
 

 

 

FORUM MŁODYCH 2015 | MY CHCEMY SOLIDARNOŚCI! 

Gdańsk, 20 listopada 2015 

 

 

9.00   Rozpoczęcie rejestracji 

10.00 – 10.30  Przywitanie 

miejsce: Audytorium 

Basil Kerski (ECS), Patrycja Medowska (ECS), Dawid Dybuk (ZSK im. św. 

Kazimierza w Gdańsku), Emilia Gałązka (ZSK im. św. Kazimierza w Gdańsku), 

Natalia Kozłowska (Gimnazjum nr 8 w Gdańsku), Natalia Szymkowiak 

(Gimnazjum nr 8 w Gdańsku), Olek Świeszewski (Gdańskie Liceum 

Autonomiczne), Kacper Wojtasiński (Zespół Szkół Łączności w Gdańsku) 

  

10.30 – 12.00  BLOK PORANNY – SPOTKANIA DYSKUSYJNE 

 

1. Solidarni w świętowaniu!  

miejsce: sala nr 4, III p. 

 

4 czerwca? 1 sierpnia? 31 sierpnia? 11 listopada? Spotkanie o tym, dlaczego 

trudno jest nam znaleźć wspólnotę w historii Polski i czy warto jej szukać 

mimo wszystko. 

   

Goście:  

Lech Parell (dziennikarz i redaktor, prezes zarządu, redaktor naczelny Radia Gdańsk) 

Alicja Knast (dyrektor Muzeum Śląskiego w Katowicach) 

dr Karol Mazur (szef Działu Edukacji Muzeum Powstania Warszawskiego) 

Moderacja: Paweł Golak 

 

2. Uwaga, hejt! 

miejsce: sala nr 5, III p. 

 

Wszyscy znamy język hejtu, choć używają go tylko niektórzy. W czasie spotkania 

porozmawiamy z naszymi gośćmi o tym, jak się bronić przed nienawistnym 

językiem – i jak przetrwać, kiedy stajemy się jego ofiarą. 



 

 Goście:  

Joanna Grabarczyk (politolożka, koordynatorka projektu: hejtstop.pl) 

Jakobe Mansztajn (współtwórca satyrycznego bloga Make Life Harder) 

Rafał Żabiński (współtwórca satyrycznego bloga Make Life Harder) 

Moderacja: (czekamy na potwierdzenie) 

 

3. Inny, znaczy kto? 

miejsce: sala wystaw czasowych, parter 

 

Słyszeliście o szybkich randkach? Zapożyczając formułę ze spotkań speed dating 

spotkamy się na krótkie, intensywne rozmowy z ludźmi, którzy z różnych 

względów dostali etykietkę „innych” – przedstawicielami mniejszości, grup 

traktowanych z dystansem i widzianych przez pryzmat obaw i stereotypów. 

  

Goście:  

dr Anna Strzałkowska (psycholożka i socjolożka, prezeska Stowarzyszenia na Rzecz Osób 

LGBT Tolerado (Uniwersytet Gdański)) 

Małgorzata Rybicka (działaczka społeczna, przewodnicząca zarządu Stowarzyszenia 

Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku, działaczka opozycyjna) 

Kamila Goman (pracownica socjalna, asystentka edukacji romskiej) 

Mohammad Fadel (Syryjczyk, przedsiębiorca, native speaker języka arabskiego  ) 

Paulina Pohl (filmoznawczyni i graficzka poruszająca się na wózku inwalidzkim) 

Prowadzenie: Sława Wyrwicka 

 

4. Biedni i bogaci 

miejsce: Biblioteka, I p. 

 

Na pytania o biedę i bogactwo nie ma prostych odpowiedzi. Postaramy się jednak 

porozmawiać o najważniejszych problemach – bez łatwego współczucia, 

a poszukując realnych przyczyn i skutków dużych różnic majątkowych.  

  

Goście:  

prof. Cezary Obracht-Prondzyński (socjolog, antropolog i historyk, wiceprezes Instytutu 

Kaszubskiego (Uniwersytet Gdański) 

Piotr Olech (Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego 

w Gdańsku) 

Moderacja: dr Jacek Kołtan 

  



 

5. Religie i solidarność 

miejsce: sala nr 3, III p. 

 

Dużo słyszymy o potrzebie dialogu i solidarności między przedstawicielami 

różnych wyznań. Zapytajmy przedstawicieli wielkich religii, dlaczego ten dialog 

jest trudny i co może go ułatwić. 

  

Goście:  

dr Mirosława Weremiejewicz (teolożka protestancka) 

(czekamy na potwiedzenie) 

Moderacja: Kacper Dziekan 

 

6. Polityka, fuj 

miejsce: Biblioteka, I p. 

 

Polityka często budzi w nas niechęć i złość. Nie rozumiemy dlaczego politycy 

nie mogą się porozumieć, choć w teorii wszyscy mają działać dla dobra Polski. 

W czasie spotkania będziemy mogli dowiedzieć się więcej o tym, 

czy polityka musi być fuj! 

  

Goście:  

Agnieszka Michajłow (publicystka Radia Gdańsk) 

Aleksandra Dulkiewicz (gdańska radna z ramienia Platformy Obywatelskiej) 

(czekamy na potwierdzenie) 

Moderacja: Anna Godzwon (Polskie Radio) 

 

7. Polacy? Solidarni? 

miejsce: sala nr 1, III p. 

 

O braku solidarności wśród Polaków mówi się do znudzenia. Zastanówmy się, 

co nas powstrzymuje przed wzajemnym wsparciem i co sprawia, 

że bywamy jednak Solidarni.  

  

Goście:  

Anna Machcewicz (historyczka, autorka książki „Bunt. Strajki w Trójmieście. Sierpień 

1980”) 

Jacek Taylor (prawnik, działacz opozycji antykomunistycznej, obrońca w procesach 

więźniów politycznych) 

Antoni Pawlak (rzecznik prasowy prezydenta Gdańska, poeta, działacz opozycji 

antykomunistycznej) 

Moderacja: (czekamy na potwierdzenie) 

 



 

 

8. Oskarżam media!  

miejsce: czytelnia Archiwum, II p. 

 

Co było pierwsze: ludzie poszukujący taniej sensacji, czy media poszukujące 

klikalności? Poszukajmy razem źródeł solidarności i podziałów, pomyślmy jaki 

wpływ na nas ma przekaz medialny – i jak my możemy go kształtować. 

  

Goście:  

Agnieszka Odorowicz (ekonomistka, do niedawna dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki 

Filmowej) 

prof. Jacek Wasilewski (dziennikarz i medioznawca z Uniwersytetu Warszawskiego) 

Moderacja: Katarzyna Żelazek 

 

9. Strefa nauczycieli: O krytycznym myśleniu  

Prowadzenie: Aleksander Pawlicki (trener Grupy Trampolina) 

 

12.00 – 12.45  LUNCH 

12.45 – 14.15  BLOK POPOŁUDNIOWY – DEBATA OKSFORDZKA 

„Polacy są solidarni tylko w obliczu dramatu” – taką tezę postawią młodzi 

debatanci, których posłuchamy w drugiej części Forum Młodych. 

Grupy spróbują obronić lub obalić stwierdzenie, stosując się do rygorystycznych 

zasad debat oksfordzkich. Po zakończeniu debaty uczestnicy pokażą 

przez głosowanie, która grupa przekonała ich swoimi argumentami, 

wybiorą też najlepszego mówcę debaty. O komentarz do argumentacji zespołów 

poprosimy kilkoro gości Forum. 
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Szanowni Państwo, drodzy Uczniowie i Nauczyciele,

Zapraszamy do udziału w Forum Młodych 2015, pod hasłem MY CHCEMY SOLIDARNOŚCI!

W tym roku wprowadzamy nowy system zapisów. Bardzo zależy nam na tym, żeby 
uczniowie samodzielnie wybrali zajęcia, w których chcą wziąć udział. Dlatego:

1. Wydrukujcie program i formularz, po czym przekażcie go uczestnikom.

2. Każdy uczestnik wpisuje swoje imię, nazwisko i rok urodzenia (dla sprawniejszej 
identyfikacji przy rejestracji w dniu forum).

3. Każdy uczestnik wpisuje tytuły trzech spotkań, w których chciałby wziąć udział. Jako 
pierwsze zawsze to, na którym najbardziej mu zależy. Jeśli nie będzie już wolnych 
miejsca na spotkaniu pierwszego wyboru, zapiszemy go na kolejne z listy.

4. Zeskanujcie albo zróbcie dobre zdjęcie liście uczestników, a plik prześlijcie pocztą 
elektroniczną: a.wichrowska@ecs.gda.pl.

5. W tytule e-mail wpiszcie hasło: FORUM MŁODYCH.

O udziale w zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń. 

Do zobaczenia 20 listopada 2015 roku w ECS!

Agnieszka Wichrowska

koordynatorka projektu FORUM MŁODYCH
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LISTA UCZESTNIKÓW

IMIĘ NAZWISKO ROK UR. WYBÓR SPOTKANIA

Nazwa szkoły Klasa

Imię i nazwisko opiekunki / opiekuna

WYBÓR SPOTKANIA: możesz wziąć udział w jednym spotkaniu. Wpisz trzy, które Cię interesują - najpierw to, na które 
pójdziesz najchętniej. Jeśli nie będzie już wolnych miejsca na spotkaniu pierwszego wyboru, zapiszemy Cię na kolejne z 
listy. Decyduje kolejność zgłoszeń.


