Pierwszy ślub humanistyczny gejów w Polsce

W

dniu 5 grudnia 2009 r. w Szczecinie miał miejsce pierwszy ślub humanistyczny

gejów. Uroczysta ceremonia, w której wzięły udział rodziny i znajomi pary młodej, odbyła
się w trakcie V Festiwalu Racjonalistycznego. Był to piętnasty z kolei ślub humanistyczny
w Polsce. Ślub prowadził Mariusz Agnosiewicz.
Ryszard Giersz, który w tę sobotę zawarł pierwszy gejowski ślub humanistyczny, kilka tygodni
temu wygrał głośny proces „za pedała" (http://www.polityka.pl/spoleczenstwo/reportaze/2990
55,1,slynny-wyrok-za-pedala.read), w którym mieszkanka Wolina została skazana na zapłacenie
grzywny za zniewagi pod ich adresem.
Obaj, wyraźnie wzruszeni tą wyjątkową dla nich chwilą, złożyli następującą przysięgę:
„Ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci.
Ślubuję Ci, szacunek każdej doby, dbałość o nienaruszanie Twojej godności jako człowieka
i mężczyzny, oraz staranie, by otaczano szacunkiem naszą rodzinę. Ślubuję troszczyć się o Ciebie,
otaczać opieką w każdy czas: w radości, smutku, zdrowiu i chorobie. Ślubuję Ci, iż dołożę wszelkich
starań, by miłość nas łącząca rozkwitała na nowo każdego dnia."
Po przysiędze młodzi wymienili się
obrączkami i podpisali uroczysty akt ślubu.
Śluby
humanistyczne
są
najdynamiczniej na świecie rozwijającą się
formą
ślubów,
organizowanych
przez
organizacje humanistyczne na całym świecie.
Opierają
się
na
wartościach
humanistycznych,
takich
jak
wolność
jednostki, równość kobiety i mężczyzny,
empatia, zaufanie do ludzi, przyjaźń
i współpraca,
rozum
jako
wyraziciel
wyjątkowości człowieka, afirmacja tolerancji
i różnorodności, wezwanie do doskonalenia
się
człowieka,
kult
życia
twórczego
i etycznego, zaangażowanie społeczne.
Śluby humanistyczne udzielane są
także parom homoseksualnym, w części
krajów prawo cywilne sankcjonuje homoseksualne śluby humanistyczne.
W Polsce śluby humanistyczne zostały wprowadzone w grudniu 2007 r. Od tego czasu
nieustannie rośnie ich popularność, a rezerwacje sięgają już 2011 roku. Pierwszy humanistyczny
ślub lesbijek w Polsce odbył się 2 sierpnia 2008 r.
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w szczególności z tytułu praw autorskich, wynalazczych, znaków towarowych
do tego portalu i jakiejkolwiek jego części.
Wszystkie strony tego portalu, wliczając w to strukturę katalogów, skrypty oraz inne
programy komputerowe, zostały wytworzone i są administrowane przez Autora.
Stanowią one wyłączną własność Właściciela. Właściciel zastrzega sobie prawo do
okresowych modyfikacji zawartości tego portalu oraz opisu niniejszych Praw
Autorskich bez uprzedniego powiadomienia. Jeżeli nie akceptujesz tej polityki możesz
nie odwiedzać tego portalu i nie korzystać z jego zasobów.
Informacje zawarte na tym portalu przeznaczone są do użytku prywatnego osób
odwiedzających te strony. Można je pobierać, drukować i przeglądać jedynie w celach
informacyjnych, bez czerpania z tego tytułu korzyści finansowych lub pobierania
wynagrodzenia w dowolnej formie. Modyfikacja zawartości stron oraz skryptów jest
zabroniona. Niniejszym udziela się zgody na swobodne kopiowanie dokumentów
portalu Racjonalista.pl tak w formie elektronicznej, jak i drukowanej, w celach innych
niż handlowe, z zachowaniem tej informacji.
Plik PDF, który czytasz, może być rozpowszechniany jedynie w formie oryginalnej,
w jakiej występuje na portalu. Plik ten nie może być traktowany jako oficjalna
lub oryginalna wersja tekstu, jaki zawiera.
Treść tego zapisu stosuje się do wersji zarówno polsko jak i angielskojęzycznych
portalu pod domenami Racjonalista.pl, TheRationalist.eu.org oraz Neutrum.eu.org.
Wszelkie pytania prosimy kierować do redakcja@racjonalista.pl

