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Wprowadzenie
Spotkanie pokoleń - utworzenie twórczej przestrzeni
do spotkania ludzi w różnym wieku oraz zachęcenie
uczestników na otwarcie się na dyskusję. A jak
doszło do sesji dialogu? 

Dialog międzypokoleniowy – trudne zadanie, ale Hrubieszów pokazał, że to
możliwe. Przedstawiciele różnych pokoleń rozmawiali przy jednym stole. Treścią
rozmów były aktualne tematy społeczne sformułowane przez młodzież. W
spektrum był sam dialog jako luksus XXI wieku, procesy partycypacji w miastach,
wolontariat, aktywizm i patriotyzm. A jak doszło do sesji dialogu?

Pomysł stworzenia dialogu międzypokoleniowego zrodził się w głowie Jakuba, po
pierwszym zjeździe programu Młoda Polska organizowanym przesz Szkołę
Liderów. Zadanie młodych liderów polega na zrealizowaniu 20 sesji dialogu, ale
pomysł Jakuba polega na stworzeniu pięciu wydarzeń w całej Polsce. Dyskutując
na podobne tematy w różnych środowiskach, ale jakże różnorodnych, mamy
możliwość uzyskania wielowymiarowych wniosków. Pierwsze wydarzenie miało
się odbyć w Hrubieszowie, mieście najbardziej wysuniętym na wschód.
Hrubieszów jest pilotażem całego wydarzenia ogólnopolskiego.

Hrubieszów jest uznawany za miasto trzech kultur, ale z pewnością jest to tak
zróżnicowana przestrzeń, że idealnie pasowało, aby  rozpocząć tutaj pierwszą
sesję dialogu ogólnopolskiego pn. Dzień dobry pokolenia-stwórzmy dialog.

Pytania, jakie pojawiły się w głowie młodego lidera-Jakuba Mazura brzmiały:
Jak to zrealizuję ? Kto mi w tym pomoże ? Kiedy ? Pojawiło się wiele pytań, a
przy tym też wiele odpowiedzi. Podjąłem to ryzyko. Efekt pracy mojego zespołu,
jak i mojej przedstawia ten dokument.

Nachodzi mnie jeszcze pewna myśl po zgromadzeniu tylu ludzi w jednej sali na
ponad cztery godziny. Mimo tego, że są między nami różnice, to posiadamy
wspólne cele, potrzeby i oczekiwania od świata w którym funkcjonujemy. 
 Jedynie w czym się różnimy to bagaż doświadczeń, który każdy z nas nosi.
Jesteśmy różni, ale równie ważni. Dlaczego na co dzień budujemy niepotrzebne
mury? Rozmowy różnych generacji są czymś cudownym. Zderzenie dwóch
światów pozwala wysnuć wnioski każdemu.

Po sesji wiele uczestników było zachwyconych i zaintrygowanych, że sesja
dialogu odbyła się w tym miejscu. Jedna z uczestniczek powiedziała
Uświadomiłam sobie kilka rzeczy, kilka mi się poukładało. Już wiem, że będąc
aktywistką, nie mogę zapominać, by dbać również o siebie… Jest to naprawdę
budujące, ale tak jak przy organizacji każdego wydarzenia są plusy, jak i minusy.
Obiektywne spojrzenie na wydarzenie z perspektywy czasu umożliwi
potwierdzenie i zgłębienie sensu i roli tego wydarzenia.



Podstawowe informacje

Idea

Sesja dialogu Dzień dobry pokolenia - stwórzmy dialog to wydarzenie
zorganizowane przez młodzież oraz instytucje kultury dla seniorów, dorosłych 
i młodzieży. Uczestnicy za pomocą metody World Café poprowadzą dyskusję
wokół ważnych, często kontrowersyjnych tematów. 

Cele przedsięwzięcia

1.Stworzenie platformy dialogu międzypokoleniowego poprzez organizację
przestrzeni do spotkania i  wymiany myśli mieszkańców Hrubieszowa.
2.Zwiększenie uczestnictwa w sprawach ważnych dla mieszkańców Hrubieszowa
bez barier wiekowych, politycznych czy  ideowych.
3. Stworzenie przestrzeni dla twórczego spotkania ludzi w różnym wieku,
zachęcenie uczestników do otwarcia się na dyskusję.
4.Uświadamianie uczestników Sesji Dialogu o roli mieszkańców w życiu
społecznym miasta.
5.Poprawa umiejętności prowadzenia dyskusji publicznych w oparciu o metodę
World Café.

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. 



Podstawowe informacje
Organizatorzy

Organizatorem sesji dialogu Dzień dobry pokolenia - stwórzmy dialog był Jakub
Mazur oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie. 

Patronat

Wydarzenie odbyło się pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta
Hrubieszowa-Marty Majewskiej.

Termin i miejsce wydarzenia

Sesja dialogu Dzień dobry pokolenia - stwórzmy dialog  odbyła się dnia 10.06.2022 r.
w sali nr.10 Hrubieszowskiego Domu Kultury.

Dofinansowanie i realizacja

Sesja dialogu Dzień dobry pokolenia - stwórzmy dialog realizowana  była 
w ramach Programu Młoda Polska organizowanym przez Fundację Szkoła
Liderów z dotacji programu Aktywni Obywatele-Fundusz Krajowy finansowanego
przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG



Uczestnicy 
Pracowaliśmy według konkretnych zasad.

Uczestnicy:

Sesja Dialogu Dzień dobry pokolenia - stwórzmy dialog skierowana jest do
przedstawicieli szkół średnich oraz placówek edukacyjnych, gości z różnych
rejonów Polski oraz władz miasta, animatorów kultury, przedstawicieli NGOsów,
członków grup młodzieżowych, Rady Seniorów, Rady Kobiet, Młodzieżowej Rady
Miejskiej oraz innych zaproszonych przez organizatorów gości.

43.1%

20.7%

36.2%

Seniorzy Dorośli Młodzież

Łącznie 58 uczestników_czek



Promocja 

LubieHrubie
Tygodnik Zamojski
Kronika Tygodnia
Radio RTM Staszic

Strona internetowa oraz FB - Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Hrubieszów Miasto z Klimatem 
Zaproszenia
Plakaty 
Polecenia 
Marketing bezpośredni 

https://miasto.hrubieszow.pl/content/dzie%C5%84-dobry-pokolenia-
stw%C3%B3rzmy-dialog
https://lubiehrubie.pl/wiadomosci/hrubieszow-dzien-dobry-pokolenia-
stworzylismy-dialog-zdjecia/
https://www.radiozamosc.pl/wiadomosci/19164,dzien-dobry-pokolenia-
stworzylismy-dialog
https://mbphrubieszow.pl/index.php?
option=com_content&view=article&id=2090:relacja&catid=23&Itemid=146
https://mbphrubieszow.pl/index.php?
option=com_content&view=article&id=2081:dzien-dobry-pokolenia-stworzmy-
dialog&catid=23&Itemid=146

W ramach organizacji wydarzenia oraz jego promocji powstały m.in zaproszenia
dla gości oraz plakaty. Została stworzona i skierowana informacja do mediów.:

Oprócz przesłania informacji do mediów innymi  formami promocji były m.in.

Poniżej adnotacje do wszystkich informacji zamieszczonych w Internecie
 o wydarzeniu:



Bliscy sąsiedzi z Ukrainy - jak żyć by było nam po drodze

Filip Bednarek 
Pasjonat historii lokalnej. Współtwórca projektów
historycznych. Uczestnik Programu Młoda Polska.

Pierwsze spotkanie w ramach sesji dialogu w ramach programu "Młoda Polska"
miało miejsce w Hrubieszowie. Temat, który opracowałem i miałem okazję
moderować, czyli "Bliscy sąsiedzi z Ukrainy- jak żyć, aby było nam po drodze" był
niezwykle bliski społeczności Hrubieszowa.

Osobiście, jako pasjonat historii byłem przygotowany na poruszenie tematu
naszej wspólnej historii, a co za tym idzie, wspomnienie jej "czarnych" kart.
Okazało się jednak, że tutejsza ludność polska jest bardzo zgrana z tą ukraińską,
można nawet wysnuć tezę, iż niedaleka granica istnieje tylko na papierze.
Mieszkańcy opowiadali zarówno o wspólnej historii- obrzędach religijnych w
dawnych czasach, licznych małżeństwach polsko-ukraińskich, ale również o tym,
jak sytuacja ma się w dzisiejszych czasach. 

Bliscy sąsiedzi z Ukrainy są uważani za sąsiadów w sensie dosłownym- nie obyło
się bez poruszających historii z początku inwazji Rosji na Ukrainę i przejmujących
relacji z punktów pomocowych. Oczywiście, z racji położenia historyczno-
geograficznego została również wspomniana ta "ciemna" karta historii. Tutaj
jednak, zdaje się, wszyscy mieszkańcy doszli do jednego wniosku- należy pamiętać
o historii, pielęgnować ją, ale równocześnie nie żyć nią na co dzień. Postawa, jaką
wykazuje tutejsza ludność jest postawą pełną empatii oraz wrażliwości, daleko jej
do szowinizmu. 

Niewątpliwie mieszkańcy Hrubieszowa mogą stanowić przykład ogólnej postawy
społeczeństwa, jako wzór zachowania w czasach, gdy po raz kolejny
niebezpiecznie narasta szowinizm. Hrubieszów jest dosłownie miastem 3 kultur,
co zresztą jest przecież jednym ze sloganów promocyjnych dla miasta.



Anastasia Isaienko 
Uczestniczka Programu Młoda Polska. Moderatorka. Tworzy       
i organizuję projekty społeczne dla uchodźców i migrantów.
Współpracuję wraz z Fundacją Ocalenie w Warszawie. 

Dyskusje na dany temat przebiegały kolejno w trzech różnych grupach, w których
zdania uczestników były różnorodne. Składy grup były starannie dobrane, gdyż w
każdym zespole znajdowały się osoby w różnym wieku, wykonujące różne zawody
oraz mające różne obszary zainteresowań, co zdecydowanie stwarzało większe
pole do dialogu. W każdej z grup wymiana zdań przebiegała dość energicznie, jako
moderatorka musiałam  jedynie przypominać o głównym temacie dyskusji. Moim
zadaniem było m.in zaopiekowanie się uczestnikami, danie przestrzeni do
wypowiedzenia swoich myśli oraz wyjaśnienie nadrzędnego sensu tematu
i wspólna dyskusja na wybrany temat.

Bez wątpienia otaczająca nas dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość wpływa
na wzrost roli cyfryzacji w życiu każdego człowieka. Dyskutanci pochyleni nad
problemem zawartym w temacie dostrzegli korzyści jakie może przynieść dalszy
rozkwit tytułowego obszaru. Nie zabrakło także strony opozycyjnej.

Pozytywne strony:
- cyfryzacja ułatwia nawiązywanie niektórych typów relacji (m.in tych na znaczącą
odległość), umożliwia przebywanie w ciągłym kontakcie 
- umożliwia sprawniejsze i efektywniejsze korzystanie z wielu udogodnień, m.in e-
bankowości.
- umożliwia nieograniczony dostęp do informacji 
- w dobie pandemii była ratunkiem dla ludzi 
- dostarcza lepszy dostęp do edukacji i pracy, przynosi wielowymiarowość 
w sferze zawodowej i podwyższa rolę rozwoju osobistego

Negatywne strony:
- zwiększa rozwarstwienie społeczne m.in pomiędzy poszczególnymi grupami
wiekowymi 
-z powodu anonimowości w sieci panują tam inne zasady moralne (co może
skutkować brakiem szacunku do innych użytkowników i może przynieść ryzyko
zmiany wartości w świecie rzeczywistym)
- następuje wzrost różnego rodzaju zagrożeń społecznych (m.in uzależnienie od
sieci, rozwój chorób jak depresja, obniżenie poczucia własnej wartości)
- u niektórych użytkowników może powodować "znikanie czasu"

Cyfryzacja zbliża czy oddala ludzi?



Aktywizm - droga do wypalenia?

Katarzyna Suchecka 
Bibliotekarka w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Hrubieszowie. 
Aktywistka. Pasjonatka historii lokalnej. Zajmuje się Cyfrowym
Archwium Tradycji Lokalnej. Sekretarz Towarzystwa Regionalnego
Hrubieszowskiego.

Rozwój osobisty, członkostwo w stowarzyszeniach, należenie do wolontariatu
stanowi coraz częściej wyznacznik spełnienia się w życiu towarzyskim. Pomoc
innym, organizacja wydarzeń dla innych wymaga jednak wcześniejszego
przygotowania i dokładniejszego planu. Współcześnie odchodzi się od
górnolotnych haseł, które mimo, że brzmią chwytliwie podsycają tylko tzw.
“słomiany zapał”. Uczestnicy debaty potwierdzili, że wartość ma jedynie faktyczne
działanie, spotkanie i zaangażowanie.

Początkowo pochylono się nad definicją centralnego słowa tematu- aktywistą. Kim
jest? Czy każdy nim jest, a może trzeba nim zostać? Według opiniujących powinno
się aktywistą nazywać osoby, które wykazują chęć do działania z własnej
inicjatywy. Obierając kierunek- dobro, przy współpracy głowy pełnej pomysłów
i nowych idei jednostki są w stanie stworzyć coś niewiarygodnego. Właśnie taką
siłą napędową dla pozostałych członków danej zbiorowości jest tytułowy
aktywista. 

Dzięki obecności różnych grup wiekowych zaistniała obserwacja jak zmieniał się
sposób postrzegania aktywisty. Niektórzy stawiali go na równi z wolontariuszem,
inni jako lidera umieszczali go w pierwszym szeregu. Natomiast starszemu
pokoleniu pojęcie aktywisty przywoływało na myśl okres PRL-u. Z całą pewnością
termin aktywisty kryje w sobie głębszy aspekt, którego jednoznacznie nie jesteśmy
w stanie zdefiniować.

Pozostaje kwestia jak wykazać aktywizm, jak go zmierzyć, jakie kryteria przyjąć?
W toku dyskusji pojawiły się poglądy, że powinna to być jednostka, która po
prostu się do tego nadaje, posiada określone predyspozycje. Z powyższego
stwierdzenia można wyciągnąć wniosek, iż aktywizm nie jest przeznaczony dla
wszystkich. Zdolność do rzetelnej pracy nad sobą, nie poddawanie się chwili
i przelotnym porywom serca skutecznie kształtuje prawidłową postawę działacza.

Bez odzewu nie pozostał także drugi człon tematu. Zgodnie zauważono, że główną
przyczyną wypalenia są źle obrane cele i nazbyt ambitne oczekiwania. Kiedy
dodamy do tego brak motywacji, wsparcia z zewnątrz diametralnie wzrasta ryzyko
pogorszenia się naszego zdrowia psychicznego. Zatracenie w działaniu skutkować
może również tworzeniem się zaległości w życiu osobistym lub całkowity jego
brak.

Uczestnicy dyskusji starali się znaleźć receptę na poruszone podczas wymiany
zdań zagrożenia. Nadrzędnym warunkiem zdrowego aktywizmu ma być postawa
cieszenia się z małych rzeczy, a małe potknięcia traktować jako doświadczenia,
które są okazją do podsumowań dotychczasowej pracy. Zaprzestając myślenia
nad sprawami na które nie posiadamy bezpośredniego wpływu i otaczanie się
fantastycznymi ludźmi zmniejsza nadmierny perfekcjonizm i prowadzi do
sukcesów na polu społecznym. Tylko przez takie kroki jesteśmy w stanie stworzyć
sieć wzajemnie napędzających się aktywistów.



Patriotyzm codziennością czy przeszłością?

Kornelia Sienicka 
Tegoroczna maturzystka. Działaczka społeczna.
Pasjonatka biologii i chemii.

Patriotyzm codziennością, czy przeszłością? Przed właśnie takim pytaniem
próbowali zmierzyć się uczestnicy dyskusji moderowanego przeze mnie stolika.
Początkowe powroty do historycznej przeszłości naszego kraju zaowocowały
wspomnieniami i relacjami przekazanymi przez pokolenia lub autentyczne
doświadczenia dyskutantów. Zasygnalizowano, że warto szukać sposobów na
utrwalenie tych “żywych” retrospekcji, aby nie zniknęły wśród natłoku informacji
dzisiejszego świata. 

Formowano pojęcie Ojczyzny w dobie współczesnej globalizacji oraz określono
wpływ mass mediów na kształtowanie postaw pro patriotycznych. Wzrastająca
popularność dorobku kulturalnego o tematyce historycznej według rozmówców
może skutecznie przyczynić się do krzewienia pozytywnych wartości w życiu
dorastającej młodzieży. Wymiana zdań pozwoliła na konfrontację niekiedy
odmiennych opinii i refleksji na temat istnienia pojęcia “patriotyzm lokalny”. 

W nawiązaniu do innego stolika pojawiły się także stwierdzenia, iż jednym z
przejawów miejscowego umiłowania Ojczyzny jest aktywizm społeczny. Według
tworzących dialog ukierunkowanie na dobro ogólne wzmacnia poczucie dobra
indywidualnego. Odniesiono się także do zmian w języku ojczystym. Młode osoby
obecnie posiadają swój własny slang i niejednokrotnie zmieniają znaczenie słów,
które dla starszych osób wciąż posiadają jedną i odwieczną słownikową definicję. 

Istotnym punktem rozmowy było również ustosunkowanie się do rzekomej
opłacalności patriotyzmu. Zgodnie stwierdzono, że tytułowa wartość nie powinna
być w żadnym przypadku kojarzona ze sferą obliczania zysków i strat. Patriotyzm
to coś, co jest kluczowe dla społeczeństwa, mimo, że nie udaje się tego pojęcia do
końca zdefiniować. Wywnioskowano więc, że pamięć i tradycje z przeszłości przez
ludzi żyjących w teraźniejszości są fundamentem, na którym można budować
obiecującą przyszłość. Powyższą konkluzję idealnie odzwierciedla cytat Wisławy
Szymborskiej: “Można nie kochać cię - i żyć, ale nie można owocować.”



Dialog - luksus XXI w.

zrozumienie i zaufanie 
szacunek i empatia
zacieśnianie więzi 
ciekawość
neutralność 
obiektywność
wychodzenie ze strefy komfortu 

dialog w sieci --> SAFEPLACE - ratunek podczas pandemii 
cyfryzacja jest NARZĘDZIEM w dialogu 
spłycanie emocji, co jest odpowiedzią na przebodźcowanie 

zamykanie się w telefonach 
brak szacunku - nie traktujemy się równo w rozmowach 
brak kultury 
oczekiwanie ciągłej dostępności 
telefon jako odruch bezwarunkowy 
brak chęci zmiany poglądów

chcemy aby dialog stał się codziennością 
więcej szacunku 
sztuka uważnego słuchania 
traktowanie siebie równo 
myślenie o uczuciach i potrzebach własnych i rozmówcy
ciekawość i cierpliwość - wzajemne uzupełnianie i uczenie się od siebie 

Dialog i kulturę wypowiedzi wynosi się z domu
Słuchaj i staraj się być wysłuchanym  
Dialog jest narzędziem 

1.Cechy dobrego dialogu:

2.Dialog w obliczu cyfryzacji 

3.Jak jest?

4.Jak chcemy żeby było? 

5.Złote myśli

Julia Witt 
Na co dzień pracuje w Fundacji Projekty Edukacyjne.Zajmuje
się szkoleniem młodzieży z zakresu wystąpień publicznych.
Pasjonatka debat oksfordzkich. Śpiewu oraz amatorka sztuki
tatuażu



Małe vs. duże miasta - czy są lepsi?

Oskar Turowicz 
Pasjonat rozmowy z drugim człowiekiem. Od 7 lat debatant 
na scenie międzynarodowej. Organizator turniejów debatanckich
dla uczniów szkół podstawowych  i  ponadpodstawowych 

Podsumowując obie opcje powinny być rozpatrywane, ponieważ nie należy żadnej
z nich lekceważyć. Hrubieszów, jako mniejsze miasto jest pozornie
przereklamowane, jednak skrywa ludzi, którzy bez wątpliwości stanowią
konkurencję  dla wychowanków miast wojewódzkich.

W dzisiejszych czasach  nieustannie poszukujemy czegoś bardziej dobrego,
dążymy do ideałów przez udoskonalanie obecnego stanu rzeczy. Czy małe miasta
mają możliwość dorównania tym większym? A może nie jest to konieczne i ich
wzajemna współpraca przyniesie miejskim społecznościom najlepszy komfort
życia? Rozmówcy mojego stolika stawili czoła powyższym zagadnieniom 
i pozostawili po sobie nieszablonowe punkty widzenia. 

Podczas przebiegu dyskusji na pierwszy plan wysunęły się trzy płaszczyzny wokół
których toczyła się dyskusja: sfera społeczna, bezpieczeństwa i sfera możliwości.
Każda z wypowiedzi uczestników była cenna i pozwalała na wzniesienie świeżości
i odrębnego poglądu do całości spotkania.

Jako, że rozmawiało społeczeństwo dla społeczeństwa aspekt społeczny był
bardzo istotny. Hasła takie jak np. anonimowość, tolerancja i akceptacja
sprawiały, że większą popularnością cieszą się duże miasta. Jednak mimo
teoretycznej powszechnej wolności właśnie w większych miastach tworzą się
bariery międzyludzkie, szczególnie w sferze edukacji, które spowodowane są
statusem majątkowym, czy nazwą dzielnicy, która zamieszkujemy. Z tych
względów wzajemne kojarzenie się, sąsiedzka pomoc w sytuacjach kryzysowych,
zjawisko wielopokoleniowości skutecznie przemawia za małymi miasteczkami.

Jedną z większych potrzeb każdego człowieka, niezależnie od wieku jest potrzeba
bezpieczeństwa. Mniejsza ilość mieszkańców daje przychylność mniejszym
miastom, gdzie przekonanie, że "każdy zna się z każdym" może niezawodnie
odpychać potencjalny rozwój przestępstw oraz czarnego rynku. 
Z wielowymiarowych produkcji filmowych, których akcja rozgrywa się 
w największych aglomeracjach, można wysnuć wniosek, że liczba zagrożeń tam
panująca bezapelacyjnie przewyższa te, które czyhają w spokojnych miastach.

Dla młodych ludzi ważne są perspektywy. W tym miejscu najbardziej rozwinięte
miasta dają bezsprzecznie największe pole do rozwoju osobistego, gromadzenia
doświadczenia zawodowego, czy wystartowania z własnym planem na przyszłość.
Brak uniwersytetów, koncernów, które dają miejsca pracy wykształconym osobom
jest powodem dla którego małe miasta odstraszają potencjalnych nowych
mieszkańców lub prowokują do opuszczenia przez ich rodzimych lokatorów.
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Podsumowanie 

Podsumowując całe wydarzenie. Udało się wypełnić wszystkie założenia, które na
początku organizacji zostały postawione, czyli stworzenie platformy dialogu
międzypokoleniowego. Zadanie nie było łatwe, ale dzięki wsparciu zostało
pomyślnie sfinalizowane.

Wisława Szymborska napisała Nie ma rozpusty gorszej niż myślenie. Zapewniłem
to uczestnikom i samemu sobie planując całą sesję dialogu. Sprawiło mi to
naprawdę wielką satysfakcję, że mogłem dać komuś przestrzeń do wypowiedzenia
swoich myśli w bezpiecznym miejscu. Jak się okazało jest to bardzo ważne na
każdym etapie rozwoju i życia. Wszyscy jesteśmy równi i ważni, a nasze słowa
mają taką samą moc i pomagają w poznaniu odmiennych opinii. 

Zawsze czegoś się uczę, szczególnie na błędach. Pytanie czego mogłem się tutaj
nauczyć? Nauczyłem się tego, że warto dbać o siebie i nie jest niczym złym zrobić
sobie przerwę i odpocząć po organizacji takiego wydarzenia.

Bardzo dziękuję wszystkim zaangażowanym za pomoc. Wszyscy stworzyliśmy
jedność w różnorodności i poznaliśmy swoje opinie. 

Jakub Mazur 
Działacz społeczny. Wolontariusz. Absolwent
programu mentoringowego Teen Cademy.
Uczestnik programu Młoda Polska. Pasjonat
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