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Kultura a rodzaje zagro»e« spoªecznych
wyst¦puj¡cych w wybranej grupie badawczej
w ±rodowisku wiejskim  raport z bada«
Culture and types of social threats
occurring in a selected research group in a rural environment
 research report

Abstrakt

W artykule przedstawiono charakter i rozmiar form kultury, oddziaªuj¡cych na
zmniejszenie lub likwidacj¦ zagro»e« spoªecznych w±ród mieszka«ców ±rodowiska
wiejskiego  gminy Wierzbica. Skupiono uwag¦ na tych dziaªaniach kultury, które
przyczyniaj¡ si¦ do przeciwdziaªania zagro»eniom spoªecznym, a co za tym idzie
zwi¦kszaj¡ aktywno±¢ kulturaln¡ respondentów badanej gminy. Dokonano analizy aspektów kultury oraz ich oddziaªywa« na mieszka«ców obszarów zagro»onych
spoªecznie. Badania empiryczne potwierdziªy istnienie zale»no±ci mi¦dzy uczestnictwem w kulturze a wyst¦puj¡cymi zagro»eniami spoªecznymi w±ród badanej grupy.
Zgromadzone dane daªy mo»liwo±¢ dokonania próby oceny uczestnictwa w kulturze mieszka«ców gminy Wierzbica, ich zainteresowa« preferencji i oczekiwa« z tym
zwi¡zanych. Indywidualna diagnoza zagro»e« spoªecznych i ich skutków pozwoliªa na okre±lenie uwarunkowa« uczestnictwa w kulturze. Okre±lono równie» zakres
pomocy socjalnej dotycz¡cej zagro»e« spoªecznych.
Sªowa kluczowe:
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Abstract

The article presents the nature and size of culture forms that reduce or eliminate social threats among the inhabitants of the rural environment  the Wierzbica
Commune. Attention was focused on those cultural activities that contribute to counteracting social threats, and thus increase the cultural activity of respondents
of the surveyed commune. The aspects of culture and their impact on the inhabitants of socially endangered areas were analyzed. Empirical research has conrmed
the existence of a relationship between participation in culture and the existing social
threats among the studied group. The collected data made it possible to make an attempt to assess the participation in the culture of the inhabitants of the Wierzbica
Commune, their interests, preferences and related expectations. Individual diagnosis
of social threats and their eects allowed to dene the conditions of participation in
culture. The scope of social assistance related to social threats was also dened.
Key words:

culture, social threats, rural environment.

Wprowadzenie

Zmiana kulturowa, jaka nast¡piªa w Polsce w wyniku przemian rozpocz¦tych w 1989 roku musiaªa wywoªa¢ wielkie zaskoczenie i niepokój towarzysz¡cy tak gª¦bokim przeksztaªceniom. Przej±cie od realnego socjalizmu
do spoªecze«stwa demokratyczno-liberalnego wi¡zaªo si¦ z wieloma normatywnymi przeksztaªceniami, cz¦sto o niemal»e rewolucyjnym charakterze.
Jednocze±nie zostaªo mocno ograniczone bezpiecze«stwo socjalne spoªecze«stwa. Jego aktywno±¢ i udziaª w kulturze byªy sterowane odgórnie, co zaowocowaªo tym, »e wspóªcze±nie jednostki nie potra¡ oddolnie animowa¢
wªasnej aktywno±ci w zakresie korzystania z dóbr kultury.
Konsekwencje »ycia w warunkach ci¡gªej zmiany niosªy i nios¡ dalej
za sob¡ wiele niebezpiecze«stw oraz zagro»e« spoªecznych. Zagro»enia te
z kolei s¡ zjawiskami zªo»onymi, wymagaj¡cymi kompetentnej wiedzy oraz
uwzgl¦dnienia wyników bada« empirycznych z zakresu psychologii, socjologii, pracy socjalnej, resocjalizacji i innych dziedzin, aby skutecznie wspiera¢
innych. Bez w¡tpienia mo»na stwierdzi¢, »e kultura oddziaªuje na indywidualne postawy i zachowania jednostki. Formy kultury natomiast wpªywaj¡
na zmiany spoªeczne, których celem jest przeciwdziaªanie zagro»eniom spoªecznym. Najwi¦kszym problemem spoªecznym jest bezrobocie, które ogranicza i w negatywny sposób modykuje plany »yciowe mªodych obywateli
w badanym ±rodowisku wiejskim. Dotyczy to nie tylko sfery ekonomicznej,
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ale równie» równowagi psychicznej, której zaburzenie mo»e doprowadzi¢ do
nieodwracalnej degradacji oraz spot¦gowania zjawiska ubóstwa i biedy. Bezrobocie powoduje powstanie obaw zwi¡zanych z zapewnieniem miejsca do
»ycia dla siebie i swojej rodziny. Jednostki w dobie bezrobocia staj¡ si¦ bezradne, zagubione, nie potra¡ odnale¹¢ si¦ w dzisiejszej rzeczywisto±ci.
Efektywne rozwi¡zanie problemów natury spoªecznej uzale»nione jest
od zaanga»owania i wspóªpracy osób bezpo±rednio dotkni¦tych tym zjawiskiem. Tego typu sytuacja cz¦sto zmusza mªodych ludzi do emigracji zarobkowej w kierunku wi¦kszych aglomeracji miejskich i innych Pa«stw wiata.
Mieszka«cy badanego ±rodowiska wiejskiego borykaj¡ si¦ z bardzo powa»nymi zagro»eniami spoªecznymi. Zadaniem gminy jest zapewnienie pomocy
w rozwi¡zywaniu tych problemów. Niepokoj¡cym zjawiskiem jest rozszerzanie si¦ zagro»e« spoªecznych na coraz to wi¦ksze grupy ludzi oraz na mªodsze
pokolenia, które musz¡ mie¢ perspektywy, aby zadba¢ o swoj¡ przyszªo±¢.
Do najwa»niejszych zagro»e« spoªecznych wyst¦puj¡cych na terenie obj¦tym
badaniami zalicza si¦: bezrobocie, korzystanie z zasiªków socjalnych, niskie
zarobki. Czynniki te s¡ ze sob¡ ±ci±le powi¡zane. Bezrobocie wi¡»e si¦ z obni»eniem stopy »ycia rodziny i jej poszczególnych czªonków. Spoªecze«stwo
badanej gminy ubo»eje. Osoby i rodziny dªugotrwale bezrobotne, o niskich
zarobkach i uzale»nione od pomocy spoªecznej, trac¡ umiej¦tno±¢ radzenia
sobie w trudnych sytuacjach, przyjmuj¡ postaw¦ bierno±ci i wyuczonej niezaradno±ci »yciowej.
W efekcie dªugotrwaªego bycia biednym i bezrobotnym tworz¡ si¦ wzorce zachowa« przekazywane z pokolenia na pokolenie, utrwalane w formie
specycznego stylu »ycia, tak zwanej kultury ubóstwa. Bieda ma charakter indywidualny oraz spoªeczny. Bezrobocie z kolei jest jednym z najpowa»niejszych i bardzo negatywnych zjawisk spoªecznych. Brak zatrudnienia
to czynnik powoduj¡cy wyst¦powanie wielu zagro»e« spoªecznych. Trudno
przeceni¢, jakie negatywne skutki powoduje z racji tego, »e dotyka tak»e rodzin osób pozostaj¡cych w stosunku pracy. Nie mo»na zaprzeczy¢ stwierdzeniu, i» ubóstwo dotyczy wi¦kszo±ci, a bezpo±rednio tych osób, które wedªug
powszechnie przyj¦tych kryteriów s¡ uznawane za ubogie, ale tak»e i za takie si¦ uwa»aj¡. Po±rednio dotyka wszystkich  przez ±wiadomo±¢, »e ludzie
biedni oraz potrzebuj¡cy pomocy »yj¡ obok nas.
Na co dzie« spotykamy si¦ z osobami, które bezpo±rednio do±wiadczaj¡
problemów zagro»e« spoªecznych. Coraz cz¦±ciej zdarzaj¡ si¦ sytuacje, »e rodzice prosz¡ o pomoc, sygnalizuj¡ potrzeb¦ wsparcia ze strony szkoªy, gminy,
instytucji i pa«stwa. Dostrzega si¦ wyra¹ne podziaªy mieszka«ców badanej
gminy zarówno w wymiarze materialnym, spoªecznym jak i kulturalnym.
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To wªa±nie bezrobocie i ubóstwo burzy klimat »ycia rodzinnego, oddziaªuj¡c destrukcyjnie na funkcj¦ rodziny, jako podstawowej komórki spoªecznej.
Ogranicza i w negatywny sposób modykuje plany »yciowe jej czªonków.
Dotyczy to nie tylko sfery ekonomicznej, ale równie» osobowo±ciowej oraz
wzorców kulturowych.
Najbardziej niepokoj¡cymi efektami globalizacji s¡ uniformizacja i homogenizacja kultury obejmuj¡ce: j¦zyk, mod¦, kultur¦ materialn¡, styl »ycia, uczestnictwo w ofercie medialnej. Wzory kulturowe przekazywane s¡,
a mo»e raczej rozprzestrzeniaj¡ si¦, przede wszystkim za po±rednictwem
mediów. Sie¢ internetowa staje si¦ coraz bardziej znacz¡cym ±rodowiskiem
wychowawczym i nieodª¡cznym elementem »ycia codziennego wspóªczesnego
czªowieka. Osoby zainteresowane upowszechnianiem kultury powinny przede
wszystkim m¡drze trwa¢ przy zasadach aksjologicznych, moralnych, estetycznych i j¦zykowych. Krzewienie wªasnych elementów kulturowych,
wzmacnia to»samo±¢ kulturow¡ narodów. Ludzie bez poczucia miejsca, posiadanego dziedzictwa, braku przywi¡zania do tradycji w danym kraju nie s¡
w stanie umacnia¢ swojej to»samo±ci. W sytuacjach zagro»e« spoªecznych
niezb¦dna staje si¦ pomoc wielu instytucji, których zadaniem jest wsparcie w przezwyci¦»aniu problemów mieszka«ców maªych miejscowo±ci, przy
wykorzystaniu ±rodków, mo»liwo±ci wªasnych oraz spoªecznych.
Kultura a poziom zagro»e« spoªecznych

W edukacji kulturowej le»y ogromny potencjaª nie tylko wychowawczy,
ale tak»e poznawczy. Mówi¡c o edukacji kulturowej nale»y pami¦ta¢, »e kultura caªy czas si¦ przeobra»a. Trafnie ukazuje to Andrzej Tyszka (2004, s. 19)
wskazuj¡c na to, »e ka»de nowe pokolenie z odziedziczonej kultury co± traci, gubi lub porzuca. Wynika to z zaniechania lub ±wiadomego odrzucenia.
Jednocze±nie ka»de pokolenie wydobywa ze swojego dziedzictwa preferowane
i przydatne elementy, które s¡ kontynuowane i piel¦gnowane. Ka»de pokolenie dodaje do kultury tak»e swój wªasny dorobek. Kultura oddziaªuje zatem
na »ycie i rozwój spoªeczny. Czªowiek dzi¦ki kulturze uczy si¦ norm i wzorców akceptowanych w danym spoªecze«stwie, przechodzi proces socjalizacji
i ksztaªtowania osobowo±ci jednostki. Kultura wskazuje na to, co jest godne
uznania i na±ladowania, ustanawia hierarchi¦ warto±ci, okre±la wzory w architekturze, sztuce, muzyce. Dorobek kultury przekazywany jest kolejnym
pokoleniom, dzi¦ki czemu narody zachowuj¡ ci¡gªo±¢ i trwaªo±¢ w czasie.
Organizacja, tre±¢, forma wykorzystania bogactwa kultury zale»y od ±rodowiska spoªecznego, w którym si¦ wychowujemy, od dziaªalno±ci organizacji
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spoªecznych i kulturalnych, instytucji kultywuj¡cych tradycje. Stopie« zaanga»owania ludno±ci decyduje o spo»ytkowaniu kultury, o jej walorach wychowawczych i poznawczych. eby mówi¢ o pozytywnym i warto±ciowym
sp¦dzaniu czasu wolnego z kultur¡ przez dzieci, mªodzie». dorosªych trzeba przywi¡za¢ du»¡ uwag¦ do przygotowania i pozytywnego nastawienia ich
do odbioru kultury przez rodzin¦ i szkoª¦. Formy sp¦dzania czasu wolnego
z kultur¡ powinny by¢ tak atrakcyjne, aby nie poszukiwano form im przeciwstawnych. Chodzi nam tutaj gªównie o patologiczne formy jego wypeªniania.
Wobec wszechogarniaj¡cej fali zagro»e« przemoc¡, agresj¡, uzale»nieniami,
przed wychowawcami rodz¡ si¦ ogromne wyzwania. Nale»y zatem tak organizowa¢ czas wolny, aby w miar¦ mo»liwo±ci powstrzyma¢ t¦ fal¦. Jest to
zadanie nieªatwe, ale warto chroni¢ mªodych przed tym, aby nie podejmowali prób ryzykownego zachowania, aby nie wchodzili na drog¦ przest¦pczo±ci,
alkoholu, narkotyków, przemocy, aby nie stali si¦ w przyszªo±ci niewolnikami
wirtualnego ±wiata i do ko«ca nie zatracili czªowiecze«stwa oraz pami¦tali
o podstawowych warto±ciach aksjologicznych: dobra, prawdy i pi¦kna.
Wychowanie jako szansa minimalizacji zagro»e« spoªecznych

Proces wychowania czªowieka odbywa si¦ w okre±lonych warunkach spoªeczno-politycznych. Takie czynniki jak zjawiska przy±pieszonej industrializacji, urbanizacji i zwi¡zanych z nimi przeksztaªce« spoªecznych wywieraj¡
wielki wpªyw na »ycie poszczególnych jednostek. Polityka kulturalna stanowi wa»ne ogniwo w polityce spoªecznej  speªnia bowiem decyduj¡c¡ rol¦
w przeobra»aniu »ycia, ksztaªtowaniu systemu warto±ci jednostki, wzbogacaniu jej wn¦trza, a wi¦c w dziaªaniu na rzecz jako±ci egzystencji. W ostatnich latach obserwujemy kryzys wychowania w rodzinie i spadek autorytetu
rodzicielskiego. Maj¡ na to wpªyw pogl¡dy przekazywane w ±rodkach masowego przekazu, w których przyznaje si¦ rodzicom wi¦ksze prawo do realizacji
wªasnego szcz¦±cia. Realizacja ról rodzicielskich jest uzale»niona od wolno±ci
i autonomii rodziców, od ich egocentryzmu. (Jegier, 2013) Brak czasu i akceleracja rytmu »ycia, kult warto±ci materialnych, konsumpcyjny styl, pogo«
za szcz¦±ciem osobistym, realizacja wªasnych celów i d¡»e«, a tak»e bezrobocie wpªywaj¡ negatywnie na wychowanie w rodzinie i powoduj¡, »e rodzice
w niewystarczaj¡cym stopniu okazuj¡ uczucie oraz zainteresowanie sprawami
dziecka. Cz¦sto s¡ nieobecni w jego »yciu, ograniczaj¡ swoj¡ rol¦ do zaspokojenia potrzeb materialnych i zjologicznych. Dlatego za niezb¦dn¡ uwa»am
tutaj pedagogizacj¦ rodziców, której zadaniem jest kierowanie si¦ w wychowaniu przede wszystkim wiedz¡ i umiej¦tno±ciami pedagogicznymi, normami,
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warto±ciami, postawami, intuicj¡ oraz tradycj¡. Istotna jest przede wszystkim
±wiadomo±¢ wªasnej roli rodzicielskiej, znajomo±¢ potrzeb dziecka, stawianie
jasnych celów wychowawczych, umiej¦tne nagradzanie i karanie, interesowanie si¦ jego sprawami oraz prawidªowy sposób okazywania uczu¢. Partnerstwo
i dialog s¡ wyznacznikiem równo±ci i wspóªpracy pomi¦dzy lud¹mi. Powinny
wi¦c stanowi¢ elementarne ogniwo ª¡cz¡ce dwie podmiotowe grupy: rodziców
i nauczycieli. Czas wolny stanowi jeden z wa»niejszych elementów skªadowych
naszego »ycia codziennego. To ¹ródªo kreowania wªasnego rozwoju, w którym
czªowiek ma szans¦ na wªasn¡ inwencj¦ i twórczo±¢, przekraczanie granic wtórno±ci oraz schematyczno±ci. le wykorzystany czas wolny mo»e by¢ przyczyn¡
powstawania wielu zjawisk patologii spoªecznej. Brak odpowiednich wzorców
post¦powania cz¦sto zach¦ca do próbowania zakazanego owocu, który odst¦puje od przyj¦tych norm spoªecznych.
Uczestnictwo w kulturze
i edukacja w wymiarze zagro»e« spoªecznych

Spoªecze«stwo polskie jest wyra¹nie podzielone zarówno w wymiarze
materialnym, jak i spoªecznym, etnicznym oraz politycznym. Rozmaite rodzaje wykluczenia powoduj¡ przesuni¦cie caªych grup spoªecznych na margines spoªecze«stwa. Oznaczaj¡ bowiem izolacj¦ ze wspólnotowego uczestnictwa w takich zbiorowo±ciach jak naród, spoªecze«stwo czy spoªeczno±¢ lokalna, izolacj¦ najcz¦±ciej wymuszon¡ b¡d¹ dobrowoln¡ bied¡, bezrobociem,
religi¡ czy odmiennym kolorem skóry.
Relatywnie nowymi formami wykluczenia s¡ równie» pogl¡dy polityczne
oraz w¡tki biograczne. Wszystko to osªabia potencjaª spoªecze«stwa obywatelskiego, nasilaj¡c konikty, kompleksy i zawi±¢. Utrwala si¦ podziaª na
naszych i obcych. Wykluczenie spoªeczne oznacza »ycie poza nawiasem
praw i przywilejów spoªecze«stwa. Stanowi stratykacyjn¡ cech¦ okre±lonych
zbiorowo±ci, uksztaªtowan¡ przez miejsce w strukturze spoªecznej, przeszªe
do±wiadczenie »yciowe, oczekiwania i polityk¦ wªadz. (Jarosz, 1984)
Wzory kulturowe przekazywane s¡ najcz¦±ciej za po±rednictwem mediów, które staj¡ si¦ coraz bardziej znacz¡cym ±rodowiskiem wychowawczym i nieodª¡cznym elementem »ycia codziennego wspóªczesnych obywateli. Tymczasem przeobra»enia zachodz¡ce przez kolejne lata w obrazie pogl¡dów i opinii mªodzie»y, okazaªy si¦ mniejsze ni» si¦ spodziewano. Byªy one
mniej rewolucyjne ni» rewolucja, która si¦ dokonaªa w rzeczywisto±ci. Mªodzie» jakby tej rewolucji nie zauwa»yªa oraz zmiany roli spoªecznej w swoim
»yciu. Wydaje si¦, »e w jej ±wiadomo±ci zmiana spoªeczna to nie tylko trau-
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ma lub spodziewany sukces, a normalny element tocz¡cej si¦ codzienno±ci
w której »yje. (Przecªawska, Wiªkomirska, 2010, s. 27)
Zdaniem Anny Frindt (2005) nastolatków ze ±rodowisk zagro»onych wykluczeniem spoªecznym, z obszarów wielkomiejskiej biedy charakteryzuje
wzgl¦dnie du»a ilo±¢ wolnego czasu, niskie aspiracje edukacyjne, brak gª¦bszych zainteresowa«, osªabienie wi¦zi rodzinnych i nie mniejsze ni» u innych
pragnienie konsumpcyjne. Nast¦pstwa frustracji mªodych osób zagro»onych
wykluczeniem lub ju» wykluczonych s¡ degraduj¡ce dla nich samych, maj¡
cz¦sto kryminogenny charakter, s¡ te» niekorzystne, a nawet zawstydzaj¡ce
dla demokratycznego spoªecze«stwa. Wolny czas to przede wszystkim rozwijanie zainteresowa«, pasji, talentów, uzdolnie« itp. Bardzo ró»nie ksztaªtuj¡ si¦ d¡»enia i cele wiejskiej grupy badawczej w zale»no±ci od potrzeb,
mo»liwo±ci, uwarunkowa« ±rodowiskowych czy te» oceny aktualnej sytuacji.
Widoczne jest nastawienie na bardziej konsumpcyjny tryb »ycia, polegaj¡cy na d¡»eniu do uzyskania gª¦bszych warto±ci, na uczestnictwie w szeroko
poj¦tych dobrach kultury caªego narodu. Jako kategoria ten tryb »ycia nie
byª znany w dawnej kulturze chªopskiej. Czas, nieb¦d¡cy czasem pracy zostaª wª¡czony do innych sfer »ycia i funkcjonowaª wraz z organizacj¡ pracy,
wyznaczon¡ warunkami przyrodniczymi oraz rodzinno-s¡siedzkimi stosunkami, »yciem religijnym i jego instytucjami (obrz¦dy Bo»ego Narodzenia,
Wielkanocne, odpusty, pielgrzymki itp.), zwyczajami oraz obyczajowo±ci¡.
Wspóªcze±nie wszelkie formy »ycia wiejskiego ulegaj¡ bardzo gª¦bokim
przeobra»eniom. Prezentowane badania wi¡»¡ si¦ z uzyskaniem informacji
na temat rodzajów zachowania w czasie wolnym, form aktywno±ci, najcz¦stszych i ulubionych sposobów jego sp¦dzania oraz motywacji uczestnictwa w ró»nych imprezach. Dost¦pno±¢ instytucji kultury, mo»liwo±ci rodziny
w zakresie jego organizacji a tak»e rozbudzone zainteresowania kulturalne,
spoªeczne warunkuj¡ rodzaj i zakres aktywno±ci.
Dziaªania kulturalne i ich znaczenie w ±rodowisku wiejskim

Tradycyjne formy i tre±ci kultury ulegªy zanikowi lub znacznemu przeobra»eniu. Dzisiaj artystyczne tre±ci kultury ludowej stanowi¡ najbardziej
atrakcyjne warto±ci dla tera¹niejszego spoªecze«stwa. Zainteresowanie artystyczn¡ kultur¡ ludow¡ jest »ywe i obejmuje takie dziedziny jak: sztuki plastyczne, rzemiosªo i r¦kodzieªo oraz ró»nego rodzaju tre±ci folklorystyczne.
Elementy kultury ludowej znajduj¡ swoje odbicie w uroczysto±ciach takich
jak: wesela, pogrzeby, urodziny, obchody wi¡t ko±cielnych, zwyczajach i obrz¦dach. W kulturze tej istotn¡ rol¦ odgrywa taka warto±¢, jak¡ jest szacunek
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chªopów do tradycji chªopskiej, narodowej i religijnej, silne przywi¡zanie do
przeszªo±ci rodzinnej wsi, regionu oraz kraju.
yjemy w czasach, w których zaczynamy dostrzega¢ niebezpiecze«stwo
cywilizacji. Kultura ludowa nie mo»e by¢ traktowana jako relikt, ma warto±ci godne do zachowania i wykorzystania dla tworzenia ksztaªtów kultury
wspóªczesnej. Ka»da z istniej¡cych na wsi wspóªczesnej grup zawodowych reprezentuje inny stopie« rozwoju zainteresowa«, aspiracji oraz potrzeb. Inaczej wygl¡daj¡ te» domowe warunki uczestnictwa kulturalno-o±wiatowego
oraz bud»et czasu wolnego. Ksztaªtuj¡cy si¦ nowy wzór osobowy mieszka«ca
wsi, akceptuje uczestnictwo w kulturze ogólnonarodowej, uniwersalnej. Jest
ono jedyn¡ z cech unowocze±niania stylu »ycia ±rodowiska wsi, podnosi rang¦ pracy i zawodu rolnika. Emigracja edukacyjno-zarobkowa do wi¦kszych
miast, z któr¡ mamy coraz cz¦±ciej do czynienia, nie wpªywa korzystnie na
rozwój to»samo±ci mieszka«ców wsi. Wielu z nich ulega fascynacji stylem
i kultur¡ wielkomiejsk¡, która wydaje si¦ atrakcyjniejsza od propozycji wiejskich. Wpªywa to niekorzystnie na stopie« identykacji z regionem. Powstaje
zatem silna potrzeba zaktywizowania ±rodowisk wiejskich, które mogªyby podejmowa¢ dziaªania oddolne, a tym samym stworzy¢ odpowiednie zaplecze
kulturalne dla swoich mieszka«ców.
Je»eli chodzi o edukacj¦ kulturow¡ to kluczowym jej zadaniem powinno by¢ zach¦canie najmªodszych do uczestnictwa w zaj¦ciach organizowanych w zamieszkiwanych miejscowo±ciach. Ich celem byªoby kultywowanie
rodzimych tradycji i zwyczajów, a tak»e upowszechnianie wiedzy o najbli»szym otoczeniu. Podkre±lenie walorów najbli»szego otoczenia, pi¦kna wªasnej wsi i pokazanie tego dziecku, pozwala mu zupeªnie inaczej postrzega¢
swoj¡ miejscowo±¢. W edukacji kulturowej le»y ogromny potencjaª nie tylko
wychowawczy, ale przede wszystkim poznawczy. Ten prol ksztaªcenia tworzy mo»liwo±ci lepszego rozwoju i wyrównania szans w±ród dzieci z obszarów
wiejskich, a przede wszystkim pokazuje im, »e ka»de miejsce na ziemi jest
warto±ciowe, pi¦kne i wyj¡tkowe.
Jedn¡ z podstawowych jednostek terytorialnych, które realizuj¡ edukacj¦ kulturaln¡ dla mieszka«ców wsi jest gmina. Wªadze samorz¡dów lokalnych gmin maj¡ za zadanie stwarzanie miejsc krzewi¡cych kultur¦, a tak»e sport. Tworzone s¡ Gminne O±rodki Kultury, Domy Kultury, O±rodki
Kultury i Sportu. Leksyka jest bardzo ró»na, ale cele w zasadzie podobne: ochrona dziedzictwa kulturowego, tworzenie i upowszechnianie kultury.
Wszystko to zale»y od zaªo»e« statutowych. Gminne O±rodki Kultury jasno okre±laj¡ formy realizacji swoich celów, na przykªad przez organizacj¦
imprez kulturalno-rekreacyjnych, czy spektakli, koncertów i wystaw. Bada-
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na gmina poprzez pomoc nansow¡ uzyskan¡ z funduszy Unii Europejskiej
oraz Programu Integracji Spoªecznej wykorzystuje ju» istniej¡c¡ infrastruktur¦ w postaci Domów Ludowych, Klubów sportowych, Gminnego O±rodka
Kultury, Remiz Stra»ackich oraz szkolnych boisk.
Podstawy metodologiczne bada« wªasnych

Zainteresowanie problematyk¡ zagro»e« spoªecznych i uczestnictwa
w kulturze mieszka«ców ±rodowiska wiejskiego staªo si¦ podstaw¡ do podj¦cia prezentowanych bada« empirycznych. My±l¦, »e uzyskane wyniki i wysuni¦te rekomendacje wpªyn¡ na polityk¦ spoªeczn¡ Gminy Wierzbica i jej
dziaªania oraz na organizacj¦ ró»norodnych form pomocy osobom zagro»onym spoªecznie.
Badania empiryczne realizowane byªy w latach 2018-2020. Grupa reprezentatywna licz¡ca 421 respondentów zostaªa dobrana celowo spo±ród
osób mieszkaj¡cych w charakteryzowanym ±rodowisku wiejskim. Przedmiotem bada« byªa analiza zagro»e« spoªecznych mieszka«ców Wierzbicy oraz
wykazanie, »e aktywne uczestnictwo w kulturze stanowi skuteczn¡ form¦
przeciwdziaªania zagro»eniom spoªecznym.
Przyst¦puj¡c do bada« postawiono cel gªówny, którym byªo okre±lenie
charakteru i rozmiaru form kultury, oddziaªywuj¡cych na zmniejszenie lub
likwidacj¦ zagro»e« spoªecznych w±ród mieszka«ców Wierzbicy. Na podstawie celu gªównego wyodr¦bniono cele: opisowo-wyja±niaj¡cy i eksploracyjny. Celem opisowo-wyja±niaj¡cym byªo wyodr¦bnienie tych dziaªa« kultury,
które przyczyniaj¡ si¦ do przeciwdziaªania zagro»eniom spoªecznym, a co za
tym idzie zwi¦kszaj¡ aktywno±¢ kulturaln¡ mieszka«ców Wierzbicy. Za cel
eksploracyjny przyj¦to analiz¦ aspektów kultury oraz ich oddziaªywa« na
mieszka«ców obszarów zagro»onych spoªecznie.
Problem gªówny zostaª zawarty w nast¦puj¡cym pytaniu: W jaki sposób
uczestnictwo w kulturze oddziaªuje na przeciwdziaªanie zagro»eniom spoªecznym? W oparciu o problem gªówny oraz o skutki zagro»enia spoªecznego, a tak»e po wyodr¦bnieniu grup podatnych na zagro»enia spoªeczne
zostaªy wyªonione problemy szczegóªowe: W jaki sposób udziaª w kulturze
przeciwdziaªa osobistym, ekonomicznym i spoªecznym skutkom zagro»enia
spoªecznego? Jakie grupy podatne na zagro»enie spoªeczne bior¡ aktywny
udziaª w kulturze? Czy polityka pa«stwa i polityka lokalna animuje udziaª
grup zagro»onych spoªecznie w kulturze? W jakim stopniu czªonkowie grup
zagro»onych spoªecznie maj¡ potrzeb¦ udziaªu w kulturze? Jaki jest zwi¡zek
pomi¦dzy popraw¡ bytu ekonomicznego, spoªecznego a udziaªem w kulturze?
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Czy zagro»enia spoªeczne mieszka«ców gminy Wierzbica decyduj¡ o formach
uczestnictwa w kulturze?
Bior¡c pod uwag¦ powy»sze zaªo»enia w opracowanej publikacji wysuni¦ta zostaªa nast¦puj¡c¡ hipoteza gªówna: Udziaª w kulturze odgrywa istotn¡ rol¦ w przeciwdziaªaniu zagro»eniom spoªecznym. Do hipotezy gªównej
dobrano nast¦puj¡ce hipotezy robocze: Zakªada si¦, »e: udziaª w kulturze
mieszka«ców Wierzbicy oddziaªuje na wszystkie sfery zagro»e« spoªecznych;
grupy zagro»one spoªecznie maj¡ maªy udziaª w kulturze i nie widz¡ zwi¡zku pomi¦dzy sytuacj¡, w której si¦ znajduj¡ a aktywnym w niej udziaªem;
aktywny udziaª w kulturze implikuje budowanie spoªecze«stwa obywatelskiego, a tym samym oddziaªuje na ograniczenie wyst¦powania zagro»e« spoªecznych; polityka pa«stwa jak i równie» priorytety Unii Europejskiej mog¡ mie¢
na celu przeciwdziaªanie zagro»eniom spoªecznym w sposób systemowy.
My±l¦, »e jednym z elementów tego przeciwdziaªania jest udziaª w kulturze; lokalne inicjatywy na rzecz kultury aktywizuj¡ spoªecze«stwo i pozwalaj¡ niwelowa¢ skutki zagro»enia spoªecznego; zagro»enia spoªeczne mieszka«ców gminy Wierzbica decyduj¡ o formach uczestnictwa w kulturze. Za
zmienn¡ niezale»n¡ przyj¦to zagro»enia spoªeczne. Wska¹nikami tej zmiennej
byªy: wiek osób zagro»onych spoªecznie, przynale»no±¢ do grupy zagro»onej
spoªecznie (opuszczaj¡cy zakªad karny, rodziny patologiczne itp.), warunki
materialne i mieszkaniowe, skutki zagro»e« spoªecznych: osobiste, spoªeczne, ekonomiczne, bezrobocie, liczebno±¢ rodzin, poziom wyksztaªcenia, miejsce zamieszkania, brak wyboru szkoªy, brak zinstytucjonalizowanych placówek kultury. Za zmienn¡ zale»n¡ przyj¦to uczestnictwo w kulturze badanej
grupy mieszka«ców Wierzbicy. Wska¹nikami tej zmiennej byªy: animacja
spoªeczno-kulturowa, udziaª w programach unijnych, instytucje pomocowe
(pomoc materialna, pomoc osobista), oddolne inicjatywy na rzecz rozwoju
maªych miejscowo±ci, rozwój ekonomii spoªecznej, doradztwo i poradnictwo
dla grup zagro»onych spoªecznie. W badaniach empirycznych posªu»yªam
si¦ metod¡ sonda»u diagnostycznego oraz metod¡ biograczn¡, technikami:
ankiet¡, wywiadem narracyjnym, analiz¡ dokumentów; narz¦dziami badawczymi: kwestionariuszem ankiety dla mieszka«ców ±rodowiska wiejskiego.
Analiza potrzeb kulturalnych i uczestnictwo w kulturze mieszka«ców Gminy Wierzbica (opracowanie autorskie). Indywidualna diagnoza zagro»e« spoªecznych mieszka«ców. (opracowanie autorskie); kwestionariuszem wywiadu
z pracownikami instytucji zajmuj¡cych si¦ statutowo aktywizacj¡ osób zagro»onych spoªecznie w Wierzbicy. Dziaªania kulturalne na rzecz wychodzenia
z zagro»enia spoªecznego mieszka«ców Gminy Wierzbica. (opracowanie autorskie); dokumentacj¡ uzyskan¡ z Gminnego O±rodka Pomocy Spoªecznej,
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Gminnego O±rodka Kultury, Policji, Urz¦du Gminy, Powiatowego Urz¦du
Pracy w Radomiu Filia w Wierzbicy.
Analiza i interpretacja wyników bada« wªasnych

Uczestnictwo w kulturze mieszka«ców gminy Wierzbica
w ±wietle bada«

Kultura umo»liwia identykacj¦ ze wspólnot¡ lokaln¡, regionaln¡ i narodow¡. Gªównym celem bada« byªo zebranie materiaªu niezb¦dnego do
okre±lenia preferencji mieszka«ców, co do sposobu sp¦dzania czasu wolnego i czynników oddziaªuj¡cych na codzienne »ycie mieszka«ców. Badaniom
poddano mi¦dzy innymi czas wolny, jaki mieszka«cy po±wi¦caj¡ na kultur¦,
ich aktywno±¢ kulturow¡, potrzeby zwi¡zane z kultur¡ oraz indywidualn¡
diagnoz¦ zagro»e« spoªecznych mieszka«ców. Pªe¢ respondentów prezentuje
wykres 1.

Wykres 1: Pªe¢ respondentów
Badaniami obj¦to grup¦ 421 osób, w tym 224 kobiety i 197 m¦»czyzn.
M¦»czy¹ni stanowili 46,8% respondentów, kobiety za± 53,2%. Badania prowadzono w ró»nych miejscach Wierzbicy. Ich cz¦±¢ byªa aran»owana w zakªadach pracy, inne w domach respondentów lub w bezpo±rednich losowych
przypadkach. Rozdano ponad 600 egzemplarzy kwestionariuszy ankiet, z czego zebrano 421 wypeªnione ankiety. Nie wszystkie grupy wspóªpracowaªy
z badaj¡c¡. Najwi¦cej trudno±ci sprawiaªa grupa pracowników okolicznych
rm. Badaniami obj¦to tam 120 pracowników, zatrudnionych na stanowiskach produkcyjnych. Miaªam mo»liwo±¢ wej±cia na teren zakªadów i rozmawia¢ z osobami, które zostaªy obj¦te badaniami. Mimo wizyt i rozmów
z pracownikami w ci¡gu 1 miesi¡ca odebrano zaledwie 56 ankiet. Najwi¦k-
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sze zainteresowanie i ch¦¢ wspóªpracy wykazywali niepracuj¡cy mieszka«cy
gminy, bezrobotni, emeryci i renci±ci.

Analiza porównawcza zale»no±ci
pomi¦dzy zagro»eniami spoªecznymi mieszka«ców Wierzbicy
a ich udziaªem w »yciu kulturalnym

Poni»ej zaprezentowano zale»no±ci pomi¦dzy zagro»eniami spoªecznymi
mieszka«ców gminy Wierzbica a ich udziaªem w kulturze. Zostaªy postawione i zwerykowane hipotezy dotycz¡ce wspóªzale»no±ci takich zjawisk jak:
bezrobocie, niskie zarobki i udziaª w kulturze. Zastosowano test niezale»no±ci
chi-Kwadrat χ2 . Poni»ej scharakteryzowano zjawisko bezrobocia w kontek±cie uczestnictwa w kulturze. W celu werykacji hipotezy przeprowadzono
obliczenia testem chi Kwadrat. Analiza wykazaªa »e w grupie badanych,
u których bezrobocie oddziaªuje na »ycie sytuacja materialna rodziny nie
oddziaªuje na aktywne uczestniczenie w »yciu kulturalnym χ2 (5) = 6, 14;
p = 0, 293. Jednak w przypadku badanych, którzy nie czuj¡, aby bezrobocie oddziaªywaªo na ich »ycie, aktywne uczestniczenie w »yciu kulturalnym
zale»aªo od sytuacji materialnej χ2 (5) = 13, 31; p = 0, 021. Siªa zwi¡zku
pomi¦dzy uczestniczeniem w »yciu kulturalnym a sytuacj¡ rodzinn¡ byªa
umiarkowana, miara V Cramera wyniosªa 0,3 (wykres 2).

Wykres 2: Oddziaªywanie bezrobocia na uczestnictwo mieszka«ców Wierzbicy w »yciu kulturalnym
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Analizie poddano sytuacj¦ materialn¡ respondentów nisko zarabiaj¡cych
i jej oddziaªywanie na uczestnictwo mieszka«ców Wierzbicy w »yciu kultury lokalnej. W grupie badanych, na których »ycie oddziaªuj¡ niskie zarobki,
uczestniczenie w »yciu kulturalnym zale»y istotnie od sytuacji materialnej
χ2 (15) = 38, 76; p < 0, 001. Siªa zwi¡zku pomi¦dzy badanymi zmiennymi
byªa niska, miara V Kramera wyniosªa 0,25. Analogiczny wynik wyszedª
w przypadku respondentów, którzy maj¡ dobre zarobki χ2 (15) = 25, 38;
p = 0, 045, lecz siªa zwi¡zku pomi¦dzy tymi zmiennymi w prezentowanej
grupie byªa mniejsza, miara V Kramera wyniosªa 0,2. W obydwu grupach
uczestniczenie w »yciu kultury lokalnej zale»y od sytuacji materialnej badanych (wykres 3).

Wykres 3: Sytuacja materialna grup nisko zarabiaj¡cych a uczestnictwo
mieszka«ców Wierzbicy w »yciu kultury lokalnej
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Udziaª w kulturze grup zagro»onych spoªecznie

Sytuacja materialna grup dotkni¦tych bezrobociem oddziaªuje na
uczestnictwo mieszka«ców w ró»nych formach aktywizacji kultury.
W celu werykacji hipotezy przeprowadzono seri¦ analiz testem chi Kwadrat. W grupie respondentów, u których bezrobocie oddziaªuje na »ycie,
sytuacja materialna rodziny istotnie oddziaªuje na cz¦sto±¢ uczestniczenia
w spektaklach χ2 (5) = 11, 12; p = 0, 049. Siªa zwi¡zku pomi¦dzy sytuacj¡ materialn¡ a uczestniczeniem w spektaklach byªa umiarkowana, miara
V Cramera wyniosªa 0,35. Analogiczny wynik uzyskano w grupie respondentów, na których bezrobocie nie miaªo »adnego wpªywu. W ich przypadku uczestnictwo w spektaklach zale»aªo od sytuacji materialnej rodziny
χ2 (5) = 13, 87; p = 0, 016. Siªa tego zwi¡zku byªa niska, miara V Cramera
wyniosªa 0,21. Dalsza analiza wykazaªa, »e w grupach, na które oddziaªuje
bezrobocie nie ma zwi¡zku pomi¦dzy sytuacj¡ materialn¡ rodziny a uczestniczeniem w wystawach plastycznych χ2 (5) = 3, 05; p = 0, 692. Podobny wynik stwierdzono w grupie, na któr¡ bezrobocie nie oddziaªywaªo χ2 (5) = 9;
p = 0, 109.
W grupie ankietowanych, na których bezrobocie oddziaªuje, nie ma
zwi¡zku pomi¦dzy sytuacj¡ materialn¡ rodziny a uczestnictwem w koncertach muzyki powa»nej χ2 (5) = 1, 54; p = 0, 908. Podobny wynik osi¡gni¦to
w grupie, na któr¡ bezrobocie nie oddziaªywaªo χ2 (5) = 10, 77; p = 0, 056.
W grupie badanych, na których wpªywa bezrobocie, nie ma zwi¡zku pomi¦dzy sytuacj¡ materialn¡ rodziny a uczestniczeniem w koncertach muzyki
rozrywkowej χ2 (5) = 4, 87; p = 0, 432. Podobny wynik uzyskano w grupie,
na któr¡ bezrobocie nie oddziaªywaªo χ2 (5) = 12, 66; p = 0, 072.
Dalsza analiza wykazaªa, »e w grupie respondentów, na których oddziaªuje bezrobocie, nie ma zwi¡zku pomi¦dzy sytuacj¡ materialn¡ rodziny
a uczestniczeniem w warsztatach plastycznych χ2 (5) = 4, 18; p = 0, 524.
Natomiast w przypadku badanych, na których bezrobocie nie oddziaªywaªo,
okazaªo si¦, »e sytuacja materialna rodziny wpªywa na uczestnictwo w warsztatach plastycznych χ2 (5) = 12, 39; p = 0, 030. Siªa zwi¡zku pomi¦dzy
zmiennymi byªa niska, miara V Cramera wyniosªa 0,194.
Kolejne wyniki pokazaªy, »e w grupie badanych, na których oddziaªuje
bezrobocie, nie ma zwi¡zku pomi¦dzy sytuacj¡ materialn¡ rodziny a uczestniczeniem w warsztatach muzycznych χ2 (5) = 6, 14; p = 0, 239. U respondentów, na których bezrobocie nie oddziaªywaªo, okazaªo si¦, »e sytuacja
materialna rodziny istotnie wpªywa na uczestnictwo w warsztatach muzycznych χ2 (5) = 14, 36; p = 0, 013. Siªa zwi¡zku pomi¦dzy zmiennymi byªa
niska, miara V Cramera wyniosªa 0,21.
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Analizuj¡c kolejne dane stwierdzono, »e nie ma zwi¡zku pomi¦dzy sytuacj¡ materialn¡ rodziny a uczestniczeniem w seansach lmowych χ2 (5) =
9, 73; p = 0, 083. Podobny wynik osi¡gni¦to w grupie, na któr¡ bezrobocie nie
oddziaªywaªo χ2 (5) = 9, 37; p = 0, 095. W grupie dotkni¦tych bezrobociem
nie ma zwi¡zku pomi¦dzy sytuacj¡ materialn¡ rodziny a uczestniczeniem
w imprezach plenerowych χ2 (5) = 6, 9; p = 0, 228. Podobny wynik uzyskano
w grupie, na któr¡ bezrobocie nie oddziaªywaªo χ2 (5) = 9, 43; p = 0, 093.
Analizowane dane pokazuj¡, »e w grupie ankietowanych, na których oddziaªuje bezrobocie nie ma zwi¡zku pomi¦dzy sytuacj¡ materialn¡ rodziny
a uczestniczeniem w wieczorkach poetyckich χ2 (5) = 1, 2; p = 0, 945. Natomiast w przypadku respondentów, na których bezrobocie nie oddziaªywaªo
okazaªo si¦, »e sytuacja materialna rodziny wpªywa istotnie na uczestnictwo
w wieczorkach poetyckich χ2 (5) = 13, 41; p = 0, 02. Siªa zwi¡zku pomi¦dzy
zmiennymi byªa niska, miara V Cramera wyniosªa 0,2.

Wykres 4: Grupa nie dotkni¦ta bezrobociem
Ostatnia analiza wykazaªa, »e w grupie respondentów, na których wpªywa bezrobocie nie ma zwi¡zku pomi¦dzy sytuacj¡ materialn¡ rodziny
a uczestniczeniem w dziaªaniach Uniwersytetu Trzeciego wieku χ2 (5) =
2, 28; p = 0, 810. W przypadku badanych, na których bezrobocie nie od-
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dziaªywaªo okazaªo si¦, »e sytuacja materialna rodziny istotnie oddziaªuje na
uczestnictwo w dziaªaniach Uniwersytetu Trzeciego Wieku χ2 (5) = 17, 08;
p < 0, 01. Siªa zwi¡zku pomi¦dzy zmiennymi byªa niska, miara V Cramera
wyniosªa 0,23 (wykresy 4 i 5).

Wykres 5: Grupa dotkni¦ta bezrobociem

Zagro»enia spoªeczne mieszka«ców Wierzbicy
a formy pomocy ze strony pa«stwa  analiza porównawcza

Przyst¦puj¡c do kolejnych analiz podkre±lono zale»no±¢ pomi¦dzy miejscem zamieszkania grup zagro»onych spoªecznie a popraw¡ sytuacji »yciowej
dla grup, na których »ycie oddziaªuje bezrobocie, niskie zarobki i korzysta-
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nie z zasiªków. W celu werykacji hipotezy przeprowadzono analiz¦ testem
chi Kwadrat. Wykazaªa ona, »e istnieje istotny zwi¡zek pomi¦dzy oddziaªywaniem bezrobocia a ch¦ci¡ poprawy wybranych warunków ±rodowiskowych
»ycia χ2 (5) = 41, 72; p < 0, 001. Siªa zwi¡zku pomi¦dzy tymi zmiennymi
byªa umiarkowanie silna, miara V Cramera wyniosªa 0,32. Dalsza analiza
wykazaªa równie» istotny wynik, sytuacji »yciowej respondentów z korzystaniem z zasiªków dla bezrobotnych χ2 (5) = 21, 09; p < 0, 001, siªa zwi¡zku
pomi¦dzy zmiennymi byªa niska, miara V Cramera wyniosªa 0,22. Test chi
kwadrat nie wykazaª zale»no±ci poprawy sytuacji »yciowej z odczuciem oddziaªywania niskich zarobków χ2 (5) = 8, 51; p = 0, 130 (wykresy: 6, 7 ,8).

Wykres 6: Poprawa sytuacji »yciowej respondentów a oddziaªywanie bezrobocia

Wykres 7: Poprawa sytuacji »yciowej respondentów a korzystanie z zasiªków
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Wykres 8: Poprawa sytuacji »yciowej respondentów a ich niskie zarobki
Przeprowadzona analiza wyników bada« daªa podstaw¦ do werykacji
zaªo»onych hipotez.
H1. Udziaª w kulturze mieszka«ców Wierzbicy oddziaªuje na wszystkie sfery zagro»e« spoªecznych. Celem werykacji tej hipotezy, dokonano
analizy wpªywu bezrobocia i niskich zarobków na uczestniczenie w »yciu
kulturalnym, sytuacji materialnej grupy bezrobotnych mieszka«ców, na których oddziaªuj¡ niskie zarobki, zbadano ich wpªyw na uczestniczenie w »yciu kultury lokalnej. Przeanalizowano wyksztaªcenie badanych, na których
oddziaªuje bezrobocie, niskie zarobki i ich zwi¡zek z aktywnym uczestniczeniem w »yciu kulturalnym. Hipoteza potwierdziªa si¦. Z uzyskanych danych
mo»na wnioskowa¢, »e udziaª w kulturze zwi¡zany jest z wieloma czynnikami: wyksztaªceniem respondentów, które jest bardzo widocznym czynnikiem,
sytuacj¡ materialn¡ rodziny, bezrobociem, niskimi zarobkami. W grupie badanych, u których bezrobocie oddziaªuje na »ycie, sytuacja materialna rodziny nie wpªywa na aktywne uczestniczenie w »yciu kulturalnym. Jednak
w przypadku respondentów, którzy nie czuj¡ tego, aby bezrobocie oddziaªywaªo na ich »ycie, aktywne uczestniczenie w »yciu kulturalnym zale»aªo od
sytuacji materialnej rodziny. Je»eli chodzi o ankietowanych, nisko zarabiaj¡cych uczestniczenie w »yciu kulturalnym zale»y od sytuacji materialnej.
Analogiczny wynik wyszedª w przypadku badanych, którzy maj¡ dobre zarobki. W obydwu grupach uczestniczenie w »yciu kultury lokalnej zale»y od
ich sytuacji materialnej. Wyksztaªcenie respondentów, na których oddziaªuje
bezrobocie jest zwi¡zane z aktywnym uczestniczeniem w »yciu kulturalnym.
Analiza wykazaªa, »e w grupie ankietowanych, na których »ycie wpªywaªy niskie zarobki oraz nie wpªywaªy, aktywne uczestniczenie w »yciu kulturalnym
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zale»aªo od wyksztaªcenia badanych. Mo»na zatem stwierdzi¢, »e sytuacja
materialna rodziny i wyksztaªcenie respondentów oddziaªuj¡ na ich uczestnictwo w kulturze lokalnej.
H2. Grupy zagro»one spoªecznie maj¡ maªy udziaª w kulturze i nie widz¡ zwi¡zku pomi¦dzy sytuacj¡, w której si¦ znajduj¡ a aktywnym w niej
udziaªem. Dla werykacji tej hipotezy przeanalizowano sytuacj¦ materialn¡ grup, na które oddziaªuje bezrobocie i niskie zarobki oraz ich wpªyw na
uczestnictwo w ró»nych formach aktywizacji kultury. Mo»na stwierdzi¢ zatem, »e sytuacja materialna grup, na które oddziaªuje bezrobocie, wpªywa
istotnie na cz¦stotliwo±¢ uczestnictwa w spektaklach teatralnych, warsztatach muzycznych, wieczorkach poetyckich, dziaªaniach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. U respondentów, na których »ycie wpªywaªy niskie zarobki
istniaªa istotna korelacja pomi¦dzy sytuacj¡ materialn¡, a uczestniczeniem
w wystawach plastycznych, koncertach muzyki powa»nej, koncertach muzyki rozrywkowej, warsztatach plastycznych, warsztatach muzycznych, seansach lmowych, wieczorkach poetyckich, dziaªaniach Uniwersytetu Trzeciego
Wieku. Cz¦±ciowo potwierdziªa si¦ hipoteza o maªym udziale mieszka«ców
w kulturze wy»szej, okre±liªy si¦ preferencje mieszka«ców, ich aktywno±¢ kulturowa, potrzeby zwi¡zane z kultur¡. W grupie ankietowanych, na których
wpªywaj¡ bezrobocie i niskie zarobki, nie ma »adnego zwi¡zku pomi¦dzy sytuacj¡ materialn¡ rodziny, bezrobociem a uczestnictwem w imprezach plenerowych. Imprezy plenerowe nie wymagaj¡ specjalnego przygotowania si¦,
tak: jak wyj±cie do teatru, lharmonii czy te» na koncert. Maj¡ niezobowi¡zuj¡cy i co najwa»niejsze ogólnodost¦pny charakter. Imprezy tego typu
skupiaj¡ wszystkie grupy spoªeczne bez wzgl¦du na wiek i status materialny.
H3. Aktywny udziaª w kulturze implikuje budowanie spoªecze«stwa obywatelskiego, a tym samym oddziaªuje na ograniczenie wyst¦powania ró»norodnych form zagro»enia spoªecznego. W celu werykacji tej hipotezy zbadano zale»no±ci pomi¦dzy aktywnym uczestnictwem w kulturze, anga»owaniem
si¦ mieszka«ców w »ycie polityczne gminy a wpªywem bezrobocia i niskich
zarobków na ich funkcjonowanie. Dalej poddano werykacji mo»liwo±¢ decydowania o kwestiach istotnych dla spoªeczno±ci lokalnej a oddziaªywaniem
bezrobocia i niskich zarobków na »ycie respondentów. Kolejn¡ istotn¡ kwesti¡ badawcz¡ byªa motywacja do uczestniczenia w kulturze i wpªyw bezrobocia oraz niskich zarobków badanych. Hipoteza potwierdziªa si¦. Z uzyskanych danych mo»na wnioskowa¢, »e aktywne uczestnictwo w »yciu kulturalnym nie zale»y od wpªywu bezrobocia i niskich zarobków na »ycie natomiast
anga»owanie si¦ w »ycie polityczne gminy równie» nie zale»y od wpªywu niskich zarobków i bezrobocia na codzienne funkcjonowanie. Aktywny udziaª
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w kulturze implikuje budowanie spoªecze«stwa obywatelskiego. Oddziaªywanie bezrobocia i niskich zarobków nie byªo zwi¡zane istotnie z ch¦ci¡, jako
jedyn¡ motywacj¡ do uczestnictwa w kulturze, z motywacj¡ jako ch¦ci¡ dorównania tym, co w kulturalnym »yciu uczestnicz¡, z dost¦pno±ci¡ ±rodków
nansowych oraz z darmowym dost¦pem do organizowanych w gminie imprez. Mo»na zatem stwierdzi¢, »e aktywne uczestnictwo w »yciu kulturalnym
nie zale»y od wpªywu bezrobocia i niskich zarobków na »ycie natomiast oddziaªywanie bezrobocia i niskich zarobków, zwi¡zane jest z uczestnictwem
w kulturze wynikaj¡cej z potrzeby.
H4. Polityka pa«stwa jak i równie» priorytety Unii Europejskiej, maj¡
na celu przeciwdziaªanie zagro»eniom spoªecznym w sposób systemowy. Jednym z elementów tego przeciwdziaªania jest udziaª w kulturze. Werykuj¡c
powy»sz¡ hipotez¦ przeanalizowano zale»no±¢ mi¦dzy oddziaªywaniem bezrobocia na »ycie i niskich zarobków a form¡ pomocy ze strony pa«stwa; mi¦dzy miejscem zamieszkania grup zagro»onych spoªecznie a popraw¡ sytuacji
»yciowej dla grup, na których »ycie wpªywa bezrobocie, niskie zarobki i pobieranie zasiªków. W drugim przypadku hipoteza potwierdziªa si¦. Analiza
wykazaªa, »e istnieje istotny zwi¡zek pomi¦dzy oddziaªywaniem bezrobocia
a ch¦ci¡ poprawy warunków ±rodowiskowych »ycia ankietowanych. Hipoteza
potwierdziªa brak zale»no±ci pomi¦dzy oddziaªywaniem bezrobocia i niskich
zarobków na »ycie a wyborem instytucji, najbardziej pomocnej w procesie
wychodzenia z trudnej sytuacji »yciowej. Spo±ród 221 respondentów ogóªem,
137 osób, na których oddziaªuje bezrobocie i 102 osoby, na które wpªywaj¡ niskie zarobki stwierdziªy, »e najbardziej pomocn¡ instytucj¡ w procesie
wychodzenia z trudnej sytuacji »yciowej jest Gminny O±rodek Pomocy Spoªecznej w Wierzbicy. Kolejne instytucje, wspieraj¡ce mieszka«ców, to Urz¡d
Gminy i Powiatowy Urz¡d Pracy w Radomiu  Filia w Wierzbicy. Mo»na
zatem stwierdzi¢, »e polityka pa«stwa, ma na celu przeciwdziaªanie zagro»eniom spoªecznym w sposób systemowy.
H5. Lokalne inicjatywy na rzecz kultury aktywizuj¡ spoªecze«stwo i pozwalaj¡ niwelowa¢ skutki zagro»enia spoªecznego. Celem werykacji tej hipotezy, dokonano analizy lokalnych inicjatyw na rzecz kultury w odniesieniu
do osób, na których »ycie ona wpªywa b¡d¹ nie, ale te» istot¦ stanowiªo bezrobocie i niskie zarobki. Hipoteza potwierdziªa si¦ cz¦±ciowo w odniesieniu
do 44 osób (10,5%), na które oddziaªuje bezrobocie i 84 osób (20,0%), na
których bezrobocie nie ma »adnego wpªywu. W gminie Wierzbica przykªada si¦ du»o wagi do animowania czasu wolnego mieszka«ców, którzy s¡ na
bie»¡co informowani o imprezach kulturalnych. Z bada« wynika, »e uczucie
wyizolowania nie zale»y istotnie od wpªywu bezrobocia i niskich zarobków
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na »ycie badanych. Bezrobotni i nisko zarabiaj¡cy nie czuj¡ si¦ marginalizowani przez wªadze. Gmina dysponuje sieci¡ wsparcia, która jest niezwykle
pomocna w procesie wychodzenia z trudnej sytuacji »yciowej. Kultura odgrywa istotn¡ rol¦ w walce z zagro»eniami spoªecznymi. Du»a ±wiadomo±¢
spoªecze«stwa, wiedza na temat mo»liwo±ci wsparcia przez instytucje spoªeczne pozwalaj¡ zapobiega¢ i niwelowa¢ skutki wielu niepo»¡danych zagro»e« spoªecznych.
H6. Pogarszaj¡ca si¦ sytuacja materialna mieszka«ców ±rodowiska wiejskiego decyduje o formach uczestnictwa w kulturze. W celu werykacji tej
hipotezy zbadano zale»no±ci, pomi¦dzy najcz¦±ciej wyst¦puj¡cymi zagro»eniami spoªecznymi respondentów a wybranymi formami uczestnictwa w kulturze. Zwi¡zek mi¦dzy wpªywem bezrobocia i niskich zarobków a formami
uczestnictwa w »yciu kulturalnym wykazaª, »e najpopularniejsz¡ form¡ byªo
ogl¡danie telewizji. Preferowanie tej formy sp¦dzania wolnego czasu wskazaªo 123 osoby tj. 29,2% dla grupy bezrobotnych i 105 osób tj. 24,9% dla grupy
z oddziaªywaniem niskich zarobków. Niewiele mniej popularne w±ród ankietowanych s¡ jarmarki i festyny  56 osób tj. 13,3% dla grupy bezrobotnych,
39 osób tj. 9,3% dla grupy z oddziaªywaniem niskich zarobków. Hipoteza
potwierdziªa si¦, mimo braku wyra¹nych zale»no±ci z pozostaªymi formami
uczestnictwa w kulturze. Pogarszaj¡ca si¦ sytuacja materialna mieszka«ców
gminy, decyduje o formach uczestnictwa w kulturze. Respondenci wybrali te
formy uczestnictwa w kulturze, które nie wymagaj¡ ±rodków wªasnych i s¡
ogólnodost¦pne. Brak ±rodków nansowych jest powa»nym problemem, niezwykle istotnym dla obecnej sytuacji mieszka«ców gminy, którzy borykaj¡
si¦ z du»ym bezrobociem i innymi trudno±ciami, z tym zwi¡zanym. Brak
pieni¦dzy i wszelkie ograniczenia z tego tytuªu, nie powinny okre±la¢ rezygnacji z kultury lub wywoªywa¢ niech¦ci uczestnictwa w niej. Mo»e by¢ to
tylko rezygnacja z pewnych form kultury, wymagaj¡cych wªasnych nakªadów
nansowych. Pozwala to mi¦dzy innymi na wskazanie tych dziaªa« kulturalnych, które powinny by¢ szczególnie wspierane przez wªadze samorz¡dowe
na terenie prezentowanej gminy. Przyj¦cie na podstawie bada« empirycznych
hipotez roboczych, jest przesªank¡ do potwierdzenia prawdziwo±ci hipotezy
gªównej, »e: Udziaª w kulturze odgrywa istotn¡ rol¦ w przeciwdziaªaniu zagro»eniom spoªecznym.

Wnioski

1. Przyczyn¡ zagro»e« spoªecznych byªa trudna sytuacja materialna, a co
za tym idzie brak mo»liwo±ci utrzymania rodziny i zapewnienia jej
podstawowych dóbr.
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2. Podmioty odpowiedzialne za organizacj¦ »ycia kulturalnego Wierzbicy
w ocenie respondentów to wªadze gminy, Gminny O±rodek Kultury,
±wietlice wiejskie i sami mieszka«cy.
3. Na codzienne »ycie mieszka«ców ±rodowiska wiejskiego najbardziej negatywnie wpªywaj¡: bezrobocie, niskie zarobki, zubo»enie i alkoholizm.
4. Na aktywne uczestnictwo w kulturze oddziaªuje darmowy dost¦p do organizowanych imprez kulturalnych, dost¦pno±¢ ±rodków nansowych,
motywacja i potrzeba udziaªu w »yciu kulturalnym gminy.
5. Przeprowadzone badania potwierdziªy istnienie zale»no±ci mi¦dzy sytuacj¡ ekonomiczn¡ i ±rodowiskow¡ mieszka«ców gminy a ich uczestnictwem oraz aktywno±ci¡ w »yciu kulturalnym.
6. Preferencje respondentów, co do sposobu sp¦dzania czasu wolnego zostaªy wyra¹nie okre±lone. Byªy to: udziaª w festynach, ogl¡danie telewizji i sªuchanie muzyki.
7. Instytucje, do których mog¡ zwróci¢ si¦ ankietowani w trudnej sytuacji
»yciowej to: Gminny O±rodek Pomocy Spoªecznej, krewni, Powiatowy
Urz¡d Pracy i Urz¡d Gminy w prezentowanej przez nas miejscowo±ci.
8. Wydarzenia kulturalne w gminie, które badani uwa»aj¡ za ciekawe i potrzebne to: do»ynki gminne, festyny rodzinne, imprezy w Ochotniczej
Stra»y Po»arnej.
9. Przeprowadzone badania potwierdziªy istnienie zale»no±ci mi¦dzy aktywnym uczestnictwem w kulturze jako skuteczn¡ form¡ przeciwdziaªania zagro»eniom spoªecznym.
Zako«czenie

Kultura jest dobrem szczególnego rodzaju  ponadjednostkowym i ponadczasowym, przynosz¡cym po»ytek ogóªowi, cho¢ uczestnictwo w niej 
bierne i czynne  jest aktem indywidualnym. Umo»liwia identykacj¦ ze
wspólnot¡ lokaln¡, regionaln¡ oraz narodow¡, stanowi spoiwo wi¦zi spoªecznych, równowa»y i kompensuje przemiany, jakie przynosi rozwój technologii i procesy globalizacji. Udziaª w kulturze sprzyja integracji oraz wsparciu
spoªecznemu, co uªatwia wychodzenie z zagro»e« spoªecznych. Rozmiar dziaªa« kultury oddziaªuje na zmniejszenie lub likwidacj¦ zagro»e« spoªecznych
w±ród badanych respondentów. Wª¡czenie mieszka«ców w aktywne »ycie
spoªeczne i kulturalne ma sªu»y¢ rozwojowi i integracji wsi.
Do najwa»niejszych problemów spoªecznych wyst¦puj¡cych na terenie
badanej gminy zalicza si¦ bezrobocie, które oddziaªuje bezpo±rednio na obni»enie stopy »ycia rodziny i poszczególnych jej czªonków. Bezrobocie stanowi
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jedno z najpowa»niejszych, negatywnych zjawisk spoªecznych. Utrata pracy
jest czynnikiem powoduj¡cym wyst¦powanie zagro»e« spoªecznych. Trudna
sytuacja materialna, a co za tym idzie brak mo»liwo±ci utrzymania rodziny i zapewnienia jej podstawowych dóbr, inne czynniki ekonomiczne, takie
jak: problemy mieszkaniowe, wzrost kosztów utrzymania i ksztaªcenia, nie
uªatwiaj¡ »ycia respondentom. Staªa praca i jej utrzymanie to sprawa priorytetowa dla ka»dej rodziny. Mimo silnej pauperyzacji ankietowani odczuwali
potrzeb¦ udziaªu w kulturze. Bior¡c pod uwag¦ realizacj¦ potrzeb ni»szego
rz¦du, zwi¡zanych z codziennymi wydatkami konsumpcyjnymi gospodarstw
domowych ma to du»e znaczenie, gdy» nie przewarto±ciowaªy si¦ w tym
wypadku hierarchie potrzeb i wydatków mieszka«ców gminy. S¡ zatem potrzeby udziaªu w kulturze, które powinno si¦ pobudza¢ i rozwija¢, stosuj¡c
odpowiedni¡ polityk¦ spoªeczn¡ poprzez systematyczne jej upowszechnianie
i ogólny dost¦p. Wa»ne moim zdaniem s¡ tutaj oczekiwania i propozycje
respondentów w tym zakresie. Respondenci borykaj¡ si¦ z powa»nymi zagro»eniami spoªecznymi.
Rozwi¡zywanie problemów spoªecznych i socjalnych mieszka«ców, nale»y do wªadz gminy i podlegaj¡cych im podmiotom. To wªadze decyduj¡
o ±rodkach na pomoc spoªeczn¡ socjaln¡ i prolaktyczn¡, zwi¡zan¡ z bezrobociem, ubóstwem i innymi zagro»eniami spoªecznymi. Na terenie badanej
gminy Wierzbica dziaªaj¡ ró»ne instytucje wspieraj¡ce rodzin¦, do których
mog¡ zwróci¢ si¦ osoby pozostaj¡ce w trudnej sytuacji »yciowej. Najwi¦ksz¡
jednostk¦ stanowi Gminny O±rodek Pomocy Spoªecznej. Wspiera badanych
w wysiªkach zmierzaj¡cych do zaspokojenia niezb¦dnych potrzeb umo»liwiaj¡cych funkcjonowanie, w warunkach odpowiadaj¡cych godno±ci czªowieka.
Dziaªania tego o±rodka ukierunkowane s¡ na pomoc rodzinom w trudnej
sytuacji »yciowej i nansowej, integracj¦ ze ±rodowiskiem osób zagro»onym
wykluczeniem spoªecznym, pomoc socjaln¡ i wiele innych dziaªa« z tym zwi¡zanych. Wa»n¡ instytucj¡, pomagaj¡c¡ rodzinie jest Powiatowy Urz¡d Pracy
 lia w Wierzbicy oraz Miejscowy Urz¡d Pracy szkol¡cy niewykwalikowanych pracowników, kieruj¡cy na sezonowe i interwencyjne prace, daj¡cy
szans¦ zarobków. Urz¡d Gminy jako wªadza ustawodawcza tworzy ró»ne programy wsparcia i integracji spoªecznej, korzystaj¡c systematycznie z ±rodków
Unii Europejskiej.
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