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Przedstawiciele społeczności lokalnej
wobec problemów dzieci i młodzieży
w środowisku lokalnym
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.

Z własnego doświadczenia wyniesionego z obserwacji dzieci i młodzieży na wsi
dostrzegam wiele braków i zaniedbań
w ich socjalizacji jak również ich specyficzne problemy uwarunkowane miejscem zamieszkania na wsi. W badaniach
ogólnopolskich młodzież wiejska jest niemalże pomijana. Wyjątkowo prowadzone
są badania dzieci i młodzieży ze środowiska wiejskiego, obejmują one swoim zasięgiem małe liczebnie grupy jak również
wąski teren.
Sytuacja dzieci i młodzieży wiejskiej,
wbrew pozorom, pogorszyła się po reformie samorządowej – rok 1991 i po reformie oświaty w roku 2000. Na sytuację
dzieci i młodzieży z terenów wiejskich
wpływają czynniki natury obiektywnej
i subiektywnej. Do czynników natury
obiektywnej zaliczyć należy: niski poziom wykształcenia rodziców i ich aspiracji edukacyjnych wobec własnych dzieci,
status materialny rodziny, jednym słowem „dziedziczenie” biedy.
Złe warunki materialne posiada więcej jak połowa uczniów szkół wiejskich,
są one wynikiem nieopłacalności pro-
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dukcji rolnej, braku pracy rodziców.
W tej sytuacji pogłębia się zjawisko
podejmowania pracy zarobkowej przez
dzieci, które najczęściej zbierają runo
leśne i sprzedają je przy drogach. Z roku
na rok wzrasta liczba głodnych i niedożywionych dzieci na wsi; w roku 2001
było ich 12%, a w roku 2003 już 22%. (D.
Waloszek 2005). Jeśli wziąć pod uwagę
poziom wykształcenia rodziców dzieci wiejskich to 70% rodziców posiada
wykształcenie zawodowe (w mieście
42,8%), 2,7% wykształcenie wyższe, zaś
23,8% wykształcenie podstawowe i niepełne podstawowe. (GUS2008).
Do czynników natury subiektywnej należałoby zaliczyć: ograniczona liczbę placówek oświatowych zwłaszcza wychowania przedszkolnego, gorzej wykwalifikowaną kadrę nauczycielską, gorszą ofertę
edukacyjną, ograniczony dostęp do kultury, placówek służby zdrowia, gorszą możliwość rozwoju własnych zainteresowań.
Niemalże połowa uczniów z terenów
wiejskich ma szkołę oddaloną o ponad 10
kilometrów od miejsca zamieszkania. (K.
Gutowska, A. Murawska 2009).
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D. Waloszek prowadziła badania młodzieży wiejskiej w latach 2001,2002,2003;
biorąc pod uwagę zainteresowania, postawy życiowe, dostęp do kultury, placówek oświatowych, poziom znajomości języków obcych, język komunikacji
społecznej, podejmowanie pracy przez
badanych. Z tych badań wynika, iż na
przestrzeni trzech lat w sytuacji dzieci
i młodzieży wiejskiej nie zaszły żadne pozytywne zmiany. Ponieważ zmniejsza się
liczba placówek oświatowych, a młodzież
podejmuje coraz częściej pracę zarobkową celem zaspokojenia swoich podstawowych potrzeb.
Ja również w roku 2004 przeprowadziłam badania w trzech gminach wiejskich
województwa lubelskiego, których celem
było poznanie sytuacji dzieci i młodzieży wiejskiej oraz sposobów i możliwości zapewnienia jej warunków własnego
rozwoju, edukacji. W ramach tych badań
przeprowadziłam wywiady z osobami
znaczącymi dotyczącymi problemów
dzieci i młodzieży na ich terenie.
W bieżącym roku odwiedziłam jedną
z tych gmin w celu przeprowadzenia ponownych badań. Badania zostały przeprowadzone w jednej z najmniejszych i najbiedniejszych gmin województwa lubelskiego (na trzynastym miejscu od końca na
213 gmin). Jest to typowo rolnicza, biedna
gmina, na terenie, której istniało Państwowe Gospodarstwo Rolne, które obejmowało 760hektarów, a całkowita powierzchnia
gminy wynosi 6664 hektarów.
W obrębie gminy znajduje się siedem wsi, a osiem sołectw, które w roku
2004 zamieszkiwało 3225 mieszkańców,
a w 2011 3040. Gęstość zaludnienia była
49 osób na kilometr kwadratowy, a jest 45
osób na kilometr kwadratowy. Przyrost
naturalny był i jest ujemny. Stopa bezro-

bocia wahała się od 17-18%, a aktualnie
wynosi 17,8%. Liczba mieszkańców gminy do 18 roku życia wynosiła 720 osób,
a aktualnie jest 562 osoby, ponad 1/3
mieszkańców gminy zamieszkuje w osiedlu popegerowskim (około 1200 osób).
W porównaniu z rokiem 2004 zmniejszyła się liczba placówek oświatowych; było
dwie szkoły podstawowe została jedna. Na
terenie gminy istnieje jedno przedszkole
samorządowe, jedna szkoła podstawowa i jedno gimnazjum, które, w ramach
oszczędności wydatków samorządowych,
połączono w zespół szkół, którymi zarządza jeden dyrektor (jest etat wicedyrektora). Liczba uczniów we wszystkich oddziałach łącznie z zerówką wynosi 222 uczniów.
W roku 2004 było po dwie równorzędne
klasy gimnazjum liczące po ok. 30 uczniów,
a obecnie jest jedna, liczba uczniów waha
się w granicach 20-stu; tylko klasy trzecie
są dwie. Fakt ten jest potwierdzeniem, iż
gmina wyludnia się. Ponadto w roku 2004
było zawartych 9 związków małżeńskich,
a w roku 2010 tylko 5.
Opiekę zdrowotną nad mieszkańcami
gminy sprawuje Gminny Niepubliczny
Zakład Opieki Zdrowotnej, w którym
pracuje lekarz rodzinny, pediatra (2 razy
w tygodniu) i od dwóch miesięcy stomatolog oraz dwie pielęgniarki. Z pomocy
społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej korzysta aż 236 rodzin.
W gminie działa Gminny Ośrodek Kultury,
który prowadził i nadal prowadzi zajęcia
artystyczne, ale korzysta z nich niewielka grupka dzieci ze względu na odległość
i niemożliwość dojazdu. Ponadto na terenie gminy istnieje jedna biblioteka. Za to
na terenie gminy było piętnaście punktów sprzedaży alkoholu, a aktualnie jest
o jeden więcej, w tym tylko pięć z piwem,
i kolejnych pięć z piwem i winem, zaś
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z pełnym asortymentem alkoholi jest pięć
punktów sprzedaży i jeden lokal gastronomiczny. Gmina oddalona jest od miasta
powiatowego o 40kilometrów (42-45km.),
do którego dojeżdża tylko raz w ciągu
dnia autobus. Sieć dróg na terenie gminy
jest bardzo słabo rozwinięta i brak jest
połączeń komunikacyjnych.
Jak już wcześniej wspomniałam jest to
typowo rolnicza gmina, o niezbyt sprzyjających warunkach rozwoju rolnictwa,
chociaż by ze względu na rozdrobnienie
indywidualnych gospodarstw rolnych
(mówiono o komasacji w roku 2004,
ale sytuacja pozostaje bez zmian). Niektóre działki rolne mają powierzchnię
mniejszą jak 10 arów, co uniemożliwia
zgłaszania ich do dopłat bezpośrednich). Średnia powierzchnia gospodarstwa na terenie gminy wynosi 3,8ha.
Ogółem użytki rolne zajmują 75,5 %
terenu gminy, lasy stanowią 23,2%, zaś
pozostałe grunty i nieużytki stanowią
11,3% ogólnej powierzchni gminy. Jeśli
chodzi o uprawy to przede wszystkim
cztery podstawowe zboża. Jeśli chodzi
o hodowlę, to przede wszystkim jest to,
trzoda chlewna i bydło. Gmina posiada
szczególne walory krajobrazowe, ponieważ leży w dolinie rzeki, której obszar
stanowi strefę krajobrazu chronionego,
a w ostatnich latach jest to teren wylewowy rzeki.
Do osób znaczących zaliczyłam; wójta,
księdza, kierownika opieki społecznej,
dyrektora szkoły, przedstawiciela rady
rodziców, przedstawiciela rady gminy,
lekarza rodzinnego, komendanta policji.
Uznałam, iż osoby te, reprezentujące różne społeczne instytucje mają wpływ na
wychowanie dzieci i młodzieży, wspomaganie ich rozwoju. Oni mają możliwości
kształtowania środowiska lokalnego. To

od nich zależy funkcjonowanie administracji i oświaty, służby zdrowia, stan bezpieczeństwa i świadomości społecznej,
a od ich osobowości, sposobu zaangażowania i wzajemnej współpracy wszystko to jest uzależnione. Moi rozmówcy to
osoby wykształcone w średnim wieku,
(tylko Przewodniczący Rady Gminy posiada wykształcenie zawodowe, a średnie
zawodowe przedstawiciel Rady Rodziców). Wśród nich było trzech mężczyzn
tj. wójt, ksiądz i policjant. W porównaniu
z rokiem 2004 na większości stanowisk
nastąpiły zmiany, ponieważ zmienił się
wójt, dyrektor szkoły, kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej, ksiądz, Przewodniczący Rady Gminy i Rady Rodziców oraz
Komendant Policji. Wywiady miały charakter swobodnie prowadzonej rozmowy,
częściowo rozmowy kierowanej - miałam
przygotowane pytania, na które chciałam
uzyskać odpowiedzi. Pytania te były bardzo ogólne, stwarzające możliwości swobodnego wyrażania swoich poglądów.
W porównaniu z rozmowami przeprowadzonymi w roku 2004 moi rozmówcy
nie prosili o podpowiedź, ale starali się
odpowiadać wymijająco, czynił to tak
policjant i Kierownik Ośrodka Pomocy
Społecznej (niespełna rok piastują stanowiska). Problemem było pytanie o to, jaka
inicjatywa na terenie gminy poprawiłaby
sytuację dzieci i młodzieży. Tu wszyscy
wskazywali – poza księdzem na ogólnopolski charakter problemów brak pracy(2004), a w bieżącym roku podkreślali
brak polityki prorodzinnej ze strony rządu. Wyniki wywiadów z osobami znaczącymi były swobodnymi wypowiedziami
na pytania dotyczące problemów dzieci
i młodzieży wiejskiej na terenie ich gminy
oraz sposobów i możliwości zaradzenia
im w środowisku lokalnym.
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Celem przeprowadzonych wywiadów
z osobami znaczącymi na terenach objętych badaniami gmin było uzyskanie informacji, jakie w ich opinii są możliwości
działań, 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?
Pytano o to ludzi, którzy są odpowiedzialni za oświatę, kulturę, sport, profilaktykę
lokalną i mogliby wziąć sprawę w swoje
ręce i zrobić wiele dobrego dla środowiska,
a przede wszystkim dla dzieci i młodzieży
na swoim terenie. Wywiady z osobami odpowiedzialnymi za szereg oddziaływań na
rozwój dzieci i młodzieży pokazują, jak oceniają i postrzegają oni możliwość działań
w środowisku lokalnym.
Teraz podkreśla się 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. Zdecydowana większość wywiadów była przeprowadzona
w życzliwej atmosferze i przy poważnym
traktowaniu problemu przez rozmówcę.
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.

Problemem było pytanie o to, jaka inicjatywa na terenie gminy poprawiłaby sytuację młodzieży. Tu wszyscy 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.
Wyniki wywiadów z osobami znaczącymi były swobodnymi wypowiedziami
na pytania dotyczące problemów dzieci
i młodzieży wiejskiej na terenach objętych badaniami oraz sposobów i możliwości zaradzenia im w środowisku lokalnym
między innymi przez organizację profilaktyki. Odpowiedzi na niektóre pytania
były bardzo obszerne. Przeciętny wywiad
trwał około dwóch i pół godziny.
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 w tabeli 1.
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Tabela 1. Czy i jakie braki, problemy na terenie gminy utrudniają rozwój społeczny, dostosowanie społeczne młodzieży?
Osoba

Rok 2004

Wójt

Brak pracy
Narkotyki
Alkoholizm
Przemoc w rodzinie, ubóstwo
Zła polityka prorodzinna państwa
Ogólna sytuacja w kraju
Brak opłacalności produkcji rolnej

Brak pracy
Zatracenie autorytetów
Brak miejsca spędzania wolnego czasu
Narkotyki
Alkoholizm
Ogólna sytuacja w kraju

Ksiądz

Brak autorytetów Mniejszy dostęp do ośrodków edukacyjnych
Brak miejsc spotkań młodzieży
Brak osób, które zajęłyby się młodzieżą (zwłaszcza gorszą)
Bieda, brak pieniędzy
Mentalność popegerowska
Brak działalności skierowanej na rodzinę,
wzrost rodzin dysfunkcyjnych wychowawczo

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

Niska świadomość mieszkańców
Bierne trwanie w rzeczywistości
alkoholizm nie tylko ojców, ale coraz więcej
matek pije
Brak pracy
Brak pieniędzy
Brak miejsca spotkań dla młodzieży
Niewydolność wychowawcza rodziny patologiczne (z roku na rok więcej)
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 życia kulturalnego na wsi
Brak porządnej bazy oświatowej (na terenie
gminy nie ma żadnej sali gimnastycznej)
Brak pracy
Brak perspektyw
Ż Żadnej rozrywki; wprawdzie GOK organizuje
zajęcia z funduszy unijnych, które trwają 6, 10
miesięcy i koniec; nie ma żadnej kontynuacji
tychże zajęć

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

Lekarz

Przewodniczący Rady
Gminy

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
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Rok 2011

czasu, upadek autorytetów, a niekiedy
badani uznawali, to wszystko, za problem ogólnopolski. Wielokrotnie moi
rozmówcy 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
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Kierownik
Ośrodka
Pomocy
Społecznej

Brak pracy
Szerzące się
Patologie
Alkoholizm
Narkotyki
Brak infrastruktury
na terenie gminy Wyuczona
Bezradność, bierność

Brak perspektyw
Bezrobocie
Brak opłacalności produkcji rolnej
Alkoholizm

Dyrektor
szkoły

Niewydolność wychowawcza, brak zainteresowania dziećmi ze strony rodziny
Patologie, głównie alkoholizm nie tylko ojców,
ale i coraz więcej pijących matek. np. 70 dzieci na
222 dzieci otrzymało paczki mikołajkowe, których
rodziny nie korzystały z opieki społecznej. Dzieci
nie przychodzą na zabawę choinkową, bo ich nie
stać, nie mają podręczników; co jest możliwe
zakupuje biblioteka, a ćwiczenia są kserowane.
Mentalność popegerowska, nieumiejętność
gospodarowania pieniędzmi
Problem tzw. „eurosieroctwa”

Przedstawiciel Rady
Rodziców

Brak ciekawego zajęcia dla młodzieży, problem
wolnych popołudni i pracy, bieda
Niemożliwość podjęcia nauki w dobrej szkole ze
względu na odległość od miejsca zamieszkania
ze względów finansowych; wysokie ceny biletów, brak komunikacji
Brak motywacji do nauki ze względu na sytuację
ogólnopolską
Brak osoby, która by zajęła się młodzieżą
Alkoholizm
Dodatkowe zajęcia w szkole to sposób na podniesienie zarobków nauczycieli, a nie
Sposób na podniesienie poziomu wiedzy uczniów.

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

Zubożenie społeczności wiejskiej
Wieś jest środowiskiem, które nie daje takich
możliwości rozwoju jak miasto
Brak komunikacji, brak infrastruktury
Brak instytucji wspierających rodzinę, dzieci niby
są aktywne, ale to nie to, co powinno być.

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

Komendant
Policji

materialnego obywateli, rodzin, a więc
stworzenia miejsc pracy dla młodzieży,
ich rodziców, ale stałej pracy, a nie dorywczej, sezonowej połączonej z wyjazdami za granicę.
Odpowiedzi udzielone przez moich
rozmówców w roku 2004 a roku 2011 nie
różnią się zasadniczo. Problemem podkreślanym w bieżącym roku jest upadek

Brak pracy przyczyną przestępczości
Kradzieże
Przestępstwa (pojawiają się narkotyki)
Brak zorganizowanych form wypoczynku dla młodzieży

rodziny, dramatyczny wzrost pijących rodziców, podkreśla się alkoholizm kobiet
Brak zainteresowania rodziców dziećmi,
niechęć do współpracy ze szkołą. Jak
również nasilające się zjawisko wyjazdów rodziców do pracy poza stałe miejsce zamieszkania, dość często za granicę,
a dzieci zostawione same sobie. Zjawiska
te wg moich rozmówców nasilają się.
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W ujętych w tabeli odpowiedziach na to
pytanie można wyodrębnić następujące kategorie odpowiedzi:
1. Warunki życia, sytuację społeczną
stanowiącą problem, utrudniający 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
spowodowanych 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 terenie objętej badaniami miny jest niewyraźną. Wójt
zdaje się odwoływać do ogólnopolskiego
charakteru problemów dotyczących jego
gminy, prawdopodobnie celem usprawiedliwienia siebie.
Szkoła jest szczególnie często krytykowana jako niewydolna wychowawczo, generuje stres, a nauczyciele, według rozmówców,
ograniczają się do sztywnej realizacji planu
nauczania z poszczególnych przedmiotów,
a jeśli organizują zajęcia dodatkowe to
głownie po to by mieć możliwość zarobie-

nia dodatkowych pieniędzy, a nie w trosce
o interes uczniów, bo cóż to za zajęcia, które są przedłużeniem lekcji.
2. Brak niezbędnych na danym terenie instytucji lub brak zaangażowania
w działalność już istniejących. Na terenie wybranej do moi badań gminy moi
respondenci wskazują na brak możliwości kulturalnego, zgodnego z zainteresowaniami młodzieży, spędzania wolnego
czasu.; wprawdzie istnieje Gminny Ośrodek Kultury, który prowadzi różnorodne
zajęcia w ramach projektów unijnych, ale
kończą się pieniądze i kończy się realizacja zajęć, czyli brak ich ciągłości.
Ponadto siedziba Gminnego Ośrodka
Kultury znajduje się pomieszczeniu zaadoptowanym, gdzie brak odpowiednich
warunków. 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 brak zainteresowania gorszą młodzieżą.
Na problem braku zajęć i zainteresowania się gorszą młodzieżą szczególną
uwagę zwracał ksiądz. Ze względu na
duże odległości i brak dobrych rozwiązań
komunikacyjnych odzież wiejska nie jest
w stanie korzystać z zajęć kulturalnych.
Brak zajęć sportowych adresowanych
do szerokiej grupy młodzieży – ponieważ
na terenie gminy nie ma żadnej sali gimnastycznej. Problem budowy Sali gimnastycznej był priorytetem dla wójta w roku
2004 i do tej pory nie ma żadnej Sali gimnastycznej na terenie gminy. Miejscem do
prowadzenia zajęć wychowania fizycznego
jest sala lekcyjna odpowiednio dostosowana. Wójt pochwalił się, iż przygotował
projekt i złożył wniosek o fundusze unijne.
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Na moje pytanie, czy jak ich nie dostanie to
nie rozpocznie inwestycji? Odpowiedział
twierdząco. 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.
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”. Dyrektor
szkoły i ksiądz podkreślali, iż jest to mentalność popegerowska. Badani mówią także o niewydolności wychowawczej rodziny, jej patologizacji. Problem niewydolności wychowawczej rodziny w roku 2004
podkreślał tylko ksiądz obecnie, oprócz
wójta, wszyscy to podkreślają, wskazując
na szerzący się alkoholizm już nie tylko
ojców, ale matek. Podkreślają problem
tzw. „eurosieroctwa”; np., w klasie liczącej 22 uczniów tylko dwie matki mają
stałą pracę. Dyrektor szkoły podkreśla, iż
mimo zmniejszającej się drastycznie liczby uczniów jest zmuszana kierować po
dwa wnioski do sądu rodzinnego w ciągu semestru. Zaś liczba uczniów posiadających nadzór kuratorski sukcesywnie
zwiększa się, gdyż w roku 2004 dwóch
uczniów objętych było kuratelą, a w bieżącym aż 11. Dyrektor szkoły, ksiądz, lekarz wskazują na brak odpowiedniej polityki prorodzinnej państwa oraz wskazują
na brak zaangażowania odpowiednich
instytucji i osób, które mogły by wspierać

rodzinę, bo opieka społeczna to tylko daje
pieniądze i utrwala bezradność i biedę.
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
podejmowania działań w środowisku lokalnym.
b. Kolejnym pytaniem, na które udzieliły osoby znaczące z terenu badanej gminy było pytanie (Tabela 2 ):
Jakie problemy młodzieży na terenie
gminy są aktualnie najistotniejsze?
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 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 gminy objętej badaniami jest według odpowiadających: pijaństwo, palenie papierosów już przez dzieci (10-latki są, zdaniem
respondentów, uzależnione). Należy zauważyć, iż w bieżącym roku podkreśla się
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Tabela 2. Jakie problemy młodzieży na terenie gminy są aktualnie najistotniejsze?
Osoba

Rok 2004

Wójt

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

Ksiądz

Brak miejsc
spotkań dla młodzieży
Alkohol
Wulgaryzm
(to okrasa słownictwa)
Narkotyki (wakacje)

Lekarz

Ubóstwo (czynnik ekonomiczny)
Problemy zdrowotne (świerzb,
infekcje-klimat)
Brak możliwości kulturalnego spędzania
czasu wolnego
Pijaństwo
papierosy
Kradzieże (trzeba ukraść, żeby
mieć na używki)

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

problem alkoholizmu w rodzinie, ale też
coraz częściej pije młodzież, a papierosy
to w zasadzie nic groźnego.
Niepokojącym zjawiskiem jest rozpowszechniająca się narkomania, zachowania agresywne, drobne kradzieże. Zwraca
jednak uwagą fakt, iż dyrektor szkoły
delikatnie tylko wspomina, że „pewnie

Rok 2011
Brak pracy
Bieda
Brak Sali gimnastycznej, hali sportowej. Brak
zainteresowania młodzieży sportem.
Od dwóch miesięcy jest stomatolog
Okres transformacji ustrojowej z zachodu przyniósł wiele zła; obserwuje się zagrożenie demoralizacją
Uzależnienie od mediów elektronicznych, już nie
ma problemu z dostępem do Internetu.
Dzieci kl. II uzależnione od komórki, gierki itd.,
Bezrobocie
Brak kultury
Pijaństwo
Narkotyki
Świat oszalał liczy się tylko „kasa” („człowiek tyle
wart, ile ma”)
Brak perspektyw życiowych
Brak świadomości rodziców
Postępująca destrukcja rodziny
Zaciera się granica między normą a patologią
Bieda. Problemy zdrowotne, nie stać rodziców na
wykupienie leków.
Brak świadomości
Pijaństwo
Narkotyki
Papierosy to norma (palą już 10-latki)
Brak możliwości spędzenia wolnego czasu
Drobne kradzieże to sposób zdobycia własnych
pieniędzy
Brak pracy
Ogólna sytuacja w kraju
Pomoc materialna dla dzieci wiejskich jest nie
wystarczająca
Brak miejsca spotkań dla młodzieży
Brak dobrej rozrywki dla młodzieży
Brak instytucji i odpowiednich osób
Brak pieniędzy
Brak możliwości edukacji
Drogie bilety
Brak dobrej komunikacji

są i narkotyki”, ale nie na terenie szkoły. 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,
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Bieda
Ubóstwo
Brak perspektyw
Alkoholizm
Przemoc
Brak opieki ze strony rodziny nad dziećmi z powodu
wyjazdów do pracy poza stałe miejsce zamieszkania
oraz drastyczny wzrost patologii
Nieumiejętność gospodarowania pieniędzmi
Brak dostępu do pedagoga, psychologa, brak możliwości wsparcia dziecku i rodzinie w środowisku
lokalnym(został zatrudniony pedagog na 1/etatu
ale jest to nauczyciel przedszkola)

Dyrektor
szkoły

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

Przedstawiciel Rady
Rodziców

Brak pracy
Brak środków do życia i na edukację
Brak zainteresowania ze strony rodziny
Brak osób, instytucji zajmujących się
młodzieżą
Dużo wolnego czasu
Piją
Palą
Wulgaryzmy
Nielegalny „handelek”
Dorośli wciągają młodzież w picie,
palenie itp.(patologia)

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

Bezrobocie
Alkoholizm (coraz więcej młodych)
Upadek rolnictwa
Postępująca dysfunkcja rodzin
Bierność
Bezradność
Postawa roszczeniowa
Bez inicjatywy
Niemożliwość sfinansowania edukacji młodzieży,
dojazdów
do szkoły średniej

Komendant
Policji

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

Zmiana postaw życiowych z roszczeniowej na
aktywną
Odbudowa autorytetów
Powołanie odpowiednich instytucji wspierających
rozwój dzieci i młodzież
Zmiana modelu funkcjonowania rodziny

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

Bezrobocie
Stworzenie miejsc pracy
Zatroszczyć się o rodzinę, udzielić jej wsparcia psychopedagogicznego
Pracować nad wzrostem świadomości rodziców
Bierność
Bezradność, życie z dnia na dzień bez celu
Brak autorytetów

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 dało
by się temu zaradzić i w jaki sposób?

227

ARTICLES
Tabela 3. Czy gdyby gmina miała pieniądze dało by się temu zaradzić i w jaki sposób?
Osoba

2011

Wójt

Tak w znacznym zakresie
Tworzyć miejsca pracy
Rozwój
Infrastruktury (uzbroić teren, budować
drogi) stypendia
Szkolenia podnoszące świadomość
pozyskać inwestora
pobudować mieszkania komunalne
Wybudować salę gimnastyczną, halę
sportową

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

Ksiądz

Tak
Odczyty, prelekcje, szkolenia dla rodziców
i całych rodzin
Podnoszenie świadomości
Opieka nad ludźmi potrzebującymi pomocy na co dzień
Budowa sali gimnastycznej, ale człowiek
zawsze jest najważniejszy

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

Lekarz

Pieniądze to nie wszystko – głównie to
sprawa chęci.
Można tylko zmniejszyć, ale nie wyeliminować
Zracjonalizować wydatki Samorządu,
zmienić system układów, który wcale
dobrze nie służy

Tak
Poprawić stan finansowy rodziców, co znacząco
zmieniło by funkcjonowanie rodziny
Kultura, oświata – inwestować
Zmienić władze gminy, osoby nieodpowiedzialne,
układy w Urzędzie Gminy
Zracjonalizować wydatki

Przewodniczący Rady
Gminy

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)

Badani często powoływali się na biedę, trudności finansowe, dlatego zapytano, czy gdyby były do dyspozycji
pieniądze, dałoby się tym problemom
zaradzić? Większość udzielonych odpowiedzi była twierdząca, chociaż były
odpowiedzi przeczące, których udzielili
dyrektor szkoły, lekarz i policjant.
Przewaga odpowiedzi twierdzących
świadczy o przekonaniu badanych o wartości i potrzebie posiadania odpowiednich funduszy dla zaradzenia istniejącym
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2004

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 po-
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Dyrektor
szkoły

Nie pieniądze, bo nie da się wszystkim
pracy nie wpłynie się na sytuacje w
rolnictwie, w okresie transformacji
nasilają się patologie,
Priorytet utworzyć system wsparcia dla
rodziny
Wszyscy powinni nawiązać współpracę
tj., władze, Kościół, Szkoła, organizacje
społeczne i podjąć pracę nad zmianą
świadomości
Umożliwić dostęp do pedagoga, psychologa i innych specjalistów

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 rodzice nie wiedzą, gdzie są.
Gmina nie może zaradzić,
Brak wykształconej
kadry, można tylko zorganizować
miejsca spotkań młodzieży

Przedstawiciel Rady
Rodziców

To nie tylko sprawa finansowa to sprawa chęci
Są tacy, którym nic już nie pomoże
wymagają leczenia specjalistycznego
Brak pracy
Brak organizacji
Brak zainteresowania młodzieży
Zorganizować jakieś zajęcia
z pedagogiem psychologiem
zarówno dla dzieci i młodzieży jak
również ich rodziców

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.

Kierownik
Ośrodka
Pomocy
Społecznej

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

Komendant
Policji

Nie, o pieniądze nie zmienią ludzi, którzy nie przejawiają żadnej inicjatywy.

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

mocy rodzinom i przyznanie stypendiów
młodzieży. Jednocześnie wskazywano na
potrzebę prowadzenia pracy wychowawczej i podnoszenie świadomości obywatelskiej. Odpowiedzi przeczące można
podzielić na trzy grupy:
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 orga-

nizację 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.
W odpowiedziach na to pytanie nie ma zasadniczych różnic między wypowiedziami
z roku 2004, a wypowiedziami z roku 2011.
d. Po omówieniu braków i problemów dotyczących problemów dzieci
i młodzieży poproszono o ocenę dzieci
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i młodzieży na terenie badanej gminy
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, w roku 2004, uzyskała młodzież
gimnazjalna 4,1 pomiędzy ocenami osób
znaczących nie ma zasadniczych różnic.
Natomiast w bieżącym roku osoby znaczące z badanej gminy ocenili na 3,3.
Nieco niższa jest ogólna ocena młodzieży, która skończyła już gimnazjum
i uczy się w szkołach ponadgimnazjalnych, bo 3,5 punktu (rok 2004), zaś
w roku 2011 młodzież ta została oceniona na 3,1 punktu. Ogólnie moi rozmówcy
podkreślali, iż młodzież nie jest zła, że
jest dość ambitna, ma wysokie aspiracje
edukacyjne i zawodowe, które dewaluują

Tabela 4. Czy są obecnie na terenie gminy inicjatywy, działania mające na celu poprawienie
szans edukacyjnych młodzieży? Jakie?
Osoba

2011

2004

Wójt

Tak
W szkole wprowadzono dwa języki obce
Bardzo bogata oferta edukacyjna z Europejskiego Funduszu Wspomagania
Rozwoju wsi prowadzone są dodatkowe
lekcje języka angielskiego
Bogata oferta organizacji czasu wolnego,
które realizuje gmina, szkoła, GOK, parafia, ale brak zainteresowania młodzieży
Imprezy integracyjne; wszystko to organizowane ze środków unijnych.
Klub piłkarski „GIGANT”
Dzięki środkom unijnym dla organizacji
pozarządowych udało się stworzyć Młodzieżową Drużynę Pożarniczą (oby tylko
przetrwała)

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

Ksiądz

Tak prowadzone są dodatkowe zajęcia
przez Szkołę i Parafię

Tak szanse edukacyjne są dobre
Wykształcona kadra nauczycieli
Działa Gminny Ośrodek Kultury
Działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Lekarz

Nie wiem
Nic

Nie
Nic nie ma

Przewodniczący Rady
Gminy
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Co rok pozyskiwane są pieniądze na jakieś
zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży,
Tak
które w większości prowadzone są przez
Wprowadzono do szkoły j. niemiecki, j. angielski
nauczycieli w szkole więc są jakby zajęć
lekcyjnych

ARTYKUŁY
się jednak w trakcie negatywnych życiowych doświadczeń. Najniżej przez osoby
znaczące, w roku 2004 została oceniona
dorosła młodzież; ta, która już zdobyła zawód, wykształcenie, gdyż ogólna
jej ocena wynosi zaledwie 2,7 punktu.
Natomiast w bieżącym roku ocena tej
młodzieży była 3,8 punktu. Najwyżej
ocenia młodzież ksiądz. Moi rozmówcy
podkreślali, iż ta młodzież, która zetknęła się z innym środowiskiem, poznała
inne możliwości jest aktywna, przejawia
własną inicjatywę, podejmuje pracę i nie
wraca na rodzinną wieś. Zresztą jak podkreślała dyrektor szkoły i Przewodniczą-

ca Rady Rodziców, że niemalże nie ma
dzieci, które chciałyby zostać na terenie
swojego miejsca zamieszkania.
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 wobec tego osobom znaczącym
pytanie:
Czy są obecnie na terenie gminy inicjatywy, działania mające na celu poprawienie szans edukacyjnych młodzieży?
Jakie?

Tak
Z Europejskiego Funduszu Wspomagania Wsi prowadzone są dodatkowo
2h tygodniowo j. angielskiego, za które
rodzice płacą 5zł miesięcznie, ale brak
zainteresowania ze strony młodzieży
V-ce dyr. Szkoły jest specjalistą do pisania wniosków o fundusze unijne, więc
co rok realizujemy jakąś nową ofertę
zajęć dodatkowych, ale są problemy z
frekwencją. Istnieje GKRPA, ale jej działalności niw widać. Opieka Społeczna to
tylko daje zapomogi.

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

Przedstawiciel Rady
Rodziców

Nie
Nic

Nie
Nic

Kierownik
Ośrodka
Pomocy
Społecznej

Tak
Staramy się wysyłać długotrwale bezrobotnych na szkolenia organizowane
przez biuro pracy (w ubiegłym roku
zostało przeszkolone 15 osób)

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

Komendant
Policji

Tak
Urząd Pracy organizuje kursy, szkolenia
zawodowe
Zresztą dla zainteresowanych i aktywnych to nie problem znaleźć jakieś
szkolenie organizowane ze środków
unijnych; tylko trzeba chcieć

Nie
Nic

Dyrektor
szkoły
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W roku 2004 było 4 odpowiedzi tak i 4
odpowiedzi nie, zaś w bieżącym roku 5
odpowiedzi tak i 4 odpowiedzi nie. Przedstawiciele Rady Rodziców nic nie wiedzą
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. Pozostali rozmówcy wymieniają
takie inicjatywy jak naukę języków obcych, inwestowanie ze strony gminy. Wójt
chwali się, ze obecnie takie gminy jak jego
dużo zyskały, bo mają możliwość z korzy-

stania z Europejskiego Rozwoju Wsi oraz
funduszy unijnych pozyskiwanych na prowadzenie zajęć dodatkowych w szkołach,
czy przez Gminny ośrodek Kultury.
Jak wynika z udzielonych przez osoby
znaczące odpowiedzi na pytanie dotyczące inicjatyw lokalnych, których celem
oddziaływań jest młodzież, niewiele jest
takich inicjatyw ,bądź moim rozmówcom
nic o nich nie wiadomo. Co więc ich zdaniem można by, należałoby robić?
f) Zadano następne pytanie (Tabela 5):
Jaka Pani/ Pana zdaniem inicjatywa mogłaby
poprawić sytuację młodzieży terenie gminy?

Tabela 5. Jaka Pani/ Pana zdaniem inicjatywa mogłaby poprawić sytuację młodzieży terenie gminy?
Osoba

Gmina C

Gmina J

Wójt

Pomoc stypendialna rozwój infrastruktury
Stworzenie miejsc pracy

Przyciągnięcie inwestorów, budowa dróg
Rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego (by
dać pracę)

Ksiądz

Program wsparcia rodziny
Organizacja atrakcyjnych zajęć dla dzieci
i młodzieży, które nie będą miały formy
przedłużenia zajęć lekcyjnych

Większe zainteresowanie ze strony rodziców
w sprawach młodzieży
Zmiana mentalności

Lekarz

Stworzyć miejsca
pracy dla rodziców (wzrasta liczba dysfunkcyjnych rodzin w ostatnim okresie)
Lepiej wykorzystywać pieniądze
Stworzyć możliwość uczestnictwa w kulturze

Poprawić stan finansowy
rodzin (renty dziadków zabezpieczają rodzinę)
by zmienić jej funkcjonowanie
Kultura to „zbędny Wydatek”
Racjonalizacja wydatków
Nieodpowiedzialne, nieodpowiednie osoby na
stanowiskach, zmienić władze gminy

Przewodniczą- Poprawić status materialny rodziny
cy Rady Gminy Stworzyć nowe miejsca pracy

Dyrektor
gimnazjum
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Poprawić szanse, edukacyjne, odciągnąć
od patologii,
Podjąć działania lokalne na rzecz rodziny
Poprawić stan finansów rodziny, ponieważ
1x w roku trudno zorganizować wyjazd do
kina, czy teatru
Uczniów nie chcą brać udziału w zabawie noworocznej, bo nie stać ich na paczkę Mikołajową
Brak podręczników

Zbudować zakład pracy
Przedstawiciel Podnieść świadomość rodziców(zacząć od
Rady Rodzidorosłych)
ców
Stworzyć możliwości rozwoju
zainteresowań
Kierownik
Zakłady pracy – miejsca pracy
Ośrodka
Poprawa stanu dróg i dobre rozwiązania
Pomocy
komunikacyjne
Społecznej
Możliwość dostępu do kultury
Likwidacja bezrobocia problem ogólnopolski (postępująca
brutalizacja życia, nasilająca się agresja
Komendant
wśród młodzieży w szczególności wśród
Policji
dziewcząt itp.
Dysfunkcyjność rodziny, bierność nowy
zawód bezrobotny

Stworzyć miejsca pracy, jeśli nie dla młodzieży, to dla jej rodziców

Utworzenie miejsc pracy
Zwiększyć środki na profilaktykę
Praca nad podniesieniem świadomości dorosłych

Stypendia socjalne (dla wszystkich nie tylko
dla dzieci po PGR-ach)
Miejsca pracy to problem ogólnokrajowy, bo
kiedyś było wszystko
Budowa z zakładu pracy, pozyskanie inwestora
Budowa infrastruktury
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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Połowa badanych twierdzi, że inicjatywą poprawiającą sytuację młodzieży na
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
gminy wiejskiej. Według badanych jest 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. Problemem,
który pojawia się w wypowiedziach moich rozmówców, w bieżącym roku, jest
brak wzorców osobowych w rodzinie oraz
upadek rodziny ze względu na powszechne zjawisko alkoholizmu zarówno wśród
mężczyzn jak i kobiet. Brak odpowiedniej
polityki prorodzinnej ze strony państwa.
g. A może któreś z tych propozycji są realizowane ? Zapytano badanych (Tabela 6),
Czy aktualnie na terenie gminy prowadzona jest jakaś profilaktyka, praca społeczna, kulturalna, wychowawcza? Jeśli
tak, to przez kogo?

Spośród osób znaczących, które udzielały odpowiedzi na to pytanie byli tacy,
którym nic o tego typu działaniach nie
wiadomo. Na uwagę zasługuje wypowiedź dyrektorki szkoły, która mówi, iż
wszyscy wspólnie winni zaangażować
się w działalność na rzecz rodziny. Podobną opinię wyraża ksiądz. Opinię taką
wyrażali w roku 2011, ale nie wspominali o tym w badaniach wcześniejszych.
W tym miejscu trzeba zauważyć, iż wójt
jest zadowolony z tego, co dzieje się na
terenie jego gminy twierdząc, że dzięki funduszom unijnym jest prowadzone
wiele zajęć edukacyjnych, kulturalnych,
sportowych, imprez integracyjnych. Komendant Policji również przechwala
się (czytając ze swojego sprawozdania),
wyliczając liczbę programów realizowanych przez Policję, aczkolwiek dyrektor
szkoły nic nie wspomina o współpracy;
zauważyć trzeba, iż szkoła nie ma nawet
sali gimnastycznej, w której mógłby być
przeprowadzony dla uczniów całej szkoły
pokaz policyjny z psem w ramach akcji
„Czy psy gryzą?”
Pozostałe odpowiedzi mają charakter
wyliczania instytucji zajmujących się profilaktyką, takich jak Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Gminny Ośrodek Kultury. Zwraca uwagę
wypowiedz wskazująca na Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jednak moi rozmówcy, wśród nich
dyrektor szkoły i lekarz rodzinny podkreślali, że jest ona, ale jej działalność jest
niewidoczna w środowisku lokalnym.
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 mieszkań-
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Tabela 6. Czy aktualnie na terenie gminy prowadzona jest jakaś profilaktyka, praca społeczna, kulturalna, wychowawcza? Jeśli tak, to przez kogo?
Osoba

2011

2004

Wójt

Tak dzieci z rodzin patologicznych
i o niskich dochodach mają bezpłatne
obiady w szkole
Istnieje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Tak Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka
Gminny Ośrodek Kultury - kultura
Klub sportowy, schola, ministranci szkołapraca wychowawcza,
Praca społeczna księdza

Ksiądz

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
Gminny Ośrodek Kultury
Biegi „łysobyckie” -impreza sportowa Festyny
Konkursy poetyckie

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Zajęcia pozalekcyjne

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

Nic mi o tym nie wiadomo ogranicza
się do funkcjonowania szkół-zajęcia
Pozalekcyjne, dodatkowe lekcje języka
angielskiego
Akcje pomocy dzieciom biednym

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych,
Warsztaty terapeutyczne
Ksiądz – schola
Klub sportowy

Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
Gminny Ośrodek Kultury

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
Gminny Ośrodek Kultury

Profilaktykę
prowadzi Policja poprzez realizację
programów np. „żyj bez narkotyków”
Bezpieczna droga do szkoły
- sekcja ruchu drogowego
Karta rowerowa
Znakowanie rowerów drugoklasistów
Czy psy mogą gryźć –policyjne pokazy
organizowane na sali gimnastycznej

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)

Zajęcia prowadzone przez parafię;
Schola, ministranci

Dyrektor
gimnazjum

Przedstawiciel
Rady Rodziców

Komendant
policji
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ców 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.

Jako przykłady działań profilaktycznych badani podawali: oddziaływania
wychowawcze szkoły i parafii: zajęcia
sportowe, zajęcia wychowawcze, zajęcia związane z regionalnym folklorem.
Natomiast w bieżącym roku wskazywali na prowadzone dodatkowe zajęcia
pozalekcyjne w szkole z funduszy unijnych oraz Europejskiego Programu Rozwoju Wsi. Jak również zajęcia prowa-
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dzone w ramach programów unijnych
przez Gminny Ośrodek Kultury.
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
wychwalane, przez innych określane
jako „to, nic dobrego”.
Uwidacznia się brak współpracy pomiędzy poszczególnymi instytucjami
i osobami na terenie gminy, występuje
wzajemna krytyka, tylko ksiądz i dyrektor szkoły wspominają o tym, iż powinny być prowadzone działania we
wzajemnej we 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 jest ksiądz (tak było
w roku 2004), ale w roku 2011 żaden
z moich rozmówców nie wspomina
o tym. 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 z wywiadów z osobami znaczącymi wynika, że
młodzieży wiejskiej brakuje możliwości
rozwoju własnych zainteresowań, sposobów i miejsc kulturalnego spędzenia
czasu wolnego.

Rozmowy tego typu mogłyby być
czynnikiem pobudzającym pozytywne
„siły społeczne” tkwiące w środowisku. Wydaje mi się, iż pożądane byłoby
utrzymanie nawiązanego w ramach niniejszy badań kontaktu przez badającego z osobami znaczącymi, a także instytucjami, które reprezentują w środowisku wiejskim, ponieważ moi rozmówcy
dokładnie pamiętali mnie i opowiadali
spontanicznie o tym, co aktualnie dzieje się na terenie gmin. 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.
Istnieje problem „gorszej”, a więc tej,
która jest bardziej zagrożona niedostosowaniem społecznym aczkolwiek pojawia się on tylko w wyjątkowo wywiadach. Jedynie ksiądz podkreślają potrzebę zajęcia się gorszą młodzieżą, gdyż
ona nie ma takiej motywacji do podejmowania aktywności poprzez uczestnictwo 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 zasięgnięciem zainteresowań instytucji lokalnych, skierowanych
na pracę z młodzieżą i dla młodzieży.
Problem ten jest znacznie szerszy, gdyż
z jednej strony tkwi w osobowości
młodzieży, która jest zagrożona niedostosowaniem społecznym, a z drugiej
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strony brakiem zainteresowania się
nią osób odpowiedzialnych i znaczących w środowisku lokalnym. Ponieważ
sama świadomość istnienia problemów
z młodzieżą pozostawioną samą sobie
i zaniedbaną, która podejmuje zachowania ryzykowne prowadzące do niedostosowania społecznego nie wystarczy.
Konieczne jest podejmowanie działań
naprawczych i inicjatyw lokalnych skierowanych do młodzieży będących alternatywą dla zachowań negatywnych.
Dokonując porównania wywiadów
z roku 2004 i roku 2011 z osobami znaczącymi na temat sytuacji dzieci i młodzieży na terenie ich gminy nie sposób
nie zauważyć, iż sytuacja nie tylko
nie uległa zmianie, ale pogorszyła się,
ponieważ nasiliła się wzajemna krytyka szkoły i rodziny. Wielu rozmówców wskazuje na degradację rodziny;
nowe zjawisko alkoholizm kobiet, Jak
w roku 2004 podkreślano brak dostępu do Internetu, tak teraz mówi się
o powszechności dostępu do internetu,
wręcz o uzależnieniu. Gminny Ośrodek Kultury czynny jest w niedziele po
to by umożliwić dostęp do internetu
mieszkańcom z terenu gminy (8 stanowisk). W roku 2004 były narzekania,
iż nie ma żadnych dodatkowych zajęć
pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży,
które podnosiłyby jej szanse edukacyjne, a w roku 2011 powtarzają się narzekania ze strony szkoły i wójta, że
są prowadzone zajęcia edukacyjne, ale
brak zainteresowania nimi ze strony
młodzieży. Obserwuję się wręcz niechęć
ze strony rodziców, którzy uważają, że
zajęcia te to przedłużenie lekcji i stworzona możliwość dodatkowego zarobku
dla nauczycieli.
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Na wsi jest wiele luk i braków w socjalizacji dzieci i młodzieży. Powszechne badania młodzieży wiejskiej są często ignorowane. Obejmują one między
innymi badania według W. Waloszek W.
(2005). Ja też w 2004 r. przeprowadziłam badania młodzieży w trzech powiatach, których celem było poznanie sytuacji dzieci i młodzieży oraz możliwych
sposobów ich edukacji. W tym badaniu
przeprowadziłam wywiady ze znaczącymi ludźmi.
W tym roku byłam w jednym z gmin,
gdzie chciałam sprawdzić, czy i co się
zmieniło w tym temacie. Ta wieś jest
jednym z najmniejszych i najbiedniejszych gmin województwa lubelskiego.
W roku 2004 nastąpiło dalsze pewnych
problemów a to z racji iż, jest to jedyna
szkoła a ponadto zmniejszyła się liczba
uczniów. Osobami które wypowiedziały
się w badanym temacie to ksiądz, dyrektor, kierownik ośrodka pomocy społecznej, przedstawiciel rady rodziców,
przewodniczący rady gminy, lekarz rodzinny, komendant policji. Zostali oni
dlatego przebadani, ponieważ mają oni
potencjalny wpływ na pewne zmiany,
są odpowiedzialni na kulturę, sport,
edukację, profilaktykę. Przeprowadziłam z nimi wywiady. Pierwszym pytaniem jakie było im postawione dotyczyło: czy i jak braki powodują trudności
rozwoju społecznego? Na to pytanie
otrzymałem bardzo bogaty materiał  
odpowiedzi. Wśród listy wielu różnych
problemów, dość często powtarzane
jest: bezrobocie, alkoholizm, brak pracy, brak możliwości spędzania wolnego
czasu, upadek władzy, a wielu respondentów uznało, że to wszystko jest problemem nie tylko tej gminy czy miej-
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scowości lecz całego kraju. Odpowiedzi
w 2004 i 2011 nie różnią się zasadniczo. Problemem znaczącym w tej chwili
jest głównie upadek rodziny, znacznie
zwiększające się zjawisko alkoholizmu
kobiet.
Kolejne pytanie brzmiało: jakie problemy młodzieży na terenie gminy są
aktualnie najistotniejsze? Moi rozmówcy podkreślili, że często dzieci są pozostawieni samym sobie. Istnieje problem
tzw. sieroctwa młodych ludzi, którzy są
bardziej zagrożeni niedostosowaniem
społecznym. W tym roku moi rozmówcy podkreślali eurosieroctwo jako problem. Inną kwestią jest to, czy gmina
miała pieniądze aby mogła te problemy
zmniejszyć i w jaki sposób? Większość
odpowiedzi była tak. Jeden rozmówca
podkreślił, że same pieniądze nie rozwiążą problemu, jest to człowiek najważniejszy. Innym znaczącym problemem było poczucie braku perspektyw
i tym samym brak optymizmu życiowego szczególnie ludzi młodych.
SUMMARY
Representatives of local community towards the problems of children and youth
in the local environment.
In the countryside there are many
gaps and omissions in the socialization of children and adolescents. The
nationwide study rural youth is almost
ignored. Existing studies cover a small
group, and rustic area. These include,
among other research and Waloszek W.
(2005). I, too, in 2004 conducted a study
of youth in three rural districts, whose
goal was tolearn the situation of children and adolescents and the ways possible to ensure its own development of
education. In this study conducted in-

terviews with significant people.
This year, I visited one of these municipalities, and I repeated thisstudy
wanted to see if and what has changed.
This village is one of the smallest and
poorest municipalities Lubelskie. In
comparisonwith 2004 reduced the
number of schools, because there is
onlyone elementary school. For individuals, it placed considerablemayor,
priest, headmaster, head of the center
of social assistance, a representative
of the parents’ council, chairman of
the municipal council, a family doctor, police commander, as they have
the potential to impact, are responsible
for culture, sport, education, prevention. Interviews with significant people
talk freely in nature.The first question
was whether and how the deficiencies,
problemsin the municipality impede social development, social adaptation of
outh? To this question I received a very
rich andcomprehensive response. Lists
a number of different problems, among
which repeated unemployment, alcoholism, lack ofprospects, lack of leisure
opportunities, the collapse of authority, and sometimes the respondents acknowledged that everything is a problem nationwide. Answers in 2004 and
2011 did not fundamentally differ. Issue
highlighted in the current year is the
collapse of families, dramatically increasing number of parentswho drink,
the new phenomenon of women’s alcoholism.
The next question was, what problems youth in the community arecurrently the most important? Responses
to this question partlyoverlap with the
responses to the previous question.
However, theyare more detailed. My
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interlocutors pointed out that children
andyoung people are left alone. There
is a problem of so-calleddisadvantaged
young people who are more at risk of
social maladjustment. This year, my interlocutors stressed the problem oforphanhood euros.
Another question was whether the
municipality had had money,could be
remedied, and how? Most of the response was, yes, butthe caller insisted
that money alone will not solve the
problem because it is the most important man. Significant others I asked
about scores of young people, whether
it is young people feeling a lack life
prospects with a sense ofhelplessness,
whether it is young people active and
optimistic abouttheir future. In 2004,

the highest score obtained secondary
school students in 2011 (3.8), young
adult, who won the job and education.
Next question: do some activities are
carried out, the initiative? Here are the
activities to be shared by the school
and parish.
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