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2.5. MŁODY WŁOCŁAWEK
KONTEKST

W Stowarzyszeniu Obywateli Projekt Włocławek działa kilkoro nauczycieli zaangażowanych w realizację różnych projektów. Część z nich współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Powołanie Sekcji Młodzieżowej Stowarzyszenia pojawiło się jako pomysł jeszcze
przed oficjalną realizacją. Czekali na „ZNAK”. Ten pojawił się w Popowie na Szkole Liderów. Potem poszło jak po przysłowiowym maśle. Kilkoro młodych ludzi już wolontarystycznie funkcjonowało przy Projekcie Włocławek. Wici poszły w miasto i powiat. Po I Sejmiku
Samorządów Uczniowskich Powiatu Włocławskiego – Ziemskiego i Grodzkiego (5 grudnia
2008), który pokazał, jak potrzebne są spotkania młodych ludzi, działających na rzecz swoich
małych środowisk, wszyscy podkreślali niedosyt wiedzy, integracji, wymiany doświadczeń,
wspólnych szkoleń i warsztatów.
I stało się! Zaraz po Sejmiku odbyło się spotkanie założycielskie na początku grupy raczej
nieformalnej, która jednak z czasem przekształciła się w oficjalną strukturę młodzieżową
działającą w ramach Stowarzyszenia Obywateli Projekt Włocławek.
Inspiracją ostateczną powołania Młodego Włocławka były głównie wieści z kraju, że gdzieś
tam w Tczewie, Malborku, Dzierżoniowie, Częstochowie i wielu innych miejscach ludzie młodzi „przenoszą góry”. Włocławek nie chciał być gorszy. Jeszcze w grudniu grupa założycielska
określiła obszary swojego działania i w tej chwili konsekwentnie się na nich spełnia.
CELE

Jako cel najważniejszy określono powołanie oficjalnego Społecznościowego Portalu Informacyjnego dla ludzi młodych.
DZIAŁANIA

Portal
Prace nad stworzeniem witryny trwały do kwietnia 2009. Szefową Redakcji została Paula
Langnerowicz (Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego w Liceum Ziemi Kujawskiej),
a Redaktorem Technicznym Michał Cieśliński, który jest odpowiedzialny za większość działań Młodego Włocławka związanych z Internetem. Podczas Spotkania Samorządów Uczniowskich w Zespole Szkół Katolickich im. Jana Długosza nastąpiła prezentacja portalu. Dość
szybko ukształtowała się redakcja, dołączyli szkolni korespondenci i Portal mlodywloclawek.
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pl zaistniał na rynku lokalnych mediów. Od razu wywołał różne reakcje – od przyjaznych,
potwierdzających zasadność przedsięwzięcia, po całkowicie negujące i próbujące nawet doprowadzić do likwidacji – Portal został zaatakowany argumentacją możliwości pojawiania
się na nim materiałów szkalujących nauczycieli. Jednak przetrwali te burze i dziś mlodywloclawek.pl jest jednym z opiniotwórczych mediów we Włocławku.
Cykl warsztatów rozwojowych
Integracja przez szkolenia i warsztaty – to, co spaja. Szkolenia i warsztaty prowadzone są
od samego początku – dziennikarskie, praw ucznia, samorządu uczniowskiego, tolerancji,
wizerunku, pozyskiwania funduszy, animacji kultury i aktywizacji obywatelskiej oraz te najważniejsze – liderskie, w których obecnie bierze udział dwanaścioro młodych ludzi.
Projekty i przedsięwzięcia
Po roku działalności Młody Włocławek może poszczycić się wieloma inicjatywami, najważniejsze z nich to:
1. „Widzę, słyszę, chodzę – JESTEM!” – integracja osób niepełnosprawnych.
2. „Pamięć, pamiętać, pamiętamy!” – projekt przywrócenia pamięci o włocławskich Żydach.
3. „Akademia Wolności” – szkolenia, warsztaty, spotkania z ludźmi sukcesu w różnych dziedzinach życia – np. z Krzysztofem Kwiatkowskim czy Jackiem Czarneckim z Radia ZET.
4. W ramach projektu „Pierwszy raz możesz wybrać, wybierz jak najlepiej”, Młody Włocławek w XX rocznicę wyborów czerwcowych zorganizował happening „Pogrzeb komunizmu” oraz cykl akcji upamiętniających wydarzenia sprzed 20 lat.
5. „Pogotowie książkowe” uruchomione wraz z początkiem roku szkolnego – na Portalu pojawił się specjalny panel kojarzący poszukujących podręczniki z tymi, którzy chcieli się
ich pozbyć.
6. Monitoring przestrzegania praw ucznia, wspomagany przez Rzecznika Praw Ucznia przy
Kujawsko-Pomorskim Kuratorze Oświaty.
7. Sekcja Słów – tzw. wieczorki poezji, które jednak w niczym nie przypominają tych tradycyjnych. Pełne są happeningów, performerów, dziwnych tworzonych w trakcie instalacji
i przede wszystkim szerokiego angażowania w „poezję” publiczności – tego się nie da opisać, to trzeba przeżyć.
8. KulturkaMusicShow – wspólnie z Włocławskim Portalem Kulturalnym wloclawek.kulturka.pl – cykl imprez organizowanych pod patronatem Stowarzyszenia NIGDY WIĘCEJ w
ramach akcji „Muzyka przeciw rasizmowi”.
9. Akcja „Masz głos, masz wybór”.
10. Aktywne działania w młodzieżowej Radzie Miasta.
REZULTATY

Młody Włocławek ściśle współpracuje z Rzecznikiem Praw Ucznia, Wydziałem Oświaty
Urzędu Miasta, Centrum Doskonalenia i Edukacji oraz licznymi instytucjami związanymi
z edukacją i kulturą. Patronuje wielu miejskim przedsięwzięciom, sam organizuje imprezy.
Młodzi ludzie bawią się swoją pracą, piszą projekty, zachęcają następnych. I tak Młody Włocławek się rozwija. Z kilkuosobowej grupki pasjonatów przekształcił się w sprawnie działająca strukturę licząca ponad 60 osób, w większości uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
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Pojawienie się Młodego Włocławka na pewno zmieniło miasto – młodzi ludzie zaczęli głośno
i wyraźnie mówić o swoich sprawach. Młodzi ludzie uczestniczą w Sesjach i Komisjach Rady
Miasta Włocławek. Tzw. dorosłe media zapraszają przedstawicieli MW do opiniowania spraw
związanych z młodzieżą. Przede wszystkim zmieniło się (i zmienia nadal) nastawienie nauczycieli i ludzi władzy. Od strachu i wrogości na początku ,teraz jest coraz więcej dialogu
i szacunku. Okazało się, że nie dosyć, że młodzi ludzie potrafią mówić, to jeszcze mówią
z sensem i zaskakują czy to radnych, czy przedstawicieli urzędów.
KONTAKT

Koordynator Projektu Włocławek
Mariusz Sieraczkiewicz
projekt@projektwloclawek.pl; szary.4b@wp.pl
kom. 503 187 518
gg 6652382
Koordynator projektu Młody Włocławek
Rafał „Ravix” Korasiewicz
ravix9@gmail.com; kontakt@mlodywloclawek.pl
kom. 600 964 045
gg 828617
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