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RAPORT Z (NIE)KONFERENCJI 

Młodzi mają głos 

 

- Organizator 

Organizatorem (nie)Konferencji Młodzi mają głos była Miejska Biblioteka Publiczna 
w Hrubieszowie, a wykonawcą - nieformalna grupa młodzieży pOBUDZENI działająca przy 
bibliotece.  

- Idea 

(nie)Konferencja Młodzi mają głos to wydarzenie zorganizowane przez młodzież, dla 
młodzieży. Uczestnicy za pomocą metody World Café prowadzili dyskusję wokół ważnych, 
często kontrowersyjnych tematów. Dzięki uczestnictwu w wydarzeniu nabyli umiejętność 
prowadzenia dyskusji publicznych. 

- Termin 

(nie)Konferencja Młodzi mają głos odbyła się dnia 25.05.2018 r. podczas Maratonu Lubię 
kulturę 24 h. 

- Uczestnicy 

Uczestnikami (nie)Konferencji były 82 osoby, głównie uczniowie szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych miasta Hrubieszowa oraz grupy i organizacje skupiające młodzież. Do 
udziału zaproszono również osoby dorosłe, które instytucjonalnie bądź indywidualnie 
wspierają młodzież w  ich działaniach i rozwoju. 

- Patronat 

Wydarzenie odbyło się pod Patronatem Burmistrza Miasta Hrubieszowa Tomasza Zająca. 

- Cele przedsięwzięcia 

1. Zwiększenie uczestnictwa i roli młodzieży w sprawach ważnych dla ich rozwoju, 
podnoszenie świadomości i odpowiedzialności za własny rozwój i środowisko, w którym 
wzrastają, przebywają i kształcą się. 

2. Poprawa umiejętności prowadzenia dyskusji publicznych w oparciu o metodę World Café.  

3. Stworzenie przestrzeni dla twórczego spotkania młodzieży, zachęcenie uczestników do 
otwarcia się na dyskusję. 

4. Usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy na tematy bliskie młodym ludziom. 

5. Kształtowanie dobrych postaw obywatelskich. 

- Metoda pracy 

World Café - metoda służąca uporządkowaniu dyskusji, wymianie informacji i pomysłów 
oraz określeniu potrzeb i oczekiwań wszystkich zaangażowanych stron (ale nie 
znalezieniu konkretnych rozwiązań). Polega na jednoczesnej rozmowie o kilku aspektach 
danej kwestii lub na kilka równoległych tematów (przypisanych do osobnych stolików) przez 
uczestników podzielonych na grupy. Przez zmiany stolików, uczestnicy mogą omówić wszystkie 
bądź większość tematów. 

World Café oparte jest na założeniu, że ludzie noszą w sobie wystarczająco dużo mądrości 
i kreatywności, żeby stawić czoła nawet najtrudniejszym wyzwaniom. Wystarczy tylko 
stworzyć odpowiedni kontekst i osiągnąć wystarczający stan skupienia, żeby uzyskać dostęp 
do tych zasobów i wykorzystać je w najważniejszych sprawach. 
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Pracowaliśmy według konkretnych zasad. Uczestnicy: 

 

 

  

Tematy (nie)Konferencji wypracowane przez młodzież i ich moderatorzy  - 

przedstawiciele grupy pOBUDZENI: 

 

1. Technologia zbliża czy oddala ludzi? - Kacper Kowalczuk 
2. Jak zachęcić młodych do czytania? - Małgorzata Pitus 
3. Przyjaźń na odległość - Emilia Kozak 
4. Patriotyzm wyginął - Jacek Perechowski 
5. XD młodzieżowe słowo roku - dokąd zmierza język polski? - Ewelina Gołąb 
6. Jak sprawić, żeby ludzie uczestniczyli w kulturze? - Julia Świeca 
7. Wykształcenie czy doświadczenie? Co jest bardziej potrzebne? - Anna Ciężka 
8. Moje miasto jest moje - Karolina Hołdaś 

 

Poniżej szczegóły dyskusji zebrane i opracowane przez moderatorów poszczególnych 
tematów. Autorów jest ośmioro, dlatego konwencja wypowiedzi może się różnić. 

1. Technologia zbliża czy oddala ludzi  

Grupy liczyły od 9 do 11 osób. Uczestnicy reprezentowali różne grupy wiekowe: młodzież 
różnych etapów edukacji (klasa VII, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne), dorosłych oraz 
seniorów. 

Początkowo rozmówcy rozumieli technologię jako telefony, Internet. W trakcie dłuższej 
dyskusji doszli do konkluzji, że jest to pojęcie szersze niż wyżej wymienione rzeczy, uświadomili 
sobie, iż to również infrastruktura drogowa oraz wiele innych, jak nie wszystkich rzeczy, które 
nas otaczają. 

Skupili się na 
tym, co ważne 

Mówili, co 
myślą i czują 

Bawili się, 
bazgrali, 

rysowali – 
zachęceni do 
pisania na 

obrusie 

Słuchali, żeby 
zrozumieć 

Łączyli ze 
sobą pomysły 

Wspólnie 
nasłuchiwali 

nowych 
refleksji 

i głębszych 
pytań 

Dobrze się 
bawili! 
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Temat okazał się bardzo kontrowersyjny i głęboki, więc uczestnicy podawali argumenty za tym, 
że technologia: 

ZBLIŻA: 

 używamy aplikacji, dzięki którym znajdujemy znajomych, 

 pomaga w nauce np. języków, 

 łączy ludzi o podobnych zainteresowaniach, 

 pozwala poznać inne kultury, 

 pozwala utrzymać kontakt z osobami nam bliskimi, które wyemigrowały, 

 ułatwia nawiązywanie globalnych znajomości, 

 pomaga osobom niepełnosprawnym, 

 pozwala zaoszczędzić czas i spożytkować go do innych zadań. 
 

ODDALA: 

 ludzie żyją w portalach społecznościowych zamiast w rzeczywistości, 

 upośledza podstawowe relacje międzyludzkie i wzmaga cechy tj. nieśmiałość, zazdrość,  

 zastępuje podstawowe potrzeby człowieka w niezdrowy sposób, 

 prawdziwe relacje międzyludzkie nawiązuje się w rzeczywistości, a nie w wirtualnym 
świecie, 

 rozleniwia społeczeństwo, zamykamy się w domach. 

 
Biorąc pod uwagę opinie czterech grup (ok 40 osób) można pokusić się o refleksję, że 
TECHNOLOGII NALEŻY UŻYWAĆ Z GŁOWĄ, ponieważ: technologia nas zmienia, zabija uczucia 
i pozbawia empatii oraz sprawia, że zaczynamy traktować się przedmiotowo. Konieczne jest 
więc znalezienie złotego środka i zbilansowanie ingerencji technologii w nasze życie. 
Technologia to nasz przyjaciel, ale nie możemy nadużywać jej możliwości, gdyż bardzo łatwo 
przekroczyć granicę zdrowego rozsądku. Nie możemy doprowadzić do sytuacji, kiedy nie 
będziemy potrafili ze sobą rozmawiać, tylko pisać. Rozmówcy wymyślili sposoby, aby 
zmniejszyć ingerencję technologii w nasze życie i otworzyć się na ludzi:  

 Odłóż telefon i pogadaj ze znajomymi, 

 Znajdź umiar w korzystaniu z technologii oraz stwórz listę wartości (pomyśl w jakich 
aspektach życia nie musisz korzystać  z telefonu, a gdzie jest on ci niezbędny). 

Uczestnicy (nie)Konferencji podkreślają, że technologia to zagrożenie. Narażamy się na hejt, 
kłamstwa i manipulację w dobie internetu, gdzie każdy jest anonimowy. Z drugiej strony to 
okno na świat dla ludzi z niepełnosprawnościami oraz źródło wiedzy. Niech ludzka inteligencja 
w tej kwestii będzie ponad tą sztuczną, wybierajmy świadomie.  

 

2. Jak zachęcić młodych do czytania?  

 
Odpowiedzi na pytanie zawarte w temacie szukają bibliotekarze z całej Polski i nie tylko. Nie 
należy ukrywać, że z roku na rok spada liczba aktywnych czytelników. Jak to powstrzymać? Jak 
wzbudzić w ludziach fascynację literaturą i miejscem, jakim jest biblioteka? Uczestnicy 
(nie)Konferencji za cel postawili sobie znaleźć odpowiedzi na te nurtujące pytania. 

 
Według uczestników najważniejszym aspektem jest sama biblioteka, która powinna być 
nowoczesna -  utarło się przekonanie, że biblioteka to same książki. Należy przełamywać to 
myślenie, zorganizować nowoczesną, interaktywną i wielofunkcyjną bibliotekę, gdzie oprócz 
tradycyjnych funkcji znajdzie się miejsce na działania, spotkania, kontemplację, pracę 
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z aktualnymi technologiami. Powinno to być przyjazne miejsce, które spełni potrzeby nawet 
najbardziej wymagających czytelników. 

 
Aby zachęcić ludzi do czytania konieczne jest zwiększenie ilości akcji promocyjnych oraz działań 
przyciągających do biblioteki tj. 24-godzinny Maraton Czytania, Narodowe Czytanie itp. Są to 
działania nie pozwalające na bierną konsumpcję literatury, a angażujące uczestników, 
dostarczające wrażeń, przeżyć, zadań, za które uczestnicy zechcą wziąć odpowiedzialność. 
Kolejną propozycją jest organizacja spotkań z autorami książek i innymi ciekawymi ludźmi, 
które poszerzą horyzonty, wzbogacą wiedzę, dadzą satysfakcję z uczestnictwa w 
niecodziennym wydarzeniu; wskażą wartości czytania i wzmocnią postawy, które mogą 
inspirować nie tylko do sięgania po literaturę, ale pozwolą również przyswoić filozofię życia 
znanych osób. 
Jednym z ważniejszych „elementów” każdej biblioteki jest bibliotekarz – pomocny i serdeczny. 
Wśród każdej z 4 ok. 10-osobowych grup wybrzmiało, że zarobki bibliotekarzy nie są 
adekwatne do ilości i jakości wykonywanych zadań, co zdecydowanie powinno ulec zmianie. 

 
Ponadto  wybrzmiały takie argumenty jak:  tańsze książki – ceny często zachęcają lub 
zniechęcają do kupna, uaktualnienie listy lektur, popularyzacja tytułów wartościowych i 
nowości wydawniczych, dopasowywanie lektur szkolnych do wieku oraz języka czytelników, 
pomoc dzieciom w szukaniu książek o interesującej ich tematyce, organizacja akcji 
czytelniczych, konkursów, przekładanie książek na filmy, gry, co daje możliwość  lepszego 
zrozumienia książek oraz propagowanie czytania wśród rodziców – nie od dziś wiadomo, że gdy 
rodzic czyta – dziecko czyta, rodzic siedzi na telefonie – dziecko również. 

 

3. Przyjaźń na odległość  

 
„Odległość nie jest ważna przy prawdziwej przyjaźni” , „Przyjaźń to skarb, który trzeba 
pielęgnować” to cytaty z wypowiedzi uczestników dyskusji. Temat ważny, ale bardzo trudny do 
podsumowania, wnioski są mocno subiektywne, zależą od osobistych doświadczeń osób 
podejmujących dyskusję. Oto co udało się uwspólnić podczas rozmów: 
 
Wśród argumentów przemawiających „za” wybrzmiał m.in. fakt, że dzięki ciągle rozwijającej 
się technologii można mieć przyjaciół z innych zakątków Polski lub krajów, a kiedy jest potrzeba 
taki przyjaciel może nam pomóc rozwiązać różnego rodzaju problemy. Uczestnicy dyskusji 
stwierdzili, że taka relacja rozwija nasze kręgi znajomości („ktoś zna kogoś” itd.). Ponadto 
współcześnie  możliwe jest utrzymanie przyjaźni z dawnych lat (szkoła, studia, wyjazdy) 
pomimo odległości. Taka relacja może być piękna i przepełniona magią, jednak aby taka była 
wymaga zaangażowania z dwóch stron. 

 
Każdy medal ma jednak 2 strony i nie wszystko może być tak kolorowe, jakbyśmy tego chcieli. 
Rozmówcy zwrócili uwagę na fakt, że człowiek może kreować swój wizerunek niepodobny do 
prawdziwego, przybierać role, maski, a sama internetowa relacja jest mniej zobowiązująca. 
Przyznali, że internetowe relacje wzbudzają w nich brak zaufania i pewności do drugiej osoby. 
Jako kluczowy minus tego typu relacji podali brak częstych spotkań i kontaktu fizycznego. 
Dyskutanci wyrazili swoje obawy wyznając, że gdy przyjaciel zmienia środowisko, poznaje 
nowych ludzi, oddala się od naszej rzeczywistości, duża odległość go zmienia.  Wszyscy zgodnie 
stwierdzili, że spotkania twarzą w twarz nic nie zastąpi. 
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4. Patriotyzm wyginął  

 
Grupy przedstawiły wiele ciekawych myśli. Uczestnicy scharakteryzowali czym jest patriotyzm 
dziś, a czym był dawniej, bazując na historii Polski. Dyskutujący wskazywali, że rzeczywiście 
dawniej, aby być patriotą ważne było spore zaangażowanie, które często wiązało się z utratą 
życia lub zdrowia. Rozmówcy mówili, że dziś patriotyzm wygląda inaczej niż dawniej. Aktualnie 
nie musimy walczyć z bronią w ręku  o niepodległość. Obecnie patriotyzm wiąże się z: 
pielęgnacją tradycji, pamięcią o naszych bliskich, którzy nieraz musieli walczyć o wolność. 
Współczesny patriotyzm to  postawa obywatelska, czyli partycypacja w życiu społecznym na 
szczeblu państwowym (świadome chodzenie na wybory, uczestnictwo w referendach) i na 
poziomie samorządowym, czyli dbanie o nasze małe Ojczyzny (uczestnictwo w lokalnych 
społecznościach, branie odpowiedzialności za zmiany, pomoc innym mieszkańcom czy też 
dbanie o dobra wspólne, sprzątanie po sobie oraz świadoma troska o środowisko). Uczestnicy 
poruszyli również temat globalizacji współczesnego świata, który się ujednolicił - współczesny 
patriota potrafi korzystać z pozytywnych aspektów tego zjawiska, jednocześnie dalej mając w 
sobie chęć dbania o Ojczyznę. Uczestnicy w większości uznali, że patriotyzm nie wymarł, ma 
tylko inny kształt oraz wymiar i ma się dobrze. 

 

5. XD młodzieżowe słowo roku - dokąd zmierza język polski?  
 

Jednym z tematów podczas (nie)Konferencji pOBUDZONYCH był “ XD młodzieżowe słowo roku 
- dokąd zmierza język polski?”. Razem z wszystkimi grupami rozmawiającymi przy tym stoliku 
(ok 40 osób),  wypracowaliśmy szereg znaczeń kontrowersyjnego słowa, jak i motywy jego 
używania. Rozważania zmierzały do pytania o kierunek, w jakim zmierza język polski. 
Rozpoczęliśmy od tego, co oznacza “ XD” używane już prawie jako przecinek w komunikacji 
internetowej. Jak się okazało określa ono całą gamę emocji: od radości, śmiechu do irytacji czy 
sarkazmu. Znając konkurencyjne wyrazy, które pretendowały do tytułu: młodzieżowe słowo 
roku, zaczęliśmy zastanawiać co przesądziło o takim wyniku. Jednogłośnie doszliśmy do 
wniosku, że zwycięstwo “XD” zawdzięcza temu, że jest po prostu krótkie. W dzisiejszych 
czasach, gdzie wszyscy się spieszą z łatwością sięgają po wszelkie skróty. Ponadto związane jest 
to z globalizacją i techno światem, ponieważ zauważmy, że zeszłoroczny rzeczownik roku 
występuje przeważnie w komunikacji pisanej. Swoją ogromną popularność zawdzięcza również 
wszechobecnej pogoni za byciem na czasie - a używanie skrótów aktualnie jest niezwykle 
powszechne.  

Po długich dyskusjach, odwołując się do sytuacji z życia wziętych - i nie tylko - wyciągnęliśmy 
pesymistyczne wnioski. Język polski zmierza do coraz większego uproszczenia, ulega spłyceniu, 
negatywnie wpływa na naszą inteligencję oraz pogłębia lenistwo. Należy pamiętać, że skróty 
myślowe, którymi coraz częściej się posługujemy występują w mowie potocznej, w rozmowach 
nieoficjalnych. Nie ma dla nich miejsca w oficjalnych pismach, sprawozdaniach czy innych 
dokumentach, więc wyrabiając sobie złe nawyki sami wyrządzamy sobie krzywdę.  

 

6. Jak sprawić, żeby ludzie uczestniczyli w kulturze?  

 
25 maja 2018 roku podczas (nie)Konferencji 4 grupy miały szansę dyskutować nad tym, jak 
sprawić, żeby ludzie uczestniczyli w kulturze. 

Uczestnicy zapytani o to, czy ludzie w Hrubieszowie uczestniczą w kulturze, odpowiedzieli, że 
tak, ale niestety w małym stopniu oraz podali przyczyny, które ich zdaniem mają na to wpływ.  
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Są to m.in.: 

 kwestia komunikacji oraz dostępność informacji dla konkretnych grup wiekowych, 

 powtarzalność imprez - co  roku takie samo i o tym samym charakterze, 

 brak poczucia bezpieczeństwa - wyłączone  latarnie po 24, przez co ludzie boją się 
wracać do domów o późnych godzinach 

 brak komunikacji podmiejskiej/ograniczone godziny dojazdów dla osób spoza miasta - 
często osoby mieszkające poza Hrubieszowem nie mają busów, aby dojechać na 
wydarzenie lub z niego wrócić, 

 brak mody na kulturę, 

 brak dostosowania oferty do potrzeb mieszkańców - ludzie mają wrażenie, że 
wydarzenia nie są organizowane dla nich, nie czują, że ktoś ich słucha oraz że mają 
wpływ na kulturę w Hrubieszowie, 

 brak tolerancji, 

 brak nowoczesności, 

 brak przestrzeni, aby ludzie mogli się spotkać i porozmawiać np. starsze z młodszym 
pokoleniem, 

 brak integracji wśród mieszkańców, 

 coraz mniej młodych ludzi w mieście, 

 źle dobrane godziny wydarzeń, 

 ubogi repertuar w kinie. 

Uczestnicy również rozmawiali o tym, jak można zmienić ten stan rzeczy  i  przedstawili wiele 
pomysłów np.: 

 wyjście do ludzi z informacją o wydarzeniu, stosowanie nowych form reklamy 
i promocji, aby więcej osób się dowiedziało o podejmowanej inicjatywie, 

 częstsze premiery w kinie, 

 organizacja warsztatów, zawodów, dyskusji międzypokoleniowych, 

 pokazanie jak wygląda miasto, w jakim obszarze ludzie mogą mieć wpływ, 
zaangażować się -  lepszy filmik promocyjny, 

 więcej wydarzeń dla konkretnych grup wiekowych, 

 muzeum częściej otwarte, 

 więcej wyjść ze szkoły np. muzeum, 

 dopasowanie godzin do uczestników a nie do organizatorów, 

 nie stosowanie się w każdym wydarzeniu do tych samych schematów, 

 dni integracji międzypokoleniowej, 

 nagradzanie osób tworzących wydarzenia kulturalne, 

 więcej animatorów kultury z pasją, 

 więcej happeningów - należy wyjść do ludzi, zaciekawić, przyzwyczaić, przełamać, 
zaprosić do współpracy, 

 danie miejsca i możliwości realizacji własnych pomysłów, inicjatyw, wspartych 
organizacyjnie, 

 słuchanie mieszkańców i dopasowanie wydarzenia do ich potrzeb (np. konsultacje 
społeczne, debaty tematyczne, konkursy z małymi grantami na realizację pomysłów) - 
rozmowy po każdym evencie, co odpowiadało uczestnikom, co się sprawdziło, co się 
podobało, a co wręcz przeciwnie, 

 badania potrzeb odbiorców. 
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Podsumowując, ludzie w Hrubieszowie uczestniczą w kulturze, ale w znikomym stopniu, czego 
najważniejszą przyczyną, jak zgodnie wszystkie grupy przyznały, jest to, że ludzie mają 
wrażenie, że władze ich nie słuchają, a wszystkie imprezy czy wydarzenia robią pod swoje 
zapotrzebowania, nie zwracając uwagi na potrzeby mieszkańców. Uczestniczy też podali 
pomysł jak można to zmienić. Według nich wystarczy np. zrobić ankiety, albo po każdym 
wydarzeniu kulturalnym przeprowadzić krótką rozmowę uczestnikami, aby uzyskać informację 
zwrotną. Jako argument padło też stwierdzenie, że nie należy stosować się do tych samych 
schematów, ponieważ ludziom  znudziły się już niektóre imprezy. Ważną rzeczą jest promocja 
wydarzeń i dobierania sposobu dostarczania informacji, do grup osób zainteresowanych, 
szczególnie starszych ludzi, którzy nie poruszają się tak płynie po Internecie jak młodsze 
pokolenie. Może więc warto wyjść do ludzi z zaproszeniem przed wydarzeniem?  

 

7. Wykształcenie czy doświadczenie? Co jest bardziej 

potrzebne?  

 
Razem z moimi 4 grupami długo dyskutowaliśmy i doszliśmy do wniosku, że nie można 
rozdzielić doświadczenia i wykształcenia. Doświadczenie nabywamy wraz z  wykształceniem 
i odwrotnie. Najczęściej ludzie skupiają się na wykształceniu, nie zastanawiając się jak 
zdobywaną wiedzę zastosować w praktyce. W czasie dyskusji oparliśmy się na subiektywnych 
opiniach kształtowanych w szkole, pracy oraz na podstawie relacji międzyludzkich.  W szkole 
większość uczniów skupia się na nabywaniu wykształcenia i to jest od nich wymagane, co nie 
podobało się starszej części dyskutantów, którzy uważali, że do szkoły powinny wrócić zajęcia 
praktyczne (takie jak szycie, gotowanie), za to ich zdaniem w pracy liczy się doświadczenie oraz 
wyższe wykształcenie, czyli kwalifikacje i kompetencje. Wszyscy uczestnicy dyskusji zaś byli 
zgodni co do tego,  że w relacjach między ludźmi najważniejsze jest doświadczenie, aby 
wiedzieć jak rozmawiać i kiedy warto się wycofać. Zdania były podzielone, niektórzy uczestnicy 
uważali, że uczymy się przez całe życie a inni, że całe życie nabywamy doświadczenia, a uczymy 
się tylko do momentu ukończenia szkoły. Konkluzją była opinia uczestnika, który uważał, że 
wykształcenie pozwala na naukę na błędach innych ludzi, a doświadczenie uczy nas na 
własnych i każdy dzień bez takiej nauki jest zmarnowany. Prowadzenie stolika z takim tematem 
było ciekawym doświadczeniem, uczestnicy uczyli się od siebie nawzajem. 

 

8. Moje miasto jest moje  

 
Poczucie przynależności, identyfikacja z miejscem, bądź jej brak, odpowiedzialność, duma albo 
obojętność - co sprawia, że miejsce jest moje? Dyskusja prowadzona była na przykładzie 
Hrubieszowa – bo to on, jest miastem z którego większość osób się wywodzi i w nim żyje. 
  
Uczestnicy stwierdzili, że miasto to rodzina, przyjaciele i praca/szkoła – to właśnie te czynniki 
pomagają człowiekowi identyfikować się z miejscem – jeśli osoba posiada wszystkie trzy 
obszary, jest za nie odpowiedzialna oraz czuje się szczęśliwa i spełniona, to jest pierwszy krok, 
aby stwierdzić, że miasto jest jej. Ważną sprawą jest poczucie odpowiedzialności za miejsce, 
w którym się żyje oraz lokalny patriotyzm. Tutaj można przytoczyć przykłady chociażby 
wyrzucania śmieci na chodnik albo sytuacje, kiedy już młodzi ludzie nie potrafią odpowiadać na 
pytania typu Co fajnego jest w Hrubieszowie? – bez odpowiedzialności za swoje miejsce 
zamieszkania nie ma identyfikacji z owym miejscem – o miasto trzeba dbać. 

Uczestnicy skupili się na wadach i zaletach Hrubieszowa – a raczej na tym, dlaczego jedni 
identyfikują się z tym miastem, a inni nie. 
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Jest mało młodych ludzi, którzy traktują Hrubieszów jako miasto przyszłości – dlaczego się tak 
dzieje? Brak perspektyw, traktowanie tego miejsca jako miejsce urodzenia, przystanek przed 
studiami i przyszłą pracą to są jedne z głównych czynników, dlaczego młodzi ludzie nie 
utożsamiają się z tym miejscem. Jednak medal ma dwie strony – są osoby, które działają na 
rzecz miasta lub przy lokalnych wydarzeniach – młodzież potrzebuje miejsca, gdzie mogą być 
sobą, jednak wiele osób boi się, gdyż w Hrubieszowie jest taki problem, że każdy każdego zna, 
przez co szybko rozprzestrzeniają się różnego rodzaju plotki, łatki i osądy. 

Jest garstka młodych ludzi, która działa aktywnie na rzecz Hrubieszowa – uczestnicy 
zastanawiali się jak to zmienić, jak zmienić mentalność ludzi, aby coraz więcej z nich 
uczestniczyło w różnych wydarzeniach związanych z Hrubieszowem, angażowało się. Młodzi 
stwierdzili, że powinny być organizowane różne wydarzenia – aby każdy mógł znaleźć coś dla 
siebie. Jednak to nie jest takie proste rozwiązanie, gdyż większość młodych jest nauczona tak, 
że dobrowolnie nie będzie działać – oczekuje gratyfikacji chociażby w postaci oceny w szkole. 
Tutaj również powstała wielka dyskusja. Było wiele głosów za tym, że z jednej strony to szkoły 
nie są zadowolone, kiedy ich uczniowie robią w mieście coś więcej niż nauka, szczególnie 
w szkołach średnich, a z drugiej wymagają od uczniów działań na rzecz szkoły. 

Problemem wskazanym przez dyskutujące osoby jest również to, że młodzież nie ma miejsca, 
gdzie mogłaby być sobą. Wiele osób spotyka się „na łąkach”, gdzie odbywają się libacje 
alkoholowe – nie po to, aby pokazać swój bunt, ale dlatego, że tak naprawdę w mieście nie ma 
miejsc dla młodzieży, gdzie można się spotkać późniejszym wieczorem. 

Uczestnicy doszli do wniosku, że aby coś robić potrzebują wsparcia od osób starszych, bo 
jednak oni nie są traktowani tak poważnie jak dorośli. Jednak często tego wsparcia nie 
otrzymują ani w szkole, ani nigdzie indziej. Tutaj również padło stwierdzenie, że młodzi chętnie 
rozmawialiby o swoich potrzebach w mieście i problemach z przedstawicielami władz, panem 
Burmistrzem – zdają sobie sprawę, że działa MRM, jednak prawda jest taka, że w tym 
momencie nie dostają się do niej osoby, które faktycznie chcą coś zmieniać, a osoby 
oddelegowane ze szkoły (również osoby, które mieszkają poza miastem nie mogą 
kandydować). Aby “umoić” miasto, trzeba mieć poczucie wpływu, zielone światło, które 
otworzy drogi, potrzebne są rozmowy, integracja, informacja i miejsce, gdzie ludzie będą się 
spotykać, wymieniać poglądy, szukać podobnych sobie. Aby miasto było nasze musimy mieć 
w nim swoje miejsce. 

 

 

Zakończenie 

Moderatorami (nie)Konferencji byli członkowie grupy pOBUDZENI, młodzież w wieku 15-19, 
która tworzy nieformalną grupę przy MBP. Są młodzi i aktywni. Chcą rozwijać siebie, swoje 
pasje i zainteresowania, chcą zmieniać siebie i świat wokół, zarażać pozytywnym myśleniem 
i działaniem oraz pokazywać, że można inaczej, wyżej, dalej... 

Zamysłem organizatorów wydarzenia było pokazanie uczestnikom wielu wspólnych odkryć 
i pomysłów, które powstały po spotkaniu się pojedynczych głosów i podzielenie się nimi. 
Dlatego osoby czytające raport, proszone są o chwilę zastanowienia nad efektami tej dyskusji –
czy poszerzyła się ich wiedza, czy zmienił punkt widzenia na pewne sprawy, czy przychodzą im 
do głowy nowe, głębsze pytania dotyczące omawianych tematów? Czy da się przedstawione 
wyżej problemy rozwiązać, a choć część pomysłów wcielić w życie? 

Należy pamiętać, że World Café jest metodą służącą do prowadzenia dialogu, dzielenia się 
wiedzą i kreatywnymi pomysłami, a nie do wypracowania konkretnych rozwiązań czy poznania 
opinii jakiejś grupy na dany temat. Dlatego została użyta, aby sprowokować spotkanie 
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i dyskusję, wejść na drogę procesu partycypacji. Uczestnicy mocno się zaangażowali, ale 
dopiero poznają swoje potrzeby i oczekiwania. Dla pOBUDZONYCH ważne było samo podjęcie 
dialogu, zdają sobie sprawę, że wypracowanie konkretnych rozwiązań wymaga dalszej pracy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


