
WARSZTATY „WOLNOŚĆ – SAMORZĄDNOŚĆ - SOLIDARNOŚĆ”
PODSUMOWANIE SUBIEKTYWNE 

W 2020 roku przeprowadziliśmy kilkanaście warsztatów.
Część warsztatów odbyła się w formie stacjonarnej, a część w formie internetowej.
Uczestnikami  byli  młodzi  ludzie  (uczniowie  szkół  podstawowych,  licealiści,  studenci)  i  ich
opiekunowie (nauczyciele, mentorzy), grupy były ok. 10-30 osobowe.
Scenariusze,  które  realizowaliśmy  dopasowane  były  do  formy  warsztatów,  liczebności  grupy,
przewidzianego czasu na spotkanie. Pierwotne scenariusze uległy szeregom modyfikacji w wyniku
doświadczeń zebranych na kolejnych warsztatach.

Podjęliśmy  się  zorganizowania  warsztatów  w  poczuciu  misji,  że  ze  względu  na  niedostatki
aktualnej  formy  edukacji  szkolnej,  z  młodymi  ludźmi  trzeba  nadrobić  edukację  w  zakresie
zaniedbanych tematów. Z jednej  strony chodzi  o  wiedzę historyczną dotycząc okresu przemian
ustrojowych (na którą brakuje czasu w programie), z drugiej zaś o społeczny wymiar tych zdarzeń i
ich współczesne implikacje. Kolejnym aspektem zupełnie wymykającym się szkolnej edukacji jest
kształtowanie postaw obywatelskich w duchu tytułowych wartości. 

Przed pierwszymi warsztatami towarzyszył nam niepokój czy młodzi podejmą rozmowę. Z każdym
kolejnym spotkaniem nabieraliśmy przekonania, że zarówno dobór tematu jak i formy są trafione w
odniesieniu  do  młodych  ludzi.  Zebrane  przez  nas  opnie  uczestników  warsztatów  pokazują,  że
docenili oni możliwość otwartej rozmowy o wartościach w gronie swoich rówieśników i z osobami
prowadzącymi.  Wielu  uczestników  doszło  również  do  wniosku,  że  spokojna,  merytoryczna
rozmowa i  uważne  słuchanie  co  mówią  inni  może  być  metodą  na  zniwelowanie  wielu  napięć
między ludźmi i w społeczeństwie.

Z  zebranych  opinii  i  wyników  ankiet  przeprowadzonych  na  zakończenie  warsztatów  wynika
również,  że  wielu  uczestników  po  warsztatach  nabrała  przekonania,  że  mogą  mieć  wpływ  na
rzeczywistość wokół nich. U niektórych to przekonanie zostało wzmocnione zyskaniem nowego
doświadczenia pracy w grupie i tworzenia projektów zmian.



Wnioski jakie wyciągnęliśmy z warsztatów są różnorodne. Widzimy jak bardzo potrzebne są tego
typu spotkania zarówno dla ludzi młodych jak i dla dorosłych. Mam też świadomość, że takich
między pokoleniowych rozmów brakuje naszemu społeczeństwu i nie prędko się to zmieni. Tym
bardziej  cieszymy  się,  że  mogliśmy  zorganizować  te  kilkanaście  warsztatów  i  w  ten  sposób
wykonać ten pierwszy krok w dobrym kierunku.

Chcemy, żeby wyniesione z warsztatów doświadczenie, zebrane w tym i pozostałych materiałach
znajdujących się na naszej stronie, było zachętą i ułatwieniem dla wszystkich, którzy podejmą się
poprowadzić takie rozmowy w swoim środowisku.

Zachęcamy tym bardziej, że każdy warsztat to zastrzyk energetyczny, źródło nadziei i optymizmu.
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