
 
 

 

 
 
 
 

Pamiętniki Osób LGBT+ 
Rozstrzygnięcie części konkursowej 

 
 
 
Bardzo, bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które zechciały obdarzyć nas zaufaniem i 
opowiedziały o swoim życiu, przesyłając pamiętnik na konkurs. Otrzymałyśmy 184 pamiętniki, 
układające się w poruszający wielogłos ukazujący sytuację osób LGBT+ w Polsce w roku 2020 
– roku szczególnym dla społeczności osób nieheteronormatywnych. Każdy z tych pamiętników 
jest dla nas niesamowicie ważny, za każdy jesteśmy wdzięczni. Podziwiamy Waszą odwagę 
pisania, szczerość i siłę, z jaką walczycie o siebie nawet w chwilach głębokiego zwątpienia. 
Wasze pamiętniki będą nie tylko niezwykłym materiałem dla badaczy i badaczek, lecz także 
źródłem inspiracji dla osób LGBT+. 
  
Zdecydowałyśmy się na formułę konkursu, wydawało nam się bowiem, że jest to formuła 
zachęcająca do pisania, a przede wszystkim ułatwiająca przekazanie informacji, że takie 
pamiętniki chcemy zgromadzić. Zależało nam na usłyszeniu i zebraniu Waszych głosów. 
Oczywiście formuła ta ma również swoje wady: sugeruje, że mamy do czynienia z konkurencją 
i rywalizacją, podczas gdy w mozaice przeżyć, w jaką układają się Wasze pamiętniki, żaden głos 
nie jest ważniejszy od innych, żaden sposób pisania nie jest właściwszy, żadne doświadczenie 
nie jest bardziej godne uwagi. Wasze 184 teksty tworzą zróżnicowany, wielogłosowy obraz, i 
to właśnie, bardziej niż konkursowe wyróżnienia, wydaje nam się istotne i cenne. 
  
Większość Waszych pamiętników opublikujemy w książce, którą planujemy przygotowywać 
we współpracy z Wami – Autorkami i Autorami. Będzie to tom o ogromnej wartości: 
historycznej, socjologicznej, nierzadko także literackiej. Napiszemy do każdej osoby, której 
tekst chcielibyśmy umieścić w tej publikacji. Wszystkie pamiętniki przekażemy do zbiorów 
Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, by otoczone tam fachową opieką służyły kolejnym 
pokoleniom badaczek i badaczy. Oczywiście to Wy decydujecie, czy chcecie zachować 
anonimowość, czy podpisać publikowane i archiwizowane pamiętniki swoim nazwiskiem. 
  
Dzięki współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla w Warszawie przyznałyśmy dziewięć nagród 
pieniężnych w części konkursowej. Dodatkowe trzy wyróżnienia w randze IV nagrody 
ufundowały badaczki z Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW, z którym związana jest 
nasza Pracownia: wśród nich prof. dr hab. Iwona Jakubowska-Branicka i dr hab. Magdalena 
Dudkiewicz. Najserdeczniej Paniom Profesor dziękujemy! O wyborze pamiętników 



zadecydowało grono badaczy i badaczek z naszej Pracowni oraz reprezentacja Fundacji im. 
Heinricha Bölla w Warszawie: staraliśmy się wziąć pod uwagę bogactwo szczegółów 
socjologicznych i historycznych, trudności, jakie mogły towarzyszyć wypowiadaniu pewnego 
rodzaju doświadczeń i to, aby dwunastka wybranych tekstów odpowiadała różnorodności 
doświadczeń osób LGBT+ w Polsce. 
  
I nagrodę otrzymuje pamiętnik Lucjusza T. Olszewskiego „O chłopcu, który nie istnieje”. 
II nagrodę otrzymuje pamiętnik Anny Nadar vel Bułki pt. „Na przekór”. 
Dwie III nagrody otrzymują pamiętniki „Gdyby mama wiedziała” Maksyma Piekarta oraz 
niezatytułowany pamiętnik Niny. 
Pięć IV nagród oraz trzy wyróżnienia otrzymują pamiętniki: 
„Angelizm” anonimowego autora,  
„Autobiografia” K. Wilk,  
„Drogi lesbijski pamiętniczku” Domy,  
„Jabłka z musztardą” Andrzeja, 
„Pamiętnik” Kordiana Galanty, 
„Pamiętnik lesbijki z powiatowego miasteczka” Ady Łaniewicz, 
„Pozdrowienia z mojej samotności” Kingi Kosińskiej, 
oraz pamiętnik bez tytułu napisany przez niebinarną osobę pochodzącą z Białegostoku. 
  
Raz jeszcze dziękujemy Wam Wszystkim. Przystępujemy do pracy nad książką i archiwum! 
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