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zwracam się do Pana z prośbą o ponowne przeanalizowanie sprawy wniosku Fundacji Trans-fuzja, która 

wystąpiła do Pana z prośbą o poparcie jej starań wprowadzenia dwu-zdjęciowych, dwuimiennych dokumentów 

identyfikacyjnych dla tzw. osób transpłciowych i wycofanie się z popierania autorytetem Swojego Urzędu tego 

pomysłu. Uważam, że wystosował Pan w dniu 19 czerwca 2009 r. list z głosem poparcia dla oczekiwań ww. 

fundacji do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Grzegorza Schetyny kierując się zapewne 

szlachetnymi pobudkami obrońcy praw człowieka, ale niestety na podstawie kompletnie błędnych przesłanek. 

Uważam, że postulat fundacji Trans-fuzja nosi wszelkie znamiona głębokiej celowej dezinformacji, manipulacji 

faktami, realizowania partykularnych interesów garstki osób związanych ze środowiskiem LGBT, a 

uderzających pośrednio w prawa większości społeczeństwa, co zaraz postaram się udowodnić. 

Piszę do Pana z perspektywy osoby transseksualnej, która w latach 2004 - 2006 przeszła całą procedurę 

prawno-medyczną korekty płci. Zatem śmiem twierdzić, że jestem poniekąd obeznana z problematyką, znam ją 

niejako „od środka", obcując przez kilka lat z tzw. środowiskiem osób transseksualnych - moich znajomych, 

przyjaciół i obcych osób pisujących na największym polskim forum o tematyce transseksualizmu, na którym 

byłam moderatorem. 

Proszę zwrócić uwagę, że organizacja Trans-fuzja posługuje się sztucznym pojęciem "transpłciowości" - nie 

występującym w literaturze naukowej. W seksuologii, psychiatrii i psychologii nie ma czegoś takiego jak 

transpłciowość - rozumiana jako wspólny mianownik dla: transseksualizmu, transwestytyzmu i innych zjawisk 

określających jakąś postać transpozycji płci. To jest neologizm - nowe i niestety nośne medialnie pojęcie, 

celowo lansowane przez organizacje mniejszości seksualnych i płciowych, aby przedstawiać się na każdym 

kroku jako grupa dyskryminowana społecznie. Przejdę do meritum, czyli opisania potencjalnych 

niebezpieczeństw zrealizowania pomysłu ww. fundacji. 

Trans-fuzja przedstawiając Panu wizję realnych trudności, upokorzeń z jakimi borykają się osoby 

transseksualne będące w trakcie procedury korekty płci w chwilach, w których zmuszone są do potwierdzenia 

swojej tożsamości, nie pokazała tzw. drugiej strony medalu swojej inicjatywy. Zagrożeń dla ładu społecznego w 

momencie zdecydowania się na tak radykalne poszerzenie granic obyczajowości. 

Jeśli przyjmie się, że teoretycznie wprowadza się taki dokument dla każdej bez wyjątku osoby „transpłciowej", 

czyli także transwestyty - crossdressera, otworzy to furtkę do absurdalnej zgody Państwa na nieobyczajność 

zachowań, łamanie odwiecznych tabu kulturowych. Proszę rozważyć choćby kwestię toalet publicznych - 

segregujących społeczeństwo ze względu na płeć z oczywistych
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powodów. Nie muszę chyba mówić, że miejca te należą do szczególnych przestrzeni intymnych człowieka, w 

których zwłaszcza kobieta jako istota z natury słabsza fizycznie powinna być prewencyjnie broniona przed 

sytuacjami implikującymi przemoc seksualną - absolutnie nie powinna czuć się zagrożona, czy choćby 

skrępowana. Mężczyzna przyłapany w toalecie publicznej przeznaczonej dla kobiet w Stanach Zjednoczonych 

zostałby z miejsca aresztowany i postawiony wobec bardzo poważnego oskarżenia o molestowanie seksualne. 

To mężczyźni dokonują 90 % przestępstw o charakterze seksualnym, a nie odwrotnie. To co piszę - to 

przecież truizmy. 

Z pewnością znajdzie się nie jeden bardziej przebojowy transwestyta, czyli mężczyzna przebierający się z 

takich czy innych pobudek za kobietę, który uzna, iż wyposażony w legitymację ma pełne prawo korzystać z 

WC przeznaczonych dla kobiet, w chwili, w której ma na sobie odzież płci przeciwnej, jest umalowany, a jego 

głowę zdobi peruka. Moim zdaniem, to jest już skrajna postać absurdalności, dosłownie czystego surrealizmu 

wprowadzania nieprzemyślanych zmian prawnych. 

Weźmy inną sytuację - czy transwestyta zatrzymany w kobiecym stroju z jakiegokolwiek powodu -np. 

prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwym -jest kobietą? Ma być zamknięty razem z prawdziwymi 

kobietami na czas przesłuchań? Pytanie z gatunku tych retorycznych, jak sądzę. Można by mnożyć tego typu 

przykłady. To jest tylko i wyłącznie jego wybór, że naraża się na sytuacje mogące mu przynieść wstyd, 

publiczną kompromitację w aurze sensacyjności. Dlaczego Państwo ma stać po stronie jego kaprysów? 

Osoby transseksualne w trakcie procesu korekty płci mają zagwarantowane otrzymywanie zaświadczeń od 

lekarzy prowadzących leczenie, wyjaśniających przyczyny rozbieżności pomiędzy wizerunkiem publicznym, a 

danymi osobowymi. Uważam na podstawie autopsji, że jest to absolutnie wystarczający środek. 

Apelowałabym o zasięgnięcie opinii Naczelnej Izby Lekarskiej oraz Krajowego Konsultanta z dziedziny 

seksuologii w sprawie definicji stosowanych przez fundację Trans-fuzja. Czy istnieje coś takiego jak chwilowa 

kategoria drugiej płci, w której mają rzekomo przebywać transwestyci i czy dla dobrego samopoczucia paru 

osób warto przysłowiowo wywracać świat do góry nogami. 

Reasumując, uważam, że sprawa jest bardzo poważna, prosiłabym ojej niebagatelizowanie. 

Z poważaniem, 

/-/ 

Do wiadomości: 

1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, 

2. Naczelna Izba Lekarska, 

3. Krajowy Konsultant w dziedzinie seksuologii Pan Dr Wiesław Czernikiewicz, 

4. Redakcja „Gazety Wyborczej" - oddział Gdańsk, 

5. Redakcja „Polska Dziennik Bałtycki". 


