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Wstęp 

W młodości zawsze ten rozdział pomijałam w lekturach, 

dlatego nie będę się tu rozpisywać – przejdę szybko do 

tematu.  

Książkę dedykuję wszystkim kochanym i cudownym osobom 

transpłciowym oraz queer, im rodzinom, bliskim oraz 

każdemu, kto zaszczyci mnie i do niej sięgnie. Szczególne 

podziękowania i pozdrowienia dla: Kasi P., Dorotki, Sylwi, 

Karoliny H., Dawida W., Edytki B., Nel B., Lukrecji, Milenki N., 

Marleny P., Krysi W., Zuzi S. i jej niesamowitej Beaty S.   

Od razu pragnę się jeszcze z czegoś wytłumaczyć. Książka jest 

króciutka, nie z powodu takiego, że nie potrafię pisać i nie 

mam pomysłów, ale powstała, jako praca konkursowa i miała 

limit długości. Początkowo, po konkursie chciałam ją 

rozbudować, ale celowo ją zostawiłam w takiej formie.  

Treść jest mocno skompresowana, pozbawiona 

przysłowiowego lania wody i ma to swój cel. Książka może być 

wykorzystywana przez osoby transpłciowe, które są na etapie 

ujawniania się, (wychodzenia z szafy – coming out) lub mają 

potrzebę przekonania kogoś bliskiego do swojej osoby. Ta 

publikacja ma dostarczyć im pomocnych argumentów podczas 

rozmów, a nawet może być polecona do przeczytania osobie, 

która ma problem z tolerancją. Krótsza książka to większe 

prawdopodobieństwo przeczytania całości, a przynajmniej 

przyswojenia większej ilości wiedzy i …. Zrozumienia.  

Życzę Ci serdecznie miłego czytania 

Emi  
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Zrozumienie 
 

Jakie jest przeznaczenie człowieka? Być nim. (Stanisław Jerzy 

Lec.) 

Nie jestem pisarką ani tym bardziej poetką i pomimo 

moich wielkich chęci nie stworzę pięknej poezji, lecz posiadam 

w głowie setki tysięcy myśli i chętnie przeleję je na papier, tak 

aby poruszyć trochę serca tych, którym przeznaczenie pozwoli 

to przeczytać.  

Od dziecka wiedziałam, że jestem wyjątkowa, 

zwłaszcza, jeśli chodzi o moje poczucie płci. Jestem uważną 

obserwatorką życia i ludzi. Największą moją pasją jest badanie 

i analizowanie zagadnień związanych z osobami takimi jak ja, 

czyli transpłciowym. Dla mnie transka i transek, to ogólna 

nazwa potoczna dla całej naszej rodziny osób transpłciowych. 

Nazywam tak wszystkich, którzy swoim zachowaniem i 

pragnieniami wychodzą poza ramy płci i pragną spełniać się w 

rolach płci przeciwnych do swoich płci metrykalnych. Są jeszcze 
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cudowne osoby Queer, które nie zgadzają się na zamknięcie w 

klatkach umysłowych ograniczeń. Drogi czytelniku zapraszam 

Ciebie, do tej intrygującej i kontrowersyjnej lektury, a jeśli 

dotrwasz do końca masz ode mnie wielkiego buziaka w 

nagrodę : )  

„Rozumienie jest trudne. Dlatego większość ludzi 

ocenia” – powiedział Carl Gustav Jung. Ja skromnie pozwolę 

sobie dodać, że niestety większość ocenia osoby 

transseksualne, transwestytów i queer bardzo negatywnie, bez 

najmniejszej próby zrozumienia, bez śladu empatii. Świat 

biegnie do przodu, co ja mówię - pędzi z prędkością rakiety do 

przodu. Patrząc na historię wydaje mi się, że nigdy w tak 

krótkim czasie nie było tak wiele wynalazków, innowacji, zmian 

filozoficznych, społecznych, takiego postępu w medycynie, jak 

i praktycznie wszystkich dziedzinach życia. Ale w tym pędzącym 

świecie napotykamy na jeden mały problem, który od 

niepamiętnych czasów jest ten sam. Tym wyzwaniem jest 

wewnętrzna potrzeba „zmiany” płci, a dokładniej mówiąc 

korekty. Jest to problem ponad narodowy, ponad etniczny, 

dotyczy on każdej znanej rasy ludzkiej, każdej grupy wiekowej, 

klasy społecznej i jak najbardziej dotyczy on obu płci. W 

każdym kraju są osoby transpłciowe i queer, z tą różnica, że w 
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jednych kulturach są one mniej lub bardziej społecznie 

tolerowane. W niektórych krajach są mniejsze lub większe 

możliwości medyczne i warunki społeczne do przeprowadzenia 

potrzebnych zmian. Inaczej są traktowane transki w Polsce, 

inaczej w Tajlandii, inaczej w Arabii Saudyjskiej a jeszcze inaczej 

wśród Aborygenów czy w krajach Ameryki Łacińskiej. W 

zależności od szerokości i długości geograficznej osoby 

transpłciowe są powszechnie akceptowalne albo wręcz 

przeciwnie, wypychane na margines życia.  

 

Wielu ludzi zastanawia się skąd TO się bierze, słyszałam 

wiele teorii, niektóre są mocno groteskowe i po prostu 

śmieszne. Zapewniam Ciebie – to nie jest wina „złego 

wychowania” przez rodziców, to nie jest wina telewizji, to nie 

jest wina nikogo. Nie należy winić też kobiety w ciąży, to nie 

jest wada rozwoju, to nie jest zaburzenie na etapie 

prenatalnym, nie ma na to wpływu żadna dieta, słuchanie 

muzyki czy jedzenie kiszonych ogórków z czekoladą, gdy 

księżyc jest w pełni. Mamy w kraju jednego polityka, którego 

winią za wszystko, ale on też nie zawinił. To po prostu JEST, 

pojawia się samo w różnych okolicznościach i u rożnych ludzi. 

Naprawdę nie ma jednego schematu, ani jakiegoś klucza. 
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Można doszukiwać się przyczyn w medycynie, w religiach, w 

przeznaczeniu, w karmie, w psychologii, kto co tam woli. 

Powstały na ten temat niezliczone już prace magisterskie, 

doktoranckie, liczne badania naukowe, wykonane wszelkimi 

dostępnymi metodami, z udziałem nowoczesnych urządzeń, 

badania płodów, badania genetyczne, badania pracy mózgu, 

badania psychologiczne i setki innych eksperymentów 

naukowych, o których nawet ja nie mam pojęcia. Wiele z nich 

trafnie opisuje proces tworzenia się takiej potrzeby 

wewnętrznej u osoby trans, ale jeszcze żadne badanie 

naukowe nie znalazło tego pierwiastka, zalążka, który by 

zainicjował ten proces. Nikt jeszcze nie podał przyczyny 

powstawania transpłciowości przy jednoczesnym 

przedstawieniu dowodów na potwierdzenie swojej teorii.  

Ktoś zapyta – czy to jest złe? Nie, to nie jest złe! Po 

prostu taka natura człowieka i ten specyficzny rodzaj 

przeznaczenia, z którym trzeba się zmierzyć za swojego życia. 

To normalna ludzka cecha, jedna z tysięcy cech, jakie 

dostajemy od rodziców w momencie poczęcia. To jest jak kolor 

oczu, długość nogi, temperament, poczucie moralności, proste 

lub kręcone włosy czy kolor skóry. To jest po prostu jedna z 

naszych cech, które dostaje nasze ciało oraz nasz umysł. Uwierz 
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mi - to nie jest wada, bo tak samo wadą nie jest kolor zielony 

oczu czy rude włosy, ani nie są wadą nawet czyjeś piegi na 

twarzy. Oczywiście w historii ludzkości były takie momenty, w 

których za pewne cechy wyglądu trafiało się na stos, lub do 

pieca krematoryjnego, ale przecież nikt normalny nie chce 

powtórki tych wydarzeń. Każdy rodzi się wolny, o swoim 

własnym wyglądzie, ze swoim umysłem, w którym siedzi jego 

moralność, ego, poczucie wartości i nikt inny nie ma prawa 

potępiać drugiego człowieka za jego wygląd czy pragnienia.  

Trudno zrozumieć transpłciowość, jeśli ktoś nie 

postrzega człowieka, jako połączenie ciała i jego własnego JA, 

czyli samoświadomości. Oprócz ciała i umysłu posiadamy 

duszę. Nie chcę tutaj wchodzić w dyskusje religijne, bo to nie 

jest moim tematem na chwilę obecną. Proszę nie przypisywać 

mojej teorii o duszy do jakieś religii, a zwłaszcza tej jedynej 

właściwej, bo zagadnienie duszy pojawia się w prawie każdej 

religii i mitologii, (czyli mniej aktualnej religii). Do głoszenia 

faktu istnienia duszy ma prawo niezliczenie wiele religii. Można 

zgadzać się z ateistami i całkowicie odrzucać istnienie duszy – 

wtedy nasza dusza to samoświadomość mózgu, nasze ego, lecz 

według mnie istnieje w nas pewien rodzaj świadomej energii, 

bez względu na to jak ją nazwiemy.  
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Przykładowo, gdy zatkamy komuś nos i usta, nagle 

umrze, pomimo posiadania super zdrowego, wysportowanego 

ciała. Człowiek umiera po krótkiej chwili z prozaicznego 

powodu braku tlenu. Gdy tlen ponownie wpuścimy do 

organizmu, czy dosłownie dopchamy pompką od roweru lub 

kompresorem na sprężone powietrze, to jednak to super 

zdrowe ciało, a zarazem ta genialna maszyna już nigdy więcej 

nie ruszy, już nie odżyje. Dlaczego? Jak dla mnie, uleciała już 

bezpowrotnie ta kosmiczna energia, która napędzała to ciało. 

Ale co ma piernik do wiatraka i dlaczego o tym piszę? Bo ja 

doszukuje się głównej przyczyny transpłciowości właśnie w 

naszych duszach, czy w naszej samoświadomości jak wolą 

ateiści. To, dlatego medycyna nie może odnaleźć odpowiedzi 

na to pytanie, – dlaczego się takie i tacy rodzimy, a tym 

bardziej, nie jest w stanie temu zapobiec w przyszłości ani to 

„naprawić”, czy zmienić w inny niż znany nam konwencjonalny 

sposób. Tylko praca wewnętrzna, na poziomie naszej duszy 

(umysłu, ego, jestestwa) jest w stanie dać nam odpowiedź, 

dlaczego takie jesteśmy. To jest zagadnienie dla ezoteryków, 

mistyków i nie chcę w tej chwil jego poruszać (poruszę w 

kolejnej książce – pełnometrażowej, że tak powiem hihih). 
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Ten nasz wewnętrzny głos, który mówi, co rano – 

muszę iść do pracy, do szkoły, jestem głodnym, mam ochotę na 

film –to jest nasze JA. Bez względu na to czy jest to dusza, czy 

umysł, to to COŚ stanowi o tym, że osoba transpłciowa źle się 

czuje we własnym ciele, w tym ciele, które otrzymała w 

momencie narodzin.  

Bez rozdzielenia człowieka na jego osobowość i jego 

ciało nie możemy mówić o zjawisku transpłciowości. No, bo kto 

ma problem i dlaczego ktoś ma problem? Ktoś, czyli jego 

wewnętrzne Ja. Dla jednego to Ja to jego dusza, dla innego to 

umysł, ale to COŚ wewnątrz krzyczy”: 

 – Ej – to ciało do mnie nie pasuje, coś tu jest nie tak, nastąpiła 

pomyłka, ja tak nie wyglądam, ja tak nie chcę wyglądać, ja tak 

się nie czuje sobą, ten w lustrze to przecież nie Ja.  

- Hej, ale nie tylko wyglądać, już pal licho wyglądać, ja tak nie 

chce żyć, nie w tej roli, nie z tymi ludźmi (…) 

A w przypadku osoby queer – ten krzyk brzmi prawdopodobnie 

jakoś tak: 

- Dlaczego nie mogę tego ubrać? Dlaczego nie mogę czuć się 

dobrze w tym, co lubię, dlaczego ktoś zabrania mi być sobą, 
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pokazywać swoja ekspresję, wyrażać się tak jak lubię. Dlaczego 

nie mogę ubierać się tak jak mi wygodnie, tak jak jest lepiej dla 

mojego zdrowia? 

I tu niechcący doszłam do jeszcze jednego zagadnienia. 

Przepraszam, że skaczę. Chodzi o to, że dla społeczeństwa 

transseksualizm to to samo, co transwestytyzm, czyli okropnie 

mówiąc PRZEBIERANIE SIĘ za kobietę czy za faceta, a raczej za 

kobietę. Teraz trudno się w naszej kulturze przebrać za faceta, 

gdy każda z pań ma jeansy w swojej szafie albo właśnie na 

nogach, a na rozmowę kwalifikacyjna pójdzie w koszuli z 

krawatem. Kobieta w marynarce to „stylizacja”, mężczyzna w 

sukience to zboczeniec, co za obłęd.  

Niektórzy ludzie są już douczeni i wiedzą, że osoba TS 

„już sobie coś tam dorobiła”, przerobiła w ciele, aby ….. no 

właśnie….lepiej wyglądać, gdy już się przebierze. Ale nadal nie 

postrzegają tej osoby trans, jako kobietę czy mężczyznę, a 

nadal, jako przebierańca, oszusta w nieswojej roli.  

Kochani – przebrać to się można za żyrafę na balu 

karnawałowym, albo na gorącej plaży za parawanem w strój 

kąpielowy (oczywiście panowie w kąpielówki, a panie w 1 lub 2 
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częściowy kostium – nigdy odwrotnie)! Istnieje taki inny 

czasownik, właściwy, brzmi on „ubierać się”.  

Błagam, nie spłycajmy tematu, bycie TS to nie jest tylko 

pragnienie ubierania się na co dzień w stroje kobiece czy 

męskie. To pragnienie życia tak samo jak kobieta czy 

mężczyzna z całym dobrodziejstwem inwentarza (hihihi). Nie 

chcę się rozwodzić tutaj, czym jest bycie mężczyzną, a czym 

bycie kobietą, gdyż to też jest zależne od kraju i kultury.  

Powiem coś szokującego dla niektórych: transki bardzo 

często NIE ubierają się stricte jak np. kobieta, dalej chodzą w 

spodniach, dresach, sportowych butach, i wcale to nie musza 

być szpilki na 15 cm obcasie, nie robią makijażu. Dlaczego? Bo 

tak jest wygodnie, bo tak lubią, bo tu nie chodzi głównie o 

wygląd. Owszem, wygląd też się dla wielu liczy, ale tu chodzi o 

coś więcej – chodzi o całe ŻYCIE! Tak po prosto o życie, takie 

zwykłe, potoczne, – ale w tym „drugim obozie” czy to kobiet 

czy mężczyzn. Co to znaczy? To wolność ekspresji, to inna 

gestykulacja, inna mowa, inne oczekiwania, inne postrzeganie 

świata, bycie inaczej traktowanym przez otoczenie, często inny 

zawód, inne role w rodzinie, inne role w społeczności. To jest 

właśnie płeć społeczna, która nieco inaczej wygląda w 

zależności od szerokości geograficznej.  
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Podsumuję kosmicznym twierdzeniem – nawet gdyby 

wprowadzić np. w Polsce obowiązkowo jeden uniform, jedno 

ubranie, jeden krój, kolor dla wszystkich, pełny unisex, wszyscy 

by mieli tylko i wyłącznie jeden ciuch– to transpłciowość dalej 

będzie istniała! Dalej ktoś będzie pragnął być kobietą lub 

mężczyzną. Pamiętamy, że Napoleon też nosił białe rajstopy, a 

nikt go za przebierańca nie uważał. Pragnienie bycia kobietą to 

nie jest pragnienie wyjścia na miasto w sukience – to chęć życia 

razem z innymi kobietami na ich tajemniczych zasadach. 

Pragnienie bycia mężczyzną to nie chęć pokazywania się w 

garniturach czy wojskowych spodniach – to potrzeba 

spełniania się w życiu tak jak na mężczyznę przystało.  

Wyobraź sobie, że dysponuję futurystyczną maszyną o 

wyglądzie wielkiej lodówki, do której się wchodzi na godzinę i 

w tej maszynie następuje cały 100% proces zmiany ciała z 

męskiego na kobiece albo odwrotnie. Włosy rosną, kształty się 

zmieniają, tłuszcz wędruje z pośladów w piersi albo z biustu 

prosto w super bicepsy, silikon jest wstrzykiwany w 

odpowiednie miejsca, skóra napinana, organy 

transformowane, twarz poddawana np. feminizacji.  

Teraz wyobraź sobie najbardziej męską osobę, jaką 

tylko znasz, takiego prawdziwego twardziela. ……….. Masz już? 
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Kto to jest?  Ja go tam zamykam wbrew jego woli. Po godzinie 

wychodzi zwykła przeciętna dziewczyna, ale nadal posiada ona 

jego mózg, czyli umysł i osobowość. Jak uważasz, czy ta osoba 

jest w tym momencie kobietą czy mężczyzną? Jak myślisz? Czy 

nadal pragnie robić męskie rzeczy, czy chce wracać do swoich 

kolegów, dokończyć napoczęte piwko i kiełbasę oraz oglądnąć 

mecz ulubionej drużyny? Czy automatycznie stał się on jednak 

pełnoprawną kobietą i kocha wszystkie babskie zajęcia? Czy 

teraz odnajdzie się w świecie kobiet, poradzi sobie na 

zakupach, zrobi sobie fryzurę, zapragnie być w ciąży, poczuje 

chęć na zakupy i wypłakanie się koleżance?  

A może jednak będzie załamany, będzie nienawidził 

swoje ciało, nienawidził swoje nowe życie, a poprzednie będzie 

uważał za wspaniałe. Ja mu je mu zabrałam, zniszczyłam? Nie 

masz czasem wrażenia, że uwięziłam go w nie swoim ciele? Ale 

przecież to jego ciało, tylko nieco inne kształty, organy są nadal 

bez zmian, ma to samo serce, te same nerki, płuca, tylko z 

daleka wgląda inaczej, ale to tylko głupia skóra i trochę mięśni. 

Powiedz mi proszę, dlaczego on jest taki nieszczęśliwy? 

Przecież to tylko głupie ciało, około 60 kg mięsa, z czego około 

to sama 70-80 % woda. Czego naprawdę mu jest żal? Co to za 

różnica jak wygląda, przecież może robić to samo, co zawsze: 
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oglądać mecz, iść na siłownie, zmieniać silnik w samochodzie. 

Ba przecież jest równouprawnienie, co oznacza, że prawie 

każdą męską pracę może spokojnie pełnić, przykładowo być 

żołnierzem. Nadal tylko nie wiadomo, w czym jest problem i 

dlaczego on teraz siedzi na moście i chce popełnić 

samobójstwo.  

Ten twardziel chce się teraz zabić, ponieważ dla niego 

życie straciło sens, to już nie on. Dlaczego? Bo jako kobieta nie 

może już „zarywać” do laseczek na dyskotece, bo koledzy nie 

chcą baby w swoim męskim gronie. Może sobie mecz oglądać 

na stadionie, ale kilka rzędów dalej od nich. Głupio iść „na 

ustawkę”, na siłowni też bez sensu wyciskać sztangę. On kochał 

wygląd Herkulesa, a teraz będzie wyglądał, co najwyżej jak 

olimpijka na testosteronie z DDR. Teraz nienawidzi swojego 

kobiecego ciała, unika lustra. Męski świat staje się dla niego 

jakiś taki dziwnie zamknięty, niby nikt mu nic nie broni, ale 

jakoś nie czuje się tam mile widziany, jest jakby za szybą.  

Co mu zostało? Pogodzić się z losem, poszukać męża, 

założyć rodzinę….. Ale on brzydzi się facetami, nadal pociągają 

go kobiety. Niestety lesbijki zawsze też go brzydziły, bo był 

ortodoksyjnym prawicowcem i wszelkie „homo” to zło 

wcielone, więc związek z kobietą też odpada. Nawet, jeśli 
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przełamie się i da się poderwać koledze, to niestety, jako 

kobieta jest totalnie niezaradny, nie potrafi odnaleźć się w roli 

kobiecej, nie potrafi nawet ugotować ziemniaków, przypala 

wodę w czajniku. (przepraszam za stereotyp kochane Panie). 

Zupełnie nie interesują go damskie zajęcia w domu, do dzieci 

nie ma podejścia i najchętniej gdzieś by się ewakuował 

wieczorem na miasto, ale musi siedzieć i zmieniać pieluchy, bo 

tego od niego, jako kobiety oczekują inni.  

Czy już teraz rozumiesz, że można być uwięzionym w 

nie swoim ciele? Ja w takim - nie swoim ciele żyję, od kiedy 

pamiętam swoje pierwsze kroczki i swoje pierwsze słowa. W 

takim „nie swoim” ciele żyje w twoim kraju setki osób, może 

tysiące. Ilu nas jest, tego naprawdę nikt nie wie, bo nikt tego 

nie rejestruje, a osoby te skrywają tę tajemnice w swoich 

sercach i często zabierają ją do grobu. W takim nie swoim ciele 

żyło przed nami miliony kobiet i mężczyzn, a również po nas 

kolejne się narodzą. Więc co możemy teraz zrobić dla innych 

żyjących oraz tych, co się narodzą? Możemy sprawić by życie 

każdego było miłe, przyjemne i szczęśliwe. Osoby trans mają 

na początku naprawdę ciężko, nie utrudniajmy i nie 

uprzykrzajmy im życia swoimi osądami, ignorancją, 

nietolerancją czy nawet przemocą. Okażmy empatię, 
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serdeczność – tolerancję. Nawet słowo tolerancja jest jakieś 

takie niedopowiedziane. Tolerować oznacza znosić, takie 

trochę warunkowe, mogę np. tolerować ból zęba - jakoś się da 

żyć. Chodzi o coś więcej, o pełną akceptację, o szacunek, o 

sympatię, o miłość, wsparcie, przyjaźń. Inaczej brzmi: toleruję 

Ankę, a inaczej brzmi – jesteśmy z Anią przyjaciółkami. 

Oczywiście nie zmuszam nikogo do przyjaźni z transką czy 

transkiem, queerem - dobierajmy sobie znajomych wg. 

naszych upodobań, ale niech fakt bycia transpłciowym nikogo 

nie zraża do drugiego człowieka. Dopuść do siebie osobę  

ze środowiska LGBTQIA, być może poznasz najlepszego 

przyjaciela do końca życia.  

Powróćmy jeszcze na chwilkę do naszego twardziela 

uwięzionego w ciele niewiasty. Przykład jest w miarę łatwy do 

wyobrażenia sobie emocji, gdyż ta postać przemieniła się 

nagle, więc jako dorosły człowiek ma już swoje 

przyzwyczajenia, swoje potrzeby, zwyczaje i istotnie nagła 

zmiana życia może być kłopotliwa. Ktoś może się ze mną nie 

zgodzić i powiedzieć, że osoby od urodzenia nie mają takiego 

problemu, bo przecież żyją od dziecka w danej płci, więc mają 

szanse stopniowo nauczyć się żyć w danej roli np. jako 

mężczyzna, skoro urodzili się już z przyrodzeniem. No właśnie 
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– tym bardziej pokazuje to, jak bardzo głęboko problem jest w 

nas i jak mocno krzyczy na zewnątrz, skoro przez 20, 30, 40 lat 

nie zanikł pomimo edukacji, indoktrynacji, wychowania, 

oddziaływania rodziny, szkoły, społeczeństwa. Skoro przez tyle 

lat człowiek żyje i nie pogodził się ze swoją płcią, to zobacz jak 

mocno to z niego emanuje.  

Transseksualizm to nie jest zachcianka z lat dziecięcych 

typu – jak będę duży zostanę pilotem. Każdy z nas miał 

marzenia w wieku dziecięcym o jakiś zawodach – kosmonauta, 

lekarz, weterynarz, piosenkarka. Pewnie niektórym się udało i 

znamy ich teraz np. z TV, ale nie oszukujmy się, wielu z nas 

porzuciło swoje marzenia już w wieku gimnazjalnym. 

Pracujemy w biurach, na budowach, z daleka od wymarzonej 

życiowej roli i co więcej często jesteśmy szczęśliwi, pomimo 

tego, że np. nie wiwatuje nam tłum fanów pod sceną. 

Pożądanie korekty płci, przemienienie się w kobietę, w 

mężczyznę to nie jest dziecięca zachcianka, którą można z 

czasem zasłonić karierą, czy jakimś hobby ani nawet górą 

pieniędzy. To jest pragnienie porównywalne z pragnieniem 

zaczerpnięcia powietrza pod wodą.  

Teorią jest, że można TO w sobie zabić. Ja próbowałam 

i próbowało 80% moich trans przyjaciółek i przyjaciół. Jaki 



18 
 

efekt? Nie znam nikogo, kto by TO skutecznie zabił. Za to 

znałam kilka, którzy zabili niestety, ale siebie. Jak wygląda taka 

walka np. z kobiecością? Pierwszy etap to wyparcie. Za nim idą 

czyny np. w postaci wyrzucenia swojej damskiej garderoby 

(ciężko zdobytej, kupowanej ukradkiem przed rodzicami, przed 

partnerką). Słyszałam o przypadkach spalenia swoich 

kobiecych rzeczy, ale ja po prostu wyrzuciłam do kubła, część 

oddałam do GOPSu. Etap kolejny to wyzbycie się artykułów 

kobiecych z własnego otoczenia. Wpadły do śmieci nawet CD z 

romantyczną muzyką. Potem cechy męskie w swoim 

wyglądzie. Zmiana ubrania na bardziej zaakcentowane do 

męskiego. Zapuściłam zarost, ogoliłam na zero hodowane 

latami włosy i jeszcze to podbiłam długą brodą jak u mnicha. 

Jakby było mało, w kolejnym kroku zmusiłam się do męskich 

sportów – poszłam na karate i siłownie (tak wiem, że kobiety 

też ćwiczą, ale tu nie chodziło o wygląd fit, tylko o to by być 

wielkim mięśniakiem typu ABS, czyli absolutny brak szyi). 

Nawet pojechałam na wakacyjny obóz sportowy z jakimś AWF. 

I musze przyznać, że przez jakieś odcinki czasu faktycznie 

udawało mi się nie pragnąć zmiany, nie pragnąć kobiecości. 

Intensywne życie, nauka, studia, praca po godzinach 

skutecznie zabijają czas na swobodne myślenie. Jednakże, gdy 
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tylko czas zwalnia wtedy pojawia się ponownie pragnienie. 

Wystarczy naprawdę chwila i znowu ONA siedzi w mojej 

głowie. Jak to wygląda w praktyce? To chwile, przebłyski myśli, 

np. jedziesz tramwajem, patrzysz pusto w okno i dostrzegasz 

gdzieś na chodniku w oddali kobietę, takiego ślicznego aniołka. 

Ale ty nie patrzysz na nią z pożądaniem, z samczym 

pragnieniem zmierzenia „lachona” od stóp do cycków czy 

odwrotnie. Ty pożądasz jej ciało, ale dla siebie, zastanawiasz 

się jak to cudownie było by być na jej miejscu, czuć na sobie tą 

jej sukienkę, lecieć na drobnych paluszkach na spotkanie z 

przyjaciółką, albo pchać wózek z maleństwem. Jeśli jest bliżej 

to analizujesz jej makijaż, czy też byś taki sobie robiła na jej 

miejscu, czy może inny, czy takie włosy długo czesała i jak przy 

tym się wspaniale czuła. Chcesz przenieść swoją duszę do 

takiego pięknego ciała, jakie ona ma. Jej ciało jest projekcją 

tego, co uważasz za swoje prawdziwe JA, tymczasem to ciało, 

w którym jesteś to jakaś totalna pomyłka.  

Potem wchodzisz do domu i czujesz, że już jesteś 

bezpieczny. Już żadna kobiecość ciebie dzisiaj nie zaatakuje. 

Włączasz beztrosko telewizor, a tu jak na złość: reklama 

szminki, potem śliczne kobiety podskakują i cieszą się z odżywki 

do długich włosów, kolejna macha szpilkami prosto z butiku, a 
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jeszcze inna kogoś namiętnie uroczo kokietuje swoim 

głębokim, pełnym wdzięku spojrzeniem. A ty? A ty siedzisz w 

okropnym szarym dresie, w za dużych kapciach i wstrętnej 

koszuli, napawając się wstrętem do własnej osoby.  

Więc albo tkwisz w tym marazmie dalej, staczając się 

równią pochyłą prosto do stanu depresji, albo przebudzasz się 

i zaczynasz coś działać. Więc znowu pojawiają się damskie 

rzeczy. Pierwsze wracają rajstopki, bo to najmilszy chyba 

element garderoby i dostępny w każdym kiosku. A potem już 

wg. potrzeb sukienki, buty, co kto lubi.  

Potrzeby urosły. Pojawia się chęć na więcej, więc jeśli 

nie ma w domu warunków to wyjazd ukradkiem do hotelu 

(robotniczego z łazienkami na korytarzu nie polecam, uwierz 

mi, wiem, co mówię). A gdy to nie wystarcza nachodzi potrzeba 

wyjścia na świat, na miasto, na świeże powietrze. Więc 

planowanie akcji, bardziej rozbudowane i drobiazgowe niż 

plany podboju sąsiedniego kraju. Plan trasy, godzina, pogoda, 

rozlokowanie wszystkich znajomych i rodziny itd. Wyjście z 

duszą na ramieniu. Różne znam scenariusze, niektórzy mają 

szczęście i wychodzą prosto z domu, jeśli mieszkają sami albo 

w małym domku lub willi. Gorzej, jeśli mieszka się z rodziną, 

albo w bloku, a co gorsze jeszcze z windą. Co wtedy? Trzeba 
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wyjść, jako on, wszystko w torbie, a gdzieś w opracowanym 

miejscu – czy to auto, czy toaleta, czy jakiś zakamarek i 

metamorfoza. Malowałam się od zera w aucie, jeszcze jakoś 

wyszło, ale demakijażu bez wody po ciemku już nie polecam 

nikomu :D.  

A co dzieje się podczas? Adrenalina, strach, emocje, 

radość, euforia, znowu strach, dusza na ramieniu. Okazuje się, 

że nie potrafimy chodzić na szpilkach, w spódnicy nie idzie 

wejść po schodach, a na obcasie trudno przejechać 

samochodem parę metrów, sztuczne włosy lecą do oczu, kleją 

się do szminki - istna tragedia, obraz nędzy i rozpaczy, ale i tak 

pełnia szczęścia zarazem. To była ta łatwiejsza część. Potem 

spacer po nocy nie wystarcza i człowiek chce normalnie jak 

człowiek do ludzi  czyli w świetle dnia przejść się po mieście, 

wejść do sklepu. I to już jest najtrudniejszy etap. Okazuje się, 

że ten sam świat już nie jest tym samym. Nagle każdy 

mężczyzna, taki jak ty zazwyczaj, zamienia się w potencjalnego 

wroga, zagrożenie. Po pierwsze patrzy, ocenia, a jak się nie 

spodoba, a jak coś wypatrzy, a jak się zorientuje? Co wtedy? 

Czy skończy się na prześmiewczych tekstach, czy może dojdzie 

do rękoczynów? Nagle z anonimowego faceta zamieniasz się w 

zwierzynę, w ofiarę, jest się jak młoda zebra, która próbuje 
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przejść obok głodnych lwów. Jeszcze parę chwil temu była 

sama lwem, była z lwami na ty, a teraz oni jej zagrażają.  

A dlaczego właściwie zagrażają? Nie wiem, co jest 

powodem niechęci i agresji w stosunku do osób 

transpłciowych. Jednym z wyjaśnień, jakie sobie tworzę to 

takie, że najpierw pan lew – obejrzał się za (trans) kobietą (lub 

pięknym chłopakiem queer) i poczuł popęd, a potem, gdy 

zauważył, że ona jest cieleśnie „nim”, poczuł się jakiś taki 

oszukany, zraniony, zdradzony. Człowieku -przecież z tą osoba 

nic cię nie łączy! Nie macie domu, kredytu, dzieci, to tylko 

przypadkowa osoba na ulicy. Z drugiej strony skąd u mężczyzn 

i kobiet ogólna niechęć do osób transpłciowych i queer już z 

samej zasady? Czyżby, dlatego że czują się moralnymi 

strażnikami swoich płci i atrybutów ubraniowych? Strażnicy 

sukienki i rajstop? To jakiś rodzaj świętokradztwa założyć coś 

społecznie przypisanego płci odmiennej? To jakaś ujma dla 

nich, gdy kobieta robi męskie rzeczy, a mężczyzna damskie? I 

finalnie, co kogoś obchodzą losy innego człowieka? Niech lepiej 

obchodzi los głodujących dzieci, los samotnych matek, los 

bezrobotnych i bezdomnych, a nie to czy jakiś Marek, Marcin 

czy Łukasz ubrał się w ciuchy kupione od Dominiki.  
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No i znowu wybiegłam na bok od głównego tematu. 

Jak pamiętasz pisałam przed chwilką od etapach walki, a potem 

o wyjściu na miasto. Od tego momentu drogi wielu transetek 

się rozchodzą. Jedne zaczynają proces korekty i stają się 

najprawdziwszymi kobietami, inne pozostają na tym samym 

etapie, na którym poprzestały i okresowo zapewniają sobie 

odskocznię od męskości w postaci np. wypadów na miasto w 

sukience, a jeszcze inne zawracają o 180 stopni i …. ponownie 

palą swoje damskie ciuchy.  

Proces ten powtarza się nawet wielokrotnie. Ja 

naliczyłam jakieś 3-4 takie odwroty. Powody są różne: a to 

studia, nowa praca, nowe otoczenie, nowa miłość, nowa rola 

życiowa. Ale musisz pamiętać, że nie ma takiego powodu, dla 

którego da się tego wyzbyć. Można zostać jednym z 

najlepszych sportowców (Caitlyn Jenner), można zostać 

jednym z najlepszych reżyserów (Lana i Lili Wachowscy – reż. 

Matrix), można zostać biznesmenem, politykiem, 

piosenkarzem, a i tak to pragnienie będzie powracać. I co 

ciekawe nie daje nam spokoju nawet na stare lata. 

Podałam wcześniej zmyślony przykład z twardzielem 

przemienionym w dziewczynę. Jest to mało prawdopodobny 

scenariusz, aby było to realne to musiał by chyba zdradzić żonę, 
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aby go tak pokarała hiihihi i nieodwracalnie zamieniła w 

kobietę. Prawda jest taka, że transki często są właśnie takimi 

twardzielami, mięśniakami, wielkimi chłopami, wysokimi, 

umięśnionymi – a jednocześnie bardzo pragną być drobną 

dziewczyną, czy też atrakcyjną kobietą. I na tym polega właśnie 

nasz dramat:, że nie ma takiej cudownej maszyny. W drugą 

stronę też tak samo to wygląda, piękna zgrabna dziewczyna czy 

dorosła dama pragnie być doskonale zbudowanym mężczyzną. 

Przepraszam, że tak piszę głównie o transetkach, a nie panach 

transkach, ale sama jestem TSką (m->k), więc łatwiej mi 

podawać przykłady z własnego życia.  

Na nasze szczęście medycyna ciągle się rozwija i mamy 

coraz więcej możliwości dokonania korekty. Nie chcę Ciebie 

tutaj zanudzać i wymieniać kolejno wszystkie zabiegi, ale 

powiem w skrócie, że mamy do dyspozycji leki hormonalne, 

które już same w sobie działają cuda, do tego medycyna 

estetyczna i chirurgia. Pod skalpelem można uformować 

odpowiednie narządy płciowe, usunąć piersi lub je 

zrekonstruować, dzięki laserowi można modyfikować 

fragmenty twarzy. Operacje plastyczne twarzy – połączone z 

modyfikacją kości np. żuchwa, piłowanie łuków brwiowych, 

implanty w wybranych miejscach jak policzki, usta, plastyka 
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nosa itd. Wszystko zależy od potrzeb, oczekiwań, a najbardziej 

niestety od własnych możliwości finansowych. Pomimo, że te 

operacje są bardzo kosztowne i finansowane z prywatnych 

zasobów, często kredytowane, to nikt z nas nie oczekuje i nie 

domaga się od rządu refundacji.  

Nie wiem czy byłaś – byłeś kiedyś w szpitalu, ale na 

pewno jesteś sobie w stanie wyobrazić, z jakim stresem i bólem 

wiąże się taki proces korekty. Jest to olbrzymie obciążenie dla 

organizmu, spore obciążenie dla portfela i ogromna dawka 

stresu i fizycznego bólu. Pamiętajmy też, że każda ingerencja 

chirurgiczna, każde połknięcie nawet najzwyklejszej tabletki (a 

co dopiero silnego hormonu) powoduje ryzyko skutków 

ubocznych, powikłań. Kosztem ryzyka uszkodzonej wątroby, 

problemów z sercem, nerkami brniemy ku lepszemu życiu, ku 

swojemu szczęściu, ku byciu sobą. Zapytasz może: to, po co to 

wszystko?  

Aby z godnością spojrzeć w lustro, aby dać światu i 

sobie radość, aby rozbić tą niewidoczną szybę i przejść do 

świata, który wydaje się niedostępny, aby się nie brzydzić 

samym sobą, aby być po prostu szczęśliwym sobą.  
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Jeśli osoba transseksualna zrezygnuje z jakichś 

powodów z korekty to może mieć szczęście i nic złego się nie 

wydarzy, po prostu jakoś przewegetuje swoje życie, patrząc 

przez niewidzialne kraty swojego muru płci. Jednak, jeśli tego 

szczęścia braknie los pcha taką osobę w depresję, a depresja 

kończy się na skraju barierki wysokiego mostu.  

To smutna prawda, ale osoby transpłciowe, które nie 

poddają się procesowi korekty płci bardzo często kończą swoje 

życie samobójstwem. To właśnie brak akceptacji przez rodzinę, 

przez zwykłych przechodniów, przez znajomych i nieznajomych 

powoduje tak drastyczne kroki. Powiem drastycznie – być 

może czyjeś raniące słowa pod adresem transki właśnie wbijają 

ostatnie gwoździe do jej trumny. Słowa mają ogromną moc, 

podnoszą na duchu, przekazują uczucia, ale złym słowem 

można nawet zabić. Jeśli ktoś jest w poważnej depresji 

spowodowanej brakiem akceptacji siebie to naprawdę 

niewiele potrzeba, aby popchnąć go do krytycznej decyzji.  

Oprócz zmagań z organizmem, z własnym ciałem – 

wielu z nas przechodzi przez piekło wojen z rodzicami i bliskimi, 

własnymi znajomymi czy w swoim bliskim otoczeniu np. pracy. 

To przykre, ale to wszystko kończy się często nałogami np. 

alkoholizmem, rozwodami, wydziedziczeniem, wyrzuceniem z 
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domu itp. Co gorsze problem alkoholu czy depresji zaczyna 

dotyczyć często równolegle zarówno transki /transka jak i jego 

rodziców czy partnerki / partnera, gdyż nie akceptują oni 

decyzji swojego bliskiego.  

Boli mnie zawsze serce, gdy słyszę o takich 

przypadkach. Mam cichą nadzieję, że to się kiedyś zmieni i na 

świecie zapanuje pełne zrozumienie, miłość i wzajemne 

wsparcie. Otwórzmy serca, użyjmy mocy serdeczności i 

obdarzmy innych troską, zrozumieniem, tolerancją, przyjaźnią, 

po prostu dobrocią.  

Kiedyś oglądając film z gatunku fantastyki widziałam 

jak tworzono cyborga przenosząc mózg człowieka do ciała 

maszyny. Moje pytanie do Ciebie brzmi: – jakiej płci jest ten 

człowiek w ciele robota? Czy to zależy od tego czy robotowi 

dospawamy kobiece piersi czy też nie? Czy to zależy od tego 

czy jego metalowa głowa będzie przypominać mężczyznę czy 

kobietę? A co jeśli robot nie ma cech płciowych, głowa to kula, 

a nogi zastąpiono gąsienicami? To pytanie będzie za parę lat 

aktualne, gdyż już coraz więcej elementów ciała potrafimy 

przeszczepiać, coraz więcej pojawia się inteligentnych protez. 

Mamy sztuczne ręce, nogi, zastawki serca, sztuczne płuco, 

krew może krążyć częściowo poza ciałem, kości można 
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drukować na drukarkach 3D, żyły wymieniać sztucznymi 

rurkami, żołądek mieć w worku itd. Głośno było o 

transplantacji całej skóry twarzy, a podczas II WŚ były próby 

wymiany całej głowy. Skoro ciało to tylko maszyna, zlepek 

mięsa to, czym jest, więc płeć, czym my jesteśmy? Kiedyś 

myślano, że człowiek to serce, że tam jest główny ośrodek 

myślenia i czucia, ale dziś wiemy, że można serce wymienić na 

inne i człowiek nadal jest sobą. Tak samo jest prawdopodobnie 

z całym ciałem, więc nauczmy się widzieć człowieka, jako 

postać wirtualna, duchowa, a nie, jako jego ciało.  

Płeć ma się w sobie, ją się czuje, z nią się utożsamia, a 

nie stanowi o niej żaden organ. Czy mężczyzna ranny w 

wypadku po amputacji członka staje się kobietą? Czy kobieta 

po mastektomii staje się mężczyzną? To nie wygląd mówi, kim 

jesteśmy, tak samo ubranie nie sprawia, że jesteśmy tym kim 

chcemy. Człowiek w fartuchu lekarskim nie jest lekarzem – jest 

po prostu człowiekiem w fartuchu. Tak samo posiadanie ciała 

kobiecego nie znaczy zawsze, że dusza w nim bytująca czuje się 

kobietą i odwrotnie. Najczęściej to jest spójne, ktoś, kto 

wygląda na mężczyznę istotnie wewnętrznie nim się czuje, ale 

chodzi mi o pewne wyjątki i na tym polega właśnie 

transpłciowość. Jesteśmy tymi niewinnymi słodkimi wyjątkami, 
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które pragną jedynie skorygować tą niezgodność osobowości z 

posiadanym ciałem.  

Jest takie piękne powiedzenie – jesteśmy istotami 

duchowymi posiadającymi ciała, a nie ciałami posiadającymi 

duszę. To my sami decydujemy o naszym ciele, mamy prawo je 

zmieniać wg. naszych potrzeb oraz pragnień i nikt nie powinien 

w to ingerować. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której ktoś 

podchodzi do obcej osoby na ulicy i mówi – kobieto, nie masz 

prawa się tak czesać, nie masz prawa farbować włosów, nie 

masz prawa mieć tautażu czy kolczyka. Brzmi absurdalnie? Tak, 

a dlaczego ktoś ma odwagę i tupet krytykować wprost 

mężczyznę w sukience czy tym bardziej transkę na etapie 

życiowej metamorfozy. Kiedyś nawet wymskło mi się hasło, że 

„trzeba mieć jaja, aby być mężczyzną i chodzić w sukience” oraz 

drugie – brzmiało jakoś tak: „żyjemy w kraju, w którym łatwiej 

dostać mężczyźnie „po pysku” na mieście za noszenie sukienki, 

niż za kierowanie samochodem pod wpływem alkoholu”.  

Znając się z kimś wiele lat znamy tak naprawdę kilka 

jego ciał, - jako dziecko, nastolatka, potem dorosłego i starca. 

Znamy jakby kilka osób, a wciąż przyjaźnimy się przecież z tą 

samą osobą. Gdyby ta osoba została wstawiona w maszynę i 

została tylko głowa – to nadal będziesz się przyjaźnić z tą osobą, 
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a nie z jego/jej ciałem. Dlatego osoby trans również 

postrzegajmy, jako osoby, którymi są, a nie jak wyglądają czy 

jak chcą wyglądać. Liczy się tylko to, jacy jesteśmy dla siebie, 

czy sobie pomagamy czy sobie przeszkadzamy.  
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Większość z nas miała styczność z internetowym 

czatem, mailem, komunikatorem wirtualnym. Nawiązaliśmy 

znajomości z ludźmi, których często nie widzieliśmy na oczy 

nigdy, znamy ich tylko z nazw, z nicków, z awatarów. Wiele 

osób bardzo lubimy, niektóre osoby nawet się zakochują w ten 

sposób. To pokazuje jedno, – że liczy się człowiek, to, co sobą 

reprezentuje, to, co mówi, to, co nam odpowiada, co nam 

doradza, co odradza, czy nas chwali czy adoruje, czy wspiera. 

Czy to ważne czy ten człowiek ma ciało kobiety czy mężczyzny 

po przeciwnej stronie monitora? Nie! Jest dla nas kimś bliskim, 

kimś lubianym, szanowanym i nie obchodzi nas to, w co jest 

ubrany, w czym chce iść na miasto.  

I powtórzę się ponownie, osoby trans są takie same: są 

albo dobrymi ludźmi, albo złymi, ale na to nie ma wpływu 

wygląd, czy ubranie. Pamiętajmy, że to tylko jedna z wielu cech 

indywidualnych człowieka. Jeden ma kręcone włosy, drugi jest 

trans i … też ma kręcone włosy. 

Skoro jesteśmy przy temacie Internetu – to faktycznie 

czaty stały się rajem dla wszystkich osób trans. Pamiętam swój 

pierwszy login – oczywiście, że o kobieco brzmiącej nazwie. 

Jaka to była radość móc z kimś obcym rozmawiać używając 

damskiego rodzaju. Ah, przyjemnie brzmią czasowniki 
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zakończone na –łam. Przesiadując nocami na czacie, pisząc, 

jako ONA musiałam rano się ponownie przestawiać na formę 

męską. Każdy mail czytam po 3 x, sprowadzając, czy czasem nie 

użyłam złej formy przed wysłaniem do klienta. I to jest też 

forma bycia kobietą, można przez kilka godzin wirtualnie pobyć 

tym, kim się czujemy najlepiej. Nie wstydzić się tematów, nie 

wstydzić się swojej ekspresji, swojego temperamentu, swoich 

przekonań, to właśnie znaczy być sobą i wcale nie trzeba do 

tego ubierać się w miniówkę i zakładać czerwone szpilki. 

Przecież jest się sobą pomiędzy uszami, a nie nogami.  

„Znać drogę, a podążać nią to dwie różne rzeczy” 

Wiele osób wie już, że są transseksualne, nawet mają 

to potwierdzone przez lekarzy, wiedzą, że powinny zrobić 

zmianę w swoim życiu, znają tą drogę. Ale jednak nie idą nią. 

Boją się, nie mogą, nie chcą, albo ktoś lub coś im nie pozwala. 

Czasami jest to strach, lęk przed zmianą, przed nowym, 

czasami jest to ktoś bliski np. starsza już schorowana matka, 

której nie chcą narażać na stres, czasami partnerka, lub małe 

dzieci, albo po prostu brak perspektyw na pracę, lub brak 

finansów na leki, operacje czy wizyty u specjalistów. Tak, więc 

zdecydować się na daną ścieżkę jest bardzo trudno.  
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„No! To teraz najgorsze masz już za sobą” – mówi mistrz do 

ucznia. 

„Ale mistrzu, ja przecież dopiero zacząłem” – odpowiedział 

uczeń 

„No właśnie.”  

Etap rozpoczęcia korekty jest chyba najgorszy. Są 

szczęśliwcy, którzy mają łatwo, ale większość przypadków to 

jednak ponure opowieści. Korekta płci to nie kaprys, to dowód 

desperackiej walki o samego siebie. 

Zapytasz, w czym problem? Najpierw problemem jest 

przyznanie się przed samym sobą, zaakceptowanie siebie, 

podjęcie decyzji. Potem najczęściej musi nastąpić coming out, 

czyli potocznie mówiąc ujawnienie się najbliższemu otoczeniu. 

I tu się pojawiają często olbrzymie schody. Pojawiają 

się rodzinne dramaty, odrzucenia, wydziedziczenia, separacje, 

rozwody, wyparcia i inne nieprzyjemne sceny i dramaty. 

Niektórzy trafili dobrze i mają np. wyrozumiałych rodziców, 

którzy wspierają i jeszcze finansują, ale bardzo często najpierw 

jest gniew, nienawiść, obraza, odsunięcie się i ewentualnie 

pogodzenie po latach tęsknoty za sobą. Jest to bardzo przykre, 
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trudno to z czymś porównać, ale będę brutalna i porównam z 

rakiem – wyobraź sobie, że ktoś bliski ci oznajmia, że czeka go 

leczenie, bo właśnie się dowiedział, a Ty mu oznajmiasz, że się 

go wyrzekasz i ma się wynosić z domu.  

Osoby trans czeka długa droga korekty, wiele 

problemów w pracy, w urzędach, potrzeba dużych pieniędzy 

na zabiegi, więc każdy liczy na wsparcie i miłe słowa od rodziny. 

Nikt nie chce usłyszeć od rodziców, że jest się niekochanym, a 

już zwłaszcza bez powodu, bo przecież to nie jest powód, aby 

kogoś przestać kochać. Nie pojmę nigdy, jak można powiedzieć 

synowi lub córce – nie kocham cię już, nie jesteś moim 

dzieckiem, wynoś się natychmiast.  

Przecież to ta sama osoba, którą się nosiło na rękach, 

to jest wciąż ta sama osoba, która przynosiła piątki ze 

sprawdzianu *lub tróje. Ta sama osoba ma się opiekować 

rodzicami na starość, a tu takie wyparcie, dlaczego? Bo chce 

być szczęśliwa, robić to, co lubi, żyć tam gdzie jej dobrze i tak 

jak jej pasuje? Bo wstyd? Co ludzie powiedzą? 

Problemem nie jest problem. Problemem jest Twoje 

nastawienie do problemu – powiedział na filmie kapitan J. 

Sparrow i całkowicie się z tym zgadzam. To ludzie mają 
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problem z odbiorem innych, a to nie osoby transpłciowe są 

problemem. To tacy sami obywatele jak inni. Tak jestem trans, 

ale tez jestem podatnikiem, pracownikiem, pracodawcą, 

studentem, oddaję krew, oddaje ciuchy i meble dla biednych, 

przywożę zakupy ubogiej sąsiadce, kocham zwierzęta, szanuję 

zieleń i pomagam każdemu, komu tylko mogę i jak tylko mogę, 

swoim czasem, swoją wiedzą, swoimi możliwościami. Każda z 

bliskich mi osób transpłciowych jest bardzo wartościowym 

człowiekiem, który dla wielu również robi niesamowicie dużo. 

Są wśród nas lekarze, strażacy, policjanci, pisarze, malarze, 

artyści, wolontariusze i tysiące ludzi, którzy po prostu mają 

dobre serduszko. Naprawdę nikt nie zasługuje na złe 

traktowanie przez nienawistnych ludzi o zamkniętych 

umysłach.  

Nikt z nas osób transpłciowych nie oczekuje jakichś 

specjalnych przywilejów, nie chcemy specjalnego miejsca w 

pociągu czy autobusie, nie potrzebna nam specjalna ulga w 

podatku, czy extra dodatek do emerytury z powodu bycia 

trans. Chcemy tylko tolerancji, spokoju, życia swoim życiem 

bez dodatkowych, zbędnych atrakcji. Osoby w trakcie procesu 

korekty pragną tylko zrozumienia, wsparcia, godnego 

traktowania w szpitalach, w urzędach. Nikt nie rozwala sobie 
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życia dla zabawy, nikt nie wstawia implantów piersi na pokaz 

czy dla rozgłosu. To nie jest zabawa w przebieranki, owszem 

też się przebieramy czasami w karnawale za wróżki.  

Marzę o tym, że kiedyś ten problem zniknie. Zniknie na 

dwóch płaszczyznach. Liczę, że medycyna i technologia 

rozwinie się do tego stopnia, że korekta płci to będzie 

połknięcie kilku tabletek, albo wejście naprawdę do jakiejś 

kosmicznej maszyny i buch  wychodzi piękna dziewczyna lub 

atrakcyjny chłopak. Może wybiegam za bardzo w przyszłość, 

ale już usuwamy wąsy laserem, a jak to kosmicznie brzmi 

spytajcie kogoś starszego.  

Druga płaszczyzna to świadomość ludzi, a zwłaszcza 

rodzin osób transpłciowych. Marzę by nikt nie miał problemu z 

zaakceptowaniem faktu tego, że będą mieli córkę zamiast syna 

lub odwrotnie. Przecież rodzice nadal będą posiadali swoje 

szczęśliwe kochające dziecko, czyli duszę, która przyszła na 

świat w ich rodzinie lata temu i nadal jest tą samą osobą. 

Nie wiem, co nastąpi szybciej, czy skok cywilizacyjny i 

doczekamy się maszyny czy zmiana w ludzkiej życzliwości i 

miłości. 
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Jeśli nie znałaś/znałeś nas osób transpłciowych 

wcześniej, mam nadzieję, że ten tekst rzucił trochę ciepłego 

światła na nasz świat. Gdy uda się wzbudzić trochę zrozumienia 

będę przeszczęśliwa (i nie tylko ja). Jeśli jesteś osobą trans lub 

ich sympatykiem zawsze możesz przekazywać myśli zawarte w 

tej opowieści dalej w świat i pomagać nam otwierać oczy i 

serca innych, za co z góry dziękuję.  

Dziękuję serdecznie z całego serca, że doczytałaś – 

doczytałeś do tego miejsca, naprawdę podziwiam wytrwałość 

i przesyłam gorącego, obiecanego buziaka. 

Cmok od Emi Japonki  : )  <3  
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Informacje dodatkowe 

 

Jestem otwarta na różne inicjatywy, akcje i projekty mające za 

cel pomoc wszystkim z naszej cudownej rodziny LGBTQIA.  

Jeśli masz jakieś uwagi do tej publikacji lub ciekawe 

spostrzeżenia do wykorzystania przy kolejnej książce – to 

zapraszam do kontaktu.  

Jeśli jesteś osobą transpłciową i chcesz po prostu 

porozmawiać – również zapraszam na mojego prywatnego 

facebooka, namiary na pierwszej stronie.  

 

Jeśli chcesz dołączyć do naszej grupy wsparcia na Facebook to 

wejdź pod ten adres i wyślij zgłoszenie 

facebook.com/groups/1429825323924186/ 

 

Cykliczne spotkania na żywo w ramach profesjonalnych grup 

wsparcia organizuje fundacja Transfuzja. Informacje o 

miejscach i terminach na stronie transfuzja.org  

 

Jeśli czujesz się osobą Queer – koniecznie zaglądnij na grupę 

„Ruch Queer, czyli ruch osób wolnych od stereotypów”  

facebook.com/groups/243879302352784/ 

 

https://www.facebook.com/groups/1429825323924186/
http://transfuzja.org/
https://www.facebook.com/groups/243879302352784/


 


