
Przygotowując się do celebrowania tytułu Euro-
pejskiej Stolicy Młodzieży chcemy lepiej się 
poznać,    promować i sieciować młodych ludzi, 
którzy tworzą nasze miasto. W tym celu zostały 
zrobione badania, w których wzięło udział ponad 
1600 osób, związanych z Lublinem  poprzez 
szkołę, pracę czy aktywność sportową, społeczną, 
kulturalną lub inną. Dziękujemy serdecznie za za-
angażowanie, wszystkie informacje i inspiracje. 
Raporty z badań, cząstkowe i podsumowujące są 
do pobrania na www.mlody.lublin.eu.

#Let’s get to know each other
— Surveying Youth 
As we prepare to celebrate the title of European 
Youth Capital, we want to get to know each other 
better. We wish to promote and network young 
people who make our city. In order to do this, a 
survey was carried out polling over 1600 people 
linked to Lublin through school, work, sport, 
social, cultural or other activities. Thank you very 
much for your involvement, for your input and in-
spiration. Reports from sub-studies and a summa-
ry, can be downloaded at www.mlody.lublin.eu.

АКЦІЯ #познайомимося
- Дослідження молоді
Готуючись до святкування отримання звання 
Європейської столиці молоді, ми хочемо 
ближче пізнати один одного, знайомитись та 
створювати простір для спілкування молодих 
людей, які творять наше місто. З цією метою 
було проведено дослідження, в якому взяли 
участь понад 1600 людей, пов’язаних із 
Любліном  навчанням, роботою чи спортом, 
соціальною, культурною чи іншою діяльністю. 
Дякуємо за вашу відданість, всю інформацію
та натхнення. Часткові та узагальнені звіти про 
дослідження доступні для завантаження на 
www.mlody.lublin.eu.

Akcja „Poznajmy się”
– badania młodych
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