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L- LESBIJKI kobiety homoseksualne
kobiety, które kochają kobiety



G- GEJE mężczyźni homoseksualni
mężczyźni, których pociągają mężczyźni



B- biseksualne kobiety i mężczyźni
osoby łączące się w pary z osobami tej samej lub 

przeciwnej płci



ORIENTACJA 
PSYCHOSEKSUALNA

uczucia

pociąg seksualny

związki
zakochanie

fantazje

to jak siebie 
określam



T- transpłciowe osoby
osoby transseksualne i inne niebinarne płciowo



w odpowiedzi na pytanie z publiczności 
dotyczące transseksualności

• Transseksualność znajduje swoje miejsce wśród zaburzeń psychicznych jako 
„dysforia płci” (tzn. niezgodność) 

• polega na tym, że osoba czuje się kimś innym niż świadczy jej ciało (osoba o ciele 
mężczyzny czuje się psychicznie kobietą, osoba z ciałem kobiecym czuje się 
mężczyzną) 

• osoby te mają poczucie bycia w niewłaściwym ciele i bardzo z tego powodu 
cierpią dlatego… 

• leczenie dysforii płci polega najczęściej na dopasowaniu ciała do tego kim osoba 
jest psychicznie (poprzez chirurgiczną korektę narządów płciowych, plastyczne 
zabiegi twarzy i ciała), a także na wsparciu farmakologicznym i terapeutycznym 
oraz korekcie dokumentów osoby (na ścieżce prawnej) 

• w Polsce znamy transseksualność za sprawą Anny Grodzkiej, która pełniła 
stanowisko posłanki RP, poznaj drogę Anny do zostania sobą —> https://
www.youtube.com/watch?v=vlULWF57Fd4

https://www.youtube.com/watch?v=vlULWF57Fd4


„TOŻSAMOŚĆ” 
zamiast „orientacja”

100%
HETERO

BI 100%
HOMO

a w jakim miejscu na skali Ty się obecnie znajdujesz?



w odpowiedzi na pytanie z 
publiczności na temat nastolatków LGB

• Psycholodzy są zgodni co do tego, że odkrywanie swojej orientacji seksualnej to 
proces. Odkrycie, że jest się osobą homo lub biseksualną zajmuje więcej czasu 
z uwagi na to, że wychowywani jesteśmy w HETEROnormatywnym otoczeniu. A 
zatem dzieci najczęściej przyjmują (automatycznie), że są heteroseksualne. I 
owszem, wiele z nich jest hetero.  

• Jednak proces dojrzewania i stawianie się osobą świadomą własnych pragnień, 
a także pierwsze sympatie i miłości… to wszystko karze zastanowić się młodemu 
człowiekowi nad kwestią orientacji. Jeśli dziewczynce podobają się chłopcy to 
najpewniej nawet nie czyni refleksji nad swoją orientacją, a rodzice nie sugerują 
jej, że jeszcze jest za młoda by określać swoją orientację. Ale jeśli podobają jej 
się dziewczyny to niestety może być potraktowana inaczej… A to dla młodego 
człowieka bardzo bolesne . 

• To właśnie w okresie nastoletnim najwięcej osób zdaje sobie sprawę, że nie są 
heteroseksualne. Niektórzy dochodzą do tego odrobinę wcześniej, inni ciut 
później.





100%
HETERO

BI 100%
HOMO

nie-hetero-normatywne



HETERONORMA





AMERYKAŃSKIE TOWARZYSTWO 
PSYCHIATRYCZNE

Psychologowie, psychiatrzy i inni specjaliści 
zajmujący się zdrowiem psychicznym, zgadzają się 
co do faktu, że homoseksualność nie jest 
chorobą , zaburzeniem psychicznym czy 
problemem emocjonalnym. 

Homoseksualność niegdyś była uważana za 
chorobę, ponieważ specjaliści zajmujący się 
zd row iem psych icznym i spo łeczeńs two 
dysponowa l i n i e r ze te lnym i , opa r t ym i na 
uprzedzeniach, informacjami.



POLSKIE TOWARZYSTWO 
SEKSUOLOGICZNE

Orientacja seksualna nie podlega możliwości dowolnego 
kszta łtowania zgodnie z kulturowo - spo łecznymi 
oczekiwaniami, nie jest kwestią wyboru lub mody. Podobnie 
jak osoby heteroseksualne, osoby homoseksualne mają 
p r a w o d o k o r z y s t a n i a z u s ł u g m e d y c z n y c h i 
psychologicznych, jednak wskazaniem do leczenia w 
żadnym razie nie powinna być orientacja seksualna tych 
osób.



AMERYKAŃSKIE TOWARZYSTWO 
PSYCHOLOGICZNE

[APA] nawołuje wszystkich specjalistów w zakresie 
zdrowia psychicznego do podejmowania wysiłków 
usuwania piętna choroby psychicznej, które od dawna 
kojarzone jest z orientacją homoseksualną. Co więcej, 
APA popiera i nawołuje do wprowadzenia w życie 
przepisów chroniących prawa obywatelskie [tych 
osób] (...). (1975)



OBSZARY DO ZMIANY
• WYCHOWANIE w duchu otwartości na różnorodność i bezwzględnego 

szacunku 

• EDUKACJA młodzieży, nauczycieli, specjalistów (terapeutów, kadry 
medycznej) wedle rzetelnej wiedzy oraz przekazywanie dobrych praktyk 

• WSPARCIE SPECJALISTYCZNE (psychologiczne, medyczne, prawne i 
inne) wolne od stereotypowych założeń i zgodne z etyką zawodu 

• KOŚCIOŁY I ORGANIZACJE PUBLICZNE wrażliwe na potrzeby i otwarte 
na człowieka w sposób niedyskryminujący 

• PRAWO stosowane równo wobec wszystkich 

• PRZESTRZEŃ MIEJSKA bezpieczna i przyjazna dla każdego mieszkańca



w odpowiedzi na pytanie z 
publiczności o rodziców osób LGBT

• aby dowiedzieć się jak reagują rodzice osób LGBT 
gdy dowiadują się o nie-hetero-normatywnej 
tożsamości swojego dziecka zerknij na krótki spot 
—> https://www.youtube.com/watch?
v=RlXiszBCf8w&t=105s

https://www.youtube.com/watch?v=RlXiszBCf8w&t=105s
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