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Wybrane aspekty życia
młodzieży wiejskiej
w świetle opinii osób znaczących
Dr Mar ianna Powałka – L u b l i n
Ur. w 1958 roku, po ukończeniu szkoły podstawowej, podjęła studia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone tytułem magistra filologii polskiej w 1984 roku. W 2001
r. podjęła studia doktoranckie z pedagogiki resocjalizacyjnej na Wydziale Nauk Społecznych
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, które zwieńczyła uzyskaniem
stopnia doktora. Ponadto ukończyła szkolenia w zakresie psychoprofilaktyki i terapii, oraz kinezjologii edukacyjnej. Jest społecznym ławnikiem w sądzie rejonowym, uczestniczyła w kilku
konferencjach naukowych. Autor kilku publikacji, prowadzi badania w zakresie pedagogiki.

Każde środowisko, także wiejskie, ma
swoją specyfikę, ma swoje problemy, bardzo ważne jest ich poznanie, gdy myśli się
o profilaktyce. Sadzę, iż specyfika środowiska wiejskiego jest szczególna, ponieważ mimo istnienia wielu negatywnych
zjawisk charakterystycznych dla okresu
transformacji ustrojowej (m.in. zanik więzi rodzninnych, kontaktów sąsiedzkich,
towarzyskich, zmniejszanie się kontroli
społecznej nad jednostką w środowisku
wiejskim), nie są one tak powszechne jak
w miastach. Ponadto dla wielu mieszkańców wsi przyznanie się do problemów
dotykających ich lub ich rodzin jest ujmą,
dlatego też większość problemów rodzin
wiejskich jest skrzętnie ukrywana.
Jedynie badając dzieci i młodzież wiejską
można dowiedzieć się o ich problemach,
a także o problemach ich rodzin. Środowisko wiejskie w ostatnich latach jest
środowiskiem ludzi narzekających i krytykujących siebie nawzajem, co w znacznej
części jest przejawem zawiści i zazdrości,
a jednocześnie utrudnia podejmowanie incjatyw na rzecz tego srodowiska.
A przecież dla planowania działań profi-
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laktycznych, zwłaszcza zgodnie z zaleceniami Wskazań Rijadskich z 1990r. w punkcie
33, konieczne jest, by podejmowane były
„działania zespolone.” „Społeczności lokalne
powinny rozwijać istniejące i tworzyć nowe
różnorodne miejscowe agendy świadczące
młodzieży pomoc, m. in. ośrodki rozwijające jej zainteresowania i mające charakter
rekreacyjny oraz służby ukierunkowane na
rozwiązywanie problemów dzieci zagrożonych wykolejeniem.”(Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ, 45/112,1990).
Środowisko wiejskie znam z autosji, ponieważ mieszkam na wsi, a ponadto przepracowałam prawie dwadzieścia lat jako nauczycielka różnych typów szkół, do których
uczęszczała młodzież wiejska, dlatego też
postaram się zaprezentować cechy środowiska wiejskiego, wykorzystując odpowiedzi
badanej młodzieży gimnazjów wiejskich.
W związku z tym postanowiłam też przeprowadzić wywiady z osobami znaczacymi
na temat sytuacji młodzieży na ich terenie.
Celem rozmów z osobami znaczącymi
było uzyskanie ocen sytuacji młodzieży z ich
terenu. Oceny dokonane przez osoby znaczące w środowisku objętych badaniami wsi
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miały ukazać sposób postrzegania przez te
osoby problemów młodzieży, dostrzeganie
i proponowanie przez nie rozwiązań tych
problemów, podejmowaną w tym zakresie
aktywność. Jest to ważne, ponieważ są to
osoby cieszące się autorytetem, podejmujące
ważne decyzje, oddziałujące wychowawczo
na młodzież, odpowiedzialne za reagowanie
na jej przestępczość i za profilaktykę.
Jak wynika z badań Ministerstwa Edukacji Narodowej znacznie obniża się wiek,
w którym dzieci sięgają po papierosy, alkohol i narkotyki, dlatego też słusznie podaje J. Szymańska (2000), że istnieje pilna
potrzeba podejmowania wielu incjatyw
i działań profilaktycznych adresowanych
do dzieci i młodzieży.
Oczekiwano, że mając informacje z wywiadów z osobami znaczącymi na terenach gmin wiejskich można zaprojektować przyszłe działania profilaktyczne odpowiadające istniejącym potrzebom, jeśli
uwzględni się zwłaszcza potrzebę aktywnego zaangażowania młodzieży w działania profilaktyczne. Również mogą one być
przydatne dla podejmowania wielu innych
incjatyw społecznych na danym terenie.
Problemy młodzieży wiejskiej
i możliwości zaradzenia im według
osób znaczących w społeczności
wiejskiej
W roku 2004 przeprowadziłam badania
ankietowe młodzieży wiejskiej z trzech wybranych gmin województwa lubelskiego.
Wyniki tych badań dostarczyły informacji
o środowisku badanych i stały się inspiracją do przeprowadzenia wywiadów z osobami znaczącymi na terenie wybranych do
badań gmin. Uzyskane wyniki wywiadów
pozwalają na opracowanie programu profilaktycznego adresowanego do młodzieży

na danym terenie. Problem zapobiegania
przejawom niedostosowania społecznego
dzieci i młodzieży jest bowiem bardzo ważny zarówno dla środowiska lokalnego, jak
i ogółu społeczeństwa. Profilaktyka kładzie
nacisk na zapobieganie, które jest zdecydowanie łatwiejsze niż radzenie sobie ze skutkami niedostosowania społecznego.
Jeśli B. Urban (2003) mówi o tym, że
w środowisku lokalnym dla organizacji
profilaktyki potrzebna jest osoba koordynatora, to taką osobą według mnie jest wójt,
który dysponuje odpowiednimi narzędziami i ludźmi, co gwarantuje mu możliwość
organizacji dobrej profilaktyki na terenie
gminy pod warunkiem dobrej współpracy
z innymi osobami, reprezentującymi różne
społeczne instytucje czy stowarzyszenia,
mające wpływ na wychowanie młodzieży
i wspomaganie jej rozwoju. Oni mają możliwości oddziaływań, których efektem jest
kształtowanie środowiska lokalnego. Osoby
te nazwane zostały przeze mnie osobami
znaczącymi ze względu na ich wpływ na
środowisko lokalne. Na terenie wybranych
do badań gmin przeprowadziłam rozmowy z wybranymi osobami znaczącymi, do
których zaliczyłam: wójtów, przewodniczących rad gmin, księży, dyrektorów szkół, lekarzy, komendantów komisariatów policji,
przedstawicieli rad rodziców, kierowników
Ośrodków Pomocy Społecznej. Osoby te
uznałam za bardzo ważne w środowisku
lokalnym, gdyż od nich w dużej mierze
zależy funkcjonowanie administracji samorządowej, oświaty, służby zdrowia, stan
bezpieczeństwa i świadomości społecznej,
od ich osobowości, sposobu zaangażowania i wzajemnej współpracy wszystko to
jest uzależnione.
Celem przeprowadzonych wywiadów
z osobami znaczącymi na terenach objętych
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badaniami gmin było uzyskanie informacji,
jakie w ich opinii są możliwości działań
profilaktycznych, co uważają oni na terenie
gminy za problemy utrudniające rozwój
społeczny młodzieży, jakie problemy młodzieży są według nich najważniejsze, czy
mając pieniądze dałoby się temu zaradzić,
czy są odpowiednie inicjatywy w tym zakresie na terenie gminy, co myślą na temat
możliwości działań profilaktycznych?
Podkreśla się obecnie systemowe podejście do rozwiązywania różnych problemów, także i do profilaktyki. Ważne jest,
co ci ludzie, będący osobami znaczącymi
w swoim środowisku, mówią na temat
możliwości podejmowania takich działań,
jakie mają propozycje z zakresu profilaktyki, które mogą okazać się pomocne na
terenie ich gminy.
Moi rozmówcy (24 osoby) to ludzie
w średnim wieku około 40-50 lat (może 3
osoby były w wieku nieco powyżej 50 lat).
Zdecydowana większość z nich, to osoby
posiadające wyższe wykształcenie: pedagogiczne, politechniczne, rolnicze, administracyjne, teologiczne. Dwie panie, będące
kierownikami Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej, miały wykształcenie średnie
zawodowe i dwóch przewodniczących
rady gminy miało wykształcenie średnie
techniczne i zawodowe.
Moimi rozmówcami byli zarówno mężczyźni (13), jak i kobiety (11). Zdecydowana
większość wywiadów była przeprowadzona w życzliwej atmosferze i przy poważnym traktowaniu problemu przez rozmówcę. Odpowiedzi na niektóre pytania były
bardzo obszerne. Przeciętny wywiad trwał
około dwie i pół godziny. Wywiady te miały
formę swobodnie prowadzonej rozmowy,
częściowo rozmowy kierowanej - miałam
przygotowane pytania, na które chciałam
uzyskać odpowiedzi. Pytania te były bardzo

ogólne, stwarzające możliwości swobodnego wyrażenia różnorodnych poglądów.
Niekiedy rozmówcom było trudno odpowiedzieć na postawione pytanie (wójtowie,
policjanci) i prosili „podpowie coś pani”,
„proszę mi coś podpowiedzieć”, „ach jakież
to górnolotne i wymagające myślenia”,
„trudne pytanie” i „czegóż pani oczekuje”.
Problemem było pytanie o to, jaka inicjatywa na terenie gminy poprawiłaby sytuację młodzieży. Tu wszyscy poza księżmi
wskazywali na ogólnopolski charakter
problemów np. na brak pracy. Sporo trudności nastręczało moim rozmówcom także
pytanie, czy jest prowadzona profilaktyka,
praca społeczna, kulturalna, wychowawcza, każdy rozmówca odnosił to do siebie
i niewiele miał do powiedzenia. Dopiero po
moich sugestiach w formie dodatkowych
pytań, czy jest Gminny Ośrodek Kultury,
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozmówcy zaczynali
odpowiadać, tłumacząc, iż nie wiedzieli,
nie myśleli, że to też o to chodzi.
Udzielone wcześniej odpowiedzi młodzieży gimnazjalnej z ankiet na temat życia młodzieży wiejskiej, tego, co ona sama
mówi o sobie i swoim środowisku spróbuję zestawić z odpowiedziami osób znaczących w społeczności lokalnej.
Ze względu na swobodny charakter tych
wypowiedzi i ich różnorodność, a także ze
względu na małą liczbę badanych, niemożliwe było liczbowe i procentowe opracowanie
uzyskanych wyników, dlatego też zdecydowano się na ich jakościowe opracowanie i na
możliwie pełne ich zestawienie w tabelkach,
a następnie ich podsumowujące omówienie.
a) Pierwsze z zadanych pytań brzmiało:
Czy i jakie braki, problemy na terenie
gminy utrudniają rozwój społeczny, dostosowanie społeczne młodzieży? Odpowiedzi zestawiono tabeli 1.
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Tabela 1.

Wójt

Brak autorytetów. Mniejszy dostęp do
ośrodków edukacyjnych i Internetu.
Brak miejsc spotkań młodzieży. Brak
osób, które zajęłyby się młodzieżą
(zwłaszcza gorszą). Bieda, brak pieniędzy. Hedonizm dorosłych. Dyskoteka z
piwem, narkotykami to rozrywka.

Brak perspektyw. Mentalność
po- pegeerowska -wszystko było za darmo. Kultura to
zbędny wydatek (dla rodziców
i samorządu).Brak autorytetów.
Brak pomocowej działalności
skierowanej na rodzinę.

Alkoholizm. Bójki. Przemoc. Bierne
trwanie w rzeczywistości. Brak pracy.
Narkomania. Bieda, ubóstwo (to raczej pojedynBrak pieniędzy. Brak miejsca spotkań dla
cze przypadki). Bliskość miasta to łatwy dostęp do
młodzieży. Problemy wolnych popołudni
wszystkiego: dobrego i złego. Alkoholizm. Papiei wieczorów. Niewydolność wychowawrosy. Szkoła skrzętnie ukrywa problemy.
cza rodziny. Brak osoby, która by zajęła
się młodzieżą.

Brak pracy. Brak pieniędzy. Brak
możliwości zarobienia pieniędzy na kształcenie dzieci i młodzieży. Bieda. Jest część dzieci
bez szans na edukację (bieda).
Alkoholizm. Zaniedbania. Patologiczne rodziny (sporo).

Brak porządnej bazy oświatowej na wsiach. Brak
Brak życia kulturalnego na wsi. Brak
ośrodków kultury, młodzież nie ma gdzie się podomu kultury, młodzież nie ma gdzie się
dziać. Ogólna sytuacja w kraju (w okresie transpodziać. Brak pracy. Brak perspektyw.
formacji coraz więcej rodzin patologicznych).

Brak pieniędzy. Brak miejsc
spotkań dla młodzieży. Żadnej
rozrywki. Brak dostępu do dóbr
takich, jakie są w mieście.

Brak placówek kulturalnych. Brak miejsc
Brak ośrodków kultury dobrze rozwiniętych .Brak
spotkań ( szkoła otwarta tylko czasowo). Brak perspektyw. Bezrobocie.
organizacji. Bierność. Zubożenie rodzin. Daleka
Brak pracy. Szerzące się patologie. Alko- Brak opłacalności produkcji rolodległość od miasta. Brak rozwiązań komunikaholizm. Narkotyki. Brak infrastruktury nej. Alkoholizm.
cyjnych. Brak środków finansowych.
na terenie gminy.
Brak miejsc spotkań. Brak klubu (domu
Brak pracy. Brak ośrodka sportowego z prawdzi- kultury). Brak możliwości rozwoju zainwego zdarzenia. Gmina nie daje na zajęcia poza- teresowań. Kluby sportowe- znikomy
lekcyjne. Brak dobrego zaplecza kulturalnego.
zasięg działania (zostaje szkoła i Kościół,
ale to za mało).

Brak pracy przyczyną przestępczości. Kradzieże. Przestępstwa.
Pojawiają się narkotyki. Brak
zorganizowanych form wypoczynku dla młodzieży.

Niskie nakłady na kulturę. Brak dostosowanych
do potrzeb i zainteresowań młodzieży zajęć sportowych. Brak wzorców osobowych. Brak miejsc
spotkań dla młodzieży. Bierność. Brak pieniędzy.
Duże odległości od miasta, złe rozwiązania komunikacyjne to bariery uniemożliwiające skorzystanie z kultury w mieście.

Brak ciekawego zajęcia dla młodzieży,
problem wolnych popołudni i niedziel.
Brak ośrodka kultury. Brak miejsc spotkań dla młodzieży. Brak osoby, która
by zajęła się młodzieżą. Alkoholizm. Papierosy (plaga już 10-ciolatkowie palą).
Narkotyki (dyskoteki, lato!). Agresja.
Rozboje. Wandalizm.

Brak zajęć poza lekcyjnych.
Brak instytucji angażujących
młodzież .Bieda. Zubożenie
społeczeństwa. Nieopłacalność
produkcji rolnej. Brak osoby,
która zajęłaby się młodzieżą.
Wałęsają się. Piją.

Bezrobocie. Upadłość moralna. RozluźBrak ośrodka kultury z prawdziwego zdarzenia.
nienie więzi rodzinnych (rodzice-dzieci).
Urząd Gminy robi tylko tyle, ile nakazuje ustawa.
Brak autorytetów. Brak szacunku. UpaBrak zespołów sportowych.
dek obyczajów, zdrowych zasad).

Brak infrastruktury Brak pracy,
brak perspektyw życiowych
(wyjazdy za granicę do pracy to
nic dobrego).

Komendant
policji

Dyrektor
gimnazjum

Brak osób, które zajęłyby się młodzieżą. Alkoholizm. Przemoc w rodzinach. Agresja. Pasywność
młodzieży wynika z postaw dorosłych. Brak autorytetów. Bieda. Braki finansowe rodzin; brak
świetlic dla dzieci z rodzin patologicznych i zagrożonych patologią.

przedstawiciel Rady
Rodziców

Brak pracy. Zatracenie autoryBrak pracy. Brak perspektyw. Brak możtetów. Brak miejsca spędzania
liwości spędzania wolnego czasu. Bieda;
wolnego czasu. Narkotyki. Alsytuacja bytowa rodziny uniemożliwia
koholizm. Ogólna sytuacja w
właściwy rozwój młodego człowieka.
kraju.

Ksiądz

Gmina J

Lekarz

Gmina C

Przewodniczący
Rady
Gminy

Gmina N
Brak dobrych ośrodków kultury. Brak zainteresowania kulturą ze strony młodzieży. Ogólna sytuacja w kraju: „to problem ogólnopolski”. Ogólnie
problem wychowania. Szkoła w ogóle nie zajmuje
się problemami wychowania. Alkoholizm. Narkomania. Bójki. Wulgaryzmy. Palenie papierosów
przez dzieci i młodzież .

Kierownik
Ośrodka
Pomocy
Społecznej

Osoba

Na pytanie dotyczące braków i problemów utrudniających rozwój społeczny,
dostosowanie społeczne młodzieży na
terenie gminy uzyskano bardzo bogate
i obszerne odpowiedzi, wymieniano wiele różnorodnych problemów, powtarzały

się odpowiedzi wskazujące na bezrobocie,
alkoholizm, brak pracy, brak perspektyw,
brak możliwości spędzania wolnego czasu, upadek autorytetów, a niekiedy badani uznawali, to wszystko, za problem
ogólnopolski. Wielokrotnie moi rozmów-
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cy zaczynali swoje wypowiedzi od stwierdzenia, że sytuacja młodzieży u nich nie
odbiega od tego, co się dzieje w całym
kraju i mówili, że jest to problem ogólnopolski, którego nic nie jest w stanie
zmienić bez poprawy statusu materialnego obywateli, rodzin, a więc stworzenia
miejsc pracy dla młodzieży, ich rodziców,
ale stałej pracy, a nie dorywczej, sezonowej połączonej z wyjazdami za granicę.
W ujętych w tabeli odpowiedziach na to
pytanie można wyodrębnić następujące
kategorie odpowiedzi:
1.Warunki życia, sytuację społeczną stanowiącą problem, utrudniającą rozwój,
dostosowanie społeczne młodzieży: wśród
nich można wyróżnić takie warunki, które stanowią według rozmówców problem
ogólnopolski i problemy lokalne.
a. Warunki stanowiące problem ogólnopolski, to bezrobocie, dysfunkcyjność rodzin, coraz więcej rozwodów, z których
znaczna część według rozmówców spowodowana jest wyjazdami zagranicznymi w poszukiwaniu pracy, brak pozytywnych wzorców osobowych spowodowany upadkiem autorytetów, ogólna
sytuacja w rolnictwie, nieopłacalność
produkcji rolnej i trudności ze zbytem
płodów rolnych, bieda.
b. Warunki stanowiące problem lokalny
to trudności w finansowaniu kształcenia dzieci i młodzieży. Część młodzieży
wiejskiej ze względu na sytuację swojej
rodziny nie ma szans na dalsze kształcenie ponadgimnazjalne. Dużo dzieci zdolnych, ambitnych, nie kontynuuje nauki
zgodnie ze swoimi zainteresowaniami,
ponieważ nie ma takich możliwości.
Granica między tym, co występuje w całym kraju, a tym, co istnieje na terenach
objętych badaniami gmin jest niewyraźna,
ale niekiedy rozmówcy, decydenci (wójto-

wie) zdają się odwoływać do ogólnopolskiego charakteru problemów, dotyczących ich gminy, prawdopodobnie celem
usprawiedliwienia swej bezradności.
Szkoła jest szczególnie często krytykowana jako niewydolna wychowawczo, bo
generuje stres, a nauczyciele, według rozmówców, ograniczają się do sztywnej realizacji planu nauczania z poszczególnych
przedmiotów, nie angażują się w problemy wychowawcze, ani też w organizację
zajęć pozalekcyjnych (koła zainteresowań
prowadzone są tylko w gimnazjum w gminie C). Zresztą, jak podają przedstawiciele
rodziców, nawet jeśli są jakieś zajęcia pozalekcyjne prowadzone przez tego samego co lekcje nauczyciela, uczniowie mają
niekiedy już dość lekcji z danym nauczycielem, więc nie chcą uczestniczyć w zajęciach koła zainteresowań, które jest wydłużeniem lekcji.
2. Brak niezbędnych na danym terenie
instytucji lub brak zaangażowania w działalność już istniejących.
Na terenach wybranych do badań gmin
moi respondenci wskazują na brak możliwości kulturalnego, zgodnego z zainteresowaniami młodzieży, spędzania wolnego
czasu. Na terenie gminy N istnieje Gminny
Ośrodek Kultury mający przyzwoite warunki lokalowe i zatrudniający instruktorów, ale to nie jest zdaniem badanych to,
czego oczekuje młodzież. Niektórzy rozmówcy wskazują na brak atrakcyjności
zajęć kulturalnych dla młodzieży, a wręcz
ich fikcyjność. W gminie J prowadzone są
zajęcia kulturalne, ale brak stosownych
warunków i miejsca, gdzie się one mogą
odbywać.
Młodzież zaś z gminy C w ogóle nie ma,
poza szkolnymi kołami zainteresowań,
możliwości udziału w zajęciach kulturalnych: brak Gminnego Ośrodka Kultury,

ARTYKUŁY
chociaż jest wybudowany duży i nowoczesny budynek (niezagospodarowany od
1,5 roku).
Poza zajęciami pozalekcyjnymi i zajęciami prowadzonymi przez parafię młodzież, według rozmówców, nie ma żadnych możliwości rozwijania swoich zainteresowań. Należy zauważyć, iż zajęcia
organizowane przez parafię wybiera „lepsza” młodzież, zaś obserwuje się, według
rozmówców, brak zainteresowania „ gorszą” młodzieżą.
Na problem braku zajęć i zainteresowania się „gorszą’ młodzieżą szczególną
uwagę zwracali księża. Także ze względu
na duże odległości i brak dobrych rozwiązań komunikacyjnych młodzież wiejska
nie jest w stanie korzystać z zajęć kulturalnych. Warto jednak zauważyć, że w tej
samej gminie N jedni mówią o utrudnieniach związanych z dużą odległością od
miasta, inni zaś – o zagrożeniach wynikających z lokalizacji w pobliżu dużego
miasta.
Brak zajęć sportowych adresowanych
do szerokiej grupy młodzieży, ponieważ
na terenie gminy J nie ma żadnej sali gimnastycznej, w gminie C jest doskonale
wyposażona siłownia, ale są ograniczone
możliwości korzystania z niej, a w gminie
N słyszy się narzekania jednych na brak
zajęć sportowych, a z drugiej strony na
brak zainteresowania młodzieży uprawianiem sportu.
W środowiskach wiejskich objętych
badaniami poza rozwiniętą działalnością
społeczną Kościoła – parafii (Katolickie
Stowarzyszenie Młodzieży, grupy oazowe, schole, ministranci) brak instytucji,
które prowadziłyby jakieś organizacje dla
młodzieży. Owszem, niektóre szkoły je
prowadzą, bo w gminie N szkolny zespół

wokalny obchodzi już 25-lecie, a grupka
młodzieży współpracuje z wolontariatem
hospicjum dla dzieci chorych na raka.
Młodzież wiejska ma zdaniem badanych
ograniczone możliwości skorzystania
z różnych możliwości wykorzystania wolnego czasu, takich chociażby jak udział
w kursach językowych, zajęciach sportowych - zwłaszcza, jeśli chodzi o korzystanie z basenu, pływalni czy lodowiska.
Ważnym miejscem spotkań i spędzania wolnego czasu jest na wsi dyskoteka,
gdzie jednak, według księdza z gminy C,
można zaopatrzyć się w piwo i narkotyki.
3. Zachowanie i właściwości mieszkańców: głównym problemem w środowisku
wiejskim jest według respondentów alkoholizm, brak zainteresowania młodzieżą; jak mówią niektórzy moi rozmówcy,
„młodzież jest pozostawiona sama sobie”, niezaradność, postawa roszczeniowa, oczekiwanie na pomoc z zewnątrz,
bo „wszystko było wcześniej”, hierarchia
wartości –„liczy się tylko kasa”. Badani
mówią także o niewydolności wychowawczej rodziny, jej patologizacji.
W przedstawionym wyliczeniu zwraca uwagę wielość wymienionych problemów, ich różnorodność i szeroki zakres.
Odnosi się wrażenie, że badani widzą
wiele trudności i dobrze je rozumieją.
Powstaje pytanie, jak to rozeznanie sytuacji przez osoby znaczące wpływa na ich
inicjatywę i decyzje zmierzające do profilaktyki?
b. Kolejnym pytaniem, na które udzielały odpowiedzi osoby znaczące z terenów
gmin wiejskich objętych badaniami, było
pytanie:
Jakie problemy młodzieży na terenie
gminy są aktualnie najistotniejsze?
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Gmina C

Gmina J

Wójt

Narkomania. Nagminne pijaństwo. Brak dobrej rozrywki dla młodzieży (dobra rozrywka
to picie). Brak zainteresowania się młodzieżą. Młodzież pozostawiona sama sobie, bez
nadzoru.

Brak pracy. Alkoholizm. Papierosy to
norma - coraz częściej młodzi palą. Brak
miejsc do spędzania wolnego czasu
zgodnie z zainteresowaniami. Zubożenie rodzin-niemożność inwestowania w
edukację dzieci. Brak warunków, możliwości rozwoju zainteresowań np. językowych. Narkomania (jeszcze śladowo).

Bezrobocie. Problemy zdrowotne,
brak opieki stomatologicznej. Brak
sali gimnastycznej, hali sportowej,
brak możliwości prowadzenia zajęć
sportowych. Bieda Brak możliwości
kulturalnego spędzania czasu.

Ksiądz

Bezrobocie. Wyjazdy za granicę za pracą
(Włochy, Anglia) destrukcyjnie wpływające
na rodzinę, rozpady rodzin. Pijaństwo. Bezradność (wiem, że są narkotyki, ale nie zauważa się tego na ulicy, w szkole).

Bezrobocie Brak kultury Pijaństwo Papierosy (dzieci już są uzależnione, pale- Brak miejsc spotkań dla młodzieży.
nie na cmentarzu). Narkotyki(wakacje). Alkoholizm. Wulgaryzmy (to okrasa
Świat oszalał liczy się tylko „kasa”(„czło- słownictwa). Narkotyki (wakacje).
wiek tyle wart ,ile ma”).

Ubóstwo (czynnik ekonomiczny).
Problemy zdrowotne (świerzb,
Brak perspektyw życiowych. Brak świaBrak perspektyw życiowych. Bezrobocie
infekcje -klimat). Brak możliwości
domości rodziców. Agresja. Pijaństwo
(skończyć studia i co dalej, wyjechać za grakulturalnego spędzania czasu wol.Papierosy {młodzież pije, pali). Dyrektonicę, czy wszyscy muszą?).
nego. Pijaństwo. Papierosy. Krarzy szkół ukrywają problem.
dzieże (trzeba ukraść ,żeby mieć na
używki).

Przewodniczący
Rady Gminy

Agresja. Bezrobocie. Alkoholizm.
Brak zagospodarowania wolnego
czasu młodzieży. Narkotyki stanowią poważne zagrożenie.

Kierownik Ośrodka Pomocy
Społecznej

Brak pracy. Brak świetlic dla młodych
. Brak instytucji Brak fachowców
Brak możliwości dobrej edukacji (w
zakresie np. języków obcych). Brak
w ogóle komunikacji-drogie bilety.
Brak miejsc spotkań dla młodzieży;
rozrywka to piwo.

Dyrektor
gimnazjum

Bezrobocie. Alkoholizm (coraz więcej
młodych) Upadek rolnictwa. Palą już
dzieci. Narkomania -niby nie ma, ale
„niuchaczy” nie brakuje. Bierność. Bezradność. Postawa roszczeniowa. Bez
inicjatywy. Niemożliwość sfinansowania
edukacji młodzieży, dojazdów do szkoły
średniej.

Dysfunkcyjność rodzin. Rodziców nie stać
na zabezpieczenie wszystkich potrzeb dzieci
(biedni są izolowani od grupy liczy się status
społeczny rodziny ). Alkoholizm. Brak pracy.
Brak zainteresowania społecznego młodzieżą. Wielu popada w konflikty, wycofuje się,
zamyka w sobie. Nauczyciele mało współpracują z policją , kuratorzy „olewają” swoją
pracę resocjalizacyjną ,dozór kuratorski to
tylko zasięganie opinii Ośrodka Pomocy Społecznej ewentualnie szkoły.

Rodzice nie panują nad dziećmi. Brak możliwości rozwoju zainteresowań. Brak pubów
Bieda. Ubóstwo. Brak perspektyw. Alko(stoją pod sklepem). Alkoholizm. Papierosy
holizm. Przemoc Papierosy, alkohol (są w
to norma. Brak miejsc spotkań dla młodzieszkole widoczne). Narkotyki (wakacje).
ży. Narkotyków, to nie ma, ale gdy pójdą do
szkół średnich, to plaga.

przedstawiciel Rady
Rodziców

Brak pracy. Narkotyki. Alkoholizm.
Trudności w dostaniu się do dobrej
szkoły ze względu na braki finansowe rodziców. Brak komunikacji i wysokie ceny biletów. Wielu młodych
ludzi rezygnuje z dalszej edukacji ze
względów finansowych.

Brak pracy. Ogólna sytuacja w kraju. Pomoc materialna dla dzieci wiejskich jest
Bierność młodzieży. Problem odpowiedzialniewystarczająca. Brak perspektyw. Alności w wykonywaniu pracy. Alkoholizm.
koholizm. Papierosy (już dziesięciolatkoKradzieże.
wie są uzależnieni). Brak pieniędzy. Brak
możliwości edukacji.

Destrukcja rodziny; Rozwody, konkubinaty.
Przedmiotowe traktowanie młodzieży w
szkole .Tempo życia. Stresy. Brak autorytetów. Brak motywacji. Szkoła generuje stres.
Dysfunkcyjność wychowania, rodziny.

Brak pracy. Brak środków do życia
i na edukację. Brak zainteresowaAlkoholizm. Papierosy (o których się już nia ze strony rodziny. Brak osób,
nie mówi). Narkotyki (dyskoteki w lecie). instytucji zajmujących się młodzieRozboje. Agresja. Wandalizm (płoty, żą. Dużo wolnego czasu. Piją. Palą.
przystanki).
Wulgaryzmy Nielegalny „handelek”.
Dorośli wciągają młodzież w picie,
palenie itp.(patologia).

Komendant policji

Osoba
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Gmina N

Lekarz

Tabela 2.

Brak zajęcia. Brak zagospodarowania czasu
wolnego. Brak możliwości realizowania swoich ambicji (ze względów finansowych). Braki
finansowe rodzin (praca sezonowa, wyjazdy
za granicę -to nie, to co powinno być). Przeświadczenie, że młodzież wiejska jest gorsza
od młodzieży miejskiej. Stereotypowy nauczyciel, który z góry „dzieli” młodzież.

Alkoholizm. Drobne kradzieże (są to kradzieże rzeczy o wartości do 500 złotych
wg zgłoszeń, a myślę, że dwa razy więcej
– nie zgłoszone).,

Bezrobocie. Narkotyki. Alkoholizm.
Rodzina patologiczna, albo zagrożona. Bezrobocie, picie, przemoc, ma
to ścisły związek z funkcjonowaniem
młodzieży - prowadzi do demoralizacji młodzieży

ARTYKUŁY
Różnica w treści między pytaniem pierwszym a drugim polega na tym, iż w pytaniu drugim chodzi o problemy aktualnie
najistotniejsze, a nie o ogólne omówienie
braków i problemów destrukcyjnie wpływających na rozwój społeczny - dostosowanie młodzieży.
Czy jest różnica w odpowiedziach na
pytanie pierwsze i drugie? Wydaje się, że
wymienione są na ogół te same problemy.
Część problemów powtarza się w odpowiedziach osób znaczących – na to pytanie
i w odpowiedziach udzielonych na pytanie
poprzednie; są one jednak bardziej szczegółowe w odpowiedziach na pytanie drugie. Jest w nich więcej konkretów i więcej
informacji o sprawach lokalnych, więcej
wymienia się niepożądanych zachowań
mieszkańców, szczególnie młodzieży.
Poważnym problemem na terenie gmin
objętych badaniami jest według odpowiadających: pijaństwo, palenie papierosów
już przez dzieci (10-latki są, zdaniem respondentów, uzależnione).
Niepokojącym zjawiskiem jest rozpowszechniająca się narkomania, zachowania agresywne, drobne kradzieże. Zwraca
jednak uwagą fakt, że dwóch dyrektorów
gimnazjów zaprzecza występowaniu narkotyków w szkole.
A z drugiej strony badani narzekają, że
brak jest zainteresowania młodzieżą zarówno ze strony rodziny jak i innych instytucji lokalnych. Młodzież nie ma stworzonej alternatywy dla zachowań negatywnych.
Odpowiedzi osób znaczących na oba
pytania są bardzo obszerne, rozmówcy
przejawiają duży krytycyzm wobec sytuacji młodzieży na terenie ich gmin, zdając
sobie sprawę z zagrożeń i aktualnych problemów młodzieży.

c. Dalsze pytania dotyczyły możliwości
rozwiązań istniejących problemów, informacji o istniejących inicjatywach. Ponieważ w odpowiedziach na dwa pierwsze
pytania badani powoływali się na braki
finansowe jako przyczynę różnych ograniczeń, w następnym pytaniu założono
od razu, że gmina posiada fundusze na
odpowiednie środki zaradcze. Pytanie, to
brzmiało:
Czy, gdyby gmina miała pieniądze, dałoby się temu zaradzić i w jaki sposób?
Zagadnienie to obrazuje tabela nr 3.
Badani często powoływali się na biedę,
trudności finansowe, dlatego zapytano,
czy gdyby były do dyspozycji pieniądze,
dałoby się tym problemom zaradzić?
Większość udzielonych odpowiedzi (13)
była twierdząca, chociaż były odpowiedzi
przeczące (10) i jedna odpowiedź złożona i tak, i nie. Ta przewaga odpowiedzi twierdzących świadczy o przekonaniu badanych
o wartości i potrzebie posiadania odpowiednich funduszy dla zaradzenia istniejącym problemom. Twierdzono jednocześnie, że same pieniądze wszystkiego nie
załatwią, jak twierdzono, ale umożliwiłyby
tworzenie miejsc pracy, rozwój agroturystyki, stworzenie zakładów przetwórstwa
rolnego, brygad pracy interwencyjnej, obniżenie podatków dla mieszkańców rozpoczynających działalność. Odpowiadający
mówią, że pieniądze umożliwiłyby budowę obiektów kulturalnych i sportowych
na wsi, można by poprawić infrastrukturę.
Możliwe byłoby udzielenie pomocy rodzinom i przyznanie stypendiów młodzieży.
Jednocześnie wskazywano na potrzebę
prowadzenia pracy wychowawczej i podnoszenie świadomości obywatelskiej.
Odpowiedzi przeczące można podzielić
na trzy grupy:
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Gmina C

Gmina J

Wójt

Tak, w znacznym zakresie. Tworzyć
miejsca pracy. Rozwój infrastruktury
(uzbroić teren, budować drogi). Stypendia, szkolenia podnoszące świadomość,
pozyskać inwestora, pobudować mieszkania komunalne.

Na pewno tak, ale nie wyeliminować.
Wybudować salę gimnastyczną, bądź
inne obiekty sportowe.Gabinet stomatologiczny w szkole.

Ksiądz

Osoba

Nie koniecznie
(pieniądze ważne, ale nie najważniejsze). Potrzeba odpowiednich ludzi, ustalenia pewnej
hierarchii.
Odpowiednia organizacja pracy (najważniejszy element- ludzie). Praca z rodziną celem
podniesienia świadomości.

Tak
Odczyty, prelekcje, szkolenia dla rodziców i całych rodzin. Podnoszenie
świadomości. Opieka nad ludźmi bez
środków do życia.

Tak
Budowa sali gimnastycznej. Budowa
hali sportowej, ale człowiek jest zawsze najważniejszy.

Tak i nie - podnosić świadomość społeczPieniądze to nie wszystko - głównie to
ną, obywatelską, bo dziecko nie ma wzorsprawa chęci. Można tylko zmniejszyć, Tak
ca osobowego; praca nad podnoszeniem
ale nie wyeliminować.
świadomości (dorosłych rodziców).
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Nie da się zaradzić, można tylko pomóc;
stworzyć brygady prac interwencyjnych.
Gmina jest otwarta na każdą inicjatywę,
ale brak inicjatyw, bierność. Niskie podatki dla swoich mieszkańców rozpoczynających działalność.

Tak
wiele można zrobić. Zapewnić młodym rozrywkę, dać możliwości kulturalnego spędzenia wolnego czasu.
Poprawić status materialny rodziny;
nowe miejsca pracy - ale same pieniądze nie załatwią wszystkiego, bo wiele
zależy od człowieka.

Na pewno tak. Stypendia dla dzieci
ze wsi. Rozwinąć dom kultury. Utworzyć nowe placówki .Wybudować
salę gimnastyczną. Stworzyć miejsca
pracy (jak nie dla młodych, to dla ich
rodziców).

Zdecydowanie nie, bo nie da się
wszystkim pracy, nie wpłynie się na
sytuacje w rolnictwie. W okresie
transformacji nasilają się patologie,
gmina mogłaby tylko ukierunkować,
wpłynąć na rozwój zainteresowań.

Częściowo tak, ale pieniądze wszystkiego nie załatwią. Rodzina powinna
wychowywać, a dzieci są poza nadzorem rodziców. Dzieci spędzają
dużo czasu wolnego poza domem,
nie wracają na noc, a rodzice nie
wiedzą, gdzie są. Gmina nie może
zaradzić. Brak wykształconej kadry.
Można tylko zorganizować miejsca
spotkań młodzieży.

To nie tylko sprawa finansowa, to
sprawa chęci. Są tacy, którym nic już
nie pomoże; wymagają leczenia spePieniądze tu nic nie załatwią. Nie napracjalistycznego. Gmina zaczęła robić
wimy nauczycieli i rodziców. Lepsza baza
festyny, ale to nic dobrego. Brak pradydaktyczna, staranny dobór kadry do
cy. Brak organizacji. Brak zainteresoprowadzenia zajęć pozalekcyjnych.
wania młodzieżą. Zorganizować koła
zainteresowań. Jakieś zajęcia z pedagogiki, psychologii.

Same pieniądze nic nie załatwią.
Trzeba zmienić mentalność, podnieść świadomość. Potrzeba edukacji społecznej, musi być prowadzona
mądra polityka, mądre gospodarowanie w kraju. Najlepsze wychowanie to przez pracę. Pieniądze mogą
zminimalizować tylko.

Tak
Utworzyć zakład pracy, rozwinąć agroturystykę-zorganizować dom kultury,
chociaż ważne są chęci- człowiek, ale
gdyby były pieniądze to łatwiej coś
zrobić.

Tak
Umieć pozyskać inwestora, środki.
Budowa oczyszczalni ścieków. Budowa wodociągów. Budowa dróg.
Budowa ośrodka wypoczynkowego.
Utworzyć miejsca pracy.

Tak (samorząd powinien dofinansować policję).Zakup taboru transportowego dla policji. Zapłata, nagrody
dla młodych uczestników programów
profilaktycznych
organizowanych
przez szkołę i policję.

W jakimś stopniu tak np. próby organizacji wolnego czasu dla dzieci i
młodzieży. Powołanie klubów sportowych.

Kierownik
Ośrodka Pomocy
Społecznej

Na pewno tak.
Ale trzeba ludzi chętnych, ambitnych do
pracy. Budowa ośrodka sportowego wraz
z zapleczem kulturalnym dobrze wyposażonego.

Nie; gmina i różne instytucje robią bardzo
dużo. Ośrodek Pomocy Społecznej szuka
pracy sezonowej, prowadzi profilaktykę.
„Ludzie są uzależnieni genetycznie” i nie
potrafią żyć inaczej, tylko żyją z opieki
społecznej.

Komendant policji

Przedstawiciel Rady
Rodziców

Dyrektor gimnazjum

Przewodniczący Rady
Gminy

Gmina N
Nie. To problem ogólnopolski, brak większego zainteresowania, zaangażowania i współpracy (zwłaszcza ze strony policji. Brak lidera.
Młodzież jest pozostawiona bez kontroli „samopas”, bez nadzoru. Brak zaangażowania
nauczycieli.

Lekarz
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Niekoniecznie
Pieniądze mogły zaradzić poprzez inwestowanie np.
w kawiarenki internetowe otwarte
w szkołach. Stół do ping-ponga. Stworzenie sensownych zajęć dla młodzieży

ARTYKUŁY
1) wyrażające ogólna bezradność : „są ludzie ,którym nie można pomóc”, „są ludzie genetycznie uwarunkowani im już
nie da się zaradzić...” itp.
2) twierdzące, że bez dodatkowych pieniędzy można by poprawić istniejącą organizację i bardziej racjonalnie gospodarować wydatkami z publicznych pieniędzy.
3) utrzymujące, że to nie sprawa pieniędzy, ale ludzi .Potrzebne jest ich wychowanie, zmiana świadomości, potrzebni
są liderzy. Potrzebne są chęci.
d. Poprzednio omówione badania ankietowe uczniów ujawniły ich duże aspiracje
edukacyjne i wiarę w możliwości ich realizacji. Optymizmowi temu jednak nie towarzyszył przeważnie wybór wsi jako przyszłego
miejsca zamieszkania. Okazało się, więc, że
badani gimnazjaliści nie łączyli swego optymizmu i aspiracji ze wsią. Czy nie wynika to
z faktu, że uczniowie ci obserwują sytuację
dorosłych i starszej młodzieży na wsi? Być
może bariery edukacyjne i trudności w uzyskaniu pracy przez te osoby mogą osłabiać
aktywność i optymizm starszej młodzieży,
podczas gdy młodsi, uczący się w szkole,
nie mając jeszcze własnych negatywnych
doświadczeń, będą odznaczać się większym
optymizmem i wiarą w przyszłość? Zapytano osoby znaczące o ocenę aktywności
i życiowego optymizmu młodzieży gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej i dorosłej na te-

renie badanych gmin w skali od 1-5. Oczekiwano, że te punktowe oceny nie będą tylko
odzwierciedleniem subiektywnych opinii
osób badanych, ale że ujawnią się w nich
rzeczywiste nastroje młodzieży w różnym
wieku wynikające z różnorodności ich sytuacji życiowej.
Zadane pytania uszczegółowiono, pytając
Czy jest to na ogół młodzież aktywna, optymistycznie nastawiona do własnej przyszłości, widząca dla siebie szanse na terenie
gminy lub poza nią.? (5) Czy jest to młodzież
odczuwająca braki perspektyw życiowych
z poczuciem bezradności, bierna? (1)
Najwyższą średnią ocenę u osób znaczących uzyskała młodzież gimnazjalna - 3,6.
Pomiędzy ocenami młodzieży przez poszczególne osoby znaczące nie ma znacznej różnicy. Jedynie księża ocenili gimnazjalistów z badanych gmin wyżej niż inne
osoby - na 4,3 punktów. Najwyższą średnią ocenę zaś, bo 4,1 punktów uzyskała
młodzież gimnazjalna z terenu gminy J.
Nieco niższa jest ogólna ocena młodzieży, która skończyła już gimnazjum i uczy
się w szkołach ponadgimnazjalnych (3,5%).
Z kolei tę grupę młodzieży najwyżej, bo na
4 punkty oceniają wójtowie i kierownicy
Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej.
3,8 punktów wynosi ogólna ocena młodzieży uczącej się w szkołach ponadgimnazjalnych z terenu gminy N- jest to najwyższa

Tabela 4. Średnie ocent aktywności modzieży (w skali od 1 do 5) przez osoby znaczące.

Księża

Wójtowie

Przewodniczący
Rady
Gminy

Kierownicy
OPS

Rodzice

Dyrektorzy gimnazjów

Lekarze

Policjanci

C

J

N

Ogół

Gimnazjalna

4,3

3,7

3,7

3,7

3,3

3,3

3,3

3,6

3,4

4,1

3,4

3,6

Ponadgimnazjalna

3,7

4,0

3,66

4,0

3,0

3,0

3,3

3,5

3,4

3,5

3,8

3,5

Dorosła

Oceny osób znaczących

2,7

3,0

3,0

3,0

3,0

2,33

2,7

2,7

2,7

2,7

3,1

2,7

Młodzież

Średnia ogólna ocena
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spośród ocen młodzieży ponadgimnazjalnej z badanych trzech gmin.
Ogólnie moi rozmówcy podkreślali, iż
młodzież nie jest zła, że jest dość ambitna,
ma wysokie aspiracje edukacyjne i zawodowe, które dewaluują się jednak w trakcie negatywnych życiowych doświadczeń.
Najniżej przez osoby znaczące z terenu
badanych gmin wiejskich została oceniona
dorosła młodzież ta, która już zdobyła zawód, wykształcenie, gdyż ogólna jej ocena
wynosi zaledwie 2,7 punktu. Najwyższą
ocenę uzyskała dorosła młodzież z terenu gmin N, bo nieco powyżej 3. Czyżby
dlatego, że ze względu na położenie gminy w sąsiedztwie dużego miasta młodzi
ludzie łatwiej odnajdują się tu na rynku
Tabela 5.

Wójt

Gmina J

Ksiądz

Gmina C

Tak.
Tak.
W szkole wprowadzono dwa języki
Centrum informacji. Stały dostęp do inobce.
ternetu (latem w godz. 8.00-20.00 zimą
Technikum rolnicze eksternistyczne w
8.00-18.00).
1,5 roku matura (płatne).

Tak. szanse edukacyjne są dobre. WyTak.
kształcona kadra nauczycieli. Działa
Myślę, że tak, ale nie potrafię wymienić,
Dodatkowe zajęcia w szkole. Zajęcia proGminny Ośrodek Kultury. Działa Gminna
bo nie mam zajęć w szkole.
wadzone przy parafii. Zajęcia sportowe.
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Nic mi nie wiadomo o tym (to co oboNie wiem nic.
wiązkowe, to jest).

Tak.
W szkole są 2 języki obce .Wykształcony został nauczyciel j. angielskiego na poziomie
licencjatu i nauczyciel j. polskiego (mgr) z
funduszy gminnego samorządu.

Dyrektor
gimnazjum

Tak.
Dążenia do budowy nowego budynku
szkolnego dla gimnazjum (szkoła pracuje
na trzy zmiany).

Tak.
Powstało technikum eksternistyczne
rolnicze w 1,5 r. matura. Szkolenia rolników.

Nie.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizuje rok rocznie
zimowiska dla wszystkich chętnych dzieci.

Nie.
Nic.

Nie.
Nic.

Nie.
Nic.

Nic nie wiem.
Nic.

Tak.
Technikum rolnicze eksternistyczne,
daje możliwość zdobycia wykształcenia
średniego w 1,5 roku.

Tak.
Cały czas wójt inwestuje w dokształcanie,
kształcenie nauczycieli (zarzut niegospodarności finansowej).

Tak.
Są inicjatywy organizowania dodatkowych lekcji j. angielskiego (płatne lekcje,
ale w szkole na miejscu)!

Tak.
Nie.
Nauczyciele pracują z młodzieżą z proNic.
wincji, zachęcają dzieci do udziału w
różnych konkursach itp.

Kierownik
Ośrodka
Pomocy
Społecznej

Przewodniczący
Rady
Gminy

Tak.
Wprowadzono do szkoły j. niemiecki, j.
angielski.

Przedstawiciel Rady
Rodziców

Nie. Nic nie ma.

Tak.
Nie.
Kursy dla gospodarstw rolnych. Działa
Nic.
Gminny Ośrodek Kultury, cztery zespoły
śpiewacze w tym jeden młodzieżowy.

Komendant
policji
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Gmina N

Lekarz

Osoba

pracy i uniezależniają ekonomicznie od rodziców, co daje szanse na usamodzielnienie. Poza tym w ocenie dorosłej młodzieży
z terenów gmin wiejskich objętych badaniami nie ma istotnych różnic.
e. Ponieważ młodzież gimnazjalna posiada także i w ocenie osób znaczących
wysokie aspiracje edukacyjne i cechuje ją
optymizm życiowy na przyszłość, co jednak
zmniejsza się wraz ze zdobyciem przez nią
doświadczeń życiowych, zadano osobom
znaczącym pytanie, na które odpowiedzi
przedstawia tabela 5:
Czy są obecnie na terenie gminy inicjatywy, działania mające na celu poprawienie szans edukacyjnych młodzieży?
Jakie?

ARTYKUŁY
Aż dziesięć osób (na 24) przyznaje, że nie
wie o żadnych inicjatywach, czy działaniach
prowadzonych na terenie gminy z myślą
o poprawie szans edukacyjnych młodzieży,
bądź zdecydowanie stwierdza, że takowych
inicjatyw i działań nie ma w ich środowisku; w ten sposób odpowiadają wszyscy
przedstawiciele rady rodziców.
Pozostali rozmówcy wymieniają takie
inicjatywy jak, zaopatrzenie szkól w komputery i Internet, naukę języków obcych,
inwestowanie ze strony gminy w kształcenie nauczycieli zachęcanie młodzieży
do udziału w różnego typu konkursach.

Wymienia się również płatne technikum
rolnicze umożliwiające zdanie matury
w skróconym czasie.
Jak wynika z udzielonych przez osoby
znaczące odpowiedzi, niewiele jest takich
inicjatyw, bądź moim rozmówcom nic
o nich nie wiadomo. Co więc ich zdaniem
można by, należałoby robić?
f. Zadano następne pytanie:
Jaka Pani/ Pana zdaniem inicjatywa mogłaby poprawić sytuację młodzieży na terenie gminy?
Połowa badanych twierdzi, że inicjatywą poprawiającą sytuację młodzieży na

Tabela 6.
Gmina J

Wójt

Gmina C

Ksiądz

Gmina N

Przyciągnięcie inwestorów, budowa
To problem ogólnopolski –nic się nie da zrobić Pomoc stypendialna. Rozwój infradróg. Rozwój przetwórstwa rolno-spotylko tu na terenie gminy.
struktury. Stworzenie miejsc pracy.
żywczego (by dać pracę).
Bogata oferta rozwoju zainteresowań.
Świetlica dla młodzieży, która wymaga pomocy
Większe zainteresowanie ze strony roBasen. Korty tenisowe .Sprzęt sporto(zamiast picia); organizacja czasu wolnego, trzedziców w sprawach młodzieży. Zmiana
wy; hala sportowa (odpowiednie goba coś zrobić dla tej gorszej, uboższej młodzieży.
mentalności.
spodarowanie tymi zasobami).

Lekarz

Osoba

Tworzyć miejsca pracy dla tych, którzy są z tego
terenu. Inwestować w naukę. Zakłady przetwórstwa rolnego na wzór Belgii, Szwecji, bo z rolnictwa nie da się wyżyć Kształcenie pod konkretne
potrzeby.

Brak inicjatyw ze strony mieszkańców gminy
(młodych, bezrobotnych),bo gmina jest otwarta Poprawić status materialny rodziny. Stworzyć miejsca pracy, jeśli nie dla
i może zastosować ulgi zgodnie z ustawą o samo- Stworzyć nowe miejsca pracy.
młodzieży, to dla jej rodziców.
rządzie lokalnym.
Poprawić szanse, edukacyjne, odBudowa ośrodka sportowego z prawdziwego ciągnąć od patologii. Szersza oferta Utworzenie miejsc pracy. Zwiększyć
zdarzenia z zapleczem klubowym. Brak osoby, sportowa. Dom kultury (oficjalnie środki na profilaktykę. Praca nad podktóra by pociągnęła młodzież (kiedyś był teatr). otwarty przed rokiem, a do –styczeń niesieniem świadomości dorosłych.
2005- stoi pusty).

Komendant
policji

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej

Przedstawiciel
Rady
Rodzi-

Przewodniczący
Rady
Gminy

Poprawić stan finansowy rodzin (renty
dziadków zabezpieczają rodzinę) by
zmienić ich funkcjonowanie. Kultura to
„zbędny wydatek”. Racjonalizacja wydatków. Nieodpowiedzialne, osoby na
stanowiskach. Zmienić władze gminy.

Dyrektor
gimnazjum

Stworzyć miejsca pracy dla rodziców
(wzrasta liczba dysfunkcyjnych rodzin
w ostatnim okresie). Lepiej wykorzystywać pomieszczenia szkolne, siłownie i halę.

Zbudować zakład pracy. Podnieść
Odbudować autorytety. Stypendia naukowe, soświadomość rodziców(zacząć od docjalne. Zrozumieć młodzież i jej problemy - podrosłych. Dać internet. Stworzyć możlimiotowe traktowanie.
wości rozwoju zainteresowań.

Stypendia socjalne (dla wszystkich nie
tylko dla dzieci po PGR-ach). Miejsca
pracy to problem ogólnokrajowy, bo
kiedyś było wszystko.

Zintegrować młodzież. Utworzyć Ośrodek –dom
sportu. Uświadomić młodzieży, że jest odpowiedzialna za samych siebie, społeczny rozwój. Zakłady pracy – miejsca pracy. Możli- Budowa z zakładu pracy, pozyskanie
Zakorzenić patriotyzm lokalny. Kursy, rozmowy, wość dostępu do kultury.
inwestora. Budowa infrastruktury.
warsztaty szkoleniowe. Nawiązanie kontaktów z
zagranicą – wymiany młodzieży.
Edukacja dorosłych. Inwestycja, która by spowodowała uświadomienie dorosłym, rodzicom,
inne spojrzenie na młodzież; dostrzeżenie jej i
jej problemów. Dobry przykład. Praca, ale stała,
a nie dorywcza, albo sezonowa, chcesz posiadać
–zapracuj.

Likwidacja bezrobocia -problem ogólnopolski. (Postępująca brutalizacja
życia, nasilająca się agresja wśród
młodzieży w szczególności wśród
dziewcząt itp.).

Problem pracy ogólnopolski (lokalnie
nie da się nic zrobić). Szersza inicjatywa umożliwiająca tworzenie miejsc
pracy, tworzenie rynku pracy. Bieda
to patologia.
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terenie gminy byłoby zwiększenie liczby
miejsc pracy, poprzez stworzenie możliwości zatrudnienia rodziców i młodzieży,
która zdobyła zawód i wykształcenie, a nie
ma możliwości znalezienia zatrudnienia na
rynku pracy. Wyrażany jest jednak pogląd,
że nie da się tego osiągnąć własnymi siłami,
oczekiwana jest inicjatywa i rozwiązania ze
strony państwa – inicjatywa ogólnopolska.
Kolejną inicjatywą, która zdecydowanie
poprawiłaby sytuację młodzieży z terenu
gmin wiejskich, byłaby według badanych
akcja stypendialna, ponieważ jest część
młodzieży, która ze względów finansowych
pozostaje bez szans na edukację ponadgimnazjalną. Pomoc stypendialna dla jednych

stworzyłaby możliwości kontynuacji nauki,
a dla innych zwiększyłaby te możliwości.
Do działań lokalnych mających na celu poprawienie sytuacji młodzieży wiejskiej zaliczany jest wielostronny rozwój sportu i zajęć
kulturalnych adresowanych nie tylko do młodzieży najlepszej, ale również dla przeciętnej
i poniżej przeciętnej tzw. „gorszej młodzieży”, którą nikt się nie zajmuje (młodzież z rodzin dysfunkcyjnych i patologicznych).
g. A może któreś z tych propozycji są realizowane? Zapytano badanych,
Czy aktualnie na terenie gminy prowadzona jest jakaś profilaktyka, praca społeczna, kulturalna, wychowawcza? Jeśli
tak to, przez kogo?

Tabela 7.

Wójt
Ksiądz

Tak.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – profilaktyka. Kultura: Gminny Ośrodek Kultury , zespoły
śpiewacze.

Przewodniczący
Rady Gminy

Gmina J

Świetlice terapeutyczne z pieniędzy
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Gminny Ośrodek
Kultury. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży-prowadzą księża. Praca socjalna
i zbiórka ”Pomóż Dzieciom Przetrwać
Zimę”.

Dyrektor
gimnazjum

Gmina C

Tak.
Gminny Ośrodek Kultury -praca kultuJuż 10 lat działa klub AA (10 trzeźwych
ralna, profilaktyka. Zebrania wiejskie.
alkoholików aktywnie działających).
Praca społeczna – radnych i nauczycieli
Klub sportowy.
prowadzących zajęcia sportowe.

Nic mi o tym nie wiadomo, ograniczam
się do funkcjonowania szkół-zajęcia
Wolontariat na rzecz hospicjum im.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
poza lekcyjne Rolnicze technikum eks„Małego Księcia” Program „Spójrz inaAlkoholowych. Warsztaty terapeutyczne.
ternistyczne Szkolenia rolników financzej” na lekcjach wychowawczych
Ksiądz –schola .Klub sportowy.
sowane przez Agencję Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
Klub AA.
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży,
Ksiądz; schola młodzieżowa, chór. DzieGminna Komisja Rozwiązywania Problemów
ksiądz z grupą młodzieży. W szkole sala
cięcy Zespół w szkole.
Alkoholowych. Gminny Ośrodek Kultury.
jest wyposażona, ale nie ma możliwości
korzystania z niej.

Komendant policji
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Gmina N

Przedstawiciel Rady
Rodziców

Osoba

Policja prowadzi oddziaływania prewencyjno- wychowawcze. Praca społeczna,
jeśli jest prowadzona, to tylko przez
szkołę, bądź Ośrodek Pomocy Społecznej. Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych prowadzi
profilaktykę.

Klub AA.
Współpraca parafii z gminą –dobra!
Prelekcje w szkole na temat zagrożeń
prowadzone przez parafię. Konferencje
naukowe im. Barbary Bocian (szkoła,
gmina)
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, klub AA. Zbiórka „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”.
Ośrodek Pomocy Społecznej. Pomoc na
święta „Rodzina rodzinie” –organizowana przez parafię. Kluby sportowe. Zajęcia pozalekcyjne.

Profilaktykę prowadzi Policja poprzez
realizację programów np. „żyj bez narkotyków”. Bezpieczeństwo-sekcja ruchu
drogowego ,Karta rowerowa. Program
kobieta bezpieczna (trzy wybrane spotkania).

Tak. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – profilaktyka. Gminny
Ośrodek Kultury – kultura. Klub sportowy.
Schola, ministranci. Szkoła-praca wychowawcza. Praca społeczna księdza.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. Gminny Ośrodek Kultury. Biegi „łysobyckie” -impreza sportowa. Festyny.
Konkursy poetyckie.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. Gminny Ośrodek Kultury. Zespoły folklorystyczne. Świetlica . Socjoterapia 2x w tygodniu .Gminny Ośrodek Kultury.
Klub sportowy „Gigant”.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych prowadzi profilaktykę, na każdej sesji Rady Gminy słyszę tylko, że wszyscy
domagają się pieniędzy od Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
bo ona dysponuje kasą (z wydawanych na
sprzedaż alkoholu pozwoleń).

ARTYKUŁY
Spośród osób znaczących, które udzielały odpowiedzi na to pytanie byli tacy, którym nic o tego typu działaniach nie wiadomo. Dziwne, że wśród nich znalazł się
jeden dyrektor szkoły.
Na uwagę zasługuje fakt, iż z grupy dwudziestu jeden (poza księżmi) rozmówców,
aż pięciu wymienia księdza, jako osobę
zaangażowaną w działalność lokalną, której celem są oddziaływania wychowawcze
i profilaktyczne na dzieci i młodzież.
Pozostałe odpowiedzi mają charakter
wyliczania instytucji zajmujących się profilaktyką takich jak Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Klub Anonimowych Alkoholików, Gminny
Ośrodek Kultury. Zwraca uwagę wypowiedz wskazująca na Gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
jako na źródło pieniędzy na profilaktykę.
Badani podają też przykłady jednorazowych imprez organizowanych na terenie
gminy, którymi są biegi, konferencje, całokształt imprez kulturalno-sportowych
z okazji dni miejscowości. Są to występy
ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców i gości, występy znanych zespołów artystycznych, pokazy, wystawy, targi sztuki
ludowej, dyskoteki. Zapewne te jednorazowe imprezy przyczyniają się do budowania kultury lokalnej i aktywizują mieszkańców. Są jednak wypowiedzi krytyczne
wobec tych imprez, ponieważ podczas ich
trwania sprzedaje się duże ilości alkoholu
(głównie piwa i wina) i pojawiają się narkotyki-zwłaszcza podczas dyskotek.
Ponadto wymieniane są różne działania
profilaktyczne, wśród których dominuje
profilaktyka przeciwalkoholowa, realizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przez klub
AA. Dyrektor gimnazjum mówi również
o programie „Spójrz inaczej”, który w jego

szkole jest stosowany na lekcjach wychowawczych. Jako przykłady działań profilaktycznych badani podawali: -oddziaływania wychowawcze szkołyi parafii:
-działalność świetlic socjoterapeutycznych
-zajęcia sportowe,
-zajęcia terapeutyczne,
-zajęcia wychowawcze,
-zajęcia związane z regionalnym folklorem.
Ciekawe jest, że dyrektorzy gimnazjów
nie wspominają o programach profilaktycznych przygotowywanych obowiązkowo corocznie przez szkoły i o ich realizacji!
Raz tylko został wymieniony jeden z krótkich programów zajęć przygotowanych dla
szkół do ewentualnego wykorzystania.
Z analizy odpowiedzi osób znaczących
na pytanie o działania profilaktyczne, pracę społeczną, kulturalną, wychowawczą,
prowadzoną na terenie gminy, wyłania
się obraz wielu różnorodnych rozproszonych działań, które są prowadzone, a według badanych mają znaczenie dla profilaktyki. Czy działań i inicjatyw lokalnych
jest dużo, czy mało, czy mają pozytywny
wpływ na dzieci i młodzież, trudno to ocenić. Pewne jest, iż są one zróżnicowane
i różnie oceniane przez same osoby znaczące (np. uroczyste festyny- Dni Gminy
przez jednych są wychwalane, przez innych określane jako „to, nic dobrego”).
Osoby znaczące są świadome istniejących problemów, obszernie wypowiadają się na ich temat, choć pomijają konkretne sytuacje lokalne, na które
mogłyby mieć wpływ, a które ujawniły
ankietowe badania uczniów. Należy do
nich chociażby łatwość dostępu dzieci
i młodzieży na terenie gminy do środków
uzależniających - bardzo wielu badanych
uczniów uważa je za łatwe lub nawet bardzo łatwe do zdobycia.
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Uwidacznia się brak współpracy pomiędzy poszczególnymi instytucjami i osobami na terenie gminy, występuje wzajemna krytyka, tylko jeden raz wspomina się
o dobrej współpracy osób reprezentujących instytucje lokalne.
Z przeprowadzonych wywiadów wynika, iż osobami, których działalność na
rzecz młodzieży i środowiska lokalnego
jest pozytywnie oceniana są w niektórych
wypowiedziach księża.
Wywiady z osobami, które są bardzo
ważne, liczące się w środowisku wiejskim
i mają wpływ na jego kształtowanie, ujawniają dużą ich bezradność.
Z informacji uzyskanych w badaniach
ankietowych młodzieży wiejskiej z terenu gmin objętych badaniami wynika, że
młodzieży wiejskiej brakuje możliwości
rozwoju własnych zainteresowań, sposobów i miejsc kulturalnego spędzenia czasu
wolnego. To samo w wywiadach mówiły
osoby znaczące. Wydaje się, iż zainteresowanie uczelni – np. studentów piszących
prace magisterskie - problematyką środowiska lokalnego jakim jest wieś mogłoby
być czynnikiem aktywizującym to środowisko, a szczególnie osoby znaczące.
Z tym że badania powinny być prowadzone bardzo dokładnie, kompleksowo,
a badający winni dokonać dogłębnej analizy wyników, a następnie przeprowadzić
zainspirowane badaniami rozmowy ze
wszystkimi, których wyniki badań dotyczą. Rozmowy tego typu mogłyby być
czynnikiem pobudzającym pozytywne
„siły społeczne” tkwiące w środowisku.
Wydaje mi się, iż pożądane byłoby utrzymanie nawiązanego przeze mnie w ramach niniejszy badań kontaktu z osobami
znaczącymi, a także instytucjami, które reprezentują w środowisku wiejskim. Wniosek taki nasuwa postawa badanych osób

znaczących – ich otwartość, gotowość do
rozmowy i dialogu, zastanawianie się nad
czynionymi uwagami, traktowanie wytypowania do badań jako wyróżnienia.
W wywiadach z osobami znaczącymi
kilka razy pojawia się potrzeba oddziaływań wychowawczych na całą społeczność
mieszkańców, podnoszenia ich świadomości, pracy z rodziną. Kto mógłby to robić?
Kto to robi? Osobami takimi są według
osób znaczących księża. Ani razu w tym
kontekście nie została wymieniona szkoła.
Może mógłby tu pomóc kontakt z którąś
z pobliskich uczelni? Okazuje się, że czasem pewne znaczenie może mieć nawet
sama tylko rozmowa, o czym świadczy
moje własne drobne doświadczenie na
marginesie przeprowadzonych wywiadów. W jednej z badanych gmin powstała
bowiem inicjatywa powołania klubu AA,
którą uznano tam za rezultat prowadzących podczas badań rozmów z osobami
znaczącymi. Niejednokrotnie osoby znaczące dopytywały się poza tym o możliwości i szanse realizacji podejmowanych
przez siebie działań. Wywiady miały charakter mobilizujący do podejmowania
działań. W ocenie wielu rozmówców zyskałam uznanie i autorytet. Wielokrotnie
pytana byłam o ocenę lokalnej działalności i proszona o podanie numeru telefonu;
a przyznaję, iż wciąż kontaktują się ze mną
osoby znaczące z terenów gmin objętych
badaniami celem omówienia problemów
na swoim terenie.
Istnieje problem „gorszej” młodzieży,
a więc tej, która jest bardziej zagrożona
niedostosowaniem społecznym, aczkolwiek pojawia się on tylko wyjątkowo
w wywiadach. Jedynie księża podkreślają
potrzebę zajęcia się „gorszą” młodzieżą,
gdyż ona nie ma takiej motywacji do podejmowania aktywności poprzez uczest-
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nictwo w organizacjach przy parafii czy
zajęciach pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę bądź samorząd (to jest
do uczestnictwa w zajęciach sportowych,
bądź w zajęciach organizowanych przez
Gminny Ośrodek Kultury). Ponadto tzw.
„gorsza” młodzież pozostaje poza zasięgiem zainteresowań. Problem ten jest
znacznie szerszy, gdyż z jednej strony tkwi
w samej młodzieży, która jest zagrożona
niedostosowaniem społecznym, a z drugiej strony związany jest z brakiem zainteresowania się nią osób odpowiedzialnych
i znaczących w środowisku lokalnym. Nie
wystarczy sama świadomość istnienia
problemów z młodzieżą pozostawioną
samą sobie i zaniedbaną, która podejmuje
zachowania ryzykowne, prowadzące do
niedostosowania społecznego. Konieczne
jest podejmowanie działań naprawczych
i inicjatyw lokalnych skierowanych do
młodzieży, które będą alternatywą dla zachowań negatywnych.
Podobne rozmowy z osobami znaczącymi na swoim terenie, a były to powiaty
województwa podlaskiego, przeprowadziły moje studentki i okazało się, iż jest
niemalże identycznie na ich terenie, ponieważ wszędzie brak pieniędzy, zainteresowania problemami młodzieży, zwłaszcza
tzw.”gorszej”, a także brak współpracy,
zamiast ktorej jest wzajemna ktytyka i narzekanie. Szczególnym problemem jest
unikanie odpowiedzialności za problemy
dzieci i młodzieży osób znaczących na
swoim terenie, co w języku potocznym
sprowadza się do tzw. „spychologii”, czyli
unikania odpowiedzialnosci za podejmowane działania.
Sadzę, iż ów brak współpracy nie tylko
ujawniają wywiady moje i moich studentów, ale mamy możliwość obserwowa-

nia ich na co dzień. Zjawisko wzajemnej
krytyki i braku współpracy występuje nie
tylko na terenach gmin wiejskich i dotyczy
nie tylko problemów dzieci i młodzieży, ale
problemów ogólnospołecznych, jak również dotyczy ono współpracy między administracją rządową i samorządowa, czego jesteśmy świadkami podczas powodzi
w bieżącym roku.
Najważniejszym wnioskiem wypływającym z bezpośrednich obserwacji, badań
i sondaży jest apel o współpracę instytucji i osób znaczących reprezentujących je
w interesie najmłodszych obywateli naszego kraju oraz apel o współpracę pomiędzy poszczególnymi jednostkami rządu
i samorządu lokalnego wszystkich szczebli w imię szeroko rozumianego dobra
społecznego.
SOME ASPECTS OF LIFE rural youth
OPINION IN THE LIGHT OF SIGNIFICANT
Each environment, the countryside has
its own characteristics, has its problems,
it is very important to know when thinking about prevention. I believe that the
specificity of the rural environment is
special because even though many phenomena characteristic of the period of political transformation when we observe
the disappearance of family ties, neighborly contacts, social diminishing social
control over the body in a rural environment, but nonetheless still excites Over
the for many rural residents admission
of the problems affecting them and their
families is a reflection, that is why most
of the problems of rural families are carefully concealed.
Only investigations of rural children and
youth can to know their problems, and also
the problems of their families. Rural envi-
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ronment in recent years is the environs of
people complaining and criticizing each
other, which in large part a manifestation
of envy and jealousy, and at the same time
hinders Initiative for the environment.
And yet for the planning of preventive measures in accordance with the
recommendations of particular Precepts
Rijadskich 1990. These indications recommended in section 33, were taken to “act
reciprocally.” Local communities need to
develop existing and create new variety
of local agencies providing youth support,
among others. developing centers of interest and of a nature and recreation services
aimed at solving the problems of children
at risk of derailment. “(UN General Assembly Resolution, 45/112, 1990).
I know from the Rural Environment autopsy, because I live in the countryside,
and also worked for almost twenty years
as a teacher of different types of schools
to which we attend rural youth, therefore
we will try to present the characteristics of
the rural environment, which are known
to me from personal experience how well
they derive from uzyskanych response
junior high youth rural test. In this context, decides to conduct interviews with
persons significant about the situation of
young people in their area.
The purpose of the conversation with
people was important to obtain assessments of the situation of young people in
their area.
Evaluations made by significant persons
in the environment of the surveyed villages
had to show the perception by those persons of youth, by identifying and proposing
solutions to these problems is not undertaken in this field activity. This is important
because they are people enjoying the authority, taking important decisions affect-

ing the educational, youth, responsible for
responding to crime and for its prevention.
As is apparent from the Ministry of Education research significantly lowers the
age at which children experiment with
cigarettes, alcohol and drugs, therefore
we are rightly given Szymanska J. (2000),
there is an urgent need to address many
Initiative and preventive actions aimed at
children and young people.
It was expected that with information
from interviews with persons significant
in rural areas, communities can design future prevention efforts tailored, especially
when it comes to the need to actively involve young people in preventive action.
They may also be useful to address many
other social Initiative in the area.
PROBLEMS OF RURAL YOUTH AND
OPTIONS BY IM remedy by important
RURAL COMMUNITIES
In 2004, conducted a survey of young
people from rural areas in three selected
municipalities region of Lublin. The results
of these studies have provided information
on the environment studied and became
an inspiration to conduct interviews with
persons significant in the municipalities
selected for study. The results obtained
allow interviews to develop a prevention
program addressed to young people in the
area. The prevention of social maladjustment manifestations of children and young
people is very important both for the local
environment and the general public. Prevention will focus on prevention, which is
far easier than dealing with the effects of
social maladjustment for the environment
and the individual.
If B. Urban (2003) speaks of the fact that
in the local prevention organizations need
is a person of the coordinator, it is such a
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person, in my opinion, is mayor, who has
the tools and people, which guarantees
him a good opportunity to organize prevention in the municipality provided good
cooperation with other persons representing the various social institutions, and
associations which affect the education
of young people and support its development. They have the potential interactions
that result in the formation of the local environment. These people called my people
have been significant because of their impact on the local environment. In the area
selected for the research communities
held talks with selected significant persons, which includes: mayors, chairmen of
municipal councils, priests, school principals, doctors, police station commanders,
representatives of parents’ councils, heads
of Welfare Centres. These people I considered to be very important in the local environment, since they largely depend on
the functioning of local administration,
education, health, state security and public awareness of their personality, how to
engage and cooperate with each other, everything is conditional.
The aim of the interviews with persons
significant in the areas covered by the
surveys was to obtain information of municipalities, which in their opinion, are the
possibilities of prevention activities, which
they believe the municipality for the problems hindering the social development of
youth, the problems of young people they
believe are most important, and having the
money could be remedy, whether they are
appropriate initiatives in this area in the
municipality. What do they think about
the possibility of preventive action?
My interlocutors were both men (13) and
women (11). The vast majority of inter-

views were conducted in a friendly atmosphere and in the treatment of a serious
problem by the caller. These interviews
took the form of conversations conducted
freely, in part, direct conversations I had
prepared questions to which I wanted to
get an answer. Those questions were very
general, providing opportunities to freely
express diverse views.
The problem was the question of what
kind of initiative the municipality would
improve the situation of young people. Everybody, except the priests pointed to the
nationwide nature of the problems such
as lack of work. A lot of my callers gives
difficulties also the question of whether
prophylaxis is carried out, social work, cultural, educational, each caller is referring
to himself and had little to say. Only after
my suggestions in the form of additional
questions, whether it is Municipal Culture
Center, Municipal Commission of Alcohol
Related Problems began to answer the
caller, explaining that they did not know
they did not think it’s too for that matter.
Previously granted to high school students to answer questionnaires on the
life of rural young people, what she says
about themselves and their environment
and try to compare the responses of important persons in the community.
a) The first question referred was:
Whether any deficiencies, problems in
the municipality impede social development, social adaptation young people?
On the question of errors and problems
that hinder social development, social adaptation of adolescents in the municipality have a very rich and comprehensive
response, exchanged a variety of problems, repeated responses indicating unemployment, alcoholism, unemployment,
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lack of prospects, lack of leisure time, fall
authorities, and sometimes respondents
recognize, that is all for the problem nationwide. Many times my caller began
his speech by saying that the situation of
young people in them does not deviate
from what is happening across the country and said that this is a problem nationwide, of which nothing is able to change
without improving the material status of
citizens, families, and thus creating jobs
for young people, their parents, but a permanent job rather than casual, seasonal,
combined with trips abroad.
You can extract the following response
categories:
1st. Concitions life, social situation constituting a problem, that impede development, social adaptation of young people:
among them we can distinguish these conditions, which constitute a problem according to callers nationwide and local issues.
a. Conditions which are a problem nationwide, the unemployment, dysfunkcyjne
families, more divorces, much of which is
caused by callers trips abroad in search of
work, lack of positive role models due to
the collapse of authority, the overall situation in agriculture, agricultural production unprofitable and difficult to marketing of agricultural products, poverty.
b. Conditions for forming a local problem
is a difficulty in financing the education
of children and adolescents. Some rural
youth because of the situation his family has no chance of further education
gymnasium. Many children are capable,
ambitious, not continuing education according to their interests, because there
is no such possibility.
The school is very often criticized as inefficient upbringing, he creates stress, and teachers, according to the interviewees, are limited

to a rigid plan of teaching different subjects,
do not engage in behavior problems, nor in
the organization of extracurricular activities
(circle interests are conducted only in school
in the municipality of C). Moreover, according
to representatives of parents, even if there
are any extra-curricular activities conducted
by the same lessons as the teacher, students
have sometimes been quite a lesson with the
teacher, so I do not want to participate in the
class circle of interest, which is a prolongation of the lesson.
2nd The lack of institutions in the area or
lack of commitment to the existing ones.
In the areas selected for the research
communities of my respondents indicate
a lack of cultural opportunities, consistent
with the interests of youth, of leisure. In
the municipality there are N Communal
Culture Centre with decent housing conditions and employ instructors, but it is not
tested, according to what we expect young
people. Some callers indicate a lack of attractiveness of cultural activities for young
people, and even their fictitiousness.
In the municipality of J are carried out cultural activities, but the lack of appropriate
conditions and places where they may be.
And the youth of the community in general C is not outside school circles of interest, opportunities to participate in cultural
activities.
After classes and outside the classroom
activities conducted by the parish youth,
according to the interviewees, there are no
opportunities to develop their interests. It
should be noted that the activities organized by the parish elect “better” youth,
and observed, according to interviewees,
the lack of “worse” youth.
On the problem of lack of interest in the
classes and “inferior” pay special attention
to young priests.
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Also, due to long distances and lack of
good communication solutions rural youth
is not able to benefit from cultural activities. It should be noted, however, that in
the same municipality N some say the
handicaps associated with a large distance
from the city, while others - about the risks
arising from the location near the big city.
Lack of sports activities geared to a
broad group of young people, because the
municipality J has no gym, in the municipality of C is well-equipped gym, but there
are limited opportunities to use it, in the
municipality of N one hears complaints on
the lack of sports activities, on the other
part to a lack of interest in youth sport.
In the rural communities covered in the
study developed out of social activities of
the parish Church (Catholic Youth Association, a church group, choir, altar servers),
lack of institutions that would lead some
organizations for youth. Yes, some schools
keep them, because in the municipality of
N school vocal ensemble celebrates its 25th
anniversary, a group of youth volunteer
work with hospice for children with cancer.
Rural youth, according to respondents
is limited opportunity to benefit from the
different uses of free time, even such as
participation in language courses, sporting
activities, especially when it comes to using
the pool, swimming pool or skating rink.
An important meeting place and leisure
time is a disco in the countryside, where,
however, by a priest from the community
C, you can buy beer and drugs.
3rd The behavior and characteristics of
residents: The main problem in rural areas is, according to respondents alcoholism, lack of interest in youth, as they say
some of my interlocutor, “the youth is left
to itself,” helplessness, the attitude of the

Claims, the expectation of help from outside, because “everything was already” , a
hierarchy of values - “it’s all safe.” Respondents also said the failure of the family upbringing, her patologii.
In our calculation points out the multiplicity of these problems, their diversity
and wide range. One gets the impression
that the respondents see a lot of difficulties and understand them well.
A worrying phenomenon is the spreading of drug abuse, aggressive behavior,
petty theft. However, it notes the fact that
two directors of secondary schools deny
the presence of drugs in school.
On the other hand respondents complain that there is no interest from both
young families and other local bodies.
Youth is not created alternatives to negative behavior.
Respondents frequently referred to the
poverty, financial difficulties, it was asked
whether, if money were available, these
problems could be remedied?
1) expressing the total helplessness:
“there are people who can not help,” people are genetically conditioned to them no
longer can be remedied ... “etc.
2) claiming that no additional money
could improve the existing organization
and more rationally manage the expenditure of public money.
3) maintaining that it is not a matter of
money but people. What is needed is their
upbringing, the change of consciousness,
leaders are needed. Are needed desire.
Discussed a survey of students revealed
their high educational aspirations and belief in the possibility of their implementation. But this optimism does not usually
accompanied by a selection of the village
as a future place of residence. It turned out,
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so that school students surveyed did not
unite his optimism and aspirations of the
village. Do not apparent from the fact that
these students are watching the situation
in adults and older youth in the country?
Perhaps educational barriers and difficulties
in obtaining employment by such persons
may weaken the activity of older youth and
optimism, while the younger students in
school, not yet having their own negative
experiences, are characterized by a greater
optimism and faith in the future? Asked
people to assess the significant activity and
optimism in life high school students, secondary and adult respondents in the municipalities on a scale of 1-5. It was expected
that these grades will not only reflect the
subjective opinion of the respondents, but
that they reveal the real feelings of young
people of all ages due to the diversity of
their circumstances.
Modified to questions, asking, Is this
generally young people active, optimistic
about their future, seeing opportunities
for themselves within the community or
outside it.? (5) Is it a feeling young people
lack a sense of life prospects of helplessness, passive?(1)
The highest average scores in subjects
acquired substantial secondary school students-3.6. Youth between the assessments
of individuals who do not have a large
significant difference. Only the priests of
the high school students surveyed scored
higher than other municipalities of the
person-to 4.3 points. The highest average
scores, 4.1 points for secondary school students received from the community J.
Slightly lower the overall assessment of
the young people who have already finished high school and taught in secondary
schools (3.5%). In turn, this group of young
people most, because the four points

of village administrators and managers
evaluate Communal Social Assistance Centres. 3.8 points is an overall assessment of
adolescents studying in secondary schools
from the community-N is the highest ratings among young secondary with three
municipalities studied.
Overall, my interlocutors stressed that
the youth is not evil, that is quite ambitious, have high educational and occupational aspirations, which devalues But
when negative life experiences.
The lowest by a significant area of the
test rural communities has been assessed
that young adults who have already won
the profession, education, because of its
overall rating is only 2.7 points. The highest scores obtained young adults from the
area municipalities of N, because a little
above the third Could it be because due to
the location of the community in the vicinity of large cities, young people could find
here on the labor market and addicts economically from their parents, which gives a
chance to become independent. In addition,
young adults in the assessment of the areas
covered by the surveys of rural municipalities there are no significant differences.
As secondary school students has also in
the assessment of the significant high educational aspirations and demonstrate her
optimism for the future life which, however, decreases with its conquest by the
life experiences of people who were asked
to significant question: Are they out in the
community initiatives, activities aimed at
improving educational opportunities for
young people? What?
As many as ten (24) admits that he knows
nothing about any initiatives or activities
conducted in the municipality in order
to improve educational opportunities for
young people, or strongly feels that those
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are the initiatives and activities is not in
their environment, and thus correspond to
all representatives of the parents’ council.
Other callers exchange initiatives such
as, supply schools with computers and
the Internet, language learning, from the
municipality to invest in training teachers
to encourage young people to take part in
various competitions. The main aim is also
to be paid for agricultural technical college
baccalaureate in the sentence shortened.
As is clear from those given by the significant response to a question about local initiatives, which aim is to impact young people,
there are few such initiatives, or anything
about my callers do not know them.
What do you think the initiative could
improve the situation of young people in
the municipality?
Half of the respondents said that the initiative of improving the situation of youth
in the municipality would be to increase
the number of jobs, by creating employment opportunities for parents and young
people who won the job and education,
and there is no possibility of finding employment in the labor market. But the view
is expressed that this can not be achieved
on our own, is expected to be initiative
and resolve on the part of the state - a nationwide initiative.
Another initiative, which definitely improve the situation of young people from
the area of rural communities, according
to the respondents would share scholarship, because it is part of the young people
who for financial reasons without opportunities for education or upper. Help create
a scholarship for the continuation of some
sciences, and for others, would increase
these opportunities.
Asked respondents also:

Do you currently conducted in the municipality there is a prevention, social
work, cultural and educational? If so, by
whom?
Noteworthy is the fact that the group of
twenty-one (except priests) interlocutors,
as many as five mentions a priest, a person
involved in local activities aimed at developing educational and preventive effects
on children and adolescents.
Other responses are calculating the institutions involved in prevention, such as
the Municipal Committee on Problems of
Alcohol, Alcoholics Anonymous Club, Municipal Cultural Centre. Draws attention
to say which shows the Communal Commission of Alcohol Related Problems as a
source of money for prevention.
Respondents also give examples of oneoff events in the municipality, which are
running, conferences, the whole cultural
and sporting events to mark day of the village. These are public performances for all
residents and visitors, artistic performances of famous bands, shows, exhibitions,
fairs of folk art, discos. Probably the single
events contribute to the development of
local culture and activate people. However, there are statements critical of these
events, because during their lifetime sells
large quantities of alcohol (mainly beer
and wine) and there are drugs, especially
during the disco.
In addition, exchanged various preventive measures, among which dominates
anti alcohol prevention, carried out by the
Communal Commission of Alcohol Related
Problems and the AA (anonym alcoholics)
club. Director of the school says the program of “Take a look differently”, which is
used in his school education in the classroom. As examples of preventive measures
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to indicate the subjects: the impact of
education-szkołyi Parish:
- Socio-therapeutic -recreation activities
-Sports,
-Therapy,
-Educational classes,
-Seizure-related regional folklore.
From the analysis of significant response
to the question of preventive measures, social work, cultural, educational, conducted
in the municipality, emerges a picture of a
wide variety of dispersed activities that are
conducted, and according to respondents are
important for prevention. People are aware of
the significant existing problems, to speak at
length about them, but omit the specific local
situations, which could have an impact, and
survey research that revealed students.
Evident lack of cooperation between institutions and individuals in the community, there is mutual criticism, only once
mentioned the good cooperation with persons representing local institutions.
Evident lack of cooperation between institutions and individuals in the community, there is mutual criticism, only once
mentioned the good cooperation with persons representing local institutions.
From that research should be conducted
very carefully, comprehensively, and the investigator should make a thorough analysis
of the results, and then conduct research inspired by discussions with all, the results of
research subjects. Discussions of this type
could be a positive catalyst for “social forces” inherent in the environment.
In interviews with persons significant
number of times there is a need of educational for the whole community of people,
raising their awareness work with the family. Who does? Such persons are significant
according to the people priests. Not once in
this context is not mentioned school. Maybe

there could help to contact with any of the
nearby university? It turns out that sometimes may have some relevance even mere
talk, as demonstrated by my own experience
at the margins of small interviews. In one
of the communities surveyed, because the
initiative was the appointment of AA club,
which was there as a result of conducting
the research interviews with persons significant. Interviews were the nature of mobilizing for action. In the opinion of many speakers have gained recognition and authority.
This problem is much wider, since the
one hand, lies in the youth who is at risk
of social neglect, on the other hand is associated with lack of interest in it of those responsible and significant in the local community. Alone is not enough awareness of
the problems with young people left alone
and neglected, which take the risky behaviors leading to social maladjustment. It is
necessary to take corrective action and local initiatives aimed at young people as an
alternative to negative behavior.
I believe that this lack of cooperation not
only reveal my interviews and my students,
but we have the opportunity to observe
them daily. The phenomenon of mutual
criticism and lack of cooperation occurs not
only in the areas of rural and concerns not
only the problems of children and young
people, but the general social problems, as
well as it concerns cooperation between
governmental and Local Government what
we witnesses, taking into account the phenomenon of flooding in the current year.
The most important proposal which proceed from direct observation and surveys
and research is a call for the cooperation
of important persons and institutions representing them in the interest of the citizens of our country the smaller one plow
call for partnership between government

ARTYKUŁY
agencies and local government at all levels
in the name of it in the wider social good.
streszczenie
Młodzież w społeczeństwach rozwiniętych stanowi kategorię osób znajdujących
się w okresie przejściowym, nie wymagającej bezpośrdniej opieki ze strony dorosłych, a zarazem nie ponoszących pełnej
odpowiedzialności za własną rodzinę.
Jeśli chodzi o młodzież wiejską kwestia
ta jest wciąż mało badana i wymaga zintensyfikowania analizy stanu faktycznego tej grupy osób.
Młodzież wiejska w bardzo zróżnicowany sposób jest postrzegana a uzależnione
jest to od kryteriów ocen funkcjonujących
w konkretnym środowisku.
Wobec współczesnego rozwoju techniki,
uprzemysłowienia, automatyzacji, urbanistyki i wielu innych wpływów, młodzież ta jest
narażona na często niekontrolowane zmiany
postaw, zachowań, myślenia i działania.

Treść artykułu ukazuje ukazuje obraz
młodzieży wiejskiej wyreowany przez
osoby z różnych środowisk, zajmujących
różne pozycje społeczne.
Istotnym
czynnikiem oceniającym
współczesną młodzież jest odniesienie
spostrzeżeń do wzorców wykreowanych
w poprzednich latach - szczególnie w latach ‘90 - nie zawsze sprawiedliwych, autentycznych i objektywnych.
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