
Przedstawiony poniżej raport powstał w ramach realizacji przez Stowarzyszenie Niezłomna

Polska-Dobre Słowo ,które realizując projekt zadania publicznego pt:” Młodzież siłą społeczeństwa-

”sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności -Centrum Rozwoju Społeczeństwa

Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022–2033 rok .

Stanowi on diagnozę potrzeb środowiska młodego 13-19 lat lokalnego i ma za zadanie wspomóc

inicjowanie działańw realizacji dalszej części projektu, amianowicie udziału społeczności młodzieżowej

w życiu lokalnym ,społecznym ,politycznym .

Głównym założeniem projektu było zwiększanie obecności organizacji młodzieżowych w życiu

publicznym w działaniach dotyczących m.in. edukacji obywatelskiej, solidarnościmiędzypokoleniowej,

a także analizy sytuacji młodzieży. Uzyskanie odpowiedzi na temat potrzeb kulturalnychmłodych ludzi

, grupy, co przyczyni się do zwiększenia zaangażowaniaw życiu społeczności z terenu gminy Poniatowa

poprzez pobudzanie aktywności kulturalnej mieszkańców , odkrywanie, rozwijanie i wspieranie

inicjatyw kulturotwórczychmłodzieży .

Demografia w Gminie Poniatowa

W okresie od początku do końca 2022 r. liczba mieszkańców Gminy zmniejszyła się o 260 osób, przez

co na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosiła 13 525 osób. Na przestrzeni ostatnich lat liczba mieszkańców

systematycznie zmniejsza się, co obrazują poniższe wykresy oraz tabele. Powodem zmniejszania się

liczby mieszkańców jest emigracja zarobkowa. Nie bez znaczenia w omawianym okresie jest także

dodatkowa liczba zgonów spowodowana pandemią COVID.

Struktura wiekowa młodych mieszkańców Gminy Poniatowa w odniesieniu do poszczególnych

kategorii wiekowych w 2022 roku:

- liczba kobiet w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej) wyniosła 1163 osób,

- liczba mężczyzn w wieku przedprodukcyjnym 1181,

Działalność oświatowa w Gminie Poniatowa

W Gminie Poniatowa funkcjonuje 6 jednostek oświatowych, dla których Gmina jest organem

prowadzącym:

1) Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej (SP1),

2) Szkoła Podstawowa im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Niezabitowie (SP2),

3) Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Kowali (SP3),

4) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kraczewicach (SP4),

5) Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Poniatowej Kolonii (SP5),

6) Przedszkole Miejskie w Poniatowej (PM),



W Poniatowej funkcjonuje także Zespół Szkół, którego od 1998 r. organem prowadzącym jest

Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim.

Przy 4 szkołach podstawowych działają oddziały przedszkolne, są one utworzone w: Niezabitowie,

Kowali, Kraczewicach oraz Poniatowej Kolonii.

W Gminie Poniatowa funkcjonują także placówki niepubliczne, dotowane przez Gminę:

1) Społeczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Wronowskiej,

2) Społeczne Przedszkole w Dąbrowie Wronowskiej,

Obsługa administracyjna i finansowo-księgowa jednostek budżetowych działających w zakresie

oświaty, jest zapewniana przez Miejsko-Gminny Zespół ds. Obsługi Oświaty w Poniatowej.

We wszystkich placówkach oświatowych zapewniona jest obsługa organizacyjna.

Szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne.

Szkoły podstawowe są placówkami obwodowymi. Nauka w szkole podstawowej jest obowiązkowa i

trwa 8 lat. Czas nauki jest podzielony na dwa etapy: w klasach I-III prowadzona jest edukacja

wczesnoszkolna, od klasy IV wprowadza się przedmioty i ścieżki edukacyjne.

W szkołach podstawowych w Gminie uczyło się 1022 uczniów (stan na 30.09.2022 r.), w tym: w

szkołach publicznych 971 uczniów, a w szkole społecznej o uprawnieniach szkoły publicznej 51

uczniów.

„Dlaczego młodzi ludzie nie angażują się politycznie i społecznie w regionie czy lokalne?”

Wielu młodych ludzi bardzo intensywnie żyje w mediach społecznościowych, obserwuje youtuberów,

celebrytów, profile swoich znajomych. Żyją w swoich bańkach, nie wiedząc, co dzieje się w Polsce i na

świecie. Mają swoje prywatne- gorące tematy, myśląc, że polityka ich nie dotyczy. Lubią narzekać na

system, ale czy mają do tego prawo- skoro nie biorą udziału w jego budowaniu? Moim zdaniem- nie.

Muszę przyznać, że brakuje w naszym systemie szkolnym nowoczesnych i atrakcyjnych medialnie

działań na rzecz edukacji politycznej. Ogólnopolska średnia z wiedzy o społeczeństwie na maturze

wynosi w ostatnich latach 23- 26 %. Młodzież uznaje przedmiot za nudny i trudny. Czy można udawać,

że polityki niema, żemożna bez niej żyć?Możemożna, ale czy należy tak robić? Polityka jest niezbędna

w państwie i tak naprawdę chroni nas obywateli, warto wysilić się i świat polityki obserwować. Dobrze

jest znać podstawowe mechanizmy społeczne, aby podejmować świadome wybory, bo czy nam się to



podoba, czy nie- polityka rządzi naszym życiem! Naszym zadaniem jest aby , wśród młodych ludzi

nastałamoda na politykę, aby młodzi ludzie umieli dyskutować, walczyć na argumenty, żebymieli wizję

swojego państwa, gminy ,Europy .

Z licznych badań wynika, iż politycy są grupą społeczną niecieszącą się szczególnie duży zaufaniem

społecznym. Nastawienie Polaków do osób trudniących się tą profesją można określić jako chłodne,

zdystansowane i nieufne. Pomimo zmian na scenie politycznej w Polsce, stosunek społeczeństwa do

polityków oscyluje na podobnym poziomie. Z badań pokazujących poziom szacunku społecznego dla

poszczególnych profesji wynika, iż zawód polityka niezmiennie nie zyskuje uznania, a jego

przedstawiciele nie cieszą się szacunkiem publicznym.1 2 Wizerunek polityka składa się z niechlubnych

przywar. Przede wszystkim osobie takiej zarzuca się stawianie własnych korzyści ponad dobro

społeczne, co stoi w sprzeczności z głównymi założeniami roli, jaką powinien odgrywać w

społeczeństwie – pracować dla dobra obywateli i państwa. Zdaniemwielu badaczy społecznych, Polacy

nie wierzą w obietnice wyborcze. Należy tu zaznaczyć, iż polscy politycy wykazują łatwość w ich

składaniu. Niestety przekłada się to na znaczącą ilość niespełnionych zapowiedzi, co bezpośrednio

prowadzi do ograniczenia zaufania. Młodzi nie wyróżniają się na tle reszty społeczeństwa pod

względem stosunku do polityków. Dlaczego młodzi ludzie nie angażują się politycznie?Aż 40 %

młodzieży wskazuje ,że ma dość kłótni polityków .20% woli przyjemniejsze tematy niż polityka .Dla

wielumłodych ludzi polityka się kojarzy się tylko z biznesem aż 30% tak uważa ,zawodem 20% .Dystans

do polityki w zrachowaniach młodzieży przejawia się w kilku aspektach. Niestety młodzi ludzie nie

mają nawyku regularnego udziału w wyborach, zaczynając od samorządu szkolnego, a na wyborach

parlamentarnych kończąc bo tylko 55% chodzi na wybory aż 45 % zostaje w domach nie widzi potrzeby

iść na głosowanie . Pocieszającym może być fakt, że 55 % to nie tragicznie mało . Brak uczestnictwa w

wyborach jest świadectwem braku edukacji obywatelskiej i prawdopodobnie bierności politycznej

rodziców. Trwała absencja wyborcza młodzieży może być zjawiskiem niebezpiecznym dla demokracji,

bowiem przechodząc do kolejnych kohort wiekowych, młodzi mogą reprodukować ten nawyk w

przyszłości, co wpłynie na obniżenie ogólnej frekwencji wyborczej. Po drugie, brak udziału wwyborach

może powodować brak poważnego traktowania tego sektora społecznego przez polityków, brak oferty

wyborczej i brak zainteresowania polityków młodymi . Jak pokazują wyniki przytoczonych badań,

młodym osobom bardzo trudno jest znaleźć odpowiednią reprezentację swoich interesów. Połowa

twierdzi 50 % nie ma na kogo głosować , że nie ma takiej partii, która budziłaby ich sympatię. Jeśli

młodzi ludzie decydują się głosować, najczęściej swój głos oddają na dwóch głównych aktorów sceny

politycznej jak z naszych ankiet wynika jest ich połowa 50% .

Młodzież wykazuje duży brak zaufania oraz niechęć do osób trudniących się tą profesją. Odpowiedz

na pytanie czy można udawać, że polityki nie ma, że można bez niej żyćwskazuje aż 70 % młodzieży

Z badań przeprowadzonych przez naszych ankieterów wynika, iż większość obywateli

zakwalifikowanych jako grupa młodych, widzi osobę polityka jako kogoś zimnego oraz

niekompetentnego. Aż 57% respondentów określiło swoje uczucia w stosunku do polityków jako zimne

natomiast 22% przeciwnie - jako ciepłe. Badana grupa wykazała wyraźne stanowisko określające

poziom kompetencji osób będących przedmiotem badań. Aż 55% respondentówwyraziła obawy co do

ich braku, przeciwnego zdania była jedna czwarta badanych.
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Dlaczego młodzi ludzie nie angażują się politycznie?

1. wskazuje że ma dość kłótni 2. wybiera przyjemne tematy

3. nie lubi polityki 4. stara się być na bieżąco z polityką
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Czym dla młodego człowieka jest polityka?

1. biznes 2. zawód

3. kasa i szmal 4. dokonywanie zmian w życiu społecznym

5. walka o władzę 6. wpływ na świat

7. nie wiem


