
 

               

 

  

 

 

 

 

 

Organizacje LGBT w Polsce 

działalność, finansowanie, sieć powiązań 

 

 

 

 
 

 

 

 

Warszawa, październik 2019 

  



 

1 
 

  



 

2 
 

 

Spis treści 
Wstęp 4 

Ogólna charakterystyka organizacji 10 

1. Podstawowe informacje 10 

2. Źródła finansowania 11 

3. Grantodawcy 17 

4. Współpraca z samorządami 18 

5. Współpraca z biznesem 19 

6. Przepływy finansowe między organizacjami 20 

7. Powiązania polityczne organizacji LGBT 21 

8. Inne powiązania organizacji LGBT 24 

9. Znaczenie kluczowych organizacji dla środowiska LGBT 25 

10. Relacje osobowe i organizacyjne w środowisku LGBT 25 

11. Media zainteresowane tematem LGBT 26 

12. Organizacje LGBT w mediach społecznościowych 27 

Kluczowe organizacje o zasięgu ogólnopolskim 28 

I. Fundacja im. Stefana Batorego 28 

II. Kampania Przeciw Homofobii 36 

III. Miłość Nie Wyklucza 47 

IV. Lambda Warszawa 53 

V. Fundacja Replika 60 

VI. Fundacja Trans-fuzja 63 

Organizacje regionalne 70 

VII. Fundacja Wolontariat Równości 70 

VIII. Stowarzyszenie Grupa Stonewall 79 

IX. Stowarzyszenie na rzecz osób LGBT „Tolerado” 84 

X. Lambda Szczecin 91 

XI. Kultura Równości 96 

XII. Stowarzyszenie Stan Równości 100 

XIII. Fundacja Akceptacja 103 

XIV. Stowarzyszenie Queerowy Maj 107 

XV. Fundacja Równość.org.pl 110 

XVI. Stowarzyszenie Fabryka Równości 113 

XVII. Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa 116 



 

3 
 

XVIII. Stowarzyszenie Tęczówka 119 

XIX. Prowincja Równości 123 

XX. Stowarzyszenie Marsz Równości w Lublinie 126 

XXI. Płocki Marsz Równości 129 

XXII. Marsz Równości w Rzeszowie 132 

XXIII. Stowarzyszenie Tęczowe Opole 134 

XXIV. Stowarzyszenie Instytut Równości 136 

XXV. Stowarzyszenie Pracownia Różnorodności 138 

XXVI. Stowarzyszenie Tęczowy Białystok 141 

XXVII. Stowarzyszenie Równość na Fali 144 

Organizacje „tematyczne” 148 

XXVIII. Fundacja Wiara i Tęcza 148 

XXIX. Stowarzyszenie My Rodzice 150 

XXX. Akceptacja Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Homoseksualnych, Biseksualnych i 
Transpłciowych 153 

XXXI. Fundacja Tęczowe Rodziny 156 

XXXII. Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego (PTPA) 159 

XXXIII. Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej 163 

XXXIV. Stowarzyszenie Bears of Poland 168 

XXXV. Fundacja REFFORM 170 

XXXVI. Fundacja Cicha Tęcza 174 

XXXVII. Stowarzyszenie Sistrum Przestrzeń Kultury Lesbijskiej 176 

XXXVIII. Stowarzyszenie „Klub Sportowy Chilli” 179 

XXXIX. Stowarzyszenie Voces Gaudii 180 

IL. Stowarzyszenie Profilaktyki Zdrowotnej „Jeden Świat” 182 

Wsparcie Fundacji Mamy i Taty 186 

 

  



 

4 
 

Wstęp 

 

W 2010 roku Fundacja Mamy i Taty przygotowała raport: „Przeciw wolności i demokracji. Strategia 
polityczna lobby LGTB w Polsce i na świecie: cele, narzędzia, konsekwencje.” 
W raporcie tym Fundacja przewidywała, iż strategia lobby politycznego LGBT będzie rozwijać się w 
następujących kierunkach: 

1.dążenie do penalizacji tzw. mowy nienawiści ze względu na orientację seksualną,  

2.wprowadzenie  do  szkół  tzw.  edukacji  seksualnej  uwzględniającej poglądy ideologów LGBT na 
kwestię orientacji seksualnej,  

3.zrównanie związków partnerskich z małżeństwem, 

4.przyznanie  parom  homoseksualnym  prawa  do nieograniczonej  adopcji dzieci. 

5.zaostrzenie walki    z ludźmi,  środowiskami  i  instytucjami  nie zgadzającymi  się  z  poglądami  
środowiska  LGBT  i  wyrażającymi publicznie swój sąd w tej sprawie. 
 

Punkty te stały się otwartymi postulatami środowiska LGBT i stanowią istotną oś sporu 
światopoglądowego w Polsce. 

Obecnie prezentujemy dokument opisujący finansowanie i powiązania polityczne organizacji LGBT. 
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Podsumowanie – finansowanie i powiązania 
 

• Do najpopularniejszych źródeł finansowania organizacji LGBT w Polsce należą Fundacja Batorego 
(w szczególności mniejsze lokalne organizacje), organizacja zbiórek internetowych (w tym poprzez 
portale crowdfundingowe) oraz środki potocznie nazywane funduszami norweskimi (EEA Grants i 
Norway Grants). Instytucje wspierające środowisko LGBT reprezentują zazwyczaj liberalny lub 
lewicowy profil. Duża część środków otrzymywanych przez organizacje LGBT pochodzi z zagranicy.  

• W dalszej kolejności organizacje finansują swoje działania z darowizn od różnych podmiotów i osób 
prywatnych oraz z grantów Open Society Foundations (fundacja założona przez George’a Sorosa).  

• Popularnym źródłem finansowania dla organizacji zlokalizowanych w Warszawie są różnego 
rodzaju dotacje celowe przyznawane przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.  

• Na kolejnych miejscach znajdują się mikrogranty od marki Sprite (The Coca-Cola Company) dla 
nowych marszów równości, zbiórka 1% czy granty z ILGA – Europe (Międzynarodowe 
Stowarzyszenie Lesbijek i Gejów), które pozyskały największe organizacje.  

• Trzeba tu zaznaczyć, że większość organizacji nie publikuje sprawozdań finansowych – nie ma 
takiego obowiązku. Zebrane dane pochodzą głównie ze szczątkowych informacji zamieszczanych 
w social mediach organizacji, wywiadów z liderami czy sprawozdań grantodawców.  

• Organizacje LGBT w Polsce najczęściej są powiązane z mniejszymi partiami opozycyjnymi tj. 
Wiosna, Razem, Nowoczesna i SLD. Nieliczne organizacje posiadają także relacje z politykami 
Platformy Obywatelskiej. Przez większość środowiska PO jest jednak uważana za ugrupowanie, 
które w najlepszym razie zrobiło niewiele dla osób LGBT, w najgorszym przypadku zdradziło je bez 
skrupułów.  

• Powiązania z Prawem i Sprawiedliwością, Solidarną Polską, Polską Razem, Polskim Stronnictwem 
Ludowym czy Kukiz’15 nie pojawiają się. Przedstawiciele organizacji LGBT uważają, że te 
ugrupowania przyczyniają się do dyskryminacji osób nieheteronormatywnych oraz podsycają 
niechęć wobec środowiska. Skargi na rządy Prawa i Sprawiedliwości są jednym z ważniejszych 
tematów wywiadów z liderami organizacji. Organizacje LGBT są zdecydowanie przeciwne 
prawicowym i narodowym partiom politycznym, w związku z czym nie nawiązują z nimi żadnych 
relacji. 

• Wśród polityków, którzy utrzymują szczególnie silne relacje z organizacjami LGBT oraz pośrednio 
otrzymują od nich poparcie, wyróżniają się: Robert Biedroń (europoseł Wiosny), Krzysztof Śmiszek 
(Wiosna, partner Roberta Biedronia), Sylwia Spurek (europosłanka Wiosny, wcześniej w biurze 
RPO), Rafał Trzaskowski (prezydent Warszawy, PO), Monika Rosa (posłanka Nowoczesnej), Monika 
Płatek (kandydatka Wiosny do europarlamentu).  

• Silne powiązania polityczne z partiami lewicowymi i liberalnymi (Wiosna, Razem, Nowoczesna)  są 
charakterystyczne przede wszystkim dla ogólnopolskich i części regionalnych organizacji LGBT. W 
przypadku mniejszych organizacji te powiązania nie są tak powszechne, choć zdarza się, że ich 
członkowie należą do partii politycznych. 

• Część organizacji LGBT ma charakter antysystemowy, w tym zakresie, w jakim postulat 
rozszerzenia definicji małżeństwa („umożliwienie zawarcia małżeństwa dwóm osobom niezależnie 
od ich płci prawnej”) podważa zapisy obecnej Konstytucji RP. Aktywiści LGBT powołując się na 
wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z początku 2019 r. twierdzą, że 
wprowadzenie małżeństw osób tej samej płci nie wymaga zmian w Konstytucji RP.   
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Ogólna charakterystyka organizacji 

1. Podstawowe informacje  

● Zbadanych zostało 40 organizacji LGBT o zróżnicowanym stażu, statusie prawnym, finansowaniu, 
zakresie działania, medialnej rozpoznawalności.  

● W raporcie, dla opisu całości środowiska posługujemy się skrótem „LGBT” odnoszącym się do 
lesbijek, gejów, osób biseksualnych oraz osób transpłciowych. Część organizacji posługuje się 
skrótem „LGBTQ+”, co znaczy, że do wyżej wymienionej grupy dodaje osoby queer (niepewne 
swojej orientacji seksualnej lub jej poszukujące). W wybranych przypadkach do skrótu dodawano 
także „I”, „F” (friends) czy „A" (allies). Oznaczają one kolejno: interseksualistów, przyjaciół osób 
LGBT oraz sprzymierzeńców w walce z dyskryminacją. Rozbudowane skróty zachowano w cytatach, 
w pozostałych przypadkach ograniczono się do formy LGBT.  

● Najstarszą przeanalizowaną organizacją jest Fundacja im. Stefana Batorego (dalej: Fundacja 
Batorego), która działa od 1988 roku. Były też organizacje bardzo młode, założone dopiero w tym 
roku, jak np. Stowarzyszenie Marsz Równości w Lublinie.  

● Wśród zbadanych organizacji jest 25 stowarzyszeń (w tym 3 stowarzyszenia zwykłe), 11 fundacji 
oraz 4 grupy nieformalne. Przewagę liczebną stowarzyszeń można tłumaczyć tym, że zbadane 
organizacje w większości były powoływane do życia przez grupę znajomych posiadających wspólne 
zainteresowania lub cel. 

● Najczęściej spotykaną działalnością jest pomoc prawna i psychologiczna dla osób LGBT. Z kolei 
działaniem przynoszącym największą rozpoznawalność jest organizacja marszy równości. Dla wielu 
organizacji lokalnych jest to podstawowa działalność. 

● Organizacje podzielone zostały na trzy grupy: (1) Kluczowe organizacje o zasięgu ogólnopolskim, 
(2) Organizacje regionalne, (3) Organizacje „tematyczne”. W pierwszej grupie znalazły się kluczowe 
organizacje dla środowiska LGBT. Pomijając Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza, posiadają one 
bardzo długi staż. Ich średni wiek to 17 lat, podczas gdy przeciętny czas działania wszystkich 
zbadanych organizacji wynosi niecałe 7 lat.  

● Wszystkie organizacje należące do pierwszej grupy mają siedzibę w Warszawie. Pozostałe 
organizacje pochodzą m.in. z Poznania, Wrocławia, Bydgoszczy, Łodzi.  

● Ponadto 5 na 6 organizacji z pierwszej kategorii posiada status organizacji pożytku publicznego 
(OPP). 

● Status OPP wymusza na organizacjach prowadzenie transparentnej sprawozdawczości, ale z 
drugiej strony daje istotne przywileje. OPP mogą prowadzić zbiórkę 1%, są zwolnione z niektórych 
podatków, posiadają prawo do nieodpłatnego informowania o działalności w mediach.  

● Wśród organizacji regionalnych i „tematycznych” tylko 3 posiadają status OPP. Są to: 
Stowarzyszenie na rzecz osób LGBT „Tolerado”, Akceptacja Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób 
Homoseksualnych, Biseksualnych i Transpłciowych, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej. 

● Większość organizacji regionalnych i „tematycznych” jest młoda. Ich przeciętny wiek to 5 lat. Tylko 
8 organizacji posiada dłuższy niż dziesięcioletni staż.  

● Zazwyczaj organizacje, które posiadają długi staż i okrzepłe struktury, kierowane są przez osoby o 
bogatym doświadczeniu zawodowym i życiowym. Nie jest to jednak regułą. Jako przykład może 
posłużyć Kampania Przeciw Homofobii, jedna z najstarszych organizacji LGBT, której dyrektorem 
jest od dwóch lat Slava Melnyk, urodzony w 1992 r. W przypadku organizacji lokalnych, przede 
wszystkim tych, które za główny cel stawiają sobie organizację Marszu Równości w swoim regionie, 
możemy mówić o młodej kadrze. W dużej mierze kierują tymi organizacjami osoby młode (przed 
30 rokiem życia). 
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● Komunikacja organizacji LGBT, zwłaszcza w social mediach, jest skierowana do osób młodych. 
● Struktury organizacji LGBT rozwijają się poziomo i pionowo. Rozwój poziomy oznacza nie tylko, że 

powstają nowe organizacje, ale również, że działają w mniejszych miastach, takich jak Radom, 
Lublin czy Płock. Z kolei rozwój pionowy oznacza, że organizacje LGBT nawiązują relacje i uzyskują 
wsparcie od instytucji i osób postawionych wysoko w hierarchii władzy (partie polityczne, 
ambasady, media).  

● Korelacje między poziomem radykalizmu, wysokością budżetu, a zasięgami w mediach 
społecznościowych przedstawiają się następująco: 
 

Poziom radykalizmu a wysokość budżetu 
Spośród 11 organizacji o wysokim poziomie radykalizmu, 4 dysponują budżetem wysokości 
powyżej kilkudziesięciu tysięcy złotych. 
Poziom radykalizmu a zasięgi w mediach społecznościowych 
Wśród 7 organizacji, których strony na FB mają powyżej 10 tys. polubień wszystkie mają 
wysoki lub średni poziom radykalizmu. 
Wysokość budżetu a zasięgi w mediach społecznościowych 
Wśród 7 organizacji, których strony na FB mają powyżej 10 tys. polubień wszystkie poza 
Repliką dysponują dużymi budżetami, liczącymi co najmniej kilkaset tysięcy złotych.   

 

2. Źródła finansowania 

● Kluczową organizacją finansującą organizacje LGBT w Polsce jest Fundacja Batorego. W 2018 r. jej 
przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej wyniosły w 10,8 mln zł, w tym przychody 
z dotacji i darowizn w kwocie 7,8 mln. Natomiast fundusze własne organizacji wniosły w 2018 r. 
ponad 196 mln. zł., z czego największą część stanowią krótkoterminowe aktywa finansowe (137 
mln), następnie długoterminowe aktywa finansowe (35 mln) oraz budynek (14 mln). 

 
● Tylko nieliczne organizacje publikują swoje sprawozdania finansowe. Stąd informacje o źródłach 

finansowania czerpano zazwyczaj ze szczątkowych informacji zamieszczanych w social mediach 
organizacji, wywiadach z liderami czy sprawozdań grantodawców.  

● Dla dużych organizacji ogólnopolskich ważnym źródłem finansowania są granty, najczęściej 
pochodzące z zagranicznych instytucji publicznych i prywatnych.  

79

21

Struktura przychodów z dotacji i darowizn 
Fundacji Batorego (2018 r., w proc.)

Wpłaty od podmiotów zagranicznych Wpłaty od podmiotów polskich
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● Część funduszy pochodzi od instytucji europejskich. Z budżetu Unii Europejskiej przekazywane są 
pieniądze na przeciwdziałanie przemocy stosowanej wobec różnych grup, w tym osób LGBT. Z 
budżetu UE na l. 2021-2027 w ramach programu „Obywatele, Równość, Prawa i Wartości” zostanie 
przeznaczony 1,85 mld euro na propagowanie równości, przeciwdziałanie przemocy, rozwój 
postaw obywatelskich oraz działania na rzecz wartości Unii. Do celów tego programu należą m.in. 
walka z homofobią oraz innymi formami dyskryminacji, a także zapobieganie „wszelkim formom 
przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet oraz przemocy wobec innych grup ryzyka, takich jak 
osoby LGBTQI, niepełnosprawni, mniejszości, osoby starsze, migranci i uchodźcy”.  

● Dla większości średnich i małych organizacji podstawowym, a często jedynym grantodawcą jest 
Fundacja Batorego. Poza tym ważną rolę dla tych organizacji odgrywają dotacje, pochodzące z 
samorządów.  

● Kampania Przeciw Homofobii, Lambda Warszawa, Grupa Stonewall oraz Fundacja Wolontariat 
Równości udzielają też mikrograntów lub innego wsparcia finansowego dla mniejszych organizacji. 

● Darowizny, w tym zbiórki pieniędzy na portalach crowdfundingowych i na Facebooku, a także – w 
przypadku OPP – środki z 1% podatku to ważne źródła finansowania dla organizacji bez względu 
na wielkość i skalę działania. W przypadku organizacji Miłość Nie Wyklucza w 2018 r. z darowizn 
pochodziła ponad połowa przychodów (204 tys. zł – 58 proc. wszystkich przychodów). 

● Jako rodzaj finansowania należy też zakwalifikować bezpłatne wykonanie zlecenia na rzecz 
organizacji. Przykładowo, Fundacja Batorego w 2018 r. otrzymała od firmy Google roczny bezpłatny 
pakiet reklamowy AdWords, a rozgłośnie radiowe TOK FM i Radio Zet bezpłatnie emitowały spoty 
kampanii społecznych Fundacji. 

Źródła finansowania organizacji LGBT w Polsce* 

 źródło finansowania organizacje 

Polskie organizacje pozarządowe – LGBT i inne  

1 Fundacja im. Stefana 
Batorego 

Kampania Przeciw Homofobii, Miłość nie Wyklucza, Lambda 
Warszawa, Trans-fuzja, Tolerado, Grupa Stonewall, Kultura 
Równości, Akceptacja Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób 
Homoseksualnych…, Queerowy Maj, Równość.org.pl, 
Stowarzyszenie Fabryka Równości, Polistrefa, Stowarzyszenie 
Tęczówka, Stowarzyszenie Tęczowe Opole, Stowarzyszenie 
Pracownia Różnorodności, Polskie Towarzystwo Prawa 
Antydyskryminacyjnego, Towarzystwo Edukacji 
Antydyskryminacyjnej, Voces Gaudii, Stowarzyszenie „Jeden 
Świat” 

2 Lambda Warszawa 
(fundusz Stonewall) 

Cicha Tęcza, Prowincja Równości 

3 Kampania Przeciw 
Homofobii 

Stowarzyszenie Fabryka Równości 

4 Stowarzyszenie Pozytywni 
w Tęczy 

Fundacja REFFORM 

5 Fundusz Feministyczny Prowincja Równości 

6 Fundacja REFFORM Cicha Tęcza 
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7 Fundacja Feminoteka Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego 

8 Fundacja Trans-Fuzja Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego 

9 Polsko-Amerykańska 
Fundacja Wolności 

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego 

Administracja publiczna (krajowa, samorządowa) 

10 
Ministerstwo Pracy i 
Polityki Społecznej 

Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej 

11 
Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych RP 

Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej 

12 Ministerstwo Zdrowia Stowarzyszenie „Jeden Świat” 

13 

Urząd Miasta Warszawa Lambda Warszawa, Trans-Fuzja, Wolontariat Równości, Bears of 
Poland, Fundacja REFFORM, Polskie Towarzystwo Prawa 
Antydyskryminacyjnego 

14 Urząd Miejski w Gdańsku Tolerado 

15 Urząd Miasta Poznania Fundacja REFFORM 

16 Urząd Miasta Katowice Stowarzyszenie Tęczówka 

17 Urząd Miasta Krakowa  Stowarzyszenie „Jeden Świat” 

18 
Urząd Województwa 
Zachodniopomorskiego 

Lambda Szczecin 

19 

Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich (Narodowy 
Instytut Wolności) 

Równość.org.pl, Stowarzyszenie „Jeden Świat”  

20 

Centrum Inicjatyw 
Lokalnych w Poznaniu 
(program realizowany 
przez Gabinet Prezydenta 
Urzędu Miasta Poznania) 

Fundacja Akceptacja  

21 
Krajowe Centrum ds. AIDS 
(agenda Ministra Zdrowia) 

Polistrefa, Stowarzyszenie „Jeden Świat” 

22 

Krajowe Biuro ds. 
Przeciwdziałania 
Narkomanii 

Stowarzyszenie „Jeden Świat” 

Zagraniczne instytucje publiczne i grantodawcze  

23 

EEA & Norway Grants 
(tzw. fundusze norweskie) 

Kampania Przeciw Homofobii, Wolontariat Równości, Akceptacja 
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Homoseksualnych…, 
Równość.org.pl, Polistrefa, Polskie Towarzystwo Prawa 
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Antydyskryminacyjnego, Towarzystwo Edukacji 
Antydyskryminacyjnej, Stowarzyszenie „Jeden Świat” 

24 UE Kampania Przeciw Homofobii, Fundacja Akceptacja 

25 
Komisja Europejska  Kampania Przeciw Homofobii, Lambda Warszawa, Towarzystwo 

Edukacji Antydyskryminacyjnej 

26 
Rada Europy Kampania Przeciw Homofobii, Trans-fuzja, Fundacja Wolontariat 

Równości 

27 Erasmus+  Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej 

28 
Międzynarodowy Fundusz 
Wyszehradzki 

Queerowy Maj, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej 

29 Rząd Holandii Queerowy Maj 

30 
Ambasada Królestwa 
Niderlandów 

Kampania Przeciw Homofobii, Polskie Towarzystwo Prawa 
Antydyskryminacyjnego 

31 Departament Stanu USA Kampania Przeciw Homofobii 

32 Ambasada USA Kampania Przeciw Homofobii 

33 Ambasada Kanady Kampania Przeciw Homofobii 

34 Ambasada Danii Kampania Przeciw Homofobii 

35 Ambasada Szwecji Kampania Przeciw Homofobii 

36 
Przedstawicielstwo Rządu 
Flandrii 

Kampania Przeciw Homofobii 

Dostawcy usług publicznych 

37 Koleje Mazowieckie Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego 

38 

Miejskie Zakłady 
Autobusowe w 
Warszawie 

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego 

39 
Szybka Kolej Miejska w 
Warszawie 

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego 

40 Tramwaje Warszawskie Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego 

41 
Szpital Uniwersytecki w 
Krakowie 

Stowarzyszenie „Jeden Świat” 

Zagraniczne organizacje pozarządowe  

42 

Open Society 

Foundations (założona 
przez George’a Sorosa)  

Kampania Przeciw Homofobii, Trans-fuzja, Wiara i Tęcza, Polskie 
Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego  
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43 

ILGA Europe 
(Międzynarodowe 
Stowarzyszenie Gejów i 
Lesbijek – oddział Europa) 

Kampania Przeciw Homofobii, Miłość nie Wyklucza, Lambda 
Warszawa 

44 

Saplinq (organizacja 
obywatelska zajmująca się 
rozwojem społeczności 
LGBT na Słowacji) 

Queerowy Maj 

45 

PlanetRomeo Foundation 
(fundacja portalu 
randkowego dla gejów) 

Cicha Tęcza, Queerowy Maj, Polistrefa 

46 

Fundacja im. Róży 
Luksemburg 
(przedstawicielstwo w 
Polsce) 

Kampania Przeciw Homofobii, Polskie Towarzystwo Prawa 
Antydyskryminacyjnego 

47 

Mama Cash (holenderska 
fundacja 

finansowana m.in. przez 
amerykańskie fundacje 
Gatesów czy Levi Strauss) 

Trans-fuzja  

48 
Fundacja XminY 
(niezależna, Holandia) 

Kultura Równości 

49 

Fundacja im. Heinricha 
Bölla (niemiecka fundacja 
o profilu lewicowo-
liberalnym i 
proekologicznym, bliska 
ideowo partii Zielonych) 

Kampania Przeciw Homofobii, Trans-fuzja  

50 

The Sigrid Rausing Trust 
(brytyjska filantropijna 
organizacja zajmująca się 
prawami człowieka) 

Kampania Przeciw Homofobii, Polskie Towarzystwo Prawa 
Antydyskryminacyjnego 

51 

Fundacja Evens 
(organizacja dobroczynna 
z siedzibą w Belgii) 

Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej 

52 

Arcus Foundation 
(organizacja charytatywna 
działająca m.in. na rzecz 
osób LGBT) 

Kampania Przeciw Homofobii 

53 Astraea Lesbian 
Foundation for Justice 

Kampania Przeciw Homofobii 
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(amerykańska organizacja 
charytatywna zajmująca 
się prawami osób LGBT) 

54 

Global Fund for Women 
(amerykańska organizacja 
zajmująca się prawami 
kobiet) 

Kampania Przeciw Homofobii 

55 

Stiftung „Erinnerung, 
Verantwortung und 
Zukunft” [EVZ] (niemiecka 
organizacja federalna 
wypłacająca 
odszkodowania ofiarom 
nazizmu)  

Kampania Przeciw Homofobii 

Firmy prywatne, fundacje korporacyjne  

56 
Sprite (The Coca-Cola 
Company) 

Lambda Szczecin, Grupa Stonewall, Płocki Marsz Równości, 
Marsz Równości w Rzeszowie, Stowarzyszenie Tęczowe Opole  

57 

Ben&Jerry’s (producent 
lodów, marka firmy 
Unilever)  

Miłość nie Wyklucza 

58 
Love Fund (producent 
kosmetyków Lush)  

Lambda Warszawa 

59 Bank BNP Paribas Miłość nie Wyklucza, Lambda Warszawa  

60 
Gilead Sciences Polska 
(firma farmaceutyczna) 

Replika, Stowarzyszenie Fabryka Równości, Stowarzyszenie 
„Jeden Świat”  

61 Fundacja Tesco Fundacja Akceptacja 

62 Fundacja PZU Fundacja Akceptacja 

63 

Clifford Chance 
(międzynarodowa firma 
prawnicza) 

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego 

Organizacje branżowe  

64 Adwokatura Polska  Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego 

65 
Krajowa Izba Radców 
Prawnych 

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego 

66 
Naczelna Rada 
Adwokacka 

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego 

67 
Okręgowa Izba Radców 
Prawnych 

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego 
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Zbiórki, darowizny, działalność gospodarcza  

68 

Zbiórki internetowe Miłość nie Wyklucza, Lambda Warszawa, Trans-fuzja, Lambda 
Szczecin, Grupa Stonewall, Stan Równości, Wiara i Tęcza, Cicha 
Tęcza, Równość.org.pl, Stowarzyszenie Tęczówka, 
Stowarzyszenie Marsz Równości w Lublinie, Stowarzyszenie 
Tęczowy Białystok, Polskie Towarzystwo Prawa 
Antydyskryminacyjnego, Towarzystwo Edukacji 
Antydyskryminacyjnej, Voces Gaudii, Stowarzyszenie Sistrum  

69 

Darowizny Miłość nie Wyklucza, Lambda Warszawa, Replika, Trans-fuzja, 
Tolerado, Kultura Równości, Fundacja REFFORM, Stowarzyszenie 
Fabryka Równości 

70 
Zbiórka 1%  Miłość nie Wyklucza, Lambda Warszawa, Transfuzja, Tolerado, 

Bears of Poland, Fundacja REFFORM 

71 Działalność gospodarcza Miłość nie Wyklucza, Grupa Stonewall, Wolontariat Równości 

* Fundacja Batorego jest jednym z dysponentów funduszy EEA i Norway Grants (potocznie nazywane 
funduszami norweskimi). Pochodzenie środków zakwalifikowano zgodnie z tym jak przedstawiały je 
organizacje LGBT. 

** W wybranych przypadkach wsparcie nie miało formy pieniężnej ale np. preferencyjnego wynajmu 
lokalu czy publikacji reklam.  

*** Przedział czasowy finansowania jest różny w zależności od dostępności informacji. 

3. Grantodawcy 

Wśród zagranicznych organizacji non-profit znajdują się:  

• Open Society Foundations – międzynarodowa organizacja założona w 1993 r. przez 
amerykańskiego finansistę George’a Sorosa. Wcześniej znana jako Open Society Institute. Działa 
na rzecz rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego poprzez udzielanie finansowania 
organizacjom z całego świata.  

• ILGA Europe – Międzynarodowe Stowarzyszenie Gejów i Lesbijek – oddział Europa. 
Stowarzyszenie zrzesza blisko 600 organizacji z całego świata. Siedziba mieści się w Brukseli 
(Belgia). Działa na rzecz równouprawnienia osób LGBT. W 2018 r. budżet organizacji wyniósł 3,2 
mln euro. Granty stanowią 95 proc. budżetu organizacji. Składają się na nie w 29 proc. granty z 
Komisji Europejskiej, w 9 proc. z prywatnych fundacji, a w 57 proc. są to fundusze z 
przeznaczeniem na konkretne projekty. Pozostałe 5 proc. to darowizny od osób prywatnych i firm. 
Wśród organizacji finansujących są m.in. takie instytucje, jak Sigrid Rausing Trust, Open Society 
Institute, Freedom House (amerykańska organizacja pozarządowa promująca demokrację i prawa 
człowieka), Departament USA. 

• Saplinq – organizacja obywatelska zajmująca się rozwojem społeczności LGBT na Słowacji. Saplinq 
został założony w 2012 r., a jego najważniejsze projekty to PRIDE Košice i Freeq. Jego działalność 
jest finansowa z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego oraz z dotacji Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych Holandii. 

• PlanetRomeo Foundation – fundacja z siedzibą w Amsterdamie. Fundacja jest związana z 
działającym na całym świecie portalem społecznościowym dla gejów PlanetRomeo. Wspiera 
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przedsięwzięcia zmierzające do polepszenia jakości życia osób LGBTI na całym świecie, a w 
szczególności w krajach gdzie społeczność LGBT jest dyskryminowana.  

• Fundacja im. Róży Luksemburg (przedstawicielstwo w Warszawie) – organizacja non-profit 
założona w 1990 r., jedna z głównych politycznych fundacji w Niemczech, związana z partią Die 
Linke (Lewica – niemiecka partia socjaldemokratyczna). Zajmuje się szeroko rozumianą edukacją 
polityczną. Jest finansowana z dotacji przyznawanych przez ministerstwa Republiki Federalnej 
Niemiec.  

• Mama Cash – holenderska fundacja utworzona w 1983 r., która działa na rzecz praw kobiet 
poprzez wspieranie ruchów kobiecych i feministycznych na całym świecie. Co roku przyznaje 
dofinansowanie 130 organizacjom kobiecym. Jej działalność jest finansowana przez partnerów, 
do których należą m.in. Ford Foundation, Bill and Melinda Gates Foundation, Levi Strauss 
Foundation, Sigrid Rausing Trust.  

• Het Actiefonds (wcześniej XminY – hét actiefonds) – holenderska fundacja założona w 1968 r. 
Wspierająca ruchy społeczne działające na rzecz równości, zrównoważonego rozwoju i 
sprawiedliwości społecznej.  

• Fundacja im. Heinricha Bölla (przedstawicielstwo w Warszawie) – niemiecka fundacja założona w 
1997 o profilu lewicowo-liberalnym i ekologicznym, związana z partią Zielonych (Greens). Posiada 
biura na całym świecie. Wspiera rozwój społeczeństwa obywatelskiego m.in. poprzez 
przyznawanie grantów organizacjom pozarządowym. 

• Sigrid Rausing Trust – organizacja założona przez szwedzką filantrop Sigrid Rausing. Jedna z 
największych organizacji filantropijnych w Wielkiej Brytanii. Promuje prawa człowieka i prawa 
kobiet, wspiera działania antydyskryminacyjne i proekologiczne poprzez przyznawanie grantów 
organizacjom pozarządowym z całego świata.  

• Fundacja Evens – organizacja dobroczynna z siedzibą w Antwerpii w Belgii. Została założona w 
1990 r. przez pochodzącą z Polski rodzinę Evens. Fundacja posiada dwa oddziały w Paryżu i 
Warszawie. Promuje poszanowanie różnorodności i wielokulturowości, oraz projekty które 
podtrzymują nienaruszalność fizyczną, psychologiczną i etyczną. 

• Arcus Foundation – organizacja charytatywna założona w 2000 r. wspierająca przede wszystkim 
działalność organizacji LGBT. Fundacja przyznała w 2017 r. granty o łącznej wartości 28 mln 
dolarów.  

• Astraea Lesbian Foundation for Justice – amerykańska organizacja charytatywna założona w 1977 
r. zajmująca się prawami osób LGBT. Przyznaje granty organizacjom, których liderami są osoby 
LGBT lub osoby interseksualne, działającym na rzecz równouprawnienia ze względu na płeć i 
orientację seksualną. 

• Global Fund for Women – amerykańska organizacja zajmująca się prawami kobiet. Od 1988 r. 
fundacja przyznała ponad 100 mln dolarów 4 tysiącom organizacji ze 170 krajów, działającym na 
rzecz równouprawnienia kobiet.  

• Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft” [EVZ] – niemiecka organizacja federalna 
wypłacająca odszkodowania ofiarom nazizmu. Polskim partnerem programu jest Fundacja Polsko-
Niemieckie Pojednanie. EVZ wypłacił 979 mln euro ofiarom z Polski. Fundacja wspiera także 
projekty na rzecz praw człowieka i upamiętniające ofiary narodowego socjalizmu.  

4. Współpraca z samorządami 

● Duże organizacje o zasięgu ogólnopolskim nie korzystają z dotacji lub grantów samorządowych. 
Wyjątek stanowi Lambda Warszawa. 

● Dla mniejszych organizacji dotacje samorządowe stanowią ważne źródło finansowania. 
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● Współpraca organizacji i samorządów nie polega wyłącznie na przekazywaniu środków 
finansowych. Przedstawiciele Stowarzyszenia Tolerado zasiadają w miejskiej Gdańskiej Radzie ds. 
Równego Traktowania. Kultura Równości pojawia się na wydarzeniach, organizowanych przez 
władze miasta. Tolerado bierze udział w programach, organizowanych przez instytucje 
samorządowe. 

● Jako pomoc ze strony samorządu można zaliczyć wynajem lokalu na działalność społeczną na 
preferencyjnych warunkach. Z tej formy pomocy korzystają: Kampania Przeciw Homofobii, Kultura 
Równości. Niektóre organizacje przeznaczają część otrzymanej dotacji na wynajem, remont lub 
wyposażenie lokalu: Fundacja Akceptacja, Queerowy Maj, Stowarzyszenie Tęczówka.  

● Organizacje, które w jakikolwiek sposób były powiązane z samorządami: Fundacja Batorego, 
Kampania Przeciw Homofobii, Miłość Nie Wyklucza, Lambda Warszawa, Replika, Tolerado, Grupa 
Stonewall, Kultura Równości, Stan Równości, Fundacja Akceptacja, Fundacja Wolontariat 
Równości, Fundacja Tęczowe Rodziny, Bears of Poland, Fundacja REFFORM, Queerowy Maj, 
Równość.org.pl, Fabryka Równości, Tęczówka, Instytut Równości, Równość na Fali. 

● Samorządowcy którzy współpracują lub utrzymują relacje z organizacjami LGBT: Aleksandra 
Dulkiewicz (Gdańsk), Andrzej Jaśkowiak (Poznań), Jacek Sutryk (Wrocław), Rafał Trzaskowski 
(Warszawa), Paweł Rabiej (Warszawa), Michał A. Olszewski (Warszawa), Jacek Majchrowski 
(Kraków), Hanna Zdanowska (Łódź), Krzysztof Żuk (Lublin), Andrzej Nowakowski (Płock), Rafał 
Bruski (Bydgoszcz).  

● Na polu współpracy z samorządem bardzo aktywnie działa Miłość Nie Wyklucza. W 2018 r. MNW 
przygotowało Program Samorządowy dla LGBT+. Sztab wyborczy ówczesnego kandydata na 
prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego współpracował z MNW przy tym dokumencie. Został 
on podpisany po wyborach. „Warszawska Polityka Miejska na rzecz Społeczności LGBT+” (tzw. 
Karta LGBT Plus) zawiera główne postulaty, a nawet niektóre sformułowania, programu MNW. 

Zadania wyznaczone przez „Warszawską Politykę Miejską na rzecz Społeczności LGBT+” zostały 
podzielone na pięć kategorii:  
1. Bezpieczeństwo 

a. Reaktywacja hostelu interwencyjnego dla osób LGBT+ 
b. Miejski program monitorowania zachowań noszących znamiona przestępstw motywowanych 

homofobią 
c. Funkcja „latarników” w szkołach 

2. Edukacja 
a. Wprowadzenie edukacji antydyskryminacyjnej i seksualnej w każdej szkole 

3. Kultura i Sport 
a. Patronat prezydenta Warszawy nad Paradą Równości 
b. Wsparcie klubów sportowych LGBT+ 

4. Praca 
a. Wprowadzenie karty różnorodności w jednostkach UM 
b. Współpraca z pracodawcami przyjaznymi LGBT i tzw. tęczowymi sieciami pracowniczymi 

5. Administracja 
a. Klauzule antydyskryminacyjne w umowach z kontrahentami miasta 
b. Powołanie pełnomocnika prezydenta miasta ds. społeczności LGBT 

5. Współpraca z biznesem 

● Współpraca z międzynarodowymi korporacjami jest charakterystyczna dla dużych organizacji. W 
przypadku mniejszych ogranicza się do grantów, finansowanych przez markę Sprite należącą do 
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firmy Coca-Cola przeznaczonych dla podmiotów organizujących nowe marsze równości. Korzystały 
z nich Lambda Szczecin, Płocki Marsz Równości, Marsz Równości w Rzeszowie. 

● Współpraca może polegać na: 
o przekazaniu darowizny, np. Orange dla Fundacji Batorego, 
o bezpłatnym świadczeniu usług, np. Google dla Fundacji Wolontariat Równości, 
o oficjalnym udziale w wydarzeniu organizacji (być może połączonym ze wsparciem 

finansowym), np. korporacje uczestniczące w Paradzie Równości w Warszawie (Fundacja 
Wolontariat Równości), 

o udziale przedstawicieli organizacji w kampanii korporacji, np. Levis dla Fundacji 
Wolontariat Równości w związku z Paradą Równości, 

o udziale korporacji w kampanii organizacji, np. Ben & Jerry’s dla Miłość Nie Wyklucza 
o szkoleniach i spotkaniach przedstawicieli organizacji w korporacjach, np. Miłość Nie 

Wyklucza dla Royal Bank of Scotland, J.P. Morgan 
o zwiększaniu medialnej ekspozycji organizacji, np. Vouge dla Kampanii Przeciw Homofobii 

● Wśród kluczowych organizacji tylko w przypadku Trans-fuzji nie odnotowano współpracy z wielkim 
biznesem. Pozostałe współpracują w różnych formach z korporacjami. 

● Wśród mniejszych organizacji w różny sposób z korporacjami współpracują jedynie: Lambda 
Szczecin, Stowarzyszenie Grupa Stonewall, Kultura Równości, Fundacja Akceptacja, Fundacja 
Wolontariat Równości, Płocki Marsz Równości, Marsz Równości w Rzeszowie. 

● Warto odnotować odosobniony przypadek Fundacji REFFORM. Członkowie jej zarządu są 
jednocześnie założycielami i właścicielami internetowej hurtowni oraz stacjonarnych sklepów z 
akcesoriami erotycznymi. Prawdopodobnie oba rodzaje działalności – fundacja i biznes – wpływają 
na siebie i napędzają się wzajemnie. 

6. Przepływy finansowe między organizacjami 

● Nie odnotowano zbyt wielu udokumentowanych przepływów finansowych między organizacjami, 
których celem byłoby wzajemne wsparcie organizacji.  

o Fundacja Trans-fuzja w ramach grantu Mama Cash opublikowała cykl artykułów w 
czasopiśmie Replika.  

o Fundacja REFFORM przekazała 500 zł darowizny dla Fundacji Cicha Tęcza w ramach 
wspólnej organizacji Ogólnopolskiego Zlotu Głuchych w Poznaniu. Być może była to 
transakcja wiązana, bo miasto Poznań wsparło Fundację REFFORM kwotą 500 zł. 

o Stowarzyszenie Bears of Poland i Fundacja REFFORM uzyskują środki z 1% podatku, mimo 
że nie posiadają statusu OPP, dzięki współpracy z organizacją „Pozytywni w Tęczy”. 

o Stowarzyszenie „Pozytywni w Tęczy” w 2018 r. przekazało Fundacji REFFORM darowiznę 
w wysokości 3,1 tys. zł. na realizację celów statutowych (trzeci rok z rzędu). 

● Znacznie częściej organizacje wspólnie organizują akcje lub kampanie, ale szczegóły ich 
finansowania nie są ujawniane.  

● Lambda Warszawa, Grupa Stonewall oraz Fundacja Wolontariat Równości dysponują 
minigrantami, z których korzystają średnie i małe organizacje. 

● Kampania Przeciw Homofobii prowadzi zbiórkę pieniędzy na Facebooku pn. „Fundusz Prezesa”. Jej 
beneficjentami będą mniejsze organizacje LBGT, które organizują Marsze Równości. Na początku 
września 2019 r. przekroczono założony cel, czyli 105 tys. zł.  
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7. Powiązania polityczne organizacji LGBT 

● Organizacje LGBT w Polsce najczęściej są powiązane z mniejszymi partiami opozycyjnymi tj. 
Wiosna, Razem, Nowoczesna i SLD. W nielicznych przypadkach relacje takie istnieją także z 
politykami Platformy Obywatelskiej. Przez większość środowiska PO jest jednak uważana za 
ugrupowanie, które w najlepszym razie zrobiło niewiele dla osób LGBT, w najgorszym przypadku 
zdradziło je bez skrupułów.  

● Powiązania z Prawem i Sprawiedliwością, Solidarną Polską, Polską Razem, Polskim Stronnictwem 
Ludowym czy Kukiz’15 nie pojawiają się. Organizacje LGBT uważają, że te ugrupowania 
dyskryminują osoby LGBT oraz podsycają niechęć wobec nich. Skargi na rządy Prawa i 
Sprawiedliwości są jednym z ważniejszych tematów wywiadów z liderami organizacji.  

● Powiązania polityczne mogą polegać na: 
o osoby z władz organizacji są jednocześnie sympatykami, członkami lub kandydatami w 

wyborach z list partii politycznych, 
o znajomościach między politykami a reprezentantami organizacji, co w praktyce przekłada 

się np. na uczestnictwo polityka w wydarzeniu organizacji, 
o współpracy merytorycznej organizacji i partii politycznej, 
o relacjach między politykami a przedstawicielami organizacji w social mediach. 

● Warto zwrócić uwagę na stowarzyszenie Tolerado, które z jednej strony współpracuje aktywnie z 
władzami Gdańska, a z drugiej strony osoby z jego zarządu są sympatykami, a niektóre 
kandydowały w wyborach do Europarlamentu z list partii Wiosna. 

● Kilka organizacji, w tym Kampania Przeciw Homofobii, Lambda Szczecin, Grupa Stonewall i 
Stowarzyszenie Tęczówka, przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. sugerowało 
wyborcom, aby głosowali na kandydatów, którzy podpisali Europejską Deklarację Równości (w 
większości byli to kandydaci Wiosny i Lewicy Razem). 

● Polskie organizacje LGBT mają wśród swoich sympatyków pracowników ambasad obcych krajów, 
którzy oficjalnie reprezentują swoje placówki w np. w warszawskiej Paradzie Równości. Np. w 2019 
r. w Paradzie brały udział m.in. reprezentacje ambasad USA, Wielkiej Brytanii, Kanady, Norwegii, 
Finlandii, Szwecji. 
 

Partia Organizacja 
Razem Fundacja Batorego 

Miłość Nie Wyklucza 
Replika 
Kampania Przeciw Homofobii 
Trans-fuzja 
Kultura Równości 
Stan Równości 
Wolontariat Równości 
Marsz Równości w Lublinie 
Marsz Równości w Rzeszowie 
Tęczowe Opole 
Pracownia Różnorodności 
Tęczowy Białystok 
Kultura Równości  
Tęczówka 

Wiosna Fundacja Batorego 
Tolerado  
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Lambda Szczecin 
Grupa Stonewall 
Kultura Równości  
Stowarzyszenie Stan Równości 
Fundacja Wolontariat Równości 
Stowarzyszenie My, Rodzice 
Akceptacja Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób LGBT 
Queerowy Maj 
Polistrefa 
Fundacja Równość.org.pl 
Marsz Równości w Lublinie 
Płocki Marsz Równości 
Marsz Równości w Rzeszowie 
Tęczowe Opole 
Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego 

Nowoczesna Fundacja Batorego 
Fundacja Wolontariat Równości 
Stowarzyszenie My, Rodzice 
Tęczówka 
Marsz Równości w Rzeszowie 

SLD Fundacja Wolontariat Równości 
Marsz Równości w Rzeszowie 
Tęczowe Opole 
Równość na Fali 

PO Fundacja Batorego  
Stowarzyszenie Stan Równości 
Stowarzyszenie Fabryka Równości 
Marsz Równości w Lublinie 
Płocki Marsz Równości 
Instytut Równości 
Równość na Fali 

 
 
 

Polityk (status) Partia Organizacja LGBT 
Robert Biedroń 
(europoseł) 

Wiosna Kampania Przeciw Homofobii, Lambda Warszawa, 
Replika, Lambda Szczecin, Wolontariat Równości, 
Polistrefa, Płocki Marsz Równości, Marsz Równości w 
Rzeszowie 

Krzysztof Śmiszek 
(członek partii)  

Wiosna Kampania Przeciw Homofobii, Replika, Kultura 
Równości, Akceptacja Stowarzyszenie Rodzin i 
Przyjaciół Osób LGBT, Polskie Towarzystwo Prawa 
Antydyskryminacyjnego 

Sylwia Spurek (europoseł) Wiosna Kampania Przeciw Homofobii, Miłość Nie Wyklucza, 
Replika, Marsz Równości w Lublinie, Płocki Marsz 
Równości 

Monika Płatek  
(kandydatka do 
europarlamentu) 

Wiosna Fundacja Batorego, Kampania Przeciw Homofobii, 
Miłość nie Wyklucza, My, Rodzice, Akceptacja 
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Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób LGBT, 
Replika 

Paulina Piechna-
Więckiewicz (członek 
partii)  

Wiosna Miłość Nie Wyklucza, Fundacja Wolontariat 
Równości  

Paweł Rabiej 
(wiceprezydent 
Warszawy) 

Nowoczesna Kampania Przeciw Homofobii 

Monika Rosa (poseł)  Nowoczesna Kampania Przeciw Homofobii, Miłość Nie Wyklucza, 
Lambda Warszawa, Replika  

Marek Szolc (radny 
Warszawy) 

Nowoczesna Kampania Przeciw Homofobii, Lambda Warszawa 

Joanna Senyszyn (członek 
partii) 

SLD Tolerado, Fundacja Wolontariat Równości 

Agnieszka 
Dziemianowicz-Bąk 
(członek partii)  

Razem Fundacja Batorego  

Włodzimierz Czarzasty 
(członek partii)  

SLD Wolontariat Równości  

Anna Maria Żukowska 
(rzecznik partii)  

SLD Miłość Nie Wyklucza 

Marcelina Zawisza 
(członek partii)  

Razem Fundacja Batorego, Miłość Nie Wyklucza, Replika 

Rafał Trzaskowski 
(prezydent Warszawy)  

PO Miłość Nie Wyklucza, Lambda Warszawa, Fundacja 
Wolontariat Równości 

Maciej Gdula  
(ekspert partii)  

Wiosna Replika  

Adam Ostolski  
(b. członek partii) 

Partia Zieloni  Trans-fuzja 

Aleksandra Dulkiewicz 
(prezydent Gdańska)  

PO  Tolerado  

Jacek Karnowski 
(prezydent Sopotu) 

bezpartyjny  Tolerado  

Wojciech Chudy (radny 
Osiedla Chartowo w 
Poznaniu) 

Nowoczesna  Grupa Stonewall 

Rafał Bruski (prezydent 
Bydgoszczy) 

PO Stan Równości  

Wanda Nowicka (członek 
partii)  

Wiosna  Stan Równości 

Grzegorz Napieralski 
(senator) 

SLD Wolontariat Równości  

Aneta Dekowicz  Wiosna Akceptacja Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób 
LGBT 

Jacek Majchrowski 
(prezydent Krakowa) 

bezpartyjny Queerowy Maj  

Hanna Zdanowska 
(prezydent Łodzi) 

PO Fabryka Równości 

Katarzyna Zapała (radna 
Kielc, zawiesiła 
członkostwo w partii) 

PO Prowincja Równości  
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Barbara Biskup (ekspert 
partii Razem) 

Razem  Prowincja Równości 

Krzysztof Żuk (prezydent 
Lublina) 

PO  Marsz Równości w Lublinie  

Joanna Mucha (poseł) PO Marsz Równości w Lublinie 
Andrzej Nowakowski 
(prezydent Płocka) 

PO Płocki Marsz Równości 

Maciej Kruszka (członek 
partii) 

Razem Tęczowe Opole 

Grzegorz Burghardt  
(kandydat do sejmiku) 

Razem Tęczowe Opole 

Elżbieta Polak  
(marszałek województwa 
lubuskiego) 

PO Instytut Równości 

Kacper Kubiak  Ruch Miejski 
Zielona Góra 

Instytut Równości 

Artur Eichhorst  Razem Pracownia Różnorodności 
Katarzyna Rosińska 
(członek partii) 

Razem Tęczowy Białystok 

Daniel Michalski (b. 
członek partii) 

Partia Zieloni Równość na Fali  

Krzysztof Faliński (radny 
Szczecina)  

PO Równość na Fali 

Piotr Apel (członek partii) Kukiz’15  Fundacja Batorego  
Ewa Lieder (poseł) Nowoczesna  Fundacja Batorego 
Katarzyna Lubnauer 
(poseł) 

Nowoczesna  Fundacja Batorego 

 

8. Inne powiązania organizacji LGBT 

● Wśród ważnych powiązań organizacji LGBT często powtarza się urząd Rzecznika Praw 
Obywatelskich. Relacje z Adamem Bodnarem nawiązały następujące organizacje: Fundacja 
Batorego, Miłość Nie Wyklucza, Lambda Warszawa, Marsz Równości w Rzeszowie, Stowarzyszenie 
My Rodzice. Warto zauważyć, że organizacje LGBT nawiązywały też relacje z przedstawicielami 
Biura RPO, przede wszystkim z Sylwią Spurek (od 2015 do 2019 r. pełniła funkcję zastępcy Rzecznika 
Praw Obywatelskich ds. równego traktowania). 

● Kluczowe organizacje LGBT posiadają szerokie sieci kontaktów i relacji w środowiskach 
opiniotwórczych (profesorowie, eksperci), medialno-kulturalnych (dziennikarze, publicyści, 
pisarze, aktorzy, teatry) i show-biznesowych (piosenkarze). Dzięki nim docierają ze swoimi 
przekazami do szerokiego spektrum odbiorców i mają za sobą rozpoznawalne publicznie 
autorytety. 

● Wśród osób ze środowiska medialno-kulturalnego sympatyzujących z LGBT znajdują się: Kazimiera 
Szczuka (dziennikarka), Agnieszka Graff (pisarka), Sylwia Chutnik (pisarka), Jacek Dehnel (pisarz), 
Mariusz Szczygieł (pisarz), Agnieszka Holland (reżyserka), prof. Magdalena Środa, Piotr Pacewicz 
(dziennikarz), Ewa Siedlecka (dziennikarka), Anja Rubik (modelka). 
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9. Znaczenie kluczowych organizacji dla środowiska LGBT 

● Fundacja Batorego pełni bardzo ważną rolę w środowisku organizacji LGBT. Z jej grantów korzystają 
zarówno ogólnopolskie, jak i lokalne organizacje. W sumie jest to 20 podmiotów. Fundacja 
Batorego oprócz przekazywania funduszy, dzieli się swoim know-how w zakresie fundraisingu czy 
komunikacji (warsztaty, szkolenia). Popularyzuje również działalność swoich grantobiorców w 
własnych kanałach social mediowych.  

● Kluczowe organizacje poza dysponowaniem dużymi środkami finansowymi posiadają również sieci 
kontaktów i relacji wśród opozycyjnych partii politycznych oraz w liberalnych i lewicowych 
środowiskach opiniotwórczych. Dzięki temu prowadzą działania lobbingowe w zakresie legislacji 
oraz działania PR-owe, które mają poprawić wizerunek i zwiększyć akceptację społeczną środowisk 
LGBT. 

● Duże organizacje integrują środowisko LGBT poprzez swoje akcje, jak również poprzez mobilizację 
do uczestnictwa w wydarzeniach mniejszych organizacji, np. lokalnych marszach równości.  

● Integracja i konsolidacja organizacji LGBT stanowi szerszy proces, charakterystyczny dla całego 
środowiska. Organizacje łączą się w koalicje i federacje, aby zwiększyć siłę swojego oddziaływania, 
a ich członkowie wspierają się dzięki wspólnym zjazdom, imprezom i projektom.  

● Obecnie można zaobserwować wśród lokalnych organizacji zjawisko zrzeszania się i 
formalizowania działalności. Warto zauważyć, że wiele stowarzyszeń przed rejestracją przez kilka 
lat działało jako grupy nieformalne. Trudno powiedzieć na ile formalizowanie działalności jest 
podyktowane sytuacją finansową (np. większe możliwości zdobycia grantów na działalność), a na 
ile jest odpowiedzią na nieprzychylną sytuację społeczno-polityczną. 

10. Relacje osobowe i organizacyjne w środowisku LGBT 

● Poza osobami, wymienionymi w poniższej tabeli, warto zwrócić uwagę na dwie osoby, które 
rozpoczynały kariery w polskich NGOs LGBT a obecnie pracują w międzynarodowych organizacjach 
LGBT, udzielających wsparcia finansowego organizacjom polskim: 

o Agata Chaber – jest dyrektorem finansowym w ILGA Europe (Międzynarodowe 
Stowarzyszenie Gejów i Lesbijek – oddział Europa), była prezesem Kampanii Przeciw 
Homofobii w l. 2012-2018. 

o Wiktor Dynarski – pracuje w Open Society Foundations (założonej przez George’a Sorosa) 
przy programach zdrowotnych. Był prezesem Fundacji Trans-fuzja. 

● Ważnym elementem nawiązywania i utrzymywania relacji między osobami i organizacjami LGBT 
jest udział w wydarzeniach LGBT, takich jak np. marsze równości. Duże organizacje chętnie 
informują o takich aktywnościach w mediach społecznościowych.  

● Kampania Przeciw Homofobii jest wpływową organizacją m.in. dzięki swojej strukturze. 
Początkowo miała oddziały zamiejscowe w większości dużych miast. Po 2011 r. zostały one 
zlikwidowane, ale część przekształciła się w samodzielne organizacje: Fabryka Równości (Łódź), 
Kultura Równości (Wrocław), Tolerado (Gdańsk), Tęczówka (Katowice), Równość na Fali (Szczecin). 
Nieco wcześniej wyłoniła się z KPH Pracownia Różnorodności (Toruń). Podobnie było z 
czasopismem LGBT Replika, które po 2011 r. zaczęło być wydawane przez powołaną do tego celu 
fundację o tej samej nazwie. Pośrednio dzięki KPH powstało stowarzyszenie My, Rodzice, założone 
przez absolwentów kursów dla rodziców osób LGBT prowadzonych przez KPH.  

Organizacja Relacje z innymi organizacjami 
Kampania Przeciw Homofobii Lambda Warszawa 

Trans-fuzja 
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Replika 
Stowarzyszenie Akceptacja 
Miłość Nie Wyklucza 
My, Rodzice 
Tolerado 
Fabryka Równości 
Marsz Równości w Rzeszowie 
Stowarzyszenie Instytut Równości 

 

 

11. Media zainteresowane tematem LGBT 

● Zjawiskiem LGBT są zainteresowane media liberalno-lewicowe. Szczególnie chętnie pisze na ten 
temat Onet. W regionalnych wydaniach Gazety Wyborczej można z kolei znaleźć relacje z marszów 
równości. Telewizja TVN emituje rozmowy z osobami LGBT. 

● Wiele wywiadów z osobami LGBT publikuje czasopismo life-stylowe Vogue. Wynika to 
prawdopodobnie ze współpracy z Kampanią Przeciw Homofobii. Na portalu Vogue.pl regularnie 
publikuje Mike Urbaniak – dziennikarz, ważny członek środowiska LGBT w Polsce.  

● Wiele audycji o tematyce LGBT pojawia się na antenie radia TOK FM, które należy do Agory, 
wydawcy Gazety Wyborczej. Warto przy tym odnotować, że Mariusz Kurc i Wojciech Tomasik z 
Fundacji Replika pracują w TOK FM. Jedną z najważniejszych dziennikarek radia TOK FM jest Agata 
Kowalska – lesbijka, która zawarła w Niemczech związek małżeński z Emilią. 

● W związku z aktywnością Gazety Wyborczej w temacie LGBT warto odnotować, że w portalu 
gazeta.pl pracuje Wiktoria Beczek z zarządu Miłość Nie Wyklucza. 
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12. Organizacje LGBT w mediach społecznościowych  

• Niemal wszystkie organizacje prowadzą profil na Facebooku. Większość z nich regularnie 
wykorzystuje social media do komunikacji ze swoimi interesariuszami. Bardzo często 
propagowane są treści i wydarzenia, tworzone przez zaprzyjaźnione organizacje.  

• Wyraźna część profili FB posiada dużą liczbę „polubień”. 80 proc. profili ma ponad tysiąc polubień, 
prawie ¼ profili ma między 5 a 10 tys. polubień, 7 organizacji posiada ponad 10 tys. polubień, w 
tym dwie są obserwowane przez ponad 50 tysięcy osób.  

• Najbardziej popularne na FB są kluczowe organizacje. Kampania Przeciw Homofobii jest 
obserwowana przez ponad 62 tys. osób, a Miłość Nie Wyklucza przez 53 tys. osób.  

• Fundacja Batorego jest obserwowana przez blisko 20 tys. osób. Regularnie publikuje posty, w 
których informuje o organizowanych wydarzeniach.  

• Spośród innych organizacji największą popularnością cieszą się Stowarzyszenie Grupa Stonewall 
(32,7 tys. polubień) – główny organizator Marszu Równości w Poznaniu oraz Fundacja Wolontariat 
Równości (29,7 tys. polubień) – organizator Marszu Równości w Warszawie.  
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Kluczowe organizacje o zasięgu ogólnopolskim 

I. Fundacja im. Stefana Batorego  

Siedziba  Warszawa 
Poziom radykalizmu - 
Wielkość/skala działania duża/ogólnopolska 
Główne postulaty Upowszechnienie zasad demokratycznego państwa prawa, przejrzystości 

w życiu publicznym, społecznej kontroli nad instytucjami publicznymi 
oraz przeciwdziałania patologiom życia publicznego i społecznego.  
Działania na rzecz ochrony praw i swobód obywatelskich, równych praw 
kobiet i mniejszości 

Najważniejsza 
działalność 

Udzielanie finansowania mniejszym organizacjom, sprzeciw wobec 
reformy sądownictwa, szkolenia, stypendia, think tank forumIdei 

Skala udziału w debacie 
publicznej 

duża 

Zasięgi w mediach 
społecznościowych 
(liczba polubień na FB) 

19 tys.  

Finansowanie granty (Open Society Foundations), zbiórka 1%, darowizny 
Powiązania polityczne liczne powiązania w opozycyjnych partiach politycznych 
Powiązania inne liczne powiązania wśród liderów opinii (nauka, media) 

 

1. Podstawowe informacje 

● Organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego (OPP) założona przez 
George'a Sorosa, amerykańskiego finansistę i filantropa, fundatora Open Society Foundations, oraz 
grupę działaczy polskiej opozycji demokratycznej lat 80. 

● Działalność organizacji polega na udzielaniu finansowania mniejszym podmiotom w trzech 
głównych obszarach: demokracja w działaniu; aktywni obywatele; dla Białorusi. Organizacje LGBT 
korzystają z dotacji w ramach pierwszego programu.  

2. Finansowanie 

● Rachunek zysków i strat Fundacji Batorego w 2018 r. był ujemny, co organizacja tłumaczy tym, że 
„działalność statutowa Fundacji w 2018 r. była finansowana nie tylko z bieżących przychodów, ale 
również dochodów z lat ubiegłych zgromadzonych w funduszu statutowym”. 
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Źródło: Sprawozdanie Finansowe za 2018 

• Fundusze własne organizacji wniosły w 2018 r. ponad 196 mln. zł., z czego największą część 
stanowią krótkoterminowe aktywa finansowe (137 mln), następnie długoterminowe aktywa 
finansowe (35 mln) oraz budynek (14 mln). 
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Źródło: Sprawozdanie 2018 

● Głównym źródłem przychodów Fundacji Batorego są dotacje i darowizny. Największe pochodzą z 
zagranicy, ale wysoka jest również kwota, uzyskana przez Fundację w ramach przekazywania 1% 
podatku (w 2018 było to 1 073 747,45 zł, a w 2019 – 1 571 199 zł). Warto odnotować dużą 
darowiznę dla Fundacji od Orange Polska (100 tys. zł) oraz Altus TFI (70 tys. zł). 

 

Źródło: Sprawozdanie Finansowe za 2018 

 

● Fundacja Batorego w 2018 r. otrzymała od firmy Google roczny bezpłatny pakiet reklamowy 
AdWords. Z kolei Grupa Radiowa AGORA sp. z.o.o. (Tok.FM) oraz firma Eurozet sp. z o.o. (Radio 
Zet) bezpłatnie emitowały spoty kampanii społecznych Fundacji. 

● Wśród kosztów dominują koszty programów, a wśród nich połowę pochłania program Demokracja 
w działaniu. 
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Źródło: Sprawozdanie Finansowe za 2018 

3. Powiązania polityczne 

● Kariera polityczna Aleksandra Smolara 

Aleksander Smolar (prezes Fundacji Batorego) – był doradcą premierów Tadeusza Mazowieckiego oraz 
Hanny Suchockiej. Zasiadał we władzach Unii Demokratycznej i następnie Unii Wolności. Środowisko 
skupione wokół tych partii, a także niektórzy politycy, tworzyli Platformę Obywatelską lub znaleźli się 
później w jej orbicie wpływów. Aktualne wypowiedzi Smolara na tematy polityczne wskazują, że choć 
jest zdecydowanie krytyczny wobec rządów PiS, ma niejednoznaczny stosunek wobec działań opozycji 
(wyrażał sympatię wobec KOD, ale krytykował PO).  

● Politycy gośćmi Fundacji Batorego  

Fundacja Batorego organizuje debaty, na które zaprasza polityków wszystkich partii. Przykładowo, w 
kwietniu 2017 r. odbyła się debata z udziałem Krzysztofa Łapińskiego (PiS; później kancelaria PAD), 
Michała Szczerby (PO), Piotra Apela (Kukiz’15) i Agnieszki Dziemianowicz-Bąk (Razem), a w maju 2017 
r. roku dyskutowali Michał Boni, Włodzimierz Cimoszewicz, Ludwik Dorn, Joanna Kluzik-Rostkowska, 
Bartłomiej Sienkiewicz i Kazimierz Michał Ujazdowski. W 2018 r. został zaproszony Włodzimierz 
Cimoszewicz, a swoje przemówienie miał minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. W 2019 r. 
w debatach wzięli udział następujący politycy: Ewa Lieder (Nowoczesna), Katarzyna Lubnauer 
(Nowoczesna), Wanda Nowicka (Wiosna), Agnieszka Dziemianowicz-Bąk (Razem). 

● Kontakty w mediach społecznościowych 
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Członkowie zarządu Fundacji Batorego dbają o swoją prywatność w mediach społecznościowych i nie 
ujawniają ani swoich kontaktów, ani zdjęć. Wyjątkiem jest publicysta Edwin Bendyk. Wśród jego 
„znajomych” na FB znajdują się politycy PO (Joanna Mucha, Róża Thun, Bogdan Zdrojewski, Bartosz 
Arłukowicz), Wiosny (Robert Biedroń, Krzysztof Śmiszek, Krzysztof Gawkowski), Nowoczesna (Krzysztof 
Mieszkowski, Paweł Rabiej), Razem (Marcelina Zawisza, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk). 

4. Powiązania inne 

● Liderzy opinii wśród gości debat Fundacji Batorego 

Wśród gości Fundacji pojawiają się znane i wpływowe osobistości ze świata nauki, które wpływają na 
kształt debaty publicznej w Polsce, np. profesorowie: Antoni Dudek, Rafał Matyja, Ryszard Bugaj, 
Jadwiga Staniszkis, Radosław Markowski, Henryk Domański, Andrzej Rychard, Ewa Łętowska.  

● Liderzy opinii w kampaniach Fundacji Batorego  

W serii spotów profrekwencyjnych Fundacji Batorego (zachęcających do udziału w eurowyborach w 
2018 r.) wzięli udział znani aktorzy, np. Jerzy Radziwiłowicz, Piotr Machalica, Mateusz Damięcki, Olga 
Bołądź, Dorota Wellman, Maria Seweryn. Z kolei w kampanii zachęcającej do przekazania Fundacji 1% 
podatku wzięli udział Olga Tokarczuk, Małgorzata Szejnert, prof. Karol Modzelewski. 

● Liderzy opinii wśród kontaktów w mediach społecznościowych 

Wśród facebookowych „znajomych” Edwina Bendyka (członka zarządu fundacji) znajdują się osoby 
zabierające głos i kształtujące debatę publiczną w Polsce, np. Adam Bodnar, Jan Mencwel, Maja 
Kleczewska, Karolina Wigura, Dariusz Stola, Witold Bereś, Henryk Wujec, prof. Paweł Śpiewak, prof. 
Andrzej Friszke, Rafał Woś, Tomasz Piątek, Maciej Witucki (obecnie szef Lewiatana), prof. Magdalena 
Środa, Piotr Pacewicz, Stefan Chwin, Kazimiera Szczuka, Grzegorz Sroczyński, Sylwia Chutnik, Blanka 
Mikołajewska. Większość z tych osób reprezentuje poglądy lewicowo-liberalne.  

Warto odnotować dużą reprezentację samorządowców wśród kontaktów na FB, np. Aleksandra 
Dulkiewicz (Gdańsk), Andrzej Jaśkowiak (Poznań), Jacek Sutryk (Wrocław), Michał A. Olszewski 
(Warszawa). Poza tym wielu pracowników samorządowych niższych szczebli. 

5. Misja 

• działania służące upowszechnieniu zasad demokratycznego państwa prawa, przejrzystości w życiu 
publicznym, społecznej kontroli nad instytucjami zaufania publicznego oraz przeciwdziałania 
patologiom życia publicznego i społecznego;  

• działania na rzecz ochrony praw i swobód obywatelskich, równych praw kobiet i mniejszości, 
dostępu obywateli do informacji, pomocy prawnej i wymiaru sprawiedliwości oraz propagowania 
postaw obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności. 

6. Działalność 

Główne działania poza udzielaniem dotacji: 

● Szkolenia 

Fundacja Batorego przekazała 0,5 mln zł na 15 projektów pozakonkursowych służących środowisku 
NGO lub realizujących ważne cele społeczne. Poza dotacjami prowadziła szkolenia dla organizacji 
pozarządowych: „3 szkolenia jednodniowe nt. mediów społecznościowych, 2 szkolenia dwudniowe o 
budowaniu relacji z otoczeniem oraz 3 dłuższe cykle szkoleniowe nt. komunikacji i fundraisingu. Wzięło 
w nich udział 90 osób z 53 organizacji”. 
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● Stypendia 

W 2018 r. roku Fundacja Batorego prowadziła dziewięć tzw. Funduszy Powierzonych, z których 
większość została przeznaczona na finansowanie projektów edukacyjnych oraz stypendiów dla 
młodzieży z niezamożnych środowisk: 169 stypendiów na kwotę 335 522 zł, 11 dotacji na kwotę 119 
500 zł. 

● ForumIdei Fundacji Batorego 

W marcu 2018 r. Fundacja Batorego uruchomiła nowy program – forumIdei Fundacji Batorego, którego 
„celem jest poszukiwanie odpowiedzi na współczesne wyzwania Polski w sferze społecznej i 
politycznej, w tym w stosunkach międzynarodowych, wspieranie podmiotowości i sprawczości 
obywateli oraz promowanie kultury dialogu między różnymi środowiskami ideowymi i politycznymi”. 
W 2018 r. prace forumIdei koncentrowały się na temacie reform sądownictwa w Polsce. 

● Monitoring wyborczy 

Koalicja organizacji pozarządowych (Fundacja Batorego, Akcja Demokracja, Komitet Obrony 
Demokracji, Sieć Obywatelska Watchdog Polska, Kampania Przeciw Homofobii) przeprowadziła 
podczas wyborów samorządowych w 2018 r. monitoring wyborów. W akcji wzięło udział 600 
społecznych obserwatorów, którzy obserwowali przygotowanie i przebieg głosowania, a także liczenie 
głosów w 233 losowo wybranych lokalach wyborczych w całej Polsce. Była to pierwsza tak duża 
obywatelska obserwacja wyborcza od 1989 roku.  

● LGBT na profilu Fundacji Batorego na platformie społecznościowej 

Fundacja Batorego udostępnia na swoim profilu na FB informacje o wydarzeniach, organizowanych 
przez swoich grantobiorców. Widoczne są również akcje LGBT. Poza tym na blogu Fundacji, na którym 
komentowane są bieżące kwestie polityczno-społeczne ukazał się krytyczny wpis na temat 
samorządowych uchwał anty-LGBT. 

7. Władze 

• Zarząd 

Prof. Aleksander Smolar (prezes) - politolog, publicysta, zastępca przewodniczącego Rady Naukowej 
Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu. Członek International Forum Research Council w 
Waszyngtonie. Członek Rady Dyrektorów Institute for Human Sciences przy Boston University. Prezes 
Fundacji Batorego od 1990 roku. Polityk Unii Demokratycznej i Unii Wolności. 

Dr hab. Mikołaj Cześnik (członek zarządu) - socjolog, politolog, profesor Uniwersytetu SWPS, członek 
zespołu badawczego Polskiego Generalnego Studium Wyborczego. Ekspert, który nie jest 
jednoznacznie kojarzony ani z mediami liberalnymi, ani prawicowymi. 

Dr Anna Materska-Sosnowska (członek zarządu) – politolożka, adiunkt w Zakładzie Systemów 
Politycznych Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Występuje przede wszystkim 
w mediach liberalnych. 

Edwin Bendyk (członek zarządu) - dziennikarz, publicysta, kierownik Ośrodka Badań nad Przyszłością 
Collegium Civitas, wykładowca Centrum Nauk Społecznych PAN, publicysta tygodnika „Polityka”. 

• Rada Fundacji 

Prof. Marcin Król (przewodniczący) – filozof i historyk idei, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i 
Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. 
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Jan Krzysztof Bielecki – ekonomista, premier RP w 1991 r., przewodniczący Rady Gospodarczej przy 
Premierze RP w latach 2010-2014. przewodniczący Rady Partnerów EY Polska. 

Agnieszka Holland – reżyser, scenarzystka, Prezydent Polskiej Akademii Filmowej, matka Katarzyny 
Adamik, reżyserki, osoby LGBT. W 2014 r. Holland opowiedziała czasopismu LGBT „Replika” m.in. o 
swojej historii rodzica LGBT. Holland była jedną z osób, które w lipcu 2019 r. złożyły pozew ws. wlepek 
„Gazety Polskiej” „Strefa wolna od LGBT”. 

Helena Łuczywo – redaktor, współzałożycielka Gazety Wyborczej, w 2013 r. sygnatariuszka apelu „W 
obronie tęczowej Polski”. 

Andrzej Olechowski – ekonomista Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Banku Handlowego S.A. 

prof. Andrzej Rapaczyński – prawnik, Szkoła Prawa, Uniwersytet Columbia, mąż Wandy Rapaczyńskiej, 
związanej z Gazetą Wyborczą.  

Henryk Woźniakowski – wydawca, Prezes Zarządu Społecznego Instytutu Wydawniczego Znak, jeden z 
założycieli Unii Demokratycznej i Unii Wolności, prywatnie brat Róży Thun. 

W zależności od źródła (KRS, strona internetowa, sprawozdanie z działalności) w radzie fundacji 
zasiadali bądź zasiadają również Marcin Matczak (radca prawny, Partner w kancelarii Domański 
Zakrzewski Palinka, jedna z twarzy opozycji przeciw reformie sądownictwa), Olga Tokarczuk (pisarka), 
Bogdan Borusewicz (wicemarszałek Senatu).  

8. Wypowiedzi liderów w mediach 

Członkowie zarządu Fundacji Batorego bardzo często występują w mediach, głównie liberalnych 
(wyjątkiem jest Mikołaj Cześnik, który gościł w TV Republika). Komentują bieżące wydarzenia 
polityczne w kraju, choć zdarza się, że mówią również o polityce zagranicznej. Nie zabierają głosu na 
tematy społeczne, takie jak LGBT. 
 

9. Działania o największej ekspozycji medialnej 

● Działania przeciw reformie sądownictwa 

Fundacja Batorego w sprawozdaniu za 2018 r. przyznała, że jednym z głównych obszarów jej 
działalności był sprzeciw wobec reform sądownictwa. Fundacja apelowała, aby bojkotować wybory na 
wolne stanowiska sędziowskie w SN, wydawała publikacje na temat działań instytucji europejskich 
wobec zmian w sądownictwie polskim, komentowała bieżące wydarzenia związane z SN, zachęcała 
wspólnie z innymi NGO do brania udziału w protestach przeciwko reformom. Działania te były 
widoczne i komentowane w mediach.  
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Źródło: Facebook 

● Kontrowersje związane z podziałem funduszy norweskich 

Instytut Ordo Iuris (IOI) w 2017 r. w trybie dostępu do informacji publicznych domagał się od Fundacji 
Batorego udostępnienia szczegółowych informacji na temat podziału środków z tzw. funduszy 
norweskich. Fundacja informacji nie udostępniła, a na kolejne wezwanie IOI nie zareagowała, w 
związku z czym sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który skazał 
Fundację Batorego na grzywnę wysokości 50 zł. Fundacja Batorego nie udzieliła odpowiedzi na wniosek 
IOI, natomiast publicznie wypowiadała się w sprawie podziału funduszy. Minister kultury Piotr Gliński 
krytykował Fundację Batorego, wskazując na jej dominującą pozycję przy podziale funduszy 
zagranicznych. 

10. Zaprzyjaźnione organizacje 

W akcję zachęcania do protestów przeciw reformom w sądownictwie obok Fundacji Batorego 
zaangażowane były wpływowe organizacje LGBT: Kampania Przeciw Homofobii, Miłość Nie Wyklucza, 
Lambda Warszawa. 

Większość, jeżeli nie wszystkie organizacje, które są grantobiorcami Fundacji Batorego należy uznać za 
organizacje zaprzyjaźnione.  

II. Kampania Przeciw Homofobii 

Siedziba  Warszawa 
Poziom radykalizmu średni 
Wielkość/skala działania duża/ogólnopolska 
Główne postulaty zmiana przepisów dyskryminujących ze względu na orientację seksualną 

i tożsamość płciową w polskim systemie prawnym, wprowadzenie do 
polskiego porządku prawnego przepisów instytucjonalizujących związki 
par osób niezależnie od ich płci  

Najważniejsza 
działalność 

kampanie społeczne (m.in. monitoring wyborów), legislacja (np. związki 
partnerskie), litygacja (np. proces drukarza z Łodzi), porady prawne i 
psychologiczne 
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Skala udziału w debacie 
publicznej 

duża 

Zasięgi w mediach 
społecznościowych 
(liczba polubień na FB) 

62,7 tys.  

Finansowanie granty (21 źródeł), 1 % OPP, darowizny 
Powiązania polityczne Paweł Rabiej (Nowoczesna), Krzysztof Śmiszek (Wiosna), Michał Boni 

(PO), Katarzyna Paprota (Razem), Adam Bodnar (RPO), Sylwia Spurek 
(Wiosna, wcześniej zastępca RPO) 

Powiązania inne RPO; ludzie mediów, rozrywki; liderzy opinii 
 

1. Podstawowe informacje 

● Stowarzyszenie zostało założone w 2001 r. (zarejestrowane w 2002 r.)  
● Od 2004 r. posiada status organizacji pożytku publicznego (OPP). 
● W l. 2005-2011 KPH wydawała jedyne w Polsce czasopismo środowiska LGBT, dwumiesięcznik 

Replika 
● KPH początkowo miała oddziały zamiejscowe w większości dużych miast. Po 2011 r. zostały one 

zlikwidowane, a część przekształciła się w samodzielne organizacje: Fabryka Równości (Łódź), 
Równość na Fali (Szczecin), Tolerado (Gdańsk), Tęczówka (Katowice). 

2. Finansowanie 

● W 2018 r. koszty działalności statutowej wyniosły 1,65 mln zł, z czego: 46 tys. zł pochłonęły 
materiały i energia, 961 tys. zł – wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne, 650 tys. – pozostałe 
koszty. 
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Źródło: Sprawozdanie finansowe za 2018 r. 

● KPH deklaruje brak przychodów ze środków budżetu państwa lub JST. Zwracają uwagę wysokie 
przychody z darowizn (183 574,68 zł) oraz 1% podatku (262 897,92 zł). 
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Źródło: Narodowy Instytut Wolności 

● Wysokość funduszu własnego KPH w ostatnich latach ulegała istotnym wahnięciom, które nie 
pokrywały się ze zmianami politycznymi. 

 

Źródło: Narodowy Instytut Wolności 

  

● KPH wymienia na swojej stronie internetowej wielu grantodawców, z którymi współpracuje. Poza 
licznymi fundacjami na liście znalazły się również ambasady kilku krajów i instytucje UE. 
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Open Society Foundations, Sigrid Rausing Trust, Arcus Foundation, Rosa Luxemburg Stiftung, 
Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft”, Heinrich Böll Stiftung, Astraea Lesbian 
Foundation for Justice, Global Fund for Women, Fundacja im. Stefana Batorego, Fundusze EOG, 
Komisja Europejska, Unia Europejska, Rada Europy, ILGA-Europe, Departament Stanu USA, 
Ambasada Królestwa Niderlandów, Ambasada Danii, Ambasada Szwecji, Przedstawicielstwo Rządu 
Flandrii, Ambasada USA, Ambasada Kanady.  

● KPH informuje na stronie internetowej, że lokal, w którym działa jest wykorzystywany na cele 
społeczne dzięki pomocy Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. 

3. Powiązania polityczne 

● Nowoczesna i Paweł Rabiej 

KPH brała udział w przygotowywaniu projektów ustaw, złożonych w Sejmie przez Nowoczesną. Chodzi 
o projekt ustawy zakazującej tzw. terapii konwersyjnych (luty 2018 r., Monika Rosa, Marek Szolc), 
nowelizację kodeksu karnego, która miała chronić osoby LBGT przed przestępstwami motywowanymi 
uprzedzeniami i mową nienawiści (październik 2016 r.). 

Sympatykiem KPH jest Paweł Rabiej z Nowoczesnej. Jako kandydat na wiceprezydenta Warszawy w 
2018 r. rozmawiał z KPH na temat sytuacji osób LGBT w mieście. W 2018 r. był także gościem na 
corocznej gali KPH „Ramię w ramię”. 

● Goście na gali KPH 2018 

KPH co roku organizuje dużą galę-imprezę LGBT (w 2018 r. w hotelu Marriott). Wśród gości pojawiają 
się politycy. Poza Pawłem Rabiejem w edycji 2018 wzięli udział m.in. Michał Boni, Katarzyna Paprota 
(Razem), Sylwia Spurek (Wiosna, wcześniej RPO), a także przedstawicielki ambasady Danii w Polsce. 

● Krzysztof Śmiszek, Wiosna 

W 2015 r. Krzysztof Śmiszek, prywatnie partner Roberta Biedronia, brał udział w działaniach KPH na 
rzecz związków partnerskich. 

● Grzegorz Schetyna, PO 

W 2017 r. Grzegorz Schetyna nazwał dyskusję wokół związków partnerskich „papierowymi emocjami”. 
W odpowiedzi działaczka KPH Mirosława Makuchowska opublikowała list otwarty do Schetyny. Ten 
zarosił ją na spotkanie. 

• Ambasada USA 

Przedstawiciele KPH razem z ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher i ministrem kultury i 
dziedzictwa narodowego Piotrem Glińskim brali udział w uroczystości zorganizowanej przez Muzeum 
Narodowe w Warszawie w kwietniu 2019 r. z okazji powrotu do Polski zrabowanego w czasie wojny 
obrazu „Portret damy”. Obraz został zwrócony przez amerykańską parę gejów, którzy są również 
darczyńcami KPH. 

4. Powiązania inne 

● Rzecznik Praw Obywatelskich 

W 2018 r. na corocznej gali KPH gościem była Agata Kwaśniewska z biura RPO. Kwaśniewska w 2015 r. 
współredagowała publikację KPH „Prawa osób LGBT w Polsce – orzecznictwo”, przygotowaną pod 
patronatem RPO. 
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● Media i show-biznes 

Gośćmi na wydarzeniach KPH, przede wszystkim na corocznej gali, są osoby ze świata mediów i 
rozrywki, np. Maria Sadowska (piosenkarka), Julia Kamińska (aktorka), Michał Cessanis (dziennikarz, 
prywatnie partner Pawła Rabieja), Mariusz Szczygieł (dziennikarz), Mery Spolsky (piosenkarka), 
Czesław Mozil (piosenkarz), Zofia Zborowska (aktorka). 

● Liderzy opinii 

Wśród „znajomych” osób z kierownictwa KPH na portalach społecznościowych znajdują się liderzy 
opinii środowiska lewicowo-liberalnego: Sylwia Chutnik (pisarka), Kazimiera Szczuka (feministka, 
publicystka), Krzysztof Tomasik (badacz historii LGBT), Anna Grodzka (b. posłanka, działaczka LGBT), dr 
hab. Agnieszka Graff (publicystka, feministka). 

● Relacje z darczyńcami i firmami 

KPH przywiązuje obecnie dużą wagę do kwestii fundraisingu. Nawiązało relację z parą strategicznych 
darczyńców z USA, którzy przekazali Stowarzyszeniu 12 tys. dol. Opracowało także strategię 
współpracy z tzw. „major donors”, z firmami stowarzyszonymi w izbach handlowych przy Ambasadach, 
z którymi współpracuje KPH oraz z firmami, z którymi KPH wcześniej utrzymywało relacje (Citi, Natwest 
Poland). 

5. Misja 

● Zmiana przepisów dyskryminujących ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową w 
polskim systemie prawnym; 

● Upowszechnienie postawy akceptacji społecznej wobec osób, bez względu na ich orientację 
seksualną i tożsamość płciową, i ich rodzin i bliskich; 

● Wprowadzenie do polskiego porządku prawnego przepisów instytucjonalizujących związki par 
osób niezależnie od ich płci; 

● Poprawa jakości edukacji i dostępu do rzetelnej wiedzy o różnorodności orientacji seksualnych, 
tożsamości płciowych, ekspresji płciowych oraz cech płciowych w placówkach edukacyjnych, 
oświatowych i szkolnictwie wyższym. 

6. Działalność 

● Legislacja 

KPH konsultowało lub inspirowało projekty ustaw ważne z punktu widzenia środowiska LGBT i złożone 
do Sejmu przez partię Nowoczesna. Chodzi o Projekty ustaw ws. związków partnerskich, mowy 
nienawiści oraz ustawy zakazującej tzw. terapii konwersyjnych. KPH brało również udział we 
wprowadzeniu Karty LGBT w Warszawie. 

● Litygacja strategiczna1 

Najnowszy projekt litygacyjny KPH ma na celu wprowadzenie w Polsce rozwiązań prawnych, 
gwarantujących ochronę młodzieży transpłciowej przed dyskryminacją w szkole. W tym celu KPH szuka 

 
1 „Litygacja strategiczna to wyjątkowe działania prawne. Głównym celem litygacji jest doprowadzenie do 
systemowej zmiany prawa oraz zmiany społecznej. Litygacja strategiczna wiąże się – zazwyczaj – z wszczęciem 
postępowania przed sądem. Wynikiem takiego postępowania powinno być korzystne orzeczenie sądu, które 
wpłynie na zmianę prawa albo na to, jak jest ono rozumiane lub stosowane w praktyce. Takie orzeczenie – 
wykorzystywane przez inne osoby w podobnych sytuacjach – ułatwi im uzyskanie podobnej ochrony prawnej.” 
Źródło: kph.org.pl, Transpłciowa młodzież pod ochroną prawa – nabór do projektu KPH, 15.07.2019. 
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osoby transpłciowej, która doświadcza (bądź w ciągu ostatnich dwóch lat doświadczyła) nierównego 
traktowania w szkole, gotowej do wzięcia udziału w projekcie. 

KPH złożyła zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez tygodnik 
Gazeta Polska poprzez publikację naklejek z napisem „Strefa wolna od LGBT”. W zawiadomieniu do 
prokuratury KPH odwołała się do art. 256 Kodeksu karnego, który mówi m.in. o propagowaniu ustrojów 
totalitarnych i nawoływaniu do nienawiści.  

W 2019 r. KPH brała udział w procesie ws. odmowy transkrypcji aktu małżeństwa LGBT przez polski 
USC. Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę, lecz w uzasadnieniu do wyroku orzekł, że art. 18 
Konstytucji RP nie zabrania małżeństw jednopłciowych. KPH uznała to stwierdzenie za przełomowe. 

KPH brała udział w postępowaniach sądowych w głośnej sprawie drukarza z Łodzi, który odmówił 
wydrukowania materiałów o treści LGBT. 

● Akcje i kampanie społeczne 

KPH aktywnie działa na polu kampanii społecznych, organizowanych przede wszystkim w internecie. 
Taki charakter miały lub mają akcje #jestemLGBT, Sport przeciw homofobii, oraz Ramię w ramię po 
równość.  

#jestemLGBT to hasztag, pod którym osoby LGBT publikowały na TT informacje o tym, kim są i czym 
się zajmują w swoim codziennym życiu. Akcja miała na celu pokazanie, że osoby LGBT „są wśród nas” 
na co dzień. Akcja cieszyła się dużą popularnością w sieci, zaangażowały się w nią znane osoby LGBT, 
np. Tomasz Raczek, a także wielu anonimowych ludzi. 

Sport przeciw homofobii to cykl krótkich wideo z poparciem znanych sportowców dla 
równouprawnienia osób LGBT. W akcję zaangażował się np. Radosław Majdan z partnerką Małgorzatą 
Rozenek. 

Ramię w ramię po równość to cykliczna akcja, w ramach której znane osoby publicznie popierają 
równouprawnienie osób LGBT. „Sojusznikami LGBT” są m.in. Maciej Stuhr, Bogusław Linda czy Dorota 
Wellman. 

Inny charakter miały akcje KPH związane z wyborami samorządowymi w 2018 r. i eurowyborami w 
2019 r. Przed tymi pierwszymi KPH ogłaszała, że mogą one zostać sfałszowane, więc potrzeba ich 
„przypilnować”. Akcja „Mam oko na wybory” zachęcała do odbycia kursu na obserwatora wyborów. 
Natomiast w związku z eurowyborami KPH brała udział w ogólnoeuropejskiej akcji Come out, w ramach 
której komitety były proszone o podpisanie deklaracji LGBT, zaczynającej się od słów:  

„My, jako partia kandydująca do Parlamentu Europejskiego, deklarujemy, że będziemy bronili praw 
człowieka osób homoseksualnych, biseksualnych, transpłciowych i interpłciowych (LGBTI) oraz 
pracowali w celu zagwarantowania ich równości prawnej, zarówno w granicach Unii Europejskiej jak i 
poza nimi.” 

Come out: Europejska deklaracja równości 2019, https://comeout.pl/deklaracja/  

● Wsparcie dla osób LGBT i ich rodzin 

KPH prowadzi liczne działania, mające na celu wsparcie środowisk LGBT. Udziela nieodpłatnych porad 
prawnych (358 w 2018 r.) i psychologicznych (288 godz. w 2018 r.). KPH prowadzi również kursy dla 
rodziców osób LGBT, ich absolwenci założyli osobne Stowarzyszenie My, Rodzice.  

https://comeout.pl/deklaracja/
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KPH wspiera osoby LGBT również w inny sposób. Np. zorganizowała akcję „Tatuaże Przeciw 
Homofobii”, w której ramach dochód z zaprzyjaźnionych salonów tatuażu w danym dniu był 
przeznaczany dla osób LGBT. W Warszawie zebrano w ten sposób 13 tys. zł. 

7. Władze 

● Slava Melnyk (dyrektor zarządzający) – z KPH związany od 2011 r., pełnił m.in. funkcję sekretarza 
a także współprzewodniczącego zarządu. Na obecnym stanowisku od jesieni 2018 r. Nie udało się 
ustalić zakresu jego obowiązków, ale jego poprzedniczka na stanowisku zajmowała się organizacją 
pracy stowarzyszenia oraz pozyskiwaniem środków finansowych na działalność. Kandydat w 
plebiscycie Czytelników "Gazety Wyborczej" Ludzie Roku 2018. 

● Małgorzata Kot (współprzewodnicząca) – doktorantka Szkoły Nauk Społecznych IFiS PAN, gdzie 
pracuje nad doktoratem o procesie stawania się matką wśród kobiecych par 
nieheteronormatywnych w Polsce. Jest absolwentką socjologii MISH UW, związana z KPH od 10 
lat. 

● Marcin Rodzinka (skarbnik) – w zarządzie KPH zasiada drugą kadencję. Pracuje w Mental Health 
Europe w Brukseli, organizacji która zajmuje się działaniami na rzecz osób chorych psychicznie. W 
KPH zajmował się tematyką zdrowotną. 

● Franciszka Sady (sekretarz) – w KPH od 2013 r., koordynuje projekty Ramię w ramię po równość i 
Tatuaże przeciw homofobii. 

● adw. Paweł Knut (współprzewodniczący) – od 2014 r. kieruje zespołem prawnym KPH, od 2016 r. 
zasiada w zarządzie. 

● Dorota Stobiecka (członek zarządu) – absolwentka Akademii Zaangażowanego Rodzica KPH, 
współzałożycielka stowarzyszenia My, rodzice. 

● Założycielem i prezesem KPH w l. 2001-2009 r. był Robert Biedroń, obecnie lider partii Wiosna i 
europoseł tej formacji. 

● Prezesem KPH w l. 2012-2018 była Agata Chaber, która obecnie jest dyrektorem finansowym w 
ILGA Europe, międzynarodowej organizacji LGBT, która poprzez granty finansuje wiele organizacji 
LGBT w Polsce. 

8. Wypowiedzi liderów w mediach 

Dyrektor zarządzający KPH Slava Melnyk wielokrotnie gościł w studiu radia TOK FM. Komentował 
bieżące wydarzenia, związane z wypadkami podczas Marszów Równości, opowiadał o akcjach i 
kampaniach KPH. 

● Slava Melnyk występował jako ekspert ws. problemów osób LGBT w programie śniadaniowym 
Dzień Dobry TVN. Mówił o reakcjach rodziców osób LGBT na coming out ich dzieci, a także o 
modelu „żywej biblioteki” w działaniach edukacyjnych (polega na spotkaniach z osobami z grup 
stereotypizowanych). W innym programie opowiadał o doświadczeniach osób LGBT żyjących w 
małych miejscowościach, poruszał m.in. temat polityk antydyskryminacyjnych w miejscach pracy.  
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● Paweł Knut, współprzewodniczący KPH, w radiu TOK FM zabierał głos w sprawie projektu ustawy 
Nowoczesnej o związkach partnerskich zwracając uwagę, że jego twórcy zakładali, że w toku prac 
sejmowych pewne rzeczy mogą zostać z niego wykreślone. Knut wypowiadał się również na temat 
wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. drukarza z Łodzi, który odmówił świadczenia usług 
organizacji LGBT. Knut skrytykował m.in. TK i stwierdził, że wyrok będzie skutkował mniejszą 
ochroną prawną osób narażonych na dyskryminację. 

„Instytucja, która została stworzona po to, aby stanowić tamę dla zagrożeń praw i wolności jednostki, 
zamieniła się niestety w maszynkę do eliminowana tych przepisów, które taką ochronę obecnie jeszcze 
przewidują […]. Zakładając jednak, że mamy rzeczywiście do czynienia z wyrokiem Trybunału 
Konstytucyjnego, należy wskazać na co najmniej trzy jego istotne konsekwencje. Po pierwsze, eliminuje 
on ochronę przed nieuzasadnioną odmową świadczenia usług, z której do tej pory mógł korzystać każdy 
konsument i każda konsumentka. Szczególne znaczenie przepis ten ma dla tych społeczności, które 
spotykają się w Polsce z dyskryminacją (np. ze względu na orientację seksualną czy 
niepełnosprawność), to one bowiem są najbardziej narażone na tego rodzaju działania ze strony 
usługodawców. Wbrew argumentom ustnego uzasadnienia wyroku, ochrona zapewniana na drodze 
cywilnej nie jest równie skuteczna, jak ochrona, którą zapewnia art. 138 Kodeksu wykroczeń. Przede 
wszystkim tzw. ustawa równościowa nie obejmuje swoją ochroną wszystkich cech 
dyskryminacyjnych.” 

Oko.press, LGBT, Osoby z niepełnosprawnością i osoby starsze bez ochrony przed dyskryminacją – adw. 
Knut o wyroku TK, 27.06.2019 

9. Działania o największej ekspozycji medialnej 

● Komentarz do wyroku TK ws. drukarza z Łodzi 

Szerokim echem w mediach odbiły się słowa reprezentantów KPH na temat wyroku TK ws. drukarza z 
Łodzi. Cytowano Mirosławę Makuchowską nawiązującą do antysemityzmu w Polsce oraz Pawła Knuta 
krytykującego wyrok. 
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„– Polska to kraj, w którym wciąż żywa jest pamięć o czasach, kiedy na sklepach wisiały tabliczki "Żydom 
wstęp wzbroniony". Czy teraz zastąpią je tabliczki "Gejów nie obsługujemy" albo "Osoby na wózkach 
niemile widziane"? Polska nie potrzebuje kolejnych podziałów, tylko solidarności i serdeczności. I taką 
Polskę KPH buduje – ludzi solidarnych i szanujących siebie nawzajem – powiedziała Mirosława 
Makuchowska z Kampanii Przeciw Homofobii.  

– Dzisiejszy wyrok TK zapisze się jako czarny epizod na kartach historii walki o prawa człowieka w 
Polsce. Orzeczenie zapamiętamy jako arbitralne działanie, w którym w celu osiągnięcia bieżących 
interesów poświęca się prawa i wolności człowieka – stwierdził natomiast pełnomocnik sądzącej się z 
drukarzem Fundacji LGBT Business Forum, adwokat Paweł Knut z Kampanii Przeciw Homofobii.” 

Telewizjarepublika.pl, Kampania Przeciw Homofobii jest oburzona orzeczeniem TK. Porównuje je do... 
nienawiści wobec Żydów w czasie II WŚ, 26.06.2019 

● Tęczowy piątek w szkołach 

Jesienią 2018 r. większość mediów pisała na temat akcji KPH Tęczowy piątek, której pierwsza edycja 
miała miejsce w 2015 r. Dziennikarze tygodnika Do Rzeczy wystąpili do KPH z prośbą o udostępnienie 
listy wszystkich 211 szkół, biorących udział w akcji. KPH odmówiła, po czym tygodnik wystąpił na drogę 
sądową. WSA w Warszawie oddalił skargę Do Rzeczy. Do akcji KPH krytycznie odnosili się politycy PiS. 
Została ona także skrytykowana przez Fundację Mamy i Taty oraz Fundację PRO - Prawo do życia.     

„Również o tę konkretną szkołę zapytaliśmy więc przedstawicieli KPH i także w tym wypadku 
usłyszeliśmy, że KPH „nie upublicznia informacji na temat konkretnych placówek, które biorą udział 
w tej akcji”. Rzecznik Kampanii przeciw Homofobii Cecylia Jakubczak zapytana o to, czy takie działanie 
organizacji oznacza, że przedstawiciele Kampanii Przeciw Homofobii wstydzą się szkół, które wsparły 
inicjatywę odparła, że przeciwnie, są z nich dumni. – Zależy nam […] na bezpieczeństwie uczniów 
i uczennic. W związku z medialnym szumem i negatywnymi komentarzami wobec akcji, 
publikowanymi również na państwa portalu, zdecydowaliśmy się nie upubliczniać informacji 
o szkołach. Jesteśmy dumni z tych szkół, które się zgłosiły, ale w ich rękach zostawiamy to, czy będą 
chciały kontaktować się z mediami – mówi Jakubczak.” 

DoRzeczy, Lista szkół z „tęczowym piątkiem”? KPH: Ta informacja nie jest tajna, ale nie jest też 
publiczna, 25.10.2018 

„Jacek Sasin stwierdził w telewizji wPolsce.pl w piątek, że jest «rozdrażniony» tym, że «komuś 
przychodzi do głowy indoktrynacja młodzieży w szkołach» […] Z kolei szef kancelarii premiera Michał 
Dworczyk zapytany w TVP1 o «Tęczowy Piątek», odpowiedział, że dla niego jest to informacja «świeża 
i zaskakująca» […] W czwartek w rozmowie z portalem wPolityce.pl do sprawy odniosła się minister 
edukacji narodowej Anna Zalewska. Pytana, «jak patrzy na tę sprawę», podkreśliła, że «w kalendarzu 
szkolnym nie ma takiego dnia».” 

Dziennik Gazeta Prawna, MEN kontroluje szkoły po "Tęczowym Piątku". I grozi dyrektorom 
dyscyplinarką, 30.10.2018 

 

„26 października w 211 szkołach organizowany jest tzw. Tęczowy Piątek, gdzie aktywiści LGBTQ będą 
sugerować jakie filmy emitować w szkołach, pojawią się plakaty i «tęczowe gadżety». Jeśli chcesz 
ochronić swoje dziecko przed presją aktywistów LGBTQ nie posyłaj go tego dnia do szkoły i złóż protest 
na ręce dyrekcji i kuratorium - apeluje Fundacja Mamy i Taty.” 
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Wpolityce.pl, „Bojkot szkoły! Bojkot tęczowego piątku!” - Fundacja Mamy i Taty apeluje o obronę dzieci 
przed aktywistami LGBT!, 24.10.2018 

● Dyskryminacja osób LGBT przez lekarzy 

W 2017 r. KPH zorganizowała kampanię informacyjną nt. praw pacjenta osób LGBT. Patronat honorowy 
nad akcja objął Rzecznik Praw Pacjenta i Rzecznik Praw Obywatelskich. O akcji informowały zarówno 
media ogólnopolskie jak i branżowe, podając przykłady dyskryminacyjnych lub wulgarnych komentarzy 
lekarzy wobec pacjentów LGBT. 

„Ekspert KPH ds. zdrowia Marcin Rodzinka oceniał, że łamanie praw pacjentów LGBTI (lesbijek, gejów, 
osób biseksualnych, transpłciowych i interpłciowych) jest zjawiskiem powszechnym, jednak nie 
odzwierciedlają tego statystyki. Dzieje się tak m.in. dlatego, że osoby nieheteroseksualne często nie są 
świadome przysługujących im praw. 

Adwokat Anna Mazurczak z biura RPO mówiła, że powodem jest również przekonanie, że takie 
zgłoszenie niczego nie zmieni. Poinformowała, że w latach 2012-2013 do okręgowych izb lekarskich i 
do Rzecznika Praw Pacjenta nie wpłynęła ani jedna skarga dot. dyskryminacji ze względu na orientację 
seksualną, a do RPO w tym okresie wpłynęły dwie. Jedna z nich dotyczyła obraźliwego komentarza 
lekarza na temat homoseksualizmu, a także propozycji «wyleczenia» z niego. 

KPH przygotowała kampanię informacyjną «Poznaj swoje prawa» uświadamiającą pacjentów i 
pacjentki LGBTI o tym, jakie prawa im przysługują, a także w jakich sytuacjach i do kogo mogą zgłaszać 
przypadki dyskryminacji. Od 18 kwietnia na stronie organizacji dostępna będzie broszura na ten 
temat.” 

Rynekzdrowia.pl, KPH zachęca nieheteroseksualnych pacjentów do zgłaszania przejawów 
dyskryminacji, 11.04.2017 

„18 kwietnia 2017 roku Kampania Przeciw Homofobii rozpoczęła akcję «Poznaj swoje prawa». Ma 
uświadomić osobom nieheteroseksualnym, inter- i transpłciowym, jakie mają prawa w dostępie do 
opieki zdrowotnej. 

Czego doświadczyły osoby nieheteroseksualne, inter- i transpłciowe w polskich gabinetach lekarskich 
i szpitalach? 

- lekarz wyprosił geja z gabinetu, żegnając go słowami «zboczeńców nie leczymy»; 

- lesbijka usłyszała od ginekologa, że «najlepszym lekiem na jej dolegliwość będzie stosunek z 
prawdziwym mężczyzną»; 

- po ujawnieniu orientacji homoseksualnej «pani doktor zapytała mnie czy jestem pedofilem»; 

- psychiatra kwestionował istnienie biseksualnej orientacji seksualnej – zerwał terapię przed jej 
zakończeniem i unikał kontaktu; 

- gej w gabinecie lekarskim spotkał się z niestosownymi komentarzami dotyczącymi życia seksualnego; 

- osoba interpłciowa została zapytana: «czy to chłop czy baba»? 

- psychiatra odmówił osobie trans wydania zaświadczenia o zdrowiu psychicznym informując ją, że 
«fakt, że chce dokonać korekty płci, świadczy o tym, że jest bardzo zaburzony».” 

OKOpress, „Zboczeńców nie leczymy”? Homofobię i transfobię lekarzy można leczyć, 19.04.2017 
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10. Zaprzyjaźnione organizacje 

● KPH prowadzi zbiórkę pieniędzy na Facebooku, której beneficjentami są mniejsze organizacje 
LBGT, organizujące Marsze Równości. Zbiórka nosi nazwę „Fundusz Prezesa”, co stanowi ironiczne 
nawiązanie do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. W połowie sierpnia br. fundusz dysponował 73 
tys. zł. 

● Absolwenci kursów dla rodziców osób LGBT założyli osobne Stowarzyszenie My, Rodzice. Ich 
działalność była przedmiotem debaty w KPH. Prawdopodobne jest, że My, Rodzice czerpie know-
how z KPH. 

● Przy projekcie ustawy zakazującej tzw. terapii konwersyjnych, złożonym w Sejmie przez 
Nowoczesną, współpracowała KPH oraz Lambda Warszawa i Trans-fuzja. 

● KPH informuje na swoim FB o współpracy z life-stylowym pismem Vogue Polska. 
● Pozostałe organizacje: Watchdog, Replika, queer.pl, Stowarzyszenie Akceptacja, Miłość Nie 

Wyklucza. 

III. Miłość Nie Wyklucza 

Siedziba  Warszawa 
Poziom radykalizmu wysoki 
Wielkość/skala działania duża/ogólnopolska 
Główne postulaty wprowadzenie do polskiego prawa zapisów o pełnej równości 

małżeńskiej, edukacja społeczna i promocja idei równości małżeńskiej 
oraz równego traktowania osób LGBT 

Najważniejsza 
działalność 

lobbing na rzecz praw LGBT, litygacja w obronie osób LBGT+, edukacja 
społeczna 

Skala udziału w debacie 
publicznej 

duża 

Zasięgi w mediach 
społecznościowych 
(liczba polubień na FB) 

53,4 tys.  

Finansowanie granty, darowizny, zbiórka 1%  
Powiązania polityczne Nowoczesna, Monika Rosa (Nowoczesna), Rafał Trzaskowski (PO) i 

warszawski ratusz, Marcelina Zawisza (Razem), Paulina Piechna-
Więckiewicz (Wiosna), Sylwia Spurek (Wiosna), Anna Maria Żukowska 
(SLD), prof. Monika Płatek (Wiosna) 

Powiązania inne Adam Bodnar (RPO) 
 

1. Podstawowe informacje 

● MNW powstała w Warszawie w 2009 roku jako grupa nieformalna i prowadziła działania 
informacyjne, edukacyjne i lobbingowe na rzecz wprowadzenia w Polsce związków partnerskich.  

● Od 2013 r. działa jako zarejestrowane stowarzyszenie, jest pierwszą polską organizacją LGBT, 
postulującą pełną równość małżeńską dla par jednopłciowych. 

2. Finansowanie 

● Struktura przychodów za 2018 r.:  
− Składki członkowskie – 1,1 tys. zł 
− Darowizny – 140 tys. zł 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rejestrowany_zwi%C4%85zek_partnerski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Organizacje_LGBT
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%82%C5%BCe%C5%84stwo_os%C3%B3b_tej_samej_p%C5%82ci
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− Grant Fundacji Batorego – 100 tys. zł 
− Grant ILGA Europe – 37 tys. zł 
− Przychody z 1% OPP – 64,8 tys. zł 
− Przychody z działalności gospodarczej – 6 tys. zł 

● W stosunku do 2017 r. zysk netto w 2018 r. wzrósł kilkukrotnie. 

 

Źródło: Sprawozdanie merytoryczne i finansowe MNW za 2018 r. 

 

● W 2018 r. MNW prowadziło remont nowej siedziby - 6 tys. zł na ten cel dostało od amerykańskiej 
firmy produkującej lody Ben&Jerry’s (marka firmy Unilever).  

● Otrzymuje finansowanie z PlanetRomeo Foundation – fundacji działającej na rzecz organizacji i 
grup wspierających społeczność LGBTI, powiązanej z portalem randkowym dla gejów. 

● MNW realizuje projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu REC – 
Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020). 

3. Powiązania polityczne 

● Nowoczesna  

MNW uczestniczyła w przygotowaniu projektu ustawy o związkach partnerskich, który Nowoczesna w 
2018 r. złożyła w Sejmie. Twarzą projektu była posłanka Monika Rosa. W latach 2011–2012 MNW 
uczestniczyła w pracach nad dwoma projektami ustaw o związkach partnerskich, złożonymi w Sejmie 
przez SLD i Ruch Palikota.  

W 2018 r. MNW przeprowadziła szkolenia dla struktur lokalnych Nowoczesnej w Łodzi, Rzeszowie, 
Trójmieście i Warszawie. 

● Rafał Trzaskowski (prezydent Warszawy, PO) 
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Lobbing MNW w warszawskim ratuszu na rzecz tzw. Karty LGBT Plus zakończył się sukcesem. Presja 
MNW była częścią kampanii fundacji przed wyborami samorządowymi, która miała na celu włączenie 
tematu LGBT do kampanii samorządowej. 18 lutego 2019 prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski 
podpisał „Warszawska Polityka Miejska na rzecz Społeczności LGBT+”. 

● Politycy lewicy 

Osoby z zarządu MNW wśród „znajomych” w mediach społecznościowych mają polityków lewicy: 
Marcelinę Zawiszę (Razem), Paulinę Piechnę-Więckiewicz (Wiosna), Sylwię Spurek (Wiosna), Annę 
Marię Żukowską (SLD). 

● Ambasada USA 

Na profilu jednej z osób z zarządu MNW znajduje się zdjęcie otagowane jako „Rezydencja Ambasadora 
USA”. 

4. Powiązania inne 

● Podczas Youth Speak (w ramach konferencji AIESEC) współprzewodniczący MNW brał udział w 
panelu dyskusyjnym razem z RPO Adamem Bodnarem. 

● Spotkanie i szkolenie MNW w polskim biurze Royal Bank of Scotland, gdzie działa „tęczowa” 
inicjatywa. 
 

5. Misja 

● Wprowadzenie do polskiego prawa zapisów o pełnej równości małżeńskiej. 

● Prowadzenie monitoringu i lobbingu politycznego oraz angażowanie społeczności LGBT jako 
świadomego, aktywnego elektoratu. 

● Monitorowanie orzecznictwa krajowego i europejskiego w zakresie przepisów dotyczących osób 
LGBT. 

● Działania na rzecz równego traktowania osób LGBT. 

● Wspieranie społeczności LGBT (osób nieheteronormatywnych i transpłciowych) oraz ich 
sojuszniczek i sojuszników w Polsce. 

6. Działania 

● Wprowadzanie tematów LGBT do świadomości społecznej i dyskursu publicznego  

Projekt edukacyjny poświęcony problemom osób LGBT adresowany do uczniów i nauczycieli szkół 
średnich. Projekt finansowany z programu PlanetRomeo Foundation, skierowanego do organizacji i 
grup wspierających społeczność LGBT. 

Udział w głośnej kampanii społecznej dotyczącej edukacji seksualnej Sexed.pl, której twarzą była znana 
modelka Anja Rubik, oraz publikacja rozdziału o osobach LGBT w popularnej książce Anji Rubik. 

Stoisko MNW w strefie NGO podczas Open’er Festival 2018 r. (ok. 2 tys. gości). Na festiwalu tęczowa 
flaga oraz flaga z logo MNW pojawiły się na głównej scenie podczas koncertu popularnego zespołu 
Gorillaz. 

MNW wydało pierwszą w Polsce publikację poświęconą tematyce równości małżeńskiej: „Równość 
małżeńska. Przewodnik dla początkujących”. Autorzy publikacji postulują wprowadzenie „równości 
małżeńskiej”, mającej polegać na „umożliwieniu zawarcia małżeństwa dwóm osobom niezależnie od 

http://mnw.org.pl/wp-content/mnwdocs/MNW_rownosc_malzenska_przewodnik.pdf
http://mnw.org.pl/wp-content/mnwdocs/MNW_rownosc_malzenska_przewodnik.pdf
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ich płci prawnej”. Wskazują, że wprowadzenie „związków partnerskich” (prawne uznanie związku 
dwóch osób różnej lub tej samej płci) jest rozwiązaniem pośrednim, a w wielu krajach związki 
partnerskie „były tylko pierwszym etapem na drodze do osiągnięcia pełnej równości małżeńskiej”. 
Zasadniczym celem jest rozszerzenie ustawowej definicji małżeństwa o związki jednopłciowe.  

● Litygacja strategiczna 

MNW była jedną z organizacji, która wytoczyła pozew zbiorowy przeciw Kai Godek, która na antenie 
TV Polsat nazwała osoby LGBT „zboczeńcami”. MNW prowadzi także dział prawny, który udziela porad 
prawnych i wspiera osoby LGBT w postępowaniach przed urzędami i sądami. 

● Badania 

W 2015 r. MNW przeprowadziło pierwsze ogólnopolskie ilościowe badania postaw wobec równości 
małżeńskiej, w 2018 r. miała miejsce druga edycja badania. 

W 2018 r. wspólnie z MamPrawoWiedzieć.pl i Onet.pl MNW przeprowadziło ankietę postaw posłów i 
posłanek wobec kwestii LGBT. 

Od stycznia 2018 do grudnia 2019 r. MNW realizuje polską część projektu „Call It Hate: Raising 
Awareness of Anti-LGBT Hate Crime – CIH” (realizowany w 10 krajach Unii Europejskiej). Tematem 
projektu są przestępstwa motywowane uprzedzeniami wobec osób LGBT oraz reakcje na nie. Projekt 
finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu REC – Rights, Equality and 
Citizenship Programme (2014-2020). 

● Szkolenia dla biznesu  

Współpraca z tęczowymi sieciami pracowniczymi – grupami osób LGBT w następujących firmach: 

 

● Integracja środowiska LGBT w Polsce 

MNW razem z ILGA Europe zorganizowało w marcu 2019 r. Kongres LGBT+. Wzięło w nim udział 27 
organizacji z całej Polski. Przyjęto wspólną Deklarację, wskazującą najważniejsze potrzeby społeczności 
LGBT oraz zaproponowano ich rozwiązania prawne. 

W 2018 r. MNW brało udział w Marszach Równości w Łodzi, Krakowie, Trójmieście, Poznaniu, 
Częstochowie, Opolu, Katowicach, Lublinie, Wrocławiu i Warszawie. Poza tym zorganizowało spotkania 
z lokalnymi społecznościami LGBT w Bydgoszczy, Katowicach i Rzeszowie. 
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MNW w akcji skierowanej do osób LGBT w Polsce publikuje przewodniki „Yes, I do”, w których pary 
homoseksualne wyjaśniają, jak wziąć ślub za granicą. 
 

7. Władze 

Aleksandra Kaczorek – współprzewodnicząca 

Hubert Sobecki – współprzewodniczący, studiował filozofię na UW i na uniwersytecie w Amsterdamie, 
współpracuje z MoaCube, firmą produkującą gry wideo, brał udział m.in. w kampanii sexed.pl. 

Wiktoria Beczek – członek zarządu, wydawca wiadomości w gazeta.pl, opublikowała książkę-zbiór 
wywiadów z rodzicami osób LGBT pt. „Rodzice wyjdźcie z szafy”. Przedmowę do książki napisała prof. 
Monika Płatek. 

Oktawiusz Chrzanowski – członek zarządu, od września 2018 r. zajmuje się obsługą kampanii w 
organizacji Akcja Demokracja. Wcześniej specjalista w Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, 
aktywny w pracach nad wprowadzeniem warszawskiej Deklaracji LGBT+, redaktor książki „Partycypacja 
publiczna krok po kroku : antologia tekstów” (Warszawa 2014).  

8. Wypowiedzi liderów w mediach 

W mediach najaktywniejszym członkiem władz MNW jest Hubert Sobecki. Po wypadkach na Paradzie 
Równości w Białymstoku Sobecki zwrócił się do partii opozycyjnych z propozycją zorganizowania 
okrągłego stołu ws. LGBT. Główne postulaty środowiska obejmują zmiany w prawie. 

„Okrągły stół o bezpieczeństwie i prawach osób LGBT – to pomysł, który 27 lipca podczas manifestacji 
solidarnościowej z Białymstokiem w Warszawie, w imieniu 27 organizacji z kraju, zaproponował 
politykom i polityczkom opozycji Hubert Sobecki ze stowarzyszenia “Miłość nie wyklucza”. Na stole 
znajdą się konkretne propozycje uzupełnienia prawa w kluczowych obszarach: rodzina, zdrowie, 
edukacja, ochrona przed przemocą i dyskryminacją. Wśród nich: 

− ustawa o związkach partnerskich; 

− ustawa o równości małżeńskiej; 

− ustawa o uzgodnieniu płci, upraszczająca procedurę korekty prawnej (zmiana dokumentów) dla osób 
transpłciowych; 

− nowelizacja kodeksu karnego, uzupełniająca art. 256 i 257 k.k. traktujące o mowie nienawiści o 
przesłanki orientacji seksualnej i tożsamości płciowej; 

− nowelizacja unijnej ustawy równościowej, rozszerzająca ochronę osób LGBT przed dyskryminacją w 
każdej sferze życia (dziś tylko w kodeksie pracy); 

− ustawa zakazująca praktyk konwersyjnych, wprowadzająca m.in. kary dla specjalistów i amatorów 
oferujących «leczenie» z homoseksualności; 

− rozporządzenie wprowadzające obowiązek prowadzenia edukacji antydyskryminacyjnej w szkołach i 
uzupełnienie podstaw programowych o treści równościowe.” 

Oko.press, Tęczowy okrągły stół. Kto z opozycji usiądzie do debaty o prawach osób LGBT? Sprawdzamy, 
6.08.2019 
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Sobecki występuje jako ekspert od sytuacji osób LGBT w Polsce. Zwraca uwagę na aktywizację osób 
LGBT z mniejszych miast oraz na fakt, że w kwestii LGBT PO nie różni się zasadniczo od PiS. 

„Z naszej perspektywy nie ma tu żadnego zaskoczenia. W sprawach LGBT, PO nie różni się zbytnio od 
PiS. Wyrażają się nieco grzeczniej, ale efekt jest jednak ten sam. Młodych może raczej zaskakiwać, że 
politycy PO zachowywali się tak już dużo wcześniej. I, że było jeszcze gorzej. Bo oni dopiero teraz, 
wchodząc w dorosłe życie, to odkrywają. W końcu jako dziecko nie śledzi się raczej polityki (…) Przez 
jakiś czas jeździliśmy po Polsce pytać, czego potrzebują w mniejszych miastach. Dawaliśmy wsparcie w 
postaci kontaktów, wiedzę, jak się organizować. W tych miastach często były już stworzone jakieś sieci, 
bo ludzie znali się wcześniej z innych działań.” 

Onet.pl, Coraz więcej osób z małych miast walczy o prawa LGBT. „Zorientowali się, że życie to nie 
serial”, 7.06.2019 

W ramach cyklu publikacji Kampanii Przeciw Homofobii w lifestylowym piśmie Vouge Hubert Sobecki 
opowiadał o swojej działalności publicznej i życiu prywatnym. 

„Z moim chłopakiem Oktawiuszem działamy razem w MNW. Jesteśmy parą pracoholików. Ale on lepiej 
zachowuje równowagę między aktywnością a prywatnością. Na spacerze prosi mnie, żebym schował 
telefon, wieczorem zamknął komputer, w weekendy nie mówił już tyle o MNW (…) chcielibyśmy, żeby 
pary jednopłciowe mogły brać śluby i wspólnie wychowywać dzieci. To nasz główny postulat. Ale spraw 
do załatwienia jest mnóstwo, np. uproszczenie procesu tranzycji tak, żeby osoby transpłciowe nie 
musiały pozywać swoich rodziców podczas uzgodnienia płci. Niezwykle ważna jest rzetelna edukacja 
seksualna w szkołach. Dzięki niej możemy zapobiec złu, za które potem płaci całe społeczeństwo: 
pobiciom, samobójstwom, chorobom. Osoby ze społeczności LBGTQ są szczególnie narażone na 
schorzenia psychiczne.” 

Vouge.pl, Chcemy stanąć na ślubnym kobiercu!, 21.06.2018 

Oktawiusz Chrzanowski był twarzą głośnego medialnie podpisania Deklaracji LGBT+ w Warszawie. 

„Oktawiusz Chrzanowski ze stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza powiedział, że w czasie kampanii 
wyborczej do władz samorządowych organizacja wystąpiła do kandydatów ubiegających się o urząd 
prezydentów miast z propozycją podpisania samorządowej karty LGBT+.  

- Zależało nam, żeby kandydaci podpisali kartę przed głosowaniem. W Warszawie uczynili to Jan 
Śpiewak i Andrzej Rozenek. Pan Trzaskowski zapowiedział, że podpisze kartę, ale tego nie zrobił. Za to 
teraz podpisze deklarację - wyjaśnił Chrzanowski.” 

Polsatnews.pl, Prezydent Warszawy podpisze deklarację na rzecz społeczności LGBT+, 15.02.2019 
 
„- Dzisiaj, oprócz konkretnych spraw społeczności, których wdrażanie właśnie rozpoczynamy, chodzi o 
radość i dumę z życia w tęczowym mieście, którym Warszawa była i będzie, a my możemy żyć z coraz 
mniejszym strachem o bezpieczeństwo swoje i bliskich osób LGBT – powiedział Oktawiusz Chrzanowski 
z Miłość nie Wyklucza.” 

Newsweek.pl, Rafał Trzaskowski podpisał Warszawską Deklarację LGBT+. „Kamień milowy w historii 
polskiej polityki”, 18.02.2019 

 

9. Działania o największej ekspozycji medialnej 
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● Deklaracja LGBT+ w Warszawie 

Większość mediów w kraju informowała o podpisaniu przez prezydenta Warszawy Rafała 
Trzaskowskiego Deklaracji LGBT+. W części relacji zamieszczano informację, że dokument powstał we 
współpracy/z inicjatywy stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza. 

● Odpowiedź na słowa Jarosława Kaczyńskiego 

W związku z deklaracją LGBT+ głos zabrał Jarosław Kaczyński, który mówił o atakach na dzieci i 
kwestionowaniu tożsamości chłopców i dziewczynek. MNW w oświadczeniu określiło słowa 
Kaczyńskiego jako „sygnał do ataku na osoby LGBT+”.  

● Akcja „Małżeństwa dla Wszystkich” 

Szerokim echem w mediach odbiła się akcja MNW oraz firmy Ben&Jerry’s „Małżeństwa dla 
Wszystkich”, w której widocznym znakiem był duży, widoczny baner umieszczony na warszawskiej 
Rotundzie. 

● Ustawa o związkach partnerskich 

Media informowały o projekcie ustawy o związkach partnerskich, który w 2018 r. złożyła w Sejmie 
Nowoczesna, ale nie odnotowywano udziału MNW w tym projekcie.  

10. Zaprzyjaźnione organizacje 

Firma Ben&Jerry’s i Fundacja Wolontariat Równości – wspólna akcja pn. „Niezniszczalna tęcza na 
warszawskim placu Zbawiciela” 15 czerwca 2018. 

Kampania Przeciw Homofobii – wspólne szkolenie dla Nowoczesnej. 

MamPrawoWiedzieć.pl i Onet.pl – wspólne badanie postaw posłów i posłanek wobec kwestii LGBT. 

Onet, Kampania Przeciw Homofobii, Stowarzyszenie Miłość nie Wyklucza i Fundacja Trans-fuzja – 
kampania społeczna pod hasłem „Love is Love” promująca równouprawnienie wszystkich ludzi w 
zakresie zawierania związków. 

Pozostałe organizacje i osoby: Queerowy Maj, Marsz Równości w Krakowie, Grupa Stonewall, Marsz 
Równości w Lublinie, Yga Kostrzewa. 

IV. Lambda Warszawa 

Siedziba  Warszawa 
Poziom radykalizmu średni 
Wielkość/skala działania duża/lokalna+ 
Główne postulaty wprowadzenia zakazu dyskryminacji ze względu na orientację seksualną, 

wprowadzenie związków partnerskich (w tym jednopłciowych), przyjęcie 
tzw. Karty LGBT 

Najważniejsza 
działalność 

walka z mową nienawiści wobec osób LGBT, telefon zaufania, wsparcie 
psychologiczne, największe w Polsce badanie dotyczące sytuacji 
społecznej osób nieheteronormatywnych, party-working (m.in. 
profilaktyka HIV i AIDS), mikrogranty dla innych organizacji 

Skala udział w debacie 
publicznej 

średnia 
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Zasięgi w mediach 
społecznościowych 
(liczba polubień na FB) 

13,3 tys.  

Finansowanie granty (Komisja Europejska, Fundacja Batorego, ILGA Europe, Love Fund) 
i dotacje celowe (Urząd m.st. Warszawy), darowizny, zbiórka 1%, składki 
członkowskie;  
 

Powiązania polityczne Monika Rosa (posłanka Nowoczesnej), Marek Szolc (warszawski radny z 
listy Nowoczesnej), Robert Biedroń (lider Wiosny), Rafał Trzaskowski 
(prezydent Warszawy), Sylwia Spurek (b. zastępca RPO ds. Równego 
Traktowania, obecnie europosłanka Wiosny), Europa Plus  

Inne powiązania  Adam Bodnar (Rzecznik Praw Obywatelskich) 
 

1. Podstawowe informacje 

● Stowarzyszenie Lambda Warszawa powstało w 1997 r. Założyli je aktywiści Ośrodka „Rainbow”, 
który funkcjonował wcześniej jako grupa lokalna Stowarzyszenia Grup Lambda.  

● Lambda jest najstarszą działającą polską organizacją LGBT. 
● Podstawową działalnością Lambdy jest szeroko pojęta działalność pomocowa dla społeczności 

LGBT.  
● Stowarzyszenie udziela mikrograntów dla innych organizacji na działania na rzecz gejów i lesbijek. 
 

2. Finansowanie 

● Największym źródłem przychodów Lambdy Warszawa są granty, dotacje i realizacja projektów. W 
2017 r. na 784 tys. zł złożyły się granty z Komisji Europejskiej, Fundacji Batorego (min. „Obywatele 
dla Demokracji” z Funduszy EOG), ILGA Europe (Międzynarodowe Stowarzyszenie Gejów i Lesbijek 
– region Europa), Love Fund (fundusz producenta kosmetyków Lush) oraz dotacje celowe z Urzędu 
m.st. Warszawy. 

● Drugim najważniejszym źródłem przychodów jest zbiórka 1% – w 2017 r. było to 50 tys. zł.  
● Trzecie źródło to darowizny. W 2018 r. były to m.in. stałe przelewy oraz zbiórki urodzinowe na 

Facebooku osób chcących wspierać stowarzyszenie.  

Przychody organizacji w 2017 r.  

(na podstawie udostępnionego sprawozdania finansowego) 

składki członkowskie 2 464 

darowizny 27 580,79 

wpłaty 1% 50 015,60 

dotacje, projekty 703 978, 95 

razem: 784039,34 

kwota przeznaczona na realizację celów statutowych: 713 747,49 
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● W maju 2019 r. Lambda wygrała 50 tys. zł na realizację projektu „Bądź sobą” w konkursie banku 
Banku BNP Paribas – wspólnie ze stowarzyszeniem „Miłość nie wyklucza”. 
 

● W 2018 r. z Fundacji Batorego otrzymała 100 tys. zł na różne cele.  

 

Źródło: Fundacja Stefana Batorego „Sprawozdanie 2018” 

● W latach wcześniejszych Lambda otrzymywała wsparcie rządowe, ale po ostatnich wyborach 
parlamentarnych sytuacja uległa zmianie.  

 
3. Powiązania polityczne 

● Monika Rosa (posłanka Nowoczesnej) - była jedną z autorek projektu ustawy zakazującej tzw. 
"leczenia" homoseksualności (terapie konwersyjne) złożonego w Sejmie w lutym 2019 r. Ustawa 
była konsultowana przez Lambdę Warszawa. Monika Rosa także w lutym 2019 r. złożyła wniosek 
do KRRiTV o ukaranie telewizji publicznej ws. homofobicznych treści w programach stacji. 

● Marek Szolc (warszawski radny z listy Nowoczesnej) – był jednym z autorów projektu ustawy 
zakazującej tzw. "leczenia" homoseksualności (terapie konwersyjne). Ustawa była konsultowana 
przez Lambdę Warszawa. 

● Robert Biedroń (lider Wiosny)- w czasie studiów był związany z olsztyńską grupą Stowarzyszenia 
Grup Lambda. W 2007 r. napisał rozdział do raportu Lambdy Warszawa „Sytuacja społeczna osób 
biseksualnych i homoseksualnych w Polsce. Raport za lata 2005 i 2006”.  

● Rafał Trzaskowski (prezydent Warszawy, PO) – stowarzyszenie silnie popierało podpisanie przez 
prezydenta Warszawy tzw. Karty LGBT. 

● Europa Plus – centrolewicowa koalicja ugrupowań, które wspólnie startowały w wyborach do 
Parlamentu Europejskiego w 2014 r. Yga Kostrzewa startowała w województwie pomorskim z listy 
Europy Plus.  
 

4. Inne powiązania  

● Adam Bodnar (Rzecznik Praw Obywatelskich) i Sylwia Spurek (b. zastępca RPO ds. Równego 
Traktowania, obecnie europosłanka Wiosny)  
– W 2016 r. odwiedzili hostel interwencyjny dla osób LGBT prowadzony przez Lambdę Warszawa i 
Fundację Trans-fuzja.  
– W 2016 r., po atakach na siedziby organizacji pozarządowych, które przeciwdziałają 
dyskryminacji ze względu na orientację seksualną, Adam Bodnar i Sylwia Spurek spotkali się z 
organizacjami LGBT m.in. Stowarzyszeniem Lambda oraz Kampanią Przeciw Homofobii.  
– W 2019 r. wspierali kampanię „Po prostu reaguj” (uczącą, jak odpowiadać na przemoc wobec 
osób LGBT), inauguracja kampanii odbyła się w biurze RPO.  

 

5. Misja  

● Celem stowarzyszenia jest wspieranie osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej ze 
względu na orientację seksualną i tożsamość płciową. 
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● Lambda popiera legalizację związków partnerskich w tym jednopłciowych oraz wprowadzenie 
edukacji seksualnej do szkół według standardów WHO.  

6. Najważniejsza działalność 

● Walka z mową nienawiści skierowaną wobec osób LGBT w przestrzeni publicznej. Przykładami są 
apel do Komisji Europejskiej w sprawie ataku na osoby uczestniczące w Marszu Równości w 
Białymstoku podpisany przez 16 organizacji czy skarga do sejmowej komisji etyki na słowa posłanki 
Krystyny Pawłowicz, która zarzuciła Adamowi Bodnarowi (RPO), że ten jest rzecznikiem „środowisk 
patologicznych obyczajowo, zdrowotnie i seksualnie”. 

● Kampania „Po prostu reaguj” – kampania ucząca, jak reagować na przemoc wobec osób LGBT. 
Realizowana wspólnie ze stowarzyszeniem Miłość nie Wyklucza.  

● Telefon Zaufania skierowany do osób LGBT oraz ich rodzin i bliskich. 
● Poradnictwo i konsultacje psychologiczne (także w języku ukraińskim i rosyjskim). 
● Grupy spotkaniowe i wsparciowe (dla gejów, lesbijek, osób transseksualnych, rodziców i bliskich 

osób homoseksualnych). 
● Organizowanie spotkań, konferencji, seminariów, warsztatów, wystaw, pokazów i happeningów.  
● Szkolenia dla osób pracujących w miejscach, gdzie mogą zgłaszać się osoby LGBT (m.in. policja, 

ośrodki pomocy społecznej). 
● Świetlica dla młodzieży LGBT. 
● Party-working (m.in. edukacja nt. bezpieczniejszego seksu w klubach, profilatyka HIV/AIDS). 
● Program „Bezpieczeństwo” - obecnie realizowane są działania COME FORWARD (wspieranie osób 

LGBT pokrzywdzonych przestępstwami) oraz HOT LINE (zwiększanie poziomu zgłaszania i 
usprawnianie rejestrowania przestępstw przeciwko osobom LGBT).  

● Fundusz Stonewall - udziela mikrograntów dla innych organizacji na działania na rzecz gejów i 
lesbijek przyczyniających się do zwiększenia pozytywnej tożsamości osób LGBT oraz zwiększenia 
wobec nich tolerancji społecznej. Granty wynoszą od 1-2 tys. złotych. Co roku jest na nie 
przeznaczane nie mniej niż 15% odpisów ze zbiórki 1% z poprzedniego roku. Dotychczas 
zrealizowano 9 edycji Funduszu - przyznano granty na realizację 23 projektów o łącznej wartości 
32 256,40 zł. 
 

Projekty, którym przyznano dofinansowanie w ostatniej edycji (2018): 

1) Prowincja Równości – Świętokrzyska Inicjatywa LGBTiP – Queerce – I Marsz Równości w Kielcach 
(2000,00 zł); 

2) Stowarzyszenie Mr Gay Poland – Miss Lesbian Poland (1000,00 zł); 

3) Fundacja Cicha Tęcza – Tożsamość Głuchych LGBT (1000,00 zł). 

● Lambda Warszawa wspólnie z Kampanią Przeciw Homofobii oraz Fundacją Trans-Fuzja co 5 lat 
przeprowadzają największe w Polsce badanie dotyczące sytuacji społecznej osób 
nieheteronormatywnych.  

● Hostel interwencyjny dla osób LGBT – oferta hostelu była skierowana do osób, które zostały 
zmuszone do opuszczenia stałego miejsca zamieszkania z powodu doświadczenia przemocy ze 
względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową. Hostel działał przez ponad rok. Wstrzymał 
działalność jesienią 2016 r. Lambdzie nie udało się zdobyć pieniędzy na jego dalsze prowadzenie.  

● Organizacja Dnia Widoczności Osób Biseksualnych w Warszawie. 
● Prowadzenie biblioteki i archiwum. 

7. Władze 
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• Zarząd 

Piotr Godzisz (członek Zarządu) – wykładowca akademicki, kryminolog, specjalista ds. przestępstw 
motywowanych uprzedzeniami, wykładowca akademicki. Tytuł doktora uzyskał na University College 
London. Na Uniwersytecie Warszawskim współprowadzi pierwsze w Polsce zajęcia nt. przestępstw z 
nienawiści. Członek Rady Doradczej Interenational Network for Hate Sudies.  

Adriana Kapała (członek Zarządu) – specjalistka ds. historii mówionej 

Krzysztof Kliszczyński (członek Zarządu) – socjolog, jeden z założycieli Lambdy Warszawa 

Kamil Prykowski (członek Zarządu) – archiwista 

Marta Turska (członek Zarządu) – trenerka antydyskryminacyjna Lambdy Warszawa 

Agata Tomaszewska (członek Zarządu)  

• Komisja Rewizyjna  

Marek Kowalski (przewodniczący Komisji Rewizyjnej) – jeden z założycieli Lambdy Warszawa. 

Yga Kostrzewa (właść. Inga Krystyna Kostrzewa) – polska działaczka LGBT, współorganizatorka licznych 
kampanii społecznych na rzecz obrony praw osób LGBT. Członkini Porozumienia Kobiet 8 Marca, 
organizującej coroczne kobiece Manify, Rady Kongresu Kobiet i Rady Fundacji Trans-Fuzja, 
współorganizatorka Parad Równości w Warszawie (2004-2010). Współzałożycielka Grupy Inicjatywnej 
ds. Związków Partnerskich. W 2003 roku wystąpiła w kampanii społecznej Niech nas zobaczą. W 2006 
r. uhonorowana tytułem Człowiek Dużego Formatu przyznawanym przez magazyn reporterski Gazety 
Wyborczej. Pracuje w branży PR. W sierpniu 2018 r. roku objęła stanowisko specjalistki ds. promocji i 
reklamy w Miejskich Zakładach Autobusowych w Warszawie.  

Michał Żuczkowski – psycholog 

8. Wypowiedzi liderów 

● Wprowadzenie związków partnerskich (w tym jednopłciowych)  
Lambda popiera wprowadzenie związków partnerskich w tym jednopłciowych. W mediach 
społecznościowych Lambdy pojawiają się badania opinii publicznej na ten temat. Także przedstawiciele 
stowarzyszenia wypowiadają się na ten temat w wywiadach. Yga Kostrzewa była też współzałożycielką 
Grupy Inicjatywnej ds. Związków Partnerskich. 

 „Tylko że ustawa o związkach od razu może i powinna regulować wszystko albo bardzo dużo za jednym 
zamachem. A żeby uregulować tylko «życiowe sprawy», trzeba zmieniać przepisy w dziesiątkach czy 
nawet setkach ustaw. Poza tym ustawa o związkach ma zupełnie inną rangę. Wprowadza nową 
instytucję. To ma skutki nie tylko prawne, ale też społeczne. We wszystkich krajach, w których 
wprowadzano związki, społeczna akceptacja dla nich spektakularnie wzrastała. Ludzie uważają, że to, 
co usankcjonowane prawnie, jest «dobre». […] Ale uważam, że powinny być i związki, i małżeństwa. 
Związki potrzebne są wszystkim - homo i hetero - którzy chcą legalizacji bycia razem, a nie chcą 
małżeństwa.” 

Wysokieobcasy.pl. Yga Kostrzewa: We wszystkich krajach, gdzie wprowadzano związki partnerskie, 
społeczna akceptacja dla nich spektakularnie wzrastała, 1.08.2015, Ewa Siedlecka  

„Jakie więc zagrożenie czuje PiS? Ano takie, że Polki i Polacy są coraz bardziej świadomi, akceptują 
choćby instytucjonalne związki jednopłciowe (wg badań nawet ponad 50% osób akceptujących) – tutaj 
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PiS już nie wygra w dłuższej perspektywie. To jest naturalny rozwój dojrzałości społecznej, tak jak stało 
się to w wielu krajach europejskich i nie tylko – już w 31 krajach na świecie małżeństwa jednopłciowe 
mają taki sam status jak różnopłciowe. To nie jest «moda», to jest efekt dojrzałości społecznej do 
pewnego zrozumienia praw człowieka.” 

Onet.pl, Kostrzewa: Jakie zagrożenie czuje PiS? Takie, że Polki i Polacy są coraz bardziej świadomi, 
22.03.2019, Piotr Ibrahim Kalwas 

● Edukacja seksualna w szkołach 
Lambda popiera wprowadzenie edukacji seksualnej do szkół.  

„Mam nadzieję, że wkrótce się to zmieni i będziemy mieć rzetelną edukację dotyczącą seksualności. 
Wiemy nie od dziś, że dzieci w tym wieku interesują się swoim ciałem, ale nie wiedzą, jakie zachowania 
są dobre, a jakie nie. Dlatego lepiej byłoby iść naturalną ścieżką ich rozwoju, oczywiście wszystkie treści 
edukacyjne powinny być odpowiednio dobrane przez osoby, które mają wiedzę ekspercką w tym 
temacie. Nie możemy zajmować się naszymi wyobrażeniami i lękami, rzetelna wiedza i nauka, bez 
otoczki ideologicznej czy religijnej, zawsze jest najcenniejsza. Zaklinanie rzeczywistości i mówienie o 
tym, że np. masturbacja jest niezdrowa, niech zostanie domeną minionych czasów. A edukacją niech 
zajmą się osoby do tego najlepiej przygotowane.” 

Onet.pl, Kostrzewa: Jakie zagrożenie czuje PiS? Takie, że Polki i Polacy są coraz bardziej świadomi, 
22.03.2019, Piotr Ibrahim Kalwas  

● Rola kościoła 
Yga Kostrzewa uważa, że miejsce Kościoła jest w kościele, a nie w narzucaniu innym, jak mają żyć. 
Aktywistka ocenia także, że polski Kościół dyskryminuje osoby LGBT.  

„Kościół katolicki jest hamulcowym zmian. Tak było w przeszłości i tak jest dziś. Dopiero wiele lat po 
odkryciach Kopernika Kościół uznał jego dokonania. Miejsce Kościoła jest w kościele, a nie w 
detalicznym narzucaniu innym, jak mają żyć, jakich wyborów dokonywać, a szczególnie w zaglądaniu 
komuś pod kołdrę czy mówienie, z kim ktoś ma się wiązać. Dodam jeszcze, że Kościół w Polsce nie 
przestrzega własnych wytycznych tj. zaleceń Katechizmu Kościoła Katolickiego, mówiących o tym, iż 
«Powinno się traktować te osoby [homoseksualne] z szacunkiem, współczuciem i delikatnością. 
Powinno się unikać wobec nich jakichkolwiek oznak niesłusznej dyskryminacji.» Czy słyszmy z ust 
przedstawicieli kościoła traktowanie z szacunkiem? Ja słyszę w większości pogardę.” 

Onet.pl, Kostrzewa: Jakie zagrożenie czuje PiS? Takie, że Polki i Polacy są coraz bardziej świadomi, 
22.03.2019, Piotr Ibrahim Kalwas 

● Hostel interwencyjny dla osób LGBT w Warszawie 
Działacze Lambdy wypowiadali się w mediach podczas debaty o utworzeniu azylu dla osób LGBT w 
Warszawie. Utworzenie hostelu interwencyjnego jest jednym z najważniejszych postulatów 
dokumentu nazywanego roboczo Kartą LGBT. Dokument podpisał na początku 2019 r. prezydent 
Warszawy Rafał Trzaskowski. Przedstawiciele Lambda informowali o działaniu takiego hostelu, który 
prowadzili w latach 2016-2017 oraz deklarowali, że jest on bardzo potrzebny. 

„– Taki hostel nie jest wielkim wyzwaniem finansowym dla miasta wielkości Warszawy. Prowadzenie 
placówki to raczej kwestia polityczna. Mam nadzieję, że po zmianie prezydenta ratusz będzie chciał 
współpracować na partnerskich zasadach z organizacjami LGBT w tworzeniu takiego miejsca – mówi 
Yga Kostrzewa z Lambdy Warszawa.” 
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Warszawa.gazeta.pl, Azyl bezpieczeństwa dla osób LGBT. Powstanie hostel dla 
nieheteronormatywnych, 9.01.2019, Wojciech Karpieszuk 

„– Bardziej kładłabym nacisk na słowo «interwencyjny» niż «hostel» w nazwie. Pomogliśmy 68 osobom 
przez półtora roku działania hostelu. Uważam, że to jest naprawdę duży sukces, ponieważ te osoby, 
dzięki wsparciu jakie otrzymywały, szybko stawały na nogi. W ciągu 2 czy 3 tygodni znajdowały pracę, 
wynajmowały sobie mieszkania – opowiada Yga Kostrzewa ze Stowarzyszenia Lambda.” 

Natemat.pl, „Zamknęli go w domu bez jedzenia i picia”. Pracownicy byłego hostelu LGBT mówią, 
dlaczego to potrzebne miejsce, 22.02.2019, Aneta Olender 

 
● Ataki na osoby LGT po zmianie władzy 
Zdaniem Ygy Kostrzewy sytuacja osób LGBT po zmianie władzy w 2015 r. znacznie się pogorszyła. W 
2018 r. Lambda Warszawa wspólnie z Kampanią Przeciw Homofobii wydała też raport „Trzy lata złej 
zmiany dla osób LGBTI. Podsumowanie rządów PiS”, w którym postawiono tezę że PiS nie tyle ignoruje 
osoby LGBTI, co zdarzało się również poprzednim rządom, ile wręcz pogarsza ich sytuację.  

„– Do tragedii dochodzi codziennie i nic z tym nie robimy. Od kiedy pojawiła się «dobra zmiana», coraz 
częściej atakowane są w miejscach publicznych osoby ze względu na swoją orientację seksualną lub 
przypuszczalną orientację seksualną – w rozmowie z naTemat przyznaje Kostrzewa.” 

Natemat.pl, „Zamknęli go w domu bez jedzenia i picia”. Pracownicy byłego hostelu LGBT mówią, 
dlaczego to potrzebne miejsce, 22.02.2019, Aneta Olender 

 

Źródło: Facebook Lambda Warszawa 

9. Działania o największej ekspozycji medialnej 

● Hostel interwencyjny dla osób LGBT oraz decyzja o jego zamknięciu 

● Kampania społeczna „Po prostu reaguj” (ucząca, jak odpowiadać na przemoc wobec osób LGBT): 
„– Tytuł kampanii «Po prostu reaguj» wziął się z obserwacji, że świadkowie przemocy kalkulują, wahają 
się, co zrobić, zamiast zareagować. Dzieje się tak dlatego, że brakuje im odpowiednich narzędzi do 
podjęcia działania - powiedziała Karolina Więckiewicz, koordynatorka kampanii. Jak pokazują badania 
Kantar Polska, 70 proc. osób mieszkających w Polsce uważa, że osoby LGBT powinny żyć tak jak chcą. 
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Jednak 2/3 badanych uznało, że pary osób tej samej płci unikają trzymania się za rękę w miejscu 
publicznym z obawy przed napaścią.” 

wirtualnemedia.pl, Stowarzyszenia Lambda Warszawa i Miłość Nie Wyklucza z kampanią społeczną 
«Po prostu reaguj», 14.05.2019, jd 

10. Zaprzyjaźnione organizacje  

● Kampania Przeciw Homofobii – wiele działań prowadzonych wspólnie m.in. raporty „LGBTI rights 
in Poland” czy „Trzy lata złej zmiany dla osób LGBTI. Podsumowanie rządów PiS” 

● Miłość nie wyklucza – m.in. kampania „Po prostu reaguj” czy wspólny projekt „Bądź sobą” w 
konkursie Banku BNP Paribas. 

● Fundacja Trans-fuzja (wspierająca osoby transpłciowe) - wspólne prowadzenie hotelu 
interwencyjnego dla osób LGBT. 

V. Fundacja Replika 

Siedziba  Warszawa 
Poziom radykalizmu wysoki 
Wielkość/skala działania średnia/ogólnopolska 
Główne postulaty integracja środowiska LGBT w Polsce 
Najważniejsza 
działalność 

wydawanie jedynego w Polsce dwumiesięcznika LGBT 
 

Skala udziału w debacie 
publicznej 

niska 

Zasięgi w mediach 
społecznościowych 
(liczba polubień na FB) 

26 tys. (profil magazynu Replika) 

Finansowanie darowizny, prenumerata, granty 
Powiązania polityczne politycy Wiosny i partii Razem 
Powiązania inne liczne powiązania wśród liderów opinii w środowisku mediów i kultury 

oraz LGBT 
 

1. Podstawowe informacje 

● Fundacja nieposiadająca statusu OPP.  
● Wydaje jedyny w Polsce dwumiesięcznik LGBT. Pierwszy numer ukazał się w grudniu 2005 r. 

Pierwszym wydawcą „Repliki” była Kampania Przeciw Homofobii. Od 2011 r. „Replikę” wydaje 
„Fundacja Replika”. Nakład wynosi ok. 3,5 tysiąca egzemplarzy (być może są to dane historyczne). 

2. Finansowanie 

● Fundacja nie publikuje sprawozdań finansowych ani merytorycznych, nie posiada statusu OPP. 
● Fundacja ujawniła listę mecenasów czasopisma za rok 2013. Na liście znajduje się 66 osób, które 

zostały podzielone w zależności od wysokości wpłaty (200, 400, 600 zł). 
● Do 2016 r. czasopismo było finansowanie lub współfinansowane przez Ambasadę USA w Polsce. 
● Głównym lub jednym z głównych źródeł finansowania są środki pochodzące z prenumeraty. 
● W 2017 r. współpraca z Fundacją Trans-fuzja w ramach grantu, który ta Fundacja otrzymała na cykl 

publikacji. 
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● W listopadzie 2018 r. fundacja otrzymała grant w wysokości 20 tys. zł. na projekt „Minusplus – jak 
bezpiecznie żyć z osobą zakażoną HIV”, finansowany przez firmę Gilead Sciences Polska. 

3. Powiązania polityczne 

● W Radzie Fundacji zasiadał Robert Biedroń, lider Wiosny. 
● Liderzy Fundacji wśród „znajomych” w mediach społecznościowych mają polityków: Roberta 

Biedronia (Wiosna) , Krzysztofa Śmiszka (Wiosna), Macieja Gdulę (ekspert Wiosny), Sylwię Spurek 
(Wiosna), Monikę Rosę (Nowoczesna), Marcelinę Zawiszę (Razem), Katarzynę Paprotę (Razem), 
Agatę Diduszko-Zyglewską (Rada m.st. Warszawy), Wandę Nowicką (b. marszałek senatu), Barbarę 
Nowacką (KO). 

● Wśród mecenasów czasopisma Replika w 2013 r. znalazło się kilkoro polityków lewicy: Krzysztof 
Śmiszek (Wiosna), Robert Biedroń (Wiosna), Adam Ostolski (b. członek Zielonych), Anna Grodzka 
(b. posłanka Twojego Ruchu). 

4. Powiązania inne 

● Liderzy opinii w środowisku LGBT 

Z analizy mediów społecznościowych wynika, że osoby kierujące Fundacją oraz czasopismem mają 
szeroką sieć wpływowych kontaktów w środowisku LGBT. Wśród ich „znajomych” na FB są m.in. 
Krystian Legierski, Yga Kostrzewa, Marta Abramowicz, Hubert Sobecki, Jacek Dehnel, prof. Ewa 
Graczyk, Agnieszka Graff, Slava Melnyk, Franciszka Sady, Jacek Poniedziałek, Robert Biedroń, Anna 
Grodzka, Jacek Kochanowski, Tomasz Raczek, Edyta Baker, Wiktoria Beczek, Tom Siara, Julia Maciocha, 
Szymon Niemiec, Rafał Pisarek, Agata Chaber, Wiktor Dynarski. 

● Liderzy opinii w mediach, kulturze i nauce 

Wśród osób związanych z Fundacją znajdują się: prof. Monika Płatek (prawniczka, Wiosna), prof. 
Michał Głowiński (literaturoznawca, osoba LGBT), Mariusz Szczygieł (dziennikarz), Ewa Siedlecka 
(dziennikarka), Adam Leszczyński (historyk, publicysta), Witold Mrozek (dziennikarz), Kamil Sipowicz 
(muzyk), Piotr Pacewicz (dziennikarz), Kazimiera Szczuka (feministka, publicystka), Renata Kim 
(dziennikarka), Kinga Dunin (feministka, publicystka), Kasia Adamik (reżyserka), Agnieszka Glińska 
(reżyserka), Agnieszka Holland (reżyserka), Paulina Młynarska (dziennikarka), Sylwia Chutnik (pisarka), 
Justyna Sobolewska (dziennikarka), prof. Magdalena Środa (feministka). 

5. Misja 

Misją czasopisma Replika jest monitorowanie bieżącej sytuacji społeczno-politycznej osób LGBT w 
Polsce i na świecie. Relacjonowanie najważniejszych imprez LGBT. Publikowanie raportów o prawach 
osób LGBT w Europie i USA. Recenzje książek, filmów i spektakli teatralnych o tematyce LGBT. 

6. Działalność 

Czasopismo wydawane przez Fundację Replika jest dostępne w wersji cyfrowej i papierowej (w 
kilkunastu miejscach w Polsce). Każdy numer zawiera obszerny, okładkowy wywiad w osobą ważną w 
środowisku LGBT i dotyczy tematów, którymi żyje to środowisko. Czasem wywiady okładkowe 
stanowią publiczne coming outy.  

7. Władze  

● Zarząd Fundacji: 
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Krzysztof Tomasik (prezes zarządu) – razem z redaktorem naczelnym Repliki prowadzi audycję „Lepiej 
późno niż wcale” w radiu TOK FM. Autor kilku książek na temat historii LGBT w PRL.  

Marcin Dąbrowski (członek zarządu) – doktorant w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW 

Bartosz Reszczyk – wiceprezes zarządu 

● Rada Fundacji 

Maria Lilianna Konarzewska – scenarzystka filmu Olgi Chajdas „Nina”, współautorka (razem z Piotrem 
Pacewiczem) książki „Zakazane miłości”.  

Wojciech Kowalik - właściciel internetowej księgarni LGBT Bearbook.pl 

Tomasz Szypuła – działacz LGBT 

● Redaktor naczelny czasopisma Replika 

Wieloletnim redaktorem naczelnym pisma jest Mariusz Kurc. W 2013 r. został laureatem konkursu 
dziennikarskiego "Media równych szans" zorganizowanego przez biuro Pełnomocniczki Rządu ds. 
Równego Traktowania. W 2014 r. był nominowany do tytułu Człowieka Wolności 25-lecia! Gazety 
Wyborczej. Człowiek o dużej sieci kontaktów w social mediach. 

8. Wypowiedzi liderów w mediach 

● Wojciech Tomasik występował w mediach jako autor książek na temat LGBT w PRL. Jego publikacje 
były też omawiane w mediach. 

 

 

„Właściwie od początku myślałem o tej książce jako swego rodzaju procesie, który przyczyni się do 
zmiany w myśleniu i mówieniu o ważnych postaciach polskiej kultury. Początkowo sądziłem, trochę 
naiwnie, że większość moich bohaterów doczeka się wkrótce nowoczesnych biografii, które już 
całościowo opiszą ich życiorysy, bez przemilczania wątku homoseksualnego. Tak się jednak nie stało, a 
w międzyczasie pojawiły się nowe dokumenty (np. „Kronos” Gombrowicza, „Dzienniki” Anny 
Kowalskiej), przez media przetoczyła się cała dyskusja o związku Marii Konopnickiej z Marią 
Dulębianką, więc pomysł przypomnienia «Homobiografii» z nowymi osobami, uzupełnionymi 
wiadomościami, zdjęciami, wydał mi się potrzebny.” 

Newsweek.pl, Historia Polski to nie tylko heteroseksualni mężczyźni, 1.05.2016  

● Tomasz Kurc w sierpniu 2019 polemizował z red. naczelnym tygodnika Polityka Jerzym Baczyńskim 
ws. stosunku działaczy LGBT do Platformy Obywatelskiej i ogólniej: opozycji anty-PiS. Kurc uważa, 
że z powodu działalności „umiarkowanych sojuszników” osób LGBT, takich jak np. politycy PO, w 



 

63 
 

Polsce nie ma jeszcze związków partnerskich. Kurc udzielił również wywiadu OKO.press, w którym 
komentował akcję KPH #jestemLGBT. W rozmowie krytykował znane osoby ze świata mediów, 
sportu czy kultury, które nie przyznają się do tego, że są nieheteronormatywne. 

„Jerzy Baczyński, niestety, idealnie wpisuje się w opis Kinga – jako ten heteroseksualny „sojusznik” 
osób LGBT, który ma umiarkowane poglądy i paternalistycznie, z pozycji człowieka, który cieszy się 
pełnią praw, poucza dyskryminowaną grupę, w jaki sposób walczyć o równość. Kiedy Baczyński i jemu 
podobni, a wśród nich wielu polityków PO, w końcu zorientują się, że gdyby nie ich postawa, to związki 
partnerskie już byśmy mieli? Kiedy zrozumieją, że to właśnie oni są większą przeszkodą do realizacji 
postulatów LGBT niż ci prezentujący otwarcie homofobiczne poglądy? Umiarkowani sojusznicy osób 
LGBT – ogarnijcie się wreszcie.” 

Facebook Replika, Tomasz Kurc polemizuje z redaktorem naczelnym „Polityki” – Jerzym Baczyńskim, 
post z dnia 7.07.2019  

 

„Od kilkunastu lat „Replika” szuka repliki na homofobię. Czego brakuje, by ruch nabrał większego 
impetu? 

Przykład zawsze idzie z góry, to dotyczy też coming outów. Mam pretensję do polskich elit, zwłaszcza 
osób popularnych, które boją się, nie chcą ujawniać. […] Marsze nie robią na elitach wrażenia, przemoc 
jakiej doświadczamy też nie. Wiadomo, że jest mnóstwo aktorów, polityków, dziennikarzy LGBT… […] 

Są politycy, jak Robert Biedroń, polityczki jak Anna Grodzka, czy teraz Katarzyna Paprota, z zarządu 
Partii Razem. Paweł Rabiej został wiceprezydentem Warszawy. 

To wszystko ważne, ale jest przecież sporo znanych piosenkarzy. A sportowcy i sportowczynie? 
Wszyscy są hetero? Dużo szybciej, by doszło do zmiany, gdyby nie postawa elit.” 

OKO.press, #jestemLGBT. Zobacz, to mnie nienawidzisz. To mnie boli, to mnie wykluczasz, 30.07.2019 

9. Działania o największej ekspozycji medialnej 

Brak. 

10. Zaprzyjaźnione organizacje 

Fundacja poprzez kontakty zarządu jest związana z czołowymi organizacjami LGBT w Polsce: Kampanią 
Przeciw Homofobii (która wcześniej wydawała czasopismo Replika) oraz Miłość Nie Wyklucza, a także 
Trans-fuzją. 

VI. Fundacja Trans-fuzja 

Siedziba  Warszawa 
Poziom radykalizmu wysoki 
Wielkość/skala działania średnia/ogólnopolska 
Główne postulaty zniesienie  w  polskim  systemie  prawnym  zapisów dyskryminujących  ze  

względu  na orientację  seksualną,  tożsamość  płciową  i  ekspresję  
płciową, upublicznienie dyskusji na temat problemów osób 
transpłciowych 
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Najważniejsza 
działalność 

zmiany w prawie, prowadzenie grup wsparcia dla osób transpłciowych, 
porady prawne i socjalne, działalność kulturalna, badania 
 

Skala udziału w debacie 
publicznej 

średnia 

Zasięgi w mediach 
społecznościowych 
(liczba polubień na FB) 

8,8 tys.  

Finansowanie granty (Fundacja im. Heinricha Bölla Warszawa, Fundacja Batorego, LGBT 
Project, OSF, Mama Cash), zbiórka 1%, darowizny 

Powiązania polityczne Anna Grodzka (b. posłanka, Twój Ruch), Ryszard Kalisz (b. poseł, SLD), 
Adam Ostolski (Partia Zieloni) 

Powiązania inne Eliza Michalik (dziennikarka), prof. Monika Płatek (prawniczka, Wiosna) 
 

1. Podstawowe informacje 

● Fundacja Trans-Fuzja była pierwszą w Polsce organizacją wspierającą osoby transpłciowe. Do dziś 
pozostaje największą z nich, choć już nie jedyną. 

● Założyła ją w 2008 r. grupa osób związanych z ruchem transaktywistycznym. Inicjatywę w tej 
sprawie podjęła jeszcze w 2005 r. Anna Grodzka, w tamtym czasie członek SLD.  

2. Finansowanie 

● Kwota zebrana z 1% podatku w 2018 r. wyniosła 15,3 tys. zł. 
● Na swoim profilu na FB fundacja informuje o organizowanych przez siebie zbiórkach pieniędzy. W 

czerwcu br., gdy odbyło się najwięcej takich akcji, udało się zebrać 5,9 tys. zł. 
● Fundacja wśród instytucji wspierających wymienia: Heinrich-Böll Stiftung Warszawa (fundacja 

polityczna zaprzyjaźniona z niemiecką partią Zielonych wspierająca społeczeństwo obywatelskie), 
Fundację Batorego, Sexual Orientation and Gender Identity [SOGI] (tzw. LGBT Project Rady 
Europy). 
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Źródło: Sprawozdanie finansowe za 2017 r. (Warszawa 2018) 

 
 

 Źródło: Sprawozdanie finansowe za 2017 r. (Warszawa 2018) 
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● Fundusze własne organizacji na koniec 2016 r. wynosiły 84,7 tys. zł, a na koniec 2017 r. już tylko 

7,2 tys. zł. Zysk netto na koniec 2016 r. wyniósł 83,7 tys. zł, a na koniec 2017 r. 6,2 tys. zł. – różnica 
wynikała ze znacznie mniejszych przychodów z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego. 

● W 2017 r. głównym źródłem przychodów były dwa granty: Mama Cash (holenderska fundacja 
finansowana m.in. przez amerykańskie fundacje Gatesów czy Levi Strauss) oraz Open Society 
Foundations (fundacja Georga Sorosa wspierająca społeczeństwo obywatelskie). 

● Lokal  fundacji  wynajmowany  jest  od  m.st.  Warszawy  na  warunkach  preferencyjnych dla 
organizacji pozarządowych. Fundacja otrzymała grant z Fundacji Batorego na nowy, większy lokal, 
ale nie udało się takiego znaleźć. 

3. Powiązania polityczne 

● Anna Grodzka – prezeska i jedna z założycielek fundacji. Jako posłanka wspólnie z Trans-Fuzją w 
2012 roku przygotowywała projekt Ustawy o uzgodnieniu płci. Ustawa została uchwalona przez 
Sejm w 2015 r., ale została zawetowana przez Prezydenta Andrzeja Dudę. Określała procedurę i 
skutki uzgodnienia płci osób, których tożsamość płciowa różni się od płci wpisanej do aktu 
urodzenia. 

● Warsztaty organizowane w 2017 r. dla Partii Razem (oddział Warszawa i Łódź).  
● W jury wyborów Miss Trans zasiadali m.in. poseł Ryszard Kalisz i Adam Ostolski 

współprzewodniczący (do 2016 r.) Partii Zieloni. 

4. Powiązania inne 

● Dwukrotny udział w 2017 r. w wydarzeniach organizowanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich. 
Współpraca z poprzednimi RPO, Ireną Lipowicz i Januszem Kochanowskim.  

● W jury wyborów Miss Trans zasiadali m.in. dziennikarka Eliza Michalik i prof. Monika Płatek 
(prawniczka, Wiosna).  

5. Misja 

● Upublicznienie dyskusji na temat problemów osób transpłciowych, w tym transseksualnych, 
transwestytycznych,  transgenderycznych,  płciowo  nienormatywnych,  queer  i  interseksu-alnych, 
a także bi-, homo- i aseksualnych, oraz zwiększenie ich reprezentacji społecznej.  

● Zniesienie  w  polskim  systemie  prawnym  zapisów  dyskryminujących  ze  względu  na orientację  
seksualną,  tożsamość  płciową  i  ekspresję  płciową,  zgodnie  z  wymogami dostosowawczymi 
Unii Europejskiej i rekomendacjami Rady Europy oraz wprowadzenie regulacji prawnych 
dotyczących sytuacji osób transpłciowych. 

6. Działalność 

● Zmiany w prawie, np. przygotowanie ustawy o uzgodnieniu płci w 2015 r., udział w przygotowaniu 
warszawskiej Deklaracji LBGT+.  

● Organizacja indywidualnych spotkań z psychologiem.  
● Prowadzenie grup wsparcia dla osób transpłciowych w kilku miastach m.in. w Warszawie, 

Krakowie, Lublinie i Gdańsku. 
● Udzielanie porad prawnych i socjalnych.   
● Organizacja wydarzeń i działania o charakterze kulturalnym i integracyjnym, np. w 2017 r. w 

ramach grantu Mama Cash przygotowanie cyklu artykułów w dwumiesięczniku LGBT „Replika” 
(współpraca do czerwca 2018 r.). 

● Działalność edukacyjna i szkoleniowa, m.in. broszury informacyjne dla osób transpłciowych, 
szkolenia dla nauczycieli i psychologów o transpłciowości. 
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● Współpraca z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami działającymi na rzecz osób LGBT i 
praw człowieka oraz prowadzenie badań naukowych, np. fundacja uczestniczyła w rozpoczętym w 
2016 r. badaniu organizowanym i finansowanym przez organizację Transgender  Europe  (TGEU)  
„Trans healtcare  project”.  Jest  to  badanie międzynarodowe  przebiegające  pod  honorowym  
patronatem  polskiego  rzecznika  praw obywatelskich. 

7. Władze  

● Edyta Baker (prezes fundacji) –  kobieta transpłciowa (urodzona jako mężczyzna), z zawodu 
dziennikarka. Aktywistka, współtwórczyni polskiego ruchu aktywistycznego na rzecz osób 
transpłciowych. 

● Grzegorz „Lifyen” Żak (członek zarządu) - trans mężczyzna (urodzony jako kobieta), autor bloga 
„Angry Trans”, członek zarządu Federacji Znaki Równości. 

● Kaj Koperski (członek zarządu) - trans mężczyzna, autor bloga komiksowego i vloga „Transowisko”, 
gdzie opisuje trans- doświadczenia. 

● Anton Ambroziak (członek zarządu) - trans mężczyzna, dziennikarz OKO.press, publikował m.in. w 
"Gazecie Wyborczej" i "Codzienniku Feministycznym". Laureat nagrody "Pióro Nadziei 2018" 
przyznawanej przez Amnesty International za dziennikarstwo zaangażowane. Nominowany do 
nagrody "Zielony Prus" Stowarzyszenia Dziennikarzy RP za wyróżniający start w zawodzie.  

We władzach Fundacji zasiadali: 

● Lalka Podobińska – właść. Stanisława Lalla Fedorowicz-Podobińska, osoba heteroseksualna, 
współzałożycielka Trans-fuzji, fundatorka i członkini Rady Fundacji LGBT Business Forum, 
działającej na rzecz zwiększenia świadomości korzyści wynikających z różnorodności LGBT w 
miejscu pracy dla firm i dla pracowników, współzałożycielka Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza. 
Była dyrektorką biura poselskiego posłanki Anny Grodzkiej. Jest doktorem nauk farmaceutycznych.  

● Anna Grodzka – współzałożycielka Trans-fuzji, pierwsza biseksualna i transpłciowa 
parlamentarzystka w Polsce, urodzona jako Krzysztof Bogdan Bęgowski. Była wiceprzewodniczącą 
klubu poselskiego Twojego Ruchu (wcześniej Ruch Palikota), wiceprzewodniczącą Sejmowej 
Komisji Kultury i Środków Przekazu, wiceprzewodniczącą Parlamentarnej Grupy Kobiet. Była 
członkiem sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. 

● Wiktor Dynarski - były prezes Fundacji, brał udział w pracach Open Society Foundations, 
Transgender Europe oraz fundacji Miłość Nie Wyklucza. Doktorant w Instytucie Nauk Stosowanych 
UW. 

8. Wypowiedzi liderów w mediach 

● Edyta Baker była gościem telewizji Republika w związku z procedowaniem ustawy o uzgodnieniu 
płci. Stwierdziła, że ustawa w zakresie „korekty płci” przez rodziców małych dzieci nie 
wprowadzałaby nic nowego, a sednem proponowanych zmian jest to, żeby osoby transpłciowe 
same mogły o sobie decydować. 
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Źródło: telewizja Republika, 8.10.2015 

● Edyta Baker występuje w roli ekspertki, która posiada wiedzę i osobiste doświadczenie w temacie 
transseksualizmu. Krytykuje obecne ustawodawstwo w zakresie zmiany płci, które wymaga od 
osób chcących zmienić płeć pozwania do sądu swoich rodziców, oraz stwarza sytuacje „haniebne” 
i „upokarzające”. 

 

Źródło: Onet.pl, 12.02.2019 

● Prezeska Fundacji opowiadała w mediach o własnej historii zmiany płci oraz ogólniej na temat 
transseksualizmu. Zainteresowanie tym tematem wyrażały przede wszystkim media liberalne: 
Onet.pl, radio TOK FM, Gazeta Wyborcza, TVN, tygodnik Polityka, a także telewizja Polsat. 
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Źródło: TVN, Uwięzione w męskim ciele, 07.06.2015 

9. Działania o największej ekspozycji medialnej 

● Ustawa o uzgodnieniu płci (2015 r.) – na temat ustawy pisały najważniejsze media w kraju, twarzą 
ustawy w mediach była posłanka Anna Grodzka, w informacjach nie wspominano o roli Fundacji w 
przygotowaniu ustawy. 

● Wybory Miss Trans – impreza organizowana w latach 2011-2015. W mediach opisywana jako 
swego rodzaju ciekawostka czy kuriozum. 

● Raport „Transpłciowa młodzież w polskiej szkole” (2016) - wyniki pierwszych w Polce badań na 
temat funkcjonowania transpłciowej młodzieży w szkole. Poza portalami tematycznymi, raport był 
omawiany w tygodniku Newsweek.  

10. Zaprzyjaźnione organizacje 

● Stowarzyszenie Lambda Warszawa - promocja spotkania z Anną Grodzką i Lalką Podobińską w 
świetlicy dla młodzieży LGBT prowadzonej przez Lambdę, warsztaty dla zespołu obsługującego 
telefon zaufania Stowarzyszenia Lambda. 

● Stowarzyszenie Tęczówka - współprowadzenie ogólnej grupy wsparcia w Katowicach. 
● Fundacja Replika – seria publikacji w czasopiśmie Repliki, współpraca w ramach grantu. 
● Inne: Kampania Przeciw Homofobii, Stowarzyszenie Pracownia Różnorodności, Fundacja 

Akceptacja. 
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Organizacje regionalne 

VII. Fundacja Wolontariat Równości 

Siedziba  Warszawa 
Poziom radykalizmu średni 
Wielkość/skala działania średnia/lokalna 
Główne postulaty działania na rzecz prawej i rzeczywistej równości osób, bez względu na 

ich orientację seksualną,  tożsamość  seksualną,  płeć  oraz  płeć  
społeczną 

Najważniejsza 
działalność 

organizacja Marszu Równości w Warszawie, dystrybucja środków z 
grantu Sprite 

Skala udziału w debacie 
publicznej 

niska 

Zasięgi w mediach 
społecznościowych 
(liczba polubień na FB) 

29,7 tys. (profil Parady Równości)  

Finansowanie granty (EEA i Norway Grants), Rada Europy (LGBT Project), darowizny 
Powiązania polityczne Nowoczesna, SLD, Razem, Rafał Trzaskowski (prezydent Warszawy, PO), 

Robert Biedroń (lider Wiosny), Paulina Piechna-Więckiewicz (Wiosna), 
Włodzimierz Czarzasty (SLD), Joanna Senyszyn (SLD), Grzegorz 
Napieralski (PO), Marek Balicki (SLD), Wanda Nowicka (Wiosna), 
ambasady państw 

Powiązania inne Jacek Żakowski (dziennikarz), Piotr Pacewicz (dziennikarz), Ramona Rey 
(wokalistka), Anna Kuczyńska (aktorka), międzynarodowe korporacje 
działające w Polsce (m.in. Sprite, Hard Rock Cafe, Ikea, Levis) 

 

1. Podstawowe informacje 

● Fundacja została założona w 2012 r.  
● Głównym i pierwotnym zadaniem Fundacji jest organizowanie Parady Równości w Warszawie. 

Kolejną, nowszą inicjatywą jest dystrybucja środków z grantu Sprite. 
 

2. Finansowanie 

● Ostatnie dostępne sprawozdanie finansowe dotyczy 2016 r. Warto odnotować, że w 
przeciwieństwie do wielu innych organizacji Fundacja prowadzi odpłatną działalność PP.  
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Źródło: Sprawozdanie finansowe 2016 

● Firma Google udzieliła Fundacji „nieodpłatnego świadczenia” które nie zostało ujęte w bilansie, 
wyceniono je na kwotę 51,5 tys. zł. 

● Wśród partnerów Parady Równości są grantodawcy: EEA i Norway Grants (zwane potocznie 
funduszami norweskimi). W 2014 r. przeznaczyły one na marsz 40 tys. zł.  

● Proste Równanie to projekt zrealizowany w 2013 r. Został sfinansowany z funduszy LGBT Project 
Rady Europy (Sexual Orientation and Gender Identity [SOGI]).  

3. Powiązania polityczne 

• Z Paradą Równości 2019 oficjalnie współpracowały lewicowe i liberalne partie polityczne: 
Nowoczesna, Razem i SLD.  

• Patronat honorowy nad wydarzeniem objął prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski, który 
wziął udział w wydarzeniu. 

• Gośćmi Parady Równości 2019 byli m.in. Robert Biedroń (Wiosna), Paulina Piechna-Więckiewicz 
(Wiosna), Włodzimierz Czarzasty, Joanna Senyszyn (SLD), Grzegorz Napieralski (PO). 

• Wśród partnerów Parady Równości znalazła się także Ambasada Brytyjska. W 2019 r. 53 
ambasadorów i szefów przedstawicielstw organizacji międzynarodowych podpisało list 
wspierający ideę Parady Równości. Zbieranie podpisów koordynowały Ambasady Brytyjska i 
Irlandii. 
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Źródło: Facebook, Twitter 

 

• Wśród „znajomych” na FB Patrycji Wróbel, członka Rady Fundacji, znajdują się politycy i aktywiści 
lewicy Marcelina Zawisza (Razem), Robert Biedroń (Wiosna), Wanda Nowicka (Wiosna), Paulina 
Piechna Więckiewicz (Wiosna), Małgorzata Tracz (Partia Zieloni), Piotr Ikonowicz, a także Bartosz 
Arłukowicz (PO). 

4. Powiązania inne 
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• Proste Równanie  

Proste Równanie to projekt realizowany w 2013 r. Jego ideą było okazanie wsparcia postulatom LGBT 
przez osoby heteroseksualne. Zamanifestować mogliy wszyscy, którzy brali udział w Kongresie Kobiet 
i Paradzie Równości. Poparcia udzieliło ponad 150 osób. Wśród nich byli m.in.: Wanda Nowicka 
(posłanka), Marek Balicki (poseł), Joanna Senyszyn (posłanka), Ryszard Kalisz (poseł), Jacek Żakowski 
(dziennikarz) Piotr Pacewicz (dziennikarz), Ramona Rey (wokalistka), Anna Kuczyńska (aktorka). 

● Korporacje wspierające Paradę Równości 

Wśród partnerów i organizacji współpracujących z Paradą Równości 2019 znajdują się 
międzynarodowe korporacje: Sprite, Hard Rock Cafe, Ikea. Poza tym w Marszu brali udział 
przedstawiciele wielu międzynarodowych instytucji finansowych oraz firm technologicznych. W 
promocję wydarzenia zaangażowana była także Gazeta Wyborcza, która przygotowała specjalny 
newsletter LGBT. 
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Źródło: wirtualnemedia.pl 

Warto odnotować współpracę firmy odzieżowej Levis z Paradą Równości, polegającą na udziale 
młodych osób, związanych z Marszem, w kampanii promocyjnej kolekcji Levis Pride. Obszerny opis tej 
współpracy zamieściło pismo life-stylowe Vogue. 
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Źródło: vogue.pl 

W 2019 r. po raz pierwszy utworzono specjalną strefę dla dzieci. Strefa była zlokalizowana w Parku 
Świętokrzyskim w Miasteczku Równości. Julia Maciocha, prezeska Fundacji Wolontariat Równości 
stwierdziła, że strefę zorganizowano w odpowiedzi „[…] na prośby wielu rodziców, którzy chcą w 
sposób przystępny tłumaczyć swoim dzieciom, o co walczymy”. 
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● Instytucje wspierające Paradę Równości 

Obok licznych organizacji LGBT, wspierających Paradę Równości (zob. pkt. Zaprzyjaźnione organizacje), 
znalazła się również Amnesty International. 

5. Misja 

• Działania na rzecz prawej i rzeczywistej równości osób, bez względu na ich orientację seksualną,  
tożsamość  seksualną,  płeć  oraz  płeć  społeczną. 

• Budowanie  postaw  społecznych,  tolerancyjnych,  postaw  otwartego  społeczeństwa 
obywatelskiego oraz wspieranie i realizacja idei demokratycznych. 

6. Działalność 

● Organizacja Parady Równości - Fundacja jest głównym organizatorem Parady Równości od 2013 r. 
W edycji 2019 r. wzięło udział w zależności od szacunków 50-80 tys. osób. Oprócz przemarszu 
zbudowane zostało Miasteczko Równości, które skupiło NGOs oraz podmioty komercyjne. Po raz 
pierwszy utworzona została specjalna strefa dla dzieci. Miała miejsce również akcja „Rozmowy przy 
tęczy”, w której ramach młodzież w wieku 18-25 lat związana z Fundacją udzielała porad osobom, 
które pozytywnie odpowiedziały na pytania Fundacji: „Czujesz się samotny/a w binarnym świecie? 
Nie odnajdujesz się w heteronormatywnej rzeczywistości? 

● Dystrybucja Grantów Równości 2019 - Fundacja pozyskała od marki Sprite (The Coca-Cola 
Company) fundusze na Grant Równości. Mogą się o niego starać organizacje lub grupy 
nieformalne, które planują zorganizować marsz równości. Faworyzowane są podmioty 
organizujące pierwszy, drugi lub trzeci marsz. W 2019 r pula na dofinansowanie wyniosła: 27 tys. 
zł brutto. Kwota dofinansowania nie mogła przekraczać 5 tys. zł brutto. Beneficjenci grantu musieli 
wyrazić zgodę na „udział marki Sprite w wydarzeniach związanych z organizowanym przez niego 
marszem równości, w szczególności poprzez stoisko promocyjne marki lub rozdawanie/sprzedaż 
produktów marki”. 

7. Władze  

W skład Rady Fundacji wchodzą kontrowersyjne osoby: 

• Szymon Niemiec – aktywista LGBT, pomysłodawca i wieloletni współorganizator warszawskich 
Parad Równości. Podczas Parady w 2019 r. odprawił nabożeństwo ekumeniczne dla osób LGBT, 
skrytykowane przez Episkopat. Niemiec w latach 2001-2005 był prezesem Zarządu 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Gejów i Lesbijek na Rzecz Kultury w Polsce (ILGCN). W latach 
2002-2005 był rzecznikiem prasowym Antyklerykalnej Partii Postępu „Racja”. Członek i 
sygnatariusz Unii Lewicy. Od 2006 r. diakon Wolnego Kościoła Reformowanego w Polsce, 
działającego obecnie jako Zjednoczony Kościół Chrześcijański. 

• Sławomir Starosta – aktywista LGBT, muzyk, wydawca czasopism i portali pornograficznych. 
Współzałożyciel Warszawskiego Ruchu Homoseksualnego i warszawskiej Lambdy. 

• Patrycja Wróbel - była szefowa młodzieżówki SDPL. Ma liczne kontakty wśród polityków lewicy. 

W skład zarządu wchodzą młodzi działacze, anonimowi w sferze publicznej. 

Julia Maciocha – prezeska zarządu, jako autorka tekstów współpracuje w feministycznym portalem 
feminoteka.pl 

Alicja Hadam – wiceprezes zarządu 
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Robert Miroszewski – wiceprezes zarządu 

Beata Antos – skarbniczka 

Julia Pałejko – sekretarz 

8. Wypowiedzi liderów w mediach 

Wypowiedzi Julii Maciochy, prezes Fundacji, w mediach dotyczą przede wszystkim organizacji Parady 
Równości.  Maciocha była również zapraszana do radia TOK FM, aby komentować wydarzenia związane 
z marszami równości w innych miastach. Udzieliła także obszernego wywiadu pismu life-stylowemu 
Vogue (w ramach współpracy z Kampanią Przeciw Homofobii). 

- To wsparcie jest dla nas bardzo ważne. Naprawdę doceniamy tę pracę ambasadorów. Wiemy też, że 
dyplomaci spotykali się w tej sprawie z przedstawicielami polskiego rządu. To działanie apolityczne. 
Ambasadorzy podobny list pisali również w poprzednich latach. Dotyczy tego, że osoby LGBT nie mają 
w Polsce równych praw – oceniła Julia Maciocha, prezeska fundacji Wolontariat Równości, 
organizatora Parady Równości. 

Warszawa.wyborcza.pl, Wsparcie ambasadorów dla Parady Równości. „Musimy wspólnie pracować na 
rzecz wzajemnej akceptacji”, 6.06.2019 

Wolontariat Równości to twoja praca? 

Tak, ale nic na niej nie zarabiam. Od nowego roku akademickiego będę wykładać na wyższej uczelni. 
Po czerwcowej obronie chciałam zrobić sobie rok przerwy, żeby wyjechać na Syberię, ale dostałam 
propozycję pracy. To dla mnie wyróżnienie. Uczelnia jest jednak dość konserwatywna. Niektórzy 
koledzy już nie mówią mi „dzień dobry”, bo wiedzą, czym zajmuję się w drugim życiu… 

Vogue.pl, Urodziłam się feministką, 13.09.2018 

9. Działania o największej ekspozycji medialnej 

W 2019 r. w związku z Paradą Równości wybuchł ogólnopolski skandal, ponieważ Szymon Niemiec, 
członek Rady Fundacji, przed rozpoczęciem wydarzenia odprawił nabożeństwo ekumeniczne. Od 
działania Niemca odcięła się Polska Rada Ekumeniczna, skrytykował je Episkopat Polski. 

 

Źródło: Gazeta Wyborcza 

Niemiec w mediach społecznościowych tytułuje się "kapłanem katolickim bez przynależności 
konfesyjnej". Do marca pełnił funkcję ordynariusza Zjednoczonego Ekumenicznego Kościoła 
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Katolickiego w Polsce. Kościół ten działał bez rejestracji, a 6 marca Niemiec podjął decyzję o jego 
likwidacji. W sobotę zaniepokojenie w związku z "nabożeństwem ekumenicznym" wyraził m.in. 
rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik. W przesłanym PAP komunikacie 
napisał w imieniu Kościoła katolickiego: "Z wielkim niepokojem dowiadujemy się o kolejnych faktach i 
miejscach, w których dochodzi do obrażania Boga i ludzi wierzących". Biskup Samiec, który jest 
zwierzchnikiem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, wyjaśnił PAP, że żaden z Kościołów Polskiej 
Rady Ekumenicznej nie ma żadnych relacji ani kontaktów z Niemcem. Jak zaznaczył, Niemiec czasem 
pojawia się na nabożeństwach Rady, ale jest tam wtedy prywatnie. "Tak jak każda inna osoba może 
przyjść na takie nabożeństwa" - dodał duchowny. "Nie każdy, kto nazywa się ekumenicznym, ma coś 
wspólnego z Polską Radą Ekumeniczną lub kościołami z nim związanymi" - zauważył biskup. Podkreślił, 
że z Niemcem nie mają nic wspólnego Kościoły reformowane w Polsce - ani Kościół Ewangelicko-
Reformowany ani Kościół Ewangelicko-Augsburski. 

Deon.pl, Bp Samiec: Polska Rada Ekumeniczna nie ma nic wspólnego z Szymonem Niemcem, 9.06.2019 

10. Zaprzyjaźnione organizacje 

Przy organizacji Parady Równości 2019 z Fundacją współpracowały następujące organizacje LGBT: 
Bears of Poland, Voces Gaudi, Fabryka Równości, Wiara i Tęcza, KPH, Lambda Warszawa, Miłość nie 
Wyklucza, Queerowy Maj, Trans-fuzja, Lambda Szczecin. 

VIII. Stowarzyszenie Grupa Stonewall  

Siedziba  Poznań 
Poziom radykalizmu wysoki 
Wielkość/skala działania średnia/lokalna  
Główne postulaty przeciwdziałanie dyskryminacji osób LGBT, nagłośnienie praw osób 

LGBT, wprowadzenie tzw. Karty LGBT w Poznaniu 
Najważniejsza 
działalność 

organizacja Poznań Pride Week i Marszu Równości w Poznaniu, 
stworzenie poznańskiej Karty LGBT, grupy wsparcia 

Skala udziału w debacie 
publicznej 

średni 

Zasięgi w mediach 
społecznościowych 
(liczba polubień na FB) 

32,7 tys.  

Finansowanie dotacje (Fundacja Stefana Batorego), zbiórki internetowe, sklep 
internetowy z tęczowymi gadżetami, sponsorzy (m.in. Sprite)  

Powiązania polityczne Jacek Jaśkowiak (prezydent Poznania), Wiosna, Lewica Razem, Wojciech 
Chudy (radny Koalicji Obywatelskiej z Poznania) 

Powiązania inne nie zidentyfikowano  
 

1. Podstawowe informacje 

● Grupa Stonewall została założona w 2015 r. Jest największą organizacją LGBT w Wielkopolsce.  
● Najważniejszą aktywnością jest organizacja Poznań Pride Week i Marszu Równości w Poznaniu.  
● Organizacja nie jest powiązana z funduszem grantowym stowarzyszenia Lambda Warszawa o tej 

samej nazwie.  
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2. Finansowanie 

● W 2018 r. Grupa Stonewall otrzymała 50 tys. zł dotacji z programu Demokracja w Działaniu 
Fundacji Stefana Batorego. W 2019 r. było to 100 tys. zł.  
 

 
 

 
Źródło: Fundacja Stefana Batorego 

 
● Zbiórki internetowe – w 2019 r. na organizację Marszu Równości w Poznaniu zebrano ponad 31 

tys. poprzez portal crowdfundingowy pomagam.pl.  
● Sklep internetowy outandproud.pl – Grupa Stonewall prowadzi sklep z gadżetami z symbolem 

tęczy. W ofercie dostępne są m.in. odzież, torby, flagi itp.  
● Sprite - jednym ze sponsorów Grupy Stonewall jest Sprite (marka napoju gazowanego należąca do 

The Coca-Cola Company). Sprite jest m.in. partnerem Letniej Akademii Równości czy imprezy Soho 
w Poznaniu.  

● Składki członkowskie. 
● Grupa Stonewall nie otrzymuje wsparcia finansowego z poznańskiego ratusza.  
● W 2018 r. koszt zorganizowania Poznań Pride Week (w tym Marszu Równości) wyniósł 96 tys. 56 

proc. pochodziło od partnerów (m.in. serwis Netflix), 27 proc. ze zbiórek, 10 proc. z wynajmuj stoisk 
podczas wydarzeń oraz 6 proc. z darowizn.  
 

3. Powiązania polityczne 

● Jacek Jaśkowiak (prezydent Poznania) – w 2015 r. poszedł w Marszu Równości jako pierwszy 
urzędujący prezydent miasta w Polsce. Udziela też patronatu imprezie. Z przekazów aktywistów 
Grupy Stonewall wynika jednak, że relacje z ratuszem nie układają się idealnie. Wsparcie jest 
bardziej wizerunkowe niż realne – w Poznaniu nie podpisano do tej pory tzw. Karty LGBT.  

● Wiosna - przed wyborami do Parlamentu Europejskiego profil Grupy Stonewall na Facebooku 
zamieścił infografikę z kandydatami z okręgu wielkopolskiego, którzy zdecydowali się na 
podpisanie Europejskiej Deklaracji Równości (akcję z wezwaniem do podpisania dokumentu 
przeprowadziła Kampania Przeciw Homofobii). Grupa Stonewall zachęcała do głosowania na te 
osoby (głównie kandydatów Wiosny i Lewicy Razem), ponieważ poważnie traktują postulaty 
społeczności LGBT. W zestawieniu nie uwzględniono PiS i KORWiN jako stosujących mowę 
nienawiści wobec środowiska LGBT.  

● Lewica Razem – jw. Dodatkowo Arkadiusz Kluk, jeden z założycieli i były prezes Grupy Stonewall, 
w 2015 r. był kandydatem do Sejmu z listy Zjednoczonej Lewicy. 
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Źródło: Facebook, Grupa Stonewall 

● Wojciech Chudy (radny Koalicji Obywatelskiej z Poznania) – wystąpił z interpelacją do prezydenta 
Jacka Jaśkowiaka o wprowadzenie w Poznaniu tzw. Karty LGBT, której autorem jest Grupa 
Stonewall. 
 

4. Powiązania inne 

Nie zidentyfikowano.  

5. Misja 

● Budowanie środowiska integrującego osoby LGBT oraz ich sojuszników. 
● Rozpowszechnianie wiedzy o LGBT.  
● Obecność postulatów społeczności LGBT w przestrzeni miejskiej i ogólnokrajowej. 
● Niesienie pomocy prawnej i psychologicznej osobom LGBT oraz ich bliskim.  
 

6. Działalność 

● Stworzenie tzw. poznańskiej Karty LGBT – propozycje zawarte w karcie to m.in. opracowanie 
miejskiego systemu interwencyjnego dla osób LGBT zagrożonych bezdomnością, stworzenie 
centrum kulturowo-społecznościowego, a także system monitorowania i raportowania 
przestępstw i incydentów motywowanych homofobią oraz transfobią. Dodatkowo znajduje się tam 
postulat wprowadzenia edukacji antydyskryminacyjnej w szkołach oraz przeszkolenie tzw. 
„latarników” – osób przygotowanych, by pomagać uczniom i uczennicom LGBT oraz kadrze 
pedagogicznej. Karta do tej pory nie została podpisana przez władze Poznania.  

● Marsz Równości w Poznaniu – według organizatorów w 2019 r. udział w marszu wzięło 13 tys. osób  
● Pride Week Poznań – każdego dnia odbywają się wykłady, warsztaty, projekcje filmowe dotyczące 

tematyki LGBT czy tęczowy przejazd rowerowy. Pride Week kończy się Marszem Równości.  
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● Grupy wsparcia dla rodziców LGBT, osób trans, młodzieży LGBT, osób LGBT z Ukrainy. 
● Spotkania z prawnikami i psychologami. 
● Prowadzenie zajęć antydyskryminacyjnych w szkołach w Wielkopolsce (szkolenia są darmowe). 
● Produkcja teatralna m.in. monodram „Michaś” o literaturoznawcy prof. Michale Głowińskim, który 

jest gejem i Żydem.  
● Letnia Akademia Równości - wspólny projekt stowarzyszenia Grupa Stonewall i marki Sprite 

odbywający się w sierpniu 2019 r. Celem akcji jest promowanie rzetelnej wiedzy na temat 
społeczności LGBT i równości. Aktywiści Grupy Stonewall przemieszczają się busem po Polsce i 
rozdają informacyjne ulotki, tęczowe gadżety oraz specjalne limitowane puszki napoju Sprite. Na 
trasie znajdują się miejscowości, w których nie odbywają się żadne wydarzenia LGBT m.in. 
Grudziądz, Kołobrzeg, Sandomierz. 

● Grupa Stonewall rozdaje kwiaty na Dzień Kobiet, pączki w tłusty czwartek i lizaki na Dzień Dziecka.  
 

7. Władze  

Mateusz Sulwiński (prezes)  

Arkadiusz Kluk – jeden z założycieli i były prezes Grupy Stonewall. W 2018 r. startował z listy koalicji 
Prawo do Miasta do rady miasta. W 2015 r. był kandydatem do Sejmu z listy Zjednoczonej Lewicy. Był 
członkiem Twojego Ruchu Janusza Palikota. W 2018 r. prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania 
przeciwko niemu za noszenie koszulki z białym orłem na tęczowym tle.  

Anna Adamowicz 

Sue Bartel 

Paweł Skrodzki – jeden z założycieli Grupy Stonewall. 

8. Wypowiedzi liderów w mediach 

● Wprowadzenie tzw. Karty LGBT 
Stonewall jest autorem oraz mocno popiera wprowadzenie tzw. Karty LGBT w Poznaniu. 
Przedstawiciele Grupy apelują o to także w wywiadach.  

„Propozycje są w dużej mierze oparte o pomysły stowarzyszenia „Miłość nie wyklucza”, które 
wypracowało warszawską Kartę LGBT+. Dokonaliśmy pewnych modyfikacji, biorąc pod uwagę różnice 
pomiędzy Poznaniem i Warszawą. (…) Jestem optymistką, więc myślę, że jest na to szansa. Będziemy 
cały czas naciskać na Ratusz i Zespół ds. Polityki Równości i Różnorodności, który ma nam pomagać, a 
tymczasem chce, abyśmy zadowolili się podpisaniem Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w 
Życiu Lokalnym.” 

Kulturaupodstaw.pl, Życiowy aktywizm, 30.07.2019, Kuba Wojtaszczyk 

„Sprzeciw wobec podpisywania dokumentów poświęconych wyłącznie społeczności LGBT+ wyraziła 
również przewodnicząca Marta Mazurek, podając jako przykład lepszego rozwiązania podpisanie 
Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym. (…) Nie zgadzamy się z opisanym 
wyżej kierunkiem działania. Naszym zdaniem umieszczanie problemów i postulatów społeczności 
LGBT+ wyłącznie w szerszym kontekście doprowadza do ich rozmycia. Społeczność ma unikalne, 
charakterystyczne dla siebie potrzeby i problemy, których nie da się rozwiązać inaczej, niż stosując 
odpowiednio dostosowane narzędzia.” 

Facebook, Grupa Stonewall 
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● Relacje z poznańskim ratuszem 
Z wypowiedzi w mediach społecznościowych Grupy Stonewall oraz Agnieszki Sowińskiej, głównej 
organizatorki Pride Week w Poznaniu wynika, że relacje z ratuszem nie układają się idealnie. Aktywiści 
oskarżają Urząd Miasta o działania czysto wizerunkowe (i zbieranie za nie pochwał), a nie realne 
wsparcie środowiska LGBT jak np. wprowadzenie tzw. Karty LGBT. Warto tu przypomnieć, że to w 
Poznaniu po raz pierwszy urzędujący prezydent polskiego miasta wziął udział w Marszu Równości. 

„Sam fakt, że Poznań jest nam przyjazny, nie wystarcza, bo liczą się konkretne działania. Na razie miasto 
zbiera pochwały dzięki naszej ciężkiej pracy, a odmawia nam czegoś, co może pomóc. Karta LGBT+ jest 
bardzo istotna” – mówi Agata Sawińska z Grupy Stonewall. (…) Jestem optymistką, więc myślę, że jest 
na to szansa. Będziemy cały czas naciskać na Ratusz i Zespół ds. Polityki Równości i Różnorodności, 
który ma nam pomagać, a tymczasem chce, abyśmy zadowolili się podpisaniem Europejskiej Karty 
Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym.” 

Kulturaupodstaw.pl, Życiowy aktywizm, 30.072019, Kuba Wojtaszczyk 

● Dyskredytowanie osób LGBT przez Kościół, obecne władze i TVP 
Aktywiści Grupy Stonewall oceniają, że Kościół oraz obecne władze chcą wykluczyć całe środowisko ze 
społeczeństwa tylko dlatego, że są gejami czy lesbijkami. 

„Agata Sowińska: Myślę, że mocno macza w tym palce „kościół katolicki”, nasi rządzący i TVP. To są 
niestety trzy źródła, które dostarczają wielu ludziom negatywnych i przekłamanych informacji, którymi 
wywołują strach. Hasła typu: «Homolobby chce uczyć czterolatki masturbacji» są zupełnie wyssane z 
palca, ale jeśli ktoś ma dostęp tylko do takich informacji i nie może ich skonfrontować z rzeczywistością, 
zaczyna w nie wierzyć, co powoduje ogromny strach o ich dzieci czy wnuki. (…) Ogromny strach, 
niewiedza i brak innych informacji składają się na tego typu narrację. Tym bardziej jeżeli ktoś jest 
bardzo wierzący i uważa słowa księdza za najświętszą świętość, bo przecież przez niego przemawia sam 
Bóg. Później taka osoba wraca do domu, ogląda «Wiadomości» i tylko upewnia się, że coś strasznego 
dzieje się w Polsce.” 

Kulturaupodstaw.pl, Życiowy aktywizm, 30.07.2019, Kuba Wojtaszczyk 
 

„Ania: Wyzywanie od «sodomitów» jest niestety jednym z łagodniejszych określeń, na jakie pozwalają 
sobie politycy, a przede wszystkim media publiczne.” 

Vogue.pl, Orzeł na tęczowym tle, 30.09.2019, Anna Konieczyńska  

● Rozwój ruchu LGBT w Polsce 
Z kolei Arkadiusz Kluk, były wieloletni prezes Grupy Stonewall ocenia, że represje wobec środowiska 
LGBT tylko zwiększają jego popularność m.in. co roku rośnie liczba marszy równości.  

„To jest fala zmian, której na szczęście PiS nie zatrzyma. Inaczej – to dzięki PiS ona wzbiera. Budzi się w 
tych małych miastach społeczeństwo obywatelskie. Nie wiem, z czego to do końca wynika. Ale jedno 
miasto zazdrości teraz drugiemu i też chce mieć swój marsz. Ludzie organizują się i zakładają nowe 
stowarzyszenia. To niesamowite, że marsz odbywa się w Rzeszowie, w bastionie PiS. Marsze odbywały 
się dotąd w pięciu największych miastach, a w tym roku jest ich trzynaście. W przyszłym roku będzie 
pewnie jeszcze więcej.” 

poznan.gazeta.pl, Arkadiusz Kluk z Grupy Stonewall: Z tęczowym godłem do rady miasta [KANDYDACI 
2018], 10.08.2018, Tomasz Nyczka 
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9. Działania o największej ekspozycji medialnej 

● Marsz Równości w Poznaniu 
● Pride Week Poznań 
● Samobójstwo wolontariuszki Stonewall – Milo Mazurkiewcz skoczyła z mostu Łazienkowskiego w 

Warszawie w maju 2019 r. Milo była osobą transpłciową, która nie poradziła sobie z biurokracją 
związaną z procedurą korekty płci. O śmierci swojej wolontariuszki poinformowała Grupa 
Stonewall – informacja była wielokrotnie przedrukowywana w mediach.  

● Wskazanie kiosku z wystawioną Gazetą Polską z naklejką "Strefa wolna od LGBT" – zdjęcie kiosku 
zostało zamieszczone w mediach społecznościowych lipcu 2019 r. Aktywiści grupy zachęcali 
wówczas do "omijania tego kiosku szerokim łukiem i niezostawiania w tym miejscu swoich ciężko 
zarobionych pieniędzy". Kilka godzin później nieznaną cieczą oblano właściciela i towar. Grupa 
Stonewall potępiła atak.  

● Szkolenie antydyskryminacyjne w III LO w Poznaniu w 2018 r. – po protestach Młodzieży 
Wszechpolskiej szkolenie zostało odwołane.  

● Włamanie i zdemolowanie siedziby Grupy Stonewall w 2017 r.  
● Letnia Akademia Równości 

 
10. Zaprzyjaźnione organizacje 

Miłość Nie Wyklucza – poznańska Karta LGBT powstała na wzór warszawskiej przygotowanej przez to 
stowarzyszenie. Grupa Stonewall promowała także możliwość oddania 1% na „Miłość nie wyklucza”. 

 

IX. Stowarzyszenie na rzecz osób LGBT „Tolerado” 

Siedziba  Gdańsk 
Poziom radykalizmu wysoki 
Wielkość/skala działania średnia/regionalna 
Główne postulaty Rozwój edukacji antydyskryminacyjnej oraz wprowadzenie edukacji 

antydyskryminacyjnej do systemu edukacji formalnej i do edukacji 
nieformalnej, w szczególności usług szkoleniowych i doradczych 

Najważniejsza 
działalność 

Grupy wsparcia i warsztaty antydyskryminacyjne, Marsz Równości i 
festiwal LGBT w Gdańsku 

Skala udziału w debacie 
publicznej 

brak 

Zasięgi w mediach 
społecznościowych 
(liczba polubień na FB) 

8,4 tys.  

Finansowanie granty (Fundacja Batorego), zbiórka 1%, współpraca z władzami Gdańska 
Powiązania polityczne Aleksandra Dulkiewicz (prezydent Gdańska, PO), Jacek Karnowski 

(prezydent Sopotu, bezpartyjny), władze Gdańska, Joanna Senyszyn 
(kiedyś w SLD), Wiosna, Europa Plus 

Powiązania inne RPO, niemieckie organizacje LGBT (CSD Bremen, CSD Lübeck), ambasady 
Wielkiej Brytanii i Królestwa Norwegii (ambasador Olav Myklebust), bank 
Nordea, Alexander Mann Solution (brytyjska firma rekrutacyjna) 
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1. Podstawowe informacje  

● Organizacja pozarządowa działająca na rzecz osób LGBT utworzona w 2012 r. ze struktur 
trójmiejskiego oddziału Kampanii Przeciw Homofobii. 

● W ramach stowarzyszenia działał oddział grupy Wiara i Tęcza. Obecnie jest to osobna organizacja.  

2. Finansowanie 

● Stowarzyszenie w 2018 r. nie wykazało przychodów z budżetu państwa lub JST. Istotną kwotą były 
darowizny od osób fizycznych. Przychody w 2018 r. wyniosły 45,7 tys. zł, a w 2017 – 38,7 tys. zł. 

 

Źródło: Sprawozdanie finansowe za 2018 r. 

● W 2018 r. Stowarzyszenie uzyskało dotację instytucjonalną z Fundacji Batorego w wysokości 100 
tys. zł. na prowadzenie warsztatów i spotkań grup rozwojowych, inicjatyw lokalnych, współpracę z 
samorządem służącą wdrożeniu modelu równego traktowania w Gdańsku; usprawnienie 
zarządzania, działania promocyjne i komunikacyjne, dostosowanie siedziby do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, zakup sprzętu. 
– W 2016 r. Stowarzyszenie uzyskało z Fundacji Batorego dotację w wysokości 70 000 zł na 
prowadzenie cyklicznych warsztatów dla kobiet, mężczyzn, osób transpłciowych, grupy Wiara i 
Tęcza, a także na usprawnienie zarządzania organizacją (pozyskiwanie funduszy).  
– W latach 2015-2016 Stowarzyszenie uzyskało z Fundacji Batorego dwie dotacje o łącznej wartości 
171 825 zł na projekt „Tęczowe rodziny pełne sił i blasku”. 

● W 2019 r. Stowarzyszenie razem z Krytyką Polityczną uzyskało miejską dotację na prowadzenie 
świetlicy Krytyki Politycznej w Trójmieście.  
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Źródło: BIP Gdańsk 

 
● W 2018 r. Stowarzyszenie uzyskało miejskie dofinansowanie na zajęcia samoobrony dla 

mieszkańców w wysokości 5 tys. zł. 

 

Źródło: www.fundacjarc.org.pl 

● Współpraca z jednostkami samorządu miejskiego, która może, choć nie musi, mieć charakteru 
pośredniego wsparcia finansowego polega również na tym, że Stowarzyszenie korzysta z 
pomieszczeń Europejskiego Centrum Solidarności. 
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Źródło: Facebook 

● Nie wiadomo na jakich zasadach Stowarzyszenie współpracuje z miejskim Gdańskim Centrum 
Równego Traktowania i realizuje jego projekty. 

 

Źródło: Facebook 

 

3. Powiązania polityczne 

● Władze Gdańska - Stowarzyszenie współpracuje z władzami Gdańska. Prezydent Aleksandra 
Dulkiewicz była na trójmiejskim Marszu Równości, a wiceprezydent Piotr Kowalczuk na imprezie z 
okazji kolejnej rocznicy założenia Stowarzyszenia. Przedstawiciel Stowarzyszenia zasiada w 
miejskiej Gdańskiej Radzie ds. Równego Traktowania. Na stronie internetowej Stowarzyszenia 
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znajduje się informacja o współpracy m.in. z Miastem Gdańsk, Miejskim Ośrodkiem Pomocy 
Rodzinie w Gdańsku oraz Europejskim Centrum Solidarności. 

● Wiosna - prezes zarządu Stowarzyszenia, Henryk Jacek Jasionek, a także jego sympatyk prof. Ewa 
Graczyk startowali w wyborach do Europarlamentu z list partii Wiosna. Sympatykiem (udział w 
konwencji partii) Wiosny jest członek zarządu stowarzyszenia Danuta Sowińska. 

● Joanna Senyszyn - na imprezie zorganizowanej w listopadzie 2018 r. z okazji kolejnej rocznicy 
założenia Stowarzyszenia gościem była Joanna Senyszyn, wieloletnia posłanka SLD, profesor 
Uniwersytetu Gdańskiego. 

● Europa Plus – centrolewicowa koalicja ugrupowań, które wspólnie startowały w wyborach do 
Parlamentu Europejskiego w 2014 r. Marta Abramowicz startowała w województwie Pomorskim z 
listy Europy Plus.  

4. Powiązania inne 

● RPO - Marta Abramowicz, członek Tolerado, psycholog, dziennikarka, w 2019 r. została powołana 
przez Rzecznika Praw Człowieka do Rady Społecznej przy Biurze RPO w Gdańsku.  

● CSD Bremen -  Stowarzyszenie w ramach umowy Queer cities współpracuje z niemiecką organizacją 
LBGT. Obie organizacje biorą udział w organizowanych przez siebie wydarzeniach LGBT. Podczas 
wizyty w Bremie w sierpniu 2018 r. reprezentanci Stowarzyszenia spotkali się również z lokalnymi 
politykami.  

5. Misja 

● Poszanowanie praw człowieka i przeciwdziałanie dyskryminacji, w szczególności ze względu na: 
pochodzenie etniczne i narodowe, wyznanie lub bezwyznaniowość, niepełnosprawność, wiek, 
płeć, orientację seksualną i tożsamość płciową.  

● Rozwój edukacji antydyskryminacyjnej oraz wprowadzenie edukacji antydyskryminacyjnej do 
systemu edukacji formalnej i do edukacji nieformalnej, w szczególności usług szkoleniowych i 
doradczych. 

6. Działalność 

● Wybory samorządowe - w ramach akcji „Tolerado a wybory samorządowe 2018” stowarzyszenie 
przeprowadziło wywiady ze wszystkimi kandydatami na prezydentów miast Trójmiasta pytając o 
kwestie ważne dla ruchu LGBT, np. Czy jest Pan za wprowadzeniem związków partnerskich dla par 
osób tej samej płci w Polsce?, Jak według Pana można walczyć z homofobią i transfobią w szkołach? 

● Marsz Równości i Dni Równości - oba sztandarowe projekty Stowarzyszenia są organizowane 
corocznie od 2015 r. Dni Równości to cykl wydarzeń kulturalnych o tematyce LGBT. Zwieńczeniem 
Dni Równości jest Marsz Równości. W poprzednich edycjach gośćmi Marszu Równości byli znani 
politycy lewicowi i liberalni np. Wanda Nowicka, Robert Biedroń, Anna Grodzka, Agnieszka 
Pomaska. 

● Marsz Równości w 2019 r. odbył się pod honorowym patronatem Prezydentów Miasta Gdańska 
Aleksandry Dulkiewicz i Miasta Sopotu Jacka Karnowskiego. W wydarzeniu zapowiedzieli swój 
udział przedstawiciele placówek dyplomatycznych Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i 
Irlandii Północnej oraz Królestwa Norwegii (Ambasador Olav Myklebust), a także członkowie 
niemieckich organizacji LGBT: CSD Bremen, CSD Lübeck. Marsz oficjalnie wsparli przedstawiciele 
banku Nordea i Alexander Mann Solution (brytyjska firma rekrutacyjna). 
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Źródło: Twitter 

7. Władze 

Henryk Jacek Jasionek (prezes) – prawnik, kandydat partii Wiosna w eurowyborach 2019. W Tolerado 
odpowiadał m.in. za koordynację akcji „Tolerado a wybory samorządowe 2018”, brał udział w pracach 
nad gdańskim projektem Modelu na rzecz Równego Traktowania. Wiceprezes fundacji Diversity Polska, 
cytowany w reportażu Damona Emblinga (Euronews) nt. Gdańska „Poland's liberals push back against 
the conservative establishment”. 

Olga Budzanowska (wiceprezes) – radna dzielnicy Wrzeszcz Dolny w Gdańsku w kadencji 2015-2019, 
pracuje w branży IT. Popierała członków partii Wiosna, którzy postulowali wprowadzenie Karty LGBT 
w Sopocie.  

Danuta Sowińska (członek zarządu) – coach, prezes fundacji Diversity Polska. Brała udział w konwencji 
partii Wiosna (liczne zdjęcia z działaczami tej partii). Współpracuje z Fundacją Sukces Pisany Szminką 
(wspiera rozwój zawodowy kobiet). Startowała w wyborach do Rady Miasta Gdańska z list komitetu 
Lepszy Gdańsk. Współautorka książki „Bezpardonowy Innowator”. 

Anna Ekielska (członek zarządu) – flecistka w Polskiej Filharmonii Kameralnej w Sopocie i Operze 
Bałtyckiej w Gdańsku.  

Karolina Kęsik (członek zarządu) - pracuje w branży IT 

Dominik Kaszewski (członek zarządu) - pracuje w branży IT 

prof. Ewa Graczyk – zasiadała w komisji skrutacyjnej podczas wyborów nowego zarządu w lipcu 2019 
r. Graczyk była kandydatką partii Wiosna do europarlamentu. Brała udział w głośnym happeningu 
podczas tegorocznego Marszu Równości w Trójmieście, którego uczestniczki niosły planszę z waginą 
umieszczoną w miejscu Najświętszego Sakramentu. 

We władzach zasiadali:  

Anna Strzałkowska – obecnie członek zarządu Fundacji Tęczowe Rodziny. Wiceprezes Fundacji Otwarte 
Idee (wspierającej wdrażanie równościowych polityk publicznych). Pracuje w Pracowni Realizacji 
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Badań Socjologicznych UG. Została powołana przez prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza na 
stanowisko współprzewodniczącej Rady ds. Równego Traktowania jako reprezentantka Tolerado. 
Współautorka Modelu na Rzecz Równego Traktowania, zawierającego rekomendacje dla urzędu 
miasta ws. polityk równościowych. 

8. Wypowiedzi liderów w mediach 

● Komentarz Jacka Jasionka dla Onetu ws. akcji anty-LGBT w Gdańsku. Jasionek występuje jako 
zwolennik LGBT i jednocześnie jako ekspert krytykujący argumenty przeciwników ideowych. 

Jacek Jasionek z Tolerado kwituje krótko: - Akcja, podczas której na ciężarówce widzimy hasła typu 
"stop pedofilii" i jednocześnie prezentowane są tam kłamliwe statystyki na temat LGBT, nie ma na celu 
informowania ludzi. Jej celem jest szerzenie nienawiści, budzenie niepokoju i odrazy. Chodzi o 
wywołanie określonych skojarzeń, w żadnej mierze nie chodzi tutaj o prawdę. 

Rozmówca Onetu odnosi się do też badań Camerona i Regnerusa, których prace są wykorzystywane 
przez organizatorów "samochodowej akcji". - Badania Camerona czy Regnerusa nie zostały uznane 
przez żaden renomowany instytut badawczy, nie zostały potwierdzone z naukowego punktu widzenia 
i nie wytrzymały merytorycznej krytyki. Również i w Polsce łatwo dotrzeć do opracowań, z których 
jasno wynika, że badania Camerona są kłamliwe. W sieci dostępne jest też szerokie, krytyczne 
opracowanie badań Regnerusa. Osoby, które wykorzystują niepotwierdzone badania, świadomie 
kłamią. 

Onet.pl, „Samochodowa akcja” przeciw środowiskom LGBT. Takie widoki przynajmniej do marca, 
18.02.2019 

● Komentarz Jacka Jasionka dla Onetu ws. akcji samorządowej Tolerado, w której Stowarzyszenie 
przepytywało kandydatów na prezydentów Gdańska, Gdyni i Sopotu na tematy ważne dla LGBT. 

- Pomysł narodził się kilka miesięcy temu. Uznaliśmy, że w tych wyborach warto przepytać polityków i 
dowiedzieć się, jak patrzą na kwestie, które są ważne dla środowiska LGBTQIA. To pierwsza taka akcja 
naszego Stowarzyszenia - mówi Onetowi Jacek Jasionek, który z ramienia Tolerado koordynuje całą 
akcją. 

Onet.pl, Tolerado chce przepytać kandydatów na urząd prezydenta Gdańska, Gdyni i Sopotu, 
19.09.2018  

9. Działania o największej ekspozycji medialnej 

Najczęściej komentowanym w mediach wydarzeniem, organizowanym przez Tolerado był tegoroczny 
Marsz Równości w Trójmieście. Uwagę mediów przyciągnął udział w wydarzeniu prezydent Gdańska 
Aleksandry Dulkiewicz i fakt, że było ono dedykowane zamordowanemu prezydentowi Pawłowi 
Adamowiczowi.  

Równie istotny był skandal podczas marszu, wywołany przez happening, którego uczestniczki niosły 
planszę z waginą umieszczoną w miejscu Najświętszego Sakramentu. Wśród osób, biorących udział w 
akcji była prof. Ewa Graczyk związana z Tolerado. Stowarzyszenie odcięło się od tej akcji.  

„Ulicami Gdańska przeszedł V Trójmiejski Marsz Równości, zorganizowany przez środowisko LGBT pod 
hasłem “Miłość może tylko łączyć”. Słowa takie wypowiedział podczas Marszu Równości dwa lata temu 
b. prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. 
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Zdaniem organizatorów ze Stowarzyszenia na Rzecz Osób LGBT Tolerado, tegoroczny marsz był 
liczniejszy niż ubiegłoroczny, a w 2018 r. wzięło w nim udział około sześciu tysięcy osób. 

Na początku marszu z głośników odtworzono nagranie z wypowiedzią Adamowicza z III Trójmiejskiego 
Marszu Równości. Paweł Adamowicz został zamordowany w połowie stycznia 2019 r. podczas finału 
WOŚP w Gdańsku.” 

Polsatnews.pl, „Miłość może tylko łączyć”. Przez Gdańsk przeszedł marsz równości, 25.05.2019 

 

„Gdańska prokuratura wszczęła postępowanie, w którym zbada, czy uczestnicy sobotniego 
Trójmiejskiego Marszu Równości, którzy nieśli transparent z waginą imitując procesję Bożego Ciała, 
znieważyli uczucia religijne. Zawiadomienie w tej spawie złożyły trzy osoby 

Sprawa wywołała protesty wielu środowisk. Choćby prezydent Sopotu Jacek Karnowski, który 
wcześniej udzielił Stowarzyszeniu Tolerado patronatu nad Trójmiejskim Marszem Równości, przesłał 
we wtorek mediom treść pisma, jakie dzień wcześniej skierował do organizatorów marszu. 

Wiceprezes Tolerado Marta Magott powiedziała we wtorek, że stowarzyszenie odpowiedziało 
prezydentowi Sopotu na jego list. «My na razie więcej nie komentujemy tej sprawy» - dodała. 

«Bardzo nam przykro jeżeli ten happening, który nie był przez nas planowany i nie my organizowaliśmy, 
obraził czyjeś uczucia religijne. Naszym najważniejszym przekazem Marszu Równości były słowa Pawła 
Adamowicza (prezydent Gdańska zamordowany w połowie stycznia), że «Miłość może tylko łączyć». 
Pamiętajmy też, że marsz był przestrzenią do wyrażania swoich poglądów i że każdy mógł wejść ze 
swoimi poglądami i przesłaniem» - oświadczyła Magott.” 

Radio RMF, Gdańsk: Śledztwo w sprawie marszu równości. Wagina imitowała Najświętszy Sakrament, 
28.05.2019 

10. Zaprzyjaźnione organizacje 

Kampania Przeciw Homofobii – udział w uroczystej gali "Ramię w ramię po równość" we wrześniu  
2018 r. 

Stonewall – udział w Marszu Równości w Poznaniu. 

X. Lambda Szczecin 

Siedziba  Szczecin 
Poziom radykalizmu średni 
Wielkość/skala działania średnia/lokalna 
Główne postulaty walka z dyskryminacją osób LGBT, wprowadzenie pełnej równości 

małżeńskiej, wprowadzenie edukacji seksualnej do szkół 
Najważniejsza 
działalność 

Szczecin Pride! Festival i Marsz Równości w Szczecinie 

Skala udziału w debacie 
publicznej 

mała 

Zasięgi w mediach 
społecznościowych 
(liczba polubień na FB) 

3,2 tys. 
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Finansowanie zbiórki internetowe, granty Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Zachodniopomorskiego, grant od Sprite (marka napojów The Coca-Cola 
Company)  

Powiązania polityczne Robert Biedroń (lider Wiosny), Edyta Łongiewska – Wijas (radna 
Szczecina z listy Koalicji Obywatelskiej), Wiosna, Lewica Razem  

Powiązania inne Krzysztof Faliński (Stowarzyszenie Równość na Fali, restauracja Marshal 
Food)  

 

1. Podstawowe informacje 

● Lambda Szczecin została założona w 1998 r. Z uwagi na rozproszenie działaczy przeszła w stan 
uśpienia. W 2018 r. Stowarzyszenie reaktywowano na kształt Lambdy Warszawa.  

● Najważniejszą aktywnością stowarzyszenia jest organizacja Szczecin Pride! Festival, którego częścią 
jest Marsz Równości w Szczecinie. We wrześniu 2019 r. odbędzie się druga edycja.  

 

2. Finansowanie 

● Zbiórki internetowe – do połowy sierpnia 2019 r. na organizację Marszu Równości w Szczecinie 
zebrano 7,2 tys. poprzez portal crowdfundingowy pomagam.pl. W 2018 r. zebrano n ten cel 1600 
zł z planowanych 1500. Zbiórka odbyła się przez portal crowdfundingowy wspieram.to.  

● Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - mikrogrant z programu „Społecznik 
na lata 2019-2021”. Wsparcie wyniosło 3620 zł i zostało przyznane w ramach I naboru.  

● Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego – w 2018 r. urząd przekazał 3 tys. zł 
dotacji na organizację Szczecin Pride Festival (za: Ordo Iuris).  

● Sprite (marka napojów należąca do The Coca-Cola Company) - grant z funduszu Wolontariat 
Równości. Sprite wspiera marsze równości, które dopiero zaczynają.  

 
3. Powiązania polityczne 
 
● Robert Biedroń (lider Wiosny) – podczas wizyty Roberta Biedronia w Szczecinie w marcu 2019 r. 

obecni byli przedstawiciele Lambdy Szczecin. Na manifestacji Wiosny w Szczecinie przedstawione 
zostały także postulaty dotyczące praw osób homoseksualnych, biseksualnych i transpłciowych. 

 

● Edyta Łongiewska-Wijas (radna Szczecina z listy Koalicji Obywatelskiej) – radna wzięła udział w 
happeningu Lambdy Szczecin po zatrzymaniu Elżbiety Podleśnej autorki tęczowej Matki Boskiej 
Stanęła z członkami stowarzyszenia do zdjęcia z wydrukowanymi tęczowymi Matkami Boskimi.  
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● Wiosna – przed wyborami do Parlamentu Europejskiego profil Lambdy Szczecin na Facebooku 
zamieścił infografikę z kandydatami z okręgu zachodniopomorskiego, którzy zdecydowali się na 
podpisanie Europejskiej Deklaracji Równości (akcję z wezwaniem do podpisania dokumentu 
przeprowadziła Kampania Przeciw Homofobii). Stowarzyszenie zachęcało do głosowania na te 
osoby (głównie kandydatów Wiosny i Lewicy Razem), ponieważ poważnie traktują postulaty 
społeczności LGBT. W zestawieniu nie uwzględniono PiS i KORWiN jako stosujących mowę 
nienawiści wobec środowiska LGBT. Większość polityków Koalicji Europejskiej także nie była 
polecana.  

● Lewica Razem – jw.  

 

Źródło: Facebook 

 

4. Powiązania inne 

Lambda Szczecin organizowała „szybkie randki” w restauracji Marshal food, należącej do Krzysztofa 
Falińskiego – Lidera Stowarzyszenia Równość na Fali.  

5. Misja 

● Zwiększenie tolerancji społecznej wobec LGBT oraz zaburzeń tożsamości płciowej poprzez 
zrozumienie tych zjawisk.  

● Pomoc osobom zmagającym się ze swoją bądź swoich bliskich orientacją seksualną lub tożsamością 
płciową. 

● Zrównanie praw osób homo- i heteroseksualnych oraz likwidacja barier prawnych utrudniających 
życie osobom cierpiącym na zaburzenia tożsamości płciowej poprzez lobbing polityczny. 
 

6. Działalność 

● Organizacja Szczecin Pride! Festival, którego częścią jest Marsz Równości w Szczecinie.  
● Konsultacje psychologiczne. 
● Grupy wsparcia (dla osób transseksualnych, rodziców osób LGBT, seniorów LGBT).  
● Wsparcie prawne dla osób LGBT. 
● Profilaktyka HIV i AIDS.  
● Tęczowe „szybkie randki”. Szybkie randkowanie, czyli tzw. speed dating to popularna forma 

poznawania nowych osób. W ciągu wieczora odbywa się kilka krótkich, parominutowych spotkań. 
Lambda Szczecin zaprosiła na randki osoby homoseksualne o statusie singla w przedziale 
wiekowym 19–28 lat. 
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● Szkolenia z zakresu równości i tolerancji osób LGBT (szkoły, instytucje kulturalne, prywatne firmy). 
● Pokazy filmów LGBT wraz z blokiem dyskusyjnym. 
● Uczestnictwo w innych marszach równości w kraju. 
 

7. Władze  

● Monika „Pacyfka” Tichy (pseudonim artystyczny; rzecznik prasowy i twarz Lambdy Szczecin) - 
aktywistka, feministka, fotoreporterka. Jedna z założycielek Lambdy Szczecin. Pracuje w sklepie z 
motocyklami, przez kilka lat działała dla motoFUNdacji, która promuje sporty motocyklowe, 
organizuje zawody. Jest osobą heteroseksualną, sojuszniczką osób LGBT. Jest też matką dziecka 
specjalnej troski. W 2017 r. zdobyła pierwszą nagrodę w konkursie „Mój #CzarnyProtest”. 
Nagrodzona także Szczupakiem 2018 przyznawanym przez Gazetę Wyborczą za dobre i ważne 
działania w Szczecinie.  

● Izabela Molenda (prezes) – socjolog 
● Artur Jedyński (sekretarz) – założyciel Lambdy Szczecin w 1998 r. Jeden z organizatorów 

Szczecińskich Dni Queer. W 2006 r. startował do Rady Miasta Szczecina z poparciem 
Zachodniopomorskiego Koła Zieloni 2004.  

● Tomasz Wójcik (skarbnik) 
● Agnieszka Suska (wiceprezes)  
● Michał Gołąb (wiceprezes) 

 
8. Wypowiedzi liderów w mediach 

● Postulat braku dyskryminacji LGBT i równości małżeńskiej 
Większość działań Lambdy Szczecin jest skierowana do wewnątrz środowiska LGBT (grupy wsparcia 
itp.). W wystąpieniach medialnych przedstawiciele stowarzyszenia popierają jednak walkę z 
dyskryminacją osób LGBT oraz wprowadzenie małżeństw homoseksualnych i zrównanie ich z 
heteroseksualnymi.  

„Monika Pacyfka Tichy: Naszym celem jest uprawnienie nas. Ludzi należących do mniejszości. Ten 
pomysł, że organizacje LGBTQ+ mają na celu deprawację dzieci w wieku przedszkolnym to jest haczyk 
mający na celu dyskredytowanie tych środowisk. (…) Chodzi o to by osoby nieheteronormatywne były 
chronione przed przemocą, dyskryminacją w miejscach pracy, żeby miały miejsce do którego mogą 
uciec gdy np. w domach doświadczają przemocy itd.” 

Twojeradio.fm, Karta lgbt+ ideologiczną kością niezgody, 28.03.2019 

„Organizatorzy Marszu Równości swoje działania porównują nieco do sufrażystek, które ponad 100 lat 
temu walczyły o prawa wyborcze dla kobiet. - Dziś dla nas jest to nie do pomyślenia, że kiedyś kobiety 
nie mogły głosować. Mam nadzieję, że kiedyś będzie podobnie z wykluczeniami osób LGBT - mówi 
Monika Tichy. - Że kiedyś ktoś będzie się dziwił, że: "jak to oni nie mogli wziąć ślubu, bo są tej samej 
płci". Oby było to wcześniej niż za 100 lat - dodaje.” 

Szczecin.onet.pl, Marsz Równości w Szczecinie. Monika Tichy: „Normalność ma kolor tęczy”, 
14.09.2018, Alicja Wyrwicka 

● Wprowadzenie edukacji seksualnej 
Lambda Szczecin popiera wprowadzenie edukacji seksualnej do szkół.  

„Tak jak już wspomniałam edukacja seksualna to jest jeden z postulatów, nie tylko zresztą Karty ale 
generalnie ruchu LGBT+, także ruchu feministycznego. Ponieważ wiedzy nigdy nie jest za dużo. Wiedza 
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o seksualności, a seksualność jest bardzo ważną sferą i też bardzo wrażliwą sferą. To jest jakby 
podstawa funkcjonowania na tym gruncie. Chyba nie chcielibyśmy wrócić do takich historii, jakie były 
w latach 80., że 13-latki rodziły dziecko i nawet nie wiedziały, że są w ciąży, ponieważ nikt z nimi 
wcześniej o tym nie rozmawiał, skąd się te dzieci biorą. Dobrze by było, żeby młodzież dysponowała 
wiedzą na ten temat. Rzetelną i opartą na podstawach naukowych, a nie na przesądach religijnych 
takiej czy innej grupy wyznaniowej. Ważne jest, żeby młodzi ludzie wiedzieli że jest więcej wariantów 
przeżywania miłości, niż tylko miłość między kobietą i mężczyzną. Bo tak po prostu jest. ”  

Twojeradio.fm, Karta lgbt+ ideologiczną kością niezgody, 28.03.2019 

● Dyskredytowanie osób LGBT przez obecne władze 
Monika „Pacyfka” Tichy, rzecznik prasowy i liderka Lambdy Szczecin, uważa że obecne władze 
dyskredytują LGBT dla doraźnych zysków politycznych. Przekłada się to na agresję wobec tych 
środowisk. 

„Rząd który mamy próbuje z nas zrobić takich potworów. Oni doskonale o tym wiedzą, że to jest 
nieprawda co mówią. Oni tylko chcą kupić więcej władzy, za naszą krew i nasze łzy, za cierpienie osób, 
które są bite w swoich domach, które są bite na ulicy, poniżane w szkołach i doprowadzane do 
samobójstw. My na to nie pozwolimy, dzięki odwadze i wychodzeniu na zewnątrz. Miłość zwycięży”. 

Wystąpienie podczas Marszu Równości w Koszalinie w 2019 r.  

„Wydaje mi się, że teraz w ogóle nastąpiło swego rodzaju przyzwolenie społeczne na nietolerancję i 
brak akceptacji. Nie tylko środowisk LGBT+, ale każdej inności. Obóz rządzący w świadomy, cyniczny, 
zorganizowany sposób wykorzystuje agresję, która istnieje w ludziach z niekoniecznie dużym 
potencjałem intelektualnym, ale ze sporą ilością testosteronu. PiS dowartościowuje ich, mówiąc „Wy 
jesteście solą tej ziemi”. Ale ci wszyscy tak zwani krewcy patryjoci (przez „y” pisani, bo ich patriotyzm 
to jest darcie ryja i nic poza tym) nie mają żadnych pozytywnych wartości. Nawet takich banalnych, jak 
budowanie dobrobytu w ojczyźnie swoją pracą. Cała ich ideologia sprowadza się do nienawiści do 
wszystkiego, co jest inne. Do Niemców, Rosjan, gejów, ciemnoskórych, muzułmanów, ateistów, 
lewaków, feministek. I oni to nazywają byciem Polakiem, miłością do Polski.” 

Szczecin.gazeta.pl, Monika „Pacyfka” Tichy: Mój ojciec jest w PiS-ie. Jak mówili, że jesteśmy resortowe 
dzieci, to mnie pusty śmiech ogarniał, 13.07.2018, Sonia Mrzygłocka-Pyć 

9. Działania o największej ekspozycji medialnej 

● Marsz Równości w Szczecinie 
● Atak chuliganów na tęczowy piknik organizowany przez Lambdę Szczecin w 2018 r.  
 

10. Zaprzyjaźnione organizacje 

Stonewall (Poznań) – Lambda Szczecin kilkukrotnie polecała w mediach społecznościowych wpisy 
Stonewall. Lambda zorganizowała też w maju 2019 r. w Szczecinie wydarzenie upamiętniające 
wolontariuszkę Stonewall Milo Mazurkiewicz, która popełniła samobójstwo skacząc z Mostu 
Łazienkowskiego w Warszawie.  

Lambda Warszawa – stowarzyszenie powstało na wzór grupy warszawskiej. Reklamowano też w 
mediach społecznościowych wsparcie projektu Lambdy Warszawa i stowarzyszenia Miłość nie 
Wyklucza „Ty jesteś zmianą”.  
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Replika – Lambda Szczecin odpowiada za dystrybucję tego bezpłatnego magazynu LGBT na terenie 
Szczecina. 

XI. Kultura Równości  

Siedziba  Wrocław 
Poziom radykalizmu niski 
Wielkość/skala działania mała/lokalna 
Główne postulaty wzmocnienie akceptacji, zrozumienia i uznania osób 

nieheteronormatywnych we wszystkich obszarach życia społecznego 
Najważniejsza 
działalność 

organizacja Marszu Równości, wsparcie dla osób LGBT i ich rodzin, 
organizacja debat 

Skala udziału w debacie 
publicznej 

niska 

Zasięgi w mediach 
społecznościowych 
(liczba polubień na FB) 

5,6 tys.  

Finansowanie Fundacja Batorego, fundacja XminY, darowizny 
Powiązania polityczne Krzysztof Śmiszek (Wiosna), Partia Razem 
Powiązania inne Urząd Miasta Wrocławia, wrocławskie uczelnie wyższe, międzynarodowe 

korporacje z siedzibami we Wrocławiu 
 

1. Podstawowe informacje 

● Stowarzyszenie wywodzi się ze struktur Kampanii Przeciw Homofobii.  
● W 2012 r. Stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, w 2014 r. nastąpiła 

zmiana nazwy. 
● Stowarzyszenie nie posiada statusu OPP. 

2. Finansowanie 

● Fundacja Stefana Batorego - w 2016 i 2018 r. Stowarzyszenie uzyskało dwa granty. Pierwszy w 
ramach dotacji Przeciwdziałanie dyskryminacji (50 tys. zł), drugi to Dotacje instytucjonalne (100 
tys. zł).  

● Co roku organizację Wrocławskiego Marszu Równości wspiera fundacja XminY (Holandia). 
● Ostatnie dostępne sprawozdania finansowe dotyczą roku 2017. Stowarzyszenie wykazało trzy 

źródła przychodów: składki członkowskie – 144 zł, darowizny – 5,6 tys. zł, granty – 6 tys. zł. Rok 
2017 Stowarzyszenie zakończyło z ujemnym wynikiem finansowym wysokości 40,6 tys. zł. 
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Źródło: Sprawozdanie finansowe za rok 2017 

● W 2018 r. Stowarzyszenie przeprowadziło się do nowej siedziby - dzięki pozytywnej opinii Urzędu 
Miasta Wrocław został przyjęty wniosek o wynajęcie lokalu w trybie bezprzetargowym dla NGO. 
Otwarcie i utrzymanie lokalu było możliwe dzięki 100 tys. zł grantu „Demokracja w działaniu”, które 
Kultura Równości otrzymała od Fundacji Batorego. 

3. Powiązania polityczne 

● Partia Wiosna - w kwietniu 2019 r. w siedzibie KW gościł Krzyszof Śmiszek (prywatnie partner 
Robert Biedronia), kandydat Wiosny do Europarlamentu (nr 1 w okręgu dolnośląsko-opolskim), 
kandydat do Sejmu w wyborach 2019 (nr 1 we Wrocławiu). Przedstawiciele KW brali udział w 
konwencji Wiosny we Wrocławiu w lutym 2019 r.  

● Urząd Marszałkowski - Kultura Równości deklarowała dobrą współpracę z Katarzyną Lubiniecką, 
Koordynatorką ds. Równego Traktowania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Dolnośląskiego (stanowisko zlikwidowane na początku 2019 r.)  

● Partia Razem - w związku z likwidacją stanowiska Koordynatorki ds. Równego Traktowania przy 
Urzędzie Marszałkowskim reprezentanci partii Razem wspólnie z Kulturą Równości oraz kilkoma 
innymi organizacjami pod koniec stycznia 2019 r. złożyli petycje do prezydenta miasta Jacka 
Sutryka o utworzenie bliźniaczego stanowiska w Urzędzie Miasta. Kilka dni później ogłoszono, że 
funkcję tę będzie sprawował związany z SLD wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Bartłomiej 
Ciążyński.  

● KR podaje, że brała udział w konsultacjach projektu ustawy o związkach partnerskich autorstwa 
partii Nowoczesna i Wiosna.  

 

4. Powiązania inne 

● Urząd Miasta Wrocławia - Kultura Równości została zaproszona przez miejskie Wrocławskie 
Centrum Rozwoju Społecznego do udziału w wydarzeniu Miesiąc Rodziny 2019. W 2019 r. z okazji 
Międzynarodowego Dnia Przeciwko Homofobii, Bifobii i Transfobii, gościem Kultury Równości był 
Bartłomiej Ciążyński (SLD) wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia i Doradca Prezydenta 
Wrocławia ds. Tolerancji i Przeciwdziałania Ksenofobii. 
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Alina Szeptycka, członek zarządu Kultura Równości zasiada we Wrocławskiej Radzie Kobiet, organie 
doradczym UM, nad którą nadzór sprawuje prezydent Jacek Sutryk. 

● Komisja Europejska w Polsce - Kultura Równości brała udział w promocji książki Lutza van Djika o 
tematyce LGBT z historią Polski w tle. Współorganizatorem wydarzenia była KE w Polsce. 

● Wrocławskie uczelnie wyższe - Kultura Równości współpracuje z wrocławskimi uczelniami 
wyższymi organizując spotkania lub biorąc udział w badaniach. W lutym 2019 r. na Uniwersytecie 
Medycznym miało miejsce kolejne spotkanie z Magdą Rakitą - osobą interpłciową i aktywistką na 
rzecz osób interpłciowych. Natomiast w 2017 r. Kultura Równości współpracowała z Katedrą 
Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego przy międzynarodowym 
projekcie „Divercity. Preventing and Combating Homo- and Transphobia in Small and Medium 
Cities across Europe".  

● Międzynarodowe korporacje z siedzibami we Wrocławiu - Kultura Równości w 2017 r. 
zorganizowała dwa „Tęczowe korpomeetingi” – spotkania przedstawicieli grup LGBT działających 
we wrocławskich korporacjach: Credit Suisse, IBM, BNY Mello, Hewlett Packard, Google, 3M.  

5. Misja 

● przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć, orientację psychoseksualną, tożsamość 
płciową, wiek, wyznanie, przekonania, rasę, niepełnosprawność, status materialny we wszystkich 
dziedzinach życia społecznego, 

● działanie na rzecz ochrony praw człowieka i propagowanie wiedzy na ich temat, 
● działanie na rzecz wzmocnienia akceptacji, zrozumienia i uznania osób nieheteronormatywnych 

we wszystkich obszarach życia społecznego. 

6. Działalność 

● Najgłośniejszym z działań Kultury Równości jest wrocławski Marsz Równości, poprzedzany przez 
Festiwal Równych Praw. W 2018 r. festiwal składał się z warsztatów, spotkań autorskich i pokazów 
filmowych. Kultura Równości organizuje również inne, mniejsze wydarzenia integrujące 
społeczność LGBT we Wrocławiu, jak impreza karnawałowa (ostatnia edycja w 2018 r.). 

• Grupy wsparcia, spotkania z psychologiem i warsztaty -  Kultura Równości organizuje Spotkanie 
Tęczowych Rodzin, gdzie poza częścią integracyjną odbywają się warsztaty z psychologiem dla 
rodziców, przykładowy temat „Jak rozmawiać z dziećmi na temat orientacji i seksualności”. Kultura 
Równości organizuje również spotkania z psychologiem, które dotyczą tematów takich jak 
odkrywanie tożsamości, coming out, rodzicielstwo LGBT i przemocy. 

● Debaty - organizacja informuje o dwóch wydarzeniach tego rodzaju Kobiety i osoby LGBT w polityce 
na różnych szczeblach, z udziałem Ewy Dziedzic - senatorki Partii Zielonych w Austrii, Katarzyny 
Lubinieckiej – Koorydnatorki ds. Równego Traktowania przy Urzędzie Marszałkowskim, Marty 
Lempart – liderki Stajku Kobiet; Równość małżeńska? z udziałem prof. Moniki Płatek, Wojciecha 
Piątkowskiego i Michała Niepielskiego. 

7. Władze  

Anna Smarzyńska (prezes zarządu) – pracuje jako specjalistka ds. logistyki, jest fotografką i aktywistką. 
Założycielka Stowarzyszenia Kultura Równości i organizatorka Wrocławskich Marszów Równości. W 
2013 r. w Sejmie miała swoją wystawę pt. „Równi w Europie” - wystawa składała się ze zdjęć polskich 
i europejskich par jednopłciowych. 

Alina Szeptycka (członek zarządu) – kandydatka do Rady Miejskiej we Wrocławiu z KW Wrocław dla 
Wszystkich (współtworzona przez osoby związane z partią Razem, KOD-em i Kulturą Równości), pracuje 
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w Fundacji na Rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji KATARYNKA oraz Stowarzyszeniu Semper Avanti 
(Przedstawicielstwo Regionalne KE – projekt Moja Europa).  

Piotr Buśko (członek zarządu) – współpracował z KW Wrocław dla Wszystkich podczas wyborów 
samorządowych w 2018 r. 

Wojciech Szajna (członek zarządu) – szef zmiany w restauracji Hard Rock Cafe. 

8. Wypowiedzi liderów w mediach 

Wypowiedzi liderów Kultury Równości w mediach, najczęściej regionalnych, dotyczą Marszu Równości 
we Wrocławiu. Głos zabiera Anna Smarzyńska oraz Piotr Bućko, którzy tłumaczą intencje Marszu oraz 
odpowiadają na zarzuty, które padają ze strony przeciwników wydarzenia. 

– Hasło marszu „Wspólnie w imię miłości” ma zwrócić uwagę na fakt, że geje i lesbijki są między nami. 
Tylko we Wrocławiu jest ich ok. 30 tys. Maszerujemy, aby zamanifestować równość wobec prawa, i 
będziemy maszerować tak długo, póki nasze postulaty nie zostaną spełnione – mówił [Piotr] Busko. 

Wroclaw.wyborcza.pl, „Jesteśmy u siebie", "Nie chcemy życia w podziemiu". Wrocławski Marsz 
Równości kontra "patrioci", 6.10.2018 

Anna Smarzyńska, koordynatorka Festiwalu Równych Praw zaprasza popierających protest na 
wydarzenia w ramach imprezy i marsz. 

- Rozumiem, że każdy ma prawo do wyrażania opinii, ale oskarżanie nas o promowanie dewiacji w 
ramach festiwalu jest przesadą - mówi Smarzyńska. - Chcemy jedynie pokazać, że w Polsce jest dużo 
homoseksualistów. Często pochodzimy z rodzin katolickich i to nie zmienia faktu, że jesteśmy 
homoseksualistami, to nie jest choroba. Wszystkich, którzy sprzeciwiają się festiwalowi, zapraszamy 
na debaty, spotkania czy marsz. Niech nas poznają, zobaczą, jacy jesteśmy. Jeśli chodzi o dewiację, to 
z pewnością jest nią chora agresja, skierowana w środowiska homoseksualnych. 

Wroclaw.naszemiasto.pl, Do kurii wpłynęły protesty przeciwko Marszowi Równości 2011 we 
Wrocławiu, 27.09.2011  

9. Działania o największej ekspozycji medialnej 

W mediach obecność Kultury Równości ogranicza się do Marszu Równości we Wrocławiu. Wydarzenie 
budzi zainteresowanie, ponieważ organizacja marszu napotyka na silny opór środowisk narodowo-
katolickich. Obie strony posługują się czasem ostrą retoryką. 

Rzecznik prasowy NOP, Dawid Gaszyński, informuje, że jego organizacja będzie stała w odległości 50 
metrów od demonstrantów walczących o prawa gejów i lesbijek. Zgłoszono ją jako "akcję informacyjną 
o prawach mniejszości seksualnej". Jakie to prawa? - Mają oni prawo do leczenia, bo są chorzy - 
twierdzi Gaszyński. - Ale naszym hasłem przewodnim jest tradycyjnie "Zakaz pedałowania" - podkreśla. 

Koordynatorka Marszu Równości, Anna Smarzyńska, mówi, że ich manifestacja będzie miała charakter 
pokojowy i mają nadzieję, że nie dojdzie do niebezpiecznych sytuacji. - NOP to przestępcy, którym 
miasto wydaje zgodę na zgromadzenie. Zawsze grożą nam, że nas zabiją - mówi Smarzyńska. Dodaje, 
że spotkanie manifestacji jest nieuniknione, ale nie chce zdradzać strategii gejów i lesbijek. 

Polskatimes.pl, Dziś Marsz Równości. Organizatorzy: Grożą, że nas zabiją, 30.09.2011 
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– 10 lat temu mieliśmy dość życia w ukryciu. Wtedy zorganizowaliśmy pierwszy marsz – mówi Anna 
Smarzyńska. – Dziś otwieramy nową dekadę, a są tu z nami osoby, które ten pierwszy marsz pamiętają. 
Stres, nerwy. Wtedy było 300 osób, w ubiegłym roku 3 tys., dziś mamy nadzieję na 10 tys. osób. 

Na skrzyżowaniu ul. Kołłątaja i Kościuszki ustawili się przeciwnicy marszu. – Panie i panowie, 
zapamiętajcie te twarze! Czy to są gęby normalnych ludzi? Oni nadają się do leczenia albo do 
zamkniętej celi. Ci geje i lesbijki to ludzie, którzy gwałcą polskie dzieci, to pedofile, to być może nawet 
zoofile! – krzyczeli organizatorzy kontrmanifestacji, były ksiądz Jacek Międlar i jego kolega Piotr Rybak, 
znany z podpalenia kukły Żyda na wrocławskim Rynku. „Chłopak i dziewczyna – normalna rodzina”, 
„Zakaz pedałowania” – skandowali za nimi uczestnicy kontrmanifestacji. 

Wroclaw.wyborcza.pl, „Jesteśmy u siebie”, „Nie chcemy życia w podziemiu”. Wrocławski Marsz 
Równości kontra „patrioci”, 6.10.2018 
 

W 2017 r. uwagę mediów przykuła akcja wyrażania sprzeciwu wobec prześladowań osób LGBT w 
Czeczenii, zorganizowana w kilku polskich miastach. We Wrocławiu protestujących rozpędziła policja, 
ponieważ wystąpiły wątpliwości w związku z legalnością zgromadzenia.  

– Przyszliśmy na miejsce i policja poinformowała, że jeżeli otworzymy tę manifestację, to sprawa 
zostanie skierowana do sądu – relacjonuje naTemat Anna Smarzyńska ze Stowarzyszenia Kultura 
Równości. Jak dodaje, wrocławska manifestacja została uznana za nielegalną, ponieważ nie zgłoszono 
jej w trybie uproszczonym. – Tłumaczyliśmy, że chcemy zawiadomić o zgromadzeniu spontanicznym, 
bo nie mieliśmy czasu na procedurę uproszczoną. A o akcji solidarnościowej dowiedzieliśmy się dzień 
wcześniej. Nie mieliśmy tych 48 godzin, dlatego chcieliśmy zgłosić manifestację spontaniczną. Na co 
policja powiedziała, że nie spełniamy przesłanek – tłumaczy Smarzyńska.  
"Policja uznała, że zgromadzenie jest nielegalne, bo nie jest spontaniczną reakcją na bieżące 
wydarzenia, bo przecież prześladowania w Czeczenii trwają od lat, więc jaki to spontan" – piszą inni 
świadkowie z Wrocławia, gdzie zebrało się około 30 osób. Ostatecznie manifestacja w tym mieście 
zakończyła się w siedzibie Stowarzyszenie Kultura Równości. – W podziemiu odczytaliśmy apel – mówi 
Smarzyńska. – Zaproponowano nam, że możemy dzisiaj zgłosić zawiadomienie o manifestacji i ta jutro 
się odbędzie. Tylko, że jak wczoraj zgłaszaliśmy, to nie mogliśmy tego zrobić. Kompletnie nie rozumiem 
stanowiska naszych władz – dodaje Smarzyńska. 

Natemat.pl, Oto dowód, że Polska upodabnia się do Rosji. Policja rozpędziła demonstrujących 
przeciwko prześladowaniom osób LGBT, 6.04.2017 

10. Zaprzyjaźnione organizacje 

Kampania Przeciw Homofobii - w 2018 r. realizacja wspólnych projektów „Razem możemy więcej” oraz 
„MOVE!”  
 
Pozostałe zaprzyjaźnione organizacje: Bears of Poland, Fundacja na Rzecz Równości. 

XII. Stowarzyszenie Stan Równości  

Siedziba  Bydgoszcz 
Poziom radykalizmu niski 
Wielkość/skala działania mała/lokalna 
Główne postulaty walka o prawa osób wykluczanych lub marginalizowanych - w 

szczególności środowisk LGBT 
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Najważniejsza 
działalność 

organizacja Bydgoskiego Marszu Równości, organizacja festiwalu Lato 
Wolnej Miłości 

Skala udziału w debacie 
publicznej 

niska 

Zasięgi w mediach 
społecznościowych 
(liczba polubień na FB) 

1,8 tys. 

Finansowanie zbiórki internetowe 
Powiązania polityczne Partia Razem Bydgoszcz, Partia Zieloni Bydgoszcz, Wanda Nowicka 

(Wiosna, b. posłanka Ruchu Palikota), Rafał Bruski (prezydent 
Bydgoszczy, PO)  

Powiązania inne Teatr Polski w Bydgoszczy 
 

1. Podstawowe informacje 

● Stowarzyszenie powstało w czerwcu 2018 r.  
● Po wygaszeniu działalności Lambdy Bydgoszcz w 2016 r., jest jedyną organizacją LGBT w mieście.  
● Najważniejszym działaniem jest organizowanie Bydgoskiego Marszu Równości. W 2019 r. odbyła 

się pierwsza edycja wydarzenia.  
 

2. Finansowanie 

● Zbiórki internetowe – w 2019 r. na pierwszą edycję Marszu Równości w Bydgoszczy, zebrano 9,5 
tys. z planowanych 10 tys. – poprzez portal crowdfundingowy pomagam.pl.  

● Zbiórki internetowe - na festiwal Lato Wolnej Miłości zebrano w 2018 r. 2,3 tys. zł (z zakładanych 
2 tys. zł) poprzez portal crowdfundingowy wspieram.to. W 2019 r. zbiórka na ten cel wciąż trwa - 
do tej pory zebrano 1,3 tys. zł poprzez portal crowdfundingowy pomagam.pl. 

 

3. Powiązania polityczne 

• Partia Razem Bydgoszcz – stowarzyszenie podpisało (razem z 7 innymi organizacjami) list poparcia 
dla tzw. karty LGBT w Bydgoszczy. List przygotowało Razem Bydgoszcz.  
 

• Partia Zieloni Bydgoszcz – stowarzyszenie zachęcało do wzięcia udziału w happeningu Zielonych na 
bydgoskim rynku w lipcu 2019 r. Ugrupowanie zostało przedstawione jako: „nasi dobrzy znajomi”.  
 

• Wanda Nowicka (Wiosna) - liderka listy Wiosny Roberta Biedronia w wyborach do PE (wcześniej 
posłanka Ruchu Palikota i wicemarszałek Sejmu) przekazała stowarzyszeniu Stan Równości wyrazy 
poparcia na piśmie. Odbyło się to podczas krótkiej konferencji prasowej dotyczącej Marszu 
Równości w Bydgoszczy. 
 

• Rafał Bruski (prezydent Bydgoszczy, PO) – objął patronatem I Bydgoski Marsz Równości. Większość 
pozostałych postulatów stowarzyszenia (m.in. przystrojenie tęczowymi flagami miejskich 
pomników) została jednak odrzucona.  

4. Powiązania inne 
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Teatr Polski w Bydgoszczy – Agata Polcyn (członek zarządu stowarzyszenia) była jednym z prelegentów 
w debacie „Zmiana klimatu. O kobietach” organizowanej przez teatr. Podczas festiwalu Lato Wolnej 
Miłości odbyło się czytanie performatywne fragmentów powieści „Fluff” Natalii Osińskiej w wykonaniu 
aktorek Teatru Polskiego w Bydgoszczy – Emilii Piech i Michaliny Rodak.  

5. Misja 

● Walka o prawa osób wykluczanych lub marginalizowanych - w szczególności środowisk LGBT. 
 

6. Działalność 

● Organizacja Marszu Równości w Bydgoszczy. W 2019 r. odbyła się pierwsza edycja. Patronat nad 
marszem objął prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski.  

● Festiwal edukacji seksualnej Lato wolnej miłości. Składają się na niego spotkania, koncerty, seanse 
filmowe. W 2019 r. odbyła się druga edycja.  

● Gra teatralna, w trakcie której uczestnicy mogą wcielić się m.in. w osobę homoseksualną lub 
transpłciową. 

● Organizacja w maju 2019 r. protestów pod kurią bydgoską przeciwko kryciu pedofilii przez biskupa 
Jana Tyrawę (m.in. przenoszenie z parafii na parafię b. księdza Pawła Kani).  

7. Władze  

Agata Polcyn (członek zarządu) - feministka, aktywistka, była dziennikarka, studentka kulturoznawstwa 
na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.  

Sida Olesiak (członek zarządu) - studentka Humanistyki 2.0 

Aleksandra Hajduk (członek zarządu) – uczennica 

Adam Witczak (członek zarządu)  

Feliks Łosiński – (właściwie Barbara Łosińska, członek zarządu, skarbnik) - student psychologii, członek 
Rady ds. Równego Traktowania przy Urzędzie Miasta w Bydgoszczy. 

Yaroslav Ochkurenko (członek zarządu)  

Pozostali: 

Marek Ojdowski– były bezdomny, były alkoholik. Angażował się w działanie Grupy Lambda w 
Bydgoszczy (wygaszona w 2016 r.). 

Kosma Kołodziej - doktorant Collegium Medicum w Bydgoszczy, bydgoski działacz LGBT. W bydgoskim 
sądzie rejonowym toczy się sprawa w związku z atakiem na niego. Oskarżony 1 stycznia 2018 r. w 
tunelu podziemnym dworca PKP w Bydgoszczy stosował wobec Kosmy Kołodzieja groźby. Chciał, żeby 
ten przestał organizować manifestacje. 

8. Wypowiedzi liderów w mediach 

● Przyczyny powstania 
Liderzy stowarzyszenia jako argument za jego powstaniem wskazują brak tego typu organizacji w 
Bydgoszczy, gdzie osoby ze środowiska LGBT mogłyby zwrócić się o pomoc. Celem jest także integracja 
tego środowiska w mieście.  

„– Naszym celem jest wspieranie osób należących do LGBT+ (lesbijek, gejów, osób biseksualnych oraz 
osób transgenderycznych). Obejmuje to przeciwdziałanie dyskryminacji, edukowanie społeczeństwa 
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oraz promowanie tolerancji. Dążymy do stworzenia przestrzeni, w której każda osoba będzie mogła 
bez obaw być sobą niezależnie od orientacji seksualnej czy tożsamości płciowej – wyjaśnia Jakub 
Rymsza, przedstawiciel organizacji Stan Równości. – Zależy nam na integracji osób LGBT+, wzajemnej 
pomocy i zapewnieniu poczucia bezpieczeństwa.” 

Gazeta Wyborcza Bydgoszcz, Stan Równości zaczyna działać w Bydgoszczy. „Tolerancji!”, 12.06.2018, 
Anna Stankiewicz 

 

„Dlatego tworzy Pan w Bydgoszczy „Stan Równości”? 

Kosma Kołodziej: Tak. Najpierw zacząłem działać sam. W styczniu z tego powodu zostałem napadnięty. 
Nie miałem się do kogo zwrócić, ludzie z innych ośrodków, w tym z Torunia oraz z Warszawy, bardzo 
pomogli mi. Okazało się, że Bydgoszcz jest jedynym dużym miastem w Polsce, w którym nie ma 
organizacji LGBT. Postanowiliśmy to zmienić. Wiele osób potrzebuje takiego wsparcia.” 

Express Bydgoski, W Bydgoszczy powstaje stowarzyszenie „Stan Równości” środowisk LGBT, 
14.08.2018, Hanna Walenczykowska  

● Zacofanie legislacyjne Polski 
Przedstawicielka stowarzyszenia w wywiadzie tuż po jego powstaniu zwróciła uwagę, że Polska jest 
zacofana pod względem legislacyjnym – nie ma związków partnerskich ani równości małżeńskiej. Do 
tego politycy dyskryminują osoby LGBT.  

„Sida Olesiak: Czasem ciężko mi słuchać wypowiedzi polityków. W innych krajach związki partnerskie i 
równość małżeńska są naturalne. U nas padają komentarze, że dwie dziewczyny trzymające za rękę 
epatują swoją orientacją, uprawiają jakąś homopropagandę.” 

Gazeta Wyborcza Bydgoszcz, Bydgoski Stan Równości. „Nie każcie nam żyć w ukryciu”, 8.06.2019, 
Remigiusz Jaskot 

9. Działania o największej ekspozycji medialnej 

● Bydgoski Marsz Równości 
 

10. Zaprzyjaźnione organizacje 

Stowarzyszenie Pracownia Różnorodności (Toruń) – Stan Równości reklamował wydarzenia SPR na 
Facebooku, składał też życzenia organizacji z okazji 10-lecia działania. 

XIII. Fundacja Akceptacja 

Siedziba  Poznań 
Poziom radykalizmu niski 
Wielkość/skala działania mała/lokalna 
Główne postulaty kreowanie pozytywnego wizerunku osób transpłciowych poprzez ich 

ekspozycję w przestrzeni publicznej 
Najważniejsza 
działalność 

szkolenia z udzielania pierwszej pomocy, integrowanie społeczności 
lokalnej z osobami transpłciowymi, telefon zaufania, grupy wsparcia dla 
osób transpłciowych, aktywizacja osób transpłciowych na rynku pracy 
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Skala udziału w debacie 
publicznej 

niska 

Zasięgi w mediach 
społecznościowych 
(liczba polubień na FB) 

840 osób 

Finansowanie granty (Fundacja Batorego), Wiosenny Inkubator Innowacji (środki UE), 
Centrum Inicjatyw Lokalnych (samorządowe) 

Powiązania polityczne nie zidentyfikowano  
Powiązania inne Anna Grodzka, Lalka Podobińska 

 
1. Podstawowe informacje 

● Jedyna na terenie Wielkopolski organizacja powołana i prowadzona przez osoby transpłciowe.  
● Nie posiada statusu OPP. 
● Działalność Fundacji obejmuje dwa obszary: wsparcie dla osób transpłciowych oraz szkolenia z 

udzielania pierwszej pomocy np. w szkołach.  

2. Finansowanie 

● Fundacja nie publikuje sprawozdań finansowych.  
● Z informacji dostępnych publicznie wynika, że szkolenia z udzielania pierwszej pomocy są 

finansowane m.in. z dotacji Fundacji PZU oraz Fundacji Tesco (5 tys. zł). 
● Działania Fundacji z obszaru LGBT są finansowane z dotacji instytucjonalnej (program Demokracja 

w Działaniu) Fundacji Batorego, a także z programu Wiosenny Inkubator Innowacji (finansowany 
ze środków UE). 

● Dotacja z Fundacji Batorego w 2018 r. wyniosła 60 tys. zł i miała zostać przeznaczona na: 

„Wsparcie dla osób transpłciowych poprzez poradnictwo, prowadzenie telefonu zaufania i grup 
wsparcia; kształtowanie postaw społecznej akceptacji i integrowanie społeczności lokalnej z osobami 
trans w ramach Wolontariatu Pierwszej Pomocy; wynajęcie i wyposażenie lokalu, konsultacje 
psychologiczne i prawne”. 

http://www.batory.org.pl/programy_dotacyjne/demokracja_w_dzialaniu_1/dotacje_instytucjonalne  

● Nie wiadomo, jak wysoki był grant Wiosennego Inkubatora Innowacji. Miał zostać przeznaczony 
na: 

Kompleksowy model aktywizacji zawodowej, który łączy w sobie kilka narzędzi i materiały 
merytoryczne służące wsparciu osoby trans-płciowej w procesie przejścia od edukacji do skutecznego 
zatrudnienia, pomimo trudności i wyzwań, które może na tej drodze spotkać. 

https://rynekpracy.wiosna.org.pl/inkubator/innowacje/  

● Fundacja otrzymuje wsparcie grantowe ze źródeł samorządowych, np. mikrogranty z Centrum 
Inicjatyw Lokalnych. Miasto Poznań współfinansuje działania Wolontariatu Ratowniczego. Czasem 
wsparcie Fundacji nie ma charakteru pieniężnego, ale rzeczowy. 

● Lokal, który Fundacja pozyskała w ramach programu wspierającego organizacje społeczne po kilku 
miesiącach został zwrócony. Od 1 sierpnia 2019 r. Fundacja przejęła w drodze normalnego najmu 
lokal użytkowy z zasobów miejskich. 

3. Powiązania polityczne 

http://www.batory.org.pl/programy_dotacyjne/demokracja_w_dzialaniu_1/dotacje_instytucjonalne
https://rynekpracy.wiosna.org.pl/inkubator/innowacje/
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Nie zidentyfikowano. 

4. Powiązania inne 

• Wśród „znajomych” prezes Fundacji na FB znajdują się Anna Grodzka (b. posłanka) oraz Lalka 
Podobińska, dwie osoby bardzo ważne dla rozwoju ruchu LGBT w Polsce. 

5. Misja 

• Kreowanie pozytywnego wizerunku osób transpłciowych poprzez ich ekspozycję w przestrzeni 
publicznej i angażowanie w działania mające na celu przeciwdziałanie wszelkiego rodzaju 
wykluczeniom i dyskryminacji. 

6. Działalność 

● Integrowanie społeczności lokalnej z osobami transpłciowymi poprzez kursy pierwszej pomocy 

Główną działalnością Fundacji jest organizowanie kursów pierwszej pomocy w szkołach, urzędach oraz 
podczas różnego rodzaju wydarzeń miejskich. Instruktorką podczas kursów jest często prezes Fundacji 
Anna Maria Szymkowiak, osoba transpłciowa. W ten sposób mieszkańcy Poznania i okolic oswajają się 
z osobą transpłciową.  

 

Źródło: Facebook 

● Grupa wsparcia dla osób transpłciowych 

 

Źródło: Facebook 

7. Władze  
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• Anna Maria Szymkowiak (prezes) - Miss Trans Polski 2012, akolitka i lektorka we Wspólnocie 
Reformowanych Katolików, pierwsza trans kobieta w Polsce pełniąca te posługi. Członek zarządu 
Stowarzyszenia Reformowanych Katolików. 

• Paweł Gondek (członek zarządu) – ratownik medyczny 

8. Wypowiedzi liderów w mediach 

● Procedura uzgodnienia płci 

Prezes Fundacji komentowała dla TVN24 wyrok Sądu Najwyższego ws. braku konieczności pozywania 
swoich dzieci przed sąd w procesie tranzycji. Szymkowiak zwracała uwagę na konieczność pozywania 
rodziców. 

Anna Maria Szymkowiak, osoba transpłciowa i prezeska fundacji Akceptacja podkreśla jednak, że 
"jeszcze długa droga przed nami". Bo w Polsce wciąż nie istnieje urzędowa procedura uzgodnienia płci. 
Ustawa w tej sprawie została zawetowana przez prezydenta Andrzeja Dudę w 2015 roku. - Pozywamy 
rodziców za to, że błędnie określili naszą płeć przy urodzeniu. Że błędnie została wpisana do aktu 
urodzenia - mówi. To dziś jedyna możliwość dla osób, które nie identyfikują się ze swoją płcią 
biologiczną. Jednak sama Anna Maria Szymkowiak, ze względu na stan zdrowia rodziców, długo 
zwlekała z procesem. - Czekałam z podjęciem prawnej korekty do momentu, kiedy rodzice odeszli - 
przyznaje. - Ale to i tak nie zwolniło mnie z obowiązku pozywania kogoś. W tym momencie musiałam 
pozwać kuratorów - dodaje. 

TVN24, Nie muszą już pozywać swoich dzieci, żeby skorygować płeć. Sąd zmienił decyzję, 9.02.2019 

● Własna biografia 

W mediach regionalnych prezes Fundacji opowiadała własną historię zmiany płci. W ramach obchodów 
rocznicy 100-lecia praw wyborczych kobiet była jedną z bohaterek akcji, w ramach której 
przedstawiono sylwetki Poznanianek. W obszernym wywiadzie Szymaniak poruszyła wiele wątków: 
swoją tranzycję, działalność Fundacji, skrytykowała również środowisko LGBT w Polsce. 

W „Chodzieżaninie” kilkukrotnie opisywaliśmy jej historię. O swojej transpłciowości mówi otwarcie i 
szczerze, bo - jak tłumaczy - jest to jej sposób na to, aby uczyć innych tolerancji.  

- Osoby transpłciowe mają takie same marzenia jak większość ludzi. Chcą normalnie, spokojnie i 
szczęśliwie żyć - podkreśla często w wywiadach. 

Na świat przyszła jako Krzysztof, ale jako mężczyzna nigdy nie czuła się sobą. Odkrywanie siebie zajęło 
jej wiele lat i choć był to niełatwy proces, kosztujący ją m.in. utratę pracy i rozwód, Anna Maria 
Szymkowiak jest pewna: było warto. 

Chodziez.maszemiasto.pl, Anna Maria Szymkowiak jest już kobietą w majestacie prawa, 26.12.2017 

Różne potrzeby, konkurencja, brak współpracy. Może to dziwne, ale najwięcej złego spotkało mnie ze 
strony środowiska LGBT. Zawiść, pomówienia, oszczerstwa, podważanie moich kompetencji. Ja nie 
ukrywam, że jestem apodyktyczna, że mam swoje sposoby działania i swoje wizje, nie zawsze pasujące 
innym działaczom. Problemem jest też to ,że jak już się jest osobą taką jak ja, publiczną, działaczką, 
która jest widoczna, to ciągle słyszy się, że skoro reprezentuję środowisko, to muszę spełniać jego 
potrzeby. Tylko, że ja nie reprezentuję nikogo poza sobą. Dodatkowo, społeczność jest tak 
zróżnicowana, że nawet nie ma szansy, by zadowolić wszystkich zainteresowanych, więc ciągle słyszę, 
że tego czy tamtego powinnam nie robić, albo że powinnam była zrobić jeszcze inaczej, albo nie 
powinnam była czegoś mówić….I tak niestety wygląda społeczność LGBTQIA. Oczywiście są też 
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wspaniałe przykłady współpracy i szanowania innych opcji, innych wizji. I na szczęście ich także 
doświadczyłam, dzięki czemu moja wiara w społeczność LGBTQIA całkiem jeszcze nie upadła. 

Onepoznan.pl, Sylwetka | Anna Maria Szymkowiak, [b.d.] 

9. Działania o największej ekspozycji medialnej 

Do mediów dotarły informacje o problemach, które Anna Maria Szymkowiak miała z zarejestrowaniem 
fundacji, pomagającej osobom transpłciowym. W uzasadnieniu sąd podał, że cele Fundacji mogą być 
niezgodne z interesami państwa. 

W styczniu w poznańskim sądzie złożyła wniosek o rejestrację fundacji Trans-Akcja. Wśród celów 
wskazała m.in. integrację środowiska osób transpłciowych i interpłciowych, uwrażliwianie 
społeczeństwa na ich problemy, zapobieganie dyskryminacji, krzewienie idei równości, akceptacji i 
tolerancji (…) Poznański sąd odmówił rejestracji (…) Szymkowiak nie odwołała się od decyzji, bo uznała, 
że nie ma szans powodzenia. Złożyła jednak wniosek o zarejestrowanie kolejnej fundacji – Akceptacja 
– gdzie wskazała także inne cele działalności, jak np. pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej. 

Wniosek rozpatrywała ta sama referendarz. Nebelska-Zawada. I uznała, że fundacja zostanie 
zarejestrowana, jeśli... usunie ze statutu zapisy o pomocy osobom transpłciowym. 

– Zrobiłam to i druga fundacja została zarejestrowana – mówi Szymkowiak. – Teraz mam zamiar złożyć 
kolejny wniosek o dodanie do statutu wykreślonych zapisów. Może trafię na innego referendarza i się 
uda. 

Wyborcza.pl, Sąd nie chciał zarejestrować fundacji pomagającej osobom transpłciowym. „Cele 
niezgodne z interesami RP”, 30.05.2017 

10. Zaprzyjaźnione organizacje 

Relacje w mediach społecznościowych z osobami związanymi z inną organizacją, działającą na rzecz 
osób transpłciowych - Trans-fuzją. 

XIV. Stowarzyszenie Queerowy Maj 

Siedziba  Kraków 
Poziom radykalizmu średni 
Wielkość/skala działania średnia/lokalna  
Główne postulaty promowanie postaw otwartych na odmienność i różnorodność oraz 

integrowanie społeczności LGBT 
Najważniejsza 
działalność 

Festiwal Queerowy Maj, Marsz Równości w Krakowie 

Skala udziału w debacie 
publicznej 

mała  

Zasięgi w mediach 
społecznościowych 
(liczba polubień na FB) 

6,4 tys.  

Finansowanie Saplinq, Rząd Holandii, Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, 
Fundacja Batorego, PlanetRomeo Foundation  

Powiązania polityczne Wiosna, Jacek Majchrowski (prezydent Krakowa, niezrzeszony), Maciej 
Gdula (Wiosna) 
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Powiązania inne Fundacja Autonomia, Fundacja Równość.org.pl, Bunkier Sztuki, 
jcckrakow.org, Massolit Books & Café!, Kinky Winky Queer Sex Shop 

 

1. Podstawowe informacje 

● Queerowy Maj (QM) został formalnie zarejestrowany w Krakowie w 2015 r.  
● Festiwal Queerowy Maj jest organizowany w Krakowie od 2009 r.  
● Najważniejszym wydarzeniem organizowanym przez QM jest Marsz Równości w Krakowie.  
● Występują powiązania osobowe z Fundacją Równość.org.pl 

 
2. Finansowanie  

● Brak sprawozdania finansowego na stronie oraz w KRS. 
● Organizacja jest wspierana przez: Saplinq (organizacja obywatelska zajmująca się rozwojem 

społeczności LGBT), Rząd Holandii, Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, Fundację Batorego. 
● Stowarzyszenie w 2018 r. pozyskało dotację z Fundacji Batorego w wysokości 75 tys. zł.  

Cel dotacji: pomoc psychologiczna i prawna dla osób doświadczających dyskryminacji, działania 
rzecznicze zmierzające do prowadzenia przez samorząd lokalny polityk służących przeciwdziałaniu 
dyskryminacji osób LGBT, opracowanie strategii promocyjnej oraz pozyskiwanie środków od 
darczyńców indywidualnych i korporacyjnych, wynajęcie lokalu. 

● Stowarzyszenie wspiera projekt Kampanii Przeciw Homofobii „Orientuj się!”, który jest 
finansowany z programu grantowego PlanetRomeo Foundation skierowanego do organizacji i 
grup, wspierających społeczność LGBT. 
 

3. Powiązania polityczne 
● Wiosna - Magdalena Dropek (członek komisji rewizyjnej QM) związana z Wiosną. Podczas 

kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego wspierała Macieja Gdulę.  
● Jacek Majchrowski (prezydent Krakowa) - Artur Maciejewski (prezes stowarzyszenia) został 

członkiem Rady ds. Równego Traktowania w Krakowie powołanej 17 maja 2019 r. przez Jacka 
Majchrowskiego. Członkiem Rady została również Magdalena Dropek (jako reprezentant Fundacji 
Równość.org.pl).  
 

4. Powiązania inne  

● Stowarzyszenie współpracuje z innymi organizacjami z Krakowa: Fundacją Autonomia 
(autonomia.org.pl), Fundacją Równość.org.pl, a także z instytucjami kulturalnymi: bunkier.art.pl, 
jcckrakow.org.  

● Stowarzyszenie informuje o swoich związkach, choć nie wyjaśnia ich natury, z księgarnią językową 
z Krakowa Massolit Books & Café! oraz Kinky Winky Queer Sex Shop. 

 

5. Misja 

● Promowanie postaw otwartych na odmienność i różnorodność oraz integrowanie społeczności 
LGBT.  
 

6. Działalność 

● Współorganizacja festiwalu Queerowy Maj oraz Marszu Równości w Krakowie.  
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● Indywidualne wsparcie psychologiczne dla osób LGBT, grupy wsparcia dla osób transpłciowych 
m.in. w Warszawie, Krakowie, Lublinie i Gdańsku.  

● Poradnictwo prawne.   
● Działalność edukacyjna i szkoleniowa (m.in. broszura dla rodziców osób transpłciowych, szkolenia 

dla nauczycieli i psychologów o transpłciowości).  
● Organizacja imprez o charakterze kulturalnym i integracyjnym.  
● QM wspiera realizowany przez KPH projekt „Orientuj się! Pakiet edukacyjny dla szkół średnich” – 

„projekt edukacyjny poświęcony kwestiom osób LGBT+ adresowany do uczniów i uczennic oraz 
nauczycieli ze szkół średnich”. Projekt wspierają inne organizacje LGBT i sympatyzujące: Kultura 
Równości, Lambda Warszawa, Ponton, Pracownia Różnorodności, Prowincja Równości, Portal 
Queer.pl, Grupa Stonewall, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej. 
 

7. Władze  

● Artur Maciejewski (prezes zarządu) – działacz społeczny, fizyk członek Rady ds. Równego 
Traktowania w Krakowie powołanej przez Jacka Majchrowskiego w maju 2019 r. Członek zarządu 
Fundacji Równość.org.pl.  

● Mikołaj Czerwiński (wiceprezes zarządu) – koordynator programu w Amnesty International, 
aktywista LGBT. Edukator antydyskryminacyjny oraz ds. praw człowieka. Koordynował projekty 
rozwojowe w Afryce Wschodniej m.in. we współpracy z UN-HABITAT oraz projekty kulturalne w 
Londynie m.in. w ramach Roku Chopinowskiego. Był także członkiem zespołu realizującego projekt 
„Dyskryminujący/Dyskryminowani. LGBT w Małopolsce". Członek zarządu Fundacji 
Równość.org.pl.  

● Magda Dropek – członek komisji rewizyjnej QM. Jest członkiem zarządu Fundacji Równość.org.pl.  

  
8. Wypowiedzi liderów w mediach 

● Wypowiedź Artura Maciejewskiego nawiązująca do wydarzeń podczas marszu w Białymstoku 
oraz zapowiadająca wieczór solidarności ze społecznością LGBT w Krakowie.  
 

„– W Białymstoku homofobiczne, nienawistne wypowiedzi zamieniły się w kamienie, butelki, petardy. 
Nie możemy na to patrzeć obojętnie. Chcemy pokazać, że Kraków to jest także nasze miasto, nasz urząd 
miasta, nasze ulice i place. Że Kraków jest wolny od nienawiści. Będziemy tańczyć wbrew i na przekór 
tym, którzy najchętniej wyrzuciliby nas z przestrzeni publicznej – mówi Artur Maciejewski, prezes 
stowarzyszenia Queerowy Maj.” 

Wyborcza Kraków, „Kraków wolny od nienawiści". Wieczór solidarności ze społecznością LGBT+, 
25.07.2019  

9. Działania o największej ekspozycji medialnej 

● Marsz Równości w Krakowie.  

10. Zaprzyjaźnione organizacje 

● Stowarzyszenie personalnie związane z Fundacją Równosć.org.pl.  
● Kampania Przeciw Homofobii, Kultura Równości, Lambda Warszawa, Ponton, Pracownia 

Różnorodności, Prowincja Równości, Portal Queer.pl, Grupa Stonewall, Towarzystwo Edukacji 
Antydyskryminacyjnej. 
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XV. Fundacja Równość.org.pl 

 
Siedziba  Kraków 
Poziom radykalizmu średni  
Wielkość/skala działania mała/średnia 
Główne postulaty promocja praw człowieka, przeciwdziałanie wszelkim aktom 

dyskryminacji, budowanie społeczeństwa obywatelskiego, integrowanie 
społeczności LGBT 

Najważniejsza 
działalność 

Marsz Równości w Krakowie, Festiwal Queerowy Maj, kampania 
#jesteśmytutaj 

Skala udziału w debacie 
publicznej 

średnia 

Zasięgi w mediach 
społecznościowych 
(liczba polubień na FB) 

1,6 tys.  

Finansowanie granty: Fundacja Batorego, EOG (fundusze norweskie), Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich (Narodowy Instytut Wolności), zbiórki internetowe 

Powiązania polityczne Wiosna  
Powiązania inne Queerowy Maj  

 

1. Podstawowe informacje 

● Fundacja zarejestrowana w 2013 r. w Krakowie.  
● Fundacja działa w Krakowie oraz w miejscowościach w województwie małopolskim.  
● Fundatorem organizacji jest Radosław Oliwa.  
● Powiązania osobowe z Queerowy Maj.  

 
2. Finansowanie 

● Fundacja opublikowała na stronie internetowej sprawozdania finansowe za lata 2013-2016. 
● Fundacja Batorego – Fundacja Równość.org.pl otrzymała liczne dotacje z Fundacji Batorego. 

Łącznie minimum 218 tys. zł.  
 
Stowarzyszenie pozyskało z Fundacji Batorego (na podstawie sprawozdań Fundacji Batorego):  
- dotację w 2018 r. w wysokości 100 000 zł na działania przeciwdziałające dyskryminacji, wzmacniające 
osoby LGBT, zakorzenienie w lokalnych społecznościach, pozyskiwanie nowych źródeł finansowania, 
promocję; 
- dotację w 2016 r. w wysokości 65 tys. zł w ramach realizacji projektu Fundacji Batorego na lata 2016-
2017; 
- dotacje w latach 2014-2016 w wysokości łącznie 49 919,52 zł na projekt 
„Dyskryminujący/Dyskryminowani. LGBT w Małopolsce”;  
- dotację w 2014 r. na wkład własny w wysokości 2900 zł.  
 
● EOG (fundusze norweskie) i Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (Narodowy Instytut Wolności, 

rządowa agencja wykonawcza do wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego) - w latach 
2014-2015 dotacje z programu EOG (fundusze norweskie) i FIO w wysokości 68 530 zł, przy czym 
koszt realizacji projektów wyniósł 72 741 zł. 
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3. Powiązania polityczne 

● Członek Zarządu fundacji Magdalena Dropek oraz fundator Radosław Oliwa aktywnie wspierają 
Partię Wiosna. 
  

4. Powiązania inne  

● Fundacja jest personalnie związana ze Stowarzyszeniem Queerowy Maj.  
 

5. Misja  

● Promowanie różnorodności, szacunku dla praw człowieka.  
● Wspieranie inicjatyw na rzecz równości oraz podejmowanie działań, zwłaszcza na poziomie 

lokalnym, zmierzających do przeciwdziałania wszelkim aktom dyskryminacji.  
● Integrowanie społeczności LGBT.  

 
6. Działalność 

● Współorganizacja festiwalu Queerowy Maj oraz Marszu Równości w Krakowie.  
● Wspieranie na terenie województwa małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego lokalnych 

inicjatyw dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i 
tożsamość płciową (m.in. organizacja warsztatów antydyskryminacyjnych i wydarzeń 
integrujących oraz wzmacniających osoby LGBT).   

● Publikacja raportów „Dyskryminujący/Dyskryminowani. LGBT w Małopolsce” i „Ziemia Niczyja. 
Oddolny ruch LGBT na «Zapomnianych terenach»”. Raporty zostały zrealizowane w ramach 
programu Demokracja w Działaniu finansowanego z funduszy Fundacji Batorego. 

● #jesteśmytutaj – kampania billboardowa zorganizowana w 2018 i 2019 r. w małopolskich miastach 
(Nowy Sącz, Olkusz, Oświęcim, Tarnów, Kampania Zebrzydowska) oraz w Rzeszowie i Kielcach. Na 
billboardach widniało hasło „Jesteśmy tutaj” oraz trzymająca się za ręce para tej samej płci. 
Kampanii towarzyszyła akcja w mediach społecznościowych z hasztagiem #jesteśmytutaj. 
Kampania została zrealizowana w ramach projektu Fundacji Batorego, Demokracja w Działaniu. 

● Kampanii #jesteśmytutaj towarzyszyła akcja wysyłania pocztówek do Urzędu w Kalwarii 
Zebrzydowskiej. Pocztówki „Jesteśmy tutaj” wysyłały osoby z całej Polski. Miała to być odpowiedź 
na projekt uchwały lokalnych władz „Samorząd wolny od LGBT". 
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Źródło: Facebook Fundacja Równość.org.pl 

7. Władze  

● Magdalena Dropek (członek zarządu fundacji) – redaktorka portalu Queer.pl, współtwórca 
krakowskiego cyklu spotkań dyskusyjnych Klub Queer.pl, członek komisji rewizyjnej Queerowy 
Maj.  

● Mikołaj Czerwiński (członek zarządu) – koordynator programu w Amnesty International, aktywista 
LGBT. Edukator antydyskryminacyjny oraz ds. praw człowieka. Koordynował projekty rozwojowe 
w Afryce Wschodniej m.in. we współpracy z UN-HABITAT oraz projekty kulturalne w Londynie 
m.in. w ramach Roku Chopinowskiego. Był także członkiem zespołu realizującego projekt 
“Dyskryminujący/Dyskryminowani. LGBT w Małopolsce". Członek Zarządu Queerowy Maj.  

● Artur Maciejewski (członek zarządu) - działacz społeczny, fizyk członek Rady ds. Równego 
Traktowania w Krakowie powołanej przez Jacka Majchrowskiego 17 maja 2019 r. Wiceprezes 
zarządu Queerowy Maj.  

We władzach organizacji zasiadali 

● Radosław Oliwa jest fundatorem Równość.org.pl, założycielem portalu Queer.pl, członkiem Grupy 
Inicjatywnej ds. Związków Partnerskich, współpracownikiem dwumiesięcznika LGBT „Replika”, 
założycielem i prezesem zarządu agencji multimedialnej Netzindianer Sp. z o. o. Właściciel 
wydawnictwa Queermedia.pl.  

● Według portalu pridenews.pl Oliwa jest jedną z najbardziej wpływowych osób środowiska LGBT. 
Prowadzi konto na Twitterze (1 tys. obserwujących), gdzie pisze o środowisku LGBT i komentuje 
na bieżąco życie polityczne kraju.  

8. Wypowiedzi liderów w mediach 

● Magdalena Dropek komentowała rezolucję radnych gminy Łososina Dolna przeciwstawiających 
się „promowaniu ideologii ruchów LGBT”.  
 

„Magdalena Dropek z fundacji Równość.org działającej na rzecz społeczności LGBT w małych 
miasteczkach i wsiach, nie ma wątpliwości: po raz kolejny samorządowcy, zamiast łączyć, dzielą i 
wykluczają pewne grupy społeczne. – Z okazji 30. rocznicy wolnych wyborów na nowo rozpoczęliśmy 
dyskusję o graniach wolności i solidarności. Takie gesty pokazują, że daleka jeszcze droga do 
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realizowania tych postulatów. To bardzo niedobry sygnał dla żyjącej w Łososinie młodzieży i dorosłych 
już gejów czy lesbijek. Słyszą: nie ma tam dla nich miejsca.” 

Wyborcza Kraków, Łososina Dolna deklaruje walkę z ideologią LGBT, 6.06.2019 

9. Działania o największej ekspozycji medialnej 

● Marsz Równości w Krakowie.  

10. Zaprzyjaźnione organizacje 

● Stowarzyszenie Queerowy Maj.  

 

XVI. Stowarzyszenie Fabryka Równości  

 
Siedziba  Łódź 
Poziom radykalizmu duży 
Wielkość/skala działania mała/lokalna 
Główne postulaty Wprowadzenie legalnych związków jednopłciowych, walka z 

dyskryminacją osób nieheteroseksualnych i transpłciowych 
Najważniejsza 
działalność 

Marsz Równości w Łodzi 

Skala udziału w debacie 
publicznej 

mała  

Zasięgi w mediach 
społecznościowych 
(liczba polubień na FB) 

6 tys.  

Finansowanie Fundacja Batorego, Kampania Przeciw Homofobii, składki członkowskie, 
darowizny 

Powiązania polityczne Hanna Zdanowska (prezydent Łodzi, PO), Marcin Gołaszewski 
(Nowoczesna) 

Powiązania inne nie zidentyfikowano 
 

1. Podstawowe informacje 

● Stowarzyszenie zarejestrowano w 2014 r. w Łodzi. Powstało na bazie grupy lokalnej Kampanii 
Przeciw Homofobii.  

● Jest to największa w regionie organizacja kulturalno-edukacyjna LGBT.  
 

2. Finansowanie 

● Brak sprawozdania finansowego na stronie stowarzyszenia.  
● Działalność finansowana jest ze „składek członkowskich i nielicznych darowizn”.  
● Fundacja Batorego - stowarzyszenie pozyskało w 2016 r. dotację w wysokości 50 tys. zł na 

prowadzenie Pracowni Równości oferującej wsparcie osobom doświadczającym przemocy 
motywowanej uprzedzeniami, działania promocyjne (na podstawie sprawozdań Fundacji 
Batorego).  
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● Kampania Przeciw Homofobii (Fundusz Prezesa) - stowarzyszenie (jako organizator Marszu 
Równości) będzie jednym z beneficjentów zbiórki na Fundusz Prezesa organizowanej przez 
Kampanię Przeciw Homofobii. 

● Stowarzyszenie skomentowało otrzymane pisma od Ordo Iuris z żądaniem udostępnienia 
informacji o finansowaniu. Poinformowało w mediach społecznościowych, że ze środków 
publicznych korzystało w niewielkim stopniu, jedynie z grantów otrzymywanych od Fundacji 
Batorego i Kampanii Przeciw Homofobii. 
 

3. Powiązania polityczne 

● Hanna Zdanowska – prezydent Łodzi, członek Platformy Obywatelskiej.  
● Marcin Gołaszewski – radny miasta Łodzi. W wyborach samorządowych w 2018 r. kandydował z 

KWW Hanny Zdanowskiej. Członek Partii Nowoczesna. Pełni funkcję przewodniczącego tej partii 
w regionie łódzkim. 
Marsz Równości w Łodzi po raz pierwszy w swojej historii został objęty w 2019 r. honorowym 
patronatem władz miejskich: prezydent miasta Hanny Zdanowskiej i przewodniczącego rady 
miejskiej Marcina Gołaszewskiego. 

● Organizacja deklaruje swoją apolityczność. Jej przedstawiciele twierdzą, że politycy 
instrumentalizują sprawy związane ze środowiskiem LGBT. W kwietniu 2019 r. wydała 
oświadczenie, że podczas Marszu Równości nie zostanie udzielony głos żadnemu politykowi.  
 

 
Źródło: Facebook Fabryka Równości  

4. Powiązania inne  

Nie zidentyfikowano.  

5. Misja 
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● Walka z dyskryminacją osób nieheteroseksualnych oraz transpłciowych, przeciwdziałanie 
przejawom homofobii i transfobii.  

● Zniesienie w polskim systemie prawnym zapisów dyskryminujących ze względu na orientację 
seksualną.  

● Wprowadzenie do polskiego ustawodawstwa zapisu o instytucji legalnego partnerstwa osób tej 
samej płci.  

 
6. Działalność 

● Stowarzyszenie organizuje Marsz Równości w Łodzi.  
● Prowadzi audycję radiową – Radio Fabryka na antenie Studenckiego Radia Żak Politechniki 

Łódzkiej.  
● Prowadzi grupę wsparcia dla osób transpłciowych oraz grupę wsparcia dla rodziców osób LGBT, 

udziela bezpłatnych porad prawnych i psychologicznych. 
● Organizuje od 5 lat LGBT Film Festival.  
● Zorganizowało „Tęczowy spacer – po Łodzi śladami osób LGBT”.  
● Propagowało akcję „Miłość nie wyklucza” z plakatami „bezpiecznego coming outu”, które były 

rozklejane w restauracjach przychylnych środowisku LGBT.  
● Uczestniczyło w akcjach w social mediach, takich jak #TęczaNieObraża, #TęczowaŚroda.  
● Członkowie stowarzyszenia uczestniczyli w Paradzie Równości w Manchesterze (Manchester 

Pride). 
 

7. Władze  

● Ida Mickiewicz–Florczak (prezes zarządu) – pedagog, trenerka umiejętności interpersonalnych, 
współpracuje z Fundacją Nowoczesnej Edukacji Spunk zajmującą się edukacją seksualną 
młodzieży.  

● Malwina Głodek (wiceprezes zarządu) – edukatorka w Fundacji Spunk.  
● Dominik Marciniak (członek zarządu) – występuje de facto w roli rzecznika Stowarzyszenia.  
● Adrianna Karolczak (członek zarządu) – edukatorka w Fundacji Spunk.  

 
8. Wypowiedzi liderów w mediach 

● Prezes Fabryki Równości Ida Mickiewicz-Florczak podczas pikiety wyrażającej solidarność z 
uczestnikami Marszu Równości w Białymstoku wypowiedziała się nt. zagrożeń jakim muszą 
stawiać czoła osoby LGBT. 
 

„- Jesteśmy tu po to, by pokazać solidarność z uczestnikami marszu. Ale także po to, by nie dopuścić 
do pogromów z przeszłości i by pokazać naszą różnorodność. Ta różnorodność jest siłą naszego miasta 
– podkreślała Ida Mickiewicz-Florczak z Fabryki Równości.”  

Źródło: Szymon Bujalski, Pół tysiąca łodzian wsparło osoby LGBT+. "Nie chcę, żeby faszyści zawłaszczali 
biało-czerwoną flagę", 25.07.2019,  

9. Działania o największej ekspozycji medialnej 

● Marsz Równości w Łodzi.  
● LGBT Film Festival - w 2019 r. uwagę mediów przyciągnęła również sprawa festiwalu filmowego. 

Został on odwołany w trakcie przez właściciela kina, którego siedziba mieści się w podlegającym 
pod Urząd Marszałkowski Łódzkim Domu Kultury. Dominik Marciniak (członek zarządu 
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stowarzyszenia) sugerował, że za decyzją stali radni województwa łódzkiego z Prawa i 
Sprawiedliwości. 

 

10. Zaprzyjaźnione organizacje 

● Kampania Przeciw Homofobii – Fabryka równości powstała na bazie grupy lokalnej KPH 

XVII. Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa 

 
Siedziba  Kraków 
Poziom radykalizmu mały 
Wielkość/skala działania mała/lokalna  
Główne postulaty równouprawnienie osób różnej płci, orientacji i tożsamości seksualnej, 

równouprawnienie w oświacie 
Najważniejsza 
działalność 

monitorowanie szkól publicznych pod kątem dyskryminacji  

Skala udziału w debacie 
publicznej 

średnia  

Zasięgi w mediach 
społecznościowych 
(liczba polubień na FB) 

1,5 tys.  

Finansowanie Fundacja Batorego, EOG (fundusze norweskie)  
Powiązania polityczne Robert Biedroń (Wiosna) 
Powiązania inne Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, Centrum Społeczności 

Żydowskiej w Krakowie, Stowarzyszenie Pomocy Wielokulturowości 
Interkulturalni PL, Stowarzyszenie Wolnomyśliciele, Regionalny Związek 
Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Śląskiego, Polskie 
Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, Wiara i Tęcza, Ośrodek 
Prawa Humanitarnego i Praw Człowieka UJ, Fundacja Czarna Owca Pana 
Kota, Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć, Pełnomocniczka Rektora 
UJ ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów, Towarzystwo Edukacji 
Antydyskryminacyjnej, Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów 
Medycyny 

 

1. Podstawowe informacje 

● Fundacja została utworzona w 2010 r. w Krakowie.  
● Fundacja skupia się na sferze edukacji publicznej m.in. szkolenia antydyskryminacyjne w szkołach, 

raporty o dyskryminacji w szkołach - także na tle wyznaniowym i światopoglądowym.  
 

2. Finansowanie 

● Fundacja otrzymywała granty od następujących instytucji: Fundacja Batorego, Fundusze EOG (tzw. 
fundusze norweskie), Krajowe Centrum ds. AIDS, PlanetRomeo Foundation (program skierowany 
do organizacji i grup, wspierających społeczność LGBT), Pozytywnie Otwarci (program promujący 
profilaktykę i wczesną diagnostykę HIV, sponsorowany przez firmę farmaceutyczną Gilead 
Sciences Poland, która przyznaje granty na projekty związane z tematyką AIDS/HIV).  
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● Fundacja Batorego - fundacja pozyskała w 2018 r. dotację w wysokości 100 tys. zł na działania 
zapobiegające dyskryminacji; w latach 2014-2016 pozyskało 4 dotacje o łącznej wartości 329 186 
zł na działania na rzecz równości wyznaniowej i światopoglądowej w edukacji publicznej (na 
podstawie sprawozdań Fundacji Batorego). 

● Brak sprawozdań finansowych na stronie internetowej fundacji. Znajdują się tam jednak 
sprawozdania merytoryczne od 2010 do 2017 r. Ze sprawozdania za rok 2017 wynika, że fundacja 
otrzymała dotacje na realizację projektów w wysokości 75 tys. zł oraz 2025 zł darowizny. Na 
działalność statutową przeznaczyła 78 tys. zł, co znaczy, że skonsumowała całość przychodów 
osiągniętych w tym roku.  
 

3. Powiązania polityczne 

● Fundacja nie posiada wyraźnych związków z politykami, natomiast zabiera głos w sprawach 
społeczno-politycznych dotyczących kwestii światopoglądowych. Zajęła stanowisko wobec 
deklaracji Sejmiku Województwa Małopolskiego o „zagrożeniu ideologią LGBT”, żądała odwołania 
Barbary Nowak z funkcji małopolskiej kurator oświaty z powodu homofobicznego tweetu. 

● Członek zarządu fundacji Daria Będkowska weryfikowała pod kątem merytorycznym książkę 
Roberta Biedronia Włącz Demokrację.  
 

4. Powiązania inne 

Fundacja realizowała projekty z licznymi instytucjami i organizacjami: Wojewódzka Biblioteka 
Publiczna w Krakowie, Centrum Społeczności Żydowskiej w Krakowie, Stowarzyszenie Pomocy 
Wielokulturowości Interkulturalni PL, Stowarzyszenie Wolnomyśliciele, Regionalny Związek 
Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Śląskiego, Polskie Towarzystwo Prawa 
Antydyskryminacyjnego, Wiara i Tęcza, Ośrodek Prawa Humanitarnego i Praw Człowieka UJ, Fundacja 
Czarna Owca Pana Kota, Centrum Pomocy Prawnej Im. Halin Nieć, Pełnomocniczka Rektora UJ ds. 
bezpieczeństwa studentów i doktorantów, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, 
Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny. 

 
5. Misja  

● Działanie na rzecz tolerancji, walka z uprzedzeniami i stereotypami. Przeciwdziałanie przemocy 
(mowie nienawiści, czynom z nienawiści).  

● Pomoc prawna i psychologiczna dla osób dyskryminowanych. 
 

6. Działalność 

● Fundacja prowadzi konsultacje psychologiczne dla osób LGBT oraz grupę „rozwojową”, mającą 
wzmacniać poczucie wartości osób LGBT. 

● Grupa wsparcia dla osób żyjących z HIV/AIDS. 
● Warsztaty profilaktyczne HIV/AIDS dla młodzieży ponadgimnazjalnej – projekt finansowany przez 

Krajowe Centrum ds. AIDS. 
● Projekt w zakresie profilaktyki HIV – finansowany przez Pozytywnie Otwarci.  
● Fundacja od wielu lat monitoruje małopolskie szkoły publiczne pod kątem naruszeń prawa i 

dyskryminacji na tle wyznaniowym i światopoglądowym – działania finansowane przez Fundację 
Batorego.  

● Publikuje raporty nt. równości wyznaniowej i światopoglądowej w edukacji publicznej. Projekt 
finansowy z Funduszy EOG.  
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● Warsztaty równościowe dla nauczycieli – projekt finansowany przez PlanetRomeo Foundation. 
● Od 2010 r. tworzy projekt „Żywa Biblioteka”. W roli książek występują osoby, które obarczone są 

stereotypami i mogą doświadczać dyskryminacji. Projekt „Żywa Biblioteka” posiada wielu 
partnerów: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, Centrum Społeczności Żydowskiej w 
Krakowie, Stowarzyszenie Pomocy Wielokulturowości Interkulturalni PL, Stowarzyszenie 
Wolnomyśliciele, Regionalny Związek Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Śląskiego, 
Fundacja Czarna Owca Pana Kota. 

● Od 2014 współtworzy projekt „Leczyć bez uprzedzeń” wraz z krakowskim oddziałem IFMSA 
(Międzynarodowym Stowarzyszeniem Studentów Medycyny).  

● W 2019 roku zorganizowała Noc Świątyń w Krakowie w ramach obchodów Międzynarodowego 
Dnia Pokoju i Dnia Modlitwy o Pokój (zwiedzanie świątyń mniejszości wyznaniowych).  
 

7. Władze  

● Joanna Balsamska (członek zarządu) – religioznawczyni, absolwentka podyplomowych Gender 
Studies na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów podyplomowych Prawa i Wolności Człowieka 
organizowanych przez Instytut Nauk Prawnych PAN i Helsińską Fundację Praw Człowieka. Jest 
certyfikowanym coachem, prowadzi treningi personalne w Laboratorium Przemian. Stworzyła 
program coachingowi pomagający w dokonaniu tzw. coming outu.  

● Daria Będkowska (członek zarządu) – absolwentka judaistyki i historii Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Była menedżerem Stowarzyszenia im. M. Karłowicza w Zakopanem. Redagowała 
dział „Społeczeństwo i kultura” w portalu uniaeuropejska.org. Wicenaczelna kwartalnika 
„Multimedia”. Weryfikowała pod kątem merytorycznym książkę Roberta Biedronia Włącz 
Demokrację.  
 

8. Wypowiedzi liderów w mediach 

● Joanna Balsamska opowiada o tym, że szkoła publiczna jest instytucją świecką, a symbole religijne 
nie powinny być umieszczane w przestrzeni wspólnej. Ponadto stwierdza, że z badań 
prowadzonych przez Polistrefę wynika, że wciąż niektóre szkoły dyskryminują uczniów innych 
wyznań.  

„Beata Bialik: Krzyż nad tablicą w sali lekcyjnej to ciągle temat dyskusyjny. Powinien wisieć czy nie?  

Joanna Balsamska: To najważniejszy symbol religii chrześcijańskich, ale także symbol kulturowy. Gdy 
wisi w klasie szkolnej, określany bywa jako tzw. symbol pasywny - sam jego widok nie wpływa tak na 
uczniów jak uczestnictwo w lekcjach religii. W wielu wywiadach z rodzicami, gdy pojawia się kwestia 
krzyża w przestrzeni szkolnej, obserwujemy bardzo różne podejście do tego tematu. Nie zapominajmy, 
że szkoła jest miejscem dla przedstawicieli różnych wyznań i światopoglądów, tam każde dziecko 
powinno czuć się jak u siebie. Powinno też dowiadywać się o rozmaitych religiach i doktrynach 
filozoficznych. Niemniej według rozporządzenia dotyczącego sposobu organizacji lekcji religii i etyki w 
klasie, której uczniowie i ich rodzice zgadzają się na obecność tego typu symbolu, krzyż wisieć może. 
Moim zdaniem nie powinno natomiast go być w gabinecie dyrektora, stołówce lub innej wspólnej 
przestrzeni dla uczniów. Nie powinno być tam też innych symboli religijnych.” 

„Analiza dokumentów pokazała, że w niektórych statutach są zapisy dyskryminujące osoby innych 
wyznań. Jedna ze szkół zastrzegła sobie, że na ocenę z zachowania m.in. wpływa udział w 
uroczystościach kościelnych. […] My interweniujemy, pisząc pisma z prośbą o zmianę takich zapisów. 
Listy skierowane do szkół wysyłamy także do kuratorium oświaty, w trudniejszych przypadkach do 
rzecznika praw obywatelskich.” 
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Wyborcza Kraków, Symbole religijne w szkole. Czy i kiedy dyskryminują?, 1.10.2016, 

 
● Joanna Balsamska rozmawia z Marianem Dziwiszem (polonistą, wykładowcą filozofii, członkiem 

Rady Wojewódzkiej Towarzystwa Kultury Świeckiej w Krakowie) nt. świeckości szkoły. Filozof 
stwierdza, że neutralność światopoglądowa polskiej szkoły jest fikcją, a do uczestniczenia w 
praktykach religijnych zmuszani są nie tylko uczniowie, ale i nauczyciele. 
 

„Nie jest świecką szkoła, która organizuje mnóstwo uroczystości o charakterze religijnym, pielgrzymek, 
akademii, jasełek, dni papieskich, uroczystości świątecznych itd. 70% ankietowanych przez nas 
dyrektorów szkół przyznało np., że organizuje wyjazdy o charakterze religijnym. W takiej atmosferze 
trudno mówić o neutralności światopoglądowej.”  

tygodnikprzeglad.pl, Polska szkoła nieświecka i endecka – rozmowa z Joanną Balsamską i dr Marianem 
Dziwiszem, 11.02.2013  

9. Działania o największej ekspozycji medialnej 

● Media najczęściej interesują się badaniami na temat sytuacji równościowej w polskiej 
oświacie. Jest to jedno z głównych zainteresowań prezeski fundacji Joanny Balsamskiej. 

10. Zaprzyjaźnione organizacje 

● Wiara i Tęcza, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, Towarzystwo Edukacji 
Antydyskryminacyjnej 

XVIII. Stowarzyszenie Tęczówka 

 
Siedziba  Katowice  
Poziom radykalizmu średni 
Wielkość/skala działania mała/lokalna 
Główne postulaty Integrowanie środowiska LGBT 
Najważniejsza 
działalność 

Marsz Równości w Katowicach  

Skala udziału w debacie 
publicznej 

niska 

Zasięgi w mediach 
społecznościowych 
(liczba polubień na FB) 

3,4 tys.  

Finansowanie Fundacja Batorego, Urząd Miasta Katowice, zbiórki internetowe 
Powiązania polityczne Razem, Nowoczesna, Strajk Kobiet, KOD, Obywatele RP 
Powiązania inne Urząd Miasta Katowice, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 

Regionalne Centrum Wolontariatu, Fundacja Pozytywnych Zmian, 
Stowarzyszenie Równych Szans Rainbow, HAH Katowice (klub taneczny), 
Imprezy Kobiece 

 

1. Podstawowe informacje  

● Stowarzyszenie zarejestrowano w 2012 r. w Katowicach.  
● Organizacja powstała na bazie Kampanii Przeciw Homofobii.  
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2. Finansowanie 

● Brak oświadczeń finansowych stowarzyszenia na stronie internetowej. 
● Urząd Miasta Katowice: Stowarzyszenie Tęczówka współrealizowała projekt „Kuźnia 

Różnorodności” dotacja na ten projekt wyniosła w 2018 r. 8 800 zł (za: Ordo Iuris). 
● W latach 2013-2018 Zarząd Województwa Śląskiego zawarł ze Stowarzyszeniem 6 umów 

dotacyjnych na łączną kwotę 61 890 zł na realizację zadań publicznych (za: Ordo Iuris). 
● Fundacja Stefana Batorego - stowarzyszenie pozyskało w 2019 r. dotację instytucjonalną w 

wysokości 100 tys. zł m.in. na prowadzenie Centrum Społecznościowego; w 2016 r. dotację w 
wysokości 50 tys. zł m.in. na pomoc prawną i psychologiczną osobom dyskryminowanym (na 
podstawie sprawozdań Fundacji Batorego).  

● Stowarzyszenie prowadzi zbiórki internetowe na organizację marszy równości (w 2017 r. na 
portalu polakpotrafi.pl – zebrano 6171 zł, w 2018 r. na portalu zrzutka.pl –7621 zł).  

● Niekiedy osoby zaprzyjaźnione organizują na FB „urodzinową zbiórkę” na Stowarzyszenie 
Tęczówka. 

3. Powiązania polityczne 

● Partia Razem, Nowoczesna, Strajk Kobiet, KOD, Obywatele RP: partnerzy Marszu Równości 
Katowice.  

● Wiosna: przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2018 r. Stowarzyszenie Tęczówka na 
swoim facebookowym profilu zamieściła infografikę prezentującą śląskich kandydatów, którzy 
podpisali Europejską Deklarację Równości. Stowarzyszenie sugeruje głosowanie na osoby, 
otwarcie deklarujące swoją sympatię dla środowiska LGBT. 

● Lewica Razem – jw.  
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Źródło: Facebook Stowarzyszenie Tęczówka 

 
4. Powiązania inne 

● Organizacja współpracuje z Urzędem Miasta Katowice, Urzędem Marszałkowskim Województwa 
Śląskiego, Regionalnym Centrum Wolontariatu.  

● Partnerami Marszu Równości były Fundacja Pozytywnych Zmian, Stowarzyszenie Równych Szans 
Rainbow, HAH Katowice (klub taneczny), Imprezy Kobiece.  
 
 

5. Misja 

● Głównym celem jest promocja zdrowia (profilaktyka HIV/AIDS).  
 

6. Działalność 
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● Pomoc prawna, partyworking, grupy wsparcia, spotkania (np. ze znanymi osobami ze środowiska 
LGBT) i wydarzenia (np. Coming Out Day, „Śląsk dla Różnorodności,”), warsztaty 
antydyskryminacyjne, inicjatywy kulturalne (np. dyskusyjny klub książkowy).  

● Organizator Marszu Równości w Katowicach.  
● Tęczówka współtworzy wraz z dwudziestoma trzema innymi organizacjami platformę 

meskiebranie.pl, mające na celu ograniczenie szkód związanych z udziałem w tzw. chemseksie 
(seks uprawiamy pod wpływem środków odurzających). Za pośrednictwem platformy można się 
skontaktować z ekspertem ze swojego regionu. Jednym z nich jest prezes Stowarzyszenia 
Tęczówka. 

 
7. Władze  

● Tomasz Kołodziejczyk (prezes) – absolwent fizyki i informatyki na Uniwersytecie Śląskim. 
Społecznik miasta Katowice, aktywista LGBT, członek Regionalnego Centrum Wolontariatu w 
Katowicach i Kampanii Przeciw Homofobii. Od października 2017 r. członek Powiatowej Rady 
Pożytku Publicznego w Katowicach. 

● Sabina Kozińska (zastępca prezesa) – absolwentka zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w 
Katowicach. Związana ze Stowarzyszeniem Tęczówka od 2013 r.  
 

8. Wypowiedzi liderów w mediach 

● Tomasz Kołodziejczyk opowiada o tym, że organizatorzy koncertu grupy Rammstein, znanej ze 
swoich sympatii LGBT, poprosili stowarzyszenie Tęczówka o przekazanie tęczowych flag na występ 
niemieckiej kapeli.  

„Zadzwonili do nas ludzie z obsługi technicznej Rammsteina i powiedzieli, że poszukują tęczowych flag. 
Jako że jesteśmy jedynym stowarzyszeniem w regionie skupiającym osoby LGBT, wiedzieli, że możemy 
je mieć. […] Byliśmy mile zaskoczeni, że dostaliśmy taką prośbę. Po spektaklu przemocy, z którym 
mieliśmy do czynienia podczas Marszu Równości w Białymstoku każde wsparcie i przypomnienie, jak 
ważna jest tolerancja jest na wagę złota. Moim zdaniem, Rammstein pokazał, że wspiera społeczność 
LGBT i swoim fanom dał sygnał, że powinni się zachowywać podobnie. Pokazali, że nie wolno się godzić 
na dyskryminację.” 

Wyborcza Katowice, Dzięki niemu Rammstein miał tęczowe flagi na Stadionie Śląskim. „To bardzo 
ważny gest", 25.07.2019, Przemysław Jedlecki 

9. Działania o największej ekspozycji medialnej  

● Wydarzeniem, któremu najwięcej miejsca poświęcają gazety lokalne jest Marsz Równości w 
Katowicach. Redakcja Gazety Wyborczej w Katowicach zastanawiała się czy Krucjata Ekspiacyjna 
zablokuje Marsz. 
 

„Tomasz Kołodziejczyk, współorganizator Marszu Równości w Katowicach, spodziewał się, że nie 
będzie łatwo. – Jesteśmy w stałym kontakcie z policją w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom 
marszu. Ale nie zmieniamy planów. Nie boimy się ani nie zamierzamy się wycofać – mówi.”  

Wyborcza Katowice, Krucjata Ekspiacyjna chce bronić Katowic przed „sodomitami". Nie podoba im się 
Marsz Równości, 24.07.2019 

10. Zaprzyjaźnione organizacje 

● Amnesty International Katowice – wspólnie organizowali wydarzenie „Śląsk dla Różnorodności”.  
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XIX. Prowincja Równości  

 
 Siedziba  Kielce  
Poziom radykalizmu duży  
Wielkość/skala działania średnia/lokalna  
Główne postulaty wprowadzenie małżeństw jednopłciowych i ustawy dotyczącej 

uzgodnienia płci 
Najważniejsza 
działalność 

Marsz Równości w Kielcach, działania wzmacniające osoby ze środowiska 
LGBT 

Skala udziału w debacie 
publicznej 

mała 

Zasięgi w mediach 
społecznościowych 
(liczba polubień na FB) 

2 tys.  

Finansowanie Fundusz Feministyczny, Fundusz Stonewall (Lambda Warszawa) 
Powiązania polityczne Wiosna, Lewica Razem, Katarzyna Zapała (radna, Platforma 

Obywatelska), Barbara Biskup (ekspert Partii Razem) 
Powiązania inne Anarchistyczne Kielce, Obywatele RP, Komitet Obrony Demokracji, Jacek 

Dehnel (pisarz) 

 

1. Podstawowe informacje 

● Nieformalna grupa działająca w Kielcach na rzecz praw osób LGBT.  
● Prowincja Równości istnieje od 4 lat. W sierpniu 2019 r. działacze nieformalnej grupy 

poinformowali o zamiarze założenia stowarzyszenia.  
 

2. Finansowanie 

● Lambda Warszawa (Fundusz Stonewall) - środki na Marsz Równości zostały pozyskane z 
minigrantów Lambdy Warszawa. 

● Fundusz Feministyczny - Warsztaty samoobrony i asertywności WenDo zostały zorganizowane w 
ramach minigrantu przyznanego przez Fundusz Feministyczny. Wysokość dotacji wyniosła 3390 
zł.  

 

3. Powiązania polityczne 

Fundusz Feministyczny to jedyna w Polsce instytucja wspierająca wyłącznie działania realizowane 
przez kobiety. Fundacja przyznaje co roku 20 minigrantów w wysokości 4400 zł.  

Fundusz jest wspierany przez następujące instytucje: Fundacja Batorego, Open Society 
Foundations, Sigrid Rausing Trust, Filia – Die Frauenstiftung, Mama Cash, Global Fund Community 
Foundations, FundAction.  
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● Marsz Równości, który przeszedł ulicami Kielc w lipcu 2019 r., został zorganizowany we 
współpracy z dwoma partiami politycznymi: Wiosna i Lewica Razem. Przedstawicielką 
organizatorów Marszu była Katarzyna Zapała, radna Kielc z ramienia Platformy.  
 

4. Powiązania inne 

Pozostałymi organizacjami współpracującymi przy Marszu były: Anarchistyczne Kielce, Obywatele 
RP, Komitet Obrony Demokracji. Konsulat Generalny Stanów Zjednoczonych w Krakowie wyraził 
swoje poparcie dla pierwszego Marszu Równości w Kielcach organizowanego przez Prowincję 
Równości. 

 

Źródło: Facebook 

● Pisarz Jacek Dehnel przyjechał do Kielc, żeby wesprzeć organizację Marszu.  

5. Misja 

● Równouprawnienie osób LGBT w zakresie zwierania małżeństw.  
● Uchwalenie ustawy dotyczącej uzgodnienia płci.  
● Realizacja działań antydyskryminacyjnych w edukacji formalnej i nieformalnej.  

 

6. Działalność 

● Najbardziej znanym wydarzeniem zorganizowanym przez grupę był pierwszy w Kielcach Marsz 
Równości zorganizowany w 2019 r.  

● Organizacja spotkań otwartych nt. „przeciwdziałania homo-, bi- i transfobii”, a także promujących 
prawa kobiet (m.in. 16 Dni Przeciwko Przemocy, Festiwal WATCH DOCS, One Billion Rising, Zapal 
znicz dla Dominika i Kacpra, żywe biblioteki). 

● Warsztaty samoobrony i asertywności WenDo dla kobiet i „osób socjalizowanych” do roli kobiet.  
 

7. Władze  

Prowincja Równości jest nieformalną grupą, nie posiada ustalonych struktur władzy. Można jednak na 
podstawie materiałów prasowych stwierdzić, że liderem grupy jest Barbara Biskup.  

● Barbara Biskup – pedagog, doktor nauk społecznych, zajmuje się edukacją antydyskryminacyjną, 
jest trenerem WenDo i członkiem Zarządu Regionalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach. 
Ekspert Partii Razem. 
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8. Wypowiedzi liderów w mediach 

● Wypowiedzi liderki Prowincji Równości Barbary Biskup:  
 

„Barbara Biskup z Prowincji Równości odczytała manifest marszu. «Chcemy pokazać, że kielczanie i 
kielczanki to również osoby nieheteronormatywne - mieszkające tutaj i tworzące życie tego miasta. 
Jesteśmy dumni z tego, że tutaj żyjemy, jesteśmy dumne z tego kim jesteśmy» – podkreśliła. […] 
«Swoboda mówienia o tym, z kim się chce spędzić życie, z kim się jest w związku, powinna być równie 
naturalna, jak mówienie o tym, z kim wyjeżdżamy na wakacje. Dwóch zakochanych w sobie mężczyzn 
czy dwie kobiety, które spędzają razem życie, nie stanowią żadnego zagrożenia dla rodziny, ani 
moralności. [...] Każda osoba należąca do mniejszości, powinna być szanowana i traktowana z 
godnością. Uważamy, że należy nas oceniać jedynie przez nasze czyny» – wskazała Biskup.” 

superstacja.tv, „Różnorodność jest naturalna”. Ulicami Kielc przeszedł I Marsz Równości, 13.07.2019  

„– Hasła do których się odwołujemy jako organizatorzy Marszu Równości: różnorodność, akceptacja, 
godność, miłość nie są w żaden sposób sprzeczne z wartościami chrześcijańskimi. Są natomiast z nimi 
sprzeczne zawiść, agresja, dehumanizujące porównywanie nas do totalitarnych ideologii czy zarazy, 
nawoływanie do zakazania nam obecności we własnym mieście, zapowiedzi „uwalniania się od nas” a 
nawet gróźb związanych z naszym bezpieczeństwem. Nie możemy oddawać przestrzeni publicznej 
osobom instrumentalnie wykorzystującym własną wiarę do odbierania innym prawa do życia, wolności 
zgromadzeń i sumienia – dodaje Barbara Biskup.” 

faktykielce24.pl, „Symbol krzyża ma nieść ze sobą przesłanie miłości a nie nienawiści”. Organizatorzy 
Marszu Równości apelują do przeciwników, 23.06.2019 

„Przeszłam bardzo długą drogę, jestem osobą, która edukuje innych ludzi. Pomyślałam, że albo będę 
autentyczna, albo zakłamana. Myślę sobie, że skoro od lat mówię innym, że mają być odważni, nie 
wstydzić się, to jak ja teraz mogę powiedzieć, że się wycofuję, że jest trudno? Choć jest bardzo trudno, 
mam fizyczne i psychiczne symptomy przeciążenia stresem. Słyszę wciąż, że jestem zarazą, że 
powinnam wypier...ć, obcy ludzie życzą mi śmierci. To metoda, żeby wyeliminować mniejszości z 
debaty publicznej. Nie możemy dać się wyeliminować.” 

Wyborcza Kielce, Marsz równości w Kielcach. „Hejt oblepia jak smoła, obcy ludzie życzą mi śmierci”, 
12.07.2019  

● Działacze grupy odnieśli się do przyjętej przez radnych powiatu kieleckiego uchwały 
sprzeciwiającej się „wprowadzeniu ideologii LGBT”. Za uchwałą głosowali radni PiS i PSL. W 
postach z 23 i 24 sierpnia 2019 r. skrytykowali działania obu partii i stwierdzili, że ich 
przedstawiciele nastawiają przeciwko sobie mieszkańców powiatu, zaapelowali także do 
wrażliwości wyborców, aby ci nie głosowali na polityków dążących do „selekcji mieszkańców 
powiatu”.  
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Źródło: Facebook  

9. Działania o największej ekspozycji medialnej 

● Głównym przedsięwzięciem grupy jest organizacja Marszu Równości w Kielcach. Do popularyzacji 
informacji o Marszu przyczynił się zakaz jego organizacji wydany przez prezydenta Kielc Bogdana 
Wentę.  

10. Zaprzyjaźnione organizacje 

● Tęczowe Opole (wspólny wyjazd do Berlina).  

XX. Stowarzyszenie Marsz Równości w Lublinie  

 
Siedziba  Lublin  
Poziom radykalizmu duży 
Wielkość/skala działania mała/lokalna  
Główne postulaty wprowadzenie związków jednopłciowych  
Najważniejsza 
działalność 

Marsz Równości w Lublinie  

Skala udziału w debacie 
publicznej 

średni  

Zasięgi w mediach 
społecznościowych 
(liczba polubień na FB) 

5,2 tys.  

Finansowanie zbiórki internetowe  
Powiązania polityczne Platforma Obywatelska, Krzysztof Żuk (prezydent Lublina, członek PO), 

Joanna Mucha (posłanka PO), Sylwia Spurek (europosłanka Wiosny) 
Powiązania inne Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy, Amnesty International, Homo 

Faber, prof. Mirosław Wyrzykowski (prawnik), prof. Monika Płatek 
(prawniczka, Wiosna) 

 

1. Podstawowe informacje 

● Stowarzyszenie zarejestrowane w 2019 r. w Lublinie.  
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● Marsz Równości w Lublinie w 2018 r. został zorganizowany przez Bartosza Staszewskiego 
(aktywista stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza, obecnie lider Marszu Równości w Lublinie). W 
2019 r. zostanie zorganizowany przez zarejestrowane stowarzyszenie.  
 

2. Finansowanie 

● Brak sprawozdania finansowego na stronach organizacji i MS.  
● Na organizację Marszu Równości w Lublinie była prowadzona zbiórka pieniędzy na portalu 

crowfundingowym pomagam.pl. Zebrano ponad 12 tys. zł.  
● Zbiórka pieniędzy na kampanię billboardową „Miłość to miłość” – na portalu crowdfundingowym 

pomagam.pl zebrano 3600 zł z planowanych 1500 zł.  
 

3. Powiązania polityczne 

● Platforma Obywatelska - Bartosz Staszewski, lider stowarzyszenia wyraża się pozytywnie o PO. Z 
dwóch powodów. Po pierwsze, radni Platformy Obywatelskiej (pod przewodnictwem prezydenta 
Lublina Krzysztofa Żuka) zablokowali inicjatywę radnych PiS zmierzającą do zakazania Marszu 
Równości w Lublinie. Po drugie, za sprawą decyzji prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego o 
przyjęciu Karty LGBT+.  

● Stowarzyszenie zorganizowało w Lublinie manifestację poparcia dla osób uczestniczących w 
Marszu Równości w Białymstoku. W wydarzeniu wzięli udział lokalni politycy: posłanka PO Joanna 
Mucha, jedna z liderek partii Razem Magdalena Długosz. W imieniu prezydenta Lublina Krzysztofa 
Żuka (PO) zabrała głos radna Maja Zaborowska. 

 

4. Powiązania inne 

● Patronat nad wydarzeniami towarzyszącymi Marszowi Równości w Lublinie w 2018 r. objęły 
następujące organizacje: Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy (inicjatywa prawników 
podejmująca działania na rzecz praw człowieka), Amnesty International, Homo Faber (lubelskie 
stowarzyszenie działające na rzecz praw człowieka). Wśród osób zaproszonych do udziału w 
wydarzeniach towarzyszących Marszowi były: dr Sylwia Spurek (Biuro RPO, obecnie europosłanka 
Wiosny), prof. Mirosław Wyrzykowski (Sędzia Trybunału Konstytucyjnego), prof. Monika Płatek 
(prawniczka, Wiosna). 

5. Misja 

• Działania na rzecz prawnej i rzeczywistej równości ludzi bez względu na ich orientację 
psychoseksualną i tożsamość płciową.  

• Wspomaganie rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. 

6. Działalność 

● Głównym przedsięwzięciem stowarzyszenia jest organizacja Marszu Równości w Lublinie.  
● Akcja billboardowa „Miłość to miłość” w województwie lubelskim. Billboardy z napisem „Miłość 

to miłość” na tle tęczowych pasów zostały wykupione w następujących miejscowościach: Kurów, 
Włodawa, Świdnik, Bychawa, Puławy, Zamość, Lublin, Łęczna.  

● Stowarzyszenie jak dotąd złożyło dwa pozwy przeciwko politykom odnoszącym się w sposób 
obraźliwy do osób LGBT. Bartosz Staszewski złożył pozwy wobec wojewody lubelskiego 
Przemysława Czarnka (powiedział, że Marsz Równości jest promocją „zboczeń, dewiacji, 
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wynaturzeń”), a także wobec szefa klubu PiS w Radzie Miasta Tomasza Pituchy (napisał na 
Facebooku, że marsz jest promocją pedofilii). 
 

7. Władze  

● Bartosz Staszewski (członek zarządu) – reżyser, producent. Urodzony i wychowany w Szwecji. Nie 
posiada profesjonalnego wykształcenia filmowego. Jest samoukiem. Zrealizował m.in. film 
„Artykuł 18” na temat małżeństw jednopłciowych.  

● Honorata Sadurska (członek zarządu) 
● Alicja Sienkiewicz (członek zarządu) 

 
8. Wypowiedzi liderów w mediach 

● Najbardziej medialną osobą ze stowarzyszenia jest Bartosz Staszewski. Występował w programie 
„Dzień Dobry TVN”, udzielał wywiadu m.in. dla Dwutygodnika, Dużego Formatu. Drugą najbardziej 
popularną osobą jest Honorata Sadurska, co zostało odnotowane w cyklu „Alfabet Buntu” 
Archiwum Osiatyńskiego. 

● Bartosz Staszewski opowiada o swoim filmie „Artykuł 18” nt. małżeństw jednopłciowych. 
Staszewski stwierdza, że osoby homoseksualne nie tylko są przedmiotem kpin, ale też odmawia 
się im podstawowych praw, takich jak małżeństwo jednopłciowe.  
 

„Od lat [homoseksualiści] są przedmiotem kpin, z ambon plują na nich politycy i duchowni, uważa się, 
że są chorzy, jałowi, nieużyteczni, nie powinni mieć miejsc w Sejmie ani w żadnej innej przestrzeni 
publicznej. Uznałem, że trzeba to wszystko opowiedzieć, zrobić pigułkę wiedzy na ten temat, z 
wystąpieniami polityków, ze świadectwami par, z opiniami ekspertów. […]  

Związki to za mało. Chodzi o równość małżeńską. W artykule 18 konstytucji nie ma ani słowa, że 
małżeństwo nie może być zawarte pomiędzy osobami tej samej płci, tłumaczy to w filmie profesor Ewa 
Łętowska. […] Z powodu błędnej interpretacji konstytucji nie mogę się pobrać z moim partnerem, 
jesteśmy ludźmi drugiej kategorii, jesteśmy ofiarami lobbingu Kościoła.” 

Duży Format, Bartosz Staszewski: Pozdrawiam chłopców z ONR. Zawsze podobali mi się mężczyźni, 
15.05.2017  

● Bartosz Staszewski opowiada o tym, że politycy wzniecają niechęć wobec osób LGBT i 
instrumentalnie ją wykorzystują, ponieważ to im przynosi popularność. Staszewski stwierdza, że 
jeśli ucierpi jakiś uczestnik Marszu Równości, to będzie za to odpowiedzialne PiS.  

 
„Jesteśmy wrogami ojczyzny. PiS wyciągnął na światło dzienne demony, stereotypy. Politycy tej partii 
potrzebują mieć wroga, żeby istnieć. Wiadomo, że skoro teraz mamy wybory do Parlamentu 
Europejskiego, to politycy PiS nie mogą «jeździć po Unii», dlatego atakują osoby LGBT. Wiadomo, że 
najprościej uderzać w jakieś mniejszości. I nimi jesteśmy teraz my. Sądzę, że to się nie zmieni do końca 
tego roku. […] Osoby homoseksualne wyjeżdżają do stolicy, bo czują się bezpieczniej. Jest nas tam 
więcej, to bardziej multikulturowe miasto. […] Tak, ona [karta LGBT+] daje wytchnienie i jest 
symbolicznym znakiem, że rządzący miastem są nami zainteresowani, że na sercu leży im nasze dobro. 
Takie gesty są bardzo istotne. Wiele osób przyjeżdża do Warszawy, żeby czuć się bezpiecznej. […]”  

natemat.pl, Organizator Marszu Równości w Lublinie: „Jeśli jakiemuś gejowi coś się stanie, to PiS będzie 
miał krew na rękach”, 29.03.2019 



 

129 
 

● Bartosz Staszewski opowiada o Marszu Równości w Białymstoku, a przemocy której doświadczyli 
uczestnicy wydarzenia, a także o narastającej agresji wobec osób LGBT. Staszewski stwierdza 
także, że atmosfera niechęci jest podsycana od dawna przez niektóre instytucje, np. Ordo Iuris, 
która próbuje wprowadzić na polski grunt retorykę o „seksualizacji dzieci”.  
 

„Dla mnie podstawową sprawą jest zapewnienie bezpieczeństwa – konieczność nowelizacji kodeksu 
karnego. Są trzy konkretne paragrafy, które należy znowelizować: 199, 256 i 256. Potem sobie możemy 
rozmawiać, czym są związki partnerskie, czym małżeństwa, i dlaczego są istotne… Najpierw trzeba 
wprowadzić takie przepisy, aby drugi raz nie powtórzył się Białystok. Tutaj nie ma pola do dyskusji, 
musimy zakazać homofobicznej mowy nienawiści. To, co stało się w Białymstoku, powinno być 
nauczką. Powinno spotkać się z całkowitym potępieniem. Następna będzie czyjaś śmierć. To cud, że 
dotąd nie było wypadków śmiertelnych, że te kamienie, które latały nam nad głowami, nikogo nie 
trafiły.” 

Dwutygodnik.com, Nienawiść pozostanie, Rozmowa z Bartoszem Staszewskim, b.d. 

9. Działania o największej ekspozycji medialnej 

● Najpopularniejszym wydarzeniem był Marsz Równości w 2018 r., w dużej mierze przyczyniły się 
do tego liczne kontrowersje, które poprzedziły wydarzenie, a także agresywne zachowanie 
przeciwników marszu w trakcie jego trwania.  

10. Zaprzyjaźnione organizacje 

Jednym z partnerów Marszu jest Pride Unlimited z Malmö (Szwecja). 

XXI. Płocki Marsz Równości  

Siedziba  Płock  
Poziom radykalizmu średni  
Wielkość/skala działania mała /lokalna 
Główne postulaty wprowadzenie małżeństw jednopłciowych  
Najważniejsza 
działalność 

Marsz Równości w Płocku  

Skala udziału w debacie 
publicznej 

mała  

Zasięgi w mediach 
społecznościowych 
(liczba polubień na FB) 

700 osób  

Finansowanie The Coca-Cola Company (marka Sprite)  
Powiązania polityczne Andrzej Nowakowski (prezydent Płocka, PO), Sylwia Spurek 

(europosłanka Wiosny, b. biuro RPO), Robert Biedroń (lider Wiosny)  
Powiązania inne Gazeta Wyborcza, Radio Płock FM, Alternatywa (magazyn online), 

Queer.pl, WTV - Nowa Telewizja Internetowa, Lambda Warszawa, Anja 
Rubik (modelka) 

 

1. Podstawowe informacje 

● Płocki Marsz Równości jest inicjatywą, która powstała w 2019 r. Jest to grupa nieformalna.  
● Grupa jest powiązana z KOLIBER Płocka Grupa LGBT+ – pierwszą i jedyną sformalizowaną grupą 

LGBT w Płocku.  
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● Grupa KOLIBER działa w oparciu o Stowarzyszenie Mężczyźni Przeciw Przemocy (zarejestrowane 
w 2015 r. w Warszawie). Stowarzyszenie zostało stworzone przez grupę kilkunastu mężczyzn 
pochodzących z różnych stron Polski (Suwałki, Płock, Warszawa, Rzeszów, Trójmiasto, Polanica 
Zdrój, Gdynia, Zawiercie, Żyrardów). Współzałożycielem i wiceprezesem Stowarzyszenia MPP, 
jednym z liderów Płockiej Grupy LGBT jest Paweł Piotr Biegalewski. Stowarzyszenie MPP stawia 
sobie za cel przeciwdziałanie przemocy, pomoc osobom jej doświadczającym, a także 
prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej na rzecz równouprawnienia.  

● Prawdopodobnie w ciągu najbliższych miesięcy grupa osób odpowiedzialnych za marsz 
sformalizuje działalność poprzez rejestrację stowarzyszenia.  

 

2. Finansowanie 

● Pierwszy Płocki Marsz Równości otrzymał wsparcie finansowe z grantu przyznanego przez 
Fundację Wolontariat Równości z funduszy pozyskanych od marki napojów gazowanych Sprite 
(The Coca-Cola Company). Sprite wspiera poczatkujące marsze równości.  
 

3. Powiązania polityczne 

● Prezydent Płocka Andrzej Nowakowski (PO) objął honorowym patronatem Marsz Równości. 
Ponadto wypowiedział się publicznie nt. potrzeby organizacji Marszu na prowadzonym przez 
siebie blogu.  

● W płockim marszu ma uczestniczyć czworo europosłów: Sylwia Spurek (Wiosna), Robert Biedroń 
(Wiosna), Rasmus Andresen z Niemiec, Julie Ward z Wielkiej Brytanii. 
 

 

Źródło: Sylwia Spurek, Twitter 

4. Powiązania inne 

● Marsz został objęty patronatem przez następujące media: Gazeta Wyborcza, Radio Płock FM, 
Alternatywa (magazyn online), Queer.pl, WTV - Nowa Telewizja Internetowa, Stowarzyszenie 
Lambda Warszawa.  

● Poparcia dla marszu udzieliła również modelka Anja Rubik.  
 

5. Misja 

● Prawne uregulowanie statusu związków osób tej samej płci. 
● Wprowadzenie przepisów zakazujących mowy nienawiści ze względu na płeć, orientację 

seksualną, tożsamość płciową, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie, wyznanie lub jego brak. 
● Stworzenie programu edukacji antydyskryminacyjnej.  
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6. Działalność 

Głównym działaniem nieformalnej grupy jest organizacja Marszu Równości.  

7. Władze  

Inicjatywa nie posiada formalnych władz. Natomiast oficjalnie organizatorami marszu są: Mateusz 
Goździkowski, Monika Niedźwiedzka, Arnold Kowalski. Warto tutaj również wymienić Pawła Piotra 
Biegalewskiego, lidera Płockiej Grupy LGBT+ KOLIBER. 

● Mateusz Goździkowski – absolwent prawa na UW, w czasach liceum działał m.in. w Lambdzie 
Warszawa. 

● Monika Niedźwiedzka – nauczycielka języka polskiego, działa na rzecz praw człowieka oraz 
przywracania pamięci o polskich Żydach. Członek Amnesty International. Nominowana do 
Nagrody im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata” i „Okularów Równości”. 

● Arnold Kowalski – doradca podatkowy, absolwent prawa na UW oraz ekonomii i ekonomicznej 
analizy prawa na SGH. 

● Paweł Piotr Biegalewski – specjalizuje się w resocjalizacji nieletnich sprawców przestępstw. 
Neuroterapeuta, badacz, mediator, wykładowca i trener. Współzałożyciel i wiceprezes 
Stowarzyszenia Mężczyźni Przeciw Przemocy, jeden z liderów Płockiej Grupy LGBT+. Zrzeszony w 
Amnesty International i Polskim Centrum Mediacji. Odznaczony Wyróżnieniem Białej Wstążki za 
zasługi w zakresie pomocy kobietom doświadczającym przemocy. Absolwent Studium 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia (PTP). Certyfikowany trener 
Programu Wczesnej Interwencji Profilaktycznej FreD goes net (KBPN) oraz certyfikowany 
Animator Profilaktyki (MONAR). 
 

8. Wypowiedzi liderów w mediach 

● Organizatorzy opowiadali w mediach o postulatach jakie towarzyszyć będą Marszowi równości 
(tolerancja, szacunek do każdego człowieka). 
 

„Płocki Marsz Równości ma być imprezą pozytywną i radosną, łączącą wszystkich mieszkańców. Jego 
idea to tolerancja i szacunek dla każdego człowieka – deklarują organizatorzy.” 

Wyborcza Płock, Będzie Marsz Równości. Po raz pierwszy w Płocku, 12.07.2019 

9. Działania o największej ekspozycji medialnej 

• Mateusz Goździkowski i Monika Niedźwiedzka stali się bohaterami prawicowych mediów. W 
jednym z płockich kościołów, gdzie wokół Grobu Pańskiego widniały napisy „nałogi”, „agresja”, 
„chciwość”, a także: „gender” i „LGBT”, dwoje aktywistów umieściło tęczową flagę. Wywiązała się 
sprzeczka z księdzem. Nieco później rozwieszono w Płocku plakaty z wizerunkiem Matki Boskiej w 
tęczowej aureoli. Oskarżono o to Niedźwiedzką. Prawicowe portale zaatakowały oboje 
aktywistów.  

● Monika Niedźwiedzka wyjaśniała sprawę w Gazecie Wyborczej i tłumaczyła, jak działa mechanizm 
mowy nienawiści.  
 

„Osobiście też uważam, że ta akcja była idiotyczna, nieodpowiedzialna. Ale ludzie myślą, że to ja za nią 
stoję. I od tygodnia linczują mnie w sieci - mówi Monika Niedźwiecka, nauczycielka z Płocka, działaczka 
Amnesty International.” 
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Wyborcza Płock, „Ty stara lewacka szmato”... Lincz, hejt, ściek. Za obrazki z Matką Boską w tęczowej 
aureoli, których nie rozwiesiłam, 1.05.2019  

10. Zaprzyjaźnione organizacje 

Organizacja jest zaprzyjaźniona z: KOLIBER Płocka Grupa LGBT+, Fundacją Wolontariat Równości, 
Stowarzyszeniem Lambda Warszawa (patron Marszu Równości w Płocku), Centrum Organizacji 
Pozarządowych w Płocku, Płockim Ośrodkiem Kultury i Sztuki, Kinem za Rogiem w Płocku, Amnesty 
International. 

XXII. Marsz Równości w Rzeszowie  

 
Siedziba  Rzeszów 
Poziom radykalizmu wysoki 
Wielkość/skala działania mała/lokalna  
Główne postulaty Pełna równość małżeńska, włącznie z prawem do adopcji. Uproszczenie 

procedur uzgodnienia płci. Edukacja antydyskryminacyjna. Rozszerzenie 
katalogu mowy nienawiści. Zakaz praktyk konwersyjnych. 
Ochrona prawna ze względu na orientacje seksualną. 

Najważniejsza 
działalność 

Marsz Równości w Rzeszowie  

Skala udziału w debacie 
publicznej 

niska 

Zasięgi w mediach 
społecznościowych 
(liczba polubień na FB) 

2,1 tys.  

Finansowanie The Coca-Cola Company (Sprite)  
Powiązania polityczne Partia Razem, Wiosna, Partia Zieloni, Nowoczesna, SLD, Komitet Obrony 

Demokracji, Rebelianci Podkarpaccy, Strajk Kobiet, Robert Biedroń 
(Wiosna) 

Powiązania inne Ewa Wanat, Kayah, Sylwia Chutnik, Miłość Nie Wyklucza, 
Równość.org.pl, Queerowy Maj, Replika, Kampania Przeciwko 
Homofobii, Outfilm, Queer.pl. 

 

1. Podstawowe informacje 

● Marsz Równości w Rzeszowie jest grupą nieformalną. Inicjatywa powstała w 2018 r. - wówczas 
odbył się pierwszy marsz równości. W czerwcu 2019 r. odbyła się druga edycja.  
 

2. Finansowanie 

● Brak precyzyjnych informacji. Prawdopodobnie wydarzenie było sponsorowane przez markę 
napojów gazowanych Sprite (The Coca-Cola Company). Sprite udziela wsparcia początkującym 
marszom równości.  
 

3. Powiązania polityczne 

● Z marszem współpracują Partia Razem i Wiosna.  
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● W pierwszym marszu zorganizowanym w 2018 r. uczestniczyli reprezentanci partii oraz organizacji 
społeczno-politycznych: Partia Razem, Partia Zieloni, Nowoczesna, SLD, Komitet Obrony 
Demokracji, Rebelianci Podkarpaccy, Strajk Kobiet.  
 

4. Powiązania inne 

● Z Marszem współpracują organizacje: Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza, Fundacja 
Równość.org.pl, Stowarzyszenie Queerowy Maj, Replika, Kampania Przeciwko Homofobii, 
Outfilm, Queer.pl.  

● Marsz wsparły następujące osoby: Robert Biedroń (lider Wiosny), Lalka Podobińska (aktywistka 
LGBT), Ewa Wanat (dziennikarka), Kayah (piosenkarka), Yanis Varoufakis (grecki ekonomista, 
polityk, deputowany), Terry Reintke (niemiecka polityk, deputowana europarlamentu), ekipa z 
„przy Kawie o Sprawie”, Peter Tatchell (brytyjski polityk, działacz praw człowieka), Sylwia Chutnik 
(polska pisarka), Mikołaj Milcke (polski pisarz, autor literatury gejowskiej).  

● W postępowanie sądowe w sprawie zakazu organizacji marszu zaangażowani byli: prawnicy z 
Kampanii Przeciw Homofobii, Adam Bodnar (RPO), Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Lambda 
Warszawa, Miłość nie wyklucza i Stowarzyszenie Pracownia Różnorodności - SPR. 
 

5. Misja 

Misją organizacji jest przeprowadzenie zmian na poziomie legislacyjnym.  

● Nadanie parom jednopłciowym prawa zawierania małżeństw i prawa do adopcji dzieci.  
● Uproszczenie procedur uzgodnienia płci. Ustawa została zawetowana przez Prezydenta Andrzeja 

Dudę.  
● Edukacja antydyskryminacyjna - nowelizacja rozporządzeń Ministra Edukacji dotyczących 

podstawy programowej przedszkoli i szkół.  
● Rozszerzenie katalogu mowy nienawiści. Nowelizacja Kodeku karnego.  
● Zakaz praktyk dyskryminacyjnych w służbie zdrowia oraz ich promowania.  
● Projekt ustawy zakazujący praktyk konwersyjnych. 
● Ochrona prawna ze względu na orientacje seksualną w celu zapewnienia równego traktowania.  
 

Oprócz powyższych postulatów Marsz zgłasza jeszcze postulaty „sojuszników”: 

● Pełna równość płci 
● Dostęp do legalnej i bezpiecznej aborcji 
● Usuwanie barier dla niepełnosprawnych oraz wsparcie rodzin z osobami niepełnosprawnymi. 

Uproszczenie procedur przyznawania azylu uchodźcom.  

6. Działalność 

● Organizacja Marszu Równości w 2018 r. Wydawanie magazynu „RzeszówPride” o tematyce LGBT.  

7. Władze  

Grupa nie posiada formalnych władz. Liderem grupy jest Jakub Gawron.  

8. Wypowiedzi liderów w mediach 

● Jakub Gawron w Wyborczej Rzeszów mówił o zagrożeniach podczas marszu w Białymstoku.  
 

„Luki w kordonach wręcz zapraszały do ataku. I rzeczywiście było mnóstwo pobić, szarpaniny, 
kradzieży. Mnie jakimś cudem nic się nie stało. Trzeba to sobie jasno powiedzieć – tylko resztki 
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skrupułów i strachu przed karą powstrzymały agresorów przed urządzeniem pogromu na pełną skalę. 
Strach pomyśleć, co by było, gdyby w Polsce był łatwy dostęp do broni.” 

Wyborcza Rzeszów, Jakub Gawron: Po białostockim marszu przestałem się bać kpin za plecami w pracy. 
To nic w porównaniu z byciem w tłumie rozjuszonych ludzi, 26.07.2019 

9. Działania o największej ekspozycji medialnej 

• Najbardziej medialnym wydarzeniem związanym z marszem był zakaz jego organizacji wydany 
przez prezydenta Rzeszowa Tadeusza Ferenca (SLD).  

10. Zaprzyjaźnione organizacje 

Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza, Fundacja Równość.org.pl, Stowarzyszenie Queerowy Maj, 
Replika, Kampania Przeciwko Homofobii, Outfilm, Queer.pl.  
 

XXIII. Stowarzyszenie Tęczowe Opole 

Siedziba  Opole 
Poziom radykalizmu niski  
Wielkość/skala działania mała/lokalna  
Główne postulaty wprowadzenie małżeństw jednopłciowych  
Najważniejsza 
działalność 

Marsz Równości w Opolu 

Skala udziału w debacie 
publicznej 

mała 

Zasięgi w mediach 
społecznościowych 
(liczba polubień na FB) 

2,3 tys.  

Finansowanie Fundacja Stefana Batorego, zbiórki internetowe  
Powiązania polityczne Maciej Kruszka (Razem), Grzegorz Burghardt (Razem), SLD, Razem, KOD, 

Wiosna 
Powiązania inne Tęczowy Białystok 

 

1. Podstawowe informacje 

● Tęczowe Opole działało od 2017 r. jako nieformalna grupa. W 2018 r. zostało zarejestrowane 
stowarzyszenie o tej samej nazwie.  

● Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działań na rzecz społeczności LGBT w Opolu.  
 

2. Finansowanie 

● Oświadczenie finansowe nie jest dostępne.  
● Fundacja Stefana Batorego w 2019 r. przyznała Tęczowemu Opolu dotację instytucjonalną w 

wysokości 50 tys. zł na utworzenie Centrum Tęczowe Opole.  
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Źródło: batory.org.pl 
 

● Stowarzyszenie prowadziło zbiórkę na Marsz Równości w Opolu na portalu pomagam.pl: zebrano 
4070 zł, nieznacznie przekraczając założony cel.  
 

3. Powiązania polityczne 

● Maciej Kruszka i Grzegorz Burghardt (członkowie Zarządu) są działaczami Partii Razem. Obaj 
kandydowali w wyborach samorządowych do sejmiku województwa opolskiego z komitetu swojej 
partii. Kruszka startował z pierwszego miejsca.  

● Partia Razem była współorganizatorem marszu równości w Opolu.  
● Wśród zaprzyjaźnionych ze stowarzyszeniem są partie i organizacje społeczno-polityczne: Razem, 

Wiosna, SLD, Komitet Obrony Demokracji. 
● Tęczowe Opole wystąpiło przeciwko przemocy w Białymstoku wspólnie z SLD Opole, Razem 

Opolskie, KOD Region opolski, Wiosna w Opolskim.  
 

4. Powiązania inne 

Nie zidentyfikowano.  

5. Misja 

● Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć, orientację psychoseksualną, tożsamość 
płciową, wiek, wyznanie, przekonanie, rasę, niepełnosprawność, status materialny. 
Wprowadzenie prawnych zapisów antydyskryminacyjnych.  

● Wprowadzenie związków partnerskich i małżeństw dla par tej samej płci.  
● Wprowadzenie ułatwień w procesie uzgodnienia płci. 

 
6. Działalność 

● Marsz Równości w Opolu po raz pierwszy został zorganizowany w 2018 r.  
● Opolski Festiwal Miłości: seria wydarzeń trwająca przez tydzień poprzedzający marsz równości.  
● Centrum Tęczowe Opole: bezpłatne porady prawne i psychologiczne dla osób 

nieheteroseksualnych. 
● Wydarzenia integrujące środowisko: spotkania dyskusyjne, wyjścia do kina, ogniska nad Odrą, 

koncerty.  
 

7. Władze  

● Maciej Kruszka (członek zarządu) – specjalista ds. ochrony środowiska. Lider opolskiego oddziału 
Partii Razem, współzałożyciel stowarzyszenia Tęczowe Opole, organizator Marszu Równości w 
Opolu. 

● Blanka Drozd Demska (członek zarządu) – pedagog, psychoterapeutka. Absolwentka Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach i czteroletnich Podyplomowych Studiów Psychoterapii Integratywnej we 
Wrocławiu. Prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną od 2015 r. Zajmuje się terapią 
indywidualną, terapią par i osób w związkach partnerskich. 

● Joanna Pupin (członek zarządu) 
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● Grzegorz Burghardt (członek zarządu) – psycholog. Kandydował na radnego do sejmiku 
wojewódzkiego z Partii Razem.  
 

8. Wypowiedzi liderów w mediach 

● W artykule z 2017 r. na temat nowo powstałej grupy osób LGBT Tęczowe Opole Grzegorz 
Burghardt opowiadał o działaniach, jakie prowadzi grupa, a także o ewentualnej organizacji 
marszu równości.  

„– Trochę czasu jeszcze minie, zanim w Opolu zorganizujemy pierwszą Paradę Równości. Oczywiście 
jest to naszym celem, ale na tę chwilę stawiamy głównie na edukację mieszkańców. W najbliższym 
czasie planujemy projekcję filmu „Artykuł osiemnasty”, który przedstawia sytuację osób 
homoseksualnych w Polsce. Nie chcemy nikogo szokować ani uprzykrzać życia opolanom, bo w naszym 
mieście protesty od jakiegoś czasu kojarzone są negatywnie. Dlatego najpierw organizujemy zaplecze, 
jednocześnie zachęcając do włączenia się w nasze struktury wszystkie osoby, dla których na co dzień 
ważna jest wolność, równość i braterstwo – zaznacza Grzegorz Burghardt. 

Wyborcza Opole, Tęczowe Opole założyła grupka znajomych. Chcą miasta otwartego na wszystkich, 
2.09.2017 

● Najmłodsza działaczka Tęczowego Opola wyjaśniała w mediach znaczenie hasła pod jakim 
odbywał się Marsz Równości w Opolu – „Queerować każde może”.  

„– Używamy słowa «queer» jako przeciwieństwa heteronormatywności. Mamy na myśli każdą osobę, 
która ze względu na swoją orientację seksualną lub tożsamość płciową nie mieści się w ogólnie 
przyjętej normie. Chcemy przekazać wszystkim, że nie ma absolutnie niczego złego w różnorodności, 
wręcz przeciwnie – jest piękna – mówi Joanna Pupin, aktywistka Tęczowego Opola.” 

Wyborcza Opole, Marsz Równości w Opolu. Ruszyła zbiórka na organizację wydarzenia, 30.05.2018 

9. Działania o największej ekspozycji medialnej 

• Marsz Równości w Opolu 

10. Zaprzyjaźnione organizacje 

Prowincja Równości (wspólny wyjazd na paradę równości w Berlinie).  

XXIV. Stowarzyszenie Instytut Równości  

Siedziba  Lubsko (woj. lubuskie)  
Poziom radykalizmu niski  
Wielkość/skala działania mała/lokalna  
Główne postulaty przeciwdziałanie dyskryminacji, równość płci 
Najważniejsza 
działalność 

Marsz Równości w Zielonej Górze  

Skala udziału w debacie 
publicznej 

niska  

Zasięgi w mediach 
społecznościowych 
(liczba polubień na FB) 

2,1 tys.  

Finansowanie brak informacji  
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Powiązania polityczne Kacper Kubiak (Ruch Miejski Zielona Góra), Elżbieta Polak (PO) 
Powiązania inne Kampania Przeciw Homofobii, Miłość nie Wyklucza, outfilm.pl, Queer.pl, 

PrideNews.pl, Replika, Ogólnopolski Strajk Kobiet 
 

1. Podstawowe informacje 

● Stowarzyszenie założone w 2018 r. w Lubsku w województwie lubuskim.  
 

2. Finansowanie 

● Brak informacji.  
 

3. Powiązania polityczne 

● Kacper Kubiak (członek zarządu) startował w wyborach samorządowych w 2018 r. do rady miasta 
w Zielonej Górze jako kandydat Ruchu Miejskiego Zielona Góra.  

● Elżbieta Polak (marszałek województwa lubuskiego, należy do Platformy Obywatelskiej) - objęła 
patronat nad Festiwalem Równości. 

● Filip Czeszyk (radny miasta Zielona Góra, radny Zielonej Razem) - wspiera postulaty LGBT w radzie 
miasta.  

● Pośrednio zaangażowany w Marsz Równości w Zielonej Górze był Robert Biedroń (lider Wiosny). 
Polityk zasugerował organizatorom wydarzenia, aby podczas marszu została uczczona tragicznie 
zmarła Katarzyna Bienias, która walczyła o prawa kobiet i społeczności LGBT w województwie 
lubuskim. 
 

4. Powiązania inne 

Pierwszy Marsz Równości w Zielonej Górze był wspierany przez organizacje: Kampania Przeciw 
Homofobii, Miłość nie wyklucza, outfilm.pl, Queer.pl, PrideNews.pl, Replika, Ogólnopolski Strajk 
Kobiet.  

5. Misja 

● Działanie na rzecz praw człowieka i przeciwdziałania dyskryminacji. Równość płci.  
● Działanie na rzecz świeckości państwa.  
● Profilaktyka zdrowotna osób ze środowiska LGBT.  

 
6. Działalność 

● Organizacja Marszu Równości w Zielonej Górze.  
● Organizacja Festiwalu Równości. 
● Otwarta Grupa Młodzieżowa: warsztaty prowadzone przez socjoterapeutę. 
● Spotkania w Klubie Seniora Relaks.  
● Namiot na festiwalu Pol'and'Rock Festival, w którym liderzy Stowarzyszenia (Kubiak, Krobski) 

rozmawiali z osobami zainteresowanymi środowiskiem LGBT. 
 

7. Władze  
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● Mateusz Krobski (prezes zarządu) – zielonogórzanin, studiował budownictwo na Uniwersytecie 
Zielonogórskim. Pracuje jako kierowca ciężarówki, jeździ do Niemiec. Członkiem poznańskiej 
Grupy Stonewall.  

● Kacper Kubiak (członek zarządu) – fotograf, były fotoreporter „Gazety Wyborczej” i „Gazety 
Lubuskiej”. Absolwent Krakowskiej Szkoły Artystycznej. Należy do Instytutu Równości i wspiera 
osoby LGBT. 
 

8. Wypowiedzi liderów w mediach 

● Mateusz Krobski opowiada o swoim „wychodzeniu z szafy” i przygotowaniach do Pierwszego 
Marszu Równości. Tłumaczy, że ludzie boją się tego, czego nie znają, a marsze pomagają oswoić 
się z osobami LGBT. Kubiak również opowiada o przygotowaniach do Pierwszego Marszu 
Równości. Mówiąc o marszu, kładzie nacisk na walkę o równe prawa osób LGBT.  
 

„[Mateusz Krobski:] Ci, którzy krytykują Marsze Równości, to w większości osoby, które nigdy na takim 
wydarzeniu nie były. Zapraszamy je serdecznie. Ludzie nie są z natury nietolerancyjni. Boją się gejów, 
bo ich nie znają. Według badań największym przejawem nietolerancji jest krytykowanie gejów, gdy nie 
zna się żadnego z nich. Cały czas to trzeba tłumaczyć: to tylko orientacja. Wyróżniamy m.in. 
homoseksualną, heteroseksualną i biseksualną. Jak świat światem, tak było, jest i będzie. Gatunek 
ludzki jakoś nie wyginął. Orientacja to taka sama cecha jak kolor oczu, włosów, wzrost czy waga.” 

„[Kacper Kubiak:] Kiedyś nie do pomyślenia było, żeby kobiety miały prawo do głosu. Nie miały praw 
wyborczych. Wstyd, że taka dyskryminacja kiedykolwiek miała miejsce. Dziś nikt nie musi w tej sprawie 
manifestować. Wierzę, że za jakiś czas podobnie będzie z osobami LGBT+.” 

Wyborcza Zielono Góra, Pierwszy marsz pod tęczową flagą. Dlaczego warto w nim pójść?, 18.10.2018 

9. Działania o największej ekspozycji medialnej 

• Najwięcej miejsca media poświęciły marszom równości w Zielonej Górze: pierwszemu, który odbył 
się w 2018 r., ze względu na efekt świeżości. Drugiemu zaś za sprawą Piotra Barczaka. Polityk PiS 
twierdził, że wśród homoseksualistów jest statystycznie więcej pedofili, a także uznał, że 
organizacja marszu w Dniu Dziecka jest prowokacją. O sprawie pisała m.in. Rzeczpospolita.  

10. Zaprzyjaźnione organizacje 

Grupa Stonewall: Mateusz Krobski jest członkiem poznańskiej Grupy Stonewall. 

XXV. Stowarzyszenie Pracownia Różnorodności 

 
Siedziba  Toruń 
Poziom radykalizmu niski  
Wielkość/skala działania mała/lokalna  
Główne postulaty prawna i realna równość osób LGBT 
Najważniejsza 
działalność 

Marsz Równości w Toruniu 

Skala udziału w debacie 
publicznej 

niska  
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Zasięgi w mediach 
społecznościowych 
(liczba polubień na FB) 

3,8 tys.  

Finansowanie Fundusze EOG (fundusze norweskie), Fundacja Stefana Batorego, Polska 
Fundacja Dzieci i Młodzieży 

Powiązania polityczne Artur Eichhorst (Razem) 
Powiązania inne Trans-fuzja, Stowarzyszenie Miłość nie Wyklucza, Kampania Przeciw 

Homofobii 
 

1. Podstawowe informacje 

● Stowarzyszenie Pracownia Różnorodności powstała na bazie Kampanii Przeciw Homofobii Toruń. 
Zostało zarejestrowane w 2009 r. Wcześniej działało przez 3 lata jako nieformalna grupa. 

● Pełna nazwa organizacji brzmi: Stowarzyszenie Na Rzecz Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, 
Osób Transpłciowych oraz Osób Queer „Pracownia Różnorodności” 
 

2. Finansowanie 

● Brak sprawozdania finansowego na stronie internetowej organizacji.  
● Fundacja Batorego - projekt „Monitoring i analiza realizacji Krajowego Programu Działań na Rzecz 

Równego Traktowania w zakresie płci, tożsamości płciowej i orientacji seksualnej (2013-2016)” 
realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG 
(operatorem programu jest Fundacja Batorego działająca w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci 
i Młodzieży). Ze sprawozdań Fundacji Batorego wynika, że były to dwie dotacje w wysokości 65 
tys. zł.  
 

3. Powiązania polityczne 

● Artur Eichhorst – obecny lider Stowarzyszenia – jest członkiem zarządu Razem Toruń. W 2018 r. 
kandydował do sejmiku wojewódzkiego z list Lewicy Razem.  
 

4. Powiązania inne 

Nie zidentyfikowano.  

5. Misja 

● Działania na rzecz prawnej i rzeczywistej równości osób, bez względu na ich orientację seksualną, 
tożsamość seksualną, płeć oraz płeć społeczną. W tym wprowadzenie do polskiego prawa 
związków partnerskich.  

● Walka z dyskryminacją osób LGBT, przeciwdziałanie homofobii i przemocy fizycznej i psychicznej 
na tle orientacji seksualnej, tożsamości seksualnej, płci oraz płci społecznej.  

● Propagowanie wiedzy o zdrowiu seksualnym, w tym o chorobach przenoszonych drogą płciową, 
w szczególności o drogach zakażenia HIV/AIDS. 
 

6. Działalność 

● Marsz Równości w Toruniu.  
● Pracownia Różnorodności w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Miłość Nie Wyklucza realizowała 

od 2014 r. projekt pt. „Monitoring i analiza realizacji Krajowego Programu Działań na Rzecz 
Równego Traktowania w zakresie płci, tożsamości płciowej i orientacji seksualnej (2013-2016)”.  
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● Pracownia Różnorodności od 2006 r. organizuje w Toruniu Dzień Milczenia („akcję, która jest 
protestem wobec homofobii i milczenia wokół niej”). 

● Warsztaty antydyskryminacyjne.  
● Grupa spotkaniowa dla osób LGBT (grupa wsparcia). 

7. Władze  

● Artur Eichhorst (członek zarządu) – kandydat Lewicy Razem do sejmiku województwa kujawsko-
pomorskiego. Od 5 lat współpracuje ze Stowarzyszeniem Pracownia Różnorodności. 
Współorganizował QueerFest i Marsz Równości w Toruniu. 

● Raisa Dvorah Rechter (członek zarządu) – feministka, działaczka LGBT. Prawniczka z Brazylii 
mieszkająca w Polsce.  

We władzach Fundacji zasiadali 

Przemysław Szczepłocki – prawnik Stowarzyszenia. Członek organu nadzoru Trans-fuzji (organizacja 
działająca na rzecz osób transpłciowych)  

 

 

8. Wypowiedzi liderów w mediach 

● Przemysław Szczepłocki stwierdza, że Polska wciąż broni się przed przyjęciem przepisów o 
związkach partnerskich, choć zrobiły to już kraje podobne do Polski.  

 
„– To wyjątkowo trudne sprawy. Nawet, jeżeli para zadba o spisanie testamentu – przyznaje 
Przemysław Szczepłocki, prawnik ze Stowarzyszenia Pracownia Różnorodności, które od lat opowiada 
się za prawem do zawierania związków partnerskich. W wielu przypadkach rodzina zmarłego próbuje 
podważać testament. A nawet jeśli takich prób nie ma, i tak trzeba się liczyć ze stratami. […]  

– Nawet Malta, ten mały, na wskroś katolicki kraj, w którym do 2011 r. niedopuszczalne były rozwody, 
teraz ma już związki partnerskie – mówi Przemysław Szczepłocki. – W Hiszpanii, Portugalii, Irlandii – 
wszędzie tam są silne wpływy religijne, a mimo to wprowadzono przepisy o związkach. Mają je już 
także kraje, które, tak jak Polska, podnosiły się z komunizmu: Czechy, Słowacja, Słowenia, Chorwacja, 
Węgry.” 

Newsweek, Mój syn, którego nie ma, czyli jak wygląda życie par bez ślubu, 18.02.2017 

9. Działania o największej ekspozycji medialnej 

● Działania Pracowni Różnorodności cieszą się umiarkowanym zainteresowaniem mediów. 
Największym zainteresowaniem cieszył się Marsz Równości, który w plebiscycie czytelników 
Gazety Wyborczej w Toruniu został uznany za najważniejsze wydarzenie 2018 r.  

● Natomiast największą popularność w mediach na przestrzeni ostatnich lat zdobyła sprawa 
amerykańskiego psychologa Paula Camerona zajmującego się tematyką LGBT, który pozwał 
stowarzyszenie Pracownia Różnorodności o naruszenie dóbr osobistych. 

10. Zaprzyjaźnione organizacje 

Stowarzyszenie współpracuje ze Stowarzyszeniem Kampania Przeciw Homofobii i Stowarzyszeniem 
Miłość Nie Wyklucza. Przemysław Szczepłocki, który jest członkiem zarządu Pracowni, jest też 
członkiem organu nadzorczego Fundacji Trans-Fuzja.  
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XXVI. Stowarzyszenie Tęczowy Białystok  

Siedziba  Białystok 
Poziom radykalizmu średni  
Wielkość/skala działania mała/lokalna 
Główne postulaty równouprawnienie osób o orientacji nieheteroseksualnej  
Najważniejsza 
działalność 

Marsz Równości w Białymstoku  

Skala udziału w debacie 
publicznej 

mała  

Zasięgi w mediach 
społecznościowych 
(liczba polubień na FB) 

5,8 tys.  

Finansowanie zbiórki internetowe 
Powiązania polityczne Katarzyna Rosińska (Partia Razem) 
Powiązania inne Miłość nie wyklucza, Kampania Przeciw Homofobii, My, rodzice, 

Fundacja Wiara i Tęcza, Ogólnopolski Strajk Kobiet, Stop Bzdurom (grupa 
nieformalna prowadząca akcje przeciwko homofobii), Queer.pl, Replika, 
Gazeta Wyborcza 

 

1. Podstawowe informacje 

● Według działaczy stowarzyszenie zostało zarejestrowane w 2018 r. Wciąż nie znajduje się w 
internetowym wykazie Ministerstwa Sprawiedliwości.  
 

2. Finansowanie 

● Stowarzyszenie prowadziło zbiórkę internetową na organizację Marszu Równości w Białymstoku 
– udało się zebrać 6377 zł na portalu crowdfundingowym zrzutka.pl (osiągnięto 127 proc. 
zakładanego celu).  

● Akcja Demokracja w odpowiedzi na zdarzenia mające miejsce podczas Marszu Równości w 
Białymstoku zorganizowała zbiórkę pieniędzy, w wyniku której udało się zebrać prawie 130 tys. zł 
na rzecz Tęczowego Białegostoku.  
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Źródło: www.akcjademokracja.pl 

3. Powiązania polityczne 

● Szefowa Stowarzyszenia Katarzyna Rosińska jest członkiem zarządu Okręgu Podlaskiego Partii 
Razem. 
 

4. Powiązania inne 

• Patronat nad Pierwszym Marszem Równości w Białymstoku objęły następujące organizacje i 
grupy: Miłość nie wyklucza, Kampania Przeciw Homofobii, My, rodzice, Fundacja Wiara i Tęcza, 
Ogólnopolski Strajk Kobiet, Stop Bzdurom (grupa nieformalna prowadząca akcje przeciwko 
homofobii).  

• Patronatu udzieliły także portale: Queer.pl, Replika.  
• Gazeta Wyborcza była głównym patronem medialnym Marszu Równości.  
• Swoje poparcie dla Pierwszego Marszu Równości wyrazili ludzie kultury (akcja była prowadzona z 

hasztagami #tęczostok, #tęczystok): Adelina Cimochowicz - artystka, aktywistka, Daniel Kotowski 
- artysta, przewodnik po wystawach w Polskim Języku Migowym, Аліна Ваўранюк - twórczyni 
kultury, nauczycielka języka białoruskiego, Mikola Vauraniuk - twórca kultury, Katarzyna Sawicka-
Mierzyńska – członkini kapituły Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława 
Kazaneckiego, Michał Krot - reżyser filmowy, Natalia Sielewicz - kuratorka Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej w Warszawie, Agata Awruk – fotograf. 

5. Misja 

● Działania na rzecz zniesienia w polskim systemie prawnym zapisów dyskryminujących ze względu 
na orientację seksualną. 

● Walka z dyskryminacją i przeciwdziałanie przejawom homofobii w społeczeństwie. 
● Kształtowanie postaw tolerancji wobec osób nieheteronormatywnych w Polsce. 
● Integracja środowiska LGBT w województwie podlaskim. 

 
6. Działalność 

http://www.akcjademokracja.pl/
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● Marsz Równości w Białymstoku.  
● Dzień Milczenia (międzynarodowa inicjatywa przypominająca o dyskryminacji środowisk LGBT). 
● Pokazy filmowe o tematyce LGBT (Tęczowa Jesień Filmowa).  
● Działacze stowarzyszenia biorą udział w innych marszach równości w Polsce (np. Płocki Marsz 

Równości) i zagranicą (Prague Pride w Czechach), a także uczestniczą w innych akcjach 
społecznych, np. zgromadzili się pod Sądem Okręgowym, aby wyrazić solidarność z sędziami. 

● Akcja polegająca na udzielaniu wsparcia Pierwszemu Marszowi Równości w Białymstoku z 
hasztagami #tęczostok, #tęczystok. 

 

7. Władze  

Nie są znane oficjalne władze stowarzyszenia, poniżej podajemy jego liderów:  

● Katarzyna Rosińska (szefowa) – działaczka społeczna i równościowa. Absolwentka prawa na 
Uniwersytecie w Białymstoku. Współzałożycielka stowarzyszenia Tęczowy Białystok. Jest 
członkiem zarządu Okręgu Podlaskiego Partii Razem. W wyborach samorządowych w 2018 r. bez 
powodzenia kandydowała do Sejmiku Województwa Podlaskiego z ramienia Partii Razem. W 
wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. bezskutecznie ubiegała się o mandat europosła. 

● Jakub Przybysz – absolwent białostockiego Uniwersytetu Medycznego. Działacz stowarzyszenia 
Tęczowy Białystok. 
 

8. Wypowiedzi liderów w mediach 

● Katarzyna Rosińska, organizatorka pierwszego Marszu Równości w Białymstoku tłumaczy, że do 
ataku na uczestników marszu doszło z powodu atmosfery nienawiści, którą współtworzą 
przedstawiciele władz i Kościoła. Rosińska stwierdza, że Podlasie różni się mentalnie od innych 
części kraju i trudniej jest w tam budować społeczeństwo obywatelskie.  
 

„Katarzyna Rosińska: – Warto. W świat poszedł sygnał, że Białystok to miasto, w którym również 
mieszkają osoby LGBT+ i że tutaj także trzeba przestrzegać praw człowieka. Prędzej czy później ten 
marsz musiałby się odbyć. Kiedy władza coraz bardziej podsyca nienawiść i agresję, w społeczeństwie 
rosną podziały, napięcie idzie w górę, w końcu musi dojść do konfrontacji. […] Białystok w oczach 
konserwatywnych, uważających się za patriotów ludzi jest już ostatnim bastionem takiego modelu 
społeczeństwa i rodziny. Historycznie i społecznie mentalność tutejszych ludzi różni się od 
mieszkańców innych regionów.” 

Wyborcza Białystok, Tutaj trudno zmienia się Polskę, ale poszedł sygnał, że Białystok to miasto, w 
którym również mieszkają osoby LGBT, 23.07.2019 

● Jakub Przybysz z innymi działaczami Tęczowego Białegostoku zorganizował Dzień Milczenia, 
którego uczestnicy mówili o konieczności przerwania milczenia nt. przemocy jakiej doświadczają 
osoby LGBT.  

„Jak długo będzie przyzwolenie na to, żeby w debacie publicznej politycy, samorządowcy, 
przedstawiciele Kościoła wypowiadali się o nas z pogardą, kreowali nas na wroga zagrażającego 
rodzinom, dzieciom i cywilizacji? […] Dość mamy wysyłania do spowiedzi, na msze charyzmatyczne o 
uzdrowienie, do egzorcystów.” 

Wyborcza Białystok, LGBT + w Białymstoku w obronie godności. Pierwszy Dzień Milczenia, 13.04.2019  

9. Działania o największej ekspozycji medialnej 



 

144 
 

Atak środowisk narodowych na uczestników Marszu Równości w Białymstoku stał się tematem 
ogólnopolskiej debaty.  

10. Zaprzyjaźnione organizacje 

Miłość nie wyklucza, Kampania Przeciw Homofobii, My, rodzice, Fundacja Wiara i Tęcza, Ogólnopolski 
Strajk Kobiet, Stop Bzdurom (grupa nieformalna prowadząca akcje przeciwko homofobii), Queer.pl, 
Replika, Gazeta Wyborcza.  

XXVII. Stowarzyszenie Równość na Fali  

Siedziba  Szczecin  

Poziom radykalizmu niski 

Wielkość/skala działania mała/lokalna  

Główne postulaty ochrona praw grup dyskryminowanych  

Najważniejsza 
działalność 

bezpłatne konsultacje psychologiczne dla osób LGBT 

Skala udziału w debacie 
publicznej 

niska  

Zasięgi w mediach 
społecznościowych 
(liczba polubień na FB) 

960 osób  

Finansowanie brak informacji 

Powiązania polityczne Partia Zieloni, SLD, Dom Wszystkich Polska (stowarzyszenie Ryszarda 
Kalisza), KO (PO-Nowoczesna), Twój Ruch 

Powiązania inne Symetria (firma terapeutyczna), restauracja Marshal food  

 

1. Podstawowe informacje 

● Stowarzyszenie Równość na fali działa od 2005 r. Początkowo funkcjonowało jako oddział 
Kampanii Przeciw Homofobii Szczecin. Organizacja została oficjalnie zarejestrowana jako 
stowarzyszenie zwykłe w 2017 r. 

● Stowarzyszenie nie podaje na swojej stronie internetowej informacji o władzach ani członkach. 
Natomiast niektóre osoby związane z organizacją są rozpoznawalne w środowisku lokalnym bądź 
w środowisku LGBT.  

2. Finansowanie 

● Brak informacji.  

3. Powiązania polityczne 

● Daniel Michalski (działacz) kandydował w 2014 r. do europarlamentu z ramienia Partii Zieloni. 
Krzysztof Faliński (działacz) kandydował na radnego sejmiku województwa 
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zachodniopomorskiego z komitetu wyborczego Koalicji Obywatelskiej. Ewa Jaklewicz-Walewicz, 
Magdalena Kasznia kandydowały do rady miasta Szczecin z KKW SLD Lewica Razem jako 
reprezentantki Domu Wszystkich Polska Ryszarda Kalisza.  

● W Manifie Równości na placu Grunwaldzkim w Szczecinie oprócz członków stowarzyszenia 
Równość na fali i fundacji Trans-fuzja, uczestniczyli przedstawiciele Partii Zieloni, Twojego Ruchu 
i stowarzyszenia Dom Wszystkich Polska Ryszarda Kalisza.  

4. Powiązania inne 

Stowarzyszenie jest powiązane z dwoma firmami: Symetria Psychoterapia i Szkolenia Radosław Cieśluk 
w Szczecinie, restauracja Marshal food. Krzysztof Faliński jest właścicielem restauracji, w Symetrii 
pracuje jako terapeuta.  

Stowarzyszenie nawiązało współpracę z Symetrią, która prowadziła bezpłatne porady psychologiczne 
dla osób LGBT. Restauracja jest promowana na stronie FB stowarzyszenia, a w zamian użycza 
przestrzeni dla spotkań organizowanych przez stowarzyszenie.  

 

Źródło: Facebook 

5. Misja 

Do celów organizacji należą m.in.:  

● Promocja i ochrona praw człowieka i obywatela, osób odmiennej płci, osób niepełnosprawnych i 
starszych, reprezentujących mniejszości narodowe i seksualne. 

● Przeciwdziałanie przemocy domowej. 
● Pomoc osobom (i ich rodzinom) ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

alkoholizmem, narkomanią.  
● Pomoc osobom zarażonych wirusem HIV.  
● Profilaktyka uzależnień. 
● Konsolidacja środowisk samorządowych zrzeszających psychologów, lekarzy i pielęgniarki. 
● Popularyzowanie wiedzy z dziedziny edukacji seksualnej.  

6. Działalność 

● Piknik „Syto i atrakcyjnie” zorganizowany w Szczecinie przez Lambda Szczecin i Stowarzyszenie 
Równość na Fali .  
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● Współorganizowanie Manify Różnorodności w Szczecinie.  
● We współpracy z firmą terapeutyczną Symetria organizacja bezpłatnych porad psychologicznych 

dla osób ze środowiska LGBT.  
● Przeprowadzenie kampanii „Z dala od alkoholu” skierowanej do zachodniopomorskiej młodzieży, 

której celem było podniesienie świadomości na temat szkód wynikających ze spożywania 
alkoholu.  

7. Władze  

● Daniel Michalski – aktywista LGBTQ, zdeklarowany transwestyta (znany jako Dominika Luksuria), 
performer. Znany jako Charlotte Drag Queer, nazywany w środowisku LGBT królową polskiego 
bingo. Kandydował do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. z ramienia Partii Zieloni. Był jednym z 
założycieli Inicjatywy Obywatelskiej Monitor Szczecina. Był prezesem Stowarzyszenia Równość na 
Fali. Współtworzył Stowarzyszenie Dni Różnorodności, organizował Szczeciński Queer Festiwal. 
Jest współorganizatorem Whatever Queer Festivalu.  

● Krzysztof Faliński – zawodowo zajmuje się profilaktyką zdrowotną, urzędnik szczebla 
wojewódzkiego, psychoterapeuta, specjalista terapii uzależnień, trener interpersonalny. Pracuje 
w Centrum Terapeutycznym Symetria w Szczecinie. Od 2017 r. prowadzi własną restaurację 
Marshal food. W 2018 r. bez powodzenia kandydował na radnego sejmiku województwa 
zachodniopomorskiego z komitetu wyborczego Koalicji Obywatelskiej.  

We władzach organizacji zasiadali 

● Ewa Jaklewicz-Walewicz – pedagog, nauczyciel akademicki. Była wiceprezes stowarzyszenia 
Równość na Fali. Była wiceprezes szczecińskiego oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego. 
Kandydowała w 2014 r. do rady miasta Szczecin z KKW SLD Lewica Razem jako reprezentantka 
Domu Wszystkich Polska Ryszarda Kalisza.  

● Magdalena Kasznia – pomysłodawczyni centrum edukacyjnego dla dzieci Akademia Małego 
Europejczyka. Była działaczka Partii Kobiet. Kandydowała w 2014 r. do rady miasta Szczecin z KKW 
SLD Lewica Razem jako reprezentantka Domu Wszystkich Polska Ryszarda Kalisza.  

8. Wypowiedzi liderów w mediach 

Liderzy stowarzyszenia wypowiadają się w mediach w imieniu własnym bądź instytucji, do których 
należą.  

● Krzysztof Faliński prezentował swoją osobę przed wyborami samorządowymi w rozmowie z 
lokalnym portalem ebarlinek.pl. Podczas wywiadu wspomina stowarzyszenie Równość na Fali.  

„Mam to szczęście, że moje prywatne zainteresowania łączę w dużym stopniu z działalnością 
zawodową. Interesują mnie obszary związane z psychologią, psychoterapią, profilaktyką uzależnień. 
Pracuję społecznie, prowadząc stowarzyszenie «Równość na Fali», nastawione na przeciwdziałanie 
wszelkim przejawom dyskryminacji. Mam szczęście współpracować ze świetnymi ludźmi o podobnych 
zainteresowaniach.” 

ebarlinek.pl, Wywiad z Krzysztofem Falińskim - kandydatem do Sejmiku Województwa, 15-10-2018 

● Daniel Michalski prezentując swoją sylwetkę przed wyborami do Parlamentu Europejskiego 
wspomniał Onetowi swoją działalność w stowarzyszeniu Równość na Fali.  

„Mam 29 lat i od 8 lat działam w polityce i w organizacjach LGBTQ. Jestem też prezesem organizacji 
LGBTQ Stowarzyszenie Równość na Fali oraz Inicjatyw Obywatelskich Monitor Szczecina. Wszystko jest 
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polityką, zaczynając od walki o swoje prawa, o swoje miasto, o świadomość obywatelską, czyli od tego, 
gdzie mogę sam zmieniać świat, w którym żyję.” 

onet.pl, Polska drag queen kandyduje do Europarlamentu, 15.05.2014 

9. Działania o największej ekspozycji medialnej 

● Największy rozgłos medialny zyskała impreza „Syto i atrakcyjnie” zorganizowana na ulicach 
Szczecina przez stowarzyszenie Równość na fali i Lambda Szczecin. Wydarzenie zyskało popularność 
za sprawą grupy mężczyzn, która niszczyła stoiska i wykrzykiwała obraźliwe hasła pod adresem 
uczestników pikniku. O ataku na „tęczowy piknik” informowały media lokalne i ogólnopolskie, m.in. 
Radio Zet, TVN24, Wyborcza Szczecin, Głos Szczeciński.  

10. Zaprzyjaźnione organizacje 

Lambda Szczecin – stowarzyszenia informowały o wspólnej działalności np. prowadzeniu grupy 
wsparcia czy organizacji pikniku „Syto i atrakcyjnie”.  

Inne: Lambda Warszawa, Trans-Fuzja, Grupa Stonewall. 
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Organizacje „tematyczne” 

XXVIII. Fundacja Wiara i Tęcza  

Siedziba  Warszawa 
Poziom radykalizmu średni  
Wielkość/skala działania średnia/ogólnopolska  
Główne postulaty akceptacja związków jednopłciowych w Kościele, zakaz tzw. terapii 

reparatywnej, wsparcie rodzin zakładanych przez osoby LGBT - również 
tych wychowujących dzieci  

Najważniejsza 
działalność 

kampania „Przekażmy sobie znak pokoju” 

Skala udziału w debacie 
publicznej 

duża  

Zasięgi w mediach 
społecznościowych 
(liczba polubień na FB) 

3 tys.  

Finansowanie Open Society Foundations, zbiórki internetowe 
Powiązania polityczne nie zidentyfikowano  
Powiązania inne Tolerado, KPH, Wprost, Tygodnik Powszechny, Klub Tygodnika 

Powszechnego, Więź, Miesięcznik Znak, Magazyn Kontakt, Queer.pl 
 

1. Podstawowe informacje  

● Fundacja Wiara i Tęcza została zarejestrowana w 2018 r. w Warszawie. Powstała na bazie Grupy 
Polskich Chrześcijan LGBT „Wiara i Tęcza”, która istniała od 2010 roku. 

● Wiara i Tęcza działa w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Rzeszowie, Wrocławiu i Poznaniu. 
● W 2016 r. zainicjowała (razem z Kampanią Przeciw Homofobii i Tolerado) kampanię „Przekażmy 

sobie znak pokoju”, do której zaproszono przedstawicieli środowisk katolickich.  

2. Finansowanie 

● Brak sprawozdania finansowego na stronie internetowej.  
● Kampania „Przekażmy sobie znak pokoju” została sfinansowana ze środków Open Society 

Foundations (założonej przez Georga Sorosa) 
● Organizacja prowadzi zbiórki internetowe. Razem z KPH i Tolerado zbierała pieniądze na 

przedłużenie kampanii „Przekażmy sobie znak pokoju”. Na ten cel zebrano 12 886 zł, tym samym 
przekroczono założony cal.  

● Fundacja Tęcza i Wiara zbierała też pieniądze na organizację wizyty siostry Jeannine Gramick w 
Polsce, legendarnej „Tęczowej Zakonnicy”, założycielki najstarszego rzymskokatolickiego 
duszpasterstwa LGBT na świecie. Udało się zebrać na ten cel 2000 zł. 
 

3. Powiązania polityczne 

Nie zidentyfikowano.  
 

4. Powiązania inne  
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Patronami medialnymi kampanii „Przekażmy sobie znak pokoju” były: Tygodnik Powszechny, Klub 
Tygodnika Powszechnego, Więź, Miesięcznik Znak, Magazyn Kontakt, Queer.pl.  

Kampania była promowana przez filmy, w których wypowiadają się następujące osoby: Halina 
Bortnowska (teolożka, publicystka), Cezary Gawryś (teolog, publicysta „Więzi”), Marta Abramowicz 
(psycholożka, autorka książki „Zakonnice odchodzą po cichu”), Dominika Kozłowska (redaktor naczelna 
miesięcznika „Znak”), Maciej Onyszkiewicz (Magazyn „Kontakt”), Stefan Horbulewicz (grafik 
komputerowy), Michał Horbulewicz (edukator), Natalia de Barbaro (psycholożka), Misza Czerniak 
(Voces Gaudii), Zuzanna Radzik (teolożka, „Tygodnik Powszechny”), Kinga Kosińska (Wiara i Tęcza, 
autorka książki „Brudny róż”), Katarzyna Jabłońska („Więź”), Anna Strzałkowska (Wiara i Tęcza).  

 

5. Misja  

• Działanie na rzecz akceptacji związków jednopłciowych w Kościele; 
• Działania w celu wprowadzenia zakazu tzw. terapii reparatywnej; 
• Wsparcie rodzin zakładanych przez osoby LGBT, także tych wychowujących dzieci. 

6. Działalność 

● Spotkania grup lokalnych: 
● Organizuje rekolekcje dla środowiska LGBT;  
● Poszerza debatę publiczną o tematykę LGBT w kontekście osób wierzących;  
● Jednym z najważniejszych działań Fundacji było „Przekażmy sobie znak pokoju” – pierwsza w 

Polsce kampania społeczna, w którą włączyli się przedstawiciele środowisk katolickich. Była ona 
skierowana do osób wierzących i promowała postawę otwartości wobec osób homoseksualnych, 
biseksualnych i transpłciowych. 

 
7. Władze  

● Marcin Dzierżanowski (prezes zarządu) – dziennikarz, publicysta, działacz grupy polskich 
chrześcijan LGBT, współzałożyciel organizacji parasolowej Global Network of Rainbow Catholics, 
współtwórca kampanii społecznej „Przekażmy sobie znak pokoju”, b. zastępca redaktora 
naczelnego tygodnika „Wprost”. 

● Łukasz Kluge (członek zarządu) – lider katowickiej grupy fundacji Wiara i Tęczy.  
● Barbara Kapturkiewicz (rada fundacji) – pediatra, osoba transpłciowa.  

 

8. Wypowiedzi liderów w mediach 

● Łukasz Kluge z katowickiego oddziału Wiary i Tęczy opowiada o powstaniu fundacji oraz byciu 
katolikiem i homoseksualistą. Kluge stwierdza, że homoseksualiści nie są traktowani w Polsce jak 
pełnowartościowi obywatele, a w Kościele spotyka ich ostracyzm.  
 

„Jestem wierzący, będę w Kościele, czy się to komuś podoba, czy nie. Nie poddam się, bo to by 
oznaczało, że przyznaję rację tym, którzy chcą nas z niego wypchnąć. Dlatego też powstała fundacja 
Wiara i Tęcza. Przez 10 lat to była nieformalna grupa wsparcia, ale w końcu chcemy być traktowani tak 
samo, jak pozostali wierzący. Jesteśmy fundacją ekumeniczną. Większość z nas to katolicy, ale są też 
osoby prawosławne, związane z kościołem starokatolickim, ewangelicy. Wszyscy chcemy normalności, 
bo homoseksualizm to nie grzech. [...] Raz powiedziałem spowiednikowi, że żyję w związku 
jednopłciowym, dodałem, że bardzo kocham tę osobę. Usłyszałem wtedy, że nie powinienem się 
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spowiadać z tego, że kocham i jestem kochany. Każdy bowiem powinien robić to, do czego jest 
powołany. Chrystus by mnie nie odrzucił. […] To, co się stało w Białymstoku zrzucam na karb ignorancji 
ludzi, którzy z okrzykiem „katolicka Polska” na ustach bili innych ludzi. Nie tego uczył Jezus. Wciąż 
zapominamy o najważniejszym przykazaniu miłości do bliźniego.” 

Wyborcza Katowice, Łukasz Kluge z fundacji Wiara i Tęcza: Chrystus by mnie nie odrzucił, 3.08.2019, 
Michalina Bednarek 

● Artur Barbara Kapturkiewicz, osoba transpłciowa, stwierdza, że Kościół traktuje osoby 
nieheteronormatywne jako ludzi gorszej kategorii, a język jakim się posługuje przyczynia się do 
wzbudzania nienawiści wobec osób LGBT.  

„Jestem mężczyzną żyjącym w ciele kobiety i żywię urazę do Kościoła katolickiego. Jego nauki niszczą 
życie osób LGBTQ. Katechizm opisuje bycie osobą LGBTQ jako grzech, upośledzenie; mówi, że jesteśmy 
gorsi od heteroseksualistów. Dla mnie to niedopuszczalne. Jestem ojcem trójki dzieci oraz pediatrą i 
wiem, jak szkodliwe może być to przesłanie – zwłaszcza dla młodych ludzi. To niewiarygodne, że nawet 
teraz Kościół może używać takiego języka i mówić o ponadprzeciętnej skłonności do grzechu wśród 
społeczności LGBTQ. Napędza to nienawiść parafian, która potem rozprzestrzenia się na ludzi spoza 
Kościoła.” 

Vice.pl, W jaki sposób queerowi Polacy szukają swojego miejsca w ojczyźnie, 9.07.2018, Maciek 
Nabrdalik; tłum. Zuzanna Krasowska 

9. Działania o największej ekspozycji medialnej 

Największy rozgłos zyskała kampania „Przekażmy sobie znak pokoju”, która była szeroko opisywana i 
komentowana w mediach.  

10. Zaprzyjaźnione organizacje 

Kampania Przeciw Homofobii, Tolerado – wspólna organizacja kampanii „Przekażmy sobie znak 
pokoju” 

XXIX. Stowarzyszenie My Rodzice  

Siedziba  Warszawa 
Poziom radykalizmu duży 
Wielkość/skala działania mała/ogólnopolska  
Główne postulaty wprowadzenie małżeństw jednopłciowych  
Najważniejsza 
działalność 

wsparcie rodzin LGBT 

Skala udziału w debacie 
publicznej 

duża  

Zasięgi w mediach 
społecznościowych 
(liczba polubień na FB) 

2,5 tys.  

Finansowanie składki, darowizny, Cisowianka Perlage 
Powiązania polityczne prof. Monika Płatek (Wiosna), Sylwia Spurek (biuro RPO, obecnie 

Wiosna), Nowoczesna  
Powiązania inne Adam Bodnar (RPO), Anna Mazurczak (Polskie Towarzystwo Prawa 

Antydyskryminacyjnego) 
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1. Podstawowe informacje 

● Grupa wsparcia dla rodziców osób nieheteronormatywnych powstała w 2012 r. 
● Oficjalnie została zarejestrowana jako stowarzyszenie pod nazwą „My, Rodzice. Stowarzyszenie 

matek, ojców i sojuszników osób LGBTQIA” w 2018 r. w Warszawie.  
● Stowarzyszenie zostało założone przez absolwentów Akademii Zaangażowanego Rodzica - 

programu prowadzonego przez Kampanię Przeciw Homofobii.  
 

2. Finansowanie 

● Stowarzyszenie osiągnęło w 2018 r. przychody w wysokości 6 085,15 zł, w tym składki 
członkowskie - 5 555 zł, darowizny na działalność statutową - 530 zł, pozostałe przychody 
operacyjne - 0,15 zł.  

● Artykuł „Rodzice osób LGBTQ: murem za dziećmi” w Vogue.pl, w którym wypowiadają się 
członkowie Kampanii przeciw Homofobii, Stowarzyszenia My, Rodzice, Stowarzyszenia 
Akceptacja, powstał dzięki marce Cisowianka Perlage. 

 

3. Powiązania polityczne 

● Podczas spotkania założycielskiego stowarzyszenia swój wykład miała prof. Monika Płatek 
(obecnie związana z Wiosna). 

● W lutym 2019 r. partia Nowoczesna złożyła w sejmie projekt ustawy o zakazie stosowania tzw. 
terapii konwersyjnej. Zmiany prawa zostały wspólnie wypracowane z Kampanią Przeciw 
Homofobii. W konferencji prasowej w Sejmie uczestniczyli działacze Stowarzyszenia My, Rodzice. 

● Stowarzyszenie kilkukrotnie krytykowało wypowiedzi polityków PiS oraz osób związanych z partią, 
np. wojewodę lubelskiego Przemysława Czarnka (nazwał Marsz Równości w Lublinie 
propagowaniem „zboczeń, dewiacji i wynaturzeń”), prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego 
(powiedział, że ruch LGBT zagraża polskiemu narodowi), krakowską kurator Barbarę Nowak 
(utożsamiła homoseksualizm z pedofilią), Elżbietę Kruk (wyraziła nadzieję, że Polska będzie 
regionem wolnym od ideologii LGBT).  

 

4. Powiązania inne 

W lipcu 2018. r. reprezentanci Stowarzyszenia My, Rodzice razem z przedstawicielami Stowarzyszenia 
Akceptacja uczestniczyli w spotkaniu z Rzecznikiem Praw Obywatela Adamem Bodnarem. W spotkaniu 
ze strony rzecznika wzięły również udział m.in. Sylwia Spurek (obecnie partia Wiosna), Anna Mazurczak 
(członek zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego).  

5. Misja 

● Wsparcie rodzin LGBT; 
● Ochrona praw człowieka;  
● Wpływanie na kształt edukacji szkolnej.  

 

6. Działalność 

● Zasadniczym działaniem jest wprowadzanie do debaty publicznej perspektywy rodzin LGBT; 
● Spotkania dla rodziców osób LGBT;  
● Udział w marszach równości w wielu miastach; 
● List otwarty skierowany do papieża z prośbą o „zatrzymanie homofobii i fali nienawiści” w Polsce. 
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7. Władze  

● Marek Błaszczyk (prezes) – ojciec trojga dzieci, jego córka jest lesbijką. Ukończył Akademię 
Zaangażowanego Rodzica w Kampanii Przeciw Homofobii.  

● Dorota Stobiecka (wiceprezes zarządu) – matka geja, pochodzi z Łodzi.  
● Irmina Szałapak (członek zarządu) – matka osoby niebinarnej, współzałożycielka stowarzyszenia 

My, Rodzice.  
● Ewa Miastkowska (członek zarządu) – matka geja, pochodzi z Warszawy.  
● Marzena Latawiec (członek zarządu) – matka trojga dzieci, w tym dwóch gejów.  
● Anna Skalska (członek zarządu) – matka lesbijki. 
● Alicja Miśkiewicz (członek zarządu) – brak informacji. 

 

8. Wypowiedzi liderów w mediach 

Prezes fundacji jest osobą medialną, regularnie wypowiada się dla mediów, a także podejmuje 
działania, które zyskują dużą popularność. Jednym z nich był list otwarty skierowany do papieża z 
prośbą o „zatrzymanie homofobii i fali nienawiści” w Polsce.  

W wywiadzie dla Gazety Wyborczej Marek Błaszczyk mówił o atmosferze zakłamania i prawnej 
dyskryminacji osób LGBT wyniszczającej rodziny, w których jednym z członków jest osoba LGBT. W 
artykule opublikowanym w Magazynie Kontakt pisał o negatywnych skutkach homofobii: prowadzi do 
śmierci osób LGBT, wyniszcza rodziny z dziećmi LGBT i przyczynia się do osłabienia więzi społecznych.  

Publicznie głos zabierały również inne osoby ze stowarzyszenia: Anna Skalska (Newsweek), Marzena 
Latawiec (Gazeta Wyborcza), Ewa Miastkowska (Vogue.pl, list do Prezesa PiS, Onet Rano, TVN), Irmina 
Szałapak (Vogue.pl, Onet Rano, Deon.pl, list do Prezesa PiS).  

„M.B.: Ludzie żyją w kłamstwie, nie mówiąc sobie o najważniejszych rzeczach. To jest destrukcyjne dla 
rodziny. Więc my de facto bronimy wartości rodzinnych. […] Tak naprawdę pytanie brzmi: „W jakim 
stopniu państwo, już nie mówiąc o związkach wyznaniowych, ma prawo ustawiać czyjeś życie?”. Mamy 
prawo robić to, co chcemy, jeżeli nie robimy przy tym nikomu innemu krzywdy. Mamy przecież wolną 
wolę. Należy usankcjonować to, co robimy, w zakresie potrzebnym do współżycia społecznego. Jeżeli 
ludzie chcą, by ich związek nazywał się małżeństwem, to niech to mają.” 

Warszawa.wyborcza.pl, „To my bronimy wartości rodzinnych" - mówią rodzice gejów i lesbijek, 
8.02.2019  

 

„«Obrońcy wartości» mają na rękach krew wielu osób zaszczutych i doprowadzonych do samobójstwa. 
Niedawno mogliśmy poznać historię Milo, dziewczyny trans, która nie wytrzymała sztucznie 
utrudnionego procesu uzgodnienia płci (a do uproszczenia tej upadlającej procedury nie dopuścił 
prezydent Andrzej Duda, wetując ustawę, która zawierała nowe przepisy w tej sprawie). Milo nie miała 
wsparcia rodziców w swoich działaniach. To tragedia, przed którą pochylamy w milczeniu nasze głowy. 
Ale nie chcemy milczeć o ponad sześciuset postach, jakie dotarły do Stowarzyszenia Grupa Stonewall 
z Poznania, z którym związana była Milo, wyrażających radość z powodu Jej śmierci.” 

Magazyn Kontakt, Rodzice osób LGBT: to nie homolobby, lecz homofobia niszczy rodzinę, 27.06.2019 
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„Prosimy Cię, Ojcze Święty o pomoc w zatrzymaniu homofobii i fali nienawiści, która jest skierowana 
w stronę naszych dzieci i naszych rodzin. Zwracamy się do Ojca Świętego jako do Autorytetu i Obrońcy 
Praw Człowieka. Prosimy o słowo otuchy i modlitwę za nasze homoseksualne dzieci. Jednocześnie 
życzymy Ojcu Świętemu zdrowia i siły na dalsze lata posługi kapłańskiej.”  

Newsweek.pl, List do papieża Franciszka podpisany przez rodziców dzieci LGBT: Elżbieta Mieszczańska-
Błaszczyk Marek Błaszczyk Joanna Marzec Andrzej Marzec Małgosia Świerszcz Danuta Zarzeczna Maria 
Stoecker, 8.04.2017  

 

„Mam poczucie kroku wstecz. Rzeczywiście wydawało się, że większość spraw związanych z tolerancją, 
społeczną wiedzą o homoseksualizmie mieliśmy już w Polsce przepracowanych. Teraz obserwuję 
fiksację, obecną nawet w oficjalnych mediach, na punkcie tego, kto z kim śpi. Uważam, że to jest wręcz 
niezdrowe. Nagminne łączenie homoseksualizmu z pedofilią jest nieuprawnione, krzywdzące, jest 
manipulacją!” 

Dziennikbałtycki.pl, Moje dziecko jest, jakie jest. Żądam dla niego tolerancji, Dziennik Bałtycki, 
22.03.2019 

9. Działania o największej ekspozycji medialnej 

Brak 

10. Zaprzyjaźnione organizacje 

Federacja Znaki Równości: Irmina Szałapak jest członkiem zarządu Federacji.  

Kampania Przeciw Homofobii: Dorota Stobiecka jest członkiem zarządu Kampanii, a Marzena Latawiec 
jest członkiem jej komisji rewizyjnej.  

Stowarzyszenie Marsz Równości w Lublinie: Mirosława Marzec jest członkiem komisji rewizyjnej 
Stowarzyszenia.  

XXX. Akceptacja Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Homoseksualnych, Biseksualnych 
i Transpłciowych  

 Siedziba  Warszawa 
Poziom radykalizmu średni  
Wielkość/skala działania mała/ogólnopolska 
Główne postulaty wprowadzenie małżeństw jednopłciowych  
Najważniejsza 
działalność 

wspieranie rodzin LGBT 

Skala udziału w debacie 
publicznej 

średnia  

Zasięgi w mediach 
społecznościowych 
(liczba polubień na FB) 

5 tys.  

Finansowanie granty (Fundacja Batorego, EOG), sponsoring (Cisowianka) 
Powiązania polityczne Krzysztof Śmiszek (Wiosna), prof. Monika Płatek (Wiosna), Aneta 

Dekowicz (Wiosna) 
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Powiązania inne Agnieszka Holland (reżyser), prof. Monika Płatek (prawniczka), Hanna Lis 
(prezenterka, dziennikarka), dr Barbara Labuda (działaczka opozycyjna, 
komitet poparcia Partii Wiosna), Piotr Pacewicz (naczelny OKO.press).  

 

1. Podstawowe informacje 

● Pierwsza organizacja zrzeszająca rodziców i bliskich osób LGBT; 
● Została zarejestrowana w 2013 r. w Warszawie. W 2017 otrzymała status Organizacji Pożytku 

Publicznego (OPP).  
 

2. Finansowanie 

● Stowarzyszenie uzyskało w 2018 r. dofinansowanie z Fundacji Batorego w wysokości 90 000 zł 
m.in. na propagowanie postawy akceptacji społecznej wobec osób LGBT i ich rodzin. 

● Fundacja Stefana Batorego i EOG (nazywane potocznie funduszami norweskimi) - w latach 2014-
2015 stowarzyszenie uzyskało finansowanie EOG (organizacja warsztatów oraz wydanie książki). 
W 2016 i 2018 r. stowarzyszenie otrzymało od Fundacji Batorego granty na rozwój instytucjonalny. 
W 2016 r. dotacja wyniosła 55 588 zł, a w 2018 r. 50 tys. zł. Organizacja nie pozyskała w 2017 r. 
żadnego finansowania, ponieważ realizowała dotację z roku ubiegłego. 

● Artykuł „Rodzice osób LGBTQ: murem za dziećmi” w Vogue.pl, w którym wypowiadają się 
członkowie Kampanii przeciw Homofobii, Stowarzyszenia My, Rodzice, Stowarzyszenia 
Akceptacja, powstał dzięki marce Cisowianka Perlage. 

 

3. Powiązania polityczne 

● Aneta Dekowska uczestniczyła w Burzy Mózgów Roberta Biedronia, podczas której mówiła o 
postulacie równości małżeńskiej wraz z prawem do adopcji. 

● Monika Płatek – jest członkiem honorowym Stowarzyszenia, profesorem prawa. Startowała w 
wyborach 2019 r. do Parlamentu Europejskiego z listy Partii Wiosna.  

● Krzysztof Śmiszek (Wiosna) -  członkiem honorowym stowarzyszenia jest Barbara Labuda, która w 
wyborach do europarlamentu w 2019 r. poparła Krzysztofa Śmiszka  (lidera dolnośląsko-opolskiej 
listy partii Wiosna) 

 

4. Powiązania inne 

• Wśród członków honorowych Stowarzyszenia są: Elżbieta Szczęsna (zob. niżej), Agnieszka Holland 
(reżyser), prof. Monika Płatek (prawniczka, Wiosna), Hanna Lis (prezenterka, dziennikarka), dr 
Barbara Labuda (działaczka opozycyjna, komitet poparcia Partii Wiosna), Piotr Pacewicz (naczelny 
OKO.press).  
 

5. Misja 

● Upowszechnienie postaw akceptacji dla osób LGBT;  
● Aktywizowanie bliskich i rodzin osób LGBT; 
● Przeciwdziałanie dyskryminacji osób LGBT;  
● Wprowadzenie do polskiego prawa zapisu o instytucji legalnego partnerstwa lub małżeństwa osób 

tej samej płci. 
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6. Działalność 

● Wydanie książki „Rodzice, wyjdźcie z szafy!” (2015). Działania promujące książkę. Organizacja 
spotkań z jej bohaterami. 

● Udział w panelach i konferencjach naukowych dotyczących sytuacji osób LGBT w Polsce.  
● Patronat merytoryczny nad Kongresem Kobiet.  
● Przystąpienie do koalicji Partnerstwo dla Związków, działającej na rzecz wprowadzenia w Polsce 

ustawy o związkach partnerskich dla par jednopłciowych i różnopłciowych. 
 

7. Władze  

● Aneta Dekowska (prezes zarządu) – ekonomistka, absolwentka Akademii Leona Koźmińskiego w 
Warszawie. Matka lesbijki – Wiktorii Beczek (dziennikarki „Gazety Wyborczej”). Regionalna 
Pełnomocniczka Kongresu Kobiet, członkini i współzałożycielka stowarzyszenia Miłość Nie 
Wyklucza. 

● Tamara Uliasz (wiceprezes zarządu)  
● Grzegorz Beczek (członek zarządu) 

 

We władzach Fundacji zasiadali: 

Elżbieta Szczęsna (honorowa prezes zarządu) – współzałożycielka Stowarzyszenia Akceptacji. Matka 
geja. Laureatka nagrody RespektPreis (2013) przyznawanej przez niemiecką Koalicję przeciw 
Homofobii oraz laureatka nagrody Tolerancja (2017) przyznawanej przez Lambda Warszawa.  

 

8. Wypowiedzi liderów w mediach 

Liderki organizacji dbają o jej rozpoznawalność. W ciągu ostatniego roku udzieliły wywiadów 
prasowych i telewizyjnych, m.in. Wysokim Obcasom, Vogue, Newsweekowi, Wirtualnej Polsce, 
Superstacji, TVN24.  

● Prezes Stowarzyszenia Akceptacja Aneta Dekowska stwierdza, że obecna sytuacja polityczna 
sprawia, że zaostrzają się postawy homofobiczne.  
 

„– Dzieciaki boją się najbardziej odrzucenia rodziców. Badają więc ich nastawienie, dają wcześniej 
różne sygnały i podsuwają książki czy artykuły, przygotowując grunt pod rozmowę – zaznacza Aneta 
Dekowska, prezeska Stowarzyszenia Akceptacja. […] – Wszyscy rodzice, którzy zdają sobie sprawę z 
wrogiego nastawienia społeczeństwa wobec inności, a przynajmniej jego części, najchętniej 
wepchnęliby dziecko z powrotem do szafy i sami tam weszli, aby rodzinie nie stała się krzywda. Tym 
bardziej, że obecna sytuacja polityczna sprawia, że postawy homofobiczne się zaostrzają – twierdzi 
Aneta Dekowska.” 

Vogue.pl, Rodzice osób LGBTQ: murem za dziećmi, 9.01.2019, Paulina Klepacz 

Koalicja przeciw Homofobii (Bündnis gegen Homophobie) skupia liczne firmy, organizacje i 
instytucje publiczne, takie jak: policja berlińska, Gmina Żydowska, Niemiecki Związek Piłki Nożnej, 
Coca-Cola, Deutsche Bank.  

Więcej: https://berlin.lsvd.de/projekte/buendnis-gegen-homophobie/  
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● Aneta Dekowska wyjaśnia, że założyła Stowarzyszenie Akceptacja, aby pomagać osobom 
nieheteronormatywnym, które są nieakceptowane przez swoich bliskich.  

„Moja walka o prawa kobiet zaczęła się od walki o prawa kobiet nieheteronormatywnych. Córka nie 
miała jeszcze 16 lat, kiedy powiedziała mi, że jest zakochana z wzajemnością w koleżance z klasy. 
Umarłam ze strachu: że będzie dyskryminowana, wyśmiewana w szkole, że jako nastolatka tego nie 
udźwignie. Sama miałam przyjaciół gejów, których rodzice nie akceptowali. W obliczu próby nie 
chciałam być takim rodzicem. To byłoby niewybaczalne. Od znajomych córki też słyszałam, że jest im 
trudno w domu, chciałam im pomóc, więc zaczęłam działać na rzecz mniejszości seksualnych, 
założyłam stowarzyszenie. Zmieniam świat na taki, w którym posłanka Pawłowicz nie będzie mówiła 
do mojej córki i jej partnerki, że nie mają prawa żyć w Polsce. Widzę, że to, co robię, zatacza coraz 
szersze kręgi.” 

Wysokie Obcasy, Osobista historia feminizmu, 9.06.2019, Anna Dobiegała 

● Aneta Dekowska opowiada o kulturze wykluczenia i przyczynach braku akceptacji u rodziców. 
Stwierdza, że rodziny nie niszczy homoseksualizm, tylko homofobia. Jednym ze skutków homofobii 
jest bardzo wysoki współczynnik prób samobójczych dokonywanych przez nastolatków LGBT. 

„– Całe środowisko, otoczenie mówi im, że to nie jest "normalne". Padają różne określenia, haniebne, 
krzywdzące. Często mówi się w przestrzeni publicznej, że homoseksualiści rozbijają rodziny. Nie, to 
homofobia je niszczy. A skąd ona się bierze? M.in. z narracji Kościoła katolickiego, z przekonań, z 
zachowań społeczeństwa.To jest powolne wpajane ludziom nienawiści wobec "innego". Innego koloru 
skóry, innej religii, innej orientacji.” 

Wp.pl, Homofob za ścianą. Rodzice potrafią zamienić życie dzieci w piekło, 23.07.2019, Agata Porażka  

9. Działania o największej ekspozycji medialnej 

Najbardziej medialnym działaniem Stowarzyszenia jest książka „Rodzice, wyjdźcie z szafy!”. Jest to 
zbiór wywiadów przeprowadzonych przez Wiktorię Beczek z rodzicami osób nieheteroseksualnych. 
Wiktoria Beczek jest dziennikarką Gazeta.pl, redaktorką działu Opinii i działaczką stowarzyszenia 
Miłość Nie Wyklucza, a prywatnie córką Anety Dekowskiej.  

Zaprzyjaźnione organizacje 

Tolerado, Miłość Nie Wyklucza, Stowarzyszenie My, Rodzice .  

XXXI. Fundacja Tęczowe Rodziny  

Siedziba  Poznań  
Poziom radykalizmu wysoki 
Wielkość/skala działania średnia/lokalna  
Główne postulaty lepsza integracja rodzin LGBT, możliwość adopcji dzieci przez pary 

jednopłciowe  
Najważniejsza 
działalność 

współpraca z zagranicznymi organizacjami rodzin LGBT, współpraca z 
Urzędem Miasta Poznania, organizacja wydarzeń dla rodzin LGBT 

Skala udziału w debacie 
publicznej 

niska 
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Zasięgi w mediach 
społecznościowych 
(liczba polubień na FB) 

2,9 tys.  

Finansowanie brak danych 
Powiązania polityczne nie zidentyfikowano 
Powiązania inne Network of European LGBTIQ Families Associations (NELFA), Grupa 

Stonewall, ENP (The European Network of Parents of LGBTI+ Persons), 
Fundacji Otwarte Idee, Grupa Stonewall, Tolerado 

 

1. Podstawowe informacje 

● Fundacja Tęczowe Rodziny została założona w sierpniu 2018 r. 
● Tęczowe Rodziny to rodziny tworzone przez osoby nieheteroseksualne, które wychowują dzieci.  
● Fundacja zamierza prowadzić działania lokalne i ogólnopolskie.  
● Narzędzia działania: organizowanie wydarzeń edukacyjnych, imprez wypoczynkowo-

rozrywkowych oraz szkoleń dla specjalistów pracujących z rodzinami i dziećmi. 
● Fundacja jest członkiem międzynarodowej organizacji Network of European LGBTIQ Families 

Associations (NELFA) 
● Nie należy mylić Fundacji Tęczowe Rodziny z kampanią prowadzoną przez Stowarzyszenie 

Tolerado w 2015 r., której adres internetowy wygląda bardzo podobnie: teczowerodziny.org.  
 

2. Finansowanie  

● Fundacja wpisana jest do rejestru przedsiębiorców, ale dokumenty finansowe podmiotu nie są 
dostępne na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.  

● Brak sprawozdań finansowych lub sprawozdań merytorycznych na stronie organizacji.  
 

3. Powiązania polityczne 

● Nie zidentyfikowano.  
 

4. Powiązania inne  

● Jowita Wycisk współorganizuje pomoc psychologiczną dla osób LGBT i ich bliskich w ramach 
działalności Grupy Grupa Stonewall. 

● Anna Strzałkowska jest współprzewodniczącą Rady ds. Równego Traktowania w Gdańsku. Jest 
partnerką Marty Abramowicz, która jest związana z Tolerado, przez wiele lat była prezeską 
Kampanii Przeciw Homofobii, a obecnie należy do Rady Społecznej przy Biurze RPO w Gdańsku.  
 

5. Misja 

● Celem fundacji jest „poprawa funkcjonowania społecznego i rodzinnego” osób LGBT - działania na 
rzecz rodzin tworzonych przez osoby „nieheteronormatywne” i dzieci dorastających w tych 
rodzinach.  

● Wpływanie na lepsze rozumienie „tęczowych rodzin” poprzez organizowanie wydarzeń 
edukacyjnych, imprez wypoczynkowo-rozrywkowych oraz szkoleń dla specjalistów pracujących z 
rodzinami i dziećmi. 
 

6. Działalność 
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● Organizacja wydarzeń dla rodzin np. Wiosenny Festiwal Tęczowych Rodzin.  

● Fundacja współredagowała list skierowany do Parlamentu Europejskiego, wzywający 
parlamentarzystów do zwrócenia uwagi na przemoc stosowaną wobec osób LGBT. Jego autorami 
są organizacje zrzeszające rodziny LGBT oraz chrześcijańskie grupy LGBT: NELFA, ENP i Forum 
Chrześcijańskich Grup LGBT.  

● Współtworzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniczce Prezydenta Miasta 
Poznania ds. przeciwdziałania wykluczeniom.  

● Organizacja w poznańskim Urzędzie Miasta Seminarium pt. „Sytuacja rodzin LGBT+, od polityki 
unijnej do polityki lokalnej”.  

● Udział w międzynarodowych wydarzeniach, spotkaniach, warsztatach i konferencjach 
poświęconych sprawom osób LGBT. Np. konferencja „Angst vor Homosexualität in Mittel- und 
Osteuropa“ [Lęk przed Homoseksualnością w Europie Środkowo-Wschodniej], spotkanie rodzin 
LGBT z Niemiec, Belgii, Francji, Hiszpanii, Włoch i Polski w berlińskim Centrum Tęczowych Rodzin. 

  

7. Władze  

● Jowita Wycisk (członek zarządu) – psycholog, pracuje w Instytucie Psychologii UAM w Poznaniu. 
Członek Zespołu ds. Polityki Równości i Różnorodności w Urzędzie Miasta w Poznaniu. Członek 
organu nadzoru Stowarzyszenia Grupa Stonewall. Pomysłodawczyni konferencji Dziecko 
zagrożone homofobią. Homoseksualność w rodzinie a polityka społeczna miasta. 

● Anna Strzałkowska (członek zarządu) – psycholog, socjolog, pracuje w Pracowni Realizacji Badań 
Socjologicznych Uniwersytetu Gdańskiego. Wiceprezes Fundacji Otwarte Idee (wspierającej 
wdrażanie równościowych polityk publicznych). Powołana w 2016 r. przez prezydenta Gdańska 
Pawła Adamowicza na stanowisko współprzewodniczącej Rady ds. Równego Traktowania jako 
reprezentantka Tolerado. Współautorka Modelu na Rzecz Równego Traktowania (rekomendacje 
polityk równościowych dla Gdańska). Wspólnie ze swoją partnerką Martą Abramowicz wychowuje 
syna. 

● Joanna Śmiecińska (członek zarządu) – anglistka, pracuje na Wydziale Anglistyki UAM. 

8. Wypowiedzi liderów w mediach 

● Dr Jowita Wycisk tłumaczy, że program nauczania projektowany przez polityków, brak 
odpowiedniego przeszkolenia nauczycieli, a także wycofanie edukacji antydyskryminacyjnej ze 
szkoły przyczynia się do pogłębiania homofobicznej atmosfery w kraju, a w konsekwencji do takich 
tragicznych wydarzeń, jak samobójstwo 14-letniego Kacpra z Gorczyna. 

NELFA (Network of European LGBTIQ* Families Associations) – zrzesza 37 organizacji I tysiące rodzin 
LGBT z 30 europejskich krajów. Promuje wymianę doświadczeń członków oraz wspiera powstawanie 
nowych związków rodziny LGBT w Europie. Organizacja powstała w 2009 roku. Co roku organizuje 
Rainbow Families Conference. Najbliższa konferencja tęczowych rodzin odbędzie się w marcu 2020 roku 
w Poznaniu. Organizacja utrzymuje się ze składek członkowskich oraz darowizn. http://nelfa.org  

ENP (The European Network of Parents of LGBTI+ Persons) – organizacja parasolowa Związku Rodziców 
LGBT+ (Associations of Parents of LGBTI+). Sieć działa na rzecz równości społecznej oraz przeciwdziała 
dyskryminacji. https://enparents.org/  

The European Forum of Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Christian Groups [Europejskie Forum  
Chrześcijańskich Grup zrzeszających lesbijki, gejów, biseksualistów i osoby transpłciowe] – ekumeniczny 
związek chrześcijańskich grup LGBT w Europie. Promuje równouprawnienie osób LGBT wśród 
chrześcijańskich kościołów. https://www.euroforumlgbtchristians.eu/  
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„[Wyborcza Poznań]: Przeciwnicy [Marszu Równości w Poznaniu], którzy w tym roku modlą się za jego 
uczestników, mówią o zagrożeniu dla rodziny. Chodzi im o postulat zrównania praw małżeństw hetero- 
i homoseksualnych. Ale największy strach budzi możliwość adopcji dzieci przez jednopłciowe pary. 
Takie ustawodawstwo wprowadzono właśnie w Niemczech. Grupa Stonewall nie ukrywa, że o to 
walczy. 

[Jowita Wycisk:] Podpisałabym się pod tym. Bo dlaczego dwaj troskliwi geje nie mieliby stać się 
rodzicami dla dziecka, które tych rodziców nie ma? Badania wskazują, że dzieci w takich rodzinach mają 
po prostu bardzo dobrze. Ale na co dzień bardziej interesuje mnie działanie na rzecz tęczowych rodzin 
z dziećmi, które już w Polsce są, żyją i nie chcą wyjeżdżać.”  

Wyborcza Poznań, Dr Jowita Wycisk: Tęczowe rodziny są obok nas, 22.09.2017, Tomasz Nyczka 

9. Działania o największej ekspozycji medialnej 

Brak. 

10. Zaprzyjaźnione organizacje  

Jowita Wycisk (członek zarządu Fundacji) jest związana z Grupą Stonewall.  

XXXII. Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego (PTPA)  

Siedziba  Warszawa 
Poziom radykalizmu średni  
Wielkość/skala działania duże/ogólnopolska  
Główne postulaty prawne równouprawnienie  
Najważniejsza 
działalność 

działalność prawna na rzecz osób dyskryminowanych 

Skala udziału w debacie 
publicznej 

duża 

Zasięgi w mediach 
społecznościowych 
(liczba polubień na FB) 

4,7 tys.  

Finansowanie Adwokatura Polska, Ambasada Królestwa Niderlandów w Warszawie, 
Clifford Chance, Fundacja Feminoteka, Fundacja im. Róży Luksemburg 
(przedstawicielstwo w Polsce), Fundacja Batorego, Fundacja Trans-fuzja, 
Fundusze EOG, Koleje Mazowieckie, Krajowa Izba Radców Prawnych, 
Miejskie Zakłady Autobusowe, Miasto Stołeczne Warszawa, Naczelna 
Rada Adwokacka, Okręgowa Izba Radców Prawnych, Open Society 
Institute, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Szybka Kolej Miejska 
w Warszawie, The Sigrid Rausing Trust, Tramwaje Warszawskie 

Powiązania polityczne Krzysztof Śmiszek (Wiosna)  
Powiązania inne Organizacje antydyskryminacyjne i LGBT, m.in. Kampania Przeciw 

Homofobii, stowarzyszenie Lambda, Miłość Nie Wyklucza, Trans-Fuzja, 
Wolontariat Równości, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Towarzystwo 
Edukacji Antydyskryminacyjnej, Stowarzyszenie Koalicja Karat 
(stowarzyszenie prowadzące działania na rzecz równości płci na poziomie 
lokalnym i międzynarodowym); kancelarie prawne, np. White & Case 
(międzynarodowa kancelaria) 
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1. Podstawowe informacje 

● Stowarzyszenie powstało w 2006 r. (zarejestrowane w Warszawie w 2007 r.).  
● Członkami stowarzyszenia są prawnicy – adwokaci, radcowie prawni, prawnicy organizacji 

pozarządowych.  
● Stowarzyszenie jest organizacją ekspercką. Specjalizuje się w przeciwdziałaniu dyskryminacji. 

 
2. Finansowanie 

● Stowarzyszenie utrzymuje się z grantów i darowizn. Cały czas zachęca na stronie internetowej do 
przekazywania darowizn na cele statutowe organizacji.  

● Jest wspierane przez następujące instytucje: Adwokatura Polska, Ambasada Królestwa 
Niderlandów w Warszawie, Clifford Chance (międzynarodowa firma prawnicza), Fundacja 
Feminoteka, Fundacja im. Róży Luksemburg (przedstawicielstwo w Polsce), Fundacja im Stefana 
Batorego, Fundacja Trans-fuzja, Fundusze EOG, Koleje Mazowieckie, Krajowa Izba Radców 
Prawnych, Miejskie Zakłady Autobusowe, Miasto Stołeczne Warszawa, Naczelna Rada 
Adwokacka, Okręgowa Izba Radców Prawnych, Open Society Institute, Polsko-Amerykańska 
Fundacja Wolności, Szybka Kolej Miejska w Warszawie, The Sigrid Rausing Trust (organizacja praw 
człowieka), Tramwaje Warszawskie. 

● Według Ordo Iuris Stowarzyszenie w latach 2014-2018 otrzymało od m.st. Warszawy 147 tys. zł. 
● Stowarzyszenie pozyskało z Fundacji Batorego liczne dotacje.  

 
Dotacje dla Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjego 

(na podstawie sprawozdań Fundacji Batorego) 
- w 2018 r. dotacja w wysokości 99 990 zł na poradnictwo prawne dla osób zagrożonych i 

doświadczających dyskryminacji;  
- w latach 2014-2016 trzy dotacje o wartości 310 940,12 zł na projekt Prawnicy na rzecz równości; 
- w latach 2014-2015 dwie dotacje o wartości 264 900 zł na projekt Akademia testów 

dyskryminacyjnych;  
- w 2015 r. dotacja w wysokości 237 000 zł na Obserwatorium legislacji antydyskryminacyjnej.  
- w 2014 r. dotacja w wysokości 19 145,27 zł na współpracę dwustronną.  

 
3. Powiązania polityczne 

● Krzysztof Śmiszek był współzałożycielem i wiceprezesem PTPA. Jego nazwisko wciąż widnieje w 
KRS stowarzyszenia. Obecnie jest członkiem partii Wiosna. Bezskutecznie ubiegał się o mandat 
europosła w wyborach w 2019 r. jako lider listy tej partii w okręgu opolsko-dolnośląskim. 
 

4. Powiązania inne 

• Wśród swoich partnerów PTPA wymienia następujące instytucje: Kampania Przeciw Homofobii, 
Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, Stowarzyszenie 
Koalicja Karat (stowarzyszenie prowadzące działania na rzecz równości płci na poziomie lokalnym 
i międzynarodowym), White & Case (międzynarodowa kancelaria prawna).  

• PTPA wystąpiła przeciwko tzw. uchwałom anty-LGBT przyjmowanym przez niektóre samorządy 
razem z następującymi organizacjami: Kampania Przeciw Homofobii, Lambda Warszawa, Miłość 
Nie Wyklucza, Trans-Fuzja, Wolontariat Równości. 

5. Misja 
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● Celem Towarzystwa jest popieranie rozwoju nauki prawa antydyskryminacyjnego, 
upowszechnianie wiedzy w tym zakresie, aktywne działanie na rzecz zwalczania dyskryminacji. 

● Wskazywanie prawnych standardów antydyskryminacyjnych na poziomie stanowienia i 
stosowania prawa. 

● Prowadzenie poradnictwa prawnego i litygacji, monitorowanie funkcjonowania państwa, 
edukacja antydyskryminacyjna. 
 

6. Działalność 

Stowarzyszenie prowadzi projekty o charakterze andtydyskryminacyjnym:  

● „Równe miejsce – warszawski system standaryzacji miejsc wolnych od dyskryminacji”: projekt 
mający na celu przeciwdziałanie nierównemu traktowaniu w dostępie do dóbr i usług. 

● „Masz prawo do równego traktowania”: poradnictwo prawno-psychologiczne dla osób i rodzin 
zagrożonych dyskryminacją. Projekt trwa od 2012 r.  

● Pomoc prawna dla organizacji pozarządowych i działaczy.  
 

Stowarzyszenie podejmuje również różne działania wspierające osoby LGBT, np. 

● Konferencja prasowa nt. uchwał skierowanych przeciwko środowisku LGBT jako niezgodnych z 
prawem.  

● PTPA interweniowała w sprawie obywatelstwa polskiego dla dziecka pary jednopłciowej. 
 

7. Władze  

• Karolina Kędziora (prezes) – radczyni prawna, certyfikowana trenerka antydyskryminacyjna, 
absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Prawa 
Amerykańskiego na Uniwersytecie Warszawskim, Szkoły Praw Człowieka przy Helsińskiej Fundacji 
Praw Człowieka. Była prawniczką programów Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Fundacji 
Feminoteka. Wykładała m.in. w Polskiej Akademii Nauk na kierunku Gender studies. Autorka 
publikacji i komentarzy do ustaw nt. dyskryminacji. Wyróżniona w konkursach „Prawnik Pro Bono 
2017” (Centrum Pro bono, Tygodnik Rzeczpospolita) i „Złotego Paragrafu dla najlepszego Radcy 
Prawnego 2017” Dziennika Gazeta Prawna. 

• Katarzyna Bogatko (członek zarządu) – adwokatka, certyfikowana trenerka antydyskryminacyjna, 
absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 
latach 2012-2018 prawniczka w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. W BRPO zajmowała się 
sprawami dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową. Reprezentowała 
RPO w precedensowych postępowaniach sądowych dotyczących szeroko rozumianej ochrony 
praw osób LGBT. Wykładała m.in. w Akademii Leona Koźmińskiego. Należy do Zespołu Pomocy 
Prawnej Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Jest wolontariuszką stowarzyszenia 
Miłość Nie Wyklucza.  

• Anna Mazurczak (członek zarządu) – radczyni prawna, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i 
Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, oraz politologii 
Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Z PTPA związana od 2009 
r. Jest koordynatorką projektów. 

We władzach Fundacji zasiadali 

Krzysztof Śmiszek (wiceprezes) – doktor nauk prawnych, wykładowca, działacz społeczny, obrońca 
praw człowieka. Pomysłodawca i współzałożyciel PTPA. Członek zarządu Instytutu Myśli 
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Demokratycznej. Ekspert w Partii Wiosna. W latach 2003-2008 pracował w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów, w latach 2008-2010 w EQUINET - Europejskiej Sieci Urzędów ds. Równego Traktowania, w 
latach 2011-2016 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.  

8. Wypowiedzi liderów w mediach 

• Karolina Kędziora, prezes PTPA, stwierdza, że państwo nie zadbało o edukację równościową, co 
prowadzi do narastającej agresji w społeczeństwie.  

„– Nie jesteśmy jakimś szczególnie nienawistnym społeczeństwem, ale mamy w sobie obawę przed 
nieznanym. Państwo nie zadbało o edukację równościową naszego społeczeństwa. Ta luka jest 
wypełniana grą polityczną, kreowaniem „obcego”. I to ma poważne konsekwencje. Jeśli debata 
publiczna jest na poziomie rynsztoka i mamy do czynienia wręcz z odhumanizowaniem osób 
nieheteronormatywnych, to przekłada się to na reakcje ludzi. Obserwujemy takie zjawisko, że każda 
nienawistna wypowiedź w przestrzeni publicznej momentalnie wywołuje falę agresji. Dziś abp 
Jędraszewski powie o „tęczowej zarazie”, jutro jest atak na człowieka na Grochowie – tak to niestety 
wygląda.” 

Wyborcza Warszawa, Pobili go i wyzywali: „pedał”, „ciota”. Przechodnie nie reagowali, policja wolała 
wysłuchać atakujących, 8.08.2019, Kamil Siałkowski, Joanna Urbańska 

● Około 30 samorządów podjęło uchwały skierowane przeciwko środowiskom LGBT. 
Przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, Kampanii Przeciw 
Homofobii, stowarzyszenia Lambda, organizacji Miłość Nie Wyklucza, Trans-Fuzji oraz 
Wolontariatu Równości zaprezentowali opinię prawną nt. uchwał anty-LGBT. Opinia została 
przygotowana przez prawnika Marka Szolca, w ramach programu PTPA. Autorzy ekspertyzy 
stwierdzają, że przyjmowane uchwały są sprzeczne z prawem, naruszają przepisy Konstytucji, 
m.in. art. 32 zakazujący dyskryminacji, a ponadto uchwały uprzedmiatawiają osoby 
homoseksualne, natomiast – jak stwierdziła prezes PTPA Karolina Kędziora – LGBT to środowisko 
osób, a nie ideologia.  

„- Nie mówimy o żadnej ideologii LGBT, ale mówimy o sytuacji, w której na świecie osoby należące do 
mniejszości zaczynają odważniej mówić o tym, że chcą wyrównania szans i życia takiego, jakie należy 
nam się wszystkim - podkreśliła prezes PTPA Karolina Kędziera [sic!].” 

Dziennik.pl, Już prawie 30 samorządów podjęło uchwały anty-LGBT. Eksperci: To piętnowanie ludzi 
sprzeczne z prawem, 19.07.2019 

● Prezes PTPA komentuje sprawę IKEA – firma kierowała się prawem antydyskryminacyjnym, a nie 
sympatią do środowiska LGBT.  
 

„Za dyskryminację pozwany jest pracodawca, który postąpił zgodnie z ustawowym obowiązkiem 
przeciwdziałania dyskryminacji w miejscu pracy. To odwracanie kota ogonem. Sensem sprawy jest 
homofobia w miejscu pracy i sposób reagowania na nią – uważa Karolina Kędziora, prezeska Polskiego 
Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego.” 

OKO.press, IKEA nie dyskryminowała a przeciwdziałała dyskryminacji. WYJAŚNIAMY manipulację PiS, 
1.07.2019 

9. Działania o największej ekspozycji medialnej 
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● PTPA angażuje się publicznie w sprawy dotyczące równouprawnienia. Członkowie organizacji 
regularnie wypowiadają się dla mediów, komentując różne przypadki dyskryminacji.  

10. Zaprzyjaźnione organizacje 

Stowarzyszenie jest członkiem Koalicji Równych Szans oraz międzynarodowej International Federation 
for Human Rights.  

 

XXXIII. Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej  

Siedziba  Warszawa 
Poziom radykalizmu niski 
Wielkość/skala działania średnia/ogólnopolska  
Główne postulaty prawne równouprawnienie  
Najważniejsza 
działalność 

działalność prawna na rzecz osób dyskryminowanych 

Skala udziału w debacie 
publicznej 

mała 

Zasięgi w mediach 
społecznościowych 
(liczba polubień na FB) 

5,6 tys.  

Finansowanie Fundacja Batorego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (w ramach 
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich), Europejskich Funduszy Społecznych, 
Fundusze EOG, Erasmus+, Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, 
Komisja Europejska , Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Fundacja 
Evens, składki członkowskie, darowizny, zbiórka 1% 

Powiązania polityczne Kinga Karp (kandydatka na radną w wyborach 2018 r. z listy Komitetu 
Wyborczego Wyborców TAK!) 

Powiązania inne organizacje antydyskryminacyjne i LGBT 
 

1. Podstawowe informacje 

● Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA) zostało zarejestrowane w 2009 r. w 
Warszawie. Od 2017 r. stowarzyszenie posiada status OPP.  

● TEA skupia około 50 osób zajmujących się edukacją antydyskryminacyjną (trenerów, aktywistów, 
nauczycieli).  

2. Finansowanie 

● Stowarzyszenie publikuje na swojej stronie internetowej sprawozdania ze wszystkich lat 
działalności. Skrupulatnie odnotowuje otrzymane dotacje.  

International Federation for Human Rights (FIDH) – międzynarodowa organizacja pozarządowa 
zrzeszająca 184 organizacje ze 112 krajów. Zajmuje się obroną praw obywatelskich, społecznych  
i ekonomicznych zgodnie z Powszechną deklaracją praw człowieka. Federacja została założona  
w 1992 w Paryżu. Jest wspierana przez liczne instytucje międzynarodowe (np. Komisja Europejska) 
i państwowe (np. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Finlandii), organizacje społeczne (np. Open 
Society Foundations) i korporacje (np. Carrefour). 
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● Zbiórki internetowe: Towarzystwo razem z Fundacją na Rzecz Różnorodności Społecznej i KPH 
zbierała pieniądze na pokrycie kosztów procesu sądowego, jaki zamierzała wytoczyć 
Stowarzyszeniu Rodzin Wielodzietnych Warszawy i organizacji Ordo Iuris. Zebrano 17 249 zł (cel 
wyznaczono na 15 499 zł).  

● Stowarzyszenie było wspierane przez Fundację Batorego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 
(w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich), Europejski Fundusz Społeczny, EOG, Erasmus+, 
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, Komisję Europejską, Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
RP, Fundację Evens (organizacja dobroczynna z siedzibą w Antwerpii w Belgii). 

● Na podstawie sprawozdania z działalności stowarzyszenia:  
- W 2018 r. stowarzyszenie miało przychody z działalności nieodpłatnej w wysokości 396 856,72 zł, 

w tym z dotacji trzymało blisko 380 tys. zł. Pozostałe składowe przychodu to składki członkowskie 
(8185), darowizny (6289,70) i przychody z 1% (3319,70). Koszty z działalności nieodpłatnej 
wyniosły 421 763,95 zł.  

- W 2017 r. przychody z nieodpłatnej działalności statutowej wyniosły 215 349,10 zł, w tym 
darowizny (3100 zł) i składki członkowskie (4100 zł). Pozostałe dochody pochodziły z dotacji: 
dotacja instytucjonalna Fundacji Batorego 82 537,48 zł, dotacja z programu Erasmus+ 63 817,92 
zł, z Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP 30 113,70 zł, od Fundacji Evens 31 680,00 zł.  

● Towarzystwo uzyskało liczne dotacje od Fundacji Stefana Batorego  
 

Dotacje przyznane Towarzystwu Edukacji Antydyskryminacyjnej 
(na podstawie sprawozdań Fundacji Stefana Batorego) 

- w latach 2016 i 2018 dwie dotacje na łączną kwotę 200 000 zł na koordynację działań rzeczniczych i 
edukacyjnych podejmowanych przez TEA oraz prac Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej; 
- w 2018 r. dotację w wysokości 10 000 zł na utworzenie nowej strony internetowej;  
- w latach 2014-2016 trzy dotacje w wysokości 247 466 zł na projekt „Edukacja antydyskryminacyjna – 
sprawdzam, wspieram!”. 
- W latach 2014-2015 dwie dotacje w wysokości 348 tys. zł na projekt „Dyskryminacja w szkole – 
obecność nieusprawiedliwiona”.  
 

3. Powiązania polityczne 

● Kinga Karp startowała w wyborach samorządowych w Łodzi w 2018 r. z lokalnego KW Wyborców 
Tak!  

4. Powiązania inne 

Stowarzyszenie jest personalnie powiązane z następującymi organizacjami:  

● Dorota Bregin (członek zarządu) – Stowarzyszenie „Silesia Nostra”, była przewodnicząca zarządu 
Stowarzyszenia Lambda Warszawa. 

● Ewa Małgorzata Rutkowska (członek zarządu) – Fundacja na Rzecz Równości i Emancypacji Ster;  
● Katarzyna Sekutowicz (komisja rewizyjna) – Stowarzyszenie „Centrum Wolontariatu”, 

Stowarzyszenie Klon/Jawor;  
● Marta Anna Rawłuszko (komisja rewizyjna) – Fundusz Feministyczny; 
● Beata Fiszer (komisja rewizyjna) – Fundacja PSF Centrum Kobiet. 

5. Misja 

Stowarzyszenie działa na rzecz rozwoju edukacji antydyskryminacyjnej w trzech obszarach:  
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● Kształcenie trenerów zajmujących się edukacją antydyskryminacyjną. 
● Tworzenie standardów edukacji antydyskryminacyjnej dla edukatorów.  
● Działanie na rzecz włączenia edukacji antydyskryminacyjnej do systemu edukacyjnego w Polsce. 

6. Działalność 

● Organizacja prowadzi liczne projekty polskie oraz międzynarodowe, m.in. nawiązanie współpracy 
między teoretykami i praktykami edukacji globalnej i antydyskryminacyjnej, łączenie organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego z uczelniami, rozwój kompetencji kadry i wolontariuszy TEA.  

● Organizacja wydaje również publikacje i pomoce naukowe, które towarzyszą projektom.  
● Stowarzyszenie koordynuje działania Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej zrzeszającej 

kilkadziesiąt organizacji pozarządowych. 
● Członkowie organizacji współpracują przy kampaniach społecznych przeciwdziałających różnym 

formom dyskryminacji, np. Elżbieta Kielak z TEA była konsultantką kampanii „Interia bez hejtu”. 
● Organizacja rozwija sieć partnerską z innymi organizacjami na poziomie Unii Europejskiej.  

7. Władze  

● Dorota Bregin (członek zarządu) – pedagog, trenerka różnorodności, antydyskryminacji, równości 
szans kobiet i mężczyzn. Koordynowała projekty Fundacji Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego, 
Stowarzyszenia Silesia Nostra, Stowarzyszenia Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej. Była 
przewodnicząca zarządu Stowarzyszenia Lambda Warszawa. Od 2013 roku jest członkiem zarządu 
TEA.  

● Kinga Karp (członek zarządu) - psycholog, trenerka antydyskryminacyjna, trenerka WenDo 
(metoda przeciwdziałania przemocy wobec kobiet), absolwentka m.in. studiów podyplomowych 
Gender Studies – Polityka Równości Płci w Procesie Kształcenia na Uniwersytecie Łódzkim. 
Współpracuje z wieloma organizacjami w zakresie przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji. 

● Ewa Rutkowska (członek zarządu) – trenerka WenDo, działaczka feministyczna. 

We władzach zasiadali 

We władzach Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej zasiadało wiele osób, których znajomości w 
trzecim sektorze budują sieć powiązań między TEA a innymi organizacjami.  

● dr Marta Rawłuszko – socjolog, doktor nauk społecznych. Współzałożycielka i pierwsza prezes 
TEA, obecnie zasiada w komisji rewizyjnej stowarzyszenia. Realizowała badania społeczne 
dotyczące przeciwdziałania różnym formom przemocy. Współpracowała m.in. z: Fundacją na rzecz 
Emancypacji i Równości STER, Polskim Towarzystwem Prawa Antydyskryminacyjnego, Lambda 
Warszawa. 

● Natalia Sarata – działaczka społeczna, edukatorka antydyskryminacyjna. Była skarbniczka TEA. 
Współkoordynatorka Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej. Laureatka nagrody Fundacji 
Polcul za działalność obywatelską. Redaktorka książki Herstoryczki – zbioru rozmów z kobietami z 
całej Polski zajmującymi się „odzyskiwaniem zapomnianej historii kobiet”. Współzałożycielka 
Fundacji Przestrzeń Kobiet.  

● Dominika Cieślikowska – psycholog, trenerka umiejętności międzykulturowych i 
antydyskryminacyjnych. Była członkiem: Rady ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, 
Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji, International Association of Cross-Cultural Psychology. 
Założycielka Sekcji Psychologii Międzykulturowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. 

● Małgorzata Jonczy – psycholog, pedagog, trenerka antydyskryminacyjna. Współzałożycielka TEA. 
Współautorka badań „Wielka nieobecna – o edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji 
formalnej w Polsce”. 
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● Joanna Grzymała-Moszczyńska – psycholog, trenerka antydyskryminacyjna, doktorantka w 
Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Była członkiem Spółdzielni „Ogniwo” w 
Krakowie. Współpracowała m.in. z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji. 

● David Sypniewski – grafik, animator kultury, trener antydyskryminacyjny. Pracuje w studiu 
graficznym Rzeczyobrazkowe. Jest prezesem Stowarzyszenia Praktyków Kultury.  

● Małgorzata Dymowska – trenerka, koordynatorka, autorka programów szkoleniowych z zakresu 
przeciwdziałania dyskryminacji. Prowadzi własną firmę szkoleniową. Ekspertka projektu Gender 
Index. Związana z Fundacją OŚKa, Feminoteka. 

● Agnieszka Sznajder – trenerka i konsultantka z zakresu zarządzania różnorodnością w miejscu 
pracy oraz tematyki work-life balance. Współpracuje z biznesem w zakresie rozwiązań 
równościowych. Była ekspertem merytorycznym projektu „Diversity Index”, realizowanego przez 
Konfederację Lewiatan.  

● Agata Teutsch – realizuje bardzo liczne projekty i publikacje w zakresie praw człowieka, 
przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy. Jest współzałożycielką i członkiem zarządu Fundacji 
Autonomia. Była pomysłodawcą TEA, grupy nieformalnej Ulica Siostrzana, Stowarzyszenia 
Trenerów Organizacji Pozarządowych i Towarzystwa Interwencji Kryzysowej.  

● Ewa Stoecker – psycholog, amerykanistka, trenerka antydyskryminacyjna. Współzałożycielka TEA. 
Należy do rady Fundacji Autonomia. Współzałożycielka i członkini zarządu Stowarzyszenia 
„Ekspedycja w Głąb Kultury”. 

● Ewa Okroy – animatorka, badaczka społeczno-kulturowa, trenerka, nauczycielka akademicka. 
Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Stowarzyszenia Na Styku, nieformalnej grupy 
trenerów i trenerek Kaskada Praw Człowieka na Pomorzu. Realizowała projekty z zakresu animacji 
społeczno-kulturowej m.in. w: Instytucie Sztuki Wyspa, Instytucie Kultury Miejskiej, Europejskim 
Centrum Solidarności, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia. 

● Katarzyna Dulak – psychoterapeuta, seksuolog, trenerka specjalizująca się w tematyce płci i 
seksualności. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt, Polskiego Towarzystwa 
Psychologicznego. Współzałożycielka Poradni Zdrowia Psychoseksualnego BezTabu w Gdańsku i 
Grupy Edukacyjnej BezTabu. 

● Marta Gontarska – edukatorka, rzeczniczka, trenerka edukacji globalnej. Prowadzi program 
edukacji w Instytucie Globalnej Odpowiedzialności. Jest członkiem grupy edukacyjnej w Grupie 
Zagranica – federacji organizacji zajmujących się współpracą rozwojową, wspieraniem 
demokracji, edukacją globalną i pomocą humanitarną. 

8. Wypowiedzi liderów w mediach 

● Ewa Rutkowska mówiła o pogłębianiu się mowy nienawiści w Polsce.  

„Z coraz większą dozą frywolności i swobody, jak przyznaje gość Trójki, wypowiadane są nienawistne 
komentarze w stosunku do takich grup jak np. geje, lesbijki, uchodźcy, kobiety itd. - Jest kilka grup, 
które są na to bardzo narażone, i to nie do końca się zmienia. Będą to raczej kobiety niż mężczyźni, 
przedstawiciele społeczności marginalizowanych i dyskryminowanych, a nie uprzywilejowanych - 
opowiada Ewa Rutkowska.” 

polskieradio.pl, Pracowita, zdolna i pojętna. Mowa nienawiści nad Wisłą, 25.07.2017 

● Ewa Rutkowska była wśród 100 sygnatariuszy listu skierowanego do premiera Mateusza 
Morawieckiego, który powiedział, że częściej dochodzi do przemocy w związkach nieformalnych.  

„W niedawnym wywiadzie udzielonym tygodnikowi „Gość Niedzielny” (Nr 1/2018) powiedział Pan, 
m.in.: «do przemocy nie dochodzi tam, gdzie występuje dbałość o więzy rodzinne, o normalny dom, 



 

167 
 

gdzie panuje miłość», «przemoc pojawia się częściej w związkach nieformalnych, a nie tych 
usankcjonowanych prawnie». […] nie możemy pozostać na te słowa obojętne. […] powielają one 
nieprawdziwy obraz problemu przemocy domowej […].” 

oko.press, Działaczki i dziennikarki protestują i punktują kłamstwa premiera, 8.01.2018 

● Ewa Gontarska – były członek zarządu stowarzyszenia, edukatorka i menedżerka, opowiada o 
swojej pracy na rzecz równouprawnienia:  

„- Czym się zajmujesz w Towarzystwie Edukacji Antydyskryminacyjnej? 

- Jestem edukatorką, menedżerką i koordynatorką. Pracuję z nauczycielkami, które potem przekazują 
wiedzę swoim uczennicom i uczniom. I ze środowiskiem akademickim, żeby poszerzać perspektywę 
jego członków. Wchodząc w te hermetyczne środowiska, próbuję przekształcić procesy uczenia się – 
pracować innymi metodami, na innych pojęciach, w innym trybie. Otwierać szkoły i uczelnie na 
różnorodność.” 

vogue.pl, Nie muszę postawić sobie pomnika, 11.07.2019 

9. Działania o największej ekspozycji medialnej 

● Największy rozgłos medialny zyskała zbiórka pieniędzy, którą rozpoczęło stowarzyszenie wraz z 
dwoma innymi organizacjami pozarządowymi. Pieniądze miały pokryć koszty procesu, jaki 
planowano wytoczyć Stowarzyszeniu Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza, które w 2016 
r. wysłało do ministerstwa edukacji oraz 20 tys. dyrektorów szkół list atakujący Towarzystwo 
Edukacji Antydyskryminacyjnej, Kampanię Przeciw Homofobii i Fundację na Rzecz Różnorodności 
Społecznej. 

● Zbiórka była prowadzona na portalu pomagam.pl. Zebrano 17 249 zł, tym samym przekroczono 
założony cel. 

10. Zaprzyjaźnione organizacje 

TEA współpracuje z kilkudziesięcioma organizacjami w ramach Koalicji na rzecz Edukacji 
Antydyskryminacyjnej:  

● TEA zainicjowała powstanie Koalicji w 2011 r. Ponadto koordynuje pracami od jej powstania. 
Koalicja zrzesza organizacje pozarządowe, partnerów społecznych i grupy nieformalne, których 
celem jest wprowadzenie edukacji antydyskryminacyjnej do systemu edukacji formalnej w Polsce. 
Koalicja zrzesza 60 organizacji z 20 miejscowości w Polsce. Od września 2016 roku jej działania są 
finansowane ze środków Fundacji Batorego. 

TEA co jakiś czas podejmuje działania z organizacjami LGBT: 

● W 2016 prowadziła razem z Kampanią Przeciw Homofobii i Fundacją na Rzecz Różnorodności 
Społecznej zbiórkę pieniędzy na pozew przeciwko Stowarzyszeniu Rodzin Wielodzietnych.  

● W 2017 roku razem z Kampanią Przeciw Homofobii, Lambdą Warszawa, Fundacją Wolontariat 
Równości i Stowarzyszeniem Miłość nie Wyklucza wystąpiły z oświadczeniem w sprawie śmierci 
14-letniego Kacpra z Gorczyna. Solidaryzowały się ze wszystkimi doświadczającymi przemocy i 
dyskryminacji na tle homofobii w szkole. Oświadczenie podpisało 90 podmiotów. 
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XXXIV. Stowarzyszenie Bears of Poland  

Siedziba  Warszawa 
Poziom radykalizmu niski 
Wielkość/skala działania średnia/ogólnopolska 
Główne postulaty edukacja społeczna na rzecz tolerancji wobec LGBT, promocja zdrowia  
Najważniejsza 
działalność 

integracja subkultury LGBT określanej jako „Bears”, promocja wiedzy o 
zdrowiu 

Skala udziału w debacie 
publicznej 

brak 

Zasięgi w mediach 
społecznościowych 
(liczba polubień na FB) 

1,8 tys.  

Finansowanie zbiórka 1%, darowizny, grant Miasta Stołecznego Warszawy (razem z 
czterema innymi organizacjami) 

Powiązania polityczne nie zidentyfikowano 
Powiązania inne nie zidentyfikowano 

 

1. Podstawowe informacje 

• Stowarzyszenie zostało założone w czerwcu 2009 r.  
• Stowarzyszenie nie posiada statusu OPP. 

2. Finansowanie 

● Stowarzyszenie nie publikuje sprawozdań finansowych ani merytorycznych.  
● Stowarzyszenie współpracuje z OPP „Pozytywni w Tęczy”, za której pośrednictwem Stowarzyszeniu 

można przekazać 1% podatku. Stowarzyszenie informuje, że w ten sposób za 2016 r. uzyskało 1,2 
tys. zł, a za 2017 r. – 1,5 tys. zł. 

● Wysokość rocznej składki członkowskiej wynosi 120 zł. 
● Miasto Stołeczne Warszawa - współudział w projekcie „Razem Plus II”, którego celem jest wsparcie 

nosicieli HIV w Warszawie. Wysokość grantu to 345 tys. zł. na lata 2018-2020. Stowarzyszenie 
współdziała z 4 innymi NGOs (m.in. Fundacja REFFORM).  

3. Powiązania polityczne 

Nie zidentyfikowano.  

4. Powiązania inne 

Nie zidentyfikowano. 

5. Misja 

● Prowadzenie działań związanych z edukacją, w szczególności edukacją społeczną na rzecz tolerancji 
wobec zjawiska homoseksualności, biseksualności i transseksualności. 

● Promocja zdrowia, w szczególności zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego: kształtowanie 
pozytywnej świadomości kobiet i mężczyzn homoseksualnych, biseksualnych i transseksualnych; 
profilaktyka zakażeń chorób przenoszonych droga płciową (w tym HIV). 

6. Działalność 
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● Działalność Stowarzyszenia skupia się na integracji subkultury LGBT określanej jako „Bears”. Należą 
do niej mężczyźni o potężnej budowie ciała noszący zarost. Poza cechami fizycznymi tę subkulturę 
określa życzliwe i pozytywne nastawienie do otoczenia. W ramach integracji Stowarzyszenie 
organizuje wspólne wyjazdy i imprezy a także wybory Mr Bear oraz Mr Chaser Poland. 

● Stowarzyszenie bierze udział w kampanii społecznej „Niewykrywalny – Niezakażający”. Jej celem 
jest walka z stygmatyzacją osób żyjących z HIV oraz zachęta do badań na obecność chorób 
przenoszonych drogą płciową i zachęta do podejmowania terapii antyretrowirusowej. 
Merytoryczną podstawą kampanii są badania PARTNER. Dowodzą one, że osoba zdrowa nie ma 
możliwości zakażenia się HIV od partnera seropozytywnego, gdy jest on poddany systematycznej 
terapii ARV i u którego poziom wiremii HIV we krwi utrzymuje się na poziomie niewykrywalnym 
oraz u partnerów nie występują inne choroby przenoszone drogą płciową. 

 

Źródło: Facebook 

7. Władze  

Aktualny skład zarządu Stowarzyszenia nie jest jeszcze dostępny publicznie. Dane w KRS nie zostały 
zaktualizowane po czerwcowym powołaniu Zarządu V kadencji. Na stronie internetowej dostępne są 
jedynie imiona i inicjały nazwisk członków nowego zarządu. Poza tym zarząd Stowarzyszenia dba o 
zachowanie anonimowości i w domenie publicznej brakuje informacji o jego członkach. 

Marcin Zamorowski (prezes) – szef kuchni, właściciel firmy cateringowej Service & Kitchen spod 
Warszawy. Był gościem podczas seminarium Queer UW „Grube czy podniecające? Perspektywa fat 
studies w kontekście tworzenia norm cielesności i seksualności”  

Rafał Pisarek (wiceprezes) – inżynier, członek komisji rewizyjnej w małopolskiej Federacji Znaki 
Równości, działającej na rzecz społeczności LGBT.  

Bartłomiej Graboś (członek zarządu) 

Grzegorz Grzelczyk (skarbnik) 

Bartłomiej Kardas (sekretarz) 

8. Wypowiedzi liderów w mediach 

Brak. 

9. Działania o największej ekspozycji medialnej 

Brak. 
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10. Zaprzyjaźnione organizacje 

Pozytywni w Tęczy, Bądź z nami, Pomoc Socjalna, Res Humanae, Fundacja REFFORM, Federacja Znaki 
Równości.  

Dodatkowo kilka małych polskich firm, głównie restauracji i spa, z którymi współpracuje 
Stowarzyszenie. 

XXXV. Fundacja REFFORM  

Siedziba  Warszawa 
Poziom radykalizmu niski 
Wielkość/skala działania średnia/ogólnopolska 
Główne postulaty zwiększenie świadomości zdrowotnej oraz integracja osób LGBT z 

subkultury „Fetish” 
Najważniejsza 
działalność 

integracja subkultury LGBT „Fetish” poprzez organizowanie imprez, 
pomoc psychologiczna i prawna dla chorych lub wykluczonych społecznie 
osób LGBT, promocja zdrowia i bezpiecznego seksu wśród osób LGBT 

Skala udziału w debacie 
publicznej 

niska 

Zasięgi w mediach 
społecznościowych 
(liczba polubień na FB) 

242 

Finansowanie granty (m.st. Warszawa), zbiórka 1%, darowizny 
Powiązania polityczne nie zidentyfikowano 
Powiązania inne niewielka sieć kontaktów w środowisku LGBT 

 

1. Podstawowe informacje 

● Fundacja założona w kwietniu 2016 r. Wpisana do KRS w lutym 2017 r. Fundacja nie posiada 
statusu OPP. 

● W statucie Fundacja nie informuje, że jej działania są skoncentrowane na społeczności LGBT, 
zwłaszcza na subkulturze „Fetish” (dresy, skóra, lateks, militaria). 

2. Finansowanie 

●  Głównym źródłem przychodów Fundacji są darowizny. Fundacja informuje, że od zagranicznych firm 
i osób prywatnych w 2018 r. uzyskała 7,7 tys. zł. Fundacja otrzymała również niewielką dotację z urzędu 
miasta. 
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Źródło: Sprawozdanie finansowe za 2018 r. 

● Wśród kosztów ważnym punktem są wynagrodzenia. 

 

 

Źródło: Sprawozdanie finansowe za 2018 r. 
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● Zbiórka 1% - Fundacja współpracuje z OPP „Pozytywni w Tęczy”, za pośrednictwem której można 
przekazać 1% podatku. Fundacja informuje, że w ten sposób za 2017 r. uzyskała 3,9 tys. zł, a za 
2018 r. – 6,1 tys. zł. 

● Pozytywni w Tęczy - w 2018 r. (trzeci rok z rzędu) stowarzyszenie „Pozytywni w Tęczy” przekazało 
Fundacji darowiznę w wysokości 3,1 tys. zł. na realizację celów statutowych. 

● Miasto Stołeczne Warszawa - współudział w projekcie „Razem Plus II”, którego celem jest wsparcie 
nosicieli HIV w Warszawie. Wysokość grantu to 345 tys. zł. na lata 2018-2020. Stowarzyszenie 
współdziała z 4 innymi NGOs (m.in. Bears of Poland). 

● Fundacja przekazała 500 zł darowizny dla Fundacji Cicha Tęcza w ramach wspólnej organizacji 
Ogólnopolskiego Zlotu Głuchych w Poznaniu. 
 

● Z informacji na Facebooku wynika, że miasto Poznań wsparło Fundację kwotą 500 zł. 

 

Źródło: Facebook 

3. Powiązania polityczne 

Powiązania polityczne Fundacji ograniczają się do „znajomości” w mediach społecznościowych z 
Robertem Biedroniem (lider Wiosny).  

 

4. Powiązania inne 

Powiązania Fundacji w środowisku LGBT ograniczają się do „znajomości” w mediach 
społecznościowych z Krystianem Legierskim (aktywistą LGBT), Rafałem Pisarkiem (Bears of Poland), 
Tomem Siarą (prawdopodobnie Bears of Poland). 

5. Misja 

• Edukacja i propagowanie wiedzy o zdrowiu oraz promocja bezpiecznego seksu. 
• Budowanie więzi społecznych. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.  
• Krzewienie równouprawnienia i postaw antydyskryminacyjnych oraz wspieranie przedsięwzięć z 

nimi związanych.  

6. Działalność 

● Fundacja informuje, że jej kluczowym programem jest „Na zdrowie”, na który składają się dwa 
„podprogramy”. W ramach inicjatywy The Nest im. Macieja Chojnackiego Fundacja zapewnia 
profesjonalną pomoc psychoterapeutyczną osobom, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej z 
powodu choroby oraz z przyczyn psychoseksualnych. Z kolei projekt informacyjno-edukacyjny 
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Filadelfia ma na celu profilaktykę zakażeń i zachorowań na HPV, HCV, HIV i kiłę. W celu realizacji 
programu Fundacja współpracuje z ekspertami: lekarzami, psychoterapeutami i prawnikami. 

● W listopadzie 2018 r. Fundacja współorganizowała zlot środowiskowy w Berlinie, podczas którego 
promowała program The Nest. Podczas zlotu zebrano: 156,31 euro oraz 406 zł. 

● Fundacja współorganizowała liczne imprezy (np. Mister Rubber Poland, comiesięczne imprezy U-
BOOT) podczas których promowała bezpieczny seks poprzez rozdawanie ulotek informacyjnych, 
prezerwatyw i lubrykantów. 

7. Władze  

● Fundator 

Robert Strzelecki – były żołnierz, ukończył służbę w randze podpułkownika. W 2004 r. był szefem biura 
prasowego i rzecznikiem prasowym Dowódcy Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe w Iraku. 
Absolwent szkoły muzycznej 2st., uczelni cywilnych i wojskowych w Polsce oraz kursów 
specjalistycznych w Kanadzie i Niemczech. Posługuje się językiem angielskim, arabskim, rosyjskim i 
włoskim. Obecnie właściciel i dyrektor wykonawczy hurtowni akcesoriów erotycznych Playroom. Firma 
ta jest właścicielem największych w Polsce salonów fetyszu REFFORM Fetish Store. 

● Zarząd Fundacji 

Robert Strzelecki – prezes 

Marcin Fröhlich (wiceprezes) – właściciel i dyrektor zarządzający w internetowej hurtowni akcesoriów 
erotycznych Playroom. 

● Kapituła Fundacji 

Przemysław Starosta (przewodniczący Kapituły) - Mister Leather Poland 2011 

Cezary Stawecki (sekretarz Kapituły) - absolwent Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego, specjalista zdrowia publicznego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej w 
zakresie profilaktyki STD oraz zachowań seksualnych. 

Szymon Kiełpiński (członek Kapituły) – bibliotekarz, kierownik Pracowni Języka Haseł Przedmiotowych 
w Bibliotece Narodowej. 

● Komisja Rewizyjna 

Marcin Zamorowski (członek Kapituły, przewodniczący Komisji Rewizyjnej) - szef kuchni, właściciel 
firmy cateringowej Service & Kitchen spod Warszawy, b. prezes Stowarzyszenia Bears of Poland.  

Roman Kubera – członek Kapituły – wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej. 

Rafał Nowak – członek Kapituły – sekretarz Komisji Rewizyjnej. 

8. Wypowiedzi liderów w mediach 

Brak. 

9. Działania o największej ekspozycji medialnej 

Zainteresowanie niektórych mediów, w tym dziennika Rzeczpospolita, wzbudziło otwarcie w 
Warszawie Fetish Store’u. Publikacje zawierały wypowiedzi założycieli sklepu, którzy są jednocześnie 
we władzach Fundacji REFFORM. 



 

174 
 

„- To olbrzymie wydarzenie w świecie erotycznym. Takich sklepów jest na świecie pięć. Warszawa 
będzie szósta, po Londynie, Montrealu, Dortmundzie, Kolonii i Johanessburgu – mówi Marcin Fröhlich, 
pomysłodawca i założyciel salonu. (…) 

– Jeszcze kilka lat temu samo słowo fetyszysta kojarzyło się z jakimś zboczeńcem – śmieje się Robert 
Strzelecki z Reform Fetish Store. - Dzisiaj już tak nie jest. Fetyszem jest przecież wszystko to, co nas 
kręci. Może to być duży biust, kobiece nogi, ale także seksowne szpilki, lateksowy kostium, czy strój 
policjantki. Ludziom podobają się takie dodatki i chętnie po nie sięgają . To dla nich otwieramy nasz 
salon. Osoby chcące urozmaicić życie seksualne znajdą w nim każdy erotyczny gadżet, jaki tylko 
przyjdzie im do głowy. Od łagodnych fantazji seksualnych jak delikatne, estetyczne i ekskluzywne 
wibratory dla kobiet, aż po erotyzm bardziej wysublimowany: sznury, electroseks, smycze, wiązania.” 

Rzeczpospolita, Warszawa szósta na seksualnej mapie świata, 23.02.2012 

10. Zaprzyjaźnione organizacje 

Fundacja REFFORM współpracuje na stałe z 5 organizacjami: Stowarzyszeniem Bears of Poland, 
Zjednoczeniem Pozytywni w Tęczy, Stowarzyszeniem Klub Sportowy Chillli, Fundacją Cicha Tęcza, 
Grupą Stonewall. 

XXXVI. Fundacja Cicha Tęcza  

Siedziba  Warszawa 
Poziom radykalizmu niski 
Wielkość/skala działania mała/ogólnopolska 
Główne postulaty szerzenie tolerancji i wyrównanie szans głuchych osób LGBT w 

społeczeństwie 
Najważniejsza 
działalność 

edukacja seksualna osób głuchych 

Skala udziału w debacie 
publicznej 

brak 

Zasięgi w mediach 
społecznościowych 
(liczba polubień na FB) 

700 osób  

Finansowanie grant PlanetRomeo Foundation (powiązana z międzynarodowym 
portalem społecznościowym dla gejów PlanetRomeo), mikrogrant 
Lambda Warszawa (z funduszu Stonewall), zbiórki internetowe, zbiórka 
1%  

Powiązania polityczne nie zidentyfikowano 
Powiązania inne nie zidentyfikowano 

 

1. Podstawowe informacje 

● Fundacja została założona w lutym 2018 r. Jej celem jest szerzenie tolerancji i wyrównanie szans 
społecznych głuchych osób LGBT.. 
 

2. Finansowanie 
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● Grant z PlanetRomeo Foundation – przyznany w lutym 2019 r. na projekt Tożsamość Głuchych 
LGBT (wyjazd szkoleniowo-integracyjny). Fundacja jest powiązana z PlanetRomeo, działającym na 
całym świecie portalem społecznościowym dla gejów. 

● Grant z Lambda Warszawa (fundusz Stonewall) – dotacja 1 tys. zł na projekt "Tożsamość Głuchych 
LGBT". Lambda Warszawa udziela mikrograntów dla innych organizacji na działania na rzecz gejów 
i lesbijek. 

● Zbiórki internetowe – w styczniu 2019 r. fundacja poprzez portal crowdfundingowy pomagam.pl 
zebrała 2800 zł (100 proc. założonego celu) na projekt „O seksie po cichu” - warsztaty prowadzone 
w języku migowym dotyczące seksualności m.in. tożsamości płciowej czy bezpiecznego seksu.  

● Fundacja znajduje się prawdopodobnie w złej sytuacji finansowej. W lutym 2019 r. szukała osoby, 
która pokryje roczny koszt utrzymania strony internetowej (400 zł). Informowano, że budżet 
fundacji nie jest w stanie pokryć tego wydatku.  

● Fundacja przystąpiła do akcji „1% – Wspólny Cel” Fundacji Kamienica1. Pieniądze z 1% podatku 
dochodowego, które zostaną przekazane Fundacji Kamienica1 na cel szczegółowy „edukacja 
seksualna głuchych” trafią do Fundacji Cicha Tęcza. 

3. Powiązania polityczne 

Nie zidentyfikowano.  

4. Powiązania inne 

Nie zidentyfikowano.  

5. Misja 

● Szerzenie tolerancji i wyrównanie szans głuchych osób LGBT w społeczeństwie;  
● Integracja osób głuchych z resztą społeczeństwa; 
● Minimalizacja poczucia samotności nieheteroseksualnych głuchych. 

 
6. Działalność 

● Szkolenia nt. seksualności dla osób Głuchych LGBT – w ramach projektu "O seksie po cichu". 
Szkolenia są prowadzone w Polskim Języku Migowym.  

● Kursy Polskiego Języka Migowego – poziomy od A1 do C2. Kursy nie tylko dla osób LGBT. Koszt w 
zależności od poziomu od 500 do 2250 zł. Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie kosztu 
kursu ze środków PFRON.  

● Leksykon Polskiego Języka Migowego związany z tematyką LGBT – obejmował będzie słownictwo 
z zakresu seksualności, zdrowia, kultury. Prace nad leksykonem rozpoczęły się w sierpniu 2019 r.  

● Wyjazd szkoleniowo-integracyjny dla Głuchych LGBT – wyjazd miał odbyć się w maju 2019 r., 
jednak został odwołany z powodu niewystarczającej ilości zgłoszeń.  
 

7. Władze  

● Mariusz Szpitalny - założyciel i prezes fundacji. Osoba głucha porozumiewająca się językiem 
migowym. Absolwent zarządzania finansami na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w 
Siedlcach. Student finansów i rachunkowości w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. 
Deklaruje, że jest osobą głuchą, spotykającą się na co dzień z barierami komunikacyjnymi w 
społeczeństwie, doświadczającą nierównego traktowania nie tylko ze względu na 
niepełnosprawność słuchową, ale i swoją orientację seksualną. 
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● Patrick Arten Jaskulski (wiceprezes fundacji) – absolwent Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla 
Dzieci Niesłyszących w Poznaniu. 
 

8. Wypowiedzi liderów w mediach 

● Przyczyny powstania fundacji  
Jako przyczynę powstania fundacji Mariusz Szpitalny wskazał fakt, że osoby głuche LGBT z powodu 
problemów z komunikacją nie mają się do kogo zwrócić. Inne organizacje LGBT nie mogą im wiele 
zaproponować.  

„Mariusz Szpitalny: Osoby należące do społeczności głuchych spotykają się na co dzień z barierami 
komunikacyjnymi w świecie przystosowanym do życia osób słyszących. Osoby głuche orientacji 
nieheteroseksualnej mają dodatkowy problem z funkcjonowaniem w tak skonstruowanym świecie. Są 
organizacje pomagające w akceptacji własnej orientacji, pomagające w przezwyciężaniu trudności 
napotykanych w życiu osób LGBT, ale dotyczy to osób potrafiących się komunikować za pomocą głosu. 
Osobom niesłyszącym pozostaje ograniczony kontakt w sprawach związanych z ich życiem osobistym, 
zawodowym i społecznym.” 

Facebook „Replika”, 11.05.2018  

9. Działania o największej ekspozycji medialnej 

Brak 

10. Zaprzyjaźnione organizacje 

Fundacja REFFORM – fundacja była współorganizatorem ogólnopolskiego zlotu LGBT głuchych w 
Poznaniu.  

Inne: Grupa Stonewall, Bears of Poland.  

XXXVII. Stowarzyszenie Sistrum Przestrzeń Kultury Lesbijskiej  

Siedziba  Warszawa  
Poziom radykalizmu niski 
Wielkość/skala działania mała/lokalna  
Główne postulaty Odrębność kultury lesbijskiej w środowisku LGBT; Kultura lesbijska 

posiada istotny wkład w polską kulturę  
Najważniejsza 
działalność 

Organizacja wydarzeń rozwijających kulturę lesbijską w Polsce  

Skala udziału w debacie 
publicznej 

niska  

Zasięgi w mediach 
społecznościowych 
(liczba polubień na FB) 

1,2 tys.  

Finansowanie samofinansowanie, zbiórki internetowe, darowizny 
Powiązania polityczne Partia Zieloni 
Powiązania inne Stół Powszechny (Teatr Powszechny w Warszawie), Stowarzyszenia na 

rzecz Osób LGBT Tolerado i Fundacji Hominem Quero 
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1. Podstawowe informacje 

● Stowarzyszenie zwykłe zarejestrowane w 2017 r. w Warszawie.  
● Osoby tworzące stowarzyszenie mają „wieloletnie doświadczenie” w działaniach skierowanych 

przede wszystkim do lesbijek i kobiet nieheteronormatywnych.  

2. Finansowanie 

● Stowarzyszenie informuje na stronie internetowej, że wszystkie dotychczasowe działania 
stowarzyszenia były finansowe przez jego członkinie.  

● Obecnie stowarzyszenie informuje, że można jego działalność wesprzeć dobrowolną darowizną 
bezpośrednio lub za pośrednictwem portalu pomagam.pl. Jak na razie stowarzyszenie zebrało 530 
zł.  

● Ze sprawozdania finansowego wynika, że w 2017 r. stowarzyszenie osiągnęło przychody w 
wysokości 20 zł.  

3. Powiązania polityczne 

● Magdalena Wielgołaska jest związana z Partią Zieloni – należy do krajowego sądu koleżeńskiego 
partii.  

4. Powiązania inne 

● Stowarzyszenie jest zaprzyjaźnione ze Stołem Powszechnym – kawiarnia i przestrzenią 
warsztatową Fundacji Strefa WolnoSłowa i Teatru Powszechnego.  

● Za pośrednictwem Magdaleny Wielgołaskiej organizacja jest powiązana ze Stowarzyszeniem na 
rzecz Osób LGBT Tolerado i Fundacją Hominem Quero.  

5. Misja 

● Stowarzyszenie poprzez organizację pokazów filmowych, performensów osobistych i 
politycznych, spotkań nt. literatury i sztuki, podejmuje tematykę kobiecej 
nieheteronormatywności, a tym samym zmierza do podkreślenia istotnego wkładu lesbijek w 
polską kulturę.  

6. Działalność 

● Stowarzyszenie organizuje wykłady, warsztaty, pokazy filmowe, prezentacje performensów, 
nagrywa podcasty nt. kultury lesbijskiej. 

● We współpracy ze Stołem Powszechnym stworzyło cykl wydarzeń przedstawiających artystyczny 
dorobek kobiet (artystek, pisarek, poetek, twórczyń filmów i performensów itd.).  

● Stowarzyszenie Sistrum i Lesbijska Inspira zorganizowały podczas X Ogólnopolskiego Kongresu 
Kobiet panel „Kłopoty z lesbijką? Rzut oka na kulturę lesbijek” w Polsce. 

● Sistrum tworzy również tzw. projekty „siostrzane”, rozwijające świadomość kulturową lesbijek: 
Teatr Lesbijski, Lesbijska Inspira, O’Less Festiwal, A kultura LGBTQ+ nie poczeka!, Kobieta 
Nieheteronormatywna.  

7. Władze   

Założycielki fundacji określają siebie jako „inicjatorki”: 

● Agnieszka Małgowska – lesbijka, feministka, aktywistka, reżyserka, trenerka teatralna, 
scenarzystka. 
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● Monika Rak – lesbijka, feministka, aktywistka, aktorka, dramatopisarka, filmowiec, grafik.  
Agnieszka Małgowska i Monika Rak w życiu osobistym są parą. Od 2009 r. razem tworzą Damski 
Tandem Twórczy. Wspólnie realizują filmy i spektakle. Współorganizowały cykl debat i audycji 
„Kobieta Nieheteronormatywna”. Współtworzą projekt „A kultura LGBTQ+ nie poczeka!”.  

● Magdalena Wielgołaska – współzałożycielka Stowarzyszenia na rzecz Osób LGBT Tolerado i 
Fundacji Hominem Quero – Szukam Człowieka, zaangażowana w Kręgi Kobiece i odzyskiwanie 
Kobiecej Mocy, założycielka strony Strefa Les*, współpracowniczka projektu „A kultura LGBTQ+ 
nie poczeka!”. Była członkiem rady Fundacji Strefa Zieleni. Jest menedżerem firmy 
KonopneKuracje.pl, sprzedającej paramedyczne produkty na bazie konopi indyjskiej. Jest 
związana z Partią Zieloni.  

● Maja Korzeniewska – koordynowała projekty Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza, a także 
programy: Obywatele dla Demokracji Fundacji Batorego, Siostrzeństwo (doświadczenia kobiet z 
krajów Europy Środkowej i Unii Europejskiej), Razem przeciw przemocy (przeciwdziałanie 
przemocy domowej wobec kobiet, dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych). Współautorka 
książki Kobiety w Polsce w latach 90. Raport Centrum Praw Kobiet. 

8. Wypowiedzi liderów w mediach 

Liderki stowarzyszenia wypowiadają się dla portali feministycznych, a także dla mediów ogólnopolskich 
(TOK FM, Vogue).  

● Agnieszka Małgowska i Monika Rak w wywiadzie dla Vogue stwierdziły, że założyły stowarzyszenie 
Sistrum, ponieważ chciały podkreślić swoistość, odrębność kultury lesbijskiej wewnątrz 
środowiska LGBT.  

„[Agnieszka Małgowska:] Nasłuchałyśmy się, że nie ma sensu oddzielać „L” od pozostałych tęczowych 
literek LGBTQ. A my chcemy dać temu „L” głos. […] W ramach tęczowej społeczności, która coraz 
mocniej ulega komercjalizacji i lansuje politykę asymilacyjną, proponujemy inny tryb działania: 
artystyczny, lesbijski, offowy. Sistrum promuje wolność prezentowania kobiecej 
nieheteronormatywnej tożsamości.” 

Vogue.pl, Dwa razy „L”: lesbijskie i lokalne, 06.09.2018 

● Monika Rak w wywiadzie udzielonemu Feminotece nt. projektu Lesbijska Inspira stwierdza, że 
lesbijki nie zawsze odnajdują się w środowisku LGBT.  

„[Monika Rak:] I dlatego to jest temat, który ponownie warto przerobić w całej społeczności LGBTQ+. 
Coming out nie jest rozwiązaniem dla wszystkich i wszystkiego nie rozwiązuje, wbrew powszechnie 
panującemu mitowi. […] Tu warto podkreślić, że jeszcze wiele kobiet nie ma odwagi mówić o swoich 
doświadczeniach otwarcie. Tworzą swoje mikroświaty, ale w poczuciu, że to jednak nie jest tak do 
końca w porządku… Często dopiero tworząc udany związek kobiety mają siłę, by wspólnie zawalczyć o 
siebie i zacząć działać na rzecz zmian. A wsparcie niekoniecznie znajdują w społeczności LGBTQ+, lecz 
w świecie osób otwartych na różnorodność, z feministycznym zacięciem – niezależnie od orientacji.” 

feminoteka.pl, Lesbijska Inspira. Minął rok. To, o czym mówiłyśmy w prywatnych rozmowach, stało się 
częścią debaty publicznej, 06.12.2018  

9. Działania o największej ekspozycji medialnej 

● Stowarzyszenie nie prowadziło działań o dużym oddźwięku medialnym.  

10. Zaprzyjaźnione organizacje 
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● Feminoteka, Stowarzyszenia na rzecz Osób LGBT Tolerado i Fundacji Hominem Quero, Miłość Nie 
Wyklucza.  

 

XXXVIII. Stowarzyszenie „Klub Sportowy Chilli”  

Siedziba  Katowice 
Poziom radykalizmu niski 
Wielkość/skala działania mała/lokalna  
Główne postulaty promocja sportu i zdrowia wśród osób różnych orientacji seksualnych 
Najważniejsza 
działalność 

prowadzenie sekcji sportowych  

Skala udziału w debacie 
publicznej 

bardzo mała 

Zasięgi w mediach 
społecznościowych 
(liczba polubień na FB) 

-  

Finansowanie brak danych  
Powiązania polityczne nie zidentyfikowano 
Powiązania inne Instytucje i firmy działające na rzecz środowiska LGBT 

 

1. Podstawowe informacje 

● Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w 2016 r. w Katowicach, ale jego działalność sięga 2009 r. 
, kiedy została zorganizowana Amatorska Drużyna Siatkówki LGBT – Chillli Katowice. 

● Stowarzyszenie prowadzi sekcje sportowe przeznaczone dla sympatyków środowiska LGBT. 
● Uczestnicy sekcji biorą udział w sportowych zawodach LGBT w Polsce i za zagranicą.  

2. Finansowanie 

● Brak informacji na stronie klubu nt. finansowania. Nie zostały też zamieszczone żadne 
sprawozdania. Można jednak zakładać, że klub jest wspierany finansowo przez firmy partnerskie.  

3. Powiązania polityczne 

• Nie zidentyfikowano.  

4. Powiązania inne 

Do partnerów stowarzyszenia należą: Chorzów wprawia w ruch, Katowice dla odmiany, Stowarzyszenie 
Tęczówka, Sauna Heaven, Fundacja REFFORM, REFFORM Fetish Store, Barefoot Wine, Stowarzyszenie 
„Nigdy więcej”, Kinky Winky Queer Sex Shop, HAH Art & Music Club, Outfilm, Fundacja Autonomia, 
Lambda Warszawa, Feminoteka, Tongariro Releasing, Cocktajl.pl..  

5. Misja 

Do głównych celów organizacji należą:  

● Upowszechnianie kultury fizycznej, promocja zdrowia fizycznego i psychicznego wśród osób 
różnych orientacji seksualnych.  
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● Upowszechnianie praw człowieka, przeciwdziałanie dyskryminacji, zwłaszcza ze względu na 
tożsamość, orientację seksualną i płeć. 

6. Działalność 

● Zajęcia sportowe odbywają się w czterech sekcjach: siatkówka, tenis, basen i taniec towarzyski.  
● Stowarzyszenie organizuje jedyny w Polsce turniej tenisowy LGBT - Chillli Tennis Open.  
● Stowarzyszenie stworzyło również grupę tańca towarzyskiego equality (taniec w parach 

homoseksualnych).  

7. Władze  

● Michał Zadróż (prezes)  
● Artur Czajka (wiceprezes)  
● Rafał Chmiela (skarbnik) – pracuje w branży teleinformatycznej, jest instruktorem tańca 

towarzyskiego.  

8. Wypowiedzi liderów w mediach 

Liderzy stowarzyszenia nie wypowiadają się w mediach.  

9. Działania o największej ekspozycji medialnej 

Brak.  

10. Zaprzyjaźnione organizacje 

Instytucje i firmy działające na rzecz środowiska LGBT.  

XXXIX. Stowarzyszenie Voces Gaudii 

Siedziba  Warszawa 
Poziom radykalizmu niski 
Wielkość/skala działania mała/ogólnokrajowa  
Główne postulaty promocja kultury LGBT  
Najważniejsza 
działalność 

wykonywanie muzyki chóralnej na żywo podczas wydarzeń istotnych dla 
środowiska LGBT 

Skala udziału w debacie 
publicznej 

niska  

Zasięgi w mediach 
społecznościowych 
(liczba polubień na FB) 

1,5 tys.  

Finansowanie Fundacja Batorego (Fundusz im. Staszka Jonczyka „Śpiewaj”), zbiórki 
internetowe 

Powiązania polityczne nie zidentyfikowano  
Powiązania inne Fundacja Wiara i Tęcza 

 

1. Podstawowe informacje 

● Voces Gaudii powstało w 2014 r. W 2017 r. zostało wpisane do ewidencji stowarzyszeń zwykłych 
prowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawy. 

● Chór ma siedzibę w Warszawie, ale koncertuje w całej Polsce.  
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2. Finansowanie 

● Stowarzyszenie otrzymało grant Funduszu im. Staszka Jonczyka „Śpiewaj” w 2019 r. w wysokości 
4000 zł (funduszem administruje Fundacja Batorego). Stowarzyszenie było też sponsorowane 
przez dieTAKTLOSEN (najstarszy chór mieszany dla gejów, lesbijek i ich przyjaciół z niemieckiego 
Koln). 

● Stowarzyszenie prowadziło akcję crowdfundingową wśród sympatyków. Dzięki zebranym 
pieniądzom chór wyjechał do Monachium na festiwal Various Voices.  

● Stowarzyszenie informuje, że posiada dwóch prywatnych sponsorów. Posiada również ofertę 
sponsorską skierowaną do firm.  

3. Powiązania polityczne 

● Nie zidentyfikowano. 

4. Powiązania inne 

● Jednym z partnerów stowarzyszenia jest marketingowa Agencja S Words założona przez 
Grzegorza Miecznikowskiego, jednego z członków chóru Voces Gaudii. 

5. Misja 

● Celem stowarzyszenia jest promocja kultury muzycznej i rozwój jego członków, a także wspieranie 
społeczności LGBT i promocja kultury LGBT. 

6. Działalność 

● Chór występuje podczas różnych wydarzeń istotnych dla środowiska LGBT, np.: Parady Równości 
w Warszawie, Poznańskiego Marszu Równości, Warszawskiego Dnia Równości, Trójmiejskiego 
Tygodnia Równości.  

● Uświetnia wydarzenia ważnych organizacji LGBT, np. mini koncert podczas Gali Kampanii Przeciw 
Homofobii „Ramię w ramię po równość”, występ podczas Konferencji ILGA Europe.  

● Nagrywa utwory i teledyski, np.: „Kolędy dla Tęczowego Boga” Grzegorza Turnaua w aranżacji 
chóralnej Miszy Czerniaka, teledysku do piosenki „Weźmy Ślub” (polskojęzyczna wersja hymnu 
równości małżeńskiej z Australii). 

● Koncertuje z innymi chórami, np. koncert w sali im. Agnieszki Osieckiej w Polskim Radio z 
australijskim zespołem Pacific Pride Choir.  

● Uczestniczy w wydarzeniach międzynarodowych, np. Festiwal Various Voices w Monachium. 

7. Władze  

● Adrian Krzywicki (prezes zarządu) – pracuje jako menedżer w drogerii Sephora.  
● Magdalena Szymalak (członek zarządu) – psycholog, seksuolog, pracuje jako terapeutka i trenerka. 

Współpracowała z Grupą Edukatorów Seksualnych PONTON i Stowarzyszeniem Lambda 
Warszawa. Prowadzi warsztaty edukacji seksualnej oraz komunikacji dla dzieci, młodzieży i 
dorosłych. 

● Misza Czerniak (członek zarządu) – językoznawca, informatyk, dyrygent chóralny z wykształcenia. 
Jest kierownikiem chóru w Voces Gaudii. Koordynuje projekt Journey to Changemaker Certificate 
w Ashoka. Związany z Fundacją Wiara i Tęcza. Od 2019 członek zarządu międzynarodowego 
stowarzyszenia Legato – organizacji zrzeszającej chóry LGBT. Pochodzi z Moskwy. 

● Tomasz Jaros (członek zarządu) 

8. Wypowiedzi liderów w mediach 
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Najbardziej medialnym liderem stowarzyszenia jest Misza Czerniak. Popularność zyskał m.in. dzięki 
programowi The Voice of Poland, w którym publicznie przyznał się do tego, że jest gejem. O swoim 
homoseksualizmie opowiadał m.in. w Newsweeku, Radiu dla Ciebie, Onecie.  

„Walczyłem ze sobą przez 13 lat. [...] W ciągu tych lat ożeniłem się, urodziła się nam córka, a potem 
były trudne lata małżeństwa, po których się rozstaliśmy […]. Dochodząc do siebie po tych wszystkich 
życiowych perturbacjach, odkryłem, że moje założenie, że Bóg chce dla mnie cudu i dokona tej zmiany, 
opiera się nie o moje przekonanie w wiarę, tylko przez to, co spłynęło z zewnątrz, czyli kultury i tradycji 
Kościoła […].” 

wiadomości.onet.pl, Czerniak o byciu gejem: walczyłem ze sobą przez 13 lat, 5.03.2019 

 

„Tradycje chóru LGBT sięgają lat 60., wtedy w Nowym Jorku powstał pierwszy z nich […] 
Postanowiliśmy stworzyć taki również w Polsce. […] Wiele osób pyta nas, czy nie zamykamy się w 
gettcie. Za każdym razem odpowiadam, że chcemy dać bezpieczną przestrzeń osobom LGBT. Chodzi 
nam też o pokazanie, że wszyscy są równi. […] Chcemy też wyrazić swój niepokój związany z tym, co 
dzieje się wokół naszej społeczności. Chcemy kochać bez strachu.” 

Wyborcza Warszawa, „Dumni i Wchórwieni” - chór osób LGBT wystąpi we wtorek, 5.06.2017 

9. Działania o największej ekspozycji medialnej 

● Stowarzyszenie nie prowadziło działań, które zyskałyby szeroki rozgłos medialny.  

10. Zaprzyjaźnione organizacje 

● Chór Voces Gaudii w 2017 roku wystąpił razem z Pacific Pride Choir – grupą 50 chórzystów z 
Australii, Nowej Zelandii i Niemiec – w Muzycznym Studiu Polskiego Radia. 

● Za pośrednictwem Miszy Czerniaka stowarzyszenie związane jest z Fundacją Wiara i Tęcza.  

● Za pośrednictwem Magdaleny Szymalak stowarzyszenie jest zaprzyjaźnione z Grupą Edukatorów 
Seksualnych PONTON, Stowarzyszeniem Lambda Warszawa. 

IL. Stowarzyszenie Profilaktyki Zdrowotnej „Jeden Świat”  

Siedziba  Kraków 
Poziom radykalizmu bardzo niski 
Wielkość/skala działania mała/lokalna  
Główne postulaty przeciwdziałanie stygmatyzacji osób z HIV 
Najważniejsza 
działalność 

wsparcie osób z HIV, profilaktyka, monitoring mediów 

Skala udziału w debacie 
publicznej 

bardzo niska  

Zasięgi w mediach 
społecznościowych 
(liczba polubień na FB) 

940 osób  

Finansowanie dotacje m.in. Fundacja Batorego, EOG 
Powiązania polityczne nie zidentyfikowano 
Powiązania inne Unimil, Kinky Winky Queer Sex Shop 
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1. Podstawowe informacje 

● Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w 2007 r. Istnieje jednak od lat 90. XX wieku - kilkukrotnie 
zmieniało swoją nazwę. Obecnie stosuje również nazwę Stowarzyszenie Profilaktyki i Wsparcia w 
zakresie HIV/AIDS „Jeden świat”. 

● Stowarzyszenie działa przede wszystkim na terenie małopolski i podkarpacia.  
● Organizacjaw dużej mierze opiera swoje działania na wolontariacie. Wśród wolontariuszy są osoby 

żyjące z HIV. 
● Stowarzyszenie jest członkiem Federacji Znaki Równości – w większości zrzeszającej organizacje 

LGBT. 
 

2. Finansowanie 

● Grantodawcami stowarzyszenia są: Fundusz EOG, Fundacja Batorego, Krajowe Centrum ds. AIDS, 
Program Pozytywnie Otwarci, Urząd Miasta Krakowa, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO), 
Ministerstwo Zdrowia, Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania 
Narkomanii. 

● Stowarzyszenie pozyskało liczne dotacje z Fundacji Batorego. 
 

Dotacje dla Stowarzyszenia Profilaktyki Zdrowotnej „Jeden Świat” 
(na podstawie sprawozdań Fundacji Batorego) 

- w 2016 r. dotację w wysokości 6 080,05 zł na projekt Analiza sposobu prezentowania HIV i osób 
żyjących z HIV w mediach ogólnopolskich;  
- w 2015 r. dotację w wysokości 26700 zł na projekt Analiza sposobu prezentowania HIV i osób żyjących 
z HIV w mediach ogólnopolskich;  
- w 2014 dwie dotacje. Jedną w wysokości 30 000 zł na projekt Analiza sposobu prezentowania HIV i 
osób żyjących z HIV w mediach ogólnopolskich, drugą w wysokości 3500 zł na wkład własny. 
 
3. Powiązania polityczne 

● Nie zidentyfikowano.  

4. Powiązania inne 

● Partnerami stowarzyszenia są firmy: Unimil (producent prezerwatyw), Kinky Winky Queer Sex 
Shop.  

● Stowarzyszenie jest powiązane personalnie za pośrednictwem Marii Brodzikowskiej z Fundacją 
Motywacje i Działanie.  

5. Misja 

● Wsparcie osób zakażonych HIV.  
● Prowadzenie działań profilaktycznych w zakresie HIV oraz chorób wenerycznych.  
● Przeciwdziałanie stygmatyzacji osób z HIV/AIDS.  
● Bezpłatne konsultacje i diagnostyka w kierunku HIV.  

6. Działalność 
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● Wsparcie osób zakażonych HIV poprzez prowadzenie grupy wsparcia, zajęć psychoedukacyjnych, 
mediowania w kontaktach z opieką zdrowotną oraz interwencję kryzysową. Np. „Bocian z 
kokardą” – bezpłatne warsztaty dla osób seropozytywnych planujących posiadanie potomstwa. 

● Działania na rzecz „racjonalizacji przepisów kryminalizujących narażenie na zakażenie”.  
● Działania profilaktyczne w zakresie zapobiegania zarażeniem wirusem HIV, np. projekt 

realizowany na terenie małopolski i podkarpacia „Zostań Liderem/Liderką profilaktyki HIV/AIDS”.  
● Prowadzenie monitoringu mediów pod kątem rzetelności informacji nt. zakażenia HIV i 

stygmatyzującego języka osób żyjących z HIV. Publikacja raportu pt. Analiza sposobu 
prezentowania HIV i osób żyjących z HIV w mediach ogólnopolskich (projekt realizowany był w 
ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG).  

● Prowadzenie działań antydyskryminacyjnych, np. stworzenie narzędzia dydaktycznego w postaci 
gry planszowej dla młodzieży i dorosłych.  

● Prowadzenie anonimowych i bezpłatnych testów w kierunku HIV połączonych z profesjonalnym 
poradnictwem. Punkty Konsultacyjno-Diagnostyczne prowadzone są w Krakowie i Rzeszowie.  

7. Władze  

● Maria Brodzikowska (prezes) – pedagog, doktor nauk społecznych, adiunkt w Instytucie Nauk 
Społecznych Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie oraz współpracownik Instytutu 
Pedagogiki UJ. Pracuje jako psychoterapeutka.  

● Stanisław Żołądek (wiceprezes) – lekarz w trakcie specjalizacji z zakresu psychiatrii. Absolwent 
Collegium Medicum UJ. Pracuje na Oddziale Klinicznym Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży 
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. 

● Tomasz Suchocki (skarbnik) – realizuje programy edukacyjne i profilaktyczne we współpracy ze 
Stowarzyszeniem oraz z innymi organizacjami pozarządowymi (KTPU, KPH, IFMSA-Poland). Jest 
przedstawicielem Stowarzyszenia w Koalicji Organizacji Pozarządowych 1Grudnia. Jest 
motorniczym w Krakowie. 

● Paweł Wuwer (sekretarz) – absolwent prawa. Działa na rzecz racjonalizacji przepisów 
kryminalizujących narażenie na zakażenie. Jest też przedstawicielem Stowarzyszenia w Federacji 
Znaki Równości. 

8. Wypowiedzi liderów w mediach 

● Maria Brodzikowska tłumaczy, że badania diagnostyczne w kierunku HIV powinno się prowadzić 
ze wsparciem psychologicznym, dlatego stowarzyszenie zorganizowało placówkę diagnostyczną 
w Rzeszowie – jedyną taką na Podkarpaciu – w której doradzają specjalnie przeszkoleni 
konsultanci. Mimo coraz większej wiedzy o HIV, liczba osób zakażonych wzrasta, dlatego 
stowarzyszenie zakłada punkty diagnostyczne. 

 „Testy na obecność HIV można wykonać w wielu miejscach: w sanepidzie, w prywatnych placówkach 
analitycznych. Ale w większości tych miejsc jest to tylko badanie bez rozmowy z konsultantem. U nas 
jest rozmowa przed i po badaniu. […] Osobom, które się do nas zgłaszają doradzają nasi konsultanci z 
certyfikatami Krajowego Centrum ds. AIDS. […] Ale z naszych krakowskich doświadczeń wynika, że 
rośnie liczb osób, które chcą się zbadać nie tylko z powodu ryzykownych kontaktów. Zgłaszają się 
osoby, które planują wspólną przyszłość i chcą być pewne, że ich partnerzy są zdrowi.” 

Wyborcza Rzeszów, Tu anonimowo i za darmo zrobisz badania na HIV, 17.04.2015, Anna Gorczyca 

9. Działania o największej ekspozycji medialnej 

● Stowarzyszenie nie prowadziło działań, które zyskałyby szeroki rozgłos medialny.  
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10. Zaprzyjaźnione organizacje 

Stowarzyszenie przyjaźni się z organizacjami zajmującymi się pomocą humanitarną (np. Fundacja Res 
Humanae) i organizacjami zajmującymi się środowiskiem LGBT (np. Stowarzyszenie Tęczówka). Poza 
tym stowarzyszenie należy do różnych przedsięwzięć:  

● jest partnerem platformy Męskie Branie, 
● jest członkiem Federacji Znak Równości,  
● jest członkiem stowarzyszenia w Koalicji Organizacji Pozarządowych 1Grudnia. 
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Wsparcie Fundacji Mamy i Taty 
 

 

 

Jeśli uważasz, że aktywność Fundacji zasługuje na Twoje wsparcie 
pomóż nam stałą, comiesięczną lub jednorazową dyspozycją 
przelewu na nasz rachunek bankowy: 

Alior Bank: 40 2490 0005 0000 4520 3441 2862 lub dokonaj wpłaty 
bezpośrednio na naszej stronie korzystając z naszego modułu 
płatności on-line:  

www.mamaitata.org.pl 

oraz dla wpłat z zagranicy:  

SWIFT/BIC: ALBPPLPWIBAN:  

PL40249000050000452034412862 

 

 

 

 

 

http://www.mamaitata.org.pl/
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