać się zamierza osoba młoda albo taka, która musi w swoim życiu 

wiele zmienić, by móc funkcjonować tak, jak pragnie. Szkodliwa jest taka zaporowość, 

że ma to tyle trwać i koniec, bo inaczej nie podpiszę papierka do sądu. 

P: Jeżeli jestem rodzicem i już widzę, że dziecko ma inną płeć mózgu od biologicznej, 

to jak wcześnie można zacząć podawać temu dziecku hormony, biorąc pod uwagę, 

że taka terapia hormonalna u nastolatka byłaby zapewne dużo skuteczniejsza, niż 

u osoby dorosłej? 

A: W polskim prawodawstwie korektę płci może przejść tylko osoba pełnoletnia, czyli 

po skończeniu 18 lat. Są seksuolodzy, którzy za zgodą rodziców włączają terapię 

hormonalną w wieku 16 lat. My w fundacji wiele o tym myśleliśmy, bo my też 

prowadzimy wsparcie i diagnostykę osób transpłciowych, i sobie przyjęliśmy, że nie 

negujemy tego, że ktoś może włączyć hormony wcześniej, ale sami w fundacji tego 

nie robimy. Taką korektę, pod którą my się podpiszemy, możemy rozpocząć w roku 

kalendarzowym, w którym dana osoba kończy 18 lat – nie prędzej.  
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Taka jest nasza decyzja. Skąd ona się wzięła? Ja, jako ja osobiście, czy jako prezeska 

fundacji – czy występując na konferencjach, czy na szkoleniach, czy szkoląc 

studentów – gdy mówię komuś o transpłciowości, mówię tak: jak najbardziej, jeśli są 

ku temu przesłanki, w wieku 8-10 lat, można włączyć hormony, by konkretne procesy 

powstrzymać. Ale ja tej decyzji w stosunku do konkretnej osoby nie podejmę. Jeżeli 

to ja bym miała podjąć tę decyzję w stosunku nawet do własnego dziecka, to i tak 

bym zwlekała do momentu, gdy ta osoba skończy 18 lat.  

Pewnie, gdyby to było 10 lat temu, byłoby mi o wiele łatwiej zgodzić się na szybsze 

włączenie kuracji hormonalnej. Dzisiaj, przez to, że tak dużo już się mówi o 

transpłciowości, pojawiło się też dużo różnych perspektyw postrzegania swojej 

tożsamości płciowej. Uważam dlatego, że zbyt szybkie włączanie pewnych procesów 

może zrobić zainteresowanej osobie krzywdę. Jej aktualna tożsamość płciowa może 

być formą ucieczki, formą buntu w stosunku do czegoś. 

Znam taką historię dotyczącą wprawdzie nieco innego tematu, ale opartą na bardzo 

podobnym mechanizmie. Chodzi tu o młodą lesbijkę. Odkąd była nastolatką, miała 

kontakty tylko z dziewczynami. Najpierw to były bliskie relacje przyjacielskie, potem 

w pewnym momencie padło hasło: „jesteśmy lesbijkami”, któremu przytaknęła cała 

grupa. Ich seksualność rozwijała się tylko w tym ich zamkniętym dziewczęcym gronie, 

nie miały w ogóle innych doświadczeń. Wszystkie jednogłośnie określały się jako 

lesbijki do mniej więcej 19-20 roku życia. Dziewczyna, o której mówię, potem nagle 

poznała faceta, w dodatku rozwodnika z dzieckiem. Zakochała się w nim i było jej z 

nim tak dobrze, że z nastolatki-lesbijki stała się heteroseksualną dorosłą kobietą. 

Napisała o tym na grupie internetowej do tej swojej paczki. Publiczny odzew był 

przytłaczająco negatywny, ale potem dostała prywatne wiadomości od kilku 

dziewczyn potwierdzające, że one miały podobnie.  

Nie chcę tu, broń Boże, sugerować, że transpłciowość nie istnieje, albo że 

wychowanie może zadecydować o tym, jak kto siebie postrzega, ale u młodych ludzi 

tożsamość nie jest jeszcze do końca ukształtowana.  

Istnieją tutaj jakby dwa typy. Osobiście znam dzieciaka, który jak tylko zaczął mówić, 

rozumieć, czym są emocje czy postrzeganie siebie, to mimo, że urodził się jako 

dziewczyna, konsekwentnie odnosił się do siebie jako do chłopaka: ubierał się jak 

chłopak, bawił się jak chłopak, używał męskich form językowych, wybrał sobie 

męskie imię. I ta konsekwencja trwała u niego od wieku czterech, pięciu lat. Tutaj 

bym nie miała żadnych wątpliwości. Ale jeżeli te „niestandardowe” tożsamości 

pojawiają się w momencie, gdy na przykład siedzi się na grupie na Facebooku i jeden 
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z drugim przerzucają się pomysłami na swój temat, to może być różnie. Dlatego 

dzisiaj obawiałabym się dać każdemu zielone światło. 

Gdyby jeszcze za korektą prawną nie szła konieczność poddania się kuracji 

hormonalnej, wprowadzenia wielu nieodwracalnych zmian w życiu; gdyby to było 

tylko takie administracyjne „dzisiaj jestem mężczyzną, ale od jutra chcę być kobietą”, 

bez skutków prawnych, wielu różnych sytuacji komplikujących życie, można byłoby 

łatwiej dawać młodym ludziom wolną rękę. Ale ponieważ tak nie jest, stwierdziłam, 

że takie osoby muszą mieć ukończone minimum te 18 lat, bo w tej burzy hormonów 

i jeszcze w tych wszystkich komunikatach, którymi jesteśmy bombardowani z 

różnych stron, ja jestem w stanie sobie wyobrazić (mimo, że osobom z zewnątrz 

może się to wydawać idiotyczne), że jakaś młoda osoba w imię buntu przeciwko 

czemuś nagle zacznie określać się w taki sposób, że nam, osobom dojrzałym, 

dorosłym, wyda się to zupełnie bez sensu.  

Z: A czy słyszałaś o przypadkach detranzycji? 

A: Tak, oczywiście, znam nawet osobiście taką osobę. Ciężki temat. 

Ta osoba, którą osobiście znam, była tylko po korekcie prawnej, nie fizycznej. Na 

początku, gdy podjęła kroki detranzycyjne, negowała w ogóle transseksualność jako 

taką. Twierdziła, że transseksualność to jedna wielka pomyłka, przemysł wymyślony 

przez lekarzy, którzy wyciągają masę pieniędzy. Natomiast ostatnio, za 

pośrednictwem wspólnej znajomej osoby, która ma kontakt z tamtą osobą, 

usłyszałam, że dzisiaj ona już nie neguje samego faktu istnienia transpłciowości, tylko 

w odniesieniu do siebie samej stwierdza, że uległa pewnym sugestiom. Pewne rzeczy 

widziała, pewne rzeczy naprowadzały ją na ten trop, i zbyt mocno zaufała temu, co 

usłyszała. 

Powtórzę raz jeszcze: bardzo ważne jest to, żeby, zanim się pójdzie do terapeuty, 

wiedzieć, kim się jest. Jeżeli ty pójdziesz do terapeuty po to, żeby ci powiedział, kim 

jesteś, to wtedy bardzo łatwo usłyszeć to, co chcesz usłyszeć. Wtedy bardzo łatwo 

jest ulec sugestiom w drugą stronę. 

Ja, decydując się na korektę płci, wiedziałam, kim jestem. Nawet, gdyby mi w tym 

momencie i seksuolog, i psycholog, który prowadził moją diagnozę psychologiczno-

seksuologiczną, i potem sąd, i biegli, wszyscy razem powiedzieli mi: „Nie, pani nie 

jest panią, pani jest panem”, to ja i tak bym robiła to, co robię. Bo już miałam taką 

świadomość siebie, że nikt nie byłby w stanie przekonać mnie, że jest inaczej.  
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P: Czy to jest naprawdę tak, że swoją transpłciowość czujemy, jesteśmy jej 

świadomi od dziecka? 

A: Jeżeli już u kilkulatka jest tak silna dysforia związana z tym, że patrząc w lustro 

widzi on coś, co nie jest nim, co nie zgadza się z jego postrzeganiem świata, to jak 

najbardziej tak. Natomiast w większości przypadków jest to po prostu proces 

kształtowania własnej osobowości. Największą krzywdą, jaką można w takim 

momencie zrobić, gdy chłopczyk czy dziewczynka wykazuje pewne skłonności – bo 

żadne z nas nie jest stuprocentowym mężczyzną czy stuprocentową kobietą – do 

ekspresji płci przeciwnej do swojej biologicznej, to zmuszać to dziecko do sztywnego 

spełniania roli swojej płci biologicznej, „bo przecież jesteś chłopcem/dziewczynką. 

Jesteś dziewczynką, musisz bawić się lalkami. Jesteś chłopcem, musisz bawić się 

samochodami”. Wtedy nasze działania mogą przynieść odwrotny skutek, możemy 

też wywołać bunt, który spowoduje, że to dziecko na siłę będzie próbowało nam coś 

udowodnić. Najlepiej więc po prostu puścić to dziecko świadomie na żywioł. 

Pozwolić mu na eksperymentowanie, podążać za nim. Ja to zawsze mówię rodzicom, 

nawet, gdyby znaleźli kogoś, kto włączy te hormony w wieku 16 lat, to i tak korekta 

prawna musi zaczekać, i musi minąć parę lat, zanim będzie można dokonać 

konkretnych zmian. Mamy więc naprawdę dużo czasu, żeby obserwować rozwój 

sytuacji i wspierać nasze dziecko.  

Natomiast z tą świadomością płciową dzisiaj, jeżeli to jest świadomość, którą się 

dostało z internetu czy od koleżanek albo kolegów w szkole, tutaj bym była ostrożna. 

Jak już mówiłam, za dużo jest komunikatów, które mogą wpłynąć na dziecko. Jeżeli 

to jest jeszcze małe dziecko, które nie siedzi jeszcze w internecie, nie spotyka się z 

kolegami – najwyżej rozmawiają na podwórku, że chłopczyk od dziewczynki się różni 

i to wszystko, co mówią w tym temacie, albo nawet nie mówią, bo jeszcze za bardzo 

tego nie wiedzą, nie rozumieją – a już widać, że to dziecko siebie określa inaczej, to 

tutaj już bym za takim dzieckiem podążała. Od razu starałabym się spotkać z jakimś 

terapeutą. Tylko musi być to taki terapeuta, a takich w kraju dużo nie mamy, który 

potrafi pracować z dziećmi transpłciowymi. Taki, który umie je wspierać, ale wspierać 

także rodziny, edukować je, pokazywać pewne procesy, bo potem takiemu dziecku 

trzeba starać się ułatwiać życie. Jeżeli jest to dziecko, które mocno pokazuje swoją 

inność, to mamy za chwilę przedszkole, mamy szkołę – i trzeba się tu poważnie 

zastanowić nad indywidualnym tokiem nauczania, żeby po prostu takiego dziecka nie 

zniszczyć. Bo wtedy faktycznie można dziecku dużą krzywdę wyrządzić poprzez 

podporządkowywanie się pewnym systemowym rozwiązaniom.  
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Jeżeli chodzi o mnie, to jedno, czego żałuję, to to, że przed ślubem, zanim podjęliśmy 

z żoną decyzję o małżeństwie, nie zainteresowałam się bardziej tym, co się ze mną 

dzieje. Bo byłabym w stanie tę informację zdobyć. Wtedy moje życie na pewno 

potoczyłoby się inaczej, bo na pewno szybciej przeszłabym korektę. I druga rzecz to 

jest to, że syn bardzo szybko się pojawił po ślubie. Gdyby nie pojawił się szybko, to 

nasze małżeństwo by długo nie potrwało. Byłyśmy od siebie zbyt różne. W tym 

wypadku też bym szybciej przeszła korektę, zaczęła szukać, zaczęła pytać.  

P: Czy przeciętna osoba w Polsce, szczególnie taka z małej miejscowości, 

odczuwająca jakieś rozterki na tle własnej tożsamości płciowej, ma w ogóle szansę 

dowiedzieć się, czym jest transseksualność, i zasięgnąć odpowiedniej dla siebie 

pomocy? Zwłaszcza, kiedy środowisko wmawia jej, że to jest wymyślony problem? 

A:  To jest zawsze trudne pytanie. Ja świadomość siebie zyskałam dzięki kontaktom 

z innymi ludźmi, dzięki czytaniu materiałów na ten temat. Pozwoliło mi to zrozumieć, 

co to jest, i w ogóle że coś takiego istnieje. 

To było tak: najpierw nie wiedziałam w ogóle, co to jest. Potem znalazłam informacje 

i poznałam inne transpłciowe osoby. Zaczęłam szukać więcej informacji. 

Zrozumiałam, że to nie jest ewenement, że takie rzeczy istnieją,  że opisywane są  od 

wielu lat i w Polsce, i na świecie. Zaczęłam się więc przyglądać im już pewniej. Tak, 

jak mówiłam, na początku, gdy próbowałam kierować się opiniami innych, byłam 

bardzo podatna na sugestie i niepewna własnych racji. Przyszedł taki moment, kiedy 

musiałam sobie powiedzieć: stop. Albo sama sobie powiem, kim jestem, albo będę 

cały czas jak taka chorągiewka ulegała cudzym sugestiom i nigdzie nie dojdę. 

Przepadnę, bo nie będę w stanie nikogo przekonać, że to, co ja mówię, jest 

prawdziwe. 

Trudno mi teraz powiedzieć, w którym momencie to nastąpiło, ale nagle 

stwierdziłam, że żeby przekonać kogoś do tego, kim jestem, jak już wiedziałam, że 

pójdę w kierunku tranzycji, to najpierw muszę przekonać siebie. I muszę dokładnie 

wiedzieć, kim jestem, dlaczego tym kimś jestem, dlaczego taka jestem, żeby świat, 

ludzie– przynajmniej w takich normalnych relacjach na ulicy czy w sklepie, a nie 

pogłębionych rozmów takich jak choćby ten wywiad  –  odbierali mnie tak, jak ja chcę 

być odbierana. Żeby to się zadziało, ja muszę być autentyczna. A autentyczna będę 

dopiero wtedy, kiedy będę doskonale wiedziała, kim jestem i jak chcę siebie 

postrzegać. To był proces. Z własnego doświadczenia mogę więc powiedzieć, że 

oczywiście korzystałam z pomocy psychologów, którzy pewne rzeczy mi 

podpowiadali czy z którymi dyskutowałam o pewnych kwestiach. Ale tak naprawdę 
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to ja sama musiałam sobie jasno i konkretnie na to pytanie odpowiedzieć. Nikt za 

mnie nie mógł tego zrobić. 

W przypadku takim, jak ten opisany w pytaniu, na pewno będzie tak samo. Kwestia, 

skąd zebrać informacje, to jedno – można to znaleźć w internecie, najpierw 

rozpoznać u siebie symptomy, potem spróbować sobie odpowiedzieć, co te 

symptomy znaczą, potem znaleźć informacje, co to jest i z czym to się je. I dopiero, 

kiedy będę mieć już te wszystkie informacje, mogę spróbować to sobie samej w 

głowie poukładać.  

Bardzo pomocna jest tutaj autopsychoanaliza. Ja na przykład zaczęłam pisać bloga, 

w którym krok po kroku cofałam się i analizowałam różne wydarzenia ze swojego 

życia. Patrzyłam na nie i szukałam: dlaczego tu było inaczej niż u moich rówieśników? 

A gdybym na przykład podeszła do tego z myślą, że jestem kobietą, to co? I wtedy 

okazywało się, że moje zachowanie jest łatwiejsze do wyjaśnienia, bo tak kobiety 

postępowały. Takie myślenie w jakimś sensie też było pułapką, bo oczywiście, biorąc 

pod uwagę swoje wychowanie, wpisywałam się tu w pewien konstrukt społeczny 

sztywno rozgraniczający zachowania „kobiece” i „męskie”, postrzegałam bycie 

kobietą jako rolę. To też na pewno nie było do końca autentyczne, ale wtedy mi to 

po prostu pomogło. 

P: Wiemy, że pochodzisz z małego miasta. Jaka była reakcja w rodzinnym mieście 

na twoją zmianę? Czy w ogóle jeszcze tam jeździsz, masz rodzinę, przyjaciół? Jak 

postrzegają cię ludzie, którzy pamiętają cię jako mężczyznę? 

A: W ogóle mieszkałam tam przez półtora roku już jako kobieta. To było wtedy, kiedy 

moja mama zmarła, a ja opiekowałam się ojcem. Już wtedy funkcjonowałam w stu 

procentach jako kobieta, ale jeszcze byłam przed korektą prawną. Tak też 

wyjechałam do Chodzieży, na pogrzeb też poszłam jako kobieta. Wieniec i intencja 

mszalna były od kobiety, od córki, nie od syna.  Potem przyjaciółki mi mówiły, że 

słyszały, jak psiapsiółki mamy szeptały sobie na pogrzebie: „Ty, ale przecież Marysia 

miała syna i córkę, a teraz są dwie córki, to o co tutaj chodzi?” [śmiech]. To był wtedy 

mocny sygnał z mojej strony: tak, jestem kobietą, chcę być odbierana jako kobieta, 

jak wam to nie pasuje, to trudno, i to wasz problem. Natomiast Chodzież jest bardzo 

konserwatywna, jest to bardzo katolickie małe miasto. Na pewno dużo zyskałam 

swoją otwartością i tym, że nikomu niczego nie narzucałam, co zresztą od początku 

postawiłam sobie za cel. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, chce uzyskać jakieś 

informacje, to ja mu te informacje podaję na tacy, z otwartymi dłońmi, bo zależy mi, 

żeby taki człowiek miał ze mną dobre relacje. Nie robię natomiast tego po to, by 
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kogoś do siebie przekonać, by ktoś nagle zaczął akceptować transpłciowość, jeśli ma 

z tym problem, by zaraz stał się moim sympatykiem. Chodzi mi tylko o to, by ludzie 

przyjęli i zrozumieli, dlaczego jest tak, jak jest, i mieli możliwość podjęcia decyzji, czy 

chcą dalej utrzymywać ze mną relację, czy nie. O nic więcej nie chodziło mi wtedy w 

Chodzieży, i teraz też cały czas tak postępuję. 

Do pewnego stopnia więc nauczyłam społeczność Chodzieży, że osoby transpłciowe 

w ogóle są, funkcjonują, że nie zajmują się „tylko jednym”, tylko po prostu żyją i robią 

różne rzeczy. W jakiś sposób na pewno tam zaistniałam. Pojawiłam się parę razy w 

lokalnej prasie, bo postawiłam na to, że do ludzi musi docierać ta informacja, kim 

jestem. Jak był przez Onet kręcony reportaż o mnie, to też dużą część tego reportażu 

zrobiliśmy w Chodzieży. Wypowiadają się tam o mnie też osoby z Chodzieży, moje 

przyjaciółki. Pokazałam zatem, że nie wstydzę się tego, kim jestem.  

Natomiast kiedy już mój tata zmarł i sprzedałam mieszkanie w Chodzieży, to 

właściwie... miasto odetchnęło [śmiech]. Nie mam za bardzo już tam po co jeździć. 

Mam tam jeszcze jedną przyjaciółkę, która i tak zamierza z rodziną stamtąd lada 

miesiąc wyjechać za granicę, bo w Chodzieży za bardzo pod względem zawodowym 

nie ma co robić. 

Z: Do fundacji trafiają na ogół młode osoby. Rzadko się zdarza, żeby była to osoba 

w wieku, powiedzmy, 40-50 lat. Może być tak, że wiele osób nigdy nie 

odpowiedziało sobie na to pytanie „kim jestem”. Te osoby mogą być wśród nas, i 

nigdy do tej fundacji nie trafią. 

A: W moim życiu pewne rzeczy tak się poukładały, że mi umożliwiły podjęcie kroków 

w stronę korekty. Nasze małżeństwo formalnie i tak się kończyło – inne rzeczy 

wpłynęły na to, że i tak nie miało ono szansy dalej trwać. Syn był dorosły, czyli ten 

mój obowiązek wychowawczy praktycznie już się zakończył. Zmiana otoczenia. Ja 

byłam po wypadku, po którym nie mogłam wrócić do pracy i musiałam podjąć też 

nowe wyzwania zawodowe. Wszystko zbiegło się więc w jednym momencie tak, że 

faktycznie mogłam praktycznie wszystko zacząć od zera, od nowa. Natomiast jestem 

w stanie sobie wyobrazić, i zresztą znam takie osoby, które mają zbyt wiele zależności 

(rodzina, praca, kariera, zobowiązania, które wręcz uniemożliwiają poddanie się 

procesowi tranzycji. To jest historia, to są zobowiązania zawodowe, to są 

zobowiązania rodzinne, to są pewne sytuacje. Ja na przykład nie podjęłabym decyzji 

o korekcie prawnej, dopóki żyli moi rodzice.  Ze względu na ich stan zdrowia nie 

naraziłabym ich na ten stres, żeby jeszcze dokładać im to. Także gdyby żyli, gdyby nie 

to, że choroby zabrały ich prędzej (a bez nich mogliby jeszcze śmiało sobie pożyć), to 
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prawdopodobnie do dzisiaj bym korekty nie przeszła. A w obecnym wieku raczej już 

nie zdecydowałabym się na korektę.  

Pewne rzeczy w moim życiu więc zbiegły się tak, że otworzyły mi furtkę, ale zdaję 

sobie sprawę, że osoby w moim wieku czy, powiedzmy, koło czterdziestki, mają już 

tyle różnych zależności, że ciężko to wszystko nagle poodcinać i zacząć od zera. 

Z: Opowiedz, jak to było, jak wyszłaś z tego sądu? Co poczułaś? 

A: Tak, jak już wcześniej mówiłam, właściwie sam fakt – czy wyrok będzie pozytywny, 

czy negatywny – w momencie, gdy decydowałam się na proces, nie miał dla mnie 

znaczenia. Sam wyrok więc przyjęłam podobnie. Byłam, oczywiście, szczęśliwa, ale 

nic się w moim życiu nie zmieniło. Funkcjonowałam już wtedy w pełni jako kobieta, 

a przez to, że miałam już wtedy własną fundację, odeszły mi także problemy, które 

miałam jeszcze w czasie, gdy składałam pozew.  

Nauczyłam się też do tego czasu pokazywać dokumenty w taki sposób, że właściwie 

nikt mi ich nie kwestionował, chociaż i wcześniej nie miałam z tym właściwie 

większego problemu. Wiem, że dla niektórych osób przed korektą prawną już samo 

podawanie imienia zgodnego z tym, jakie mają w dokumentach, jest już ogromnym 

problemem, ale dla mnie nigdy tak nie było. Taka ciekawostka: mamy w siedzibie 

fundacji takiego maluszka dwudniowego, niemowlaka, który służy do nauki 

pielęgnacji niemowląt. Ochrzciłam go Krzysiu, czyli imieniem, które nadali mi moi 

rodzice. Jak widać, nie mam z tym imieniem w ogóle żadnego problemu. 

Dzień wyroku był zatem dla mnie po prostu kolejnym dniem.  

Chociaż śmieszne było też to, co wyłapywałam, kiedy sędzia powiedział podczas 

pierwszej rozprawy, że musi się zwracać do mnie w formie męskiej, a pod koniec 

rozprawy i tak już mówił w formie żeńskiej. A na drugiej rozprawie, kiedy odczytywał 

wyrok, co chwila się mylił i poprawiał końcówki [śmiech]. Także bardziej 

zapamiętałam pewne humorystyczne wydarzenia. 

W sumie niewiele się zmieniło. Na pierwszej rozprawie byłam z przyjaciółkami. Na 

drugą pojechałam sama. Weszłam, pięć minut, odczytane, wyszłam, pojechałam do 

domu. 

A potem działy się cyrki, bo okazało się, że pani referendarz zrobiła „dwuklika” przy 

wpisywaniu bardzo długiego numeru aktu urodzenia, i musiałam wrócić z urzędu 

stanu cywilnego do sądu, w sądzie wrócić na wokandę, pan sędzia musiał stwierdzić, 
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czy jest błąd po stronie urzędu stanu cywilnego, czy po stronie sądu. Przerzucanie 

papierów w tę i z powrotem trwało ponad dwa miesiące. I zamiast mieć zmienione 

dokumenty już pod koniec lutego, mogłam je odebrać dopiero pod koniec kwietnia.  

Z: Czy proces tranzycji wpłynął na twoje relacje z bliskimi, takimi jak siostra, syn? 

A: Na pewno. Myślę, że wpłynęły w tym sensie, że mam inne oczekiwania, niż bym 

miała, gdybym tej korekty nie przeszła. Mimo, że sama uczę innych i często 

powtarzam, że transpłciowość mnie nie determinuje, że ona jest tylko jednym z 

elementów mojego ja, mojego życia, to wiele rzeczy w relacjach z bliskimi nadal 

oceniam przez pryzmat tego, że jestem osobą trans. „Być może syn, siostra się nie 

odzywa, bo jestem osobą trans.” A od czasu do czasu przychodzi taka sytuacja, która 

zadaje temu poglądowi kłam. Przypominam sobie wtedy: no tak, jak ja się do mamy 

przez pół roku nie odzywałam, to było okej. A potem, jak już przyjechałam, mama 

reagowała słowami: „To czego znowu potrzebujesz? Sobie o matce przypomniałeś, 

nie?”. I myślę, że u mnie teraz jest podobnie.    

Relacje na pewno zmieniły się w tym sensie, że zwłaszcza teraz, kiedy sama już wiem, 

czego doświadczam, czego doświadczałam, czego doświadczają osoby, z którymi się 

spotykam w kontekście swojej inności, to wiem, jak im jest ciężko, jak im było ciężko, 

jak do końca życia w pewnych kwestiach ciężko im będzie. To, że w ogóle próbują 

sobie z tym poradzić, że mnie nie odtrącają, że starają się wychodzić naprzeciw moim 

oczekiwaniom, to jest bardzo dużo. Zawsze sobie wtedy przypominam, że mogłabym 

nie mieć nawet tego.  

To jest tak: jak się gdzieś słyszy czy czyta o jakichś fajnych relacjach, to się myśli: 

„Kurczę, a czemu u mnie aż tak nie jest?”. Ale potem zaraz przychodzi informacja o 

relacji zupełnie odmiennej, i wtedy mówię sobie: „Nie no, przecież nie mam aż tak 

źle”. 

Każda poważna zmiana w życiu niesie ze sobą pewien wstrząs. W moim przypadku 

jest to transpłciowość, ale nie tylko. Jestem osobą z niepełnosprawnością. Mam 

endoprotezę stawu biodrowego. Po moim wypadku musiałam przez pół roku uczyć 

życia się na nowo. Wtedy byłam jeszcze w małżeństwie, a moja żona dostawała ode 

mnie wtedy niezły wycisk przez to, że ja nie potrafiłam odnaleźć się w tej nowej 

sytuacji. Tym bardziej jestem w stanie sobie wyobrazić, że każda inność, każda nowa 

sytuacja w życiu spowodowana odkryciem czegoś, czy po prostu doświadczeniem 

czegoś, zawsze jest trudna dla wszystkich naszych bliskich dookoła. Cokolwiek by to 

było, zawsze to powoduje różne perturbacje, niosące różne skutki.  
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Każdy może w dowolnym momencie, z dowolnych powodów okazać się mniejszością.   


