OCEAN MOŻLIWOŚCI
DIAGNOZA
potrzeb i działań młodzieży
z gminy Pakosław

Pakosław, marzec 2020 r.

WSTĘP

„ N I E M A Z N AC Z E N I A C Z Y M A S Z S T Y L , R E P U TAC J Ę , C Z Y P I E N I Ą D Z E .
J E Ś L I N I E M A S Z D O B R E G O S E R C A , N I E J E S T E Ś N I C Z E G O W A RT.”
- LOUIS DE FUNÈS

Opracowanie diagnozy środowiska lokalnego młodzieży z gminy Pakosław odbyło się na przełomie lutego i marca 2020 r. Powodem
sporządzenia diagnozy była chęć wzięcia udziału w projekcie Równać Szanse organizowanego poprzez Polsko Amerykańską Fundację

Wolności oraz Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.
Fundacja MAPA, która podjęła się tego wyzwania, to młoda organizacja, która powstała w listopadzie 2019 r. Na swym koncie nie ma
jeszcze zrealizowanych projektów, jednakże jako jej członkowie zdobyliśmy cenne doświadczenie w innych organizacjach we
Wrocławiu, gdzie mieszkaliśmy. Stąd łatwiej dostrzec nam różnicę i potrzebę wyrównywania szans. Dodatkowo mieszanka nowo

przybyłej osoby (Agnieszka) wraz z osobą, która całe swe dzieciństwo i lata młodzieńcze żyła na terenie gminy (Piotr), pozwala nam
na odkrywanie tego co nieodkryte oraz dodaje chęci do wsparcia młodych poprzez realizację wraz z nimi zajmujących projektów.
Fundacja prowadzi szeroko rozumianą edukację, skierowaną przede wszystkim do dzieci i młodzieży, choć nie wyklucza wsparcia
każdego, kto wsparcia potrzebuje, niezależnie od wieku. Działania fundacji opierają się na założeniu, że podstawą dorosłego życia jest

zdolność do autorefleksji, a misją fundacji jest jej zaszczepianie.
Stworzenie diagnozy, to dla nas chęć zwrócenia uwagi na sytuację gminy Pakosław - jej niekwestionowane walory i potencjał.
Chcielibyśmy, aby diagnoza była pomocna dla wszystkich pragnących zrealizować działania na rzecz naszej gminy, a w szczególności
młodego społeczeństwa gminy Pakosław. Chcielibyśmy zwrócenia uwagi na marzenia i potrzeby młodych. W nich kryje się ocean

możliwości do wspólnych działań.
Agnieszka i Piotr Smakulscy
Członkowie Fundacji MAPA

CELE I METODY OPRACOWANIA DIAGNOZY
Celem diagnozy była chęć rozpoznania potrzeb, środowiska w jakim żyją, uczą się i wyrastają młodzi.
Celami szczegółowym było zwrócenie uwagi i zdobycie wiedzy na:
-

zaangażowanie i integrację lokalnego społeczeństwa

-

potrzeby i potencjał do nowych inicjatyw zwłaszcza na rzecz młodych osób.

-

zdobycie wiedzy na temat otoczenia młodych i świadomości lokalnej oraz uzyskanie odpowiedzi na
pytania: Czym możemy pochwalić się w gminie ? Co jest jeszcze nieodkryte w gminie? Czego brakuje w gminie?
Co młodzież lubi robić kiedy nie musi nic robić? Na co najchętniej młodzi wydaliby własne pieniądze? Gdzie
spędzają czas wolny? Na jakie zajęcia pozalekcyjne, pozaszkolne chodzą? Uzyskaliśmy także informacje na
tematy zainteresowań i potrzeb młodzieży w czasie ich tzw. czasu wolnego. Dowiedzieliśmy się jakie są
plany młodych na przyszłość, jakie są ich marzenia, a wreszcie jaka ona jest i jak wygląda współpraca z
nimi.

Diagnozą objęliśmy młodzież z klas VI w gminie Pakosław, a także osoby, które na co dzień współpracują z
młodzieżą oraz działają na ich rzecz. Zebrane dane są wynikiem ankiet indywidulanych, wywiadów
grupowych z młodzieżą oraz wywiadów indywidualnych z osobami dorosłymi.

Dane statystyczne i informacje dotyczące gminy Pakosław zostały opracowane dzięki danym z Urzędu
Gminy w Pakosławiu, danych statystycznych z GUS oraz raportom dotyczących gminy Pakosław.

ANALIZA BADANYCH I ICH POTRZEB
Na przełomie lutego i marca zebraliśmy wiadomości wśród 56 szóstoklasistów oraz 12 osób związanych z gminą Pakosław
i młodzieżą (wójt, sołtys, dyrektor szkoły, radna, pracownik biblioteki, nauczyciele, przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń
i opiekunowie wolontariatu szkolnego).
Chcieliśmy się dowiedzieć jakie możliwości mają młodzi na spędzenie czasu wolnego i czy z tego korzystają. Jakie mają plany na
przyszłość, czy mają pomysł na siebie lub zmianę otoczenia. Czy obraz młodych widzianych ich oczami oraz obraz młodych
widziany oczami dorosłych pokrywa się? Jaki jest rzeczywisty obraz ludzi młodych?
W zależności od pytań, ankietowani mogli zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź więc wartość procentowa może przekroczyć
100%
Młodzi ludzie to ocean możliwości. Dzięki nim gmina Pakosław ma potencjał do zmiany, jest motorem napędowym do działań.
Kwestia tylko, aby zaciekawić i słuchać młodych, bo mają wyjątkowe pomysły i chęć do działania.

CHARAKTERYSTYKA GMINY PAKOSŁAW
„tu chcemy się uczyć, pracować , mieszkać i wypoczywać – Gmina Pakosław”
Gmina Pakosław to gmina wiejska. Należy do województwa wielkopolskiego, powiatu rawickiego.
Południowa granica gminy jest granicą pomiędzy województwem wielkopolskim, a województwem dolnośląskim. Gmina zajmuje powierzchnię 78
km2 i składa się z 15 sołectw:
•
•
•

Zaorle
Sworowo
Sowy

•
•
•
•

Pomocno
Podborowo
Pakosław
Ostrobudki

•
•
•
•

Osiek
Niedźwiadki
Kubeczki i
Dębionka
Golejewo

•
•
•
•

Golejewko
Góreczki Wielkie
Chojno
Białykał

Największą miejscowością gminy jest Pakosław będący siedzibą władz gminy, a także większości lokalnych instytucji.
Gmina Pakosław ma 4 878 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 8,0% ludności powiatu. Gmina stanowi 14,0% powierzchni powiatu.
Gmina Pakosław położona jest na południu Niziny Wielkopolskiej, na wysokości około 100 metrów n.p.m., w dorzeczu rzeki Orli, stanowiącej część
dorzecza Baryczy. W gminie występuje sporo wydm, pokrytych w przeważającej mierze lasem z drzewostanem iglastym. Lasy zajmują 21,3%
powierzchni gminy. Warunki klimatyczne są w rejonie Pakosławia łagodniejsze aniżeli we wschodniej części Wielkopolski. Wiosna zaczyna się tu
wcześniej, a zima następuje później. Na podkreślenie zasługuje duża czystość powietrza atmosferycznego, nie ma tu bowiem obiektów
przemysłowych zatruwających powietrze.

Historia ziem wchodzących obecnie w skład gminy sięga I połowy XII wieku.
Pozostałościami wielowiekowej historii Pakosławia i okolic są liczne zabytki,
spośród których do najciekawszych należą zespoły pałacowo-parkowe:

•
•
•
•
•

Park pałacowy w Golejewku z XVIII wieku o powierzchni 4,60 ha, z
zabytkową aleją lipową tzw. aleją zasłużonych koni.
Park pałacowy w Osieku z XIX wieku o powierzchni 15,54 ha,
Park pałacowy w Pakosławiu z XVIII wieku o powierzchni 4,30 ha,
Park dworski w Ostrobudkach z XIX wieku o powierzchni 2,46 ha
Park dworski w Zaorlu z XIX wieku o powierzchni 2,00 ha.

Fot. Wieża bramna w Golejewku

Warte uwagi są również:
• neobarokowy Kościół pw. Wszystkich Świętych w Golejewku wraz z plebanią z
połowy XIX wieku.
• Cmentarz w Golejewku gdzie znajduje się pomnik ku czci I wojny światowej i
powstania wielkopolskiego oraz mogiła osób rozstrzelanych przez hitlerowców
• Kościół pw. Św. Walentego i Macierzyństwa Bożego Maryi Dziewicy w Pakosławiu,
• pomnik ofiar I wojny światowej, powstania wielkopolskiego i II wojny światowej,
• Cmentarz ewangelicki

Fot. Pałac Pakosław

Gmina Pakosław obfituje w szereg obiektów, miejsc i
organizacji, które działają na rzecz lokalnej społeczności,
gdzie można spędzić aktywnie i ciekawie czas.
Są to między innymi:

Szkoły Podstawowe :
w Pakosławiu (z filią
w Sowach) i Chojnie

Kompleks sportowy
w Pakosławiu – orlik,
lodowisko, kort
tenisowy

Hala sportowa w
Pakosławiu

Miasteczko ruchu
drogowego przy SP
w Chojnie

11 świetlic wiejskich

Zalew „Pakosław” w
Sowach z miejscem
do wypoczynku,
rekreacji i kąpieli

Świetlice
integracyjne (Osiek,
Sowy, Golejewo,
Białykał)

Strzelnica sportowa
w Pakosławiu

15 placów zabaw

Siłownia – Pakosław,
Goelejwko
Boiska sportowe –
Pomocno, Chojno,
Sworowo, Pakosław

Ścieżka edukacyjna
„4 pory roku” w
Osieku

Hipodrom sportowy
w Pakosławiu

Ośrodek Kultury i
Rekreacji

Biblioteka Gminna w
Pakosławiu oraz filia w
Chojnie

Zespół folklorystyczny
„Chojnioki” oraz
„Młode Chojnioki” w
Chojnie, „Mali
Słowianie” w
Pakosławiu

Zespół śpiewaczy
Jawor przy Klubie
Seniora w Pakosławiu

Grupa taneczna PAKA

Chór kościelny
„MAGNIFIKAT” z
Pakosławia,
„CZESTRAM” z
Golejewka

Chór Szkoły
Podstawowej w
Sowach „Rozśpiewane Sowy”

Przedszkola w
Pakosławiu „Śpiewające Skrzaty”

Szkoły Podstawowej w
Pakosławiu –
MODERATO

Chór Szkoły
Podstawowej w
Chojnie „Rumoroso”

Ludowy Uczniowski
Klub Sportowy
„Awdaniec” w
Pakosławiu

Pakosławski Klub
Sportowy „Parada”

Ludowe Zespoły
Sportowe

Grupa Włóczykije z
nad Orli

Koła Łowieckie nr 13
„Drop”w Rawiczu z
siedzibą w Osieku’
Koło Łowieckie nr 31
„Safari„ w Białymkale

Liga Obrony Kraju
Pakosław

Stowarzyszenie
Towarzystwo
Przyjaźni PakosławMoult w Pakosławiu

Stowarzyszenie
Kwaterodawców
Wiejskich
„Gospodarstwa
Gościnne” w
Pakosławiu

Stowarzyszenie
„Wsparcie dla
Każdego” w
Pakosławiu

Centrum Rozwoju
Gminy Pakosław w
Pakosławiu

„Czestram”
Stowarzyszenie na
rzecz renowacji
zabytków i obiektów
kościelnych w
Golejewku

Stowarzyszenie Koło
Gospodyń Wiejskich
"Chojnianki"

Koło Pszczelarzy w
Pakosławiu

OSP w Pakosławiu, Sowach,
Zaorlu, Pomocnie,
Sworowie, Ostrobudkach,
Góreczkach Wielkich,
Golejewie, Chojnie, Osieku.

GMINA PAKOSŁAW OCZAMI MIESZKAŃCÓW
Nasza gmina jest: fajna, dobra, wspaniała, ok - tak określa gminę w większości przypadków badana młodzież. Widzą w niej
potencjał, potrzeby i są chętni do działań na rzecz gminy (m.in. sprzątanie parków, dbanie o dawny cmentarz ewangelicki).
Na pytanie co wyróżnia gminę i czym możemy się pochwalić większość osób dorosłych odpowiedziała, że gmina
Pakosław jest jedną z mniejszych gmin, mało uprzemysłowiona, nie ma bogactw naturalnych, ale media (łącznie z kanalizacją i
światłowodami) są wysoko rozwinięte. Jest gminą spokojną, zadbaną, z terenami zielonymi, bez zanieczyszczeń. Z trudnym
dostępem do miejsc pracy, czy dojazdem do większych miejscowości – Rawicz, Wrocław, Leszno (brak zbiorowej
komunikacji). Na to również zwracał uwagę wójt Gminy Pakosław. Gmina Pakosław inwestuje w rozwój ekologiczny,
turystyczny (ścieżki rowerowe, zbiornik wodny z plażą wraz ze ścieżką wokół niego), posiada duży kompleks sportowy (orlik,
boisko trawiaste, boisko - tartan, boisko do plażówki, boisko do koszykówki, kort tenisowy). Jako jedna z pierwszych miała
nową halę sportową.
Pomimo wielu zabytków historycznych, zwrócono uwagę, że historia gminy jest mało odkryta, mało odświeżona, nie ma
swoistego miejsca pamięci, gdzie każdy (zwłaszcza młodzi) mógłby uczestniczyć w lekcjach lokalnego patriotyzmu. Jak
podkreśla nauczycielka Pani Karolina Samol „Gminę wyróżnia klimat, który tworzą wszyscy jej mieszkańcy. Nikt nie jest obojętny
wobec drugiego człowieka, są wobec siebie pomocni, gościnni”. Co ciekawe, nie ma jednak widocznej współpracy i integracji
sołectw, wg rozmówców każdy dba o swoją wioskę, aby była jak najlepsza i korzystna, ale nie ma wspólnych działań na rzecz
całej gminy.
W całej gminie dużo się dzieje, są ciekawe imprezy, wydarzenia gminne, nie tylko w samym Pakosławiu – zwraca uwagę Pani
Agnieszka Jeziorska, pracownik biblioteki. Pakosław graniczy z Doliną Baryczy i jak podkreślają respondenci to wyróżnia
nasza gminę spośród innych – przyroda, natura, ma potencjał turystyczny.
W dalszym ciągu jednak remont dróg, ścieżek rowerowych, odświeżenie szlaków turystycznych wymieniają jako inwestycja i
działania do zrealizowania. Co ciekawe również młodzież zwróciła na to uwagę - na przyrodę, przestrzeń i naturalność. I co
ważne chcieliby to zachować i pomimo tego, że ciągnie ich do galerii handlowych - nie zależy im na wybudowaniu jej w ich
gminie. Nie mówią też o przeprowadzce do większego miasta.

ANALIZA BADANYCH I ICH POTRZEB
W spotkaniu diagnostycznym wzięły udział 3 klasy szóste (grupa badawcza), w sumie 56 osób - 37 dziewczyn i 18 chłopców w wieku 13/14
lat, mieszkańcy gminy Pakosław - z Pakosławia i innych wiosek z gminy Pakosław.
Większość uczniów ankietowanych zadeklarowało średnią ocen w zeszłym roku powyżej 4,0. Według ankiety większość dzieci posiada swój
pokój i dojazd do szkoły nie zajmuje im więcej niż 15 minut. Zazwyczaj dojeżdżają autobusem bądź dowozi ich ktoś bliski. Przeważająca ilość
osób zadeklarowała, że nie ma problemów z dotarciem do Pakosławia – miejscowości gminnej.
Dowodzi to, że w gminie są osoby zdolne, mieszkające w komfortowych warunkach, bez trudności z dotarciem tam gdzie aktywności i
atrakcje są w gminie największe – do Pakosławia .

Miejsce zamieszkania
1
3

2
2

4

Góreczki Wielkie
Pakosław
Pomocno

9

20

Sowy
Osiek

Białykał

12

Miejska Górka

2

Ostrobudki
Zaorle

DOJAZD
34

na piechotę
rowerem

17

W jakie dni masz trudności z dotarciem ze
swojego miejsca zamieszkania do Pakosławia
(wykres przedstawia ilość osób)

12
13

ktoś mnie dowozi
autobus

60

52

nie mam trudności

50

DOJAZD

40
30

JAK DŁUGO
DOJEŻDŻASZ

13

43

do 15 minut

DOJAZD

do pół godziny

w niedzilę i święta

20
10
0

4

Młodzież z gminy Pakosław chętnie bierze udział w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych,. Głównie są to zajęcia sportowe – SKS,
piłka nożna, basen, zajęcia taneczne, w dalszej kolejności powodzeniem cieszą się zajęcia językowe oraz chórek szkolny. Do zajęć
pozalekcyjnych dodano także wolontariat szkolny który w Szkole działa dopiero od 2 lat. W pierwszym roku działalności było 7
wolontariuszy, a w chwili obecnej wolontariat aktywizuje ponad 42 osoby z 6-8 klas.
Osoby dojeżdżające mają możliwość uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych, chodź nie wszyscy z tego korzystają, podobnie jak ich
rówieśnicy z Pakosławia.
Zajęcia pozalekcyjne są zajęciami dobrowolnymi i bezpłatnymi. Nie każdy z tej formy aktywności jednak korzysta, dodatkowe zajęcia
pozaszkolne są zajęciami odpłatnymi. W większości przypadków zajęcia odbywają się na terenie Pakosławia (zespół taneczny PAKA,
piłka nożna, koszykówka, siatkówka), w Rawiczu lub Miliczu (basen).
Co ciekawe - osoby, które zaznaczyły brak aktywności w zajęciach pozalekcyjnych i szkolnych zadeklarowały chęć wsparcia i działań.
Być może oferta zajęć nie odpowiadała tej grupie.

Czy bierzesz udział w zajęciach
pozalekcyjnych, pozaszkolnych ?
TAK – 64 % uczniów bierze udział w zajęciach pozalekcyjnych
(w tym 36% uczniów dojeżdżających z innych miejscowości),
56 % uczniów w zajęciach pozaszkolnych (w tym 24% uczniów dojeżdżających)
NIE – 46 % uczniów nie bierze udziału w zajęciach pozalekcyjnych
(w tym 25 % uczniów dojeżdżających),
a 54% pozaszkolnych (w tym 22% uczniów dojeżdżających)

Zajęcia pozaszkolne

1

1

1

1

1

2
nie chodzę

11

lekcje tańca PAKA

2

basen
2

piłka nożna
koszykówka

4

język angielski
tenis ziemny
11

lekcja śpiewu
lekcje gitary

9

lekcja gry na keyboard
zajęcia z psychologiem
9

korepetycje
jazda konna

Zajęcia pozalekcyjne
2

2

SKS
wolontariat

1 1

3

język francuski

3

21

chór

język niemiecki

4

piłka nożna

zajęcia sportowe

8

kółko szachowe

zajęcia dydaktyczne z matematyki i polskiego
18
zajęcia z pedagogiem

Wszystkie ankietowane osoby mają dostęp do Internetu i posiadają telefony komórkowe.
Zazwyczaj jest to im potrzebne do komunikowania się, słuchania muzyki, rzadziej sprawdzania informacji i co najważniejsze –
wbrew temu co uważają dorośli – nie tylko do gier.
Warto zwrócić uwagę podczas komunikowania się z młodzieżą i przekazywania im informacji właśnie na to, że młodzi nie tylko
wykorzystują telefon do rozrywki, ale przede wszystkim do komunikowania się – telefon stał się wielofunkcyjnym narzędziem.
Podczas wywiadu grupowego młodzi na pytanie gdzie można zdobyć informacje o działaniach w gminie stwierdzili, że na tablicy
koło kościoła, na mobidzienniku lub w szkole na plakacie. Wydawać by się mogło, że w dobie cyfryzacji, szybszy i trafniejszy zasięg
byłby poprzez tworzenie grup na portalach społecznościowych, tak aby grupa docelowa jaką jest młodzież mogła otrzymać ta
informację. To jednak działa dopiero jak już zbierze się grupę w świecie rzeczywistym, a później stworzy grupę na portalu
społecznościowym.Wówczas jest to wg młodych najlepszy sposób kontaktu.

Na jakich urządzeniach najczęściej korzystasz z
Internetu
11

Co robisz najczęściej, kiedy korzystasz z Internetu
1%
7%
11%
29%

3

24%

20

28%
51

na swoim telefonie

na komputerze w domu

na telefonie rodziców

na komputerze w szkole

w inny sposób

komunikuję się ze znajomymi (messenger, whatsApp, itp.)
oglądam filmiki
słucham muzyki
gram
czytam o swoich zainteresowaniach
odbieram pocztę

Czas wolny
Czas wolny młodzież spędza w większości na spotkaniach ze znajomymi, graniu w piłkę, tańcach, graniu na
komputerze, a także na podróżach, wycieczkach z bliskimi, odwiedzinach rodziny, czytaniu, malowaniu, rysowaniu.
Młodzież nawet po zajęciach szkolnych z chęcią spędza ze sobą czas. W związku z tym, że w każdej wiosce w
gminie jest plac zabaw, to młodzi mogą spędzać tam czas - na rozmowach, ponieważ do zabaw starszych dzieci jest
niedostosowany., co też często podkreślali w wywiadach. W zależności od miejsca zamieszkania, wybierane są także
parki (Pakosław, Golejewko), zalew (Sowy), czy też boiska. Część osób zadeklarowało spotkania przed sklepem lub
na przystanku.
Ciekawą alternatywą spotkań jest jazda na rowerze po wiosce (zwłaszcza latem), w okresie zimowym częste są
spotkania u siebie nawzajem.
Budynki szkolne i gminne są dostępne dla młodzieży i społeczeństwa lokalnego - udostępniając halę na zajęcia
sportowe, w świetlicach są organizowane różnego typu spotkania, zabawy, koncerty, teatrzyki. Nie ma jednak
przestrzeni kameralnej do przeprowadzenia małych spotkań, konferencji, warsztatów.
Z przeprowadzonych rozmów wynika, że młodzież chciałaby mieć miejsce gdzie można spędzić czas dostosowany
do wieku – skatepark, plac zabaw – siłownia.
Ewidentnie zajęcia w gminie są nastawione na zajęcia sportowe. Kompleks sportowy jest bogato uposażony i
posiada wykwalifikowaną kadrę do poprowadzenia zajęć. Głównymi zajęciami jest piłka nożna prowadzona przez
Awdaniec oraz zajęcia taneczne prowadzone przez PAKA. W mniejszym stopniu także koszykówka prowadzona
przez Rawię. W gminie Pakosław zajęcia z chórku prowadzone są już od przedszkola, poprzez szkołę, aż do chóru
parafialnego, to kolejne zajęcia, w której młodzi biorą udział.
Nie ma niestety zajęć, a przede wszystkim kadry do zajęć plastycznych, kreatywnych, ogólnorozwojowych.
Najbliższe zajęcia z rysunku są w Rawiczu lub Jutrosinie. Obie miejscowości oddalone o ponad 10 km.

O czym marzysz ?
Na koniec ankiety , wywiadu pojawiło się pytanie o marzenia młodych osób. Można je podzielić na grupy
Osobiste
• o rozwijaniu się
• o byciu szczęśliwym
• aby nigdy nie być smutnym
• marzę o spokoju
• o lepszym kontakcie z moim
przyjacielem
• o wakacjach
• o zdobyciu dobrych
wyników
• żeby być zdrowym przez
całe życie oraz nie mieć
problemów w nauce i
śpiewie

Gminne/ życiowe

Zainteresowania

• żeby w Sowach była pizzeria
• żeby koło mojego domu był
asfalt i przystanek
autobusowy (Sowy)
• aby była ścieżka rowerowa
Osiek – Pakosław
• aby nasza gmina była bardziej
nowoczesna
• chciałbym żeby był wielki
plac zabaw i skatepark
• o lodowisku
• o dobrym świecie
• o pokoju na świecie

• żeby lecieć samolotem
• skok ze spadochronem
• skoczyć na bungee
• o wydaniu własnej mangi
(manga- taka książka,
komiks)
• o tym by nauczyć się grać na
gitarze
• o nauce jazdy na motorach
żużlowych
• o malowaniu
• mieć konie
• by ładnie tańczyć

Kim zostanę
• by zostać piłkarzem
• żeby zostać fotografem
• żeby zostać kimś sławnym i
o Tym żeby podróżować
• o byciu youtuberem
• o byciu sportowcem

Rzeczowe
• aby kupić sobie telefon
• żeby dostać quada
• wygrać w lotka i wybudować
dom
• o psie
• ford mustang gt

Dorośli z kolei na pytanie o czym marzą młodzi zazwyczaj odpowiadali: o dostatnim, wygodnym życiu, dobrze płatnej pracy,
dobrym wykształceniu, o swojej przyszłości - żeby była dobra, żeby się powodziło, dobrze się żyło, żeby rodzina była rodziną
prawdziwą, dobre stopnie, a także o tym, żeby być piłkarzem, youtuberem. Pojawiły się też głosy, że tutejsza młodzież nie chce
nigdzie wyjeżdżać, chce żyć tak jak ich rodzice, nie chcą poznawać świata - spokojne życie to często ich marzenie.
Większość młodzieży jednak potraktowała pytanie o marzenia do zrealizowania w krótkim odstępie czasowym „na tu i teraz” (o
psie, o zainteresowaniach, o wakacjach, o dobrych ocenach), nieliczni myślą o swojej przyszłości (kim zostanę), co ważne i istotne
spora liczba osób zwróciła uwagę na to co się wokół niej dzieje („marzenia gminne”).
Na pytanie jak wydałbyś pieniądze, które zarobiłeś – większa ilość osób wydałaby na jedzenie typu fast food, słodycze, wyjazdy
do galerii handlowej (Wrocław, Leszno), a także na cele charytatywne, rzadko na nowe gry czy telefony, co było wiodącą
odpowiedzią wśród pytanych osób dorosłych.

Według dorosłych młodzież jest ambitna, mają możliwość szerokich kontaktów, nie ograniczają się do spotkań z ludźmi
z naszego regionu, są obeznani w świecie bardziej, niż dorośli. Jest zdolna, ma dobre wyniki w nauce oraz w sporcie, posiada
umiejętność korzystania z nowych technologii. Jeśli jest dobrze pokierowana, zmotywowana i „poczuje to”, to działa i ma wiatr
w żaglach.
Każda osoba ma swój plecak doświadczeń i kłopotów, o których nie zdajemy sobie sprawy, bo nie mówią o tym (alkohol
w domu, konieczność zaopiekowania się domostwem, gospodarstwem).
Z drugiej zaś strony według dorosłych młodzież jest również zmanierowana, nie myśli o konsekwencjach, często jest mało
samodzielna. Nie korzysta z możliwości jakie daje im infrastruktura gminna, brak im szacunku do rzeczy wspólnych, cudzej pracy,
mają bardzo ograniczoną liczbę kontaktów, a ich znajomi są mało zróżnicowani. Kontakty towarzyskie podporządkowane
są szkole, tzn., że grupy odniesienia często ograniczają się do koleżanek i kolegów z klasy lub drużyny. Z kolei liczba kontaktów
bezpośrednio przekłada się na liczbę pomysłów np. na wolny czas, na zainteresowania,
Niemniej dorośli podziwiają ludzi młodych za umiejętność obsługiwania wszelkich nowości informatycznych, aktywne
angażowanie się w organizację imprez szkolnych, bezinteresowną pomoc drugiej osobie.

PODSUMOWANIE
Jak wynika z badań, młodzi mają możliwości wzięcia udziału w różnych aktywnościach i część z nich działa. Są
chętni do dalszych działań i spotkań.
Pomimo deklaracji spędzania sporo czasu przed komórką to czas spotkań z grupą rówieśnicza jest dla nich równie
istotny i ważny. Widzą potrzebę zmian i działań na terenie gminy (tworzenie ścieżki rowerowej), są świadomi
ofert gminy, z których korzystają. Większość działań organizowanych przez OKiR i inne organizacje gminne jest
jednak dedykowana dla dzieci (mikołajki, dzień dziecka, spotkania wakacyjne, feryjne), bądź osób starszych (piknik
country, dożynki) i pomimo tego, że są zapraszani na te inicjatywy to czują się jak przysłowiowe „piąte koło u
wozu”, bo atrakcje nie są przystosowane do nich.
Warto zaplanować stworzenie swoistej grupy młodych – liderów, którzy będą dbali o swoją grupę docelową,
stworzą projekt działań i współpracy z organizacjami, których jest sporo na terenie gminy Pakosław.
Po analizie i rozmowach stwierdzamy, że brakuje zajęć plastycznych, kreatywnych, teatralnych i aktywizujących
młodych. Z rozmów wynikło, że powodem jest brak odpowiedniej kadry na terenie gminy Pakosław.
Istotnym zagadnieniem, o którym wiele osób mówiło, był brak programu dbania o lokalną historię. Jeden
z rozmówców ubrał to w słowa: ”Jak ktoś kiedyś powiedział "ludzie bez historii są tylko zbiorowiskiem ludzi" młodzi ludzie, którzy nie będą znać swojej i swoich przodków historii, nie będą czuć się związani z miejscem w
którym mieszkają. Historia to są korzenie dla młodych ludzi, którzy po wyjechaniu na studia, czy też za pracą, zawsze
będą czuć się powiązani z miejscem swoich przodków i chętniej będą wracać do miejsc, gdzie się wychowali.
Sąsiednie gminy starają się dbać o swoją historię, mają muzea (Jutrosin, Rawicz), Miejska Górka (z tego co wiem to
ma Izbę Pamięci); mają też ludzi, którzy interesują się lokalną historią i robią wiele, by mówić o niej (piszą książki,
tworzą artykuły do prasy, prowadzą badania historyczne). Niestety w Gminie Pakosław nie ma jednego miejsca, w
którym można by zebrać całą historię gminy i opowiedzieć o niej przyjezdnym osobom - są tylko pojedyncze
miejsca i są to przeważnie tylko mury bez cennych historycznych pamiątek.”

Młodzież jest niesamowita i zaskakuje swoją ambicją, kreatywnością i dorosłym podejściem do życia, a z drugiej strony brakiem
chęci do działań i odwiecznym „nie chce mi się”. Jednak większość młodzieży to ludzie otwarci, radośni i chętni do działań, a także
z marzeniami i planami na przyszłość co jest kluczowe do dalszego rozwoju. Są chętni do pomocy i działania. Nawet jeśli na chwilę
obecną nie są wolontariuszami lub nie uczęszczają na dodatkowe zajęcia, to deklarują gotowość i czas na działanie oraz chęć
zrobienia czegoś dla siebie i gminy, zrobienia czegoś innowacyjnego i kreatywnego.
Czy jest im trudniej, bo mieszkają w małych miejscowościach wiejskich? „Tak - 2 godziny wcześniej wstają,
później wracają, a muszą zrealizować taki sam program jak młodzież z dużych aglomeracji” (dotyczy to w
głównej mierze młodzieży dojeżdżającej do szkół ponadpodstawowych)- mówi Regina Dybowska (nauczyciel,
dyrygent chóru). Wymaga to od nich dużo więcej trudu, pieniędzy, samozaparcia, ale wydawać by się mogło, że z
jednej strony jest to trudność, ale z drugiej jest to ich atut, przeżyli tyle, że jest im łatwiej. Pani Danuta
Pietruszka Orozco (dyrektor szkoły) zwraca także uwagę, że młodzi (nie wszyscy) „mają marzenia, ale brak im
motywacji do pracy i wiary we własne siły, aby te marzenia realizować.” Pani Elżbieta Łakoma (radna, prezes
stowarzyszenia Wsparcie dla każdego) dodaje, że są „aktywni, na pewno dzieci z naszych szkół są zdolne
i osiągają dobre wyniki w nauce, niczym nie odstają w edukacji od uczniów z dużych aglomeracji,” a Pan Maciej
Hałas prezes stowarzyszenia Ligi Obrony Kraju) dodaje „młodzież z mniejszych miejscowości chętnie pomaga w
różnych społecznych akcjach (np. sprzątanie parku, sprzątanie strzelnicy, i inne). Są mocno przywiązani (bardziej
niż młodzież w mieście) do swoich domów, ziemi i tradycji, przez co mają większy szacunek dla swoich
rodziców”.
Dzieci marzą o podróżach, przestrzeni, dobrej pracy – zawodzie– aby zostać piłkarzem, youtuberem, ale też o
spokoju, ciszy, ścieżkach rowerowych, zmianach zarówno w gminie jak i najbliższym otoczeniu (remont domu).

Wszystkie marzenia są do spełnienia, należy jedynie dobrze pokierować i zmotywować młodych – bo młodzi to
Ocean możliwości, kreatywności i chęci do wspólnych działań.
Zgodnie z mottem Gminy „tu chcemy się uczyć, pracować, mieszkać i wypoczywać – Gmina Pakosław”
młodzi naprawdę mają chęć do działań w przestrzeni gminy i działań na rzecz lokalnej społeczności.
Dajmy im przestrzeń i możliwości do działań !

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które wzięły czynny udział w
procesie tworzenia tej diagnozy:
• młodzieży z SP w Pakosławiu za cenne uwagi i podzielenie się swoimi
pasjami i marzeniami
• dyrekcji i nauczycielom za umożliwienie nam spotkania z młodzieżą
• Pani Dyrektor – Danucie Pietruszka – Orozco,
• Panu Wójtowi Piotrowi Skrzypkowi,
• Sołtysowi Michałowi Wawrzyniakowi,
• Nauczycielom: Pani Reginie Dybowskiej (dyrygent chóru), Pani Beacie
Koszarek, Pani Ewie Pruchnik (opiekunowie wolontariatu szkolnego), Pani
Karolinie Samol (nauczyciel z innej gminy, mieszkaniec Pakosławia), Panu
Marcinowi Wlekińskiemu (nauczyciel z innej gminy, mieszkaniec Pakosławia,
członek zarządu Stowarzyszenia Awdaniec)

Wszystkie zdjęcia przedstawione w diagnozie
pochodzą z zasobów Ośrodka Kultury i Rekreacji
w Pakosławiu, Szkoły Podstawowej im. Marii
Skłodowskiej Curie w Pakosławiu oraz zasobów
własnych.

• Pracownikowi Biblioteki w Pakosławiu Pani Agnieszce Łazińskiej
• Przedstawicielom organizacji : Stowarzyszenie „Wsparcie dla Każdego” - Pani
Elżbiecie Łakomej (radna gminy), Stowarzyszenie Gospodarstwa Gościnne Pani Alicji Smakulskiej, Liga Obrony Kraju – Panu Maciejowi Hałas, Ochotnicza
Straż Pożarna - Panu Adamowi Hauzie. Koło Pszczelarzy w Pakosławiu- Panu
Maciejowi Smakulskiemu

Dziękujemy !

Agnieszka i Piotr Smakulscy
Członkowie Fundacji MAPA

