Jak tworzyć społeczność wokół miejsc
kultury?
Podsumowanie World Cafe w ramach projektu
Zrób to z nami! LabSen 2013

fot. Tytus Szabelski/ dzięki uprzejmości CSW w Toruniu

Toruń, marzec 2013

Zrób to z nami! LabSen 2013 | Podsumowanie Word Cafe

Wpisując się w misję projektu Zrób to z nami!- LabSen 2013, realizowanego w
Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu, Pracownia Zrównoważonego Rozwoju
razem z kuratorami projektu zaprosiła mieszkańców Torunia do procesu
konsultacyjnego. Celem podjętego z mieszkańcami działania było wypracowanie
pomysłów na funkcjonowanie przestrzeni LabSen na najbliższy rok.
Po raz pierwszy w Toruniu zastosowaliśmy w procesie konsultacji metodę World
Café. Jest to sposób prowadzenia dyskusji i narzędzie tworzenia żywej sieci dialogu
oraz współpracy dotyczącej ważnych spraw związanych z życiem danej
społeczności.
Warto zaznaczyć, że World Cafe nie ma na celu znalezienia konkretnych rozwiązań,
a służy do wymieniania się kreatywnymi pomysłami, pomaga określić potrzeby i
oczekiwania wszystkich zaangażowanych stron, a także stworzyć między nimi
sprzyjającą dalszym rozmowom atmosferę.
Większość rozmów w Kawiarenkach, tak jak nasza, odbywa się w oparciu o zasady i
formułę spotkań opracowane przez The World Café(zobacz:www.theworldcafe.com),
rosnący, ogólnoświatowy ruch działający na rzecz ważnych rozmów wśród ludzi
biznesu, instytucji rządowych i społeczności lokalnych na całym świecie.
Zaproszeni goście, w myśl metody prowadzenia World Cafe, pod okiem
moderatorów z Pracowni Zrównoważonego Rozwoju i CSW dyskutowali przy
specjalnie przygotowanych stolikach nad konkretnymi pomysłami na działania
LabSenu na najbliższy rok.
Tematy wybrane pod dyskusję zostały określone na podstawie przeprowadzonego
badania ankietowego wśród mieszkańców Torunia dotyczącego przestrzeni
i funkcjonowania LabSenu oraz na podstawie pomysłu kuratorki, Marty Kołacz, na
projekt Zrób to z nami! LabSen 2013.
Poniżej prezentujemy wyniki pracy poszczególnych grup dyskusyjnych - stolików
tematycznych:
1. Komunikacja
2. Społeczność
3. Organizacja i dostępność
4. Przestrzeń
5. Miejsce dla sztuki
6. Dzielenie się wiedzą, pasją, umiejętnościami.
Opracowanie:
Pracownia Zrównoważonego Rozwoju
www.pzr.org.pl
fundacja@pzr.org.pl

2|Strona
www.pzr.org.pl | www.csw.torun.pl/labsen

Zrób to z nami! LabSen 2013 | Podsumowanie Word Cafe

STOLIK 1. KOMUNIKACJA

W jaki sposób i gdzie informować o wydarzeniach mających miejsce w
LabSenie, aby dotarły do mieszkańców Torunia?

Po co LabSen ma się komunikować?
1. LabSen powinien informować o aktualnych
wydarzeniach, ale też relacjonować to, co się dzieje.

i

planowanych

2. Potrzebna jest komunikacja - dwustronna wymiana informacji i
informacja zwrotna od odbiorców, uczestników i publiczności.
3. Komunikacja jest konieczna, żeby zwiększać frekwencję na
organizowanych wydarzeniach i oswoić “klientów” (uczestników) z
trudną instytucją.

Z jakimi grupami odbiorców LabSen ma się komunikować?
1. Komunikat musi być kierowany jako informacja adresowana do
indywidualnych odbiorców: dzieci, młodzieży szkolnej, studentów,
rodziców, seniorów, mieszkańców Torunia.
2. Komunikat musi być kierowany jako informacja adresowana do grup
odbiorców: szkół jako instytucji, instytucji kultury (publicznych,
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niezależnych, nieformalnych),grup zainteresowań (kół hobbystycznych,
pasjonatów itp.)
3. Komunikat musi być kierowany jako informacja adresowana do
specyficznych odbiorców: twórców (jako potencjalnych “aktorów”
LabSenu), osób pracujących, niepełnosprawnych, turystów, klientów
parkingu CSW.

fot. Tytus Szabelski/ dzięki uprzejmości CSW w Toruniu

Jakie narzędzia komunikacyjne ma stosować LabSen?
1.LabSen musi wyjść z informacją w przestrzeń publiczną miasta,
poprzez wykorzystanie na przykład takich narzędzi:
 słup informacyjny przed CSW (bieżące informacje o działaniach,
relacje, zapowiedzi),
 działania w klubach i pubach czy restauracjach, podpięcie się do
innych wydarzeń,
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 karmnik komunikacyjny (w różnych punktach miasta, bieżące
informacje o działaniach, relacje z działań, skrzynka podawcza),
 potykacz z informacją: LabSen to tu!,
 bilboard jako aktywna tablica z relacjami z działań,
 wykorzystanie komunikacji publicznej,
 stworzenie Punktu Informacji Kulturalnej (PIK) dla całego miasta
w LabSenie (umożliwia zakup biletów jak Eventim, uzupełniony
działaniami zewnętrznymi w przestrzeni miasta, punkt mobilny),
 miejska partyzantka,
 informacja pisana kredą na chodnikach – „Dziś o 17:00 w
LabSenie … Zrób to z nami!”.
2. Potrzebny jest jasny i konkretny komunikat o zasadach
funkcjonowania przestrzeni LabSen: w jakich godzinach mogę przyjść,
kiedy i po co mogę tu przyjść, LabSen jako miejsce działań
darmowych, bez zapisów.
3. LabSen powinien wykorzystywać możliwości, które ma w zasięgu
ręki:
 budowanie marki przez wysoką jakość działań,
 promowanie się “dużymi” (znanymi) nazwiskami,
 marketing szeptany,
 gazeta czy foldery LabSen rozdawane w mieście ,
 krótkie recje w lokalnej pracie (Teraz Toruń, Gazeta Wyborcza),
 wykorzystanie UMK i innych uczelni (przeniesienie cześci działań
z UMK do LabSen i z LabSen na uczelnie).
4. LabSen powinien podjąć szczególne działania promocyjne:
 gadżety (wachlarze LabSen, woda markowana LabSen, torba na
zakupy z informacjami o LabSenie),
 reklama np. na wodzie mineralnej, odwrocie biletów MZK,
 działania w sieci (wykorzystanie sieci społecznościowych, serwis
www niezależny od CSW),
 przeniesienie części działań do sieci, np. czat, videokonferencje
jako przedłużenie działań rzeczywistych,
 informacja o LabSenie w innych miastach.
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STOLIK 2. SPOŁECZNOŚĆ
Jaka może być rola publiczności w galerii sztuki? Jak odpowiadać na
społeczne potrzeby? Czy dziś “realna” społeczność ma rację bytu? Czy da się
ją zbudować wokół instytucji sztuki? Dla kogo i w jakim celu ma działać
LabSen? Jakie funkcje ma pełnić LabSen, po co mieszkańcy mają tam
przychodzić?

Co robić w LabSenie - po co tu przychodzić?
1. LabSen potrzebuje przewodnika po przestrzeni (np. wypisane
zasady, misja zapisana na ścianach). Żeby ludzie chcieli tutaj
przychodzić, potrzebna jest informacja o tym, co można tutaj robić i
po co przyjść.
2. LabSen jako otwarta przestrzeń publiczna, do której każdy może
przyjść kiedy chce (tak samo jak osoby, które przychodzą posiedzieć
na Bulwarze).
3. LabSen jako przestrzeń, gdzie można samemu coś zorganizować, co
zdefiniuje sam uczestnik.
Przy tego rodzaju działaniach potrzebna jest swoboda w ich realizacji
i zaufanie do osób, które chcą coś organizować ze strony kuratorów
LabSenu (podjęcie ryzyka przez kuratorów).
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Konieczna jest kompetentna ocena działań i doradztwo organizatorów
(elastycznych
organizatorów,
którzy
szybko
odpowiadają
na
propozycje).
4. LabSen wymaga programu działań: harmonijnego i cyklicznego
harmonogramu działań (stałe punkty).

Wydarzenia w LabSen powinny:






być regularne,
poruszać tematy ważne lokalnie,
mówić w sposób “lekki” o sztuce,
być oparte na formule “jedni uczą drugich”,
być bezkosztowe,
 być otwarte na uwagi i zmianę (zbieranie nowych pomysłów na
działania).

fot. Tytus Szabelski/ dzięki uprzejmości CSW w Toruniu
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Kto ma przychodzić do LabSenu?
1. LabSen ma być przestrzenią dla każdego. Konieczna jest informacja
o tym, że każdy może tu przyjść i organizowane wydarzenia są dla
wszystkich.
2. LabSen jako przestrzeń dla każdego musi zaspokajać podstawowe
potrzeby i być otwarta na specyficzne grupy odbiorców (kącik dla
dzieci i dla mam z parkingiem dla wózków).
3. LabSen jako przestrzeń dla każdego musi być dostępna: długo
otwarta i wychodząca poza mury CSW.

Jak stworzyć społeczność wokół LabSenu?
1. Przestrzeń LabSen powinna skupić wokół siebie różne społeczności i
grupy. Wywołać swoisty ruch wokół LabSenu tworząc modę na LabSen.
2. LabSen musi otworzyć się na różne grupy odbiorców i budowanie
społeczności przez kolektywne działania (nie tyle wydarzenia, ale
możliwość wspólnego zrobienia czegoś dla tej przestrzeni).
3. Ważne jest szukanie i wykorzystanie liderów opinii z różnych grup,
ściąganie lokalnych liderów z ich środowiskami.
4. Potrzeba indywidualizacji przestrzeni LabSen tak, aby każda grupa,
osoba mogła zaaranżować kawałek przestrzeni.
5. Potrzeba osób, które będą promować działania LabSenu, podzielać
jego misję:
 powołanie
liderów
LabSenu
(wciągają
na
wydarzenia,
zaznajamiają uczestników z przestrzenią i ludźmi podczas
eventów),
 stworzyć wolontariat przekonany do misji LabSenu złożony z
różnych grup (młodzież, mamy z dziećmi, seniorzy, twórcyamatorzy),
 zaangażowanie osób na recepcji (informowanie, zachęcanie
odwiedzających)
8|Strona
www.pzr.org.pl | www.csw.torun.pl/labsen

Zrób to z nami! LabSen 2013 | Podsumowanie Word Cafe

STOLIK 3. ORGANIZACJA
I DOSTĘPNOŚĆ
Jak organizować wydarzenia w przestrzeni LabSen?
Jaka forma wydarzeń będzie dla odbiorców atrakcyjna i zachęcająca do
uczestnictwa? Regularność i cykliczność wydarzeń, preferowane dni i godziny
eventów.

Jak organizować, aby angażować?
Podczas rozmów przy stoliku organizacja, prelegenci odnosili się bardziej ku
niematerialnym przesłankom wpływającym na recepcje Labsenu i
realizowanych tu wydarzeń, niż konkretnym brakom i potrzebom, które
powinny zostać spełnione.

Ludzie boją się CSW
1. Konieczność zniwelowania uczucia niedopasowania i zagubienia w
zetknięciu z treściami generowanymi przez CSW.
Potrzebny jest elementarz obsługi CSW: jasne instrukcje – co do
treści, których spodziewać się można podczas spotkań, ale także
9|Strona
www.pzr.org.pl | www.csw.torun.pl/labsen

Zrób to z nami! LabSen 2013 | Podsumowanie Word Cafe

informacje / instrukcje w jaki sposób korzystać z przestrzeni Labsenu
oraz aktywności, które można tu wykonywać.
2. Usprawnienie organizacji wydarzeń poprzez:
 nadanie wydarzeniom formy cyklicznej,
 określenie skali trudności omawianych treści,
 określanie grup, dla których dedykowane
(oznaczanie stopnia wtajemniczenia),
 przełamanie poczucia elitarności wydarzeń.

jest

wydarzenie

3. Lepsza organizacja przestrzeni LabSen (obecna przestrzeń jest
niedostępna i źle zorganizowana):
 zmiana godzin otwarcia do potrzeb publiczności, np. organizacja
AFTERKÓW – czyli nieoficjalnych spotkań, podczas których w
weekendowy wieczór można przyjść, posiedzieć w LabSenie,
 oznaczenia funkcji w przestrzeni,
 stworzenie innych zasady funkcjonowania LabSenu niż w CSW,
takich jak: otwartość, swoboda (możliwość oglądania ligi
mistrzów, koncertów, opery, organizacji nieformalnych spotkań),
 ruchome elementy budowy przestrzeni,
 wpływ społeczności na wystrój Labsenu.
4. Potrzeba działań i ludzi w przestrzeni LabSen („Labsen to powinny
być inicjatywy, a nie ściany”).

Publiczność nie przychodzi oglądać sztuki, tylko świat
1. Działania w Labsenie powinny mieć charakter integracyjny.
2. Tworzenie mikrowspólnot - działalność klubów dyskusyjnych – o
filmie, o sztuce, o książkach.
3. Stworzenie kreatywnego Hyde Parku.
4. Potrzebna jest promocja przekazująca informację, że Labsen to
przestrzeń dla wszystkich.
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fot. Tytus Szabelski/ dzięki uprzejmości CSW w Toruniu

Przestrzeń powinna mieć nazwisko
1. Użytkownicy muszą wiedzieć do kogo można się zwrócić - potrzebny
jest opiekun LabSenu (może być nawet wirtualny).
2. Powołanie ambasadorów działań, którzy będą dawać dobry przykład
„jeśli mój sąsiad, kolega się ośmieli to ja też”.

Stworzenie apetytu na CSW
1. Działania CSW i Labsenu nie powinny być przygotowywane dla
nieokreślonej, przypadkowej grupy, lecz dedykowane, subiektywne
jednostkowe i osobiste.
2. Rezultaty działań z ludźmi muszą być widoczne na zewnątrz, np.
akcja „Jesteś na Billboardzie”.

Nie tylko u siebie, lecz w terenie
1. Trzeba wyjść z przestrzenią Labsen na zewnątrz, do miasta i ludzi.
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STOLIK 4. PRZESTRZEŃ
Jak uczynić przestrzeń LabSen przyjazną dla mieszkańców? Jakie
udogodnienia powinny znaleźć się w tej przestrzeni? Jak oswoić
mieszkańców z LabSenem? Co zrobić żeby przekonać mieszkańców, że to
przestrzeń dla każdego?

1. Labsen jest przestrzenią działania i tak powinien się kojarzyć. Nie
tylko jako przestrzeń fizyczna. Uczestnicy proponują, aby wyjść z
działaniami z budynku – wędrujący oddział.
2. Przestrzeń w budynku powinna być mobilna w przeistaczaniu się do
różnorodnych funkcji, można to zrobić poprzez wprowadzenie
ruchomych ścian tak, aby można było wydzielać mniejsze
pomieszczenia. Ściany mogą być na kółkach. Potrzebna jest też
czasowa infrastruktura do działań, także przynoszona przez
użytkowników (np. naczynia).
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3. Możliwość
skrępowania.

aranżowania

przestrzeni

przez

użytkowników

bez

4. Zwiększenie kameralności w przestrzeni – miejsca do siedzenia pod
ścianami, w zakamarkach. Miejsca do spotkań dla małych grup:
organizacji pozarządowych, rodzin z dziećmi, przyjaciół. Potrzeba
poczucia bliskości innych ludzi.
5. Wprowadzenie różnorodnych
designerskich – ocieplenie wystroju.

mebli,

zamiast

surowych

i

fot. Tytus Szabelski/ dzięki uprzejmości CSW w Toruniu

6. Różnorodność wyposażenia
siedzenia i leżenia).

dla

różnych

funkcji

(miejsca

do

7. Uzupełnienie przestrzeni o sprzęt: gitara, perkusja, gry planszowe.
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8. Plac zabaw dla dzieci: wewnątrz i na zewnątrz.
9. W przestrzeni powinno być więcej zieleni naturalnej.
10. Ocieplenie oświetlenia, różnorodność.
11. Zmiana akustyki – trzeba zapanować nad dźwiękiem.
12. Zaproponowano, aby główne wejście było bezpośrednio z dworu.
13. Zasugerowano, aby powiększyć przestrzeń o plac na zewnątrz,
otwarcie na zewnątrz, wprowadzenie tam miejsc do siedzenia – mebli
miejskich, może stworzenie sztucznej plaży latem.
14. Kontenery sztuki na zewnątrz.

Funkcje przestrzeni:
 Miejsce na pracownie dla twórców.
 Wymienialnia książek z czytelnią.

Informacja o przestrzeni:
 Tablice z informacją co się dzieje (wewnątrz i na zewnątrz).
 Informacja jak połączyć się z internetem.

Dodatki w przestrzeni:





Tania i dobra kawa i stoliki.
Dźwięki np. ptaków zamiast muzyki.
Prasa.
Internet.
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STOLIK 5. MIEJSCE DLA SZTUKI
Jakie wydarzenia organizować w przestrzeni LabSen? Jak zaangażować
publiczność do aktywności? Jakie typy aktywności, z jakich dziedzin są
ciekawe dla publiczności, np. design, fotografia, architektura, kultura
wizualna, sztuki performatywne, historia czy krytyka? Jaka forma eventów:
dyskusja, wykład czy warsztaty? Jakie wydarzenia (związane ze sztuką
współczesną) zachęcą mieszkańców Torunia do częstszego uczestnictwa w
życiu kulturalnym? Jak tworzyć dialog między sztuką a odbiorcą? Jak (za
pomocą jakich form i środków) przybliżać sztukę współczesną i o niej
rozmawiać? Kultura wysoka vs kultura szeroka - jaka kultura utwierdza, a
jaka dehierarchizuje podziały kulturalne?

1. W LabSenie potrzebny jest kurator, który określi zasady działania tej
przestrzeni i korzystania z niej. Powołanie streetworkera LabSen, aby
było z kim pogadać i kogoś się poradzić.

2. Konieczne jest wywołanie wrażenia, że ktoś tu przed nami był (“tu
się czuje, że ktoś był”), że nie jest to przestrzeń martwa.
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3. LabSen może funkcjonować jako dom kultury dla dorosłych z
gotowym programem cyklicznych spotkań (spotkania tematyczne,
moderowane, także w formie warsztatów).
4. LabSen jako przestrzeń oderwana od CSW, o innych zasadach
działania i innych funkcjach ( może działać np. jako sala prób, czy
przestrzeń pracy twórczej, gdzie wykorzystujemy - wynajmujemy
meble w LabSenie).
Ważne jest oswojenie tego miejsca prostymi narzędziami - np. poprzez
zamontowanie wieszaka na kurtki przy drzwiach do LabSenu.
5. Konieczne jest przedłużenie LabSenu na Bulwar Sztuki (dzisiaj jest
to antyprzestrzeń publiczna).
6. LabSen jako przestrzeń cały czas otwarta, w której sztuka jest cały
czas obecna.
7. Danie możliwości “wystawiania się” tak, aby każdy mógł coś
pokazać. Wykorzystanie jednej ściany na wolną galerię, np. fotografii.

fot. Tytus Szabelski/ dzięki uprzejmości CSW w Toruniu
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STOLIK 6. DZIELENIE SIĘ WIEDZĄ,
PASJĄ, UMIEJĘTNOŚCIAMI
Jak stworzyć aktywną, uczestnicząca publiczność? W jaki sposób zachęcić
innych do rozwijania pasji i umiejętności? Jak stworzyć warunki do żywego,
aktywnego uczestnictwa w kulturze?

KOGO ZAANGAŻOWAĆ?: Dla kogo „Zrób to nami!”
1. LabSen to miejsce przeznaczone dla każdego – wszyscy razem
tworzą
Uniwersytet
Super
Wieku.
Warto
oprzeć
się
na
dotychczasowych bywalcach CSW oraz bywalcach klubów, restauracji,
sklepów, antykwariatów, galerii.
2. LabSen powinien otworzyć się na inne grupy odbiorców: rodziny,
dorośli (warsztaty dla dorosłych), domy seniora, kluby osiedlowe,
rodziny (rodzice z dziećmi). Nie można jednak pominąć szerokiej grupy
młodzieży i seniorów.
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KTO TWORZY PROGRAM?: Program „Zrób to z nami”
tworzony przez użytkowników
1. Ważne żeby publiczność miała udział w tworzeniu programu
działania LabSenu. Do zbierania pomysłów można wykorzystać na
przykład:
 konkursy na miesięczny plan działań (w określonym zakresie,
np. wtorki z filmem),
 możliwość zgłaszania swoich pomysłów (internet, tradycyjna
skrzynka podawcza).
2. Równie ważna jest główna oś działania LabSenu - cykliczny, stały
zakres tematyczny dni (np. środowe przedpołudnia dla dzieci,
czwartkowe wieczory dla amatorów upcyclingu).
3. Warto zorganizować i zaangażować grupę wolontariuszy LabSenu
jako grupę wsparcia w działaniach i współtwórców programu działań.

CO CHCEMY TU ROBIĆ: LabSen jako miejsce wspólnych
działań i rozmów
1. Program działania w LabSenie powinien wykraczać daleko poza
„zwykłą” sztukę, ważny jest różnorodny repertuar. Co może
zainteresować
odbiorców:
fotografia,
szycie,
majsterkowanie,
gotowanie i pieczenie, świadomość używania głosu, lekcje arabskiego,
koncerty, rzeźba, design i nowe technologie, komputery, podróże,
malarstwo, komiksy.
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fot. Tytus Szabelski/ dzięki uprzejmości CSW w Toruniu

2. Ważna jest rozmowa z ludźmi i poznawanie ich doświadczeń:
 spotkania ze znanymi i zwykłymi osobami (pan ze sklepu na
rogu, który jeździ po świecie albo przeżył coś ciekawego),
 prezentacje dokonań twórców połączone z dyskusją,
 animacja przed i po filmie – zapoznanie się, krótkie dyskusje,
 wieczorki/poranki/popołudnia dyskusyjne,
 sieciowanie ludzi podobnych zainteresowań (wymiana idei,
rozmowy, wspólne działanie),
 praca w grupie.
3. LabSen powinien być także pracownią dla młodych twórców:
 potrzeba wyposażenia, z którego można korzystać ,
 umożliwienie działania na zasadzie barteru – ja w LabSenie + ja
dla LabSenu,
 działania dla wymiany twórczości, znajdowanie ludzi do realizacji
swojej idei (np. chcę zbudować rakietę kosmiczną – kto chce
pomóc?),
 ściana wystaw w LabSenie.
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4. LabSen może funkcjonować jak targ, miejsce spotkań, wymiany i
zabawy:
 gry planszowe (zawsze dostępne),
 żywa biblioteka,
 targ sztuki, twórców, zabawek, książek (cokolwiek przyjdzie do
głowy).

WIZERUNEK i KOMUNIKAT: Żeby móc
wiedzą/pasją/doświadczeniami,
trzeba
można to tu robić.

się wymieniać
wiedzieć,
że

Trzeba stworzyć wizerunek LabSenu jako:
 miejsca przyjaznego, otwartego, dla wszystkich, bez podziałów,
gdzie każdy ma szansę dojść do głosu, każdy jest mile widziany,
 „hiszpańskiej ulicy” – radosny, otwarty na inicjatywy i ludzi,
 miejsca dla stałych bywalców, ale też zachęcające nowych
użytkowników,
 miejsca, które nie zobowiązuje,
 miejsca rozmów, spotkań przy kawie,
 miejsca modnego – „spotkajmy się w LabSenie”,
 miejsca, które wywołuje przeświadczenie u użytkowników:
zawsze tu kogoś spotkasz,
 miejsca
wymiany:
można
stąd
coś
zabrać
i
dać/przekazać/pokazać innym,
 zrobić coś z nazwą miejsca – trudny i LabSen, i Centrum Sztuki
Współczesnej (propozycja, aby skrót CSW rozwijać inaczej, choćby
tylko na potrzeby konkretnych działań, do ich promocji, np. dziś w
CSW zmienia się w Centrum Siania Warzyw).
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Spotkanie odbyło się 16 lutego 2013 roku w LabSenie w CSW.
Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom World Cafe
za zaangażowanie, podzielenie się swoim czasem i pomysłami:
Aleksandrowi Wielgus, Basi Marszałek, Filipowi Dulce, Grażynie Mieszczak,
Jakubowi Hryniewickiemu, Jankowi Świerkowskiemu, Jerzemu Galkowi,
Joannie Scheuring-Wielgus, Lechowi Jadkiewiczowi, Lidii Słomskiej,
Łukaszowi Wróblewskiemu, Magdalenie Kosek, Marcie Piątkowskiej,
Marcinowi Gładychowi, Mateuszowi Bautembach, Natalii Wiśniewskiej,
Natalii Waloch, Pawłowi Matlakiewiczowi, Piotrowi Lisowskiemu,
Piotrowi Smentkowi, Piotrowi Sokołowskiemu, Teresie Grochulskiej-Toczeń,
Tomaszowi Cebo
oraz moderatorom z CSW i Pracowni Zrównoważonego Rozwoju:
Marcie Kołacz,
Dominikowi Pokornowskiemu,
Paulinie Brokos,
Joannie Suchomskiej,
Krzysztofowi Ślebioda,
Piotrowi Wielgus,
Pawłowi Kołacz.
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