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Gmina Grodzisk Mazowiecki to gmina miejsko-wiejska, położona
w województwie mazowieckim w powiecie grodziskim, w skład
której wchodzi miasto i 35 wsi. Gminę zamieszkuje 45 706 osób.
Stałą współpracę ratusza z młodzieżą z Grodziska Mazowieckiego
zainicjował kilka lat temu Tomasz Krupski, wiceburmistrz. W wyniku
jego działań przy Urzędzie Miasta powstała Młodzieżowa Grupa
Konsultacyjna, która jest nieformalną grupą doradczą.
Należą do niej przedstawiciele uczniów grodziskich szkół. MGK
organizowała m.in. Grodziski Dzień Młodzieży.

Opis miasta oraz MGK



Grodziska Młodzieżowa Grupa Konsultacyjna chcąc poznaćGrodziska Młodzieżowa Grupa Konsultacyjna chcąc poznać
nastroje mieszkańców w czasie pandemii, uruchomiła krótkąnastroje mieszkańców w czasie pandemii, uruchomiła krótką
ankietę. Grodziszczanie mogli wskazać m.in. z jakimi problemamiankietę. Grodziszczanie mogli wskazać m.in. z jakimi problemami
się zmagają i jakie instytucje publiczne odwiedziliby najchętniej.się zmagają i jakie instytucje publiczne odwiedziliby najchętniej.
Ankieta miała formę pytań zamkniętych z opcją wielokrotnegoAnkieta miała formę pytań zamkniętych z opcją wielokrotnego
wyboru, które dotyczyły preferencji w obszarze kultury,wyboru, które dotyczyły preferencji w obszarze kultury,
problemów doskwierających mieszkańcom w trakcie pandemii,problemów doskwierających mieszkańcom w trakcie pandemii,
czy zmian w funkcjonowaniu Grodziska. Ankietę wypełniło 630czy zmian w funkcjonowaniu Grodziska. Ankietę wypełniło 630
respondentów.respondentów.
W obecnych trudnych czasach większość młodzieży czuje sięW obecnych trudnych czasach większość młodzieży czuje się
zagubiona po znalezieniu się w nowych i niecodziennychzagubiona po znalezieniu się w nowych i niecodziennych
sytuacjach. Młodzież spotyka na swojej drodze problemysytuacjach. Młodzież spotyka na swojej drodze problemy
zdrowotne, problemy w kontaktach międzyludzkich, czy teżzdrowotne, problemy w kontaktach międzyludzkich, czy też
spadek aktywności fizycznej. Dlatego najlepszym rozwiązaniemspadek aktywności fizycznej. Dlatego najlepszym rozwiązaniem
było stworzenie projektu o charakterze społeczny, który miałbybyło stworzenie projektu o charakterze społeczny, który miałby
na celu zniwelowanie skutków pandemii.na celu zniwelowanie skutków pandemii.

Sprawdźmy komfort życia mieszkańców!



Młodzieżowa Grupa Konsultacyjna zdecydowała, że stworzyMłodzieżowa Grupa Konsultacyjna zdecydowała, że stworzy
kanał podcastowy.kanał podcastowy.
Podcast to forma publikacji dźwiękowej lub filmowej dostępnejPodcast to forma publikacji dźwiękowej lub filmowej dostępnej
w Internecie. Można go słuchać, kiedy się chce i gdzie się chcew Internecie. Można go słuchać, kiedy się chce i gdzie się chce
np. w trakcie spaceru, biegania, jazdy samochodem lubnp. w trakcie spaceru, biegania, jazdy samochodem lub
podczas wykonywania codziennych obowiązków. Podcastypodczas wykonywania codziennych obowiązków. Podcasty
mogą obejmować różne dziedziny naszego. Podstawowymmogą obejmować różne dziedziny naszego. Podstawowym
celem wielu podcastów jest dzielenie się w przystępny sposóbcelem wielu podcastów jest dzielenie się w przystępny sposób
wiedzą ekspercką, wskazówkami lub doświadczeniem.wiedzą ekspercką, wskazówkami lub doświadczeniem.
Przeważnie w formie dialogu, wywiadu, zwykłej rozmowy.Przeważnie w formie dialogu, wywiadu, zwykłej rozmowy.
Jak sami przyznają była to długa, wyboista i trudnaJak sami przyznają była to długa, wyboista i trudna
do przebycia droga – wiele godzin szkoleń, spotkań, nerwów,do przebycia droga – wiele godzin szkoleń, spotkań, nerwów,
a nawet kłótni.a nawet kłótni.

Dzielić się tym co najlepsze, czyli ludźmi!



Celem było stworzenie podcastu, który będzie pomagał
i motywował. Kanał miał stanowić bezpieczną przestrzeń
oraz wspólne forum do dzielenie się opiniami
i przemyśleniami. Miał poruszać problemy, z którymi
aktualnie boryka się młodzież, w szczególności
dotyczące zdrowia psychicznego, relacji między
ludzkich. Ponadto inicjatywa miała promować lokalnych
twórców, artystów, zespołów muzycznych, czy osoby, które
prowadzą ciekawe firmy, a przez obecną sytuację nie mogą
działać stacjonarnie. Dzięki tej inicjatywie młodzi ludzie
mogli rozwijać siebie i swoje pasje, zamiast przejmować się
tym co przyniesie niepewne jutro.
Długo zastanawiali się nad nazwą kanału. Ostatecznie
podjęli decyzję, że będzie to „Movie Grodzisk - Zagubieni
w rozmowach”.

Dzielić się tym co najlepsze, czyli ludźmi!



Odcinki miały być publikowane regularnie. Miały
mieć przystępną formę w postaci krótkich wywiadów
z postaciami mniej lub bardziej znanymi.
W założeniach powstanie podcastu miało umożliwić
nagłaśnianie cennych inicjatyw, zachęcić
do wymiany poglądów między młodymi oraz dać
im też wsparcie w czasach pandemii. Na kanale
miały być publikowane rozmowy z ciekawymi
i inspirującymi osobami z Grodziska i okolic.

Dzielić się tym co najlepsze, czyli ludźmi!



W pierwszym, wprowadzającym podcaście pn.
„Co poszło nie tak? (czyli dlaczego Grodzisk robi
podcasty)” założycielki kanału opowiedziały o sobie
i projekcie. O podcaście, którego założeniem było
poznawanie nowych ludzi, wymiana opinii,
poszukiwanie rozwiązań na problemy młodzieży.
Wszystko w luźnej, rozrywkowej atmosferze, pełnej
śmiechu, żartów, przy herbatce i ciachu.

„Co poszło nie tak?



W drugim pełnometrażowym podcaście wystąpił Panem
Michałem Śliwińskim – wiceprezesem Pogoń Grodzisk
Mazowiecki, członek Rady Powiatu, nauczycielem historii
i WOSu w Szkoła Podstawowa nr 5 im. Leonida Teligi.
Jeden z najbardziej lubianych przez grodziską młodzież
nauczycieli. Podczas rozmowy dyskutowano o tym,
jak wygląda nauczanie zdalne okiem nauczyciela
oraz czy i jak w trakcie pandemii Rada Powiatu może
pomóc uczniom. Rozmawiano także o Pogoni Grodzisk
Mazowiecki, a wszystko zostło dopełnione ciekawymi
historiami i zabawnymi anegdotkami z kariery
nauczycielskiej Pana Śliwińskiego.

A czemu cię nie ma na lekcji? |
Michał Śliwiński o nauczaniu zdalnym



Udział w trzecim podcaście wzięła Pani Patrycja Kochan -
specjalizująca się w psychologii klinicznej dziecka, doświadczona
w pracy z młodzieżą. Podczas rozmowy poruszono tematy związane
ze zdrowiem psychicznym podczas pandemii, utracie pracy,
o problemach, z którymi zmaga się̨ młodzież w czasie pandemii,
o rozpadzie relacji międzyludzkich, a także o dostępnej pomocy
dla młodzieży.

Młodzież vs rzeczywistość |
Patrycja Kochan o zdrowiu
psychicznym młodych



W czwartym podcaście można było usłyszeć "kilka słów" o aktywności fizycznej,
niezdrowych relacjach z jedzeniem, samodyscyplinie i tym jak możemy zmienić
swój tryb życia na lepsze. Gościem młodzieży był Pan Piotr Tomaszewski - osoba
o wieloletnim doświadczeniu w branży fitness, która również zmagała się
z zaburzeniami odżywiania. Pan Piotr prowadzi również kanał na Youtube’ie,
gdzie porusza tematykę zdrowego stylu życia

Wszystkie podcasty „Movie Grodzisk - Zagubieni w rozmowach” można
znaleźć na kanałach streamingowych:

Anchor: https://anchor.fm/mgzwr
Spotify: https://open.spotify.com/show/4B3lP4uFzjVYjNEgqiZl7B
Castbox: https://castbox.fm/.../Movie-Grodzisk---Zagubieni-w...
Google Podcasts: https://www.google.com/podcasts...
RadioPublic: https://radiopublic.com/movie-grodzisk-zagubieni-w-rozmo...

Czy bieganie na czczo o 5 rano ma jakiś
sens? | Piotr Tomaszewski o aktywnym
lifestyle'u i zaburzeniach odżywiania
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