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Wolność jest wtedy, kiedy młodzież może 
podyskutować z dorosłymi na równych prawach. 

To, że będą mieli inne zdanie, to nie znaczy, 
że ktoś to zdanie zignoruje, przekrzyczy, zlekceważy. 

O raporcie 

Uczestnictwo młodzieży w kulturze konkretnego miejsca jako samodzielny 

obszar badań jest względnie niełatwym tematem. Młodzi ludzie w wielu społecz-

nościach wciąż jeszcze nie są traktowani jako pełnoprawni aktorzy społeczni, mają-

cy i mogący mieć wpływ na rzeczywistość wokół siebie. Dominującą perspektywą 

kształtowania rzeczywistości jest perspektywa dorosłego, w której niejednokrotnie 

brakuje miejsca na dyskusję o tym, jak rzeczywistość dookoła postrzegają młodzi 

ludzie oraz jaki jest ich zakres wpływu i odpowiedzialności za tę rzeczywistość.

Ta perspektywa powoduje, że prowadzenie badań w danym obszarze napo-

tyka na bariery rozumienia kluczowych znaczeń (co to znaczy mieć wpływ i na co? 

co to znaczy, że młodzież może być sprawcza? co to znaczy „wsparcie dorosłych”? 

czym jest owo uczestnictwo? itd.). Jednocześnie nieporozumienie budzi także okre-

ślenie pola kultury, której dotyczy badanie, która przez wielu respondentów bywa 

zawężana do działań w obszarze sztuki, teatru, muzyki czy rękodzieła, rzadziej zaś 

rozumiana bywa szerzej, jako szerokie spektrum doświadczeń człowieka. To z ko-

lei może powodować barierę w rozumieniu celu samego badania (czy badamy, ile 

młodych osób i po co chodzi na zajęcia pozaformalne do ośrodków kultury, czy też 

chcemy dowiedzieć się od nich, jakich zajęć brakuje? czy zajęcia pozaformalne są 

główną przestrzenią uczestnictwa młodzieży w kulturze, a jeśli nie, to o jaką prze-

strzeń pytamy?). Co więcej, sama rozmowa z młodymi ludźmi o ich sytuacji w ob-

szarze szeroko rozumianego uczestnictwa w kulturze, budzi u młodych osób wiele 

wątpliwości oraz dużą nieufność w związku z celem badania (czy to badanie cokol-

wiek zmieni? po co o tym wszystkim rozmawiać?).

W tych okolicznościach badanie staje się sytuacją wielopoziomową: z jednej 

strony badamy określony obszar, skoncentrowany wokół uczestnictwa młodzieży 

w kulturze w Stalowej Woli, z drugiej strony – możemy przyglądać się temu, jak kon-

struowane są znaczenia i sensy zawarte w tym obszarze tematycznym wśród uczest-

niczek i uczestników badania: czym jest dla nich uczestnictwo, wpływ, sprawczość, 

wsparcie, kultura. Oraz gdzie i kiedy pojawia się opór w rozmowie na wskazane tematy.
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Zważywszy na powyższe okoliczności zdaję sobie sprawę, że poruszane w ra-

porcie kwestie nie należą do najłatwiejszych – zwłaszcza w praktyce wdrażania ich 

w życie. Chcąc, by raport był nie tylko kolejnym tekstem wrzuconym do szuflady, 

a użytecznym narzędziem do dalszej pracy, proponuję w nim przyjrzenie się poje-

dynczym, mniejszym komponentom pracy w obszarze wzmacniania uczestnictwa 

młodych ludzi w kulturze, o których wspominają respondentki i respondenci. Rozdział 

teoretyczny prezentuje krótko, jak może wyglądać rozwój uczestnictwa młodych 

ludzi w działaniach kulturowych i społecznych na przykładzie drabiny partycypacji 

Rogera Harta. Tropy interpretacyjne, zawarte w raporcie, są natomiast konkretnymi 

wskazówkami i mogą do rozwoju tego uczestnictwa zainspirować. Wnioski i reko-

mendacje służą temu, by przyjrzeć się, jak w Stalowej Woli dokonywać wzmocnienia 

badanego obszaru.

Cele raportu są zatem dwa:

 opowiedzieć o tym, jak młodzi ludzie widzą siebie w układance wpływów i moż-

liwości w Stalowej Woli; 

 przedstawić możliwości dokonywania zmian i przekształcenia dotychczasowej 

perspektywy społecznej, a co za tym idzie pogłębienia, a w wielu przypadkach 

udrożnienia potencjału partycypacyjnego młodych ludzi w mieście.

Do opowieści o uczestnictwie młodych ludzi w kulturze Stalowej Woli zapro-

siliśmy młodzież i młodych dorosłych w wieku 15-25 lat, którzy na potrzeby tego 

raportu będą dalej nazywani „młodymi ludźmi”. Badanie miało charakter mozaikowy, 

co oznacza, że wzięli w nim udział również dorośli, którzy na co dzień współpracują 

z młodymi ludźmi w Stalowej Woli. Dzięki temu mogliśmy nakreślić szerszy obraz 

tej współpracy oraz głębiej przyjrzeć się temu, jakie są bariery, a jakie potencjały 

uczestnictwa młodych ludzi w kulturze.

W badaniu wzięło udział 210 osób. Wszystkie cytaty przytoczone w raporcie 

– poza cytatami oznaczonymi autorstwem lub przypisem – pochodzą z wypowiedzi 

osób, które wzięły udział w badaniu.
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Młodzi ludzie w obliczu pandemii COVID-19

– Za czym teraz najbardziej tęsknisz?
– Za wolnością.

Badania, które planowaliśmy przeprowadzić, zostały zaprojektowane jeszcze 

przed pandemią COVID-19. Nikt z nas w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli 

nie spodziewał się, że nadejdzie taka sytuacja, która nie tylko zmusi nas do zmia-

ny planowanych metod badawczych i rozwinięcia obszaru badawczego, ale przede 

wszystkim w ogromnym stopniu wpłynie na rzeczywistość dookoła nas, także na 

rzeczywistość młodych ludzi. Zdecydowaliśmy się przenieść badania do sieci oraz 

poszerzyć obszar badań o doświadczenia młodych ludzi ze Stalowej Woli i okolic 

związane z pandemią COVID-19 i towarzyszącymi jej restrykcjami sanitarnymi oraz 

dystansem społecznym.

W początkowej fazie epidemii, kiedy badania te były prowadzone, młodzi 

ludzie spotkali się z trudnościami adaptacyjnymi do nowych okoliczności – do-

tychczasowa edukacja uległa przeobrażeniu w kształcenie na odległość, zapo-

średniczone w sieci, a podejmowana przez młodych ludzi praca albo nie znalazła 

swojego odbicia w rzeczywistości pandemicznej (zatrzymanie wielu usług i brak 

przedłużenia dotychczasowych umów) albo przybrała cechy telepracy. Jedno-

cześnie część z nich musiała stawić czoła przerwanym relacjom rówieśniczym, 

samotności, ogromnej frustracji towarzyszącej zamknięciu, a przede wszystkim 

niezrozumieniu wielu restrykcji dotykających szczególnie młodych ludzi, którzy 

nie uzyskali pełnoletniości (regulacja z 31 marca 2020 r.: „Dzieci i młodzież, któ-

re nie ukończyły 18 roku życia, nie będą mogły wyjść z domu bez opieki. Tylko 

obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich 

obecność na ulicy.”1).

To sprawiło, że w opowieściach badanych młodych ludzi wybrzmiewa przede 

wszystkim tęsknota za bliskością i spotkaniem. Za wolnością. Za tym, by przywrócić 

życie na dotychczasowe tory. Jest to o tyle ważne, że są to niezaspokojone potrzeby 

młodych, które powinniśmy objąć refleksją i zastanowić się, jak w obecnej sytuacji 

próbować na nie odpowiedzieć.

1  https://www.gov.pl/web/mswia/nowe-obostrzenia-w-zwiazku-z-epidemia-koronawirusa
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„[Tęsknię] (…) za wolnością, swobodnymi wyjściami z przyjaciółmi czy samym wyj-

ściem bez żadnej przyczyny (…).”

„[Tęsknię] (…) za wolnością, po prostu i mimo wszystko, za tą szarą rzeczywistością (…).”
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„Kiedy długo siedzę w domu najwięcej trudności sprawia mi tęsknota za przyjaciół-

mi i chęć wyjścia (…).”
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W opowieściach młodych ludzi z okresu pandemii pojawia się także przeciążenie 

nauką, związane z tym zmęczenie i frustrujący brak czasu na inne doświadczenia.

„Najbardziej brakuje mi codzienności, po prostu. Spotkań ze znajomymi, rozmowy, 

przerw w szkole, jak i samych lekcji, gdyż uważam, że nauczanie online jest mocno 

obciążające i dużo cięższe niż standardowy program nauczania. (…)”
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„Kwarantanna to jedna wielka frustracja. Zmiany pojawiły się zbyt drastycznie, a nam 

ciężko jest tak szybko zaadaptować się do nowej rzeczywistości...”

Młodzi ludzie wskazują konkretne problemy adaptacyjne związane z nową sy-

tuacją: samoorganizacja, organizacja pracy w nowej rzeczywistości, automotywacja. 

To także wymaga czasu i przemyślenia własnych strategii przez młodych, również 

– wsparcia ze strony dorosłych.

„Olbrzymim problemem jest dla mnie zabranie się do pracy. Nie potrafię trzy-

mać się grafiku przez co często robię coś na ostatnią chwilę. Nie czuję presji czasu, 

a przez to zamiast zrobić coś wcześniej, robię to, gdy zostaje mi tylko pół godziny, 

żeby to zrobić. Na szczęście zwykle nie odbija się to na jakości mojej pracy.”

A zatem doświadczenie pandemii COVID-19 dotyka wielu aspektów życia mło-

dych ludzi: możliwości samorealizacji, poczucia sprawstwa, kontaktów rówieśni-

czych, fizycznego i psychicznego komfortu itd. Chcąc wspierać młodych ludzi nie 

możemy zapominać o frustracji i zmęczeniu w trakcie pandemii, które są także ich 

udziałem. Pandemia dotknęła wszystkich – bez względu na wiek.
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Uczestnictwo młodych ludzi w kulturze 

– A czym dla Ciebie jest kultura?
– Myślę, że to współpraca. Współpraca z innymi ludźmi.

W przeprowadzonym badaniu ujawniła się różnorodność w rozumieniu bada-

nego obszaru. Uczestnictwo młodych ludzi w kulturze wśród osób badanych – mło-

dych ludzi i dorosłych – nabierało rozmaitych znaczeń. I tak uczestnictwo młodych 

ludzi w kulturze częstokroć było kojarzone z uczęszczaniem młodych ludzi na zaję-

cia pozalekcyjne, szczególnie te o charakterze artystycznym, proponowane przez in-

stytucje kultury, a sama kultura kojarzona była z tworzeniem sztuki, współdziałaniem 

w obszarze literatury, teatru, muzyki, tańca, zdobywaniem wiedzy w obszarze kodów 

kulturowych itd. Rzadziej kultura wykraczała poza wąskie jej rozumienie i stawała się 

przestrzenią społeczną. Rzadziej także uczestnictwo młodych ludzi w kulturze było 

kojarzone jako współtworzenie przez młodych ludzi lokalnej społeczności i wpływa-

nie na rzeczywistość dookoła siebie, nie tylko tę szkolną lub z zajęć pozalekcyjnych.

Wydaje się więc kluczowe dla tego raportu, żeby wyjaśnić, dlaczego prowa-

dzone badania nie skupiały się wyłącznie na pytaniu o to, na jakie zajęcia i z jakim za-

angażowaniem uczęszczają młodzi ludzie, ale raczej – jaki wpływ na rzeczywistość 

dookoła siebie mają młodzi, jakie mają wsparcie, by wzmacniać swoje sprawstwo 

i być nie tylko odbiorcami lub uczestnikami przedsięwzięć realizowanych przez do-

rosłych, ale także je inicjować, współtworzyć i tworzyć.

W badaniach odwołuję się do szerokiej definicji kultury.

Zbiorowość, w której przychodzimy na świat, żyje w pewien konkretny sposób 

– ten specyficzny sposób życia (way of life) określonej zbiorowości za Raymondem 

Williamsem nazwiemy kulturą2. A zatem kultura obejmuje stosunek do rzeczywisto-

ści, wartości, podejście do życia konkretne dla danej zbiorowości. To, jak postrzega-

my innych ludzi, to, jaką rolę mają młodzi ludzie w rzeczywistości społecznej – czy 

traktujemy ich poważnie, z należytą wagą biorąc ich poglądy pod uwagę, czy też 

lekceważymy je lub infantylizujemy młodych ludzi, uznając, że jeszcze nie są wy-

2  Williams Raymond, Keywords: A vocabulary of Culture and Society. Revised Edition, Blackwell, 
New York, 1985.
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starczająco kompetentni, by współdecydować o sobie i o życiu w danej społeczno-

ści, to cechy charakterystyczne kultury, którą jako społeczność tworzymy.

Jako badaczka realizacji praw młodych ludzi w życiu społecznym skupiam się 

w tych badaniach, a zatem także w tym raporcie na tym, jakie bariery i potencjały 

pojawiają się w konkretnej kulturze, kiedy myślimy o tym, jak traktowana jest w niej 

młodzież i młodzi dorośli oraz jaki zakres może mieć uczestnictwo młodzieży w tej 

kulturze. Tym badaniom bliska jest optyka Janusza Korczaka, która stała się podwa-

liną pod umowy międzynarodowe dot. praw osób niepełnoletnich, m.in. Konwencji 

o Prawach Dziecka, w której art. 12 wskazuje na prawo młodych ludzi do bycia trak-

towanym poważnie: 

„Art. 12: Prawo do wyrażania własnych poglądów i występowania we włas-

nych sprawach

1. Państwa-Strony zapewniają dziecku3, które jest zdolne do kształtowania 

swych własnych poglądów, prawo do swobodnego wyrażania własnych poglądów 

we wszystkich sprawach dotyczących dziecka, przyjmując je z należytą wagą, sto-

sownie do wieku oraz dojrzałości dziecka.”

Dlatego uczestnictwo młodych ludzi w kulturze traktuję nie jako ich aktywność 

w działaniach kulturalnych szkoły, instytucji kultury czy miasta, ale jako możliwość 

angażowania się i wpływania na kulturę społeczności Stalowej Woli. Uczestnictwo 

w kulturze to zatem wpływ na rzeczywistość dookoła siebie i poczucie, że można tę 

rzeczywistość kształtować, zmieniać także w zgodzie z własnymi potrzebami i ocze-

kiwaniami.

Definicję uczestnictwa młodzieży w kulturze poszerzam o perspektywę współ-

działania z dorosłymi w tym obszarze, odwołując się do modelu drabiny partycypa-

cji Rogera Harta, opracowanej w 1992 r.

Hart zbudował drabinę partycypacji z ośmiu szczebli, z których trzy pierwsze 

jedynie pozorują uczestnictwo młodych ludzi, są bowiem pozbawione istotnych 

komponentów uczestnictwa: świadomości, w czym bierze się udział i po co oraz 

podmiotowego potraktowania młodych ludzi w konkretnym przedsięwzięciu.

3  Używam pojęcia „dzieci”, opierając się na ustaleniach Międzynarodowej Konwencji o Prawach 
Dziecka (1989), w myśl której dzieckiem jest każda osoba od urodzenia do uzyskania pełnoletniości, 
a więc w tym przypadku do 18. roku życia.
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Te trzy pierwsze szczeble, które są pozorem uczestnictwa, to:

 manipulacja – dorośli wykorzystują młodych ludzi do wsparcia własnych inicjatyw, 

manipulując korzyściami płynącymi z zaangażowania (np. oferując dodatkowe punkty 

z zachowania za uczestnictwo w proponowanym przedsięwzięciu, na które młodzi 

ludzie nie mają żadnego wpływu – ani na jego treść, ani na przebieg, ani na swoją rolę).

 dekoracja –  czyli angażowanie młodych ludzi w przedsięwzięcia wymyślone 

przez dorosłych po to tylko, by obecnością młodzieży „ocieplić” konkretne dzia-

łanie lub nadać mu charakter pro młodzieżowy. W rzeczywistości młodzi ludzie 

nie mają żadnego wpływu na przedsięwzięcie, jedynie w nim „występują”. Przy-

kładem może być inicjatywa wymyślona, zaprojektowana i zorganizowana przez 

dorosłych, w której młodzi ludzie jedynie „wystąpią” w roli wskazanej im przez 

organizatorów – częstokroć taki charakter przyjmują akademie szkolne.

 tokenizm – czyli takie sytuacje, w których młodym ludziom głosu udziela się tylko 

pozornie. Są angażowani w sprawę, która może być dla nich ważna, ale jednocześ-

nie nie otrzymują odpowiedniej ilości informacji, by móc w pełni i świadomie się 

zaangażować lub ich „opowieść” stworzona w ramach jakiegoś działania, pozostaje 

tylko „opowieścią”, której dorośli nie zamierzają wcielić w życie. Przykładem może 

być sytuacja, w której młodzi ludzie projektują jakąś przestrzeń w zgodzie z włas-

nymi oczekiwaniami, bez odpowiedniego poinformowania ich przez dorosłych, na 

co mogą sobie w tym projekcie pozwolić (choćby –  jaki jest zasób finansowy na 

realizację projektu lub jakie są zasady projektowania przestrzennego). Mało tego 

częstokroć taki projekt zostaje tylko projektem i nigdy nie będzie zrealizowany.

Kolejne dwa szczeble – czwarty i piąty – drabiny partycypacji Harta, to szczeble 

wprowadzające do świadomego uczestnictwa młodych ludzi:

 informowanie – czyli przekazywanie młodym ludziom dokładnych i zrozumiałych 

informacji o tym, w co mogą się zaangażować, na jakich zasadach i po co, ale bez 

włączania ich w planowanie przedsięwzięcia lub współdecydowanie o jego prze-

biegu. Młodzi ludzie po prostu są poinformowani o tym, w czym wezmą udział 

(i – co ważne – mogą się na to nie zgodzić, uczestnictwo powinno być dobrowolne).

 konsultowanie – czyli projektowanie działania przez dorosłych i konsultowanie 

jego treści i kształtu z młodymi ludźmi oraz informowanie o tym, czy zebrane 

w ten sposób opinie zostały wzięte przez dorosłych pod uwagę czy nie. Niestety, 

wiele takich konsultacji kończy się fiaskiem, kiedy dorośli nie potrafią zrezygno-

wać z własnych wizji i włączyć w nie perspektywy młodych ludzi.
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Partycypacyjne szczeble drabiny Harta, a więc te, nad którymi mocno pochy-

lam się w badaniach, dopytując młodych ludzi o ich poczucie wpływu na rzeczywi-

stość oraz o współpracę z dorosłymi (pytam o to także dorosłych, współpracujących 

z młodzieżą i młodymi dorosłymi), to w kolejności: 

 szczebel szósty: dorośli inicjują działanie, ale decyzje o jego przebiegu współde-

cydowane są razem z uczestniczącymi w nim młodymi ludźmi;

 szczebel siódmy: młodzi ludzie inicjują działania, kierują nimi, dorośli jedynie 

w razie zgłaszanej przez młodych potrzeby wspierają ich na kolejnych etapach 

realizacji przedsięwzięcia;

 szczebel ósmy: młodzi ludzie inicjują działania, kierują nimi, ale wszystkie etapy 

działania współdecydowane są z dorosłymi, towarzyszącymi przedsięwzięciu. 

Rys. drabiny partycypacji R. Harta, 1992

Inicjatywa młodzieży, współdecydowanie z dorosłymi

Inicjatywa młodzieży i kierownictwo młodzieży

Inicjatywa dorosłych, współdecydowanie z młodzieżą

Konsultacje

Informowanie

Tokenizm

Dekoracja

Manipulacja

Można wymienić również inne modele-metafory, reprezentujące rozwój 

uczestnictwa młodych ludzi w życiu kulturowym i społecznym, np. Phila Tresedera 

czy Harry’ego Shiera, istotny nie jest jednak sam model, ale to, na ile dorośli są goto-

wi na pełne, świadome i dobrowolne uczestnictwo młodych ludzi w kulturze.

Czy jesteśmy gotowi wziąć pod uwagę poglądy, potrzeby, oczekiwania mło-

dych ludzi i wyjść im naprzeciw?

Czy jesteśmy gotowi potraktować młodych ludzi poważnie – z szacunkiem do 

ich indywidualnego postrzegania świata? 

Czy jesteśmy w stanie oddać im sprawstwo, by mogli współdecydować o spra-

wach ich dotyczących? 
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Tropy interpretacyjne 

Tropy interpretacyjne to esencja z przeprowadzonych badań. Opowieści mło-

dych ludzi oraz dorosłych, zaangażowanych we współpracę z młodzieżą i młodymi 

dorosłymi w Stalowej Woli, łączyły się w pewne wspólne zagadnienia, nad którymi 

warto się pochylić, myśląc o wzmacnianiu uczestnictwa młodych ludzi w działa-

niach kulturowych i społecznych Stalowej Woli i okolic.

Własne miejsce

Młodzi ludzie ze Stalowej Woli jako miejsca spotkań nieformalnych wymienia-

ją przede wszystkim błonia nadsańskie, restauracje McDonald’s i KFC oraz Galerię 

VIVO. W wielu opowieściach wyartykułowana została potrzeba stworzenia nowego 

miejsca dla młodych w mieście – tworzonego w zgodzie z ich potrzebami i przez 

nich samych. Miejsca, na które mają wpływ młodzi ludzie. Takiego, w którym mogą 

nie tylko realizować swoje pasje, ale także spotykać się i swobodnie spędzać czas 

poza kontrolą dorosłych.

„Brakuje miejsca rozwoju i spotkań dla ludzi w wieku 16+. Dla młodszych jest 

pełno zajęć, projektów (np. place zabaw). Dla nastolatków potrzeba bezpiecznej, du-

żej przestrzeni, w której mogłyby być prowadzone różne zajęcia, ale też przestrzeni, 

do której młodzi ludzie mogliby przyjść i zająć się własną osobą (np. przyjemna czy-

telnia z miejscem do nauki).”

„Przydałoby się takie miejsce dla młodych ludzi, gdzie mogliby się spotykać, 

posiedzieć i porozmawiać, zagrać w jakieś gry, poznać nowe osoby, ale też organi-

zować dyskoteki czy prowadzić spotkania kółek filmowych albo teatralnych. (…) ta-

kie [miejsce] tylko dla młodzieży dostosowane do ich potrzeb z nierygorystycznym 

regulaminem, żeby każdy czuł się tam dobrze. Miejsce to mogłoby być zarządzane 

przez młodych ludzi pod opieką kogoś bardziej doświadczonego, ale w ten sposób, 

aby było to takie swobodne miejsce. Na razie nie ma nic takiego i ludzie albo siedzą 

w domach przed komputerem albo w budynku MDK, korzystając z Internetu, albo 

w parkach i lasach, bo nie mają co ze sobą zrobić.”

„Niestety w Stalowej Woli bardzo mało jest miejsc, w których młodzież mogłaby 

spędzać spokojnie i aktywnie czas. Bardzo brakuje na wakacjach miejsca, gdzie można 

byłoby rozpalić wspólnie ognisko albo usiąść w miejscu, gdzie nikomu by to nie przeszka-

dzało (jak wiemy, młodzież potrafi być głośna, co nie zawsze pasuje osobom starszym).”
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„W mieście tym [w Stalowej Woli] nie lubię tego, że dla młodzieży w wieku 

15-19 lat jest zdecydowanie za mało miejsc do spotykania się. Z takowych zostaje 

praktycznie tylko KFC oraz McDonald’s. Nawet kiedy spotykamy się w większych 

grupach na błoniach stalowowolskich, to w mgnieniu oka zjawia się tam policja. Nie 

znam osoby w moim wieku, która nie narzekałaby na definitywnie za mało opcji spo-

tykania się większymi grupami. Dobrym pomysłem byłaby po prostu jakaś spora 

przestrzeń otwarta z paroma altanami, barami, w której od czasu do czasu byłyby 

organizowane dyskoteki, imprezy (bo nie istnieją takowe skierowane do młodzieży 

licealnej w tym mieście) i, oczywiście, w której możliwa będzie dobra zabawa bez 

ciągłej interwencji policji.”

Spontaniczność i eksperyment

Z przeprowadzonych spotkań focusowych z młodzieżą oraz badań ankieto-

wych wynika, że młodzi ludzie uważają Stalową Wolę za miasto o dużej gamie pro-

pozycji działań kulturalnych, artystycznych, sportowych.

„Myślę, że w Stalowej Woli można w dużej mierze rozwijać swoje pasje pod ką-

tem kulturalnym (taniec, śpiew, teatr), sportowym (kluby sportowe) itp. Lubię w tym 

mieście to, że można w nim znaleźć coś dla siebie.”

Jednocześnie wydaje się kluczowe rozwijanie bardziej otwartego i awangardowe-

go podejścia do proponowanych działań kulturalnych, społecznych. Potrzeba odwagi, 

by wyjść poza schematy i poszukiwać nowych, często eksperymentalnych rozwiązań. 

Jest to o tyle istotne, o ile doświadczenie błędu w eksperymencie jest sytuacją budują-

cą, edukacyjną – eksperyment z góry zakłada, że może nie udać się tak, jakbyśmy tego 

oczekiwali. Dzięki takiemu podejściu możemy wzmocnić sprawstwo młodych ludzi, 

którzy nie tylko chcą odtwarzać lub konstytuować dotychczasowe trendy i podejścia, 

ale chcą też poszukiwać nowych, świeżych działań na miarę swoich możliwości, jedno-

cześnie mając prawo do tego, by popełniać błędy i wyciągać z nich wnioski.

„W Stalowej Woli wszelkie wydarzenia są tylko poprawne. Brakuje spontaniczno-

ści, buńczuczności i przede wszystkim ludzi mądrych, twórczych, wrażliwych. Brakuje 

mi inicjatyw artystycznych, wszędzie we wszystkim widać wpływy nieudolnej polityki. 

Zamiast malować na płótnach, o ile ciekawiej by było, gdyby co bardziej uzdolnieni 

przyczyniali się do dosłownego malowania zgnuśniałego miasta? Brzydkie wandalizmy 

byłyby zasłonięte sztuką. Niektóre mury zawierałyby inspirujące cytaty, ludzi wartych 

zapamiętania, ciekawy sposób przedstawienia rzeczywistości. Wtedy ludzie na co dzień 

mieliby styczność z czymś kulturalnym, a nie tylko reklamami, bluzgami, śmieciami…”
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Potrzeba szacunku i poważnego traktowania

Mimo wielu dobrych relacji z dorosłymi (nauczycielami, animatorkami, pedago-

gami) młodzi ludzie zwracają uwagę na lekceważące lub infantylizujące podejście 

dorosłych do młodzieży i młodych dorosłych. Jest to przyczyną frustracji i nieporo-

zumień w relacjach młodych ludzi i dorosłych, a także powoduje osłabienie chęci 

angażowania się młodych w działania kulturalne i społeczne. Młodzi ludzie chcą 

móc nie tylko wypowiadać własne zdanie, ale także – aby owo zdanie było z nale-

żytą wagą wzięte pod uwagę. Możliwe, że pewne pomysły czy rozwiązania, poglądy 

spotkają się ze sprzeciwem dorosłych, ale podstawą dla budowania szacunku jest 

tutaj dialog, a nie zlekceważenie propozycji. Dialog zasadza się na próbie zrozu-

mienia drugiej osoby, wysłuchania jej. Ignorowanie młodych ludzi z ich poglądami 

może prowadzić do poczucia braku wpływu wśród młodzieży i młodych dorosłych, 

a w dalszej kolejności – do rezygnacji z odpowiedzialności za świat dookoła.

„Młodzi ludzie, a zwłaszcza niepełnoletni, nie mają praktycznie żadnego wpływu 

na otoczenie oraz nie mogą o niczym decydować. Muszą podporządkować się, a argu-

mentem jest zawsze: ‘kiedy będziesz dorosła, to będziesz o sobie decydować’. To się już 

robi męczące.”

„Uważam, że młodzi ludzie są zaangażowani w życie miasta, mają dużo świe-

żych, twórczych pomysłów. Lecz czy mają wpływ? Z tym bywa różnie. Często nie-

stety ogranicza nas [młodych ludzi] właśnie wiek. Jedyne, co możemy tak naprawdę 

zrobić, to ‘podsunąć’ nasze pomysły starszym ludziom o większych wpływach. Może 

potraktują je poważnie.”

„Uważam, że młodym ludziom rzadko daje się szansę na realne wpływanie na 

cokolwiek w ogóle. (…) Nie daje się nam prawa do zrobienia czegoś nowego, mimo że 

mamy często lepsze pomysły od starszych. Pozwolę sobie zacytować: ‘Trzeba z Ży-

wymi [młodymi] naprzód iść, Po życie sięgać nowe: A nie w uwiędłych laurów liść 

Z uporem stroić głowę!’ (…).”

Pandemia jak na papierku lakmusowym odzwierciedliła brak społecznego za-

ufania wobec młodych ludzi i mocno deprecjonujące ich postrzeganie jako nieod-

powiedzialnych i potrzebujących zewnętrznego sterowania (mowa m.in. o regulacji 

z dn. 31 marca 2020  r. dot. możliwości opuszczania lokalu mieszkaniowego przez 

osobę niepełnoletnią tylko w towarzystwie osoby pełnoletniej). To potęguje niepo-

rozumienie międzypokoleniowe i sprawia młodym ludziom przykrość, jeszcze moc-

niej wypychając ich poza aktywną rolę społeczną.
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„(…) Nie mogę wyjść na dwór, bo jestem niepełnoletnia, co mi sprawia przy-

krość, bo lubię biegać. Brakuje mi ruchu.”

„Teraz nie mogę wychodzić na spacery, ponieważ nie mam osiemnastu lat i mi 

tego brakuje. To nie fair.”

Niska świadomość i brak umiejętności partycypacyjnych

W wielu wypowiedziach osób badanych pojawia się wątek braku zaangażowa-

nia w życie kulturalne i społeczne miasta, powodowany niewiedzą, jak i w co można 

się angażować. Młodzi ludzie nie czują, że są podmiotami działań kulturalnych i spo-

łecznych w mieście. Angażują się w życie swoich szkół, uczęszczają na zajęcia poza-

lekcyjne, ale rzadko kiedy sami inicjują działania we współpracy ze stalowowolskimi 

instytucjami. Nie mają do tego narzędzi ani wiedzy. Nie rozmawiają o tym z bliskimi 

dorosłymi – nauczycielami, animatorami, pedagogami.

„Nie mam wpływu na wiele rzeczy, na pewno na coś mam, ale nie umiem po-

wiedzieć na co, jeśli chodzi o miasto. W szkole mogłam zdecydować, kto będzie 

przewodniczącym i będzie reprezentować uczniów u dyrektora, zmieniając coś 

w szkole. Także różne szkolne imprezy są organizowane w szkole przez uczniów.”

„Nie mamy [młodzi ludzie] zbyt dużego wpływu na rozwój miasta. Może wynika 

to z tego, że nie każdy wie, jak mógłby się przyczynić do jego rozwoju.”

„(…) szczerze mówiąc, to nie wiem, o czym jako osoba młoda mogę decydować 

lub na co mam wpływ w Stalowej Woli.”

„Nie wiem o czym mogę decydować w Stalowej Woli.”

„Nie czuję, że mam na cokolwiek wpływ w moim mieście, ale możliwe, że po 

prostu nie znam tych możliwości.”

„Mogę decydować o tym, jakie książki mogą pojawić się w bibliotece i w sumie 

to nie wiem o czym jeszcze.”

„Uważam, że jakiś wpływ [młodzi ludzie] mogą mieć, ale nie każdy z niego ko-

rzysta, w większości z powodu niewiedzy, że jakiś wpływ mają.”
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Transparentność 

Młodzi ludzie jako formę angażowania ich w życie społeczne i kulturalne miasta 

wymieniają możliwość głosowania za projektami, które proponują dorośli. Taka formuła 

jest dla nich interesująca, choć nie bardzo wiedzą, na ile wyniki głosowania są w ogóle 

brane pod uwagę przy konkretnych decyzjach. Głosowanie za inicjatywą czy propozy-

cją formułowaną przez dorosłych jest pierwszym krokiem do partycypacji społecznej 

i kulturalnej młodych ludzi, o ile spełnione są warunki transparentności i zrozumiałej in-

formacji. Młodzi ludzie mają prawo wiedzieć, czy i jak ich głos zostanie wykorzystany.

„Możemy decydować np. o różnych projektach spottów, co chcielibyśmy, żeby 

w Stalowej Woli było. Nie wiem, czy to głosowanie ma wpływ na te spotty.”

„Mamy wpływ na głosowanie, przez które powstanie nowe miejsce w Stalowej 

Woli, czy nowa atrakcja dla nas, młodych ludzi. Ale nie wiemy, czy to nie jest już 

wcześniej ustalone, co rzeczywiście powstanie.”

„Na życie miasta nie mamy zbyt dużego wpływu, czasem jest głosowanie co 

byśmy nowego chcieli w mieście przez profil na facebooku prezydenta.”

Nowe instytucje jako wsparcie

Młodzi ludzie słusznie zauważają, że potrzebują instytucji wspierających, by móc 

działać. Taką instytucją mogłoby być Młodzieżowe Centrum Kultury jako nowy pod-

miot skoncentrowany wokół młodych ludzi albo Młodzieżowa Rada Miasta w Urzę-

dzie Miasta w Stalowej Woli. Tego typu instytucje mogłyby mieć charakter edukacyjny 

– uczący i wspierający młodzież i młodych dorosłych w partycypacji społecznej i kul-

turalnej w mieście i realizujący demokrację bezpośrednią – młodzi ludzie aktywnie 

mogliby wpływać na decyzje swoich instytucjonalnych reprezentantów. Ważne, żeby 

instytucje tego typu nie ograniczały się jedynie do dekoracji Urzędu Miasta („poka-

żemy, że urząd też słucha młodych”) albo pozorów uczestnictwa młodzieży (wtedy, 

gdy działalność Młodzieżowego Centrum Kultury jest odgórnie zaprojektowana przez 

dorosłych, bez uwzględnienia perspektywy młodych ludzi).

„Uważam, że jest sporo młodych, ambitnych ludzi w naszym mieście, lecz nie 

mają do końca płaszczyzny, na którą to zaangażowanie mogliby przełożyć. Samorządy 

uczniowskie nie dają nam zbyt wielu możliwości na realne zmiany. Dobrym pomysłem 

byłoby utworzenie Młodzieżowej Rady Miasta, gdzie młodzi ludzie mogliby opiniować 

różne tematy związane z potrzebami Stalowej Woli, zwłaszcza z potrzebami młodych.”
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„Młodzieżowe Centrum Kultury – brakuje takiego ośrodka w mieście, miejsca, 

gdzie młodzi ludzie mogliby się spotkać, wymienić pomysłami, ale też otrzymać 

wsparcie, żeby działać. Bo inaczej, bez wsparcia jakiegoś ośrodka kultury, ciężko 

cokolwiek zrobić.”

„[Młodzi ludzie] są zaangażowani, jednak potrzebują realnej możliwości, by 

brać udział w podejmowaniu decyzji korzystnych dla społeczności uczniowskiej 

w kontekście działań miejskich. W szkole mam wpływ na kształtowanie przestrzeni 

oraz organizację wydarzeń szkolnych. Uważam jednak, że wiele zależy od osoby, 

która zajmuje się współpracą z organem zarządzającym miastem. Jeśli taka osoba 

lub osoby miałyby zostać powołane, powinny (…) nie być jedynie przedstawicielem, 

ale mieć wpływ.”

Niskie poczucie wpływu

Poczucie wpływu młodych ludzi na rzeczywistość łączy się z jakością ich re-

lacji z najbliższymi osobami dorosłymi – opiekunami, nauczycielami, animatorami, 

pedagogami. To od tego, jakie środowisko pracy zaproponują dorośli, zależy w dużej 

mierze rozwój sprawczości młodzieży i młodych dorosłych. Istotne wydaje się zatem 

spostrzeżenie, że tam, gdzie młodzi ludzie nie nawiązali dotychczas wspierających 

relacji z dorosłymi, odczuwają oni niskie poczucie wpływu na rzeczywistość dookoła 

siebie, tam, gdzie te wspierające relacje powstały – odwrotnie.

„Myślę, że jesteśmy zaangażowani w życie miasta, ale nie mamy za dużych 

możliwości, jeśli chodzi o podejmowanie jakichkolwiek decyzji. Uczestniczymy 

w różnych imprezach oraz spotkaniach organizowanych przez miasto, jednak my 

sami ich nie inicjujemy. Natomiast w szkole mamy dużo więcej możliwości, ponie-

waż większość aktywności inicjujemy właśnie my – młodzież.”

„Uważam, że w wielu kwestiach nikt nie liczy się z moim zdaniem, aczkolwiek 

czasami zdarza się, że ktoś pyta, co myślę na dany temat, co nie oznacza, że bierze 

to pod uwagę przy podejmowaniu decyzji. Trochę to zależy od relacji, jakie mam 

z tymi osobami.”

„Wydaje mi się, że w 80% mam wpływ na to, co się dzieje w moim życiu, po-

nieważ moi rodzice dają mi dużo swobody, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji. 

Nie ingerują w moją szkołę czy zajęcia pozalekcyjne. Nie mam wpływu na rzeczy 

związane z moim zdrowiem i w miejscach takich, jak hala sportowa, gdzie jest nade 

mną trener. :)”
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Docenienie codzienności

Doświadczenie pandemii COVID-19 i lockdownu wzbudziło nie tylko nostalgię za 

przeszłością („kiedy było normalnie”), ale także – zwrot ku rzeczom powszednim, zwy-

czajnym, codziennym. Młodzi ludzie tęsknią za tym, co w dużym stopniu zostało zabu-

rzone przez pandemię, a stanowiło o ich dotychczasowej normalności. Jeśli chcemy 

traktować młodych ludzi poważnie, powinniśmy wsłuchać się w ich potrzeby i tęsknoty.

„Najbardziej brakuje mi codzienności, po prostu. Spotkań ze znajomymi, roz-

mowy, przerw w szkole jak i samych lekcji, gdyż uważam, że nauczanie online jest 

mocno obciążające i dużo cięższe niż standardowy program nauczania. Brakuje mi 

pielęgnowania moich hobby i zainteresowań, których w warunkach domowych nie 

mogę wykonywać w sposób, w jaki bym chciał. Prozaiczne rzeczy, które przez długi 

czas przeradzały się nawet w nawyki, nagle zniknęły i przez pierwszy okres [pandemii] 

ciężko było mi się z tym pogodzić. (…)”

„[Podczas lockdownu] tęsknię za kawiarniami i restauracjami. Za spotykaniem 

się z przyjaciółmi, piciem ulubionej kawy i cieszeniem się wystrojem lokalu. Brakuje 

mi kina, nowych filmów, popcornu karmelowego i dużej ciemnej sali, w której można 

było zapomnieć o całym świecie i skupić się wyłącznie na filmie. Oczywiście, to miało 

jeszcze większy sens, gdy dzieliło się tą przyjemność z innymi, z którymi można było 

szepnąć jakąś uwagę, a po seansie na świeżo opowiedzieć swoje odczucia. Tęsknię 

za stacjonarnymi zakupami, gdzie mogłam spokojnie dotknąć, oglądnąć produkt, 

przechadzać się po sklepie, zastanowić się, czego potrzebuję. I za przymierzaniem 

ubrań. Dobrze jest wiedzieć, czy wybieramy właściwy rozmiar, ale też czy dobrze się 

czuję w danej rzeczy.”

Prawo do wyrażania własnych poglądów 

Prawo do wyrażania własnych poglądów jest zagwarantowane młodym ludziom 

m.in. w Konwencji o Prawach Dziecka, ratyfikowanej przez Polskę w 1991 r. Nieposza-

nowanie tego prawa powoduje w młodych ludziach poczucie bycia zlekceważonym, 

a nawet – pozbawionym wolności słowa i godności. Nieporozumienia, które powstają 

na tej linii, powodowane są często brakiem wzajemnego zaufania między młodymi 

a dorosłymi, uleganiem stereotypom na temat młodzieży i dorosłych, a także pro-

jektowaniem własnych doświadczeń z okresu adolescencji na współczesną młodzież 

(„ja tak byłam wychowana, że słuchałam, a nie mówiłam”). W tej perspektywie brakuje 

możliwości nawiązania kontaktu wspartego o wzajemny szacunek, co z kolei może 

uniemożliwić współpracę między młodymi ludźmi a dorosłymi. Nikt bowiem nie chce 
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być traktowany protekcjonalnie i/lub wyłącznie wykonywać czyichś zamysłów, nie 

dzieląc się własnymi spostrzeżeniami, doświadczeniami, pragnieniami.

Z wywiadów pogłębionych z osobami dorosłymi, współpracującymi na co 

dzień z młodzieżą w Stalowej Woli, wyłania się opowieść o „zderzeniu dwóch świa-

tów” – świata młodych ludzi i świata dorosłych, które wciąż potrzebują pomostu ko-

munikacyjnego.

„Jeżeli chodzi o młodzież, to niedawno prowadziliśmy zajęcia online dla mło-

dzieży o prawach dziecka. Prawa? Dorośli na to: Ale dziecko ma też obowiązki! 

W aspekcie przemocy coraz więcej się o tych prawach dzieci, młodzieży mówi. Na-

tomiast jeśli chodzi o prawo do własnych poglądów, do tego, że młody człowieka 

ma coś do powiedzenia, to mówi się bardzo mało. Bardzo mi tego brakuje, bo mło-

dzież ma swoje zdanie. Warto ich posłuchać, tylko trzeba chcieć.”

„Myślę, że młodzi ludzie w Stalowej Woli czują się zablokowani, bo nawet jeśli 

mają jakieś pomysły, to te pomysły są filtrowane przez to, czego oczekują nauczy-

ciele, pedagodzy. I to cofa młodych ludzi, bo to jest tak, jak z pracodawcą, kiedy 

przychodzi pracownik i ma pomysł. Albo z rodzicem –  ja mam pomysł na twoje 

życie, ja wiem, co będzie dla ciebie dobre. Oni są blokowani. Przyjdą raz, drugi, 

a potem już nie wrócą ze swoimi pomysłami. Wiadomo, że czasem mają tak odje-

chane pomysły, że nie da się tego zrealizować, ale wtedy trzeba poszukać złotego 

środka, trochę wziąć od nich, a trochę zaproponować od siebie. Ale na pewno nie 

odsyłać z kwitkiem i mówić, że coś jest głupie. I nawet jeżeli czegoś zupełnie nie 

da się zrobić, to skonfrontujmy ich z tym, że się nie da, a nie mówmy im o tym bez 

spróbowania. Poniesienie porażki to nie jest nic złego, to jest też element edukacji.”

Młodzi ludzie bardzo silnie odczuwają wartość nie tylko posiadania, ale także re-

alizacji prawa do własnych poglądów. Jest ono dla nich kluczowym prawem umożli-

wiającym samorealizację, ale także –  rozwój społeczny, bazujący na kompetencjach 

komunikacyjnych i umiejętności argumentacji oraz wchodzenia w dialog z drugą osobą.

„(…) Prawo do własnych poglądów jest gwarantem naszej niezależności i praw-

dziwej wolności.”

„Prawo do własnych poglądów jest moim zdaniem jednym z podstawowych 

praw. Pozwala nam ukazywać swoje opinie. Dzięki jego istnieniu nie musimy obawiać 

się szykanowania naszych słów i myśli. Możemy się nimi dzielić ze wszystkimi. Jednak 

jeśli wszyscy zgadzaliby się w każdej kwestii, świat byłby nudny i przewidywalny.”
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„Uważam, że każdy ma prawo do własnych poglądów. (…) Bardzo nie lubię tego, 

że szkoła nie pozwala nam pokazywać naszych poglądów, czy wysłuchać, jakie zdanie 

mamy na dany temat. Mamy myśleć szablonowo, co nie pozwala nam rozwijać naszej 

kreatywności. Jestem osobą, która lubi mieć własne zdanie na jakiś temat. Niejedno-

krotnie jednak byłam besztana w szkole, czy w domu, że rozumiem coś inaczej, bądź 

mam inny pogląd na jakąś sytuację. Nie pozwala to czuć się młodzieży komfortowo. (…)”

„Prawo do własnych poglądów powinien mieć każdy człowiek, powinien nie 

bać się swojego wyznania czy poglądów. Nie powinien się bać, ze zostanie wyty-

kany palcami. Ale nie tylko o takie poglądy może chodzić. Powinniśmy spokojnie 

wyrażać własne ja.”

„Czuję, że mam prawo do własnych poglądów, kiedy mogę o nich mówić głoś-

no i nie jestem z tego powodu krytykowana. Mimo, że druga osoba (np. ktoś z rodzi-

ny, nauczyciel) myśli w inny sposób.”

„(…) Poglądy są czymś, o czym możemy dyskutować i starać się zrozumieć 

punkt widzenia rozmówcy.”

Relacje z dorosłymi 

Relacje są podstawą współpracy. Dobre relacje między młodymi ludźmi a do-

rosłymi są budowane w sposób osobisty i otwarty, opierają się na wzajemnym sza-

cunku i próbie zrozumienia. Komunikacja w relacjach opiera się nie na stereotypach 

i etykietach (ty jesteś młody, więc nie wiesz / ja jestem dorosły, więc wiem), ale na 

wzajemnej próbie zrozumienia, co druga osoba chce nam przekazać, jakie są jej po-

trzeby i oczekiwania, co jest dla niej ważne i dlaczego tak jest. W takiej komunikacji 

nie oceniamy, ale wychodzimy drugiej osobie naprzeciw – bez względu na wiek, 

zasoby, wiedzę, poglądy, doświadczenia tej osoby.

W przeprowadzonych wywiadach pogłębionych z dorosłymi współpracujący-

mi z młodzieżą, temat relacji jest mocno akcentowany:

„Relacja jest najważniejsza. Prawda i szczerość, bycie tu i teraz. Staram się nie 

budować z młodzieżą dystansu (…), trzymam granice, ale też dużo świrujemy, żeby 

oni wiedzieli, że mogą ze wszystkim przyjść do mnie i że ja nie będę ich oceniać.”

„Dla młodych ludzi ważne jest, że oni nie są przeze mnie oceniani, że mogą 

przyjść ze wszystkim, ze wszystkimi problemami. Jak przychodzą ze szlugami, to ja 
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najpierw rozmawiam o tym, co się dzieje, nie oceniam ich, chcę wiedzieć, co za tym 

stoi, co tam się dzieje, że on po te szlugi sięga. Mogę mu opowiedzieć o tym, dlaczego 

się na to nie zgadzam, ale nie będę go oceniać. To jest dla nich ważne. Że mają takie-

go konstruktywnego dorosłego, do którego mogą przyjść ze wszystkim, bo rodzice 

często ich zlewają albo im zakazują, że mają czegoś nie robić, nie rozmawiając o tym, 

skąd w ogóle się biorą te problemy.”

„Różnie jest z tymi relacjami. Jeśli chodzi o szkoły, to często dorośli zakrywają się 

procedurami, przed dzieckiem idzie procedura. Rozumiem, że tak jest, bo sama praco-

wałam w szkole, wiem, że to jest często wymagane. I pomimo że my mamy ogromne 

szczęście w Stalowej Woli, mając pedagogów w niektórych szkołach, którzy są pedago-

gami z prawdziwego zdarzenia, to jednak zdarza się często, że te relacje z innymi dorosły-

mi w szkole nie działają. Poza pedagogami są też nauczyciele, którzy nie do końca widzą 

dziecko, tylko widzą ocenę i to, z czego muszą się rozliczyć. Nie do końca widzą rodzinę, 

ale widzą zachowanie. Nie skupiają się na tym, dlaczego tak się dzieje, tylko że się dzieje. 

I taki pedagog w takiej szkole, w której jest pięćdziesięciu takich nauczycieli, sam nie jest 

w stanie za wiele zrobić. Jest grono ludzi, którzy chcą się uczyć, chcą warsztatów, chcą 

się rozwijać, chcą rozmawiać, ale są tacy – i są to niestety często starsi nauczyciele, którzy 

wychodzą z założenia, że szkoła nie jest od wychowywania, ale od uczenia – tym na-

uczycielom się już nie chce uczyć, oni uważają, że już wiedzą. Oceniają. I to jest problem, 

bo wtedy taki pedagog szkolny spotyka się ze ścianą nie do przeskoczenia.”

Dla młodych ludzi najważniejsze w relacjach z dorosłymi jest zrozumienie, em-

patia, próba wejścia w buty młodego człowieka. Margaret Mead, amerykańska an-

tropolożka i badaczka kultury, w eseju „Kultura i tożsamość”, pisze: 

„Jeszcze niedawno starsi mogli powiedzieć: «Posłuchaj jednak, ja też byłem 

młody, a ty przecież nigdy nie byłeś stary». Dziś jednak młody człowiek może odpo-

wiedzieć: «Nigdy nie byłeś młody w takim świecie, w którym ja jestem młody i nigdy 

już nie będziesz».”4

W dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości nie jesteśmy w stanie nadążyć 

za tym, co dzieje się w świecie młodych ludzi. Zamiast tego możemy z otwartością 

i empatią spróbować posłuchać i zrozumieć. 

Młodzi ludzie jako wartość we wzajemnych relacjach z dorosłymi podkreślają 

również znaczenie szacunku i równego traktowania oraz komunikacji, która buduje 

porozumienie, a nie podziały.

4  M. Mead, Kultura i tożsamość, 2000, s. 94.
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„We współpracy z dorosłymi najważniejsze jest dla mnie zrozumienie i równe 

traktowanie. Gdy dorośli traktują nas jak dzieci, które nic nie rozumieją od razu gorzej 

się pracuje.”

„Dość często pracuję z osobami starszymi ode mnie. Co sobie cenię w takiej 

współpracy? Przede wszystkim szacunek i tu podkreślam, że z obu stron, nie tylko 

względem osoby starszej. W takiej pracy na pewno lepiej wykonuje się zadania bę-

dąc otwartymi na propozycje innych oraz na rozmowy z nimi. Milej jest, jak mówi się 

do siebie po imieniu, ale to już kwestia gustu. Cieszę się, że mnie nie spotkało dotąd 
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stwierdzenie ‘młodsza równa się gorsza’ albo ‘nie zna się na tym, po co ją angażo-

wać’. To jest ważne, że jeśli są w grupie młodsze osoby, doceńmy ich kreatywność. 

A my młodzi pozwólmy sobie na słowa krytyki względem nas, jeśli są potrzebne.”

„Według mnie w pracy z dorosłymi najważniejsze jest ich podejście do nas. 

Dobre relacje w tej pracy nie będą opierać się na protekcjonalnym podejściu do nas, 

jeszcze nie tak dorosłych jak oni. Każdy z nas chce być traktowany z szacunkiem. 

Musimy okazywać ten szacunek innym, żeby samemu go od innych dostać.”
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Motywacja jako wyzwanie

W rozmowach z dorosłymi współpracującymi z młodzieżą w Stalowej Woli często 

podkreślaną barierą we wzajemnej współpracy jest niska motywacja młodych ludzi do 

działania i częsty „słomiany zapał”. Potrzebny jest czas i praca nad wzajemnym zaufa-

niem w grupie, by młodzi ludzie poczuli sens wzajemnej współpracy, który nie będzie 

gratyfikowany dodatkowymi punktami z zachowania w szkole czy innymi profitami. Nie-

stety, tego czasu brakuje – warunkują go często ramy projektowe. Demotywują także 

określone oczekiwania dorosłych względem młodzieży – zbyt trudne do osiągnięcia 

lub zbyt zniewalające, nie pozwalające na własną kreatywność i rozwinięcie skrzydeł.

„Dać sobie możliwość bycia bardziej elastycznym –  dać możliwość wejścia 

w świat młodzieży, szansę na jakieś szaleństwo, żeby się z góry nie zastanawiać, 

co z tego wyniknie. To może nas wzajemnie zmotywować. To jest też największa 

trudność – danie sobie wolności. Ograniczają nas obecnie nasze oczekiwania, że 

wszystko zawsze będzie wielkie. Naoglądaliśmy się filmów, gdzie są idealni nauczy-

ciele, gdzie czasem są gorsze momenty, ale ostatecznie i tak wszystko wychodzi 

pięknie. A w życiu jest różnie i warto sobie na to pozwolić. Odsłonić się.”

„Myślę, że teraz młodym ludziom też się nie chce, nie chce im się być twórczy-

mi, bo nie widzą z tego korzyści, bo teraz świat musi mieć efekty. To, że zrobimy coś 

fajnego, to jaki ja mam z tego efekt? Nie liczy się tylko satysfakcja. Inaczej jest z wo-

lontariuszami, bo oni widzą małe sukcesy, chcą. Jeśli chodzi o młodzież niezrzeszo-

ną, a wiele osób nie jest zrzeszonych, bo to wymaga od nich ciągłości, systematycz-

ności, a oni tego nie lubią, więc siedzą pod tymi blokami, jeżdżą na hulajnogach, nie 

idą tam, gdzie szybko nie zobaczą efektu. Albo jakiegoś profitu.”

„Oni [młodzi ludzie] często przychodzą, bo mają konkretne profity wynikające ze szkoły 

– plusy z zachowania. A drugi powód to jest taki styl życia – często przez rodziców wpojony 

czy przez koleżanki, bo koleżanka chodzi, to ja też będę chodzić. (…) Jest takie grono młodzieży, 

które pyta, gdzie może się zapisać na wolontariat, bo chcą mieć właśnie wzorowe zachowa-

nie. To jest jakaś informacja, spoko. Im po prostu zależy na tym, żeby mieć dobre zachowanie. 

A dużo jest też takich dzieciaków, którym na tym nie zależy w ogóle.”

„My dorośli też tak mamy, że jeżeli nie widać od razu efektu, to zamykamy, 

kończymy, nie chce nam się działać dalej. A tu potrzeba czasu. Nie tylko czasu, żeby 

zobaczyć efekt, ale też żeby się jakoś zgrać. I żeby się chciało razem coś robić. Cza-

sem, żeby stworzyć grupę, są potrzebne dwa, trzy lata, a nie kilka miesięcy. Ja w te 

kilka miesięcy nie stworzę relacji w grupie. A tak wyglądają projekty. Coś jest na pół 

roku, na rok, nie ma długofalowości w tych działaniach.”
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Wnioski i rekomendacje

1/ Wniosek

Osoby uczestniczące w badaniu bardzo często dostrzegały powiązania między 

zaangażowaniem młodych ludzi w życie społeczne i kulturalne Stalowej Woli a po-

stawami dorosłych osób, towarzyszących młodym na co dzień: rodziców, opieku-

nów, najbliższych. Część badanych zdaje sobie sprawę z tego, że kluczowymi czyn-

nikami wzmacniającymi zaangażowanie młodych ludzi w partycypację w kulturze 

może być to, na ile i w jaki sposób w działania społeczne i kulturalne angażują się ich 

rodzice i opiekunowie, co rodzicie i opiekunowie myślą o kulturze, czy jest dla nich 

ważną przestrzenią dla codziennego uczestnictwa. 

REKOMENDACJE 

 Rekomenduje się projekty, inicjatywy, działania wspierające rodziców i opiekunów w:

a)  samodzielnym angażowaniu się w życie społeczne i kulturalne miasta;

b) rozumieniu znaczenia kultury w rozwoju społecznym i osobistym młodych ludzi;

c) współuczestniczeniu w działaniach i/lub wspólnym przeżywaniu/celebrowa-

niu działań podejmowanych przez młodych ludzi.

2/ Wniosek

W wywiadach pogłębionych, zrealizowanych z dorosłymi, współpracującymi 

na co dzień z młodymi ludźmi, rysuje się postawa dorosłych – nauczycieli, animato-

rów, pedagogów, instruktorów – która rzadko uruchamia procesy, w których to młodzi 

ludzie decydują (od początku do końca) o tym, co się wydarzy, a więc mają wpływ 

i w pełni partycypują w konkretnym przedsięwzięciu. Odwołując się do drabiny par-

tycypacji Rogera Harta (1992) możemy sklasyfikować model partycypacji młodzieży 

w Stalowej Woli na szczeblach niepartycypacyjnych tj. takich, w których młodzi ludzie 

nie mają wpływu na to, w czym biorą udział (1 – 3 szczebel) oraz rzadziej na 4, 5 lub 6 

szczeblu drabiny, tj.: młodzież bywa informowana o przebiegu inicjatywy lub działania, 

dzięki czemu może posiadać refleksję na temat tego, w czym bierze udział (szczebel 

4); działania, inicjatywy są kreowane przez dorosłych i bywają konsultowane z młody-

mi ludźmi, nie wiadomo jednak, na ile głos młodzieży pozyskany w wyniku konsultacji, 

jest brany pod uwagę w modyfikowaniu przedsięwzięcia i działania (szczebel 5), ini-
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cjatywy i działania są wymyślane i inicjowane przez dorosłych, ale decyzje o rozwoju 

działania są współdecydowane z młodymi ludźmi (szczebel 6).

REKOMENDACJE 

 Warto uruchamiać inicjatywy z wyższych szczebli drabiny partycypacji, by młodzi 

w pełni mogli zaangażować się i rozumieć proces, w którym biorą udział. Mowa 

o szczeblach 7 i 8 drabiny partycypacji Harta (zaprezentowanym w rozdziale 

„Uczestnictwo młodych ludzi w kulturze”), które dotyczą takich inicjatyw i przed-

sięwzięć, których pomysłodawcami są młodzi ludzie.

 Warto wesprzeć kadry kultury i edukacji współpracujące z młodzieżą i mło-

dymi dorosłymi w rozwijaniu procesu partycypacji młodych ludzi w kulturze 

– poprzez szkolenia, konsultacje, ale także przyzwolenie na dużą elastyczność 

w projektowanych inicjatywach (działania mogą ulegać modyfikacjom w trakcie 

ich realizacji).

3/ Wniosek

Młodzi ludzie rzadko są pytani o własne zdanie, poglądy, pomysły, oczekiwania 

w obszarach, które ich interesują. Bardzo często uczestnictwo młodzieży i młodych 

dorosłych w życiu społecznym i kulturalnym ogranicza się do zajęć szkolnych i dys-

kusji przedmiotowych, a ich zainteresowania nie wybiegają poza repertuar przedsta-

wiony przez nauczycieli/edukatorów.

REKOMENDACJE 

 Warto szerzej informować młodych ludzi o możliwościach uczestnictwa w życiu 

społecznym i kulturalnym Stalowej Woli, docierając do nich z komunikatami jas-

nymi, konkretnymi i odwołującymi się do ich potrzeb samorozwoju, przynależno-

ści i bycia traktowanym poważnie. 

 Warto do podejmowanych działań kulturalnych i społecznych wprowadzić tak-

że te, które bazują na pogłębionej diagnozie potrzeb, zainteresowań, oczekiwań 

młodzieży i młodych dorosłych. Narzędzia diagnostyczne powinny wykraczać 

poza standardowe korzystanie z ankiety i angażować młodzież (w miarę możli-

wości – patrz. sytuacja pandemii), a wyniki diagnozy powinny realnie wpływać na 

projektowane przez dorosłych zajęcia, spotkania, projekty.
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4 / Wniosek 

W analizie wywiadów pogłębionych pojawia się wątek motywacji i motywo-

wania młodych ludzi jako współczesne wyzwanie dla dorosłych, współpracujących 

z młodzieżą i młodymi dorosłymi. Wg respondentów młodzi ludzie miewają rozpro-

szoną uwagę i „słomiany zapał”, i nie są chętni do aktywności wykraczających poza 

obowiązkowe, z których nie czerpią widocznych profitów. Jednocześnie ta sytuacja 

łączona jest z refleksją na temat braku zaufania do młodych ludzi i braku dzielenia 

się z nimi decyzyjnością w rozmaitych przedsięwzięciach.

REKOMENDACJE 

 Warto realizować inicjatywy współwymyślane i współdecydowane z młodymi 

ludźmi, tak by byli oni nie tylko w stanie, ale byli też chętni wziąć za nie współ-

odpowiedzialność i wspólnie je doprowadzić do końca. Pomysły w żadnej mie-

rze niekonsultowane z młodymi ludźmi, nie będące ich pomysłami, powodują, że 

młodzież czuje się często jak podwykonawca czyjegoś przedsięwzięcia. W rezul-

tacie może szybko się do niego zniechęcić.

 Realizacja działania powinna być poprzedzona kontraktem: umową, w ramach 

której współuczestnicy działania zobowiązują się do konkretnych rzeczy. Każda 

taka umowa powinna dotyczyć zarówno młodzieżowych, jak i dorosłych współ-

uczestników. Niedopuszczalne są nieuzasadnione podwójne standardy, kiedy 

dorośli działają w projekcie na innych prawach niż młodzież.

5/ Wniosek 

Sytuacja epidemiczna i związany z nią lockdown spowodowały przerwanie 

bezpośrednich relacji rówieśniczych wielu młodych ludzi. Z przeprowadzonego ba-

dania jasno wynika, że obecnie młodzież najmocniej potrzebuje wznowienia kontak-

tów rówieśniczych poza sferą Internetu, atmosfery oddechu i luzu, której brakowało 

w miesiącach regulowanych obostrzeniami sanitarnymi i dystansem społecznym 

oraz dużą ilością materiału edukacyjnego w trakcie kształcenia na odległość. Młodzi 

ludzie mocno akcentują także potrzebę powrotu do prostych, codziennych przy-

jemności: spacerów z przyjaciółmi, wyjść do kina itd.
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REKOMENDACJE 

 Warto wprowadzić wątek zabawy, luzu, spontaniczności do projektowanych ini-

cjatyw, ciężar celu przenosząc z edukacji i eksploracji jakiegoś tematu, na wspól-

ne spędzanie ze sobą czasu i relaks, umiejętności odpoczywania i regeneracji, 

samoregulowania stresu.

 Warto poszukać otwartych przestrzeni do współdziałania, zanurzyć się w przyro-

dę, popracować z ciałem, oderwać oczy od monitorów i ekranów. Pobyć ze sobą 

w swobodnej atmosferze. 

6/ Wniosek

Młodzież potrzebuje swojej przestrzeni emancypacji. Komunikowany jest jej 

brak – zarówno w ankietach, focusach młodzieżowych, w wywiadach pogłębionych 

z dorosłymi współpracującymi z młodzieżą. Większość miejsc, w których pojawia się 

młodzież, regulowana jest zasadami ze świata dorosłych: ośrodek kultury, szkoły, 

restauracje, miejsca rekreacji itd. Młodzi ludzie tworzą własne przestrzenie z dala od 

wzroku dorosłych – na własnych prawach: w parkach, na błoniach. Brakuje w Stalo-

wej Woli miejsca dla młodych ludzi, które mogliby od początku do końca współtwo-

rzyć oraz w którymi nie byliby obarczeni realizacją żadnego wypracowanego przez 

dorosłych programu, mogąc poświęcić czas na to, co ich samych w danym momen-

cie interesuje. 

REKOMENDACJE 

 Warto stworzyć dialog społeczny, którego równoprawną stroną będą młodzi lu-

dzie i wspólnie wypracowywać – czasem w procesie negocjacji – rozwiązania dla 

rozmaitych przedsięwzięć, przestrzeni itd. Potrzebne jest nie tylko stwarzanie wa-

runków młodym ludziom, ale także umożliwienie im stwarzania własnych reguł.

 Warto pomyśleć o tworzeniu przestrzeni dla młodych ludzi – nowych instytucji, 

ale także przestrzeni w dotychczas istniejących instytucjach. Takie miejsca po-

winny być od początku współprojektowane z młodymi ludźmi lub z nimi konsul-

towane.
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O badaniu

Badanie zostało zrealizowane w terminie od marca do czerwca 2020.

Pierwsza część badania to ankieta „hasztagowa” online z sieciowym doborem 

próby badawczej (efekt kuli śnieżnej: osoby uczestniczące w działaniach Miejskiego 

Domu Kultury w Stalowej Woli promowały ankietę we własnych kręgach, które roz-

chodziły się na kolejne kręgi znajomych). Druga część badań to wywiady pogłębione 

– z zewnętrznymi ekspertkami oraz ekspertami ze Stalowej Woli, współpracującymi 

na co dzień z młodzieżą i młodymi dorosłymi, dobór celowy. Trzecia część badań to 

dwa warsztaty online z młodzieżą aktywnie uczestniczącą w działaniach Miejskiego 

Domu Kultury w Stalowej Woli i próba focusa online (próba, ponieważ nie prowadzi-

łam wcześniej warsztatów focusowych w środowisku mediów cyfrowych). Równole-

gle toczyła się czwarta część badań, stawiająca na kreatywną formułę współpracy 

– cotygodniowa twórcza (fotograficzna, tekstowa, rysunkowa) wypowiedź młodych 

ludzi (grupa aktywnie działająca w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli) na kon-

kretny temat dot. obszaru badań.

W badaniu wzięło udział 210 osób. Wszystkie cytaty przytoczone w raporcie 

– poza cytatami oznaczonymi autorstwem lub przypisem – pochodzą z wypowiedzi 

osób, które wzięły udział w badaniu.

Część 1 – ankieta „hasztagowa” online – 198 osób 

W ankiecie wzięły udział osoby w wieku 15-25 lat, które uczą się, studiują lub 

pracują w Stalowej Woli. Najwięcej odpowiedzi otrzymaliśmy od osób w wieku 17 

lat (56 osób), 18 lat (44 osoby) i 16 lat (42 osoby). Przeważająca liczba respodentów 

mieszka w Stalowej Woli (126 osób).

Część 2 – wywiady pogłębione z zewnętrznymi ekspertami, współpracującymi 

z młodzieżą w Stalowej Woli – 6 osób 

W wywiadach wzięło udział 6 osób w wieku 30-50 lat, współpracujących z mło-

dzieżą i młodymi dorosłymi w Stalowej Woli w obszarach sztuki, edukacji, pedago-

giki, terapii.
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Wywiad bazował na wyjściowym scenariuszu, ale zastosowano w nim metodę 

kuli śnieżnej – każda rozmowa wsparta o pytania ze scenariusza podążała swoją indy-

widualną ścieżką ze względu na specyfikę środowiska pracy osób, z którymi rozma-

wiano oraz ich relacje z konkretnym środowiskiem młodzieży. Dzięki temu pozyskany 

materiał jest szerszy niż zasób odpowiedzi na konkretne pytania ze scenariusza.

Część 3 – 2 warsztaty online / próba focusa z młodzieżą – 6 osób

W warsztatach wzięły udział młode osoby na co dzień zaangażowane we 

współpracę z Miejskim Domem Kultury w Stalowej Woli. Podczas warsztatu skon-

frontowano dotychczasową wiedzę pozyskaną z badań z poglądami i pomysłami 

osób, biorących udział w warsztacie.

Część 4 –  cotygodniowa twórcza (fotograficzna, tekstowa, rysunkowa) wypo-

wiedź młodych ludzi – 6 osób

W badaniu wzięła udział grupa młodzieży aktywnie działająca w Miejskim Domu 

Kultury. Zebrany materiał wizualny i tekstowy posłużył do poszerzenia wiedzy zdo-

bytej w odpowiedziach ankietowych oraz wynikającej z wywiadów pogłębionych. 

Co tydzień młodzież otrzymywała zadanie/pytanie na konkretny temat, pogłębia-

jący obszar badawczy. Powstało dziewięć różnorodnych zapisów, interpretujących 

rzeczywistość przez młodzież.






