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O STOWARZYSZENIU 

 

Wizja 

Naszą wizją jest działanie na rzecz tworzenia świata bez opresji, w którym każda osoba stanowi 

pełnoprawny podmiot życia społecznego. W tym świecie każda osoba jest częścią różnorodnej 

społeczności, zaś wszyscy są równi – każdy ma prawo do bycia sobą i uznaje to prawo względem 

innych osób, jednocześnie darząc się wzajemnie szacunkiem. Wierzymy, że otwarte społeczeństwo 

chce i potrafi zmierzyć się ze swoimi uprzedzeniami tak, aby uczynić świat wolnym od dyskryminacji. 

Misja 

Naszą misją jest tworzenie przestrzeni do budowania pozytywnej tożsamości społeczności LGBT+ oraz 

niesienie niezależnej, profesjonalnej i eksperckiej pomocy w sytuacjach trudnych i kryzysowych. 

Wartości 

Naszą pracę ukierunkowujemy na wewnętrzny rozwój społeczności osób LGBT+ w wymiarze lokalnym 

i krajowym. 

Wierzymy w siłę poczucia świadomości społeczeństwa obywatelskiego. Uważamy, że obywatelki_le 

powinny_ni organizować się w celu wspólnego działania w ważnych dla nich sprawach. Mając to na 

uwadze tworzymy organizację pozarządową, która nie jest nastawiona na zysk, pozostaje apolityczna 

i niezależna od nacisków zewnętrznych. 

W swoich działaniach kierujemy się zasadą jawności działalności organizacji i transparentności, 

jednocześnie szanując prawo osób korzystających z naszych działań do prywatności. 

Dążymy do tego, by usługi przez nas oferowane miały jak najwyższą jakość, doskonaląc kompetencje 

naszych pracownic_ków oraz wolontariuszek_y, określając standardy działania i inwestując w rozwój 

organizacji. 

Wierzymy w następujące wartości, wywodzące się z filozofii praw człowieka, które promujemy za 

pośrednictwem naszych działań: 

 wolność słowa i samostanowienia, 

 równość wszystkich osób, 

 szacunek dla innych, 

 otwartość, 

 szacunek wobec siebie i własnego zdrowia, 

 rozwiązywanie sytuacji konfliktowych bez przemocy. 

 

Historia 

Stowarzyszenie Lambda Warszawa zostało założone w październiku 1997 r. z inicjatywy osób 

aktywistycznych skupionych wokół Ośrodka „Rainbow”. Funkcjonował on najpierw jako grupa lokalna 

ogólnopolskiego Stowarzyszenia Grup Lambda (najstarszej w Polsce oficjalnej organizacji działającej 

na rzecz osób LGBT+), później zaś jako organizacja nieformalna.  
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Ośrodek „Rainbow”, którego siedziba znajdowała się przy ul. Śniadeckich 1/15, prowadził pierwszy 

w Polsce Telefon Zaufania dla lesbijek, gejów i ich bliskich, Grupę Akademicką, Samopomocową 

Grupę Młodzieżową, Grupę Chrześcijańską oraz Spotkaniową Grupę Ogólną. Z uwagi na zakończenie 

umowy najmu lokalu przy ul. Śniadeckich, jak również rozwiązaniem Stowarzyszenia Grup Lambda, 

do życia powołane zostało Stowarzyszenie Lambda Warszawa. 

W listopadzie 1997 r., dzięki wsparciu uzyskanemu w ramach Programu Narodów Zjednoczonych ds. 

Rozwoju (UNDP) Stowarzyszenie przeprowadziło projekt o nazwie „Propagowanie bezpiecznych 

zachowań seksualnych wśród lesbijek i gejów”, w ramach którego wykonano ulotkę na temat 

bezpiecznego seksu, jak również rozpoczęto szkolenie streetworkerskie, a także przeprowadzono 

warsztat dla osób z całej Polski pracujących w telefonach zaufania. Dzięki współpracy z wieloma 

organizacjami i grupami nieformalnymi z całego kraju w marcu 1998 r. powołane zostało 

Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Lesbijsko-Gejowskich, w którym Lambda Warszawa pełniła 

funkcje koordynatorskie. 

Dzięki staraniom osób aktywistycznych Stowarzyszenie wynajęło i wyremontowało lokal przy 

ul. Czerniakowskiej 178/16 w Warszawie, w którym ośrodek „Rainbow” wraz z Telefonem Zaufania 

wznowiły działalność w lipcu 1998 r. W sierpniu 2002 r. siedziba Lambdy Warszawa została 

przeniesiona na ul. Hożą 50/40, zaś dzięki lepszemu położeniu i nowym możliwościom lokalowym 

rozwijała swoją działalność (m.in. powstała grupa dedykowana homo- i biseksualnym kobietom, co 

miało znaczący wpływ na aktywizację kobiet w ramach naszej działalności). 

Kolejny raz siedziba Lambdy przeniosła się na przełomie czerwca i lipca 2008 r. do lokalu przy 

ul. Żurawiej 24A. Miejsce to stanowi przestrzeń bezpieczną dla osób LGBT+ szukających wsparcia. 
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OBSZARY DZIAŁANIA 

 

I. Zdrowie psychiczne osób nieheteronormatywnych 

 

Trzonem działań Lambdy Warszawa jest szeroko pojęta działalność pomocowa, czyli wsparcie 

zdrowia psychicznego osób ze społeczności LGBT+, które do nas się zwracają.  

Warto przypomnieć, że Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) określa zdrowie psychiczne jako pełen 

dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny człowieka, co oznacza, że nie tylko działania stricte 

pomocowe (poradnictwo, telefon zaufania, grupy wsparcia), ale i pozostałe formy działań Lambdy 

Warszawa sprawiają, iż Stowarzyszenie dba o zdrowie psychiczne lesbijek, gejów, osób 

biseksualnych* i transpłciowych oraz pozostałych z szerokiej palety LGBT+. 

Skupiając się jednak tylko na działaniach pomocowych, należy wymienić ich następujące formy 

realizowane w 2020 r.: 

1. Działania ciągłe, realizowane nieprzerwanie od początków istnienia Lambdy Warszawa: 

 Telefon Zaufania, 

 poradnictwo i interwencja kryzysowa, 

 grupy wsparcia i spotkaniowe. 

2. Działania pomocowe realizowane dzięki dotacjom celowym: 

 poradnictwo i interwencja kryzysowa, 

 Telefon Zaufania (częściowo). 

3. Aktywności, które realizowane są w siedzibie Lambdy Warszawa, ale realizowane są przez 

inne podmioty: 

 grupy terapeutyczne, 

 grupy spotkaniowe. 

 

 

Telefon Zaufania 

Telefon Zaufania dla osób LGBT+ i ich bliskich działa w Lambdzie Warszawa od 1995 r. Od 

początku funkcjonuje pod niezmienionym numerem: 22 628 52 22. Osoby odbierające telefon 

udzielają wsparcia od poniedziałku do piątku w godzinach 18.00-21.00. Poprzez Telefon Zaufania 

zgłaszają się do nas osoby, które m.in. chcą porozmawiać o własnej orientacji psychoseksualnej 

i tożsamości płciowej; odkrywaniu swojej seksualności (pierwsze kroki w społeczności LGBT+, 

problemy z identyfikacją); przemocy fizycznej i psychicznej ze względu na tożsamość płciową 

i/lub seksualną; kwestiach samoakceptacji i coming outu; relacjach w związkach; samotności; 

kwestiach zdrowotnych; dylematach pogodzenia wiary/religii z orientacją seksualną; kwestiach 

dotyczących diagnostyki transpłciowości. W związku z pogarszającą się sytuacją osób 

nieheteronormatywnych w Polsce (polityczna, medialna, społeczna nagonka, wzrost liczby 

samorządowych „stref wolnych od LGBT”) odnotowujemy wzrost liczby osób korzystających 

z naszej oferty pomocowej.  

W ciągu całego roku 2020 otrzymaliśmy łącznie 935 telefonów; średnio było to 78 rozmów 

w miesiącu. 
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Poradnictwo i interwencja kryzysowa 

Poradnictwo psychologiczne oraz interwencja kryzysowa (1254 godziny) realizowane były przez 

zespół pomocowy psychologiczny i terapeutyczny w ramach: 

 projektu antydyskryminacyjnego („Razem przeciwko dyskryminacji”) – 25 godzin 

poradnictwa prawnego, 99 godzin poradnictwa psychologicznego i 90 godzin interwencji 

kryzysowej, 

 projektu terapeutycznego („Wsparcie osób dorosłych nadużywających alkoholu 

w podejmowaniu zachowań prozdrowotnych”) – 847 godzin poradnictwa 

psychologicznego oraz 66 godzin poradnictwa psychologicznego w języku ukraińskim, 

 poradnictwa indywidualnego, wykonywanego w ramach wolontariatu – 127 godzin 

poradnictwa psychologicznego i seksuologicznego. 

Liczba godzin poradnictwa zrealizowana w 2020 r. jest o 83 godziny mniejsza niż rok wcześniej. 

Jest to związane z epidemią COVID-19, w związku z którą w połowie marca poradnictwo 

stacjonarne w Lambdzie zostało czasowo zawieszone. Ponadto, poradnictwo indywidualne było 

realizowane w ramach dwóch projektów, a nie – jak rok wcześniej – trzech. 

 

Grupy wsparcia i spotkaniowe 

W 2020 r. grupy spotykały się do połowy marca. Były to: 

• grupa studencka, 

• grupa seniorska, 

• Wiara i Tęcza, 

• dwie grupy AA, 

• grupa NA, 

• grupa Bi+, 

• grupa GAMMA, 

• grupa anglojęzyczna (cudzoziemska), 

• grupa ukraińska. 

W momencie ogłoszenia pandemii COVID-19 (połowa marca 2020 r.) Lambda Warszawa podjęła 

decyzję o zawieszeniu działalności grup na korzyść poradnictwa stacjonarnego. Niektóre z nich 

odbywały się online (Bi+, anglojęzyczna, ukraińska, WiT oraz GAMMA). Po chwilowym 

poluzowaniu obostrzeń, we wrześniu, grupy wróciły do spotkań, lecz kolejna, 3. fala 

spowodowała ponowne ich zawieszenie już w październiku. 

 

Działania na rzecz seniorów i seniorek LGBT+ podczas pierwszego 

lockdownu 

Podczas pierwszej fali epidemii (marzec – maj 2020) zaoferowaliśmy nową formę wsparcia dla 

seniorów i seniorek LGBT+ – wsparcie indywidualne przy robieniu zakupów, wyprowadzaniu 

zwierząt domowych i podstawowych pracach domowych. Mimo, iż z tej formy pomocy 

skorzystało zaledwie sześć osób (w wieku 65-80 lat), to ważnym dla nas było wysłanie do naszej 

społeczności sygnału, iż reagujemy na nową, kryzysową sytuację. 
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II. Działania edukacyjne i rzecznicze  

 
 

Szkolenia, warsztaty 

Otrzymujemy od podmiotów zewnętrznych coraz więcej zapytań dotyczących warsztatów, 

szkoleń – antydyskryminacyjnych, dotyczących społeczności LGBT+. W 2020 r. zrealizowaliśmy 

następujące szkolenia/warsztaty: 

1. Szkolenia antydyskryminacyjne 

 dla firm CBRE i JLL (terminologia: rozwinięcie skrótu LGBT+, czym są i różnią się od siebie 

orientacja psychoseksualna, tożsamość płciowa, cechy płciowe i ekspresja płciowa ; czym 

jest dyskryminacja pośrednia a czym bezpośrednia, stereotypy; inkluzywny język; jak 

mogę zostać osobą sojuszniczą?). 

2. Szkolenie o historii ruchu aktywistycznego LGBT+ w Polsce dla pracowników i pracowniczek 

firmy – lidera bankowości inwestycyjnej (QueerStoria: Yesterday. Today. Tomorrow. Nikt 

Wam praw na złotej tacy nie da. Musicie wywalczyć je sami! Historia aktywizmu LGBT+ w 

pigułce. Narodziny aktywizmu LGBT+ w Polsce: nieheteronormatywne lata 80. i 90., tęcza na 

Placu Zbawiciela, strefy wolne i propaganda anty-LGBT+, deklaracja LGBT+ jako część polityki 

antydyskryminacyjnej Warszawy, w jakim kierunku zmierzamy?). 

3. Szkolenie w ramach światowego dnia Walki z AIDS dla pracowników i pracowniczek firmy – 

lidera bankowości inwestycyjnej (HIV/AIDS – fakty i mity: czym jest HIV a czym AIDS? jak 

można się zakazić wirusem? wszyscy jesteśmy w grupie ryzyka, bezpieczeństwo nie tyczy się 

bycia HIV-pozytywnym, ale wiedzy odnośnie swojego statusu). 

4. Warsztat o rangach i dyskryminacji dla dużej grupy bankowej (Hate to hate workshop: czym 

są rangi? czym jest dyskryminacja i wykluczenie? świadome i nieintencjonalne zachowania 

dyskryminujące, w jaki sposób jesteśmy uprzywilejowani i jak wpływa to na nas i na innych?). 

5. Warsztat online dla młodzieży w ramach europejskiego programu Diversity and childhood. 

Główna część warsztatu skupiona była wokół metody Theatre of the Oppressed (Teatr 

Forum). Ten rodzaj pracy warsztatowej pozwolił osobom biorącym udział na przyjęcie ról 

aktywnych uczestników/czek. Następująca po każdej z krótkich scenek (pokazanych bądź 

opowiedzianych) dyskusja pozwoliła na zrozumienie i analizę różnych uczuć, doświadczeń 

i perspektyw, które były udziałem osób uczestniczących. 

 

Projekty skierowane do osób pracujących w ochronie zdrowia oraz na 

rzecz dzieci i młodzieży  

 

1. Projekt „Open doors”: https://opendoorshealth.eu/ 

 współfinansowany ze środków unijnych, mający swą realizację w latach 2019-2022, 

 promujący inkluzywną i kompetentną opiekę zdrowotną dla osób LGBTI, 

 kierowany do osób pracujących w obszarze ochrony zdrowia, 

 prowadzony we współpracy z uczelniami oraz organizacjami działającymi na rzecz osób 

LGBTI z 5 krajów Unii Europejskiej (Bułgaria, Węgry, Włochy, Polska, Hiszpania), 

 wspierany przez organizacje studenckie i akademickie.  
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Główne cele projektu: 

 zmniejszenie dyskryminacji wobec osób LGBTI w obszarze ochrony zdrowia, 

 zwiększenie liczby specjalistów zapewniających inkluzywną i kompetentną opiekę 

zdrowotną dla osób LGBTI, 

 zwiększenie świadomości pośród specjalistów ochrony zdrowia o szczególnych 

potrzebach pacjentów i pacjentek LGBTI, 

 zwiększenie świadomości pośród pacjentów i pacjentek LGBTI o możliwej dyskryminacji 

w ochronie zdrowia, 

 budowanie współpracy między organizacjami zajmującymi się tematyką LGBTI, 

profesjonalnymi organizacjami i uniwersytetami. 

W ramach projektu powstał raport analizujący wiedzę, postawy i doświadczenia osób 

pracujących w ochronie zdrowia w kontakcie z pacjentami_kami LGBTI. W przygotowaniu są dwie 

publikacje dla pracowników ochrony zdrowia, aby zapewnić dostęp do potwierdzonych naukowo 

informacji na temat zdrowia osób LGBTI, podnieść świadomość medyków na temat szczególnych 

potrzeb społeczności LGBTI oraz promować stosowanie dobrych praktyk. Przygotowujemy 

zarówno szkolenia stacjonarne jak i te online dla specjalistów/-ek ochrony zdrowia oraz dla 

studentów/-ek medycyny z wykorzystaniem materiałów szkoleniowych Health4LGBTI. 

Przeprowadzimy również kampanię uświadamiającą, aby zwiększyć świadomość pracowników/-

czek ochrony zdrowia na temat potrzeb społeczności LGBTI; jak również zwiększyć świadomość 

osób LGBTI o dyskryminacji, która może je czekać w placówkach medycznych oraz tego, co mogą 

zrobić, jeśli się z nią zmierzą. Będzie to również promocja wydanych publikacji oraz programów 

szkoleniowych. Filmy z kampanii będą rozpowszechnione za pośrednictwem mediów 

społecznościowych. 

Publikacje związane z tym projektem: 

• przewodnik o zdrowiu pacjentów i pacjentek LGBTI kierowanego do specjalistów ochrony 

zdrowia (w formie elektronicznej jak również drukowanej, w języku polskim i angielskim), 

• raport przedstawiający analizę obszaru ochrony zdrowia w Polsce pod względem 

odpowiadania na potrzeby osób LGBTI (w języku polskim i angielskim):  

http://old.lambdawarszawa.org/wp-content/uploads/2020/10/Poland-OpenDoors-

National-Report_pl-1.pdf 

http://old.lambdawarszawa.org/wp-content/uploads/2020/10/Poland-OpenDoors-

National-Report_eng.pdf 

2. Projekt „Diversity and childhood”: https://www.diversityandchildhood.eu/ 

 współfinansowany ze środków unijnych, mający realizację w latach 2019-2021, 

 kierowany do osób pracujących z młodzieżą i dziećmi bądź mający wpływ na ich 

bezpieczeństwo i rozwój, 

 współrealizowany przez partnerów z Węgier, Hiszpanii, Portugalii, Chorwacji, Belgii, 

Słowenii, Litwy i Polski, 

 głównym celem projektu jest poszerzanie wiedzy i uświadamianie o przemocy 

i dyskryminacji dotykających młode osoby, jak również zmiana postaw społecznych; 

 powstała aplikacja edukacyjna dla młodzieży w wieku 15-18 lat, 

 został wydany podręcznik „Jak zapobiegać i przeciwstawiać się dyskryminacji oraz 

przemocy wobec dzieci i młodzieży LGBTI+?”, 
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 odbywały się warsztaty dla specjalistów i specjalistek z obszaru edukacji, ochrony 

zdrowia, mediów, organizacji socjalnych i wsparcia rodziny, 

 powstała platforma e-learningowa poszerzająca kompetencje osób pracujących 

z młodzieżą i dziećmi, 

 projekt umożliwił przeprowadzenie 2 warsztatów online kierowanych do młodzieży, 

jeden z wykorzystaniem metody Teatru Forum wraz z odgrywaniem scenek.  

Publikacja związana z tym projektem: 

• raport o przemocy i dyskryminacji dzieci i młodzieży LGBTI w Polsce (w języku 

angielskim): 

https://cdn.website-

editor.net/95401bffb81f40a3987d30aee8be2c6f/files/uploaded/National_Report_Polan

d.pdf 

 

 

III. Działania kulturalne  
 

 

Czasopismo QueerStoria 

W lutym 2020 r. ukazał się pierwszy numer czasopisma społeczno-historycznego wydawanego 

przez Archiwum Lambdy Warszawa „QueerStoria”. Numer datowany był listopad 2018 – maj 

2019. 

Periodyk, wydawany pod redakcją Krzysztofa Kliszczyńskiego, poświęcony jest historii polskiej 

społeczności osób nieheteronormatywnych. W numerze inauguracyjnym znalazły się m.in.: 

wywiad z Leszkiem Truchlińskim, założycielem pierwszej polskiej grupy gejowsko-lesbijskiej – 

wrocławskiej grupy „Etap”, wspomnienia Andrzeja Selerowicza, teksty Remigiusza Ryzińskiego 

i Krzysztofa Zabłockiego oraz artykuł Katarzyny Wojnickiej o queerowych (nie)pomnikach 

w Polsce i USA. Numer liczył 92 strony. 

Późną jesienią 2020 r. zakończyliśmy pracę nad drugim – podwójnym numerem QS (2/3 – 

czerwiec 2019 – grudzień 2020, 148 stron). W druku ukazał się on w marcu 2021 r. 

Czasopismo, wydawane w nakładzie 1000 egzemplarzy, finansowane jest ze środków własnych 

Lambdy Warszawa i jest pierwszym i jedynym czasopismem o tym charakterze, wydawanym 

w kraju. Chcemy, aby ukazywało się dwa razy do roku. 

Archiwum 

Rok 2020 – mimo trwającej pandemii – był kolejnym rokiem poszerzania zbiorów Archiwum 

Lambdy Warszawa – największym archiwum społeczności LGBTQI w Polsce. Kontynuowaliśmy 

pozyskiwanie zbiorów (otrzymaliśmy – między innymi – kolejne części zbiorów Ryszarda Kisiela, 

Andrzeja Selerowicza i Jana Snarskiego; cześć spuścizny Tadeusza Olszewskiego, archiwalia 

pierwszej litewskiej grupy lesbijskiej „Sappho” i inne) oraz rozpoczęliśmy starania na uzyskanie 

stałego finansowania Archiwum. 
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Nagroda Tolerancji 

Nagroda Tolerancji (Tolerantia Awards) przyznawana jest od 2006 r. przez polskie, niemieckie, 

francuskie, szwajcarskie i północnoirlandzkie organizacje LGBT+. Nagroda przyznawana jest 

osobom prywatnym i organizacjom w uznaniu ich zasług na polu walki z dyskryminacją 

i przemocą wobec społeczności osób nieheteronormatywnych. Laureatem Nagrody Tolerancji za 

rok 2020 został działacz społeczny i pisarz Andrzej Selerowicz. 

Europejskie Nagrody Tolerancji zostały przyznane po raz 15. jako wspólna nagroda organizacji 

MANEO (Niemcy), SOS Homophobie (Francja), Lambda Warszawa (Polska), The Rainbow Project 

(Irlandia Północna) i Pink Cross (Szwajcaria). W roku 2020, oprócz Andrzeja Selerowicza, 

wyróżnieni zostali: Dunja Hayali (Niemcy), Jacques Toubon i Giovanna Ricon (Francja), kampania 

„Love Equality” (Irlandia Północna) oraz Delphine Roux (Szwajcaria). 

Z powodu pandemii COVID-19 uroczystość wręczenia nagród, która miała mieć miejsce 

w Warszawie, nie odbyła się. 

 

Nasze matronaty 

W ramach prowadzonych działań Lambda Warszawa kładzie duży nacisk na obszar związany 

z szeroko rozumianą kulturą osób LGBT+. Działania prowadzone w ramach tego obszaru 

przyczyniają się do budowania pozytywnej tożsamości osób LGBT+, a także pozwalają osobom 

uczestniczącym w różnych projektach na rozwijanie własnych talentów i pasji twórczych. 

Rok pandemii nie ułatwił co prawda działalności kulturalnej, ale mimo to przyznaliśmy_łyśmy 

kilka matronatów i braliśmy_łyśmy udział w kilku wydarzeniach: 

• matronat: Remigiusz Ryziński „Moje życie jest moje” (wyd. Czarne), 

• matronat: Marcin O. Niewirowicz „Wszystkie ptaszki, które miałem w garści” (wyd. 

Nisza), 

• spotkanie autorskie z Adamem Stępińskim promujące jego tomik poezji pt. 

„Przyjaciołom” (luty 2020), 

• premiera QueerStorii (luty 2020) w siedzibie Lambdy Warszawa, 

• DKK (Dyskusyjny Klub Książki) cały czas spotykał się online (co miesiąc), 

• IDAHOBIT 2020: udział w śniadaniu z ambasadorami_kami, zorganizowanym online przez 

Ambasadę Kanady (maj 2020), 

• wizyta w Rezydencji Ambasador Irlandii (wrzesień 2020), 

• matronat: wystawa zdjęć Pameli Porwen „Śluby jednopłciowe” w galerii Monopol 

(28.07.2020) 

• matronat: LGBT Film Festiwal w Kinotece (wrzesień 2020: zarówno sam festiwal, jak 

i benefis na jego rzecz na początku września) – podczas trwania festiwalu (i na benefisie), 

stoisko Lambdy Warszawa było wystawiane codziennie, a przed każdym pokazem filmu 

wyświetlany był spot Lambdy Warszawa, 

• matronat: impreza „San Junipero Girls Crew” (lipiec 2020), 

• matronat: impreza „Krewetki w cekinach”, W Orbicie Słońca – stoisko Lambdy Warszawa 

(wrzesień 2020), 
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• matronat: impreza „Urodziny GEMBA Bar” (wrzesień 2020), z okazji których powstało 

„lambdowe” piwo kraftowe (z każdej butelki przekazana kwota 1 zł na działalność 

Lambdy Warszawa) – stoisko Lambdy Warszawa. 

IV. Wolontariat i członkostwo 

 

Wolontariat 

Z uwagi na ograniczenia epidemiczne, liczba osób zaangażowanych w Lambdzie Warszawa 

w ramach wolontariatu do różnych aktywności związanych m.in. z wydarzeniami (nie wliczając 

osób działających w Telefonie Zaufania i w dziale pomocowym) nie przekraczała pięciu. 

W związku z ograniczeniem znacznej części aktywności od marca nie były prowadzone żadne 

większe akcje, które oparte byłyby na wolontariacie. Nie została przeprowadzona też rekrutacja 

do programu wolontariackiego. 

Do października osoby zaangażowane w wolontariat wzięły udział w promowaniu Lambdy 

Warszawa na benefisie podczas LGBT Film Festiwal, jak również w ramach samego festiwalu 

filmowego. 

W ramach rekrutacji do programu wolontariackiego w październiku przyjęto 26 osób, w tym 14 

na ścieżkę antydyskryminacyjną i 12 na ścieżkę archiwalno-biblioteczną.  

Zorganizowanie szkoleń wstępnych w okresie październik-grudzień możliwe było dzięki dotacji 

pozyskanej w ramach Funduszu Solidarnościowego. Dzięki nim osoby uczestniczące w ścieżce 

antydyskryminacyjnej zostały zaznajomione z zagadnieniami z zakresu orientacji 

psychoseksualnej i tożsamości płciowej, szeroko rozumianym pojęciem dyskryminacji, metodom 

jej przeciwdziałania, językiem inkluzywnym i innymi zagadnieniami, które są niezbędne do 

przedstawienia przed rozpoczęciem działań. 

W związku z opóźnieniem spowodowanym drugą falą pandemii COVID-19 grudzień był okresem, 

w którym przygotowywane były działania antydyskryminacyjne, które w roku 2021 zostaną 

zrealizowane pod hasłem „Lepiej bez nienawiści”. 

 

Członkostwo 

W roku 2020 do grona osób członkowskich przyjętych zostało łącznie 6 osób. 

Całkowita liczba osób członkowskich pod koniec roku wyniosła 140. 

 

V. Obecność Lambdy Warszawa w przestrzeni publicznej 

 

Media 

Obecność Lambdy Warszawa w mediach była realizowana w głównej mierze poprzez wystąpienia 

Rzeczniczki. W roku 2020 udzieliła ona wielu wywiadów, dotyczących sytuacji osób LGBT+ 

w Polsce i działań Lambdy Warszawa oraz uczestniczyła w szeregu innych aktywności: 
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Wywiady dotyczące sytuacji osób LGBT+ w Polsce i działań Lambdy Warszawa: 

 fińska agencja prasowa STT: https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/seksuaalivahemmistot-

nostettiin-puolassa-tikun-nokkaan-kaupungit-julistautuvat-seksuaalivahemmistojen-

ideologiasta-vapaiksi-ja-valtapuolueen-ohjaama-media-hyokkaa-vahemmistoja-

vastaan/7727588?fbclid=IwAR190ViWM0SSqYOukp_wRFO64sPwqIJKgx8zarTo5aZdLer1a

Q5swpCyU1Q#gs.x2o558, 

 francuski magazyn internetowy dla lesbijek Jeanne Magazine (www.jeanne-

magazine.com), 

 niemiecka strona internetowa Belltower News, 

 brytyjska stacja telewizyjna ITV News, 

 Gazeta Wyborcza Warszawa, 

 portal kobieta.wp.pl: https://www.wp.pl/?s=https%3A%2F%2Fkobieta.wp.pl%2Fyga-

kostrzewa-o-sytuacji-lgbt-w-polsce-trudno-zyc-w-kraju-gdzie-mozna-zostac-oplutym-

6533083227883649v&fbclid=IwAR0A72uoQJb5v1E_lNOnHqyF92g-

iId04LKGJtJ1up6w_uXf9_UEnMbPp1s&src01=6a4c8&src02=isgf, 

 Krytyka Polityczna: https://krytykapolityczna.pl/kraj/paulina-januszewska-kinga-duda-

wieczor-wyborczy-

komentarze/?fbclid=IwAR1LZO71ikeYsr54xff6JMK11_c3yRXSuiiOa7HHm3C8k5gpc06xrFd

wY9Q, 

 francuska agencja prasowa Capa Presse, 

 niemiecka strona www WEB.DE, 

 portal GayStarNews.com, 

 francuski program telewizyjny "QUOTIDIEN", 

 europejski magazyn "Are We Europe", 

 agencja prasowa Thomson Reuters, 

 czeskie medium Eurozpravy.cz (Euronews), 

 niemiecka stacja radiowa M94.5, 

 szwedzkie medium REPORTER / P3 NYHETER Sveriges Radio / Pumpgatan 2, 

 brytyjskie BBC Radio Current Affairs, 

 duńska TV Danmark, 

 w audycji TOK FM „Lepiej późno niż wcale”, 

 dla portalu Onet: https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/strefy-wolne-od-lgbt-w-

polsce-film-o-obradach-z-sesji-w-

samorzadach/y39w8x5?fbclid=IwAR3WWOWZIgmZaPgSSFu9-

UfK6pC6esrA6moDeF1PAi7h6R3hrIDHHnKAmqg 

oraz 

https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/strefy-wolne-od-lgbt-w-polsce-film-o-

obradach-z-sesji-w-samorzadach/y39w8x5, 

 berliński dziennik "Der Tagesspiegel", 

 radio TOK FM, 

 podcast „QueerAntena”, 

 Radio Nowy Świat, audycja „Punkt widzenia”, 

 akcja „Superbohaterki ratują świat nas”, Wysokie Obcasy, 

 konferencja organizowana przez niemiecką organizację LSVD z okazji IDAHOBIT pt. 

"Common and different challenges when it comes to tackle discrimination and hostile 

surroundings for LGBTI people", 
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 przemówienie w ramach Strajku Kobiet – protestów osób po wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego dotyczącego zakazu aborcji. 

VI. Pozyskiwanie finansów 

 

Działania fundrisingowe 

Działania fundrisingowe skupiały się na zbiórkach prowadzonych na FB oraz rozmowach 

dotyczących darowizn od firm i instytucji, a także – jak co roku – kampanii 1%. 

Dzięki pracy zespołu zajmującego się pozyskiwaniem funduszy osiągnęliśmy wymierne rezultaty – 

poziom darowizn wyniósł 147.037,71 zł (co stanowiło 22,75% naszych zeszłorocznych 

przychodów), zaś w ramach akcji 1% otrzymaliśmy 75.222,40 zł (11,64% przychodów za rok 

2020). 

 

Fundusz solidarnościowy „Działaj dalej” 

W związku z trwającą w 2020 r. epidemią COVID-19 Fundacja Stefana Batorego ogłosiła konkurs 

na małe dotacje służące podtrzymaniu bieżącej działalności organizacji pozarządowych. Lambda 

Warszawa otrzymała grant wynoszący 30.000 zł. 

Środki te zostały wykorzystane na następujące cele: 

 wynagrodzenie osoby koordynującej prace Telefonu Zaufania, 

 superwizję Telefonu Zaufania, 

 przeprowadzenie szkoleń dla nowych wolontariuszek i wolontariuszy i tutoring 

uruchomionych ścieżek. 

Środki z tej dotacji zostały również przeznaczone na czynsz, zakup materiałów biurowych, 

księgowość i obsługę administracyjną naszych działań oraz zakup środków dezynfekcyjnych. 

 

Wykaz grantów realizowanych w 2020 roku  

Nazwa Donator Cele dotacji 
Wysokość 

dotacji 
Nr umowy 

„Razem 
przeciwko 
dyskryminacji. 
Poradnictwo dla 
grup szczególnie 
zagrożonych 
dyskryminacją” 

Centrum 
Komunikacji 
Społecznej – Urząd 
Miasta Stołecznego 
Warszawy  

Poradnictwo 
prawne i 
psychologiczne 
dla społeczności 
LGBT+ 
 

47.500,00 PLN CKS-RT-
BWN/B/X/3/3/339/90/
2018NGO 

„Wsparcie osób 
dorosłych 
nadużywających 
alkoholu w 
podejmowaniu 
zachowań 
prozdrowotnych” 

Biuro Pomocy i 
Projektów 
Społecznych –  
Urząd Miasta 
Stołecznego 
Warszawy 

Wsparcie 
psychologiczne 
osób LGBT+ 

105.000,00 PLN PS/B/VI/1/6/10/490/ 
2018-2021 
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„Open Doors: 
Promoting 
Inclusive and 
Competent 
Health Care for 
LGBTI People” 

Komisja Europejska Edukacja osób 
pracujących w 
obszarze ochrony 
zdrowia 

35.018,00 euro 
(na lata 2019-
2021) 

849187 

„Diversity and 
Childhood” 

Komisja Europejska Edukacja 
równościowa 
skierowana do 
osób pracujących 
z dziećmi i 
młodzieżą 

34.882,00 euro 
(na lata 2019-
2021) 

856680-
DIVERSITY_CHILDHOO
D-REC-AG-2018/REC-
RDAP-GBV-AG-2018 

Fundusz 
Solidarnościowy 
„Działaj dalej” 

Fundacja im.  
Stefana Batorego 

Podtrzymanie 
bieżącej 
działalności 
organizacji 
podczas epidemii 
COVID-19 

30.000,00 PLN 24817/2020 

 

 

VII. Inne wydarzenia i wsparcie zewnętrzne społeczności LGBT+ 

 

Z powodu pandemii COVID-19 warszawska Parada Równości – największe święto społeczności 

LGBT+ w stolicy i w Polsce, w którym co roku Lambda Warszawa aktywnie uczestniczy, została 

odwołana. Postanowiłyśmy/liśmy wesprzeć widzialność ważnego symbolu – tęczowej flagi. 

W związku z tym, oraz w związku z nagonką na społeczność osób nieheteronormatywnych, 

trwającą podczas i po kampanii prezydenckiej (apogeum tej nagonki były wydarzenia związane z 

aresztowaniem Margot Szutowicz w sierpniu 2020 roku) podjęliśmy/łyśmy decyzję o rozdaniu 

ponad 200 tęczowych flag osobom chętnym – do wywieszenia w oknach i innych widocznych 

miejscach. 

 

W styczniu 2020 r. wzięliśmy udział w Marszu Tysiąca Tóg, w którym przedstawiciele_ki 

wszystkich zawodów prawniczych ubrani w togi przeszli ulicami Warszawy, aby wyrazić sprzeciw 

wobec zamykania prawnikom_czkom ust, a także szacunek dla prawa krajowego i europejskiego. 
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VIII. Władze Lambdy Warszawa 

 

Zarząd 

Krzysztof Kliszczyński – Przewodniczący Zarządu 

Paweł Fischer-Kotowski – Zastępca Przewodniczącego 

Sławomir Kirdzik – Sekretarz Zarządu 

Miłosz Przepiórkowski – Członek Zarządu 

 

Komisja Rewizyjna 

Marta Radziszewska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 

Adriana Kapała – Sekretarza Komisji Rewizyjnej 


