
 

           
 

Pracownia Badań nad Historią i Tożsamościami LGBT+ 
w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego 

we współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla w Warszawie 
ogłasza konkurs na  

  
 

PAMIĘTNIKI OSÓB LGBT+  
 

Celem rozpisania Konkursu jest zachowanie relacji pamiętnikarskich o Waszym życiu dla badających 

dzieje społeczności LGBT+, zarówno uczonych dzisiejszych, jak i przyszłych generacji. Dziesiątki 

pokoleń osób LGBT+ nie pozostawiły po sobie niemal żadnych śladów, jeśli zaś je pozostawiały, tropy 

te często pracowicie zacierały rodziny i pokolenia żyjące po nich. Opisując nasze życia, wraz z ich 

trudnościami i radościami, pomagamy innym - przełamujemy barierę milczenia, którą do niedawna 

społeczeństwo narzucało ludziom nieheteroseksualnym (i którą wielu wciąż chciałoby narzucać), 

pokazujemy także jak różne i różnorodne są nasze życia. 

Założyliśmy Pracownię Badań nad Historią i Tożsamościami LGBT+ w Instytucie 

Stosowanych Nauk Społecznych UW po to, aby rzetelnie i bez uprzedzeń opisywać życie osób 

LGBT+, życie wielu spośród nas, przyczyniając się tym samym do równego traktowania wszystkich 

ludzi żyjących w naszym kraju. Opierając się na długiej tradycji badawczej Instytutu Stosowanych 

Nauk Społecznych, wiemy, że osobiste historie ludzi spisane przez nich samych należą do 

najważniejszych źródeł historycznych i socjologicznych.  

Chcemy poprosić Was o opowiedzenie swoich historii, podzielenie się z innymi Waszymi 

wspomnieniami, doświadczeniami, perspektywami. Wszystkie pamiętniki powiększą zbiory Gabinetu 

Rękopisów Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, wybrane ukażą się w 2021 r. w przygotowanej 

przez naszą Pracownię książce. Będziecie mogły i mogli sami/-e zadecydować, czy i które dane będą 

anonimowe w materiałach udostępnianych innym. 

 

We współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla w Warszawie przyznamy nagrody pieniężne: 
 

I nagroda: 6000 zł; 
II nagroda: 3000 zł; 
dwie III nagrody po 1000 zł; 

pięć IV nagród po 500 zł. 
 

O wyborze nagrodzonych pamiętników zadecyduje grono złożone z zespołu Pracowni Badań nad 

Historią i Tożsamościami LGBT+ oraz przedstawicielki Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie – 

kierować się będziemy wartością pamiętników jako źródła socjologicznego i historycznego dla osób 

zajmujących się życiem osób LGBT+ w Polsce (czyli tym, czego się można z nich dowiedzieć o 

Waszych życiach i wyborach w relacji do innych ludzi, Waszego otoczenia – poniżej przygotowaliśmy 

wskazówki, które mogą być pomocne). Termin nadsyłania pamiętników: 15 października 2020 r. 



Wskazówki konkursowe 
  
Zależy nam na relacji o całym Waszym życiu, nie tylko o aktualnym momencie. Nie starajcie się nadać 

pamiętnikowi literackiej czy eleganckiej formy: nie rezygnujcie z pisania, jeśli wątpicie w swoje 

literackie talenty! Liczą się Wasze przeżycia, pamięć o realnych sytuacjach, o tym, w czym braliście i 

brałyście udział, czego doświadczyłyście i doświadczyliście, co widzieliście i widziałyście. Liczy się 

Wasza opowieść o Waszym życiu, z jego wyborami, radościami i trudnościami, pisana Waszym 

głosem. Bez względu na to, czy zapisana pięknie, czy po prostu. Nie ma sytuacji czy przeżyć 

nieważnych – liczy się wszystko, co jest ważne dla Was – jeśli jest ważne dla Was, jest warte zapisania. 

Piszcie otwarcie, szczerze i bez obaw. Długość Waszego tekstu nie ma kluczowego znaczenia, liczy 

się to, żebyście opisały/opisali w nim to, co jest dla Was ważne i co pozwoli innym dowiedzieć się, 

jaka jest historia Waszego życia. 

  

Pisząc, możecie zwrócić uwagę na następujące kwestie (lecz, uwaga, nie są to punkty obowiązkowe, 

tylko sugestie, propozycje, które mogą wam ułatwić zapisywanie własnych przeżyć): 

⬪ Jak wspominasz dzieciństwo, dom rodzinny? 

⬪ Jakie były Twoje dziecinne/młodzieńcze marzenia? Czy masz poczucie, że te marzenia spełniały 

się w Twoim życiu? Jeśli nie, to dlaczego tak się stało?  

⬪ Jak wspominasz szkołę? Jak tożsamość niehetero wpłynęła na twoje funkcjonowanie w szkole 

(podstawowej, średniej, ewentualnie wyższej – czy te etapy różniły się od siebie)? Jeśli wciąż się 

uczysz, również podziel się swoim doświadczeniem. 

⬪ Moment samorozpoznania – kiedy pojawiła się świadomość, że nie przylegasz do heteronormy, 

jakie uczucia temu towarzyszyły, jak zmieniło to Twoje życie? 

⬪ Moment wyoutowania bądź jego brak: Czy jesteś osobą wyoutowaną? Komu mówisz o swojej 

nieheteronormatywności, a komu nie? Jak wyglądał proces ujawniania się, czy była to w pełni Twoja 

decyzja? Jakie były reakcje osób, które się dowiadywały? Czy próbowałaś/próbowałeś prowadzić 

życie zgodne z heteronormą? Czy wchodziłeś/wchodziłaś w związki hetero? 

⬪ Jak przeżywałeś/-aś i odkrywałaś/-eś swoją seksualność i relacje seksualne? Jak zmieniało się to 

wraz z biegiem życia? Czy i jak w Twoim środowisku rozmawia się o seksie?  

⬪ Wzorce, inspiracje, modele i ikony ważne dla Twojej tożsamości – wokół ciebie, ale też 

bohaterowie i bohaterki w filmach, serialach, książkach, mediach. Muzyka. 

⬪ Jak wyrażasz swoją tożsamość – może robisz to przez ubranie, fryzurę, własną twórczość? Jeśli 

tego nie robisz, spróbuj napisać, dlaczego? 

⬪ Jak przez lata zmieniał się Twój stosunek do siebie i stosunek do Ciebie innych? Czy miała na to 

wpływ sytuacja polityczna? 

⬪ Gdzie pracujesz? Co zdecydowało o wyborze takiej pracy? Czy daje Ci ona zadowolenie? Jak 

oceniasz swoją sytuację ekonomiczną? 

⬪ Twoje wędrówki, zmiany miejsc zamieszkania – wyjazd z rodzinnej miejscowości, emigracja z 

albo do Polski. Jak często zmieniałaś/zmieniałeś miejsca zamieszkania? Co decydowało o tych 

zmianach? 



⬪ Jak wygląda Twoja obecna sytuacja mieszkaniowa – czy wynajmujesz mieszkanie (samodzielnie, z 

kimś), czy masz kredyt? Czym jest dla ciebie mieszkanie? Jak Twoje mieszkanie ma się do sprawy 

prywatności/intymności? Czy wyrażasz własną tożsamość poprzez urządzenie mieszkania? 

⬪ Relacje rodzinne, koleżeńskie, przyjacielskie, sąsiedzkie. Jak twoja tożsamość wpływa na te 

relacje, na dobór i krąg przyjaciół(ek)? Czy relacje towarzyskie z osobami LGBT+ różnią się od 

relacji z osobami hetero, a jeśli tak, to na czym polega różnica? Jak poznajesz nowe 

przyjaciółki/przyjaciół, partnerki/partnerów? Jak definiujesz rodzinę? Kto jest dla ciebie rodziną? 

Jeśli masz dzieci, jakie masz z nimi relacje? 

⬪ Formy życia towarzyskiego – w domach, w klubach. Żarty, powiedzonka, anegdoty, własne kody i 

języki, pasty. Jakie znaczenie mają używki? 

⬪ Przypadki dyskryminacji, opresji, przemocy, jakiej doświadczasz, doświadczałaś i doświadczałeś. 

Jak sobie z nimi radziłaś/radziłeś i radzisz? 

⬪ Przypadki pomocy wzajemnej i wsparcia ze strony przyjaciół(ek) i środowisk. 

⬪ Jeśli jesteś na emeryturze, to opisz również, jak ona wygląda. 

⬪ Czy uważasz się za część społeczności lub środowisk osób niehetero? Co to dla ciebie znaczy, co o 

tym decyduje? Jakie znaczenie mają dla Ciebie miejsca takie jak kluby? Jaki jest Twój stosunek do 

organizacji LGBT+? Czy w nich działasz? Czy bierzesz udział w jakichś przedsięwzięciach? Czy 

interesuje Cię ich działalność? 

⬪ Jaki jest Twój stosunek do życia politycznego? Jakie są Twoje doświadczenia z aparatem państwa 

i instytucjami publicznymi (policja, urzędy, służba zdrowia)? Czy angażujesz się w działania 

polityczne? 

⬪ Czy jesteś osobą religijną? Jakie znaczenie mają dla Twojego życia instytucje religijne (kościoły)?  

⬪ Czy są jakieś sytuacje w Twoim życiu albo decyzje, z których jesteś szczególnie dumna/dumny – 

co było/jest dla Ciebie źródłem siły i radości życia? 

• Jakie są Twoje obecne marzenia? Czy patrzysz w przyszłość z nadzieją, czy z niepokojem, z 

optymizmem czy z pesymizmem? 

  

Prosimy o dodanie do pamiętnika kilku informacji o Tobie – pierwszej z nich będziemy potrzebować 

na użytek i czas trwania konkursu (dostęp do niej będzie miał tylko i wyłącznie zespół organizujący 

konkurs), pozostałe pomogą czytającym Wasze pamiętniki lepiej je zrozumieć.  

1) imię i nazwisko, adres mailowy i pocztowy (jeśli chcesz zastrzec swoje nazwisko w publikacji albo 

archiwizacji pamiętnika, wyraźnie to zaznacz - uszanujemy Twoją decyzję; UWAGA: jeśli chcesz, by 

twoje wspomnienia znalazły się w zasobie „Pamiętników osób LGBT+” i przyczyniły się do 

poszerzenia obrazu historii osób LGBT+, ale nie chcesz uczestniczyć w Konkursie, nie musisz 

podawać tych danych – Twoją relację możesz nadesłać anonimowo); 

2) rok urodzenia; 

3) identyfikacja płciowa i psychoseksualna (np. cis, trans, niebinarna; homoseksualna, biseksualna, 

queer, aseksualna, interseksualna albo inna); 

4) miejsce urodzenia i miejsce zamieszkania (albo nazwa miejscowości, albo określenie: wieś, małe 

miasto do 50 tys. mieszkańców, duże miasto wraz z określeniem województwa);  



5) wykształcenie (podstawowe, średnie, wyższe, inne?). 

 

W wypadku zgłaszania pamiętnika do Konkursu prosimy o dołączenie także następującego 

oświadczenia wraz z podpisem: „Zgłaszam chęć uczestniczenia w Konkursie na Pamiętniki osób 

LGBT+ i wyrażam zgodę na ich publikację oraz archiwizację przez Uniwersytet Warszawski.”  

  

➳ Wybrane pamiętniki (nie tylko te nagrodzone) zostaną opublikowane w całości bądź we 

fragmentach w formie książkowej w 2021 roku – pod Waszym nazwiskiem bądź anonimowo (wybór 

będzie należał do Was). 

➳ Termin rozstrzygnięcia Konkursu: 1 grudnia 2020. 

➳ Szczegółowe informacje o Regulaminie Konkursu znaleźć można na stronie 

http://www.isns.uw.edu.pl/index.php?isns=o-instytucie-struktura-pracownia-badan-nad-historia-i-

tozsamosciami-lgbt 

  

Prace prosimy wysyłać 

• mailem – na adres: 

pracownia.LGBT@uw.edu.pl  

• lub pocztą tradycyjną – na adres: 

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, ul. Żurawia 4, 00-503 Warszawa, 

koniecznie z dopiskiem „HISTORIA”. 

 

Jeśli macie wątpliwości bądź pytania, możecie skontaktować się z zespołem Pracowni poprzez e-mail: 

pracownia.LGBT@uw.edu.pl lub Messengera strony FB: http://fb.com/pracownialgbt. 
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