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       Projekt objęty został Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle.  

Jego celem było zainteresowanie młodzieży ich przyszłością i perspektywami rozwoju 

w rodzinnym mieście. Wskazano też możliwości edukacji i przyszłego zatrudnienia  

w zawodzie chemika, technika budowlanego oraz pracownika medycznego. Była to również 

prezentacja młodych ludzi, ich talentów, zdolności i umiejętności.  

      W „Tygodniu Młodzieży” uczestniczyło ponad 600 osób. Na stadionie „Odry” odbyła się 

impreza artystyczna, na której wystąpili młodzi soliści, zespoły wokalno-muzyczne  

min. „Livermorium”, „Ben Się, Dobrze, że jesteś”, „Budowlanka”, tancerze z Centrum Tańca 

”Fiesta”, grupa taneczna „Spin”. Odbył się pokaz akrobatyczny w wykonaniu Sulejmana 

Romańczyka a Magdalena Krot zaprezentowała własne wiersze nagradzane w konkursach 

literackich. Ekologicznym akcentem była akcja sadzenia drzewek pod hasłem  

Kędzierzyn-Koźle miasto eKKo. W I i II Liceum Ogólnokształcącym oraz PG nr. 1, PG nr 4  

i PG nr 5 odbyły się wykłady dotyczące wyborów zawodów. Były to pokazy i prezentacje 

multimedialne. Do realizacji tego zadania zaproszono panią Monikę Ptaszyńską kierownika 

Biura Polityki Personalnej GRYPY AZOTY ZAK S.A, Zespół Szkół nr. 1 i Zespół Szkół 

Medycznych. Bardzo dużo emocji wśród młodych ludzi wzbudziła debata zorganizowana 

przez I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza na temat „Zostać, czy wyjechać - 

przyszłość młodzieży w naszym mieście”. Wzięło w niej udział ponad 200 osób, młodzieży 

szkół średnich i gimnazjalnych. Wśród zaproszonych przez Młodzieżową Radę Miasta gośćmi 

byli Pani Sabina Nowosielska Prezydent Miasta, jej zastępcy Wojciech Jagiełło  

i Artur Maruszczak, radni miejscy i powiatowi, dyrektorzy placówek kulturalnych, 

oświatowych i sportowych. Padało wiele argumentów m.in o dobrej ofercie edukacyjnej 

szkół średnich, o możliwościach uczestnictwa w życiu sportowym i kulturalnym miasta, 

spadku bezrobocia. Miały one przekonać młodych ludzi do pozostania w Kędzierzynie-Koźlu  

i budowania tutaj swojej przyszłości. Młodzież odniosła się negatywnie do tej propozycji  

i zwolennicy pozostania stanowili zdecydowaną mniejszość. Padały takie wypowiedzi,  

że „żaden młody człowiek nie poświęci swojej kariery dla lokalnego patriotyzmu.  

Mówiono o braku miejsc pracy, braku mieszkań, trudnościach komunikacyjnych  

i zanieczyszczeniu środowiska w mieście. Alarmowano wręcz o przekroczonych normach pyłu 

zawieszonego, benzopirenu i benzenu. Młodych nie zatrzyma również powstanie filii wyższej 



uczelni. Statystyki demograficzne potwierdzają te tendencje powolnego wyludniania się 

Kędzierzyna-Koźla i wyjazdu młodzieży do innych dużych aglomeracji miejskich.  

          „Tydzień Młodzieży” zorganizowany przez Młodzieżową Rade Miasta stworzył 

przestrzeń dialogu miedzy młodym pokoleniem i przedstawicielami lokalnej władzy. 

Młodzież bardzo emocjonalnie przedstawiała swoje opinie, oczekiwania i plany związane  

z przyszłością.    

         „Tydzień Młodzieży” to ciekawy projekt o charakterze kulturalno-edukacyjnym.  

Dotknął on także tematów natury socjologiczno-demograficznej. Stworzył możliwość 

bezpośredniego dialogu młodzieży z władzami miasta przed podjęciem ważnych życiowych 

decyzji. 

           Cele i zadania założone w projekcie zostały zrealizowane dzięki pomocy Urzędu Miasta 

Kędzierzyn-Koźle, Miejskiemu Ośrodkowi Kultury, Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji, 

ZAK S.A. i szkołom. Jego zakres, zasięg i efekty mogą stanowić argument, że tego rodzaju 

przedsięwzięcie mogłoby być imprezą cykliczną, realizowaną w kolejnych latach.  

Jest to również opinia młodych ludzi, którzy domagają się swojego głosu i akcentu  

w przestrzeni miejskiej. 

 

 

sporządziła  Julia Kolińska    

członek Młodzieżowej Rady Miasta  


