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WSTĘP. SPOŁECZNE ŚWIATY MŁODYCH  

 

Do niedawna kontekstem codziennego funkcjonowania młodzieży była 

transformacja ustrojowa. Wówczas w debacie publicznej podkreślano kwestię obaw 

związanych ze zmianami społecznymi. Stawiano pytania o stabilność dotychczasowych 

hierarchii aksjologicznych, rozważano konsekwencje rozwijającego się pluralizmu 

społeczno-kulturowego, jednocześnie twierdząc, że społeczeństwo polskie będzie teraz 

„zmierzać” w kierunku społeczeństw zachodnich. Dziś skutki społecznych przekształceń 

nie są już doświadczeniem traumatycznym. To oswojony fenomenem. Nikogo nie dziwi 

powszechna wielość i zmienność bytów. Szczególnie młodzi dobrze się odnajdują w tej 

płynnej rzeczywistości.  

Jedną z przyczyn tego ich „dobrego samopoczucia” jest fakt, że żyją i dorastają w 

kulturze konsumpcji. Ona nie tylko sprowadza się do nieustannego wybierania i 

niepotrzebnego kupowania coraz to nowych produktów, ale przejawia się w określonym 

sposobie myślenia i postrzegania świata. Jest nim indywidualizm, który ostatecznie 

stawia „ja” jednostki w centrum jej działań. Człowiek koncentruje się na samym sobie, 

nieustannie kierując się ku temu, co jest przyjemne i co postrzega jako służące (głównie) 

jemu samemu. W tym patrzeniu na siebie, innych i na świat (przez pryzmat samego 

siebie) dużą rolę odgrywa nie tyle racjonalność, ale doznania. Ich rola w życiu człowieka 

jest niewątpliwie ważna, ale ich słabością jest to, że mijają i trudno je uznać za zasadniczy 

typ motywacji życiowej. A życie w społeczeństwie konsumpcyjnym (niekiedy 

nazywanym społeczeństwem doznań) przyzwyczaja człowieka do kierowania się 

głównie emocjami, a więc uwrażliwia na pewną zmienność, która ostatecznie jest 

zidywidualizowana. 

Innym aspektem rozwijania indywidualizmu młodych w społeczeństwach 

konsumpcyjnych jest pluralizm społeczno-kulturowy tych zbiorowości. W nim jednostki 

stają wobec szerokiej oferty aksjologicznej (od liberalnej do konserwatywnej, od 

lewicowej do prawicowej, od religijnej do niereligijnej), z której mogą wybierać wedle 

znanych sobie kryteriów. Dziś nikogo nie dziwią postawy głębokiej wiary religijnej ani 

akceptacja materializmu, ani wspólne życie w związku homoseksualnym ani 
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heteroseksualnym, ani interesowanie się historią Polaki, ani rozmiłowanie w hodowli 

patyczaków. Każdy organizuje życie wedle swoich zainteresowań i co więcej jego 

preferencje są rozbudzane i ukierunkowywane przez różnego rodzaju instytucje, które 

reprezentują i promują określone światopoglądy, szukając nowych zwolenników. 

Istotnie, życie w takim klimacie kulturowym sprzyja indywidualizmowi i w pierwszej 

chwili wydaje się być interesujące, a wręcz fascynujące. Tylko wybierać i konstruować 

swoje życie! Jednak badania pokazują, że faktycznie w pluralizmie społeczno-

kulturowym jednostki kierują się ku doznaniom, przyjemnościom, zaspakajaniu 

własnych potrzeb (przeważnie) związanych z konsumowaniem dóbr. Koncentrując się na 

tym, co jest „tu” i „teraz”1, rozwijają swój hedonizm i postawy pragmatyczne, a ich 

wybory wcale nie są tak wielobarwne, lecz sprowadzają się do tego, co promują media i 

Internet. Według tych ostatnich szczęście i sukces to pieniądze, dobre jedzenie, ładny 

fizyczny wygląd, wygoda, rozrywki i przyjemność seksualna2. Te wartości separują 

codzienność od społecznych i transcendentnych odniesień3 koncentrując na własnym 

„ja”. 

Powyższy obraz, miejscami kreślony grubą kreską znajduje także oddźwięk w 

badaniach empirycznych nad dynamiką przemian moralności Polaków (przekonań, które 

orientują ich działania i życie). Zwracają one uwagę na pogłębianie się jej 

autonomiczności, wedle, której źródłem wyborów jednostki jest jej sumienie. Ma ono 

pierwszeństwo wobec innych autorytetów zewnętrznych. Rozwija się także poczucie 

autonomii moralnej, a więc rezerwa wobec wszelkich autorytetów, w tym także tych, 

które do niedawna były powszechnie uznawane (np. Jana Pawła II)4. Innymi słowy, są to 

procesy, które ujawniają i wspierają rozwój indywidualizmu jednostek. To nie są tylko 

skutki kultury konsumpcyjnej, pluralizmu społeczno-kulturowego, ale także kulturowe 

trendy, w których żyją i dorastają młodzi. Wolno więc oczekiwać, że dla ich myślenia i 

kształtowania intelektualnej wrażliwości,  te trendy – (szczególnie indywidualizm) nie są 

obojętne. 

                                                           
1 J. Mariański, Kryzys moralny czy transformacja wartości? Studium socjologiczne, Lublin 2001, 86-93. 
2 M. Karkowska, Socjologia wychowania. Wybrane elementy. Mechanizmy socjalizacji i edukacji szkolnej, 

Łódź 2007, 176.; R. Kantor, „Społeczeństwo konsumpcji zabawy. Przypadek Polski”, w: Wąż w raju. 

Zabawa w społeczeństwie konsumpcyjnym, red., R. Kantor, T. Paleczny, M. Banaszkiewicz, Kraków 2011, 

s. 35. 
3 A. Potocki, Wychowanie religijne w polskich przemianach. Studium socjologiczno-pastoralne, Warszawa 

2007, 22. 
4 K. Kiciński, Świadomość moralna Polaków – główne tendencje, w: Kręgi integracji i rodzaje 

tożsamości. Polska – Europa – Świat, red., W. Wesołowski, J. Włodarek, Warszawa 2005, s. 345 i 346. 
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Tematem tego raportu są przekonania i doświadczenia młodych ludzi w wieku 15-

25 lat. Interesujemy się nimi, bowiem z racji swojej biografii oraz z powodów opisanych 

wyżej, jest to kategoria, która szczególnie doświadcza życia w swoich indywidualnych 

subświatach. W nich uczy się samodzielnie podejmować decyzje, snuć życiowe plany i 

przymierza się do ułożenia swego przyszłego życia. Te doświadczenia nie będą obojętne 

dla przyszłości ich samych i naszego społeczeństwa. Z drugiej strony, owe wybory oraz 

próby są naznaczone ryzykiem i zagrożeniami, co dodatkowo jest powodem do śledzenia 

aktualnych doświadczeń młodych. Daje to szansę na wspieranie ich w taki sposób, aby te 

ryzyka nie były zbyt kosztowne dla nich. Jedną z propozycji asystowania młodym jest 

działalność Fundacji Matuzalem. Jej Twórcy i współpracownicy mają nadzieję, że treści 

i rekomendacje tego raportu będą służyły młodzieży i wszystkim tym, którzy z nimi 

współpracują w budowaniu wspólnego jutra. 

 W raporcie zostały podjęte wybrane kwestie dotyczące życia młodzieży. Prof. 

Maria Sroczyńska pokaże ich struktury aksjologiczne, dr Wojciech Klimski przedstawi 

kondycję ich świadomości ekologicznej, dr Katarzyna Uklańska zajmie się kwestią 

zagrożeń związanych z uzależnieniami i korzystaniem z Internetu, a dr Edyta Kowalczyk 

scharakteryzuje zjawisko samobójstw. Mamy świadomość, że jest to tylko wycinek 

codzienności młodzieży, na którą skała się wiele światów. Nie mniej, żadne opracowanie 

nie pokaże ich całego bogatego doświadczenia.  
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AKSJOLOGICZNE ŚWIATY MŁODYCH W XXI WIEKU – PODOBIEŃSTWO 

CZY ODMIENNOŚĆ? 

 
 

1. Wstęp – „kłopoty” z młodzieżą 

 

       Młodzież jest kategorią społeczną, która jak żadna inna interesuje, a zarazem sprawia 

problemy wszystkim, którzy zajmują się nią w celach naukowych, nie tylko poznawczych 

(teoretycznych czy metodologicznych), ale także praktycznych. Dyscypliny, takie jak: 

psychologia, socjologia i pedagogika, z racji swojej proweniencji, nauczyły się ze sobą 

współpracować, zwłaszcza w wypadku ludzkich podmiotów, które znajdują się w fazie 

dynamicznych przemian tożsamościowych6. Młodzi ludzie uczestniczą w procesach 

należących do zaawansowanej fazy społeczeństwa ryzyka, związanego na gruncie kultury 

Zachodu ze słabnięciem wspólnoty i orientacją indywidualistyczo-konsumpcyjną.  

Szczególnie mocno dotykają ich dylematy wynikające z toczących się „wojen 

kulturowych” oraz zagrożenia bezpieczeństwa (także ekologicznego), rosnących 

nierówności społecznych czy problemów tożsamościowych7.  

         Zjawiska te wzmacniane są przez biologiczne i społeczne konsekwencje pandemii 

koronawirusa COVID-19, która dla młodych generacji pozostaje w ostatnim czasie 

najpoważniejszym wyzwaniem o charakterze globalnym. Co więcej, to co łączy się z 

ponowoczesnością ma cechy właściwe raczej okresom przejścia lub rozpadu niż nowej 

organizacji życia społecznego. Współcześnie mamy do czynienia z postępującym, choć 

nie w pełni uświadamianym procesem odchodzenia od treści normatywnych, 

                                                           
5Dr hab. prof.ucz., socjolog młodzieży, religii i rodziny, kieruje Katedrą Socjologii Rodziny, Edukacji i 

Wychowania w Instytucie Nauk  Socjologicznych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 

Warszawie. 
6Osoby w wieku 18-24 lata lub 19-25 lat, bywają włączana przez badaczy bądź do kategorii młodzieży, 

bądź  młodych dorosłych. Jednak obecnie coraz częściej mówi się o przedłużonym okresie wchodzenia w 

dorosłość, co łączy się z edukacją (studenci) i „niechęcią” do wchodzenia w role zawodowe i rodzinne. 

Zasadne zatem wydaje się używanie kategorii młodzież także do tej grupy wiekowej. Choć osoby które 

ukończyły 21 rok życia traktowane są jako będące na  pograniczu adolescentów i młodych dorosłych, 

jednak nie można ich jeszcze zaliczyć do grupy dorosłych. 
7Por. U. Beck, A. Giddens, S., Modernizacja refleksyjna. Polityka, tradycja i estetyka w porządku 

społecznym nowoczesności,Warszawa 2009, s.20-31.  
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definiowanych instytucjonalnie oraz z narastaniem tendencji relatywistycznych, opartych 

na kryteriach sumienia i jednostkowej autonomii8. 

          Pomimo tych trudności, wszelkie działania podejmowane przez ludzi (zwłaszcza 

młodych) celem zabezpieczenia i/lub tworzenia ram dla bycia-dzielonego-z innymi 

pozostają wręcz niezbywalnym warunkiem każdej formy wspólnotowości, a w 

konsekwencji także własnej podmiotowości. U ich podstaw leżą orientacje aksjologiczne, 

które w wypadku adolescentów posiadają komponenty bardziej trwałe, związane z 

socjalizacją pierwotną i bardziej płynne, wynikające z oddziaływania grup 

rówieśniczych, nowych mediów, a także instytucji edukacyjnych i rynkowych. Cele 

artykułowane przez młodzież i powiązane z nimi działania (zarówno te związane z 

orientacją pragmatyczną, jak i etosową) mogą stanowić zarówno ważną siłę napędową 

jak i hamującą, w kontekście rozwoju społecznego, co wiąże się ze zmianą roli młodego 

pokolenia na płaszczyźnie politycznej9.  

         Warto zauważyć, że uogólnienia i prognozy, dotyczące sytuacji młodzieży i jej roli 

w społeczeństwie, obarczone są sporym ryzykiem niesprawdzalności10. Zatem próba 

odpowiedzi na pytanie o podobieństwo lub odnienność aksjologicznych światów 

młodzieży jako takiej (także tych z mniejszych miejscowości) oraz ich orientacji i 

zachowań, łączy się z pewną dozą ryzyka. Sytuacja młodzieży jest bowiem wpisana w 

szeroki kontekst społeczno-ekonomiczny, kulturowy i edukacyjny, a właściwe dla tej 

fazy życia procesy rozwojowe (na co wskazuje m.in. Erik H. Erikson)11 nie są rozłączne 

z indywidualnymi predyspozycjami i cechami osobowościowymi. 

 

2. Kwestie metodologiczne 

 

         Niniejszy tekst posiada formę raportu, choć nie brak w nim wątków o charakterze 

przeglądowym. Przedstawione w nim treści korespondują z problemami badawczymi, 

podnoszonymi głównie na gruncie  socjologii. Dotyczą one zarówno stanów rzeczy 

cenionych przez młodzież, głównie uczniów i studentów (opisywanych przez dość 

licznych reprezentantów tej dyscypliny), jak i rezultatów prowadzonych w Polsce badań 

                                                           
8 Z. Bauman, Ponowoczesność jako źródło cierpień. Warszawa, 2013. 
9 K. Szafraniec, Młodość jako wyłaniający się problem i nowa  siła poltyczna,  „Nauka” 2012/1, s.101-

122. 
10 M. Niezgoda, Młodzież. Kłopotliwa kategoria socjologiczna, „Jagiellońskie Studia Socjologiczne”, 

2014/1, 

s. 28-32. 
11 E. H. Erikson, Tożsamośc a cykl życia, Poznań 2004, s.84-92. 
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empirycznych, które obejmują kontekst regionów słabiej zmodernizowanych, a więc 

adolescentów pochodzących z mniejszych  miejscowości (środowisko wiejskie, małe, 

średnie i większe miasta będące stolicami takich województw).  

       Problemy badawcze dotyczą zarówno preferencji w zakresie młodzieżowych 

wartości, ciągłości i zmiany w sposobie dokonywania wyborów, jak i kwestii 

metodologicznych związanych ze sposobami ich badania. Zamiarem autorki było 

dokonanie swoistego wprowadzenia do powyższej tematyki, a zarazem zainteresowanie 

nią nie tylko profesjonalnych badaczy ale także tych, którym nie jest obojętna kondycja 

młodego pokolenia Polaków, żyjacych w przestrzeni „półperyferyjnej i peryferyjnej”, w 

przeciwieństwie do „centrum”, reprezentowanego przez miejskie aglomeracje. 

Przywołane kategorie są formą adaptacji pojęć obecnych w koncepcji „systemu 

światowego” Immanuela Wallersteina i służą podkreśleniu zróżnicowanego potencjału, i 

dynamiki społeczno-ekonomicznej regionów oraz  społeczności lokalnych, co przekłada 

się na stopień ich atrakcyjności, mierzony zdolnością dostarczenia wielości dóbr12. 

        W opracowaniu posłużono się metodą wtórnej analizy danych ilościowych i 

jakościowych, dobranych w sposób zasadny dla przedmiotu badania13. Wyeksponowane 

wątki zaprezentowano w kontekście syntetycznym, zarówno na gruncie przywoływanych 

koncepcji, jak  przede wszystkim  studiów empirycznych, podejmowanych tak na 

płaszczyżnie ogólnopolskiej (np. reprezentatywne badania młodzieży prowadzone od 

początku lat 90-ych przez CBOS i Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 

raporty na temat kondycji młodego pokolenia: Młodzież 2011, Młodzież 2018), jak i 

regionalnej (indywidualne przedsięwzięcia prowadzone w ramach niewielkich zespołów, 

np. na Pokarpaciu czy w województwie lubuskim). Autorka raportu odwołała się także 

do badań własnych, prowadzonych na przestrzeni dekady wśród uczniów ostatnich klas 

szkół średnich w regionie świetokrzyskim14. 

          Punktem wyjścia jest to, co w danej kulturze ma wartość nadrzędną (systemy 

aksjonormatywne), przynależy do systemu interpretacyjnego porządkującego 

rzeczywistość i podlega internalizacji w wymiarze osobowości jednostkowych. Wartości 

występują bądź w postaci hierarchicznej (w relacjach nadrzędność – podrzędność), bądź 

                                                           
12 P. Sztompka, Socjologia.Wykłady o społeczeństwie, Kraków 2021, s.783-784. 
13B. Borowska-Beszta., U. Bartnikowska, K. Ćwirynkało, Analiza wtórna jakościowych danych zastanych: 

przegląd założeń teoretycznych i aplikacji metodologicznych, „Jakościowe Badania Pedagogiczne”, 2017/1, 

s. 5-24; E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2004, s.342-359. 
14Por. M. Sroczyńska, Rytuały w młodzieżowym świecie. Studium socjologiczne, Kraków 2013; Młodzież w 

poszukiwaniu sacrum. Rozważania socjologiczne, „Przegląd Religioznawczy – The Religious Studies 

Review, nr 2/2000, s. 113-128.    
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horyzontalnej (ex aequo) - jako obiekty jednocześnie pożądane lecz dochodzące do głosu 

w sposób skokowy, w zrutynizowanym sposobie doświadczania codzienności. Wartości 

to stany rzeczy nadające jednostkom i społeczeństwom sens i identyfikację, motywację i 

legitymizację. Wartości bywają klasyfikowane na wiele sposobów i konkretyzowane w 

postaci wskaźników, które w badaniach empirycznych mogą odzwierciedlać 

poszczególne, bardziej autonomiczne grupy wartości lub mieć charakter holistyczny. W 

rzeczywistości społecznej spotykamy wiele różnych typów wartości, np. osobowe i 

społeczne, autoteliczne i instrumentalne, ostateczne, codzienne i podstawowe, 

materialistyczne i postmaterialistyczne, godnościowe i pragmatyczne, partykularne i 

uniwersalne, demokratyczne i liberalne, tradycyjne i nowoczesne15. Poszczególne 

kategorie wartości nie mają charakteru rozłącznego i zazwyczaj współwystępują na 

płaszczyźnie empirycznej dostępnej poznaniu socjologicznemu. Wartości deklarowane 

nie zawsze pokrywają się z tymi które mają charakter uznawany i realizowany, a 

współczesny „rynek” aksjologiczny w znacznej mierze oddziałuje na indywidualne 

decyzje podejmowane przez uczestników życia społecznego16. 

        Zaprezentowane w tekście egzemplifikacje empiryczne, mające z konieczności 

charakter wybiórczy i przekrojowy (zatem bardziej ilościowy niż jakościowy), 

uwypuklają kwestie nie do końca rozpoznane, a zarazem aktualne z punktu widzenia 

omawianej problematyki. Próba określenia pewnych trendów, kształtujących oblicza 

tranformacji i posttransformacji społecznej nie jest zadaniem łatwym, choć przyglądanie 

się aksjologicznej problematyce młodzieżowego świata urosło do rangi jednego z 

najbardziej popularnych przedsięwzięć naukowych w gronie pedagogów, psychologów i 

socjologów. Najobszerniejszy nurt badań, prowadzonych od lat 80-tych w zakresie 

socjologii młodzieży, poświęcony jest orientacjom życiowym, aspiracjom edukacyjnym 

i zawodowym, a przy okazji systemom wartości młodych ludzi. W późniejszym czasie 

doszła do głosu nowa problematyka, rozwijana w ramach socjologicznych subdyscyplin,  

związana z przemianami światopoglądowymi i obyczajowymi oraz wspólnotą narodową 

i sceną polityczną. 

 

 

                                                           
15 J. Mariański, Kondycja religijna i moralna młodzieży szkół średnich w latach 1988-1998-2005-2017 

(raport z ogólnopolskich badań socjologicznych), Toruń 2018, s.315-323. 
16 J. Mariański, Wartość/wartości, w: Leksykon socjologii moralności, red. J.Mariański, Kraków 2015, s. 

877-882. 
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3. Wartości młodzieży – scenariusze stabilności i zmiany w badaniach ogólnopolskich 

 

           Nie ulega wątpliwości, że zarówno w przeszłości, jak i obecnie, wiele czynników (a 

wśród nich, takie jak: struktura społeczna, kontekst polityczny, funkcjonowanie instytucji 

państwa i rynku pracy, tradycja, kultura masowa czy klimat stosunków międzyludzkich) 

oddziałuje w sposób bardzo subtelny, nierzadko pośredni, na świat wartości młodych ludzi. Z 

kolei ich orientacje i aktywności w sposób zwrotny modyfikują zastane warunki społeczne. 

Wartości są postrzegane jako rezultat zanurzenia się adolescentów w świecie, który tylko 

częściowo pozostaje pod wpływem typowych, ukierunkowanych celowo agend 

socjalizacyjnych, zwłaszcza rodziny i szkoły.  

         Jeszcze przed nastaniem transformacji ustrojowej, socjolog Antoni Sułek zauważał, że 

możliwość rzeczywistego wpływu na funkcjonowanie małych grup pierwotnych, a także 

reakcja obronna wobec nieprzyjaznego świata przyczyniają się do tego, że „Rodzina, krąg 

przyjaciół, własna osoba stają się sanktuariami, w których można się schronić i w których 

można „być sobą” (Sułek 1989:372). Młodzi na progu dorosłości, badani pod koniec pierwszej 

dekady XXI wieku, przypominali bardziej między-pokolenie, z jednej strony upodabniające się 

do własnych rodziców, z drugiej zaś do młodszej kohorty - nastoletniej młodzieży. Widoczne 

było „dziedziczenie” zasadniczych rysów porządku aksjonormatywnego, powiązanego z 

wartościami osobistymi i afiliacyjnymi, w mniejszej mierze z wartościami podkreślającymi 

identyfikację ze wspólnotą religijną czy narodową.  

          Zasób treści przyswajanych przez młodzież poza wiedzą i kontrolą rodziców, i 

nauczycieli ciągle powiększa się, stawiając pod znakiem zapytania  dalsze losy relacji 

międzypokoleniowych. Mimo to, sfera aksjologiczna nadal pełni istotną rolę w procesie 

transmisji kulturowej, a zmiana (w skali makrostrukturalnej) nie ma charakteru skokowego lecz 

przybiera postać procesu przebiegającego mniej lub bardziej płynnie. Zainteresować może fakt, 

że wśród enumeratywnie eksponowanych celów i dążeń życiowych, w ramach badania 

młodzieży stosowanego systematycznie przez CBOS niemal od ćwierćwiecza,  na znaczeniu 

zyskały: miłość, przyjaźń (w 1994 roku - 39% wskazań,  w 2018 – 52%), zrobienie kariery 

(odpowiednio: 19% - 33%) oraz osiągnięcie wysokiej pozycji materialnej (25% - 33%)17. Z 

drugiej strony, w ocenie kolejnych roczników młodzieży, uległa pomniejszeniu ranga udanego 

                                                           
17Pytanie dotyczące wskazań wartości najważniejszych dla respondentów, zapożyczone z repozytorium 

CBOS i Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN) daje możliwość prowadzenia analiz o 

charakterze diachronicznym od 1994 roku, w odniesieniu do prób ogólnopolskich (Młodzież 2016; 

Młodzież 2019). 
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życia  rodzinnego, dzieci (48% w 1994 roku, 42% w 2018), ciekawej pracy zgodnej z 

zainteresowaniami (per analogiam – 52% - 40%), spokojnego życia bez konfliktów (34% - 

29%), bycia użytecznym dla innych (15% -10%), życia zgodnego z zasadami religijnymi (10% 

- 5%)18. Trzeba jednak zaznaczyć, że wzrost lub spadek rangi powyższych wartości nie miał 

charakteru liniowego.  

          W cytowanym raporcie z 2018 roku, zbadano młode osoby w wieku 15-19 lat, będące 

uczniami losowo dobranych 80 szkół ponadgimnazjalnych (łącznie przeprowadzono 1609 

wywiadów audytoryjnych). Interesujące jest to, że tylko w wypadku dwóch celów życiowych 

(respondenci mogli wskazać trzy), chłopcy mieli wyraźną, bo dwukrotną przewagę nad 

dziewczętami. Dotyczy to  zdobycia majątku (44 p.p. - 22 p.p.) oraz udanego życia seksualnego 

(15 p. p. - 7 p .p.)19. Wskazania dziewcząt wyraźnie dominowały w wypadku miłości, przyjaź ni 

(62 p.p. – 41 p.p. ), udanego życia rodzinnego, posiadania dzieci (46 p.p. – 37 p.p.), ciekawej 

pracy, zgodnej z zainteresowaniami (46 p.p. – 34p.p.). Po ukończeniu szkoły, młodzież 

chciałaby łączyć pracę ze studiami na wybranym kierunku (32%) lub studiować na wybranym 

kierunku (31%), a znacznie rzadziej – pracować w firmie państwowej lub prywatnej (11%) czy 

wyjechać za granicę na dłuższy czas (9%)20.  

           Jeśli cofniemy się nieco w przeszłość,  jak sugerowała Krystyna Szafraniec, autorka 

rządowego raportu Młodzi 2011, to tempo i skala zmian zachodzących w społeczeństwie 

polskim, na przełomie pierwszej i drugiej dekady obecnego wieku, dokonywały się wraz z 

mniej lub bardziej udanymi próbami nadrabiania przez państwo „zaległości cywilizacyjnych”, 

towarzyszącym temu wycofywaniem się tradycyjnych instytucji i autorytetów (rodziców, 

nauczycieli, duchownych) z ról przewodników i mentorów, i zastępowaniem ich przez 

nowoczesne komunikatory. Prowadziło to do zrzucenia odpowiedzialności za dokonywane 

wybory na barki młodzieży, a w konsekwencji jej kulturowe „dryfowanie” i  niejednokrotnie 

wycofywanie się ze sfery odpowiedzialności za państwo i zbiorowość narodową.  

            W pierwszej dekadzie nowego tysiąclecia, socjologowie zwracali  uwagę na 

środowiskową dywersyfikację młodego pokolenia, widzianą w perspektywie głównych 

celów życiowych i sposobów zachowań. Krystyna Szafraniec uważała, że u podłoża 

wyodrębnienia pragmatycznych elit („szybkobieżne szczeniaki”), prorodzinnych 

konformistów („normalsi”), buntujących się przeciwko wykluczeniu („dresiarze”), 

                                                           
18 R. Boguszewski, Aspiracje, dążenia i plany życiowe młodzieży, w: Młodzież 2018, red. M.Grabowska, 

M. Gwiazda, CBOS, KPBN, Warszawa 2019, s.74. 
19 Wielkości podano w punktach procentowych. 
20 R. Boguszewski, tamże, s. 75,78. 
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wycofujących się („nieudacznicy”), agresywnie adaptujących się w strukturach gangów 

(„debeściaki”), czy łagodnie - w sposób misjonarski „kontestujących” leży przede 

wszystkim zasobność rodzinnego kapitału ekonomicznego, społecznego i kulturowego 

oraz sposób wykorzystania szans życiowych przez rodziców w okresie transformacji21. 

          Odpowiedź na pytanie, czy ewentualne pozytywy, związane z podkreślaniem postaw 

kreatywności, samodzielności, innowacyjności są w stanie zrekompensować negatywne 

aspekty (rozczarowanie, frustracja, bierność, skupienie na sobie) jest nadal utrudniona, a 

sytuacja w której młodzi ludzie są socjalizowani do świata konsumpcji niepokoi wszystkich 

tych, którzy dostrzegają znaczenie  „uniwersaliów aksjologicznych” w procesie wychowania.  

Raport z 2019 roku  powstał w rezultacie dyskusji nad sytuacją młodego pokolenia w nowym 

kontekście politycznym i cywilizacyjnym; z jednej strony - nad problemami jakie niesie polska 

lokalność, z drugiej zaś – nad koniecznością działań edukacyjnych, jakie należałoby podjąć. 

Istotną kwestią wydaje się być „problem tożsamości młodego pokolenia, które zdaje się szukać 

nowego moralnego kodu dla siebie”22 i po części odnajdywać go w wartościach 

emancypacyjnych (co przekłada się m.in. na większą akceptację kohabitacji, związków 

homoseksualnych czy aborcji), a także postulatów ekologicznych. 

          Zróżnicowanie środowiskowe młodzieży i młodych dorosłych bywa niekiedy 

identyfikowane z charakterystycznym dla „neoplemion” stylem życia, korespondującym 

w pewnych wymiarach z kontekstem aksjologicznym. Autorzy raportu „Świat Młodych” 

z 2016 roku (zrealizowanego przez agencję IQS głównie dla celów biznesowych) 

powiązali te obszary kultury millenialsów (bezdzietnych młodych w wieku 16-29 lat) z 

pięcioma pomniejszymi kategoriami23. Najliczniejszą grupę stanowią ziomki (30%), 

skoncentrowani na wspólnocie lokalnej, mediach społecznościowych, świętym spokoju 

oraz konsumpcji dóbr i usług, a w dalszej kolejności domisie (23%) - ceniący rodzinę, 

tradycjonalistyczni i konserwatywni, głosujący z poczucia obywatelskiego obowiązku 

oraz lajfhakerzy (19%), wśród których dominują mężczyźni, single, o neoliberalnym 

zmyśle gospodarczym, „lubiący czuć się klientami pierwszej kategorii”24. Ostatnie 

miejsca w rankingu liczebności należą do  regretów („wkurzonych i bezradnych” – 16%), 

                                                           
21K. Szafraniec K., Anomia okresu transformacji a orientacje normatywne młodzieży, w: Kondycja moralna 

społeczeństwa polskiego, red. J. Mariański, Kraków 2003, s.468-474. 
22K. Szafraniec, Wstęp, w: Młodzi 2018. Cywilizacyjne wyzwania. Edukacyjne konieczności, red. K. Szafraniec, 

Warszawa 2019, s.6.   
23 M. Brzozowska-Brywczyńska, Kulturowe środowisko jednorożców – kilka notatek o młodzieży i kulturze 

popularnej, w: Młodzi 2018. Cywilizacyjne wyzwania. Edukacyjne konieczności, red. K. Szafraniec, 

Warszawa 2019, s. 203-209. 
24 Tamże, s.204. 
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głównie biedniejszej, pracującej młodzieży oraz hipsterów (12%) z dużych polskich 

miast, stawiających na własny rozwój, hobby i podróże. Zdaniem autorów raportu, 

wszystkie te „plemiona” łączy pewien rodzaj przeświadczenia o niesprawiedliwości 

(87%), niezajmowaniu przez młodych należnej im dziejowej pozycji oraz o 

powszechności zjawiska kłamstwa w życiu publicznym.  

       Konstatacje płynące z cytowanego raportu (choć niewątpliwie uproszczone i 

podporządkowane celom marketingowym) nie niosą optymistycznego przekazu na temat 

kondycji współczesnej młodzieży. Proces indywidualizacji połączony z wiarą w 

możliwości, jakie dostarcza istniejący porządek społeczno-ekonomiczny i 

konsumpcjonizm generują przekonanie, że „życie powinno polegać na przyjemnościach 

i na tym by mieć, nic innego się nie liczy”, zauważa Krystyna Szafraniec25. 

        Młodym Polakom można w coraz większym stopniu przypisać orientację na 

realizowanie modelu wygodnej egzystencji, bez kłopotów i konfliktów, 

niezaangażowanej  w życie  innych ludzi i we własny rozwój, a jednocześnie doceniającej 

wartość rodziny. „Młodzi ludzie - konstatuje socjolog Maria Zielińska - są we 

współczesnym świecie bardziej zaradni życiowo, społecznie i emocjonalnie od swoich 

rówieśników sprzed kilku lat”26. Jednak zarówno ich cele, jak i strategie działania (w 

pojedynkę) nie sprzyjają organizowaniu się. Chyba, że w grę wchodzi rzeczywistość 

wykreowana kulturowo, umożliwiająca doświadczenie psychicznego przenoszenia się w 

„inne światy” o charakterze wzorcowym (np. ruch rycerski, nurt fantasy) czy 

alternatywnym (platforma multimedialnej Second Life)27.          

         Tendencje te potwierdzają i wydatnie wzbogacają wyniki ogólnopolskich badań 

diachronicznych, z lat 1988-1998-2005-2017, przeprowadzonych wśród młodzieży szkół 

średnich oraz studentów28. Choć wiodąca problematyka badań środowiska 

uczniowskiego koncentrowała się na kondycji religijnej i moralnej adolescentów, to 

umożliwiło to także przyjrzenie się wartościom jako jej wyznacznikom, wśród których 

ważne miejsce zajmują wartości codzienne, podstawowe, sensotwórcze i ostateczne. 

Ceniony badacz tych kwestii - Janusz Mariański – podkreśla, że na czele „świętości”, 

                                                           
25 K. Szafraniec, O znaczeniu codzienności w życiu młodzieży, „Władza Sądzenia”, 2015/ 7, s.18. 
26 M.Zielińska, Polska młodzież w czasach nieufności, „Władza Sądzenia” 2015/7, s.34. 
27Młodsi adolescenci znajdują odniesienie m.in. do stylu zaproponowanego przez depresyjne emo, do 

wymagającej fizycznej sprawności subkultury skaterów, do zorientowanego okultystycznie gotu,  czy  

ponowoczesnej odmiany rapu, wchodzącej w mariaź z konsumpcją – por. T. Paleczny, Subkultury czy 

postsubkultury młodzieżowe?:pomiędzy buntem a odmiennością, Kraków 2012. 
28Badania ankietowe w latach 1988, 1998, 2005 zostały zrealizowane przez Instytut Statystyki Kościoła 

Katolickiego SAC, a w roku 2017 przez zespół PPiW, działający przy Katedrze Socjologii Religii w 

Instytucie Socjologii  UKSW w Warszawie. 
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dotykających sensu życia, utrzymują się wartości afiliacyjno-stabilizacyjne, a wśród nich 

wielka miłość, szczęśliwe życie rodzinne, ludzkie zaufanie oraz odnalezienie własnego 

miejsca w społeczeństwie, słowem - cele i dążenia zorientowane indywidualistycznie, 

skoncentrowane wokół osobistego szczęścia osiągalnego „tu i teraz”. Na znaczeniu 

zyskały wartości związane z pracą, dobrobytem, wykształceniem czy dążeniem do 

wybranego celu, które podkreślają aspiracje modernizacyjne młodego pokolenia 

Polaków. Natomiast w latach 1988 – 2017 znacznie  obniżyła się ranga wiary religijnej, 

zarówno w grupie wartości codziennych, jak i  przede wszystkim wartości uroczystych, 

czyli tych dla których warto poświęcić życie i które powinny być akcentowane jako 

ważne dla narodu polskiego29. 

          Z kolei ogólnopolskie badania studentów, prowadzone według powyższych zasad 

metodologicznych, także wskazują na różnice w układzie wartości i norm 

(skoncentrowanych wokół sacrum moralnego) młodzieży przedtransformacyjnej, tej z 

1988 i 1989 roku, w porównaniu z młodymi z lat 2005 i 2017. Tomasz Korczyński zwraca 

uwagę na większy liberalizm i otwartość na nowe doświadczenia współczesnych 

studentów, w porównaniu z poprzednikami,  ich tolerancję,  pragmatyzm, ale i szacunek 

dla osób starszych oraz  relacji z bliskimi. Opis polskiej młodzieży – zdaniem socjologa 

– wymyka się dychotomicznym ujęciom, gdyż jest ona jednocześnie nowoczesna i 

konserwatywna, „...kocha wolność, ale nie odrzuca autorytetów, jest samodzielna, ale 

poszukuje wzorców i punktów odniesienia dla swoich decyzji, motywów i 

wypływających z nich działań społecznych, lubi zabawę, ale myśli poważnie o 

przyszłości, uczestniczy w wyborach, ale nie lubi polityki, a może bardziej polityków, do 

„kościoła chodzi” i wierzy w Boga, ale jest krytyczna wobec nauczania kościelnego, 

zwłaszcza wobec jego nauczania o moralności”30. 

        Polacy [w tym młodzi ludzie – M.S.] grzeszą, ale wierzą…,..., coraz częściej 

kierując się indywidualnym sumieniem, które w znacznej mierze „umeblowała” religia. 

Wiarę religijną częściej deklarują dziewczęta niż chłopcy (co współwystępuje z większą 

intensywnością praktyk i rygoryzmem moralnym), młodzież ze środowiska wiejskiego i 

miast poniżej 20-tysięcy mieszkańców, uczniowie zasadniczych szkół zawodowych i 

                                                           
29J. Mariański, Kondycja religijna i moralna młodzieży szkół średnich w latach 1988-1998-2005-2017 

(raport z ogólnopolskich badań socjologicznych), Toruń 2018, s.391-398. 
30T. M. Korczyński, Academic youth and their system of values [in:] S. Zaręba, M. Zarzecki (eds.), Between 

Construction and Deconstruction of the Universes of Meaning. Research into the Religiosity of Academic 

Youth in the Years 1988 – 1998 -2005 – 2017, Berlin, p. 84. 
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techników31. Między 1996 a 2018 rokiem przybyło respondentów niezdecydowanych (o 7 

p.p.), natomiast ponad trzykrotnie wzrosła liczba młodych ludzi, którzy określają siebie jako 

niewierzący (z 5 do 17 punktów procentowych) (por. Wykres 1). 

 

Wykres 1. Zmiany autodeklaracji młodzieży w zakresie wiary religijnej w latach 1996-

2018 (w%) – „Niezależnie od udziału w praktykach religijnych czy uważasz się za 

osobę”: 

 

Źródło: badania statutowe CBOS 1996, 1998; badania KBPN: 2003, 2008, 2010, 2013, 2016, 201832   

      

     I tak,  jak na społeczeństwo polskie wpływała obecność Kościoła, tak dzisiaj 

oddziałuje jego nieobecność – twierdzi Mirosława Grabowska33. Procesy odkościelnienia 

widoczne są zwłaszcza w najmłodszej kohorcie pokoleniowej, w której wyraźnie spada 

odsetek regularnie praktykujących. Przybywa praktykujących nieregularnie, a przede 

wszystkim negujących udział w kulcie, co obecnie można nazwać „pogonią za młodzieżą 

Europy Zachodniej”. Dane sondażowe ujawniają istotny spadek deklaracji 

systematycznego uczestnictwa młodzieży w praktykach religijnych (raz w tygodniu) na 

przestrzeni ostatnich 22 lat (o 27 p. p.) oraz znaczący przyrost wskaźnika całkowitej 

rezygnacji z udziału w kulcie w kolejnych rocznikach, w ciągu ostatniej dekady (o 19 

p.p.) (por. Wykres 2). Co ciekawe w 2018 roku po raz pierwszy zrównały się odsetki 

młodych, praktykujących regularnie oraz tych, którzy nie czynią tego w ogóle (po 35%). 

Znaczenie zmiennej, jaką jest w tym wypadku wielkość miejsca zamieszkania, jest mniej 

wyraźne w porównaniu z wiarą religijną.  Najrzadziej praktykują uczniowie mieszkający 

w miastach liczących od 20 tysięcy do 100 tysięcy mieszkańców oraz powyżej 500 

tysięcy mieszkańców, a najczęściej osoby mieszkające na wsi34.  

 

                                                           
31 Por.Młodzież 2018, red. M. Grabowska, M. Gwiazda, Warszawa 2019. 
32 A. Głowacki, Religijność młodzieży i uczestnictwo w lekcjach religii w szkołach, w: Młodzież 2018, red. 

M. Grabowska, M. Gwiazda, Warszawa 2019, s.154. 
33 M. Grabowska, Bóg a sprawa polska. Poza granicami teorii sekularyzacji, Warszawa 2018, s.220. 
34A. Głowacki, tamże, s. 156-157. 
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Wykres 2. Zmiany autodeklaracje młodzieży w zakresie praktyk religijnych w latach 

1996-2018 (w%) -" Czy bierzesz udział w praktykach religijnych, takich jak msze, 

nabożeństwa i spotkania religijne:" 
 

 

 

Źródło: badania statutowe CBOS 1996, 1998; badania KBPN: 2003, 2008, 2010, 2013, 2016, 201835 

 

      Z kolei, w najmłodszej grupie wiekowej (18-24-latków) badanej w 2021 roku, 

odsetek niepraktykujących sięgnął 36%. „Ta Polska młodsza i najmłodsza jest już w 

znacznej mierze co najmniej „akościelna”36.  

        Kwestie aksjologiczne wybrzmiały w badaniach młodzieży akademickiej w Polsce, 

przeprowadzonych w okresie pandemii w 2020 roku na próbie celowej 621 

respondentów, za pomocą wykorzystanej on-line techniki CAWI37. Wyniki ujawniają 

dużą dozę altruizmu i empatii studentów w stosunku do bliskich osób, jednak postawa ta 

opiera się raczej na subiektywnie interpretowanym imperatywie moralnym, niż na 

trwałych zasadach. Własne sumienie jest tą „instancją”, według której młodzież dokonuje 

wyborów oraz podejmuje wiążące decyzje, a Kościół nie jest postrzegany jako autorytet 

instytucjonalny. W dziedzinie moralności ujawnia się głęboko zakorzeniony 

permisywizm młodych ludzi, którzy akceptują różne postawy etyczne (np. dotyczące 

seksualności). Z kolei wartościami najczęściej akcentowanymi są bliskość i relacje z 

drugim człowiekiem (przyjaźń, miłość),  a także samorealizacja38. Wybory młodych ludzi 

- pomiędzy indywidualizmem postaw własnych, a poszukiwaniem obecności bliskiej 

osoby, wspólnotowości - ujawniają transformacyjny rys ich tożsamości. Widać to 

również w nawiązaniu do sfery rodzinnej, która najczęściej pojawia się w kontekście 

rozmowy, intymności i poczucia bezpieczeństwa39.  

                                                           
35 Por.Młodzież 2018, red. M. Grabowska, M. Gwiazda, Warszawa 2019 
36Komunikat CBOS, Religijność modych na tle ogółu społeczeństwa, opr.M.Grabowska, nr 144/2021, s.17. 

37 S. H. Zaręba, M. Choczyński, Rodzina i religia w czasie pandemii. Raport z ogólnopolskich badań 

socjologicznych PPPIW wśród młodzieży akademickiej w 2020 roku. „Collectanea Theologica” 2020/4 

(90), s.157-172. 
38 K.Uklańska, O. Kotowska-Wójcik, M. Choczyński, Wolność wyboru czy przymus zwyczaju. Młodzież 

akademicka w dobie pandemii o sensie życia, relacjach i planach życiowych, tom 3, Poznań 2020. 
39 M. Kawińska., J. Wróblewska-Skrzek, A. Linek, Wolność wyboru czy przymus zwyczaju? Młodzież 

akademicka w dobie pandemii o związkach, intymności i więziach rodzinnych, tom 1, Poznań 2020. 
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           W ogólnopolskim badaniu z 2020 roku, poświęconym wartościom w czasach 

pandemii, w kategorii 18-24-latków - 42,1% respondentów wskazało rodzinę, a 34,2% - 

zdrowie. Na dalszych miejscach zgłoszono takie cele życiowe, jak: dobra praca, stabilne 

zatrudnienie (13,8%), dobrobyt, bezpieczeństwo finansowe (10,1%), wykształcenie, 

nauka (9%), szczęście (8,2%), wolność (6%), spokój (5,5%), rozwój osobisty, 

samorealizacja (5,1%), przyjaźn, przyjciele (4,6%). Respondenci mogli wskazać w 

pytaniu otwartym jedną wartość, którą uznali za najcenniejszą. Kategorie należące do 

sfery sacrum religijnego (Bóg, wiara w Boga) i świeckiego (Ojczyzna, patriotyzm) były 

wymieniane przez pojedyncze osoby40.  

          Tempo i skala zmian zachodzących w społeczeństwie polskim, przez dwadzieścia 

lat obecnego wieku,  dokonywała się wraz z mniej lub bardziej udanymi próbami 

nadrabiania przez państwo „zaległości cywilizacyjnych”, czemu towarzyszyło 

wycofywanie się tradycyjnych instytucji i autorytetów (rodziców, nauczycieli, 

duchownych) z ról przewodników i mentorów, i zastępowanie ich przez nowoczesne 

komunikatory. Prowadziło to do zrzucenia odpowiedzialności za dokonywane wybory na 

barki młodzieży, a w konsekwencji jej kulturowe „dryfowanie”, zwrot w kierunku 

indywidualizacji i relatywizmu, osłabienie poczucia odpowiedzialności za innych, 

identyfikowane z różnymi formami wspólnotowości. Odpowiedź na pytanie czy 

ewentualne pozytywy, związane z podkreślaniem postaw kreatywności, samodzielności, 

innowacyjności i przedsiębiorczości są w stanie zrekompensować negatywne aspekty 

(rozczarowanie, frustrację, bierność, skupienie na sobie) jest nadal utrudniona. Sytuacja, 

w której młodzi ludzie socjalizowani są do świata konsumpcji niepokoi wszystkich tych, 

którzy dostrzegają znaczenie uniwersalnych wartości wyższego rzędu w procesach 

socjalizacyjnych. 

           

4. Aksjologiczne światy młodzieży z „peryferium” – casus badań regionalnych 

 

           Socjologowie często zadają pytania o podobieństwo/odmienność analizowanego 

przez siebie zjawiska, ujmowanego w kontekście cech społecznych czy 

demograficznych. Czy młodzież, badana pod kątem najważniejszych celow i dążeń (w 

                                                           
40 Por.CBOS, Aktualne problemy i wydarzenia, 2020/19 (obliczenia Fundacji Matuzalem, zastosowano 

wagę postratyfikacyjną). Pierwotne dane zapożyczono z: CBOS. Wartości w czasach zarazy. Komunikat z 

badań, 2020/160, 
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kontekście regionalnym) jest podobna do tej, której obraz wyłania się ze studiów 

prowadzonych na próbach ogólnopolskich? 

 Wydaje się, że w tym zakresie można dostrzec znaczące podobieństwa. Pod koniec 

pierwszej dekady XXI wieku, dla reprezentantów pokolenia „dzieci” trafne było 

określenie „normalsi”, używano je wobec dominującej kategorii polskiej młodzieży. W 

badaniach maturzystów ze świętokrzyskiego, najważniejszym atraktorem  okazała się 

prorodzinność, która skupia wokół siebie wartości afiliacyjne (miłość, przyjaźń, dobre 

relacje z innymi ludźmi), a zapewnienie w przyszłości godziwego życia rodzinnego 

wysoko lokuje wartość pracy i zdobycia majątku (Wykres 3). 
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Wykres 3. Najważniejsze cele i dążenia maturzystów w 2009 roku (BW, świętokrzyskie, 

N=1111, odsetek wskazań rangowanych na 1, 2  lub 3miejscu łącznie) 

 

 

Źródło: M.A.Sroczyńska, Rytuały w młodzieżowym świecie. Studium socjologiczne, Kraków 2013, s.98.  

        

         Jednocześnie, dominantą dla tego raczej tradycyjnie zorientowanego układu 

wartości nie był tylko konformizm. Relatywnie wysoka ranga kariery zawodowej, 

majątku, barwnego życia i satysfakcjonującej seksualności wskazywała na trend 

indywidualizacyjny, który nie był znaczący w pokoleniu rodziców. Czy stał się on także 

zwiastunem przemian wartości, idących w kierunku tzw. małej syntezy wartości, w której 

łączy się twórczo potencjał obowiązku i samorozwoju? „Aktywni  realiści” reprezentują 

typ najbardziej pożądany w życiu społecznym, zorientowany na rodzinę, czas wolny i 

zawód, charakteryzujący się nastawieniem na osiągnięcia, ale też rozwijaniem własnej 

inicjatywy i włączaniem się w kooperatywne działania. Nie wydaje się jednak, aby nawet 

dzisiaj był on dominujący w polskiej rzeczywistości społecznej. 

          W badaniach autorskich z 2009 roku, przeprowadzonych na reprezentatywnej próbie 

maturzystów z regionu świętokrzyskiego41 zastosowano także dodatkowe narzędzie - Skale 

Wartości Schelerowskich (SWS). SWS jest rodzajem testu pozwalającego na jakościową i 

                                                           
41W 2009 roku przeprowadzono reprezentatywne badania ankietowe wśród 1111 uczniów różnych 

rodzajów szkól średnich w województwie świętokrzyskim, z uwzględnieniem typu środowiska 

społecznego. Wyniki badań towarzyszących analizowano w parach rodzic-dziecko (N<390) oraz w grupie 

nauczycieli (N=271) 
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ilościową analizę podobieństwa subiektywnych, ważnych dla jednostek wartości do 

obiektywnego, idealnego konstruktu, opracowanego przez niemieckiego filozofa Maxa 

Schelera. Porządkuje on cztery grupy wartości od najniższych do najwyższych: hedonistyczne, 

witalne, duchowe (piękno, prawda i dobro) i święte. SWS nawiązuje do tej hierarchii i 

umożliwia diagnozę ważności 50 wartości (ujętych w sześć podskal – cztery podstawowe: 

wartości Hedonistycznych, Witalnych, Estetycznych, Prawdy, Moralnych i Świętych oraz dwie 

czynnikowe: wartości Witalnych – Sprawność i Siła Fizyczna, Wytrzymałość oraz świętych – 

Świętości Świeckie, Świętości Religijne) w środowisku młodzieży i osób dorosłych. Podskala 

wartości Świętych rozpada się na Świętości Świeckie, obejmujące takie pozycje, jak: kraj, 

naród, niepodległość, ojczyzna, państwo, patriotyzm oraz Świętości Religijne: Bóg, wiara, 

zbawienie, życie wieczne42. 

 

Wykres 2. Profile wartości maturzystów i ich rodziców, wyrażone przeciętnymi natężenia 

wskazań w świetle Skali Wartości Schelerowskich  (SWS), BW, 2009 r. województwo 

świętokrzyskie 

 

 

Legenda: Skala 0-100 punktów;  

Źródło: M.A. Sroczyńska (2013), Rytuały w młodzieżowym świecie. Studium socjologiczne, Kraków: 

Wydawnictwo FALL, s. 241.    

 

      W kontekście  prowadzonych badań, zaobserwowano podobieństwo pokoleniowych 

profili wartości młodzieży i jej rodziców, a także wskazano na treści które stanowią 

pewien rodzaj niekwestionowanych imponderabiliów, współtworzących tożsamości 

                                                           
42 P.Brzozowski, Skala Wartości Schelerowskich - Podręcznik, Warszawa 1995, s.14-15. 
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zbiorowe. Należą do nich wartości moralne (niezbędne z punktu widzenia relacji 

jednostki z innymi i z samą sobą) oraz grupa wartości świętych, wśród których 

wyróżniają się świętości świeckie. Z kolei inne kategorie aksjologiczne - witalne, 

estetyczne oraz prawdy (na co niewątpliwie ma wpływ kontekst adolescencji) były 

ważniejsze dla  młodszego niż dla starszego pokolenia (Sroczyńska, 2013, s. 110-119). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

Tabela 1. Zróżnicowanie wartości opisujących młodzież w kontekście cech społeczno-

demograficznych (2009r., BW) 
        Wartości Poziom istotności statystycznej 

     Płeć Typ 

placówki 

Miejsce 

zamieszkania 

Stosunek 

do wiary 

Praktyki 

religijne 

1 Bóg 0,001 n.i. n.i. 0,001 0,001 

2 Dobroć 0,001 0,001 n.i. 0,001 0,001 

3 Dostatnie życie n.i. n.i. n.i. 0,004 n.i. 

4 Elegancja 0,003 n.i. 0,002 n.i. n.i. 

5 Gustowność n.i. n.i. 0,001 n.i. n.i. 

6 Harmonia n.i. 0,01 n.i. n.i. n.i. 

7 Honor n.i. 0,001 n.i n.i. n.i. 

8 Inteligencja 0,001 n.i. n.i. 0,007 n.i. 

9 Kraj n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. 

10 Logiczność 0,006 n.i. n.i. n.i. n.i. 

11 Ład rzeczy 0,001 0,005 n.i. n.i. n.i. 

12 Mądrość 0,003 0,001 n.i. n.i. n.i. 

13 Miłość bliźniego 0,001 0,001 n.i. 0,001 0,008 

14 Miłość erotyczna n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. 

15 Naród 0,004 n.i n.i. n.i. n.i. 

16 Niepodległość n.i. 0,002 n.i. n.i. n.i. 

17 Obiektywność n.i. 0,001 n.i. n.i. n.i. 

18 Odporność na zmęczenie 0,001 n.i. 0,008 n.i. n.i. 

19 Ojczyzna n.i. n.i n.i. n.i. n.i. 

20 Otwarty umysł n.i. 0,006 0,001 n.i. n.i. 

21 Państwo n.i. n.i. n.i. n.i. 0,009 

22 Patriotyzm n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. 

23 Pokój 0,003 0,004 n.i. n.i. 0,002 

24 Pomaganie innym 0,003 0,001 n.i. n.i. n.i. 

25 Posiadanie n.i. n.i. 0,001 0,008 n.i. 

26 Prawdomówność 0,001 n.i. n.i. n.i. n.i. 

27 Proporcjonalność kształtów       0,005 n.i. 0,002 n.i. n.i. 

28 Przyjemność n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. 

29 Radość życia n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. 

30 Regularność rysów       0,001     n.i. n.i. n.i. n.i. 

31 Rozumienie n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. 

32 Rzetelność 0,004 n.i. 0,004 n.i. n.i. 

33 Siła fizyczna       0,001 0,001 0,001 n.i. n.i. 

34 Sprawność       0,001 n.i. n.i n.i. n.i. 

35 Sprężystość ciała 0,001 n.i. n.i. n.i. n.i. 

36 Szczerość 0,001 n.i. n.i. n.i. n.i. 

37 Szerokie horyzonty umysłowe 0,001 0,001 0,004 n.i. n.i. 

38 Uczciwość 0,001 0,002 n.i. 0,003 n.i. 

39 Umiejętność znoszenia chłodu 0,001 0,001 0,009 n.i. n.i. 

40 Umiejętność znoszenia głodu 0,001 0,001 n.i. n.i. n.i. 

41 Uporządkowanie n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. 

42 Uprzejmość n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. 

43 Wiara 0,001 n.i. n.i. 0,001 0,001 

44 Wiedza 0,001 0,001 n.i. n.i. n.i. 

45 Wygoda n.i. n.i. 0,007 n.i. n.i. 

47 Wypoczęcie n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. 

48 Zbawienie n.i. n.i. n.i. 0,001 0,001 

49 Życie pełne wrażeń n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. 

50 Życie wieczne 0,003 n.i. n.i. 0,001 0,001 

51 Życzliwość         n.i. n.i. n.i. 0,001 n.i. 

Podskale podstawowe 

52 Hedonistyczne         n.i. n.i. 0,004 n.i. n.i. 

53 Witalne       0,001 0,001 0,001 n.i. n.i. 

54 Estetyczne       0,001 n.i. 0,001 n.i. n.i. 

55 Prawdy       0,006 0,001 0,001 n.i. n.i. 

56 Moralne       0,001 0,003 n.i. 0,001 0,003 

57 Święte          n.i. n.i. n.i. 0,001 0,001 

Podskale czynnikowe 

58 Si la i sprawność fizyczna       0,001      0,002       0,001        n.i.        n.i. 

59 Wytrzymałość       0,001      0,001       0,004        n.i.        n.i. 

60 Św. Świeckie        0,01         n.i.        n.i.         n.i.      0,009 

61 Św. Religijne       0,001         n.i.        n.i.       0,001      0,001 

 Żródło: M.A. Sroczyńska, Rytuały w młodzieżowym świecie, dz.cyt. s.116-117. 
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          Wyniki badań własnych, prowadzonych pod koniec I dekady XXI wieku prowadzą 

do interesujących spostrzeżeń, tym bardziej, że można je odnieść do dalszej perspektywy 

czasowej. W obszarze wartości podstawowych i czynnikowych, dziewczęta wyżej ceniły 

wartości Prawdy i Moralne, zaliczane do tzw. „cnót miękkich”, prymarnych dla zasad 

społecznego współżycia, zaś chłopcy mieli większy szacunek dla wartości Witalnych i 

Estetycznych, czyniących życie społeczne bardziej uregulowanym i przejrzystym. Na 

poziomie subskali czynnikowej, różnica między płciami przejawia się w stosunku do 

Świętości Religijnych (wyżej cenionych przez kobiety), a także w stosunku do Siły i 

Sprawności Fizycznej oraz Wytrzymałości (wyżej cenionych przez młodych mężczyzn). 

Analiza wariancji ANOVA (zastosowana wobec grupy maturzystów) nie ujawnia jednak 

dodatkowej różnicy między kobietami i mężczyznami na poziomie wartości 

Hedonistycznych. Można powiedzieć, że stanowiły (i stanowią) one swoisty układ 

odniesienia oraz cechę charakterystyczną młodego pokolenia Polaków, żyjącego w 

warunkach ponowoczesności. 

       Warto zauważyć, że osoby pochodzące z małych miast (do 20 tysięcy mieszkańców) 

ceniły wartości, takie jak: elegancja, gustowność, proporcjonalność kształtów, siła 

fizyczna, umiejętność znoszenia chłodu i wygoda. Uczniowie z Kielc żywili największy 

szacunek dla szerokich horyzontów umysłowych oraz w nieco mniejszym stopniu dla 

rzetelności, wygody i posiadania. Młodzież mieszkająca w większych miastach (od 50 do 

100-tysięcy) deklarowała  wzmożone zainteresowanie wartością, jaką stanowi otwarty 

umysł. Najbardziej uśrednione wyniki, związane z oceną wartości, charakteryzowały 

młodzież z mniejszych miast, o populacji od 20 do 50 tysięcy mieszkańców. Miejsce 

zamieszkania określało także stosunek maturzystów do grup wartości podstawowych, 

gdzie istotne okazały się korelacje z wartościami Hedonistycznymi, Witalnymi, 

Estetycznymi i Prawdy oraz czynnikowych,  

w obszarze Siły i Sprawności Fizycznej, a także Wytrzymałości. Powiązania między 

wartościami a środowiskiem pochodzenia uczniów ujawniają interesujące zjawisko 

swoistej „zachłanności” życiowej młodych wkraczających w dorosłość, którzy mieszkają 

w małych miastach. Ich dążenia wydają się być w znacznym stopniu modelowane przez 

Sieć i grono rówieśników, co łączy się z silnym pragnieniem korzystania z dobrodziejstw 

społeczeństwa konsumpcyjnego i wolności. 
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         Do  interesujących wniosków doszedł socjolog - Piotr Długosz, badający młodzież 

maturalną na Podkarpaciu, na początku poprzedniej dekady43. Ze względu na 

preferowane wartości oraz sposób podejścia do życia (optymistyczny lub pesymistyczny) 

wyróżnił on dwa dominujące rodzaje nastawień: „prywatno-stabilizacyjne”, włączające 

strategie zapewniające poczucie bezpieczeństwa i obronę status quo oraz 

„samorealizacyjne” – koncentrujące się na własnych potrzebach i realizacji własnych 

dążeń pomimo pojawiających się przeszkód. Dwa skrajne typy były najmniej liczne: 

„merkantylny” – wybierający poprzez edukację możliwość pomnażania kapitału 

społecznego, finansowego i kulturowego oraz „hedonistyczny” – korzystający z zabawy, 

przyjemności i środków psychoaktywnych.  

        Interesujące jest to, że i w posttransformacyjnej rzeczywistości końca drugiej 

dekady XXI wieku, takie zmienne jak: wykształcenie rodziców, ich zawód oraz wielkość 

miejsca wychowania (pod względem liczby mieszkańców) mają decydujące znaczenie w 

określaniu aspiracji edukacyjnych i podejmowaniu decyzji o poszukiwaniu lepszych 

szans życiowych. Obserwacja zachowań maturzystów  na wschodnim pograniczu Polski, 

prowadzi  cytowanego autora – P. Długosza do wniosku, że młodzież z klas średnich 

doskonale radzi sobie w polu edukacyjnym, co przejawia się m.in. w ich ulokowaniu na 

uczelniach o wyższej jakości.  Łączy się to z wyborem strategii migracyjnych, 

umożliwiających studiowanie na prestiżowych kierunkach i uzyskanie prestiżowego 

zawodu. „Opuszczają region pograniczny, by zamieszkać w dużym mieście, gdzie mogą 

liczyć na wysokie stopy zwrotu z inwestowania w wykształcenie i gdzie można żyć 

zgodnie z preferowanymi wartościami”44. Osoby wybierający wyjazd za granicę nie 

przykładają wagi do dalszej edukacji, nie odczuwają silnych więzi z lokalną 

społecznością i odrzucają tradycyjny model życia w którym dominują rodzina, religia i 

przyjaciele. W lokalnej społeczności chce zazwyczaj pozostać młodzież (częściej 

mężczyżni) nie ceniąca zazwyczaj wyższej edukacji, o słabszym kapitale kulturowym. W 

efekcie emigracji (zewnętrznej i wewnętrznej), regiony peryferyjne będą kontynuować 

dalszą marginalizację45. 

        W  studium pokolenia 2.0, którego pandemia SARS-Cov-2 zastała na progu 

dorosłości, Maria Zielińska, potwierdziła obserwacje innych badaczy, zajmujących się 

                                                           
43 Por.P. Długosz, Młodzież z Podkarpacia w III Rzeczypospolitej, Kraków 2005. 
44 P.Długosz,  Różnicowanie się szans edukacyjnych i życiowych młodzieży. Casus peryferii, w: Młodzi 

2018. Cywilizacyjne wyzwania. Edukacyjne konieczności, red. K. Szafraniec, Warszawa 2019, s. 113. 
45 Tamże, s.113-114. 
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fazą emerging adulthood. Uczniowie szkół ponadpodstawowych w województwie 

lubuskim zostali naznaczeni doświadczeniem wirusa, którego pełne konsekwencje 

ujawnią się za kilka lat, a sama młodzież, dotychczas nieaktywna i bierna, „…stała się 

siłą niemal rewolucyjną, posiadającą wielki „potencjał krytyczny”46. Zdaniem M. 

Zielińskiej, protesty w ramach Ogólnopolskiego Strajku Kobiet mogą stać się 

formacyjnym wydarzeniem tego pokolenia, jego przeżyciem i legendą. Młodzi z 

pokolenia 2.0 nie wyczekują dorosłości definiowanej w sposób tradycyjny: nie chcą 

opuszczać domu rodzinnego, nie marzą o pracy etatowej, o zawarciu małżeństwa czy o 

posiadaniu dzieci. Pojawia się pytanie: czy można zatem mówić o nowej dorosłości, tzw. 

dorosłej młodości47, która między 18 a 23 rokiem życia ma polegać na zdobywaniu 

nowych doświadczeń, poznawaniu świata i testowaniu nowych możliwości bez 

zobowiązań? 

         Proces indywidualizacji, połączony z wiarą w możliwości jakich dostarcza 

istniejący porządek społeczno-ekonomiczny i konsumpcjonizm, generuje dość 

powszechne przekonanie, że życie powinno polegać na przyjemnościach i na 

doświadczaniu szczęścia. Młodym Polakom można w coraz większym stopniu 

przypisywać orientację na realizowanie modelu wygodnej egzystencji, bez kłopotów i 

konfliktów, niezaangażowanej  w życie  innych i we własny rozwój, a jednocześnie 

doceniającej wartość dobrej komunikacji i bliskości innych ludzi. Należy jednak 

pamiętać, że ich edukacyjne i życiowe wybory młodych są w znacznej mierze 

skorelowane z zasobnością rodzinnego kapitału społecznego, ekonomicznego i 

kulturowego. 

 

5. Zakończenie. Młodzi Polacy – bardziej podobni czy odmienni?  

 

        We wspólczesnym świecie nabywanie statusu dorosłego w środowisku religijnym, 

rodzinnym, lokalnym, a przede wszystkim w gronie rówieśniczym i w szkole jest 

znacznie trudniejsze niż w przeszłości, a emerging adulthood coraz częściej bywa 

przeżywane w sposób samotny48. Nawet, jeśli nie do końca zgodzimy się z etykietą 

„Pochłaniaczy Bodźców” i opiniami, że dla młodych ludzi „nic nie ma obecnie 

                                                           
46 M.Zielińska, Gotowi na dorosłość? Projekty życiowe i zasoby społeczne pokolenia 2.0, Warszawa 2010, 

s,315. 
47 Termin wprowadzony przez M. Zielińską. 
48 J. J. Arnett, Adolescence and Emerging Adulthood. A Cultural Approach, New Yersey 2007. 
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znaczenia” lub, że „znaczenie ma wszystko”, to trudno nie zauważyć postępującej 

hybrydyzacji ich  jednostkowych osobowości, co jest efektem życia w społecznych 

niszach tworzonych przez grupy rówieśnicze (także wspólnoty internetowe), filtrujące 

treści kultury popularnej.  

        Tomasz Szlendak trafnie zauważa, że młody Polak może pozostawać w jednej 

osobie homofobicznym i zdystansowanym do katolicyzmu, ceniącym rodzinę, ale 

jednocześnie nie mającym ochoty jej zakładać49. Jeśli tak, to leitmotiwem młodych ludzi 

pozostawałaby niekonsekwencja, która, choć z jednej strony odwołuje się do pewnego 

podobieństwa pokoleń na poziomie aksjonormatywnym, zwłaszcza wartości 

uznawanych, z drugiej jednak, czyni to (podobieństwo – M.S.) kwestią uznaniową i 

sytuacyjną, szczególnie w kontekście realizacyjnym.  

          Trudno jest zatem dzisiaj mówić o jakiejś stabilnej „budowli” aksjologicznej, która 

przekłada się na spójność orientacji młodego pokolenia, wręcz przeciwnie, „nigdy nie 

było i obecnie także nie ma jednej młodzieży, są tylko jej odmiany”, co przekłada się na 

niewiarygodność marketingowego mitu globalnego nastolatka50. Mimo to młodzież 

pragnie obecności dorosłych, z którymi można dialogować i spierać się, sepizując (w 

praktykach unieważniania) przekazywane przez nich treści, także te o charakterze 

obyczajowym. Nie przeszkadza to oczekiwać od starszych bycia „rzeczywistymi 

opiekunami” (niekoniecznie autorytetami) i czynić ich poniekąd odpowiedzialnymi 

(pokolenie rodziców i dziadków) za wspieranie młodej generacji w poruszaniu się po 

właściwych drogach życiowych. 

        Choć sfera uczestnictwa młodych ludzi w życiu społecznym poszerza się i różnicuje, 

dzięki oddziaływaniu agend,  takich jak: szkoła/uczelnia, nowe media i grupy 

rówieśnicze, to pojawiają się pytania wychodzące naprzeciw ograniczonym 

możliwościom prognostycznym. Na ile socjalizacja pierwotna, zwłaszcza rodzinna, 

będzie stanowić w przyszłości „pas transmisyjny” dla identyfikacji z wartościami, które 

czynią życie sensownym i użytecznym? Czy młodym z pokolenia 2.0, żyjącym w 

społeczeństwie ryzyka uda się wyjść naprzeciw możliwościom stwarzanym przez 

ponowoczesność, a zarazem zminimalizować rozmaite zagrożenia? Jakie „mocniejsze”, 

a jakie „słabsze” strony w kontekście preferencji aksjologicznych posiada młodzież z 

Polski „peryferyjnej” w porównaniu z młodzieża z „centrum”? Jakie mechanizmy mogą 

                                                           
49T. Szlendak,  Zażyłość w oparach niezrozumienia. O hipotezie międzygeneracyjnej solidarności 

tolerancyjnej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2012/3, s.75-90  
50 W. Wrzesień, Nie ma jednej młodzieży, „Władza Sądzenia” 2015/7,s. 21–25. 
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sprzyjać redukcji dysproporcji w zakresie zróżnicowanych możliwości adolescentów w 

zakresie planów życiowych? 
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Wojciech Klimski51 

 

 

 

ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA MŁODZIEŻY  

 

Tematem tej części raportu jest świadomość ekologiczna młodzieży. Jej 

charakterystyka będzie się odwoływać do wyników badań empirycznych zrealizowanych 

przez Centrum Badania Opinii Społecznej w 2020 roku. Interesować nas będą opinie 

respondentów w wieku 18-24 lat.   

Zagadnienia związane z ochroną środowiska naturalnego są jednymi z ważniejszych 

w społeczeństwach nowoczesnych. Określają programy polityczne, stanowią kryteria 

sposobów produkcji, są komponentami konstytuującymi style życia i wywołują działania 

zbiorowe (ruchy społeczne). Co więcej, trudne relacje jednostki i środowiska są jednym 

z czynników określających dzisiejsze (ponowoczesne) społeczeństwa –  społeczeństwa 

ryzyka.  Człowiek żyje w nich w obliczu różnych zagrożeń i niepewności, doświadczając 

słabnięcia nośników nadziei (np. zanik religii, sekularyzacja). Ten stan jest skutkiem 

cywilizacyjnych osiągnięć. Konsekwencjami postępu technicznego (obok zagrożeń, 

epidemicznych, politycznych, ekonomicznych), są między innymi zjawiska, które są 

określane jako szkodliwe dla środowiska naturalnego (zmiany klimatu, zanieczyszczenia 

wód, gleb, powietrza itd.). Co więcej, ich cechą jest to, że mają charakter 

ogólnoświatowy. Dziś ryzyka się uniwersalizują, następuje ich globalna ekspansja i tym 

samym dotykają milionów ludzi. Innymi słowy, kwestie ekologiczne są niebagatelnymi 

zagrożeniami dla człowieka i jednocześnie stają się doświadczeniem „statystycznego 

Kowalskiego” żyjącego w różnych zakątkach świata. W tej części raportu poznamy 

opinie młodzieży na temat ich obaw dotyczących stanu środowiska, wpływu ich sposobu 

życia na jego kondycję oraz zachowań proekologicznych młodych. Te zagadnienia 

stanowią komponent świadomości społecznej, a jej perspektywa będzie wykorzystana do 

interpretacji wyników badań. 

 

 

 

                                                           
51 Adiunkt w Instytucie Nauk Socjologicznych UKSW, zajmuje się socjologią młodzieży, religii, członek 

Pracowni Badawczej Polskiego Pomiaru Postaw i Wartości. 
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1. Świadomość ekologiczna 

 

Świadomość społeczna to rozpowszechniony i akceptowany przez grupę społeczną 

zbiór wyobrażeń, przekonań, symboli, opinii, poglądów czy przesądów. Są one znane w 

różnego rodzaju grupach społecznych – rodzinie, grupie koleżeńskiej, społeczności 

lokalnej, klasie społecznej, warstwie społecznej, czy społeczeństwie. Krótko mówiąc, 

świadomość społeczna to wiedza wspólna jakiejś grupy. Jej przedmiot i pochodzenie 

może być różnorakie. Wszak wiedza wspólna może odnosić się do historii, 

teraźniejszości, przyszłości. Może mieć charakter empiryczny, zdominowany 

doznaniami bądź racjonalny. Świadomość społeczna może być powszechna (dotycząca 

kultury, zasad życia w społeczeństwie, w codzienności) – mówi się wówczas o wiedzy 

potocznej – ale może też mieć charakter ekskluzywny, np. wiedza chirurgów o sposobach 

resekcji guza mózgu lub wiedza religijna członków sekty. 

Innymi słowy świadomość społeczna ma swe rozmaite formy, a wśród nich najczęściej 

wymienia się: wiedzę potoczną, wiedzę naukową, wiedzę i wiarę religijną, język, opinie 

publiczną, ideologie, wiedzę z zakresu sztuki, literatury, muzyki52.  

Świadomość ekologiczna jest formą świadomości społecznej, której treść odnosi się 

do środowiska przyrodniczego. Obejmuje jego rozumienie, a także strukturę wartości, 

które go dotyczą oraz sposoby postępowania wobec niego53.  Wyraża się w przeżyciach 

i myśleniu konkretnych ludzi oraz w funkcjonujących społecznie normach rozumienia i 

wartościowania środowiska54. Świadomość ekologiczna to oprócz wiedzy, motywacja do 

przyjmowania odpowiedzialnej postawy wynikającej ze znajomości zależności i praw, 

których nieprzestrzeganie prowadzi do kryzysu. 

W literaturze przedmiotu można wyróżnić szerokie rozumienie świadomości 

ekologicznej i wąskie. Według pierwszego stanowi ona całokształt uznawanych wartości, 

idei i poglądów o środowisku przyrodniczym, w którym żyje człowiek i które są 

podzielane w społeczności żyjącej w danym momencie historycznym. W znaczeniu 

węższym świadomość ekologiczna to stan wiedzy, poglądów i wyobrażeń ludzi o roli 

                                                           
52 M. Ziółkowski, Wiedza jednostka społeczeństwo. Zarys koncepcji socjologii wiedzy, Warszawa 1989, s. 

157, 162-163., P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków 2002, s. 295-300. 
53 D. Kiełczewski, Ekologia społeczna, Białystok 2001, s. 163. 
54 L. Tuszyńska, Świadomość ekologiczna Polaków w drodze do rozwoju zrównoważonego i trwałego, 

„Problemy Ekologii”, vol.12, nr 6, 2008 s. 326. 
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środowiska w życiu człowieka, jego ochronie, zagrożeniu, a także sposobach jego 

użytkowania55. 

Świadomość ekologiczna będąc określoną formą przekonań zbiorowych wyraża się w 

aktywności. W tym kontekście mówi się o postawach proekologicznych i obojętności 

ekologicznej. Postawy proekologiczne reprezentują osoby, które w sposób jednoznaczny 

uważają, że środowisko należy chronić. Natomiast osoby o obojętności ekologicznej 

popierają idee ochrony środowiska, lecz nie pokazują postawy proekologicznej. Mogą to 

być także osoby obojętne, nieinteresujące się ochroną środowiska, stojące na stanowisku, 

że nie ma konieczności, aby się angażować w tę ochronę. Również obojętność 

ekologiczna polega na dostrzeganiu kwestii ochrony przyrody i jednoczesnym 

przekonaniu, że jeszcze nie ma konieczności zajmowaniu się tą kwestią. Wreszcie 

obojętność ekologiczna prezentują ci, którzy są przeciwnikami ochrony środowiska56. 

Istotnym zagadnieniem związanym ze świadomością społeczną jest kwestia jej 

kształtowania – zdobywania wiedzy wspólnej. Dokonuje się to w procesie socjalizacji, 

wszak jak szacują socjologowie około 99% wiedzy danego człowieka w różnoraki sposób 

pochodzi od innych57.  

Socjalizacja odbywa się przez całe życie człowieka. W niej człowiek poznaje wartości, 

normy, wzory i sposoby zachowań, dzięki czemu nabywa kompetencji do życia w 

społeczeństwie i może realizować codzienne cele. Socjalizacja jest procesem 

spontanicznym, ale też planowanym (w rodzinie, szkole, studiach, zakładzie pracy). W 

jej ramach dokonuje się socjalizacja poznawcza. Podczas jej trwania jednostka nabywa 

kompetencje poznawcze takich jak: znajomość języka, sposoby myślenia, postawy 

poznawcze, opanowanie powiązań między zjawiskami oraz umiejętność posługiwania się 

posiadaną wiedzą58. Innymi słowy, w czasie socjalizacji poznawczej dokonuje się między 

innymi kształtowanie świadomości społecznej i jej określonych form. Dużą rolę w tym 

odgrywają instytucje edukacyjne i wychowujące (rodzina, szkoła, uniwersytety). 

 

 

                                                           
55 L. Kłos, Świadomość ekologiczna Polaków – przegląd badań, „Studia i prace Wydziału Nauk 

Ekonomicznych i Zarządzania”, nr 42, t. 2, 2015, s. 36. 
56 T. Burger, Świadomość ekologiczna społeczeństwa polskiego, Warszawa 2005, s. 9–11. 
57 M. Ziółkowski, Wiedza jednostka społeczeństwo…, dz. cyt., s. 69, 138. 
58 E. Narkiewicz-Niedbalec, Socjalizacja poznawcza uczącej się młodzieży. Studium z zakresu socjologii 

wiedzy i edukacji, Zielona Góra 2006, s. 7. 
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2. Świadomość ekologiczna społeczeństwa Polskiego w świetle wyników badań 

empirycznych 

 

Badania dotyczące świadomości ekologicznej mają już swoją historię. Pierwsze 

badania dotyczące problemów ekologicznych, wiedzy wspólnej o ekologii, postaw wobec 

środowiska sięgają lat 80 ubiegłego wieku. Były to opracowania w postaci ekspertyz, 

monografii ruchów ekologicznych i regularnych badań. Ważnym ich nurtem były badania 

nad konfliktem na tle ekologicznym59. W. Trempala kategoryzuje te badania na: badania 

ogólnopolskie nad świadomością ekologiczną; badania nad świadomością ekologiczną 

mieszkańców poszczególnych regionów, badania nad świadomością ekologiczną 

mieszkańców obszarów chronionych; badania stanu świadomości ekologicznej 

wybranych środowisk społecznych, badania świadomości ekologicznej Polaków na 

zlecenie firm i przedsiębiorstw prywatnych60. Przywołamy tutaj niektóre wyniki badań 

nad świadomością społeczną. 

L. Kłos przedstawia, że badania zrealizowane w latach 1990-2000 prowadziły do 

następujących konstatacji: 

 „Wyższą rangę wśród wartości ekologicznych zyskiwały wartości instrumentalne, a 

nie autoteliczne (same w sobie). 

 Środowisko naturalne było częściej wartością uznawaną niż odczuwaną. 

 Widocznej świadomości ekologicznej towarzyszyła bardzo niewielka wiedza na temat 

źródeł zagrożeń, co wywoływało reakcje lękowe zamiast racjonalnego 

przeciwdziałania. 

 Działaniom instytucjonalnym towarzyszyła negatywna ocena społeczna i nieufność. 

 Organizacje proekologiczne były słabo rozpoznawane w społeczeństwie, niewielki był 

również poziom wiedzy o ich działaniu. 

 Brak zainteresowania problemem, brak wiary w skuteczność działań oraz niechęć do 

zmiany przyzwyczajeń to najczęściej wskazywane przez badanych przyczyny 

niepodejmowania działań na rzecz środowiska. 

                                                           
59 T. Burger, Konflikt i współdziałanie. Świadomość ekologiczna i postawy społeczeństwa, w: Świadomość 

ekologiczna i społeczne ruchy „Zielonych” w Polsce, red., W. Mirowski, P. Gliński, Warszawa 1999, s. 36. 
60 W. Trempala, Typy społecznej świadomości ekologicznej w postawach młodzieży i dorosłych, (praca 

doktorska), Katowice 2016 s. 143. 
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 Charakter świadomości ekologicznej zdeterminowany był przede wszystkim 

doświadczeniem indywidualnym poszczególnych osób i społeczności lokalnych”61. 

L. Kłos konkludując wyniki raportu pt. „Polacy w zwierciadle ekologicznym”62, 

prezentującym badania nad świadomością ekologiczną, podkreśla, że po 2000 roku:  

 Wyraźnie zmniejszyła się liczebność grupy osób, które wskazują na zatrucie 

środowiska jako zjawisko groźne dla Polski. 

  Mimo że prawie 3/4 badanych raczej nie interpretuje związku pomiędzy ochroną 

środowiska a wzrostem gospodarczym w kategoriach konfliktu, to zdecydowanie 

zmniejszyło się przyzwolenie na ograniczenie produkcji szkodliwej dla środowiska za 

cenę bezrobocia. 

 Odpowiedzialność za stan środowiska naturalnego spoczywa zdaniem badanych na 

władzach lokalnych, które obecnie budzą większe zaufanie niż poprzednio. 

 Zauważalny jest rosnący poziom gotowości społecznej do podejmowania działań 

indywidualnych na rzecz środowiska. Wartości ekologiczne są dla coraz większej 

grupy Polaków ważne. 

 Zdecydowanie wzrasta wśród badanych liczba osób, dla których przyjęcie środowiska 

za niezbywalną wartość stanowi motyw do podejmowania pozytywnej aktywności na 

rzecz przyrody. 

 Zdrowie własne i rodziny oraz troska o przyszłe pokolenia są dla Polaków motywem 

aktywizującym do podejmowania działań prośrodowiskowych. 

 Stosunkowo wysoki poziom wrażliwości na środowisko zauważalny jest w grupie 

osób w wieku 39–45 lat, natomiast osoby w wieku 18–24 lat charakteryzuje najniższy 

poziom postaw proekologicznych przy zdecydowanie wyższym poziomie wiedzy 

ekologicznej. 

 W podziale respondentów ze względu na miejsce zamieszkania można stwierdzić, iż 

najbardziej proekologiczne postawy prezentują mieszkańcy województw: 

mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego i 

pomorskiego, zaś najmniej zaangażowane w działania na rzecz przyrody są osoby z 

województw: małopolskiego i podkarpackiego. 

                                                           
61 L. Kłos, Świadomość ekologiczna Polaków…, dz. cyt., s. 38. Por. T. Burger, Konflikt i współdziałanie…, 

dz. cyt., s 37. 
62 Polacy w zwierciadle ekologicznym. Raport z badań nad świadomością ekologiczną Polaków w 2008 r., 

red., A. Bołtromiuk, Warszawa 2008,  

https://www.pine.org.pl/wpcontent/uploads/pdf/polacy_w_zwierciadle_ekol.pdf (11.12.2021). 

 

https://www.pine.org.pl/wpcontent/uploads/pdf/polacy_w_zwierciadle_ekol.pdf
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 W im większej miejscowości mieszkają badani, tym częściej wskazywali oni na 

pojawianie się sytuacji konfliktowych związanych z ochroną środowiska w ich 

miejscu zamieszkania, np. na problemy ze składowaniem odpadów, zajmowaniem 

terenów zielonych pod budownictwo w miastach, lokalizacją szlaków 

komunikacyjnych63. 

Również Centrum Badania Opinii Społecznej zajmowało się badaniami z zakresu 

świadomości społecznej. Tych badań także było wiele. W latach 2009-2020 pytano 

Polaków o to, w jakim stopniu stan środowiska naturalnego w miejscowości, w której 

badany mieszka jest powodem do jego obaw i niepokoju. Odsetki oceniających, że stan 

środowiska budzi ich bardzo duży i duży niepokój nieregularnie spadały z poziomu 30% 

do 25%. W pierwszym roku badania wynosiły 30%, w 2016 roku 21%, a w 2020 roku 

25%. Dominowały odpowiedzi, że te obawy są niewielkie. Ich zasięg wynosił od 47% w 

2009 roku do 46% w 2020 r. Popularność odpowiedzi wskazujących, że stan środowiska 

w miejscowości zamieszkania nie budzi obaw wynosił od 19% do 27%. Odmienne 

rozkłady odpowiedzi dotyczyły obaw o stan środowiska naturalnego Polski. Dominowały 

odpowiedzi, według których te obawy są bardzo duże lub duże. Ich odsetki kształtowały 

się od 50% w 2009 roku do 53% w 2020 roku, najwyższe były w 2018 roku i wynosiły 

68%. Popularność odpowiedzi według, których ów niepokój jest niewielki wynosiły od 

38% do 35%. Zasięg odpowiedzi wskazujących na brak obaw wynosił od 7% do 10%. 

Natomiast największy niepokój rodził stan środowiska na całej Ziemi. Odsetki 

wskazujących na bardzo duży i duży niepokój wynosiły od 61% do 70%. Niewielki 

niepokój deklarowało od 18% do 26%, a żaden od 4% do 6%64. Innymi słowy bardzo 

duży lub duży niepokój najczęściej był deklarowany w odniesieniu do stanu środowiska 

całego świata (70%), w stosunku do własnej miejscowości deklarował je co czwarty 

pytany (25%). 

Badani również oceniali, czy ich sposób życia wpływa na stan środowiska 

naturalnego. W 2020 roku, 17% odpowiedziało, że nie ma wpływu (działania jednej 

osoby nic nie znaczą), 81% odpowiedziało, że ma wpływ (bo działania wszystkich się 

sumują), a 2% wybrało odpowiedź trudno powiedzieć. W 2014 roku rozkład odpowiedzi 

był odpowiedni: 12%, 74%, 3%, a w 2009 roku wynosił 24%, 71%, 5%. W latach 2009-

2020 jednoznacznie dominowały odpowiedzi o znaczeniu indywidualnego sposobu życia 

                                                           
63 L. Kłos, Świadomość ekologiczna Polaków…, dz. cyt., s. 39. 
64 Komunikat CBOS, Świadomość ekologiczna Polaków, nr 163/2020, s. 1-2. 
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na stan środowiska naturalnego i popularyzowały się, jednocześnie spadał zasięg 

deklaracji, że takiego wpływu nie ma i malały odsetki odpowiedzi „trudno powiedzieć”65.  

W badaniach CBOS pytano jeszcze o zachowania proekolgiczne. W 2020 roku 95% 

badanych zadeklarowało, że segreguje odpadki domowe, 5% było przeciwnego zdania. 

Żywność kupowało w takiej ilości, aby się nie marnowała 93% pytanych, 5% nie 

postępowało w ten sposób. Ze energooszczędnego sprzętu AGD korzystało 92%, 6% nie 

korzystało z niego. Z toreb wielorazowego użytku na zakupach (aby uniknąć zabierania 

ze sklepu reklamówek) korzystało 91%, 7% nie postępowało w ten sposób. Zużycie 

energii elektrycznej w domu było ograniczane przez 90% pytanych, 10% nie oszczędzało 

jej. Zużycie wody ograniczało 89% indagowanych, a 10% nie ograniczało go. Unikało 

kupowania produktów szkodliwych dla środowiska 78% pytanych, a nie unikało 13%. 

Zużycie gazu w domu było kontrolowane przez 69%, nie czyniło tego 10%. Respondenci, 

którzy wyłączali z prądu telewizor, radio, komputer, kiedy z nich nie korzystali stanowili 

58% badanych, a odsetek badanych, którzy tego nie robili wynosił 42%. Odsetki 

rezygnujących (w miarę możliwości) z jazdy samochodem na rzecz jazdy rowerem, 

autobusem, pociągiem wynosiły 47%, kohorta tych, którzy tego nie robili wynosiła 44%. 

Tyle samo pytanych (47%) zbierało śmieci napotkanie w lesie (na łące, nad rzeką), 

odsetki badanych, którzy ich nie zbierali wynosiły 49%. Taki sam był rozkład odpowiedzi 

tych, którzy ograniczali kupowanie nowych ubrań i kupowali używaną odzież (47%) jak 

i tych, którzy nie stosowali tego ograniczenia (49%). Wreszcie do niejedzenia bądź 

ograniczania spożycia mięsa przyznało się 34%. Jadło je 66%66. 

Innym ważnym zagadnieniem związanym z zachowaniami proekologicznymi, o które 

pytano w badaniach CBOS była kwestia oszczędności wody. Zdecydowana większość 

indagowanych przyznała, że włącza pralkę lub zmywarkę dopiero, gdy są one pełne. 

Odpowiedziało tak 92% pytanych, 86% zakręcało wodę podczas mycia zębów, rąk i 

golenia. Niewiele mniej (81%) przyznało, że bierze szybki prysznic i unika dłuższych 

kąpieli, 66% używało w swoim gospodarstwie domowym baterii jednouchwytowych, 

43% pytanych zbierało deszczówkę w ogrodzie, 39% używało w swoich kranach 

perlatorów (zmniejszających zużycie wody), a 18% deklarowało, że wykorzystuje 

ponownie wodę w swoim gospodarstwie domowym67. 

                                                           
65 Tamże, s. 4. 
66 Tamże, s. 5. 
67 Tamże, s. 7. 
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Obserwacje prowadzone przez CBOS wskazują na upowszechniania się niektórych 

zachowań ekologicznych. W latach 2008-2020 wzrósł odsetek deklarujących 

segregowanie odpadków domowych (z 55% do 95%), również deklarujących, że używają 

energooszczędnego sprzętu AGD (z 67% do 92%) oraz korzystających z toreb 

wielorazowego użytku i unikających używania toreb plastikowych (z 48% do 91%). 

Nieznacznie straciło na popularności wyłącznie z prądu telewizora, komputera radia, gdy 

się ich nie używa. W 2008 roku 60% deklarowało, że tak postępuję, w 2011 – 65%, a w 

2020 – 58% badanych. 

W 2020 roku Centrum Edukacji Obywatelskiej opublikowało wyniki badania 

poświęconego problematyce zmian klimatu. Respondentami byli ludzie w wieku 13-35 

lat. Podjęto w nim wiele wątków. Między innymi pytano o to skąd badani czerpią wiedzę 

na temat zmian klimatów. Przede wszystkim ich wiedza pochodziła z Internetu (56%), 

mediów społecznościowych (42%), telewizji (42%), własnych obserwacji (34%), 

kampanii społecznych (26%), ze szkoły (21%), radia (19%), od rodziny (17%).  

Autorytetami dla respondentów w kwestii zmian klimatu byli naukowcy 46%, aktywiści 

(14%), opiniotwórcy (9%), influerzy (5%), celebryci (4%), politycy (4%). Tu odpowiedź 

trudno powiedzieć wybrało 40%. Według pytanych odpowiedzialność za zmianę klimatu 

na świecie głównie ponoszą ludzie 70%, korporacje (fabryki, przemysł) (8%) i natura 

(3%). Badani w ramach działań na rzecz klimatu segregowali odpady (66%), ograniczali 

zużycie wody (62%) i mniej kupowali, redukując w ten sposób odpady (56%). Połowa 

pytanych (51%) przyznała, że temat zmian klimatu nie pojawia się w ich rozmowach z 

rodziną, przeciwnego zdania było 32%. Postawy wobec ekologii wyniosło z domu 

rodzinnego 42% badanych, a 36% nie miało takich doświadczeń68. 

 

3. Świadomość ekologiczna młodzieży 

 

W badaniach zrealizowanych w 2020 roku przez CBOS, młodzi w wieku 18-24 lat 

zostali zapytani o obawy związane ze stanem środowiska miejscowości, w której 

mieszkają, stanem środowiska Polski oraz całego świata. Rozkład odpowiedzi 

przedstawia tabela 1. 

 

                                                           
68 Zmiana klimatu. Raport z badania 2020, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2020, s. 7-22; 

https://ekologia.ceo.org.pl/1planet4all/aktualnosci/badanie-swiadomosci-mlodziezy-i-mlodych-

doroslych-w-polsce-na-temat-zmiany, (11.12.2021).  

https://ekologia.ceo.org.pl/1planet4all/aktualnosci/badanie-swiadomosci-mlodziezy-i-mlodych-doroslych-w-polsce-na-temat-zmiany
https://ekologia.ceo.org.pl/1planet4all/aktualnosci/badanie-swiadomosci-mlodziezy-i-mlodych-doroslych-w-polsce-na-temat-zmiany
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Tabela 1. Młodzi o swoich obawach dotyczących stanu środowiska naturalnego ich 

miejscowości, kraju, świata (w %) 
Pytanie Kategorie odpowiedzi Ogółem 

W bardzo dużym 

lub dużym 

W niewielkim, w 

zasadzie żadnym 

 

Trudno powiedzieć 

W jakim stopniu 

stan środowiska 

naturalnego w 

miejscowości, w 

której Pan/i 

mieszka jest 

powodem Pana/i 

obaw i niepokoju? 

 

23 77 0 100 

W jakim stopniu 

stan środowiska 

naturalnego w 

naszym kraju jest 

powodem Pana(i) 

obaw i niepokoju?  

 

50 45 5 100 

W jakim stopniu 

stan środowiska 

naturalnego na 

Ziemi, na całym 

świecie jest 

powodem Pana(i) 

obaw i niepokoju?  

 

75 21 4 100 

Źródło: Komunikat CBOS, Świadomość ekologiczna Polaków, dz. cyt.., s. 10-12. 

 

 

Bardzo duże lub duże obawy badanych przede wszystkim rodzi stan środowiska 

naturalnego na całej ziemi, następnie stan środowiska Polski i miejscowości, w której 

indagowani mieszkają. Odpowiedziało w ten sposób odpowiednio: 75%, 50% i 23% 

zapytanych. Nie miło żadnych obaw od 21% do 77%. Następnie zapytano o to, czy sposób 

życia badanych wpływa na stan środowiska naturalnego. Strukturę odpowiedzi 

przedstawia poniższy wykres. 
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Wykres. Młodzi na temat wpływu ich sposobu życia na stan środowiska naturalnego (w 

%) 

 

Źródło: Komunikat CBOS, Świadomość ekologiczna Polaków, dz. cyt.., s. 16. 

 

 

Zdecydowana większość respondentów jest przekonana, że ich działania mają wpływ 

na stan środowiska. Wynika to z tego, że skutki aktywności ludzi się sumują i oddziałują 

na świat fauny i flory. Odpowiedziało w ten sposób 88% zapytanych. Przeciwnego zdania 

był co dziesiąty indagowany (10%). Młodzi byli pytani także o to czy podejmują 

określone działania proekologiczne. Popularność poszczególnych z nich przedstawia 

tabela 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

88

2
Nie ma wpływu,

działania jednej osoby

nic nie znaczą w tym

kontekście (jest to

kropla w morzu)

Tak, ma wpływ – stan 

środowiska wynika z 

sumy działań wszystkich 

ludzi, a zatem i moich

Trudno powiedzieć
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Tabela 3. Zachowania proekologiczne młodych (w %) 
 

Kategorie zachowań Kategorie odpowiedzi 

 

Ogółem 

Tak Nie Trudno 

powiedzieć 

Nie 

dotyczy69 

Segregowanie domowych 

odpadków 

 

96 2 1 _ 100 

Kupowanie żywności tyle 

ile potrzeba, aby jej nie 

marnować 

 

89 8 2 170 100 

Używanie 

energooszczędnego sprzętu 

AGD 

 

89 5 6 _ 100 

Zabieranie na zakupy toreb 

wielorazowego użytku, aby 

nie kupować w sklepie 

toreb plastikowych 

 

85 14 2 071 100 

Ograniczanie zużycia wody 

w domu 

 

83 16 1 _ 100 

Ograniczanie zużycia 

energii elektrycznej w 

domu 

 

75 24 1 _ 100 

Ograniczanie zużycia gazu 

w domu 

 

64 12 8 1672 100 

Unikanie kupowania 

produktów szkodliwych dla 

środowiska 

 

69 22 9 173 100 

Wyłączanie z prądu 

komputera, telewizora, 

radia, gdy się ich nie 

używa 

 

53 

 
47 0 _ 100 

Rezygnacja (gdy można) z 

jazdy samochodem na 

rzecz roweru, pociągu, 

autobusu 

 

53 42 1 474 100 

Zbieranie śmieci 

napotkanych w lesie, łące 

nad rzeką 

 

50 49 1 _ 100 

Ograniczanie kupowania 

nowych ubrań, kupowanie 

używanych 

 

41 55 4 
_ 

 
100 

Ograniczanie jedzenia 

mięsa lub niejedzenie go 

wcale 

 

19 80 1 _ 100 

Źródło: Komunikat CBOS, Świadomość ekologiczna Polaków, dz. cyt.., s. 17-31. 

                                                           
69 Brak odsetków (-) oznacza, że respondent nie mógł wybrać odpowiedzi „nie dotyczy” w przypadku danego 

zachowania proekologicznego. Nie było osób, które mogły wybrać odpowiedź „nie dotyczy”. 
70 Odpowiadały osoby nierobiące zakupów. 
71 Odpowiadały osoby nierobiące zakupów. 
72 Odpowiadały osoby, których mieszkanie nie jest podłączone do sieci gazowej. 
73 Odpowiadały osoby nierobiące zakupów. 
74 Odpowiadały osoby niemające samochodu. 
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W ramach działań na rzecz ochrony środowiska badani przede wszystkim deklarują, 

że segregują śmieci. Czyni to 96% z nich, 89% kupuje żywność w takiej ilości, aby jej 

nie marnować. Taki sam odsetek (89%) używa sprzętu energooszczędnego AGD. 

Niewiele mniej (85%) podczas zakupów korzysta z toreb wielorazowego użytku, 

unikając używania reklamówek. Popularne jest również wśród młodych ograniczanie 

zużycia wody (83%), energii elektrycznej (75%), gazu (64%). Natomiast trzy najrzadziej 

podejmowane czynności to zbieranie śmieci napotkanych w lesie (łące, nad rzeką) (50%), 

ograniczanie kupowania nowych ubrań na rzecz kupowania używanych (41%) oraz 

ograniczanie jedzenia mięsa lub niejedzenia go wcale (19%). Wreszcie ankietowani 

odnieśli się do sposobów oszczędzania wody. Rozkład odpowiedzi przedstawia tabela 4. 

 

Tabela 4. Sposoby oszczędzania wody przez młodych i w ich gospodarstwie domowym 

(w %) 

Sposoby oszczędzania 

wody 

 

Kategorie odpowiedzi Ogółem 

Tak Nie Trudno 

powiedzieć 

Nie 

dotyczy75 

Branie szybkiego 

prysznica, unikanie 

dłuższych kąpieli 

 

74,9 19,7 5,3 _ 100 

Zakręcanie wody 

podczas mycia rąk, 

zębów, golenia 

 

88,0 11,0 1,0 _ 100 

Uruchamianie w 

gospodarstwie 

domowym pełnej 

pralki, zmywarki 

 

95,7 3,4 0,8 _ 100 

Ponowne 

wykorzystywanie wody 

(np. do mycia podłogi) 

w gospodarstwie 

domowym 

 

9,5 89,0 1,5 _ 100 

Zbieranie w 

gospodarstwie 

domowym deszczówki 

 

40,2 47,7 2,4 9,876 100 

Źródło: Dane zakupione w CBOS. 

 

                                                           
75 Brak odsetków (-) oznacza, że respondent nie mógł wybrać odpowiedzi „nie dotyczy” w przypadku 

danego zachowania proekologicznego. Nie było osób, które mogły wybrać odpowiedź „nie dotyczy”. 
76 Odpowiadały osoby niemające ogrodu. 
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Badani przede wszystkim zadeklarowali, że w ich gospodarstwie domowym 

uruchamiana jest zazwyczaj pełna pralka i zmywarka. Również powszechną praktyką jest 

zakręcanie wody podczas mycia zębów, rąk czy golenia (88%). Respondenci również 

starają się unikać kąpieli na rzecz szybkiego prysznica (74,9%). Najrzadziej 

podejmowanym działaniem jest ponowne wykorzystywanie wody w gospodarstwie 

domowym (9,5%). 

 

4. Zakończenie 

 

Zrealizowane badania pokazują, że w niektórych aspektach świadomość ekologiczna 

młodzieży jest relatywnie pogłębiona. Przede wszystkim wyraża się to w przekonaniu, że 

sposób życia młodych wynika z sumy działań wszystkich ludzi. Podziela to stanowisko 

88% zapytanych, jedynie co dziesiąty (10%) nie widział takiego związku. Również 

powszechnie podejmowane są niektóre zachowania proekologiczne. Do segregowania 

śmieci przyznają się prawie wszyscy badani (96%), podobnie jest z kupowaniem sprzętu 

energooszczędnego AGD, kupowaniem żywności, aby się nie marnowała (po 89%), 

korzystaniem z toreb wielorazowego użytku i unikaniem korzystania z toreb 

plastikowych (85%), ograniczaniem zużycia wody w domu (83%). Również o 

wrażliwości ekologicznej badanych świadczy to, że budzi ich niepokój stan środowiska 

naturalnego na ziemi. Natomiast na drugim biegunie (sygnalizującym, że stan 

świadomości ekologicznej jest zróżnicowany) znajdują się deklaracje wedle, których nie 

należy się martwić o stan środowiska naturalnego miejscowości, w której mieszkają 

młodzi (77%), a także o stan środowiska naturalnego Polski (45%). Z tym koresponduje 

jeszcze niska frekwencja unikania kupowania produktów szkodliwych dla środowiska 

(69%), wyłącznie z prądu komputera (telewizora radia), gdy się ich nie używa (53%) 

rezygnacja z jazdy samochodem, kiedy to jest możliwe na rzecz jazdy rowerem lub 

innych środków komunikacji (53%). 

Na te rozbieżności w opiniach młodych Polaków można spojrzeć z perspektywy 

wartości deklarowanych i wartości odczuwanych. Pierwsze to są takie, o których 

człowiek wie, że powinien je cenić, powinny być dla niego atrakcyjne. Są one 

upowszechnione w grupach, w których funkcjonuje, ale się z nimi nie utożsamia, są one 

mu obojętne, więc je deklaruje. Jeżeli już je realizuje to jest to efekt tego, że są mu one 

narzucane, niemniej towarzyszy temu całkowita indyferencja. Natomiast wartości 
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odczuwane są to wartości, które są przyjęte przez jednostkę, są częścią jej wewnętrznego 

świata, a ich realizowanie jest jej własną potrzebą77.  

Innymi słowy, wydaje się, że nasi respondenci deklarują podejmowanie określonych 

zachowań proekologicznych, gdyż one są powszechnie lansowane przez Internet, media 

i środowiska młodzieżowe i także stanowią komponenty nowoczesnego stylu życia. Co 

więcej, według powszechnej wiedzy nieprzestrzeganie pewnych zasad związanych z 

ekologią wiąże się z prawnymi sankcjami (np. segregacja śmieci). Natomiast dla 

mniejszości ochrona środowiska jest wartością odczuwaną, w której realizację się 

konsekwentnie angażują. 

Konsekwencją tych rozbieżności jest to, że w badanej zbiorowości nie jest 

upowszechniony ekologiczny styl życia. Wolno się bowiem spodziewać, że gdyby 

respondenci powszechnie realizowali ekologiczny styl życia, to ich zachowania 

proekologiczne byłyby zbieżne. Trudno, bowiem zapewniać, że jest się „eko” i żyje się 

„eko”, kiedy z jednej strony segreguje się śmieci, a z drugiej kupuje szkodliwe produkty 

dla środowiska bądź nie martwi się stanem środowiska miejscowości, w której się 

mieszka. Styl życia ma to do siebie, że zakłada aksjologiczną symetryczność i zbieżność 

działań, a przede wszystkim jest efektem zaangażowania w określone wartości (w tym 

wypadku w wartość, jaką jest ochrona środowiska bądź w szczegółowe wartości 

ekologiczne (czyste powietrze itd.), zwłaszcza, jeśli styl życia ma formę etosu (etosu 

ekologicznego).  

Ponadto, wolno ostrożnie sądzić, że o tym, iż niektóre zachowania mają jedynie 

charakter deklaratywny świadczy to, że inne badania pokazują nieco mniejszą 

popularność segregowania śmieci (od 66% do 73%)78 czy oszczędzania wody (46%)79. 

Jeszcze niższe są odsetki w badaniach nad znajomością zasad segregowania śmieci. 

Poprawną wiedzę w tym zakresie posiada 15%80. 

Natomiast strukturę odpowiedzi respondentów można również odczytać z innej 

perspektywy, która ostatecznie zmierza do powyższej konstatacji (o braku ekologicznego 

stylu życia). Według niej rozkład odpowiedzi pokazuje, że badani podejmują działania 

                                                           
77 Por. B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003, s. 80. 
78 https://belchatow2050.pl/wp-content/uploads/2020/08/raport_belchatow-2050.pdf, s.7, (11.12.2021); 

Zmiana Klimatu. Raport z badania 2020… dz. cyt., s. 14; 

https://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/co-trzeci-polak-nie-segreguje-smieci/ (11.12.2021); 
79 https://belchatow2050.pl/wp-content/uploads/2020/08/raport_belchatow-2050.pdf, s.7. (11.12.2021). 
80 https://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/co-trzeci-polak-nie-segreguje-smieci/ 

(11.12.2021); 

 

https://belchatow2050.pl/wp-content/uploads/2020/08/raport_belchatow-2050.pdf
https://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/co-trzeci-polak-nie-segreguje-smieci/
https://belchatow2050.pl/wp-content/uploads/2020/08/raport_belchatow-2050.pdf
https://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/co-trzeci-polak-nie-segreguje-smieci/


41 
 

proekologiczne, które wiążą się z finansowanymi oszczędnościami ich gospodarstwa 

domowego. Segregowanie śmieci, niemarnowanie żywności, używanie sprzętów 

energooszczędnych, niekupowanie plastikowych toreb, organicznie zużycia wody, 

energii eklektycznej, gazu, to są działania, na których realizowaniu realnie można 

zaoszczędzić określone pieniądze. Innymi słowy, motywacja, która im towarzyszy nie 

sprowadza się do chęci ochrony środowiska naturalnego. Jest pragmatyczna i ma niewiele 

wspólnego z ekologicznym stylem życia.    

Niezależnie, do której z powyższych interpretacji wyników badań się przychylimy, to 

trzeba podkreślić, że obie prowadzą do tego samego wniosku. Wyraźnie widać 

konieczność rozwijania i pogłębiania świadomości ekologicznej młodych. Podstawowym 

środkiem prowadzącym do tego, jest upowszechnianie edukacji ekologicznej. Jej celem 

jest uczenie i uwrażliwienie młodych na wartości, które są przydatne i niezbędne w 

ochranianiu środowiska. To powinien być ciągły proces dotyczący dzieci, młodzieży i 

dorosłych, w trakcie którego byłaby przyswajana wiedza i byłyby rozwijane umiejętności 

działania proekologicznego, mającego na celu budowanie właściwych stosunków między 

ludźmi a środowiskiem81. Wśród treści edukacji ekologicznej specjaliści wyróżnią: 

wiedzę o kierunkach ochrony środowiska; wiedzę o skażeniach powietrza i sposobach 

jego ochrony przed zanieczyszczeniami; wiedzę dotyczącą zasobów i ochrony 

zbiorników wodnych; wiedzę o czynnikach degradacji gleb i możliwościach jej ochrony; 

wiedzę na temat zagrożeń dla człowieka wynikających z zanieczyszczeń i katastrof 

ekologicznych w środowisku; wiedzę o problemach ekologicznych występujących w 

środowiskach lokalnych82. 

Edukację ekologiczną można realizować w postaci nieformalnej (Internet, massmedia, 

samoedukacja), pozaszkolnej (ośrodki kultury, parki narodowe, ogrody zoologiczne, 

botaniczne). Ważne jest, aby zdobyła ona trwałą pozycję w programach szkolnych. Była 

podejmowana na poziomie przedszkoli, a potem na kolejnych etapach edukacji wraz z 

edukacją na studiach wyższych. Ważnym jest także wytworzenie pewnego wspólnego 

frontu edukacyjnego, wszelkich podmiotów kształcących w sposób formalny i 

nieformalny. Zbieżność działań różnych podmiotów wychowujących – szkoły, domów 

kultury, mediów, Kościołów, organizacji pozarządowych i rządowych czy rodziny – jest 

szansą na efektywne pogłębianie i upowszechnianie świadomości ekologicznej. Rozwój 

                                                           
81 E. Trzaskowska, O potrzebie i formach edukacji ekologicznej, w: Humanizm ekologiczny, red., L. 

Pawłowski, S. Zięba, Lublin 1992, s. 97. 
82 A. Klimska, M. Klimski, Edukacja ekologiczna w polskiej szkole, Warszawa-Olecko 2009, s. 15. 
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tej ostatniej w konsekwencji prowadzi do ukształtowania kultury ekologicznej 

społeczeństw, na którą składają się wartości i normy odnoszące się do środowiska, a także 

są związane z nimi wzory odczuwania, myślenia i reagowania. Obejmuje ona także 

sankcje skłaniające do ich przestrzegania83. Kultura ekologiczna, aby mogła się rozwijać 

wymaga upowszechniania i pogłębiania świadomości ekologicznej, która będzie 

pociągać za sobą szerokie zmiany w nauce, technice, technologii, religii i sztuce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
83 Por. B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii…, dz. cyt., s. 78. 
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Dr Katarzyna Uklańska84 

 

 

STARE I NOWE ZAGROŻENIA MŁODZIEŻY 

W tej części publikacji skupiono się na zagrożeniach związanych z używaniem 

tytoniu, spożywaniem alkoholu i środków psychoaktywnych, a także zagrożeniami 

związanym z internetem na jakie narażona jest część młodzieży – ta ucząca się w szkołach 

podstawowych, gimnazjalnych (jeszcze przed aktualną reformą) i ponadpodstawowych. 

Podstawą do reinterpretacji będą badania przeprowadzone przez Krajowe Biuro ds. 

Przeciwdziałania Narkomanii w ramach programu Europejskiego Programu 

Przeprowadzania Badań Ankietowych w Szkołach ESPAD85 oraz dane z badania 

Centrum Badania Opinii Społecznej i Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii 

„Młodzież 2018”86, wykorzystane zostały także badania realizowane przez NASK 

Państwowy Instytut Badawczy87. 

Okres młodości to zarazem wspaniały, ale i trudny czas w życiu człowieka. To 

właśnie w tym czasie, w najbliższym kręgu – w małych wspólnotach lokalnych, rodzinno-

sąsiedzkich, kształtuje się osobowość człowieka88. Patrząc z perspektywy osoby dorosłej, 

młodość to moment, gdy można spotykać się za przyjaciółmi, bawić się, a nie trzeba 

podejmować zobowiązań zawodnych i rodzinnych. Obowiązki dorastającego człowieka 

są głównie związane z nauką i domowymi sprawami, które dorosłym wydają się nie 

specjalnie obciążające. Z kolei, trudności jakie towarzyszą młodym ludziom w tym czasie 

związane są z dojrzewaniem biologicznym, z dojrzewaniem emocjonalnym i 

psychicznym, z kształtowaniem się tożsamości. Do tego dochodzą również zewnętrzne 

                                                           
84 Doktor socjologii, adiunkt w Instytucie Nauk Socjologicznych UKSW. W swoich badaniach się 

socjologią edukacji, młodzieży, stylem życia i aksjologią w społeczeństwie konsumpcyjnym. interesuje się 

także cyberzagrożeniami.   
85 Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną. Raport, prezentacja oraz informacja prasowa 

z ogólnopolskich badań ankietowych zrealizowanych w 2019 r.  Europejski program badań ankietowych w 

szkołach ESPAD. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwowa Agencja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, Instytut Psychiatrii i Neurologii, 2020 r.; 

https://www.cinn.gov.pl/portal?id=166545, (23.11.2021). 
86 CBOS, KBPN, Młodzież 2018, red. M. Grabowska, M. Gwiazda, Warszawa 2019. 
87 Nastolatki 3.0. raport z ogólnopolskiego badani uczniów szkół, Warszawa 2019, Nastolatki 3.0. raport z 

ogólnopolskiego badani uczniów szkół, Warszawa 2021, https://www.nask.pl/pl/raporty/raporty, 

(12.12.2021). 
88 T. Paleczny, Socjologia tożsamości, Kraków 2008, s. 72. 

https://www.cinn.gov.pl/portal?id=166545
https://www.nask.pl/pl/raporty/raporty
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okoliczności związane ze środowiskiem rówieśniczym odgrywającym w tym okresie 

niekiedy wiodącą rolę w życiu dorastającego dziecka,  środowiskiem rodzinnym i 

szkolnym. Presja płynąca z tych kilku źródeł jaką odczuwa młody człowiek jest ogromna. 

A ponieważ nie jest on w pełni ukształtowany pod względem psychicznym i społecznym, 

i nie do końca więc czego chce, co jest dla niego ważne i co powinno być ważne, wybiera 

często w sposób nieprzemyślany kierując się opiniami i wyborami innych, nie zdając 

sobie sprawy ze skutków, często długofalowych. Znaczącym aspektem, który może 

zaważyć na życiu dorastającego człowieka jest sytuacja rodzinna. W warunkach różnych 

sytuacji konfliktowych, które w tej najbliższej grupie się pojawiają, dziecko jest 

zagubione i nierzadko stoi pomiędzy rodzicami. Przemiany jakie są współcześnie 

obserwowane w strukturze rodziny i jej funkcjonowaniu (np. rodziny wizytowe - LAT)89 

również mogą przyczyniać się do problematycznej sytuacji młodej osoby. Także 

nadmierne oczekiwania formułowane przez rodziców wobec dziecka mogą wywoływać 

u niego frustrację oraz zaniżoną samoocenę. Czynniki rodzinne są nierzadko 

najważniejszymi, niemalże pchającymi młodą osobę „w objęcia” grupy rówieśniczej, czy 

też innych grup, postrzegających zagrożenia w zdecydowanie bardziej liberalny sposób 

niż rodzice.  

Dodatkowym źródłem presji jest kultura konsumpcyjna, która wymusza 

szczególnie na tych młodszych, korzystanie ze swej oferty, skoncentrowanej głównie na 

rozrywce, przyjemnościach, modzie, na zaspokajaniu zachcianek i stawiającej w centrum 

zainteresowania moje „ja”. Współczesna młodzież określana jest pokoleniem „all 

inclusive”90, co oznacza, że chce mieć wszystko podane niejako „na tacy”, jest 

przyzwyczajona do tego, że rodzice zadbają o jej komfort w różnych sprawach – 

finansowych, edukacyjnych, materialnych, a nawet organizacyjnych. Wciąż jednak nie 

oznacza to, że wszyscy mają to czego pragną. Warunki materialne i finansowe rodzin są 

znacznie lepsze od tych, które obserwowaliśmy jeszcze w latach 90. i dziś dzieci i 

młodzież mają znacznie więcej możliwości niż wcześniej, ale przecież rodziny mają 

swoje ograniczenia w tym zakresie. Aspekt finansowy i materialny, posiadania różnych 

rzeczy i ubrań, dostępu do różnych możliwości, wciąż jest przestrzenią frustracji części 

                                                           
89 T. Szlendak, T., Małżeństwo pod dwoma dachami. O dwóch nomadycznych sposobach bycia / niebycia 

we dwoje, „Czas Kultury” nr 4 (133) 2006, 46-53. 
90 Sformułowanie użyte przez dr S. Zalewską w audycji w Polskim Radiu  Polskie Radio Dzieciom Strefa 

Rodzica dn. 27.02.2019. 
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młodych ludzi. Są także rodzice, którzy próbują kształtować u swego potomstwa postawy 

antykonsumpcyjne, co nie zawsze jest przez nie przyjmowane ze zrozumieniem.  

Konsekwencją tej sytuacji współczesnej młodzieży może być skłonność do 

ryzykownych zachowań, jak np. przedwczesna inicjacja seksualna, uzależnienie od 

substancji psychoaktywnych, mediów, szczególnie cyfrowych i ich różnych narzędzi, od 

internetu, zagrożenia płynące z sieci, jak np. angażowanie się w gry91 czy wyzwania 

(challange) narażające młodą osobę na utratę zdrowia lub życia, cyberbullying, czy też 

sexting. To wreszcie poszukiwanie kontaktów w sieci, u podłoża którego niekiedy leży 

poszukiwanie bliskości, której nie doświadcza się w najbliższym otoczeniu, a co 

owocować może zagrożeniami o charakterze pedofilskim lub zbliżonym.  

Zarówno doniesienia prasowe i potoczne obserwacje, a przede wszystkim wyniki 

badań naukowych dowodzą, że młodzież korzysta z różnego rodzaju używek, tych mniej 

i bardziej dozwolonych, mniej i bardziej legalnych. Tylko część jest od nich uzależniona. 

Znaczna część używa ich dla rozrywki, poprawy nastroju, czy też by zapomnieć o 

problemach i robi to okazyjnie, a nie regularnie, co dopiero wtedy może przerodzić się w 

wewnętrzny przymus i stać się uzależnieniem. Uzależnienie wiąże się z wprowadzeniem 

do organizmu substancji powodującej szkodliwe zmiany somatyczne lub psychiczne, ale 

także czynności mogą stać się czynnikiem uzależniającym (np. zakupy, gry)92. Wskazuje 

się na istnienie uzależnienia fizycznego, psychicznego i społecznego93. Uzależnienie 

fizyczne wiąże się z wprowadzaniem do organizmu środka, od którego się on uzależnia. 

Psychiczne uzależnienie to stan związany ze stopniem przymusu przyjmowania danego 

środka. To w sferze uzależnienia psychicznego lokuje się uzależniania cyfrowe94. 

Uzależnienie społeczne ma związek z przyjmowaniem substancji lub czynnika 

uzależniającego w grupie, w określonych warunkach. Uzależnienie w myśl P. Zimbardo 

wiąże się z utratą kontroli nad podejmowanymi zachowaniami, do których osoby czują 

się zmuszone95. 

                                                           
91 Jedną z takich gier była gra „Niebieski Wieloryb” skierowana głownie do dzieci i młodzieży, która 

polegała na wykonaniu kolejno 50 niebezpiecznych zadań otrzymywanych przez nieznajomą osobę 

(opiekuna) z Facebooka. Zadania musiały być udokumentowane zdjęciami lub filmami. A. Andrzejewski, 

“Lajki” i ‘followersi” na portalach społecznościowych sposobem na poszukiwanie własnej tożsamości, 

„Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 1(2018), s.25. 
92A. Andrzejewska, Ryzyko uzależnień dzieci i młodzieży od mediów cyfrowych, w: Cyberświat: możliwości i 

zagrożenia, red. J. Bednarek, Warszawa, 2009, s. 217. 
93 H. Król, B. Zboina, I. Sentkowska, Styl życia osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, „Acta 

Scientifica Academiae Ostroviensis” 1(2013), s. 247. 
94 94A. Andrzejewska, Ryzyko uzależnień…, dz. cyt., s. 219. 
95 P. Zimbardo, Psychologia i życie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, s. 31. 
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Aktualność doświadczeń uczniów potwierdzona zostanie badaniami 

empirycznymi realizowanymi w ostatnich latach. Ich wyniki będą zaprezentowane 

najpierw w odniesieniu do palenia papierosów, następnie w odniesieniu do spożywania 

alkoholu, dalej zażywania narkotyków i tzw. „dopalaczy”. Na koniec zaprezentowane 

zostaną wyniki badań dotyczące zagrożeń związanych z internetem.  

 

1. Palenie tytoniu  

Palenie papierosów oraz inne metody używania tytoniu to jedno z łagodniejszych 

przyzwyczajeń, które może stać się uzależnieniem. Jest ono wciąż popularne wśród 

dorosłych Polaków – w 2019 r. 21% przyznało, że pali regularnie, a 6% okazjonalnie96. 

Nałogi czy też przyzwyczajenia często bywają dziedziczone, zatem trudno się dziwić, że 

i młodzi sięgają po ten łatwy sposób kojarzony potocznie z rozładowaniem napięcia. 

Poniżej zaprezentowane są wyniki pokazujące odpowiedzi uczniów na pytania związane 

z paleniem tytoniu. 

Tabela 1. Palenie tytoniu wśród młodzieży w wieku 15-18 lat w 2019 r. (dane w %) 

Zmienna  Kohorta 

wieku 

Nigdy 

nie palił 

1-2 razy 3-5 razy 6-9 razy 10-19 razy 20-39 razy 40 razy i 

więcej 

Palenie 

tytoniu 

kiedykolwi

ek w życiu 

15-16 lat 

 

50,1 13,9 6,2 4,5 5,3 4,3 15,7 

17-18 lat 

 

34,5 12,9 7,9 4,8 7,2 5,6 27,2 

  Nie Mniej niż 1 

papieros/tyg 

Mniej niż 

1 

papieros 

dziennie 

1-5 

papierosów 

dziennie 

6-10 

papierosów 

dziennie 

11-20 

papierosów 

dziennie 

Więcej niż 

20 

papierosów 

dziennie 

Palenie 

tytoniu w 

czasie 

ostatnich 

30 dni 

15-16 lat 

 

77,0 7,9 3,1 6,1 3,0 1,7 1,3 

17-18 lat 

 

64,5 10,9 5,8 9,3 4,7 3,4 1,4 

Źródło: Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną. Raport, prezentacja oraz informacja 

prasowa z ogólnopolskich badań ankietowych zrealizowanych w 2019 r.  Europejski program badań 

ankietowych w szkołach ESPAD. KBPN, PARPA, IPiN, 2020, s. 13,16. 

 

Widać, że młodsze osoby miały mniej doświadczenia z paleniem papierosów niż 

młodzież w wieku 17-18 lat. Najwięcej osób wśród 15-16-latków jest takich, które nie 

miały do czynienia z papierosami (50%). Następną liczną kategorię stanowią ci, którzy 

                                                           
96 Komunikat CBOS, Palenie papierosów, nr 104/2019, s. 1. 
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palili kiedykolwiek przynajmniej 40 razy (15,7%) – to, ci którzy są uzależnieni lub 

znajdują się na granicy uzależnienia. Pozostałe osoby w tym wieku to osoby 

eksperymentujące z papierosami czy palące okazyjnie (np. w czasie spotkań 

towarzyskich lub imprez) – jest w zależności od liczby prób zawsze nie więcej niż 10%. 

Wśród dzieci w wieku 15-16 lat, które zadeklarowały palenie w ciągu ostatnich 30 dni 

przed badaniem najwięcej jest tych, które tego nie czyniły (77%). Osoby, które są silnie 

uzależnione (powyżej 11 papierosów/dzień ) jest 3%.  

Młodzi 17-18-latkowie częściej od młodszych palili papierowy kiedykolwiek w 

życiu więcej niż 40 razy (27%). Nieco więcej też jest osób, które są silnie uzależnione 

(powyżej 11 papierosów dziennie) – 4,8%.  

Przyglądając się wynikom badania od 2003 r. generalnie można powiedzieć, że 

młodzi są coraz rzadziej są uzależnienia od nikotyny. Zarówno wśród młodszej jak i 

starszej młodzieży, obserwować można tendencję spadkową jeśli chodzi o używanie 40 i 

więcej papierosów kiedykolwiek (z 27% w 2003 r. do 15,7% w 2019) i powyżej 11 

papierosów dziennie (z 3% w 203 r. do 1,7% w 2019 r.).   

Także cykliczne badania realizowane przez CBOS wśród młodzieży pokazują, że 

widoczny jest spadek odsetka osób palących regularnie97. Szczegółowe dane prezentuje 

tabela 2. 

Tabela 2. Palenie papierosów przez młodzież w latach 1992-2018 (%) 

Czy palisz 

papierosy? 

 

‘92 ‘94 ‘96 ‘99 ‘03 ‘08 ‘10 ‘13 ‘16 ‘18 

Tak, 

regularnie 

 

23 27 25 30 31 22 23 21 21 18 

Tak, ale tylko 

w 

wyjątkowych 

sytuacjach 

 

18 15 15 17 18 16 17 21 20 21 

Nie  

 

59 58 60 54 50 62 59 58 59 60 

Źródło: A. Malczewski, Młodzież a substancje psychoaktywne, w: Młodzież 2018, red. M. Grabowska, M. 

Gwiazda, Warszawa 2019, s. 235. 

   

 Regularne palenie papierosów wśród młodzieży cyklicznie rosło do 2003 r. (z 

23% do 31%), natomiast od 2008 r. do 2018 r. obserwuje się wyraźny spadek odsetka 

                                                           
97 A. Malczewski, Młodzież a substancje psychoaktywne, w: Młodzież 2018, red. M. Grabowska, M. 

Gwiazda, Warszawa 2019, s. 235. 
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osób palących regularnie (18% w 2008 r.). To dobry znak. W przypadku osób palących, 

ale w wyjątkowych sytuacjach od kilku lat widoczny jest powolny wzrost odsetków. Pod 

koniec drugiej dekady XXI w. te osoby stanowią 1/5 badanych. Osoby, które nie palą na 

przestrzeni dwudziestu sześciu lat stanowią od 50% do 60%. I jest to największa część 

młodzieży.   

Powody tego zmniejszonego zainteresowania używania tytoniu mogą być 

następujące: wysokie ceny papierosów, większa świadomość wśród młodzieży 

negatywnych dla zdrowia skutków, zainteresowanie papierosami elektronicznymi. Te 

ostatnie nie są jak na razie specjalnie popularne wśród Polaków, szczególnie dorosłych 

(w 2019 r. 2% dorosłych używało ich regularnie, a 1% okazjonalnie98), ale młodzież może 

wykazywać nimi większe zainteresowanie. Tabela 3 ukazuje odpowiedzi uczniów 

dotyczące używania e-papierosów oraz fajki wodnej.  

 

Tabela 3. Używanie elektronicznych papierosów i palenie fajki wodnej wśród młodzieży 

w wieku 15-18 lat w 2019 r. (dane w %) 

Zmienna  Kohorta wieku % 

Używanie e-papierosów kiedykolwiek w życiu   15-16 lat 

 

56,3 

17-18 lat 

 

64,8 

Używanie e-papierosów w czasie 30 dni przed badaniem  15-16 lat 

 

30,3 

17-18 lat 

 

36,5 

Palenie fajki wodnej kiedykolwiek w życiu  15-16 lat 

 

13,0 

17-18 lat 

 

25,9 

Palenie fajki wodnej w czasie 30 dni przed badaniem  15-16 lat 

 

3,3 

17-18 lat 

 

5,1 

Źródło: Używanie alkoholu i narkotyków…, s. 19, 21. 

Elektroniczne papierosy są bardziej popularne wśród młodzieży szkolnej niż fajka 

wodna. Częściej wśród młodzież starszej. Spośród 17-18-latków prawie 2/3 korzystała z 

e-papierosów kiedykolwiek, a w okresie przed badaniem ponad 1/3. Ta kategoria 

                                                           
98 Komunikat CBOS, Palenie papierosów, nr 104/2019, s. 6. 
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wiekowa częściej niż młodsi używali też fajki wodnej, zarówno kiedykolwiek w życiu, 

jak i przed samym badaniem.  

2. Spożywanie alkoholu  

Używanie alkoholu przez młodzież było zawsze popularne. Według badań 

realizowanych przez CBOS alkohol jest najbardziej popularny wśród młodzieży spośród 

innych używek takich jak papierosy i narkotyki99. Wykres poniżej przedstawia 

spożywanie różnych rodzajów alkoholu przez młodzież w latach 1992-2018. 

Wykres 1. Spożywanie alkoholu przez młodzież w latach 1992-2018 (%)

 

Źródło: A. Malczewski, Młodzież a substancje …, s. 238. 

 

 

Wykres informuje o wzroście odsetków młodzieży spożywającej różne rodzaje 

alkoholu w latach 1992-2018. Największy wzrost zainteresowania wśród młodzieży 

widoczny jest w przypadku wódki (w 2018 r. 62%), a następnie piwa (w 2018 r. 74%). 

Może to być związane z większymi środkami finansowymi jakimi dysponuje dzisiejsza 

młodzież – stać ją na zakup mocnego alkoholu, który jest bardziej wydajny niż piwo. Z 

kolei piwo to trunek, który łatwiej nabyć osobom niepełnoletnim i jest znacznie tańszy. 

Popularność wina w badanych latach wahała się od 25-43%. 

Tabela poniżej przedstawia deklaracje młodych odnośnie spożywania trunków. 

Pytano o to, czy kiedykolwiek młodzi pili alkohol, czy pili go w ciągu ostatniego miesiąca 

                                                           
99 A. Malczewski, Młodzież a substancje…, dz. cyt., s. 236. 
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oraz w ciągu ostatniego roku. Zapytano też o to, jakie alkohole uczniowie spożywali w 

ciągu ostatniego miesiąca (wyk. 2). 

Tabela 4. Picie alkoholu wśród młodzieży w wieku 15-18 lat w 2019 r. (dane w %) 

Zmienna   Kohorta wieku % 

Picie napojów alkoholowych kiedykolwiek w życiu   15-16 lat 

 

80,0 

17-18 lat 

 

92,8 

Picie napojów alkoholowych w czasie 30 dni przed 

badaniem 

 15-16 lat 

 

46,7 

17-18 lat 

 

76,1 

Picie napojów alkoholowych w czasie 12 miesięcy przed 

badaniem 

 15-16 lat 

 

67,9 

17-18 lat 

 

89,0 

Źródło: Używanie alkoholu i narkotyków…, s. 23. 

Wykres 2. Rodzaje spożywanych przez młodzież 15-18 lat alkoholi w ciągu ostatnich 30 dni w 

2019 r. (%)  

 

Źródło: Używanie alkoholu i narkotyków…, s. 26. 

Badania pokazują, że alkohol jest wciąż atrakcyjny i popularny w  środowisku 

uczniów. Częściej jest on obecny wśród starszej młodzieży, szczególnie, że część z niej 

jeszcze będąc w szkole, uzyskuje pełnoletniość. Zatem łatwiej o dostęp do alkoholu. 
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Zdecydowana większość badanych ma za sobą próby z alkoholem (80%, 92,8%) i widać, 

że w ciągu roku przed badaniem napoje tego rodzaju również cieszyły się popularnością 

(67,9%, 89%).  Mniej niż połowa badanych 15-16-latków piła alkohol w ciągu miesiąca 

przed badaniem (46,7%). Kolejne edycje badania (od 1995 r.) pokazują, że alkohol stawał 

się mniej powszechny wśród 15-16-latków, a wśród 17-18-latków był i jest spożywany 

przez zdecydowaną większość (88% do 92% w latach 1995 – 2015 w ciągu ostatniego 

roku). Jak dowodzą badania z 2019 r. płeć respondentów nie odgrywa większej roli jeśli 

chodzi o spożywanie alkoholu – to symptom emancypacji dziewcząt i przejmowania 

męskich wzorów związanych z kulturą picia oraz zabawy100. Zarówno wśród starszych, 

jak i młodszych, najchętniej spożywane jest piwo, następnie wódka i na końcu wino (wyk. 

2). Największa część młodzieży, podczas jednej okazji, spożywa  do 1 litra alkoholu (w 

sumie 47% - 15-16 latkowie i 56% - 17-18 latkowie)101. Widać też, że od 2011 r. 

zwiększyła się kategoria respondentów nie pijących piwa w ogóle, zarówno wśród 

młodszych badanych (z 19,9% do 29,3%), jak i starszych (z 8,9% do 12,7%). Na 

przestrzeni tych lat młodsi także rzadziej spożywają wódkę i wino. 

Uczniowie spożywali też alkohol w ilościach, które powodują silny stan upojenia. 

Warto przytoczyć także rozkład odpowiedzi na pytanie o bycie w stanie nietrzeźwości, 

który wiąże się z utratą pamięci, bełkotaniem czy też fizycznym niedomaganiem (tab. 5).   

 

Tabela 5. Silne upicie się tzn. wypicie tyle, żeby np. zataczać się, bełkotać, nie pamiętać 

co się działo w 2019 r. (%) 

Zmienna  Kohorta wieku % 

Picie napojów alkoholowych kiedykolwiek w życiu   15-16 lat 

 

33,3 

17-18 lat 

 

56,6 

Picie napojów alkoholowych w czasie 30 dni przed badaniem  15-16 lat 

 

11,3 

17-18 lat 

 

18,8 

Picie napojów alkoholowych w czasie 12 miesięcy przed 

badaniem 

 15-16 lat 

 

26,2 

17-18 lat 

 

44,0 

Źródło: Używanie alkoholu i narkotyków…, s. 36. 

                                                           
100 Używanie alkoholu i narkotyków…., dz. cyt., s. 26. 
101 Tamże, s. 31. 
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Rozkład pokazuje, że stan silnego upojenia alkoholowego nie jest młodzieży 

obcy, zarówno tej młodszej jak i starszej – 1/3 15-16-latków i ponad połowa 17-18-latków 

ma za sobą takie doświadczenie. Zdarzało się to badanym zarówno w ciągu miesiąca jak 

i roku przed badaniem. Pocieszający jest fakt, że od 2011 r. obserwuje się spadek odsetka 

osób, które popadają w taki stan we wszystkich badanych zmiennych. Autorzy badania 

przyjęli, że 5 drinków to granica, której przekroczenie oznacza nadmierne spożycie 

alkoholu podczas jednego spotkania102. Wśród 15-16-latków osób, które choć raz były w 

takim stanie było 12,7% (i to była największa część respondentów), a wśród 17-18-latków 

było ich 17% i również była to największa część (oprócz osób, które ani razu nie były w 

takim stanie).  

Picie napojów alkoholowych jest związane z określonymi skutkami, które w 

następstwie występują103. Mają one charakter negatywny i pozytywny. Uczniowie zostali 

więc zapytani o to, czego oczekują w efekcie spożywania alkoholu.  Ich odpowiedzi, 

które wyrazili jako bardzo prawdopodobne przedstawione są poniżej (tab. 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
102 Tamże, s. 41. 
103 Tamże, s. 67. 
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Tabela 6. Oczekiwania wobec alkoholu (bardzo prawdopodobne) i motywy spożywania 

alkoholu wśród młodzieży w 2019 r. (%) 

Oczekiwania wobec alkoholu, które są bardzo prawdopodobne   

 

15-16 lat 17-18 lat 

Poczuję się odprężony 

 

20,0 22,4 

Będę się świetnie bawić 

 

17,0 20,4 

Będę bardziej przyjazny i towarzyski 

 

15,5 18,5 

Będę miał kaca 

 

13,9 11,5 

Zaszkodzi to mojemu zdrowiu 

 

13,7 7,3 

Zrobię coś, czego będę żałował 

 

13,4 8,2 

Zrobi mi się nie dobrze 

 

13,2 8,8 

Poczuję się szczęśliwy  

 

12,9 13,0 

Zapomnę o swoich problemach  

 

12,8 10,6 

Będę miał kłopoty z policją 

 

8,7 4,7 

Nie będę w stanie przestać pić  

 

7,1 4,3 

Źródło: Używanie alkoholu i narkotyków…, s. 70. 

Odpowiedzi młodych badanych wskazują, że ich oczekiwania wobec alkoholu są 

raczej pozytywne, niż negatywne. Zarówno wśród młodszych, jak i starszych badanych, 

najczęściej padającymi odpowiedziami była ta, iż alkohol spowoduje odprężenie (20% i 

22,4%) oraz świetną zabawę (17% i 20,4%). Następnie młodzi sadzili, że dzięki 

alkoholowi będą bardziej towarzyscy (15,5% i 18,5). Najrzadziej padającą odpowiedzią 

była nieumiejętność zaprzestania picia – wśród młodszych uczniów było to 7,1%, a wśród 

starszych 4,3%. Uczniowie w wieku 15-16 lat częściej niż ich starsi koledzy oczekiwali 

negatywnych skutków po spożyciu alkoholu – częściej sądzili, że będą mieli kaca 

(13,9%), że alkohol zaszkodzi ich zdrowiu (13,7%), że zrobią coś czego będą żałować 

(13,4%), że zrobi im się nie dobrze (13,2%) oraz że będą mieć kłopoty z policją (8,7%). 

Wyniki wcześniejszych badań ukazują negatywny trend – zarówno 15-16-latkowie, jak i 

17-18-latkowie w mniejszym stopniu oczekują negatywnych konsekwencji po spożyciu 

alkoholu, np. obawa o zdrowie (w 1995 r. 33,5% - młodsi i 28,4% - starsi), zrobienie 

czegoś czego będzie się żałować (w 1995 r. 19% - młodsi i 15% - starsi). Należy też 

wskazać na pozytywną zmianę, która obserwuje się od 2003 r.– zarówno wśród 

młodszych jak i starszych uczniów obniżeniu ulega oczekiwanie odprężenia się po 
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alkoholu, oczekiwanie świetnej zabawy, także oczekiwanie, iż będzie się bardziej 

towarzyskim i przyjaznym.  

 Uczniów poproszono również o wskazanie motywów, dla których sięgają po 

alkohol. Te powody prezentuje tabela 7. 

 

Tabela 7. Motywy spożywania alkoholu wśród młodzieży w 2019 r. (%) 

 

 

Motywy  

Nigdy Rzadko Czasami 

 

Często Zawsze 

Wiek w latach 

 

15-16 

 

17-18 15-16 17-18 15-16 17-18 15-16 17-18 15-16 17-18 

Pomaga się bawić 

na imprezie 

 

55,7 27,8 14,9 16,3 13,6 22,3 10,4 21,9 5,4 11,6 

Pomaga, gdy 

czujesz się 

przygnębiony lub 

nerwowy  

 

74,2 60,6 11,1 17,5 7,6 12,8 4,9 6,2 2,3 2,8 

Żeby poprawić zły 

nastrój  

 

69,8 53,6 11,8 19,1 10,2 16,8 5,8 7,6 2,4 2,8 

Lubię czuć się w 

ten sposób 

 

70,2 53,4 11,9 18,9 9,9 15,4 5,3 8,8 2,8 3,4 

Żeby być na haju 80,5 

 

73,4 7,4 11,6 5,6 7,8 3,7 4,8 2,8 2,5 

Dzięki temu 

spotkania 

towarzyskie są 

bardziej zabawne  

 

55,6 31,8 13,8 15,5 13,9 23,1 10,5 20,4 6,2 7,1 

Dopasować się do 

grupy 

 

81,0 70,9 10,8 16,8 4,6 7,7 2,2 2,9 1,5 1,7 

Uatrakcyjnia 

imprezy i 

uroczystości  

 

58,2 32,9 14,7 18,5 14,1 22,9 8,7 17,7 4,3 8,1 

Żeby zapomnieć o 

swoich 

problemach  

 

76,2 66,3 9,0 14,6 6,6 10,6 5,0 5,5 3,2 3,1 

To jest fajne  70,1 

 

57,4 12,6 15,6 9,3 14,6 4,6 7,9 3,3 4,5 

Żeby być 

lubianym 

90,8 

 

86,3 5,3 8,6 1,6 2,9 1,1 1,1 1,2 1,1 

Żeby nie czuć się 

pominięty  

 

88,3 82,7 6,6 10,2 2,4 4,3 1,4 1,6 1,3 1,2 

Źródło: Używanie alkoholu i narkotyków…,  s. 75. 

Młodsi uczniowie odpowiadali, że najczęściej piją alkohol, gdyż powoduje on, że 

spotkania towarzyskie są bardziej zabawne (skumulowane odp. zawsze i często – 16,7%), 

pomaga się bawić na imprezie (skumulowane odp. zawsze i często – 15,8%) i 
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uatrakcyjnia imprezy i uroczystości (skumulowane odp. zawsze i często – 13%). Wśród 

starszych ten zestaw odpowiedzi się powtórzył, różnił się odsetkami – pomaga się bawić 

na imprezie (skumulowane odp. zawsze i często – 33,5%), spotkania towarzyskie są 

bardziej zabawne (skumulowane odp. zawsze i często – 29,5%) i uatrakcyjnia imprezy i 

uroczystości (skumulowane odp. zawsze i często – 25,8%). Motywy sięgania po alkohol, 

które najrzadziej kierują młodymi ludźmi to: by być lubianym (2,3%-młodsi i 2,2%-

starsi), by nie czuć się pominiętym, (2,7%-młodsi i 2,8%-starsi), aby dopasować się do 

grupy (3,7%-młodsi i 4,5%-starsi).  

3. Spożywanie substancji psychoaktywnych innego rodzaju 

Badana młodzież szkolna była pytana o używanie środków psychoaktywnych 

legalnych i nielegalnych. Te pierwsze mają charakter leków i przepisywane są na receptę, 

drugie to substancje powszechnie niedostępne i uznane za narkotyki. Poniżej w tabeli 8 

znajdują się odpowiedzi badanych. 
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Tabela 8. Używanie substancji psychoaktywnych kiedykolwiek w życiu w 2019 r. (%) 

Rodzaj substancji psychoaktywnej 15-16 lat 

 

17-18 lat 

Marihuana / haszysz 21,4 

 

37,2 

Alkohol razem z marihuaną  12,1 

 

24,1 

Leki uspokajające i nasenne bez 

przepisu lekarza 

15,1 18,3 

Substancje wziewne 8,6 

 

6,9 

Alkohol razem z tabletkami 5,3 

 

6,9 

Leki przeciwbólowe w celu odurzenia 

się 

6,6 

 

5,9 

Ecstasy  3,3 

 

5,1 

Amfetamina  4,2 

 

4,7 

LSD/inne halucynogeny 3,2 

 

4,2 

Kokaina 2,9 

 

3,1 

Metamfetamina  3,0 

 

2,9 

Grzyby halucynogenne 2,3 

 

2,2 

Sterydy anaboliczne  2,6 

 

2,1 

Narkotyki wstrzykiwane (igłą) 2,1 

 

1,9 

Heroina 1,9 

 

1,5 

Crack 1,4 

 

1,1 

GHB 1,4 

 

1,1 

Relevin 1,3 

 

0,9 

Źródło: Używanie alkoholu i narkotyków…, s. 44. 

 

Widoczne jest, że eksperymentowanie z większością substancji psychoaktywnych 

bardziej popularne jest wśród starszej młodzieży szkolnej. W obydwu kategoriach 

wiekowych najchętniej respondenci korzystali z marihuany lub haszyszu (21,4% - młodsi 

i 37,2% - starsi). Następnie, wśród 15-16-latków wykorzystywano leki uspokajające bez 

przepisu lekarza (15%) i dalej łączenie alkoholu z marihuaną jako sposobu na odurzenie 

(12,1%). Wśród 17-18-latków kolejność była odwrotne – ¼ badanych wolała marihuanę 

połączoną z alkoholem, a 18,3% leki uspokajające. Młodsi uczniowie częściej 

wykorzystywali także substancje wziewne (8,6%). Podobnie dla 17-18-latków atrakcyjne 

były również substancje wziewne (6,9%) i alkohol połączony z tabletkami (6,9%). 

Uczniowie przyznawali, że używali środków przeciwbólowych w celu odurzenia się 



57 
 

(6,6% - młodsi i 5,9% - starsi). Pozostałe rodzaje substancji psychoaktywnych nie były 

wśród młodzieży obu kategorii wiekowych specjalnie popularne i były użytkowane przez 

maksymalnie 5,1% uczniów. Od 1995 r. do 2019 r. widoczny jest wzrost zainteresowania 

młodzieży marihuaną i haszyszem (od 10,1% - młodsi i 17,1% - starsi w 1995 r.), 

amfetaminą (od 2,9% - młodsi i 2,8% -  starsi), a także większością pozostałych substancji 

odurzających. W mniejszym stopniu natomiast zainteresowanie młodych skierowane jest 

m.in. w stronę alkoholu połączonego z tabletkami jako sposobu na odurzanie się. Tu 

widać znaczy spadek odsetka młodych korzystających z tej możliwości (z 8,4% w 2003 

r. - młodsi i  z 14,6% w 2003 r. - starsi). 

W badaniu „Młodzież 2018” pytano respondentów o dostępność narkotyków104. 

Tabela 9 obrazuje odpowiedzi młodzieży w latach 1994-2018 na pytania z tym związane. 

Tabela 9.  Dostępność narkotyków według młodzieży w latach 1994-2018 (%) 

Czy wiesz, gdzie 

można kupić 

narkotyki? 

 

‘94 ‘96 ‘99 ‘03 ‘08 ‘10 ‘13 ‘16 ‘18 

Wiem o kilku 

miejscach, kilku 

osobach 

 

17 21 37 44 31 30 28 26 25 

Wiem o jednym 

miejscu, jednej osobie 

 

5 7 6 5 4 5 5 5 5 

Nie wiem, ale łatwo 

mógłbym się 

dowiedzieć 

 

23 28 24 26 25 27 26 22 21 

Nie wiem, ani gdzie, 

ani od kogo 

 

55 44 33 24 40 38 41 47 49 

Czy kiedykolwiek 

proponowano ci kupno 

narkotyków? 

 

‘94 ‘96 ‘99 ‘03 ‘08 ‘10 ‘13 ‘16 ‘18 

Tak, często  

 

6 8 12 14 7 6 5 7 7 

Tak, kilka razy 

 

12 18 24 26 21 18 19 21 18 

Tak, raz 

 

6 6 9 7 8 9 8 8 9 

Nie, nigdy 

 

76 68 55 52 64 67 67 64 65 

Źródło: A. Malczewski, Młodzież a substancje …, dz. cyt., s. 243, 244. 

 

W 2018 r. największą część stanowiły osoby, które nie wiedzą nic na temat 

dostępności narkotyków (49%). ¼ ankietowanych to ci, którzy znają kilka miejsc lub 

osób, od których można nabyć nielegalne substancje psychoaktywne. Następnie 1/5 

                                                           
104 A. Malczewski, Młodzież a substancje…, dz. cyt., s. 243. 
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badanej młodzieży to ci, którzy choć nic nie wiedzą, to mogą się bez problemu tego 

dowiedzieć. Najmniejszą część badanych stanowiły osoby, które znają tylko jedną osobę, 

od której mogą kupić narkotyki (5%). Jeśli chodzi o propozycję zakupu narkotyków, to 

w 2018 r. blisko 2/3 badanych (65%) nigdy jej nie otrzymało i to oni stanowią największą 

część ankietowanych. W poprzednich latach badania można zauważyć podobną sytuację 

(oprócz 1999 r. i 2003 r.) – największą część stanowili respondenci, którzy nie wiedzieli 

od kogo, ani gdzie można nabyć narkotyki. Wyjątki to lata 1999 i 2003, gdy najwięcej 

odnotowano osób, które znały kilka miejsc lub osób sprzedających narkotyki 

(odpowiednio 37% i 44%). Uczniowie byli również pytani o częstotliwość ofert 

związanych z zakupem substancji psychoaktywnych. Tu znów najpopularniejszą 

odpowiedzią w 2018 r. była ta, iż takich propozycji nie było nigdy (65%). Także 

wcześniej była to odpowiedź najchętniej wybierana przez badanych. Na przestrzeni 

dwudziestu czterech lat widać jednak, że jest coraz mniej osób, które nigdy nie otrzymały 

takiej propozycji (z 79% w 1992 r. do 65% w 2018 r.), na rzecz tych, którzy otrzymali ją 

przynajmniej raz. Inni młodzi badani otrzymali taką ofertę kilka razy (18%), następnie 

9% deklarował, iż otrzymało ją raz, a 7% powiedziało, że miało takie propozycje często.  

Młodzież ma świadomość tego, kto w ich otoczeniu zażywa narkotyki. Na pytanie 

o to, czy w jej środowisku są osoby, które to robią, połowa ankietowanych odpowiedziała, 

że nie (51%)105. Jednak pozostali przyznali, że znają takie osoby – 25% znało 1-2 takie 

osoby, a 23% kilka osób. Biorąc pod uwagę wyniki z poprzednich lat (od 2003 r.) można 

powiedzieć, iż coraz mniej osób jest w bliskim otoczeniu młodej osoby, które używają 

narkotyków (w 2003 r. osoby, które znały 1-2 takie stanowiły 35%).  

Autorzy raportu dotyczącego spożywania substancji psychoaktywnych przez 

młodzież szkolną, wyrażają przekonanie, że wskaźnikiem aktualnego używania 

narkotyków jest przyjmowanie ich w ciągu ostatniego roku106. Poniżej (tab. 10) 

prezentowane są wyniki odpowiedzi respondentów dotyczące spożywania narkotyków w 

ciągu ostatnich 12 miesięcy. Poprzednie badania pokazują zbliżoną prawidłowość.  

 

 

 

                                                           
105 A. Malczewski, Młodzież a substancje…, dz. cyt., s. 248. 
106 Używanie alkoholu i narkotyków…., dz. cyt., s. 50. 
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Tabela 10. Używanie substancji psychoaktywnych w ciągu ostatnich 12 miesięcy w 2019 

r. (%) 

Rodzaj substancji psychoaktywnej 

 

15-16 lat 17-18 lat 

Marihuana / haszysz 

 

16,7 29,6 

Substancje wziewne 

 

4,5 2,1 

Amfetamina  

 

2,7 3,1 

Ectasy  

 

2,3 3,6 

Metamfetamina  

 

1,9 2,0 

Kokaina 

 

1,8 1,8 

Heroina 

 

1,3 1,0 

Crack 

 

1,0 0,8 

Źródło: Używanie alkoholu i narkotyków…, s. 50. 

 

Jak widać, najbardziej popularny narkotyk, którego używają młodzi badani to 

haszysz lub marihuana – 16,7% 15-16-latkowie i 29,6% 17-18-latkowie. Zdecydowanie 

jego użytkowanie wyprzedza inne rodzaje używek. Wśród młodszych następne miejsce 

zajmują substancje wziewne (4,5%), a wśród starszych amfetamina (3,1%). Porównując 

wyniki badań od 1995 r. obserwuje się znaczny wzrost użytkowników marihuany i 

haszyszu w obu kategoriach wiekowych (z 6,9% w 1995 r. – u młodszych i z 10% w 1995 

r. u starszych). Spożywanie pozostałych rodzajów narkotyków albo nie było badane 

wcześniej albo też odsetek osób, które ich używały był na podobnym poziomie.  

Pytanie o używanie narkotyków w ciągu ostatnich 30 dni przyjmuje się, iż jest 

wskaźnikiem względnie częstego, okazjonalnego używania narkotyków107. Nie jest to 

raczej regularne użytkowanie danego narkotyku, ale można zakładać, iż dana substancja 

jest zażywana średnio raz w miesiącu. Tabela 11 przedstawia wyniki odpowiedzi na 

pytanie o używanie danych narkotyków w ciągu ostatniego miesiąca przed badaniem.  

 

 

                                                           
107 Tamże, s. 52. 
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Tabela 11. Używanie substancji psychoaktywnych w ciągu ostatnich 30 dni w 2019 r. 

(%) 

Rodzaj substancji 

psychoaktywnej 

 

15-16 lat 17-18 lat 

Marihuana / haszysz 

 

9,0 15,1 

Substancje wziewne 

 

2,3 1,1 

Źródło: Używanie alkoholu i narkotyków…, s. 53. 

 

Badani młodzi korzystali w ciągu miesiąca przed badaniem tylko z dwóch 

rodzajów substancji psychoaktywnych – marihuany lub haszyszu albo z substancji 

wziewnych. Częściej marihuanę spożywają 17-18-latkowie (15,1%), z kolei 15-16-

latkowie nieznacznie częściej używali substancji wziewnych (2,3%). Obserwując wyniki 

odpowiedzi na to pytanie od 1995 r., można powiedzieć, że coraz częściej używana jest 

marihuana w sposób okazjonalny (z 3,1% w 1995 r. – młodsi i z 3,3% w 1995 r.  starsi). 

Także substancje wziewne stały się, nieznacznie, ale bardziej popularne wśród młodszych 

(z 1,8% w 1995 r.). 

Aby stwierdzić, że używanie marihuany jest problematyczne, tzn. wiąże się z 

uzależnieniem od niej, przeprowadzany jest m.in. test PUM (Problemowe Używanie 

Marihuany), który składa się w wersji skróconej z czterech pytań i występowanie danego 

symptomu ma respondent określić w ciągu ostatniego roku108. Te 4 wskaźniki to: nie 

pójście lub spóźnienie się do szkoły z powodu marihuany, częsta potrzeba użycia 

marihuany, samodzielny zakup marihuany, palenie konopi samotnie. Jeżeli 

zidentyfikowane są minimum 2 symptomy wówczas określa się jako problematyczne 

spożywanie marihuany. Z przeprowadzanego badania wynika, że wśród młodszych 

uczniów 2 symptomy wystąpiły u 5,2% 15-16-latków i u 6,7% 16-17-latków109. Na 

przestrzeni 24 lat te odsetki nie uległy znacznym wahaniom.  

Młodzież była również pytana o odmówienie ze skorzystania z marihuany, gdy 

była okazja, aby ją zażyć110. Wśród młodszych uczniów 38,8% zadeklarowało, że nie 

przyjmowali tego narkotyku, choć mieli możliwość, a wśród starszych było to 55%. 

Pozostali respondenci skorzystali z propozycji. 

                                                           
108 Tamże, s. 54. 
109 Tamże, s. 56. 
110 Tamże, s. 58. 
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Uczniów pytano również jakie są ich oczekiwania w związku z zażywaniem 

marihuany i haszyszu. Poniżej (tab. 12) przedstawione zostaną ich odpowiedzi, które 

wskazali jako całkiem prawdopodobne i pewne. 

 

Tabela 12. Oczekiwania wobec marihuany i haszyszu (całkiem prawdopodobne i pewne) 

w 2019 r. (%) 

Oczekiwania wobec marihuany 

i haszyszu (całkiem 

prawdopodobne i pewne) 

 

15-16 lat 17-18 lat 

Zwiększenie intensywności 

radości  

 

33,7 39,6 

Zwiększenie otwartości 

 

31,6 35,5 

Mniejsza nieśmiałość 

 

28,3 30,2 

Zwiększenie intensywności 

doświadczeń  

 

26,8 31,3 

Zmniejszenie zahamowani 

 

25,8 26,6 

Trudności z koncentracją  

 

21,6 20,7 

Utrata wątku myślenia  

 

19,4 19,1 

Bardziej intensywne 

postrzeganie rzeczy 

 

15,5 20,2 

Trudności z prowadzeniem 

rozmowy 

 

14,8 14,5 

Poczucie bycia 

prześladowanym przez innych 

 

7,8 7,9 

Źródło: Używanie alkoholu i narkotyków…, s. 73.  

  

Oczekiwania jakie formułowali uczniowie wobec marihuany i haszyszu mają 

przede wszystkim charakter pozytywny. Starsi uczniowie prawie w każdym przypadku 

wyrażali swe oczekiwania częściej niż młodsi. Kolejność wyborów skutków w obu 

kategoriach wiekowych jest prawie jednakowa. W największym stopniu uczniowie 

chcieli zwiększenia intensywności radości (33,7%  młodsi i 39,6%-starsi) oraz 

zwiększenia otwartości (31,6%-młodsi i 35,5%-starsi). Dalej, młodsi wskazywali na 

zmniejszenie nieśmiałości jako skutku zażycia narkotyku (28,3%), a starsi na zwiększenie 
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intensywności doświadczeń (31,3%). Do pozytywnych skutków zażycia tych narkotyków 

można zaliczyć zmniejszenie zahamowań – wybrało je 25,8% młodszych i 26,6% 

starszych uczniów. Pozostałe oczekiwania mają raczej negatywny wydźwięk (m.in. 

trudności z koncentracją) i zostały wskazane przez 1/5 i mniej badanych. Jako skrajnie 

negatywny skutek przyjmowania marihuany i haszyszu należy widzieć poczucie bycia 

prześladowanym – wskazało go w obu kategoriach wiekowych mniej niż 8% 

respondentów.  

 

4. Używanie tzw. „dopalaczy” 

 

Substancje określane jako „dopalacze” to specyfiki znajdujące się na pograniczu 

legalności i nielegalności, a ich pochodzenie jest częściowo roślinne i częściowo 

syntetyczne111. W Polsce sprzedawane były do 2010 r. w sklepach jako produkty 

kolekcjonerskie lub za pośrednictwem internetu. Stanowią zagrożenie, gdyż ich skład jest 

zdecydowanie bardziej niewiadomy niż w przypadku narkotyków. W 2018 r. 

wprowadzono nowe regulacje prawne do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, które 

pozwoliły na sprawne wykrywanie nowych „dopalaczy”. Częstotliwość odpowiedzi 

młodych na pytanie o stosowanie „dopalaczy” znajduje się w tabeli 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
111 Tamże, s. 61-62. 
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Tabela 13. Używanie „dopalaczy” przez młodzież szkolną w 2019 r. (%) 

Źródła zakupów nowych 

substancji psychoaktywnych  

 

15-16 lat 17-18 lat 

W sklepie z „dopalaczami” 

 

2,4 1,9 

Przez internet  

 

1,7 1,3 

W inny sposób 

 

4,3 4,4 

Używanie nowych substancji 

psychoaktywnych 

 

15-16 lat 17-18 lat 

Kiedykolwiek w życiu  

 

5,2 5,3 

W czasie 12 miesięcy przed 

badaniem 

 

3,6 3,5 

W czasie 30 dni przed badaniem  

 

2,5 2,2 

Źródło: Używanie alkoholu i narkotyków…, s. 63, 64. 

 

Używanie „dopalaczy” nie jest szczególnie popularne wśród młodzieży szkolnej. 

Badana młodzież najczęściej pozyskiwała „dopalacze” w inny sposób, niż poprzez zakup 

w sklepie lub w internecie – dotyczy zarówno młodszej (4,3%), jak i starszej (4,4%) 

kategorii badanych uczniów. Drugim najczęściej wybieranym sposobem nabycia tych 

substancji był sklep – odpowiednio 1,7% młodszych uczniów i 1,3% starszych 

skorzystało z tej metody. Najrzadziej wykorzystywano internet do zakupu tych środków. 

Odsetek młodych, którzy kiedykolwiek używali tych substancji wyniósł 5,2% w 

przypadku 15-16-latków i 5,3% 17-18-latków. Osoby używające „dopalaczy” w ciągu 

ostatniego roku to 3,6% (młodsi) i 3,5% (starsi). Ci, którzy korzystali z tych środków w 

ciągu miesiąca przed badaniem wyniósł 2,2% i 2,5%. 

 

5. Zagrożenia cyfrowe  

 

Za zagrożenia cyfrowe należy uznać negatywne sytuacje dla urządzeń 

elektronicznych oraz osób z nich korzystających, wywoływane przez narzędzia medialne 

takie jak komputer, telefon komórkowy, internet, gry, oprogramowania i komunikatory 

oraz inne. Te negatywne skutki dla osób mogą mieć charakter fizyczny, psychiczny i 

społeczny, a dla urządzeń są to negatywne skutki o charakterze technicznym. Jeśli chodzi 
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o negatywne efekty dla człowieka, to w skrajnych przypadkach zagrożenia te występują 

w formie patologii oraz uzależnień. Mówiąc o cyfrowych uzależnieniach, wskazuje się 

na uzależnienia od telewizji, od komputera, od telefonu komórkowego, od internetu i jego 

różnych narzędzi, które oferuje, np. możliwości zmiany tożsamości, gier, portali 

społecznościowych czy też zakupów112. K. Young wskazuje na takie najważniejsze 

rodzaje tych uzależnień: cyberseks (erotomania internetowa), socjomania internetowa, e-

hazard i aukcje internetowe, przeciążenie internetowe (kompulsywne surfowanie po 

sieci), uzależnienie od komputera (gier)113. Występowanie behawioralnych uzależnień 

cyfrowych coraz częściej wiąże się również z selfie114, czyli zdjęciami samego siebie 

zamieszczanymi m.in. na portalach społecznościowych. W skrajnych przypadkach, które 

najczęściej dotyczą dzieci i młodzieży – jako „ostateczne selfie”, czyli zdjęcie siebie w 

bardzo niebezpiecznych warunkach – mają one również skutek śmiertelny115.  

Ze względu na konieczność syntetycznego ujęcia problemu, w tym miejscu 

przedstawione zostaną tylko niektóre z tych zagrożeń wraz ze skalą występowania wśród 

młodzieży szkolnej. 

Jeśli chodzi o korzystanie z internetu przez dorosłych Polaków, to ono rośnie 

odwrotnie proporcjonalnie do wieku – osoby w wieku 18-24 lata korzystają w 98% z 

internetu, a najstarsi badani w wieku 75 lat i więcej w 11%116. Młodzież szkolna pytana 

w 2018 r. o to, ile dziennie spędza czasu w internecie, odpowiadała następująco: 4-5 

godzin  32%, 3 godziny – 22%, 2 godziny – 20%, 6-8 godzin – 12%, 9 i więcej godzin – 

7% i 1 godzinę – 7%117. Poprzednie lata pokazują, że coraz więcej młodzieży wydłuża 

czas korzystania dziennego z internetu (4-5 godzin: 2013 r.- 21%, 2016 r. – 27%; 9 i 

więcej godzin: 2013 r. – 2%, 2016 r. – 6%).  Tabela poniżej pokazuje średni czas 

korzystania z sieci przez młodzież ze względu na miejsce zamieszkania. 

 

 

 

                                                           
112 S. Kozak, Patologie komunikowania w Internecie, Warszawa 2011. 
113 K. Young, Internet Addiction: The Emmergence of a New Clinical Disorder, 

“CyberPsycholgy&Behaviour” 1(3) 1996, s. 237. 
114 A. Andrzejewski, “Lajki” i ‘followersi” …, art. cyt., s.23 (21-29), DOI: 10.5604/01.3001.0011.6061 
115 Tamże, s. 25-26. 
116 Komunikat CBOS, Korzystanie z Internetu, nr 85/2020, s. 2. 
117 M. Feliksiak, M. Omyła-Rudzka, M. Bożewicz, Zainteresowania i aktywności, w: Młodzież 2018, red. 

M. Grabowska, M. Gwiazda,  Warszawa 2019, s. 203. 
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Tabela 14. Średni czas spędzany w internecie w ciągu dnia w godzinach ze względu na 

miejsce zamieszkania 

Wielkość miejscowości zamieszkania  Średni czas spędzany w internecie w 

ciągu dnia w godzinach 

 

Wieś  4,01 

 

Miasto poniżej 20 tyś. Mieszkańców 4,12 

 

Miasto od 20 tyś. do 100 tyś. Mieszkańców 4,60 

 

Miasto powyżej 100 tyś. do 500 tyś. Mieszkańców 4,61 

 

Miasto powyżej 500 tyś. mieszkańców  4,39 

 

Źródło: M. Feliksiak, M. Omyła-Rudzka, M. Bożewicz, Zainteresowania i aktywności, w: Młodzież 2018, 

red. M. Grabowska, M. Gwiazda,  Warszawa 2019, s. 205. 

 

 

Różnice w czasie korzystania z sieci nie są zbyt duże, jednak da się zauważyć, że 

im większa miejscowość zamieszkania, tym młodzież więcej godzin poświęca na 

internet. Wyjątkiem są największe miasta. Zatem najmniej czasu korzystają młodzi 

mieszkający na wsi (4,01 godz./dzień), a najwięcej ci, którzy mieszkają w dużych 

miastach do 500 tyś. mieszkańców (4,61 godz./dzień). 

Kolejne pytanie jakie pojawia się w tym kontekście, dotyczy tego, co właściwie 

młodzież robi w sieci, z czego korzysta. Możliwości wykorzystania internetu zostały 

przedstawione badanym i poniżej na wykresie widoczne są ich odpowiedzi (wyk. 3). 

Trzeba pamiętać o tym, że samo korzystanie z tych opcji nie stanowi zagrożenia, ale w 

określonych uwarunkowaniach każde z nich może stanowić zagrożenie dla młodego 

człowieka i większość może wiązać się z nałogiem. 
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Wykres 3. Aktywności w internecie, na które młodzież poświęca najwięcej czasu w 2018 

r. (%) 

 

Źródło: M. Feliksiak, M. Omyła-Rudzka, M. Bożewicz, Zainteresowania…, dz. cyt., s. 208. 

 

Największą popularnością wśród uczniów cieszy się możliwość kontaktowania 

się ze znajomymi (76%) i słuchanie muzyki (75%). Ponad połowa ogląda seriale i filmy 

za pośrednictwem sieci (56%) oraz korzysta z portali społecznościowych (51%). 1/3 

respondentów korzysta z sieci ze względu na naukę. Najmniejszym zainteresowaniem 
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cieszyły się gry hazardowe (1%), prowadzenie własnego bloga (1%) i własny kanał na 

YouTube, czy vlog (2%).  

Media to przedłużenie ludzkich zmysłów118. Wyjątkowo odpowiadającym tej 

opinii narzędziem jest telefon komórkowy, dziś smartfon, który jest z nami wszędzie. 

Służy jako narzędzie komunikacji telefonicznej, wideo i tekstowej, jest notesem, 

budzikiem, radiem, aparatem fotograficznym i albumem fotograficznym oraz daje dostęp 

do cyberrzeczywistości, która przekracza czas, terytorium i inne bariery. Jest on również 

narzędziem pracy i walki z nudą, a ponadto umożliwia wykorzystywanie każdej wolnej 

chwili i w każdym miejscu, w którym musimy czekać, na zapełnienie jej aktywnościami 

(smart boredom)119. Młodzież posiada smartfony i korzysta z nich w różnych sytuacjach, 

często zupełnie do tego nie adekwatnych.  Uczniowie zostali więc zapytani o to, na ile 

przeszkadza im u innych używanie smartfona do przeglądania portali społecznościowych 

i internetu, czy też aplikacji podczas sytuacji, które wymagają innego rodzaju 

zaangażowania (np. wspólny posiłek, kolacja wigilijna). Ich odpowiedzi prezentuje 

wykres poniżej. 

 

Wykres 4. Używanie smartfona w nieodpowiednich sytuacjach według młodych w 2018r. 

(%) 

 

Źródło: M. Feliksiak, M. Omyła-Rudzka, M. Bożewicz, Zainteresowania…, s. 194. 

                                                           
118 M. McLuhann, Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka, Warszawa, 2004. 
119 M. Krajewski, Nuda: smart boredom,  „Dwutygodnik”,  https://www.dwutygodnik.com/artykul/4885-

nuda-smart-boredom.html , (11.12.2021). 
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Zdecydowanie za najbardziej nieodpowiedni moment na używanie telefonu, 

młodzi wskazali kolację wigilijną (64%), a prawie 1/5 za raczej nieodpowiedni (19%). 

Pozostałe wskazane w pytaniu sytuacje nie budziły takiego zdecydowanego sprzeciwu. 

Młodzież jest więc bardziej tolerancyjna jeśli chodzi o używanie telefonu przez kogoś w 

trakcie rozmowy (w sumie 67%), w trakcie uroczystości rodzinnej (w sumie 65%), w 

trakcie rodzinnego posiłku (w sumie 57%), czy też spotkania w szerszym gronie (w sumie 

56%). Tylko 5-6% uznało za całkowicie nieodpowiednie korzystanie ze smartfona we 

wskazanych sytuacjach. Można więc mówić o przyzwyczajeniu do takich działań, ale i 

akceptowania ich przez innych uczestników takich wydarzeń, co wynika pewnie z tego, 

że oni czynią podobnie. 

Pozostając w temacie użytkowania telefonów komórkowych przez młodzież, 

poniżej zaprezentowane są jej odpowiedzi będące samooceną użytkowania smartfonu. 

Wyniki prezentuje wykres poniżej.   

 

Wykres 5. Samoocena młodzieży dotycząca użytkowania smartfonu w 2018 r. (%) 

 

Źródło: M. Feliksiak, M. Omyła-Rudzka, M. Bożewicz, Zainteresowania…, dz. cyt., s. 202. 

 

Widać, że dwie największe grupy to młodzież skrajnie przeciwnie oceniająca swe 

użytkowanie telefonów komórkowych – 1/3 respondentów uważa, że nie dotyczy jej 

problem zbyt długiego czasu spędzanego w sieci za pośrednictwem smartfonu (33%) i 

niemal tyle samo postrzega to jako problem, z którym stara się walczyć (32%). Dwie 
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pozostałe części badanych nie ograniczają się w takiej aktywności, choć inni dostrzegają 

u nich problem (17%) lub oni sami go widzą (18%). 

Następnie, trzeba też zaprezentować odpowiedzi młodych na pytanie o 

częstotliwość odczuwania określonych stanów, które związane są z użytkowaniem sieci. 

Poniżej ukazane są przekonania uczniów, jakie wyrazili w 2018 r. 

 

Tabela 15. Częstotliwość odczuwania przez młodzież stanów, które związane są z 

użytkowaniem internetu w 2018 r. (%) 

Stany lub sytuacje, które odczuwa młodzież  Kategorie odpowiedzi  

Zawsze lub 

bardzo 

często 

Często  Dość często  Od czasu 

do czasu  

Rzadko 

/nigdy  

Masz poczucie, że życie bez internetu byłoby nudne, 

puste lub pozbawione radości 

 

5 8 14 33 40 

Rodzice lub inni domownicy narzekają na ilość czasu 

jaką spędzasz w internecie 

 

3 8 12 33 44 

Zdarza Ci się nie dosypiać lub spać za krótko przez to, 

że do późnej nocy jesteś w internecie 

 

4 7 10 36 43 

Zdarza Ci się zaniedbywać obowiązki domowe, aby 

spędzić więcej czasu w internecie 

 

1 5 10 35 49 

Twoje stopnie lub nauka ucierpiały dlatego, że tyle 

czasu spędzasz w internecie 

 

2 5 11 32 50 

Nawiązujesz nowe, bliskie związki z innymi 

użytkownikami w internecie 

 

2 6 10 33 49 

Zdarza się, że wolisz spędzić czas w internecie niż 

wyjść zamiast wyjść gdzieś z kimś 

 

2 4 6 25 63 

Próbujesz ukryć przez innymi, że byłe(a)ś za długo w 

internecie 

 

1 2 3 11 83 

Źródło: M. Feliksiak, M. Omyła-Rudzka, M. Bożewicz, Zainteresowania…, dz. cyt. s. 216. 

 

Wszystkie wymienione sytuacje jakie można odczuwać w związku z 

korzystaniem z sieci mają charakter negatywny. Wszystkie one były odczuwane przez 

badaną młodzież. Najrzadziej ukrywa ona przed innymi, iż serfowała w sieci (w sumie 

17% odpowiedzi pozytywnych), a najczęściej ma poczucie, że życie bez sieci byłoby 

pozbawione radości i puste (w sumie 60% odpowiedzi pozytywnych). Zatem trzeba 

powiedzieć, że młodzież sama wie, że przez swe zaangażowanie w internet ma problemy 

z nauką, zaniedbuje obowiązki, niedosypia, zaniedbuje znajomości.  
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Ciekawe pytanie dotyczyło również tego w jaki sposób młodzież szkolna korzysta 

z internetu120. Okazało się, że 61% badanych przyznało, iż cały czas jest online, na 

bieżąco otrzymuje wiadomości i na nie reaguje, a pozostali badani, tj. 39% powiedziało, 

że uruchamia aplikacje wtedy, gdy chce coś sprawdzić lub się z kimś skontaktować. 

Biorąc pod uwagę wielkość miejsca zamieszkania uczniów, widoczne jest, że osoby ze 

wsi i małych miejscowości rzadziej pozostają stale online (wieś – 59%, miasto poniżej 

20 tyś. mieszk. – 63%, miasto od 20-100 tyś.mieszk.-64%, miasto 100-500 tyś. mieszk. 

– 61%, miasto pow. 500 tyś.mieszk.-62%)121.    

Taka potrzeba ciągłego podłączenia do sieci może wskazywać na problematyczne 

użytkowanie internetu i może być początkiem jakiegoś cyfrowego uzależnienia (np. 

przeciążenia lub socjomanii). Wiąże się również z korzystaniem z portali 

społecznościowych.  

Portale społecznościowe to jedno z narzędzi komunikacji internetowej i aktualnie 

jedna z popularniejszych from spędzania czasu w sieci. Badania Fundacji Dzieci Niczyje 

pokazują, że wśród 14-17-latków, 90% osób posiada konto na portalu 

społecznościowym122. Z kolei badanie „Młodzież 2018” informuję, że w 2018 r. 10% 

uczniów wybrało aktywność na portalach społecznościowych jako sposób, w który 

najbardziej lubi spędzać czas wolny123. Spośród nich 11% to mieszkańcy wsi, 12% to 

mieszkańcy miejscowości do 20 tys., 9% miejscowości  od 20-100 tys., 8% miejscowości 

100-500 tys. i 8% to mieszkańcy wielkich miast powyżej 500 tyś124. Do najbardziej 

popularnych wśród badanej młodzieży portali społecznościowych należą Facebook (98% 

- ma konto, 45% - korzysta z portalu), YouTube (82% - ma konto, 30% - korzysta z 

portalu), Snapchat (76% - ma konto, 8% - korzysta z portalu),  Instagram (72% - ma 

konto, 13% - korzysta z portalu)125. Ankietowani uczniowie w większości nie mają 

odczuć wskazujących na uzależnienie od mediów społecznościowych (od 55%-63%), ale 

jest część osób, które mają takie doznania126. Można tu przytoczyć m.in. takie wyniki: 

5% bardzo często i często spędza tyle czasu na portalu, że to negatywnie wpływa na ich 

naukę, 5% bardzo często i często odczuwa niepokój i pogorszenie nastroju z powodu 

                                                           
120 M. Feliksiak, M. Omyła-Rudzka, M. Bożewicz, Zainteresowania …, dz. cyt., s. 206. 
121 M. Feliksiak, M. Omyła-Rudzka, M. Bożewicz, Zainteresowania…, dz. cyt., s. 207. 
122 K. Makaruk, Korzystanie z portal społecznościowych przez młodzież. Wyniki badania UE NET ADB, 

„Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” vol 12 nr 1 (2013), s.70. 
123 M. Feliksiak, M. Omyła-Rudzka, M. Bożewicz, Zainteresowania…, dz. cyt., s. 183. 
124 Tamże, s. 186. 
125 Tamże, s. 212. 
126 Tamże, s. 223. 
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braku dostępu do portalu, 6% bardzo często i często miało problem z ograniczeniem 

korzystania z portalu, 6% bardzo często i często wchodzi na portal, by zapomnieć o 

problemach. Wskaźnik uzależnienia od portali społecznościowych opracowany przez 

autorów raportu „Młodzież 2018” w przypadku 1% ankietowanych wskazuje na wysoki 

poziom ryzyka uzależnienia lub uzależnienie127. W tej grupie mieszkających na wsi jest 

1%, w miejscowości 20-100 tyś.  2%, w miejscowości 100-500 tyś. 1%, a w miastach 

pow. 500 tyś. 3%128. 

Nadmierne uczestnictwo w różnych towarzyskich wydarzeniach w sieci oraz na 

forach czy portalach towarzyskich określa się jako socjomanią internetowa. Jednym z jej 

przejawów czy skutków ubocznych jako uzależnienia jest stosunkowo niedawno 

zdiagnozowane negatywne zjawisko. Coraz częściej mówi się o nim jako o zjawisku 

zagrażającym młodym ludziom. Chodzi o tzw. lęk przed odłączeniem, czyli FOMO (Fear 

of Missing Out). Definicja tego stanu lękowego informuje, że jest to „wszechogarniający 

lęk, że inne osoby w danym momencie przeżywają bardzo satysfakcjonujące 

doświadczenia, w których ja nie uczestniczę”129. Badania realizowane w Polsce w 2018 

r. odwołujące się do  amerykańskich ustaleń i propozycji badania tego lęku, pokazują, że 

FOMO wiąże się z użytkowaniem mediów społecznościowych (social media) i tu łączy 

się z wiekiem (im młodsza osoba, tym wyższy wskaźnik lęku) oraz z miejscem 

zamieszkania (występuje częściej wśród mieszkańców wielkich miast)130. Dalsze wnioski 

z tych badań są takie, iż media społecznościowe w przypadku osób z FOMO pełnią rolę 

negatywną, tzn. utwierdzają ją w złej samoocenie poprzez postrzeganie własnego życia 

jako nieatrakcyjnego, a siebie samego jako osobę, która wie mniej niż inni. Ponadto 

sfomowani (jak określa się tych, którzy odczuwają taki lęk) wykazują objawy 

uzależnienia od platform społecznościowych, co objawia się tym, że w przypadku braku 

łączności z siecią czują się osamotnieni, znudzeni i poza obiegiem, a ponadto odczuwają 

zawroty głowy, nudności oraz nadmierną potliwość (to syndromy fizyczne odstawienia). 

Jak wykazały te badania, 16% osób od 15 r. ż. wzwyż to ci z silnym wskaźnikiem FOMO, 

                                                           
127 Tamże, s. 224. 
128 Tamże, s. 226. 
129A. K. Przybylski, K. Murayama, C. R. DeHaan, V. Gladwell, Motivational, emotional, and behavioral 

correlates of fear of missing out, “Computers in Human Behavior” 29(2013), s. 1841, 

https://selfdeterminationtheory.org/wp-

content/uploads/2014/04/2013_PrzybylskiMurayamaDeHaanGladwell_CIHB.pdf (10.12.2021). 
130 A. Jupowicz-Ginalska, J. Jasiewicz, M. Kisilowska, T. Baran, A. Wysocki, FOMO. Polacy a lęk przed 

odłączeniem – raport z badań, Warszawa 2018, s. 34-36, 

https://www.wdib.uw.edu.pl/attachments/article/1992/FOMO.%20Polacy%20a%20l%C4%99k%20przed

%20od%C5%82%C4%85czeniem%20-%20raport%20z%20bada%C5%84.pdf , (10.12.2021). 

https://selfdeterminationtheory.org/wp-content/uploads/2014/04/2013_PrzybylskiMurayamaDeHaanGladwell_CIHB.pdf
https://selfdeterminationtheory.org/wp-content/uploads/2014/04/2013_PrzybylskiMurayamaDeHaanGladwell_CIHB.pdf
https://www.wdib.uw.edu.pl/attachments/article/1992/FOMO.%20Polacy%20a%20l%C4%99k%20przed%20od%C5%82%C4%85czeniem%20-%20raport%20z%20bada%C5%84.pdf
https://www.wdib.uw.edu.pl/attachments/article/1992/FOMO.%20Polacy%20a%20l%C4%99k%20przed%20od%C5%82%C4%85czeniem%20-%20raport%20z%20bada%C5%84.pdf
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65% to osoby średnio sfomowane i 19% to osoby nisko sfomowane131. 36% spośród osób 

z FOMO czuje, że korzystanie z portali społecznościowych przerodziło się u nich w 

uzależnienie. 

Młodzież i dzieci są również narażeni na różne rodzaje przemocy w sieci, te 

bardziej i mniej groźne, jak np. ośmieszanie, ale też takie, które mogą nieść ze sobą wiele 

poważnych skutków, jak np. oglądanie patostreamów czy sexting, pornografia i pedofilia. 

Badania NASK z 2020 r. wykazały, że znaczna część badanych uczniów była 

świadkami przemocy w internecie, albo sama jej doświadczyła. Uczniów spotkały w sieci 

takie rodzaje przemocy jak: wyzywanie (27,9%), ośmieszanie (22,8%), poniżanie (22%), 

straszenie (13,4%), podszywanie się kogoś (11%) i szantażowanie (10,5%), 

rozpowszechnianie kompromitujących materiałów (10,2%)132.  Warto zwrócić uwagę 

również na to, że w przypadku tych, którzy doświadczyli w internecie przemocy, 32,4% 

nic z tym nie zrobiło133. Są też osoby, które podejmują działania w podobnych sytuacjach 

– 31,9% szuka pomocy wśród znajomych a 24,1% wśród rodziny, 20,3% zgłasza problem 

administratorowi strony, 9,8% informuje nauczyciela, 6,2% pedagoga szkolnego, 3,9% 

powiadamia policję lub prokuraturę, a 3,6% zgłasza to instytucji, która specjalizuje się w 

walce z podobnym zagrożeniem w sieci. To pole do działania o charakterze edukacyjnym 

– młodzież powinna być uczona i informowana o sposobach reagowania w takich 

sytuacjach.  

Zagrożeniem szczególnie dla młodych ludzi jest także zjawisko określne jako 

patostreaming, czyli „transmisja internetowa na żywo, prowadzona w serwisach 

internetowych, udostępniających wideo strumieniowe (np. w serwisie YouTube), w 

trakcie której prezentowane są liczne zachowania powszechnie uznawane za będące 

dewiacjami społecznymi, w tym zwłaszcza takie jak: libacje alkoholowe, przemoc 

domowa lub wulgaryzmy”134. Szkodliwe treści to „materiały, które mogą wywołać 

negatywne emocje u odbiorcy lub które promują niebezpieczne zachowania”135. Zalicza 

się do nich pornografię, materiały ukazujące przemoc, treści, które zachęcają do 

                                                           
131 Tamże, s. 12. 
132 Tamże, s. 62. 
133 Nastolatki 3.0. raport z ogólnopolskiego badani uczniów szkół, Warszawa 2021, s. 87, 

https://www.nask.pl/pl/raporty/raporty/4295,RAPORT-Z-BADAN-NASTOLATKI-30-2021.html, 

(10.12.2021). 
134 Patotreści w Internecie. Raport o problemie, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę we współpracy  z 

Rzecznikiem Praw Obywatelskich, s. 5, 

https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/Raport%20z%20bada%C5%84%20nastolatk%C3%B3w%20nt.

%20patotre%C5%9Bci.pdf (10.12.2021). 
135 Z. Polak, Szkodliwe treści, w: Bezpieczeństwo dzieci online. Kompendium dla rodziców i 

profesjonalistów, red. A. Wrzesień, s. 90-108, Fundacja Dzieci Niczyje i NASK. 

https://www.nask.pl/pl/raporty/raporty/4295,RAPORT-Z-BADAN-NASTOLATKI-30-2021.html
https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/Raport%20z%20bada%C5%84%20nastolatk%C3%B3w%20nt.%20patotre%C5%9Bci.pdf
https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/Raport%20z%20bada%C5%84%20nastolatk%C3%B3w%20nt.%20patotre%C5%9Bci.pdf
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szkodliwych zachowań, jak np. samookaleczania, samobójstwa, czy niebezpiecznych 

wyzwań136. Jak pokazały badania realizowane przez NASK w 2018 r. wśród uczniów 

szkół podstawowych i ponadpodstawowych, 23,4% oglądało tego typu transmisje, które 

przekazują szkodliwe treści137. Dwa lata później odsetek tych osób wyniósł 17%138. 

Mniej niż 3/4 badanych takich materiałów nie oglądało (72,8%). W 2018 r. jako 

najważniejsze powody, dla których uczniowie oglądali takie transmisje wskazana została 

ciekawość (24%), a następnie rozrywka (22,9%)139. Kolejnymi popularnymi 

odpowiedziami była nuda (14%), przypadek (13%), polecenie przez kogoś (9,7%) i inne 

powody (4,3%).  

Młodzi narażeni są również na niebezpieczeństwa o podłożu seksualnym. Jednym 

z nich jest sexting. Jest to „zjawisko, które polega na przesyłaniu za pomocą internetu i 

nowoczesnych technologii komunikacyjnych swoich zdjęć, filmów bądź wiadomości o 

seksualnym charakterze”140. Zdjęcia mogą zostać celowo lub przez przypadek 

upublicznione, a dodatkowo ze względu na swój cyfrowy charakter mogą pozostawać w 

użyciu oprawcy przez lata i stać się przedmiotem szantażu.  W badaniu NASK z 2020 r. 

8,3% uczniów odpowiedziało, że zdarzyło im się otrzymać nagie lub półnagie zdjęcie za 

pośrednictwem telefonu lub internetu, a 2,2% przyznało, że takie zdjęcia wysyłali 

innym141. Jeśli chodzi o pornografię, to 28,9% deklarowało, iż oglądało w sieci tego typu 

treści142. Problematyczne są również kontakty z osobami poznanymi w internecie. 

Zdecydowana większość uczniów jest raczej ostrożna i deklaruje, iż nie spotyka się też z 

osobami dorosłymi poznanymi w sieci – w 2020 r. było ich 85,9% (w 2014 r. 74,1%)143. 

 

                                                           
136 Patotreści w Internecie. Raport o problemie, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę we współpracy  z 

Rzecznikiem Praw Obywatelskich, s. 5,  

https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/Raport%20z%20bada%C5%84%20nastolatk%C3%B3w%20nt.

%20patotre%C5%9Bci.pdf (10.12.2021). 
137 Nastolatki 3.0. raport z ogólnopolskiego badani uczniów szkół, Warszawa 2019, s. 69, 

https://www.nask.pl/pl/raporty/raporty/2593,Raport-z-badan-quotNastolatki-30quot-2019.html , 

(10.12.2021). 
138 Nastolatki 3.0. raport z ogólnopolskiego badani uczniów szkół, Warszawa 2021, s. 94, 

https://www.nask.pl/pl/raporty/raporty/4295,RAPORT-Z-BADAN-NASTOLATKI-30-2021.html , 

(10.12.2021). 
139 Nastolatki 3.0. raport z ogólnopolskiego badani uczniów szkół, Warszawa 2019, s. 69, 

https://www.nask.pl/pl/raporty/raporty/2593,Raport-z-badan-quotNastolatki-30quot-2019.html , 

(10.12.2021). 
140 A. Kwaśnik, Sexting i nagie zdjęcia w sieci. Poradnik dla nauczycieli, s. 23, NASK Państwowy Instytut 

Badawczy, Warszawa 2021,  https://it-szkola.edu.pl/downloads,download,68, (11.12.2021). 
141 Nastolatki 3.0. raport z ogólnopolskiego badani uczniów szkół, Warszawa 2021, Tamże, s. 93, 

https://www.nask.pl/pl/raporty/raporty/4295,RAPORT-Z-BADAN-NASTOLATKI-30-2021.html , 

(10.12.2021). 
142 Tamże, s. 98. 
143 Tamże, s. 92. 

https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/Raport%20z%20bada%C5%84%20nastolatk%C3%B3w%20nt.%20patotre%C5%9Bci.pdf
https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/Raport%20z%20bada%C5%84%20nastolatk%C3%B3w%20nt.%20patotre%C5%9Bci.pdf
https://www.nask.pl/pl/raporty/raporty/2593,Raport-z-badan-quotNastolatki-30quot-2019.html
https://www.nask.pl/pl/raporty/raporty/2593,Raport-z-badan-quotNastolatki-30quot-2019.html
https://it-szkola.edu.pl/downloads,download,68
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6. Zakończenie 

 Podsumowując przytoczone wyniki badań empirycznych na temat zagrożeń, które 

były realizowane wśród młodzieży, należy przytoczyć najważniejsze ustalenia. 

  Zarówno młodsi (15-16-latkowie), jak i starsi (17-18-latkowie) uczniowie mają 

doświadczenia z paleniem papierosów. Starsza młodzież ma go nieco więcej niż młodsi 

koledzy. Widać jednak, że coraz mniej osób jest od tego uzależnionych. Młodzi korzystali 

również z e-papierosów, a częściej robili to ci starsi. Fajka wodna nie jest tak popularna, 

jak papierosy tradycyjne, czy elektroniczne. Dostęp do niej jest trudniejszy, zatem 

uczniowie mieli doświadczenia z paleniem fajki, ale był on raczej okazyjny. 

Alkohol jest najbardziej popularną używką wśród uczniów i w ciągu dwóch dekad 

jego atrakcyjność w oczach uczniów wzrosła. Częściej spożywa go starsza młodzież, a 

brak zróżnicowania w ilościach wypijanego alkoholu ze względu na płeć, informuje, że 

wzory używania alkoholu wśród dziewcząt i chłopców, się ujednoliciły. Młodzież coraz 

częściej spożywa mocne trunki, jak wódka. Ale wciąż popularnym alkoholem, także ze 

względu na swoją łatwiejszą dostępność ze względu na potoczne postrzeganie go jako 

bardziej odpowiedni dla młodych, pozostaje piwo. Uczniowie znają z doświadczenia stan 

upojenia alkoholowego, który wiąże się z utratą kontroli nad swym ciałem i 

zachowaniem, częściej dotyczy on starszej młodzieży. Pijąc alkohol oczekują głównie 

skutków pozytywnych, takich jak odprężenie i dobra zabawa. Należy zauważyć, że 

jednak zmniejsza się odsetek osób, które postrzegają picie alkoholu tylko w pozytywnym 

świetle. Coraz częściej młodzi widzą również skutki negatywne. Jako powody picia do 

najczęściej wskazywanych należy dobra zabawa w trakcie spotkań towarzyskich. 

Młodzież eksperymentuje z narkotykami, a najpopularniejsze z nich to haszysz i 

marihuana. Niemała część wie gdzie i do kogo należy się po nie zgłosić. Znaczna część 

(mniej niż 1/3 badanych) zna również osoby, które zażywają narkotyki.  Na przestrzeni 

dwudziestu lat (od 1992 r.) zwiększył się odsetek uczniów zażywających marihuanę i 

haszysz. Problematyczne zażywanie tych narkotyków, czyli wiążące się z uzależnieniem 

lub jego początkiem, dotyczy 5-7% badanych. Oczekiwania jakie młodzi żywią 

względem narkotyków mają przede wszystkim charakter pozytywny – głównie chcą 

zwiększenia intensywności radości i większej otwartości. „Dopalacze” to substancje 

znacznie mniej popularne wśród młodzieży niż haszysz i marihuana.  

Spośród wielu różnorodnych zagrożeń cyfrowych, wybrano do 

scharakteryzowania ich powszechności wśród młodzieży kilka. Młodzież średnio 
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dziennie korzysta z internetu nieco ponad 4 godz. Najczęściej po to, by kontaktować się 

ze znajomymi i słuchać muzyki. Już samo używanie smartfona, który dziś ma prawie 

każdy nastolatek, może być problematyczne. Używają ich w znacznej mierze także do 

tego, by korzystać z internetu i prawie 1/3 ma świadomość, że nadużywa tego i stara się 

to ograniczać. Uczniowie mają też świadomość, że są sytuacje, w których korzystanie z 

telefonu jest nie na miejscu, np. podczas wieczerzy wigilijnej (64%). Młodzież odczuwa 

też stany w związku z używaniem internetu, które są negatywne, i które w określonych 

warunkach mają charakter problematyczny, np. zaniedbywanie relacji, czy też nauki ze 

względu na korzystanie z sieci. Prawie 2/3 badanych pozostaje wciąż online. Jedną z 

najczęściej podejmowanych aktywności jest ta na portalach społecznościowych – połowa 

badanych poświęca na nią najwięcej czasu. Najczęściej korzystają z Facebooka, z 

YouTube i Snapchata. W przypadku 1% młodzieży można mówić o silnym uzależnieniu 

od portali społecznościowych. Może to być oznaka socjomanii internetowej. Jej jednym 

z przejawów jest FOMO – lęk przed odłączeniem od tego, co dzieje się w sieci. W Polsce 

poczucie uzależnienia od mediów społecznościowych towarzyszy ponad 1/3 osób, które 

odczuwają FOMO (pow. 15 r.ż.). Inne zagrożenia, na jakie młodzież jest narażona to 

przemoc słowna w sieci – część uczniów doświadczyła jej, np. ośmieszania (23%), czy 

też szantażu (10,5%). Młodzi spotykają się też ze szkodliwymi treściami, które docierają 

do nich podczas oglądania transmitowanych na żywo w sieci filmików promujących 

dewiacyjne zachowania (patostreaming) – w 2020 r. było 17% uczniów, którzy mieli z 

tym  styczność. Także sexting, czyli wysyłanie swoich lub odbieranie od innych nagich 

lub półnagich zdjęć, to problem, który choć dziś nie jest jeszcze powszechny wśród 

uczniów (8% otrzymało takie zdjęcie, a 2% wysyłało), to nie powinien być lekceważony. 

Szczególnie, że współczesna kultura epatuje nagością i seksualnością, a młodzież w wielu 

sektorach codziennego życia się z nią spotyka. 

Stosowanie przez uczniów nikotyny i substancji psychoaktywnych pozostaje 

ważnym problemem, z którym środowiska socjalizacyjne muszą sobie radzić. Opisane 

powyżej zagrożenia cyfrowe stanowią tylko niewielki fragment wielu innych problemów 

jakie mogą napotkać młodzi ludzie w sieci. Szczególnie należy o tym pamiętać w dobie 

nauki zdalnej, która ze względu na pandemię Covid-19 stała się jedną ze standardowych 

metod stosowanych w edukacji. Cała sfera niebezpieczeństw na jakie narażone jest młode 

pokolenie, to pole do edukowania uczniów i ich rodziców, a także nauczycieli i 

wychowawców. Kampanie społeczne, warsztaty i pogadanki w szkołach, spotkania z 

osobami uzależnionymi, angażowanie dzieci i młodzieży w pomoc takim osobom, to 
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sposoby aby poszerzać świadomość uczniów na temat konsekwencji tych ryzykownych 

zachowań. Towarzyszyć temu powinno wsparcie ze strony środowiska szkolnego oraz 

rodzinnego, jako głównych ośrodków oddziałujących na młodzież. Nauczyciele i 

pedagodzy winni tu współpracować z rodzicami, a nie alarmować w sytuacjach 

ostatecznych. Przyjaciele i koledzy, to także ważne środowisko, które może i powinno 

odgrywać rolę w sytuacji uzależnienia osoby z bliskiego otoczenia. Badania pokazują, że 

w środowiskach wiejskich i małomiasteczkowych w mniejszym stopniu jak dotąd 

występują zagrożenia i uzależnienia elektroniczne. Trzeba jednak pamiętać o tym, że 

świadomość na temat e-zagrożeń w tych właśnie środowiskach może być znacznie 

bardziej ograniczona, niż w przypadku wielkich miast. Zatem to właśnie środowiska 

wiejskie i małych miast powinny być grupą docelową projektów skierowanych na 

poszerzanie świadomości w zakresie zagrożeń dla młodzieży.    
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Dr Edyta Anna Kowalczyk – Boroń144 

 

 

PSYCHOSPOŁECZNE UWARUNKOWANIA SAMOBÓJSTW  

WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY 

 

 Niniejszy raport powstał z myślą o tych wszystkich młodych ludziach, którzy nie 

chcą żyć, mimo że są zdrowi i utalentowani. Za każdym razem gdy rodzic, nauczyciel lub 

ktoś ze znajomych odkryje, że dziecko lub nastolatek ma myśli samobójcze doznaje 

ogromnego szoku i często nie wie, w jaki sposób może powstrzymać go od planowanego 

zakończenia życia. Autorce tej publikacji zdarza się, co pewien czas przeprowadzać 

rozmowy ze zdesperowanym chłopakiem lub dziewczyną, jego przerażonymi rodzicami 

lub nauczycielami. Przebieg tych spotkań jest w swojej istocie bardzo podobny. Zwykle 

problem sygnalizują rodzice lub wychowawcy, którzy zauważają, że coś z dzieckiem lub 

uczniem jest nie tak. Uczniowie stają się apatyczni, nic im się nie chce, przesypiają 

znaczną część dnia i nadal czują się zmęczeni, z trudem się uczą lub przestają się uczyć 

– funkcjonują zdecydowanie poniżej swoich możliwości intelektualnych, rezygnują z 

zainteresowań, których realizacja sprawiała im dotychczas dużą satysfakcję i 

przyjemność, wycofują się z kontaktów z rówieśnikami i bliskimi – „żyją obok innych”. 

Niektórzy „się tną” dla rozładowania napięcia, którego nie są w stanie nadal 

wytrzymywać. To napięcie wynika najczęściej z ich poczucia „bycia w sytuacji bez 

wyjścia”, braku perspektyw, braku wartości siebie i swojego życia, bezsilności wobec 

doświadczanych problemów, a także doświadczanej pustki egzystencjalnej, samotności - 

brakuje im często „bratniej duszy”. Zwykle też czują się odrzuceni przez najbliższych. 

Przy czym rodzice często się dziwią, dlaczego ich dziecko tak się czuje, skoro oni tak o 

nie dbają i mają tak znakomite plany na jego życie. Oczywiście nie biorą pod uwagę 

potrzeb, uczuć i marzeń dziecka, bo wydają się im one mało istotne w perspektywie 

                                                           
144Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Dotychczas pracowała jako nauczyciel 

akademicki, szkoleniowiec, psycholog w projektach dla niepełnosprawnych dzieci i dorosłych, długotrwale 

bezrobotnych oraz seniorów. Obecnie jest zatrudniona w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Fanisławicach 

gmina Łopuszno woj. świętokrzyskie, gdzie pracuje z niepełnosprawnymi intelektualnie i ruchowo w 

stopniu umiarkowanym i znacznym. 
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osiągania ważnych życiowych celów. Bywa jednak też tak, że dziecko czuje się 

niepotrzebne i pomijane przez rodziców, często uzależnionych od alkoholu. Innymi 

sytuacjami, które sprzyjają  myślom i próbom samobójczym jest przeżywanie zawodu 

miłosnego, a także bycie w szkole „kozłem ofiarnym”, któremu się dokucza. Ze statystyk 

policyjnych wynika, iż większość osób popełniających samobójstwo - około 60% czyni 

to z nieustalonych przyczyn. 

 Celem autorki jest zatem nie tylko przedstawienie skali zjawiska samobójstw 

wśród młodzieży, ale też ich przyczyn psychologicznych i środowiskowych oraz środków 

zaradczych. 

Komenda Główna Policji, podaje iż roczna liczba zamachów samobójczych w Polsce w 

latach 2017-2020 kształtowała się na poziomie okołu 5200 takich przypadków, z czego 8 

do 9 procent stanowiły samobójstwa dzieci i młodzieży. W tabeli 1 przedstawiono liczbę 

zamachów samobójczych w latach od 2017 do 2020 r. 

Tabela 1: Zamachy samobójcze zakończone zgonem 

Rok Grupa wiekowa 

7-12 lat 13-18 19-24 Razem 

2017 1 115 353 469 (5276) 

2018 5 92 344 441 (5182) 

2019 4 94 360 458 (5255) 

2020 1 106 349 456 (5165) 

Źródło: https://statystyka.policja.pl/, (11.12.2021). 

Ze statystyk policyjnych wynika, że dniem, kiedy najczęściej są popełniane 

zamachy samobójcze jest poniedziałek. Można się pokusić o interpretację tego zjawiska, 

że poniedziałek kojarzy się z nowymi obowiązkami i trudami życia, od których chcą uciec 

samobójcy. Ponadto w ten sposób zdecydowanie częściej giną mężczyźni niż kobiety, co 

wynika z danych zamieszczonych w tabeli 2. 

 

 

https://statystyka.policja.pl/
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Tabela 2: Liczba zamachów samobójczych zakończonych zgonem w poszczególne dni 

tygodnia 

Rok Dzień tygodnia 

Pn. Wt. Śr. Czw. Pt. Sb. Nd. Razem (w tym 

mężczyźni M 

 i kobiety K) 

2017 874 751 749 712 714 729 747 5276 (4524M+751 

K) 

2018 854 761 720 698 750 693 706 5182 (4471M+711K) 

2019 858 797 804 724 704 671 697 5255 (4497M+756K) 

2020 845 736 765 742 668 712 697 5165 (4386M+778K) 

Źródło: https://statystyka.policja.pl/, (11.12.2021). 

 

 Istotne jest, iż mężczyźni najczęściej podejmują próby samobójcze w wieku 34-

44 lat, a kobiety od 13 do 24 roku życia. Mając na uwadze wymieniony wiek kobiet i 

mężczyzn, można domniemywać, iż u młodych kobiet główną przyczyną samobójstwa 

będzie zawód miłosny, a u mężczyzn kryzys połowy życia. Należy zauważyć, że 

samobójstwo młodych mężczyzn często łączy się z osieroceniem małych i dorastających 

dzieci, co stanowi dla nich traumę na całe życie. Autorce tego opracowania znanych jest 

wiele takich przypadków. Szczególnie wstrząsający był dla niej przypadek mężczyzny, 

który przez całe swoje życie miał myśli samobójcze i podejmował takie próby. Żona, 

która chciała go ratować decydowała się na kolejne dzieci – w sumie ośmioro, bo był to 

jedyny powód, aby utrzymać go przy życiu. Finał tej historii jest taki, iż popełnił on 

samobójstwo, gdy jego ostatnie dziecko ukończyło 18 lat. 

1. Przyczyny samobójstw dzieci i młodzieży 

 

 Z przeglądu literatury przedmiotu wynika, iż główne przyczyny samobójstw 

wśród dzieci i młodzieży mają swoje źródła psychologiczne lub uwarunkowania 

związane z najbliższą rodziną, grupą rówieśniczą oraz szkołą. 

 

https://statystyka.policja.pl/
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Wśród przyczyn psychologicznych wymienia się: 

 niskie poczucie własnej wartości; 

 poczucie bycia niepotrzebnym; 

 poczucie bezsilności wobec pojawiających się trudnych sytuacji w życiu; 

 rozpacz oraz poczucie braku perspektyw na pozytywne zmiany w życiu; 

 silna koncentracja na sobie połączona z chęcią ucieczki od cierpienia psychicznego 

oraz przygnębiającej rzeczywistości; 

 osobowość nieprawidłową – typu borderline; 

 depresję dziecięcą lub młodzieńczą; 

 choroby psychiczne, które rozwijają się w wieku młodzieńczym i często jest trudno je 

zdiagnozować u młodzieży ze względu na odrębność okresu dojrzewania, na którym 

to etapie życia młodzież ma prawo być labilna emocjonalnie, martwiąca się o 

przyszłość,  siebie i bliskie osoby, buntownicza, a niekiedy alienująca się od 

otoczenia; 

 Wskazane jest, aby wymienione zaburzenia osobowościowe, emocjonalne i 

psychiczne przekonsultować z psychologiem klinicznym oraz psychiatrą.  

Natomiast do przyczyn tkwiących w najbliższym środowisku należą: 

 apodyktyczni rodzice, którzy nie liczą się ze zdaniem, zdolnościami, 

zainteresowaniami  

i deficytami dziecka, które ma często inne marzenia niż plany rodziców; rodzice 

decydują  

o tym do jakiej szkoły ma pójść ich dziecko i jaki ma wykonywać zawód w 

przyszłości; najczęściej nie godzą się z tym, że ich dziecko ma inne predyspozycje 

zawodowe niż by oni chcieli, bardzo osobiście przeżywają sukcesy i porażki dziecka; 

nie rozumieją, że ich dziecko ma przede wszystkim być szczęśliwe; ostatecznie to ono 

później będzie wykonywać taki lub inny zawód; 

 rodzice niezainteresowani dzieckiem; 

 często są to rodzice na co dzień nieobecni w domu, skupieni na pracy i zarabianiu 

pieniędzy lub też rodzice nadużywający alkoholu; dziecko ma poczucie, że nie jest dla 

nich nikim ważnym i potrzebnym; nie ma możliwości rozmawiania z nimi o swoich 

problemach, czuje, że rodzicom jest „wszystko jedno, czy ono jest, czy go nie ma”; 
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 trudności w nauce – uczeń nie radzi sobie z nauką, ma coraz większe zaległości i nie 

widzi szans na nadrobienie zaległości; te trudności często wiążą się z nadmiernymi 

wymaganiami rodziców wobec dzieci; tacy rodzice nie godzą się na to, aby ich dziecko 

poszło do szkoły o niższych wymaganiach, bo traktują to jako porażkę edukacyjną; 

 poczucie bycia odrzuconym przez rówieśników – często takie osoby nie mają 

przyjaciół w klasie lub szkole, czują się osamotnione lub też rówieśnicy im dokuczają, 

ze względu na to, że w jakiś sposób są inni od pozostałych osób w klasie; 

 cyberprzemoc – czyli agresja (hejt) doświadczana przez młodych ludzi na różnych 

portalach i forach internetowych; ponadto bycie obiektem drwin i dokuczania poprzez 

rozsyłanie wulgarnych, zastraszających, ośmieszających lub upokarzających sms-ów 

i e-maili; 

 gry dostępne w Internecie, które zakładają wykonywanie zadań grożących utratą 

sprawności fizycznej lub nawet życia; 

 pakty samobójcze, które dotyczą zaprzyjaźnionych osób, kiedy nastolatki ustalają, że 

odbiorą sobie życie w tym samym miejscu i czasie; obecnie te pakty są często 

zawierane przez Internet; 

 wszechobecna kultura promująca brzydotę, zło i śmierć. W mediach jest całe mnóstwo 

budzących wstręt, odrazę i przerażenie demonicznych stworów - bohaterów reklam, 

gier komputerowych i filmów; swoista fascynacja złem i śmiercią, co uzewnętrznia się 

także w postaci tatuaży, na jakie decydują się młodzi ludzie, np. śmierć z kosą, 

cmentarz lub trupia czaszka; 

 odejście od zasad, norm i wartości, które dotychczas łączyły się z afirmacją życia. 

 

2. Środki zaradcze istotne dla ratowania dzieci i młodzieży przed samobójstwem 

 

 Do rozwoju osobowości i zachowania zdrowia psychicznego dziecko 

bezwzględnie potrzebuje zaspokojenia potrzeby bezpieczeństwa oraz potrzeby miłości i 

akceptacji. Dlatego najważniejszym czynnikiem chroniącym dzieci i młodzież przed 

decyzją o samobójstwie są kochający i wspierający dziecko rodzice. Z obserwacji autorki 

wynika, że funkcję taką pełnią często również dziadkowie, szczególnie babcie, które 

często mają czas i cierpliwie słuchają opowieści wnucząt, dodatkowo prócz dobrego 

słowa mają w zanadrzu jakiś smakołyk, ulubioną potrawę lub  kieszonkowe na drobne 

wydatki. Zdarza się, że śmierć babci lub dziadka jest ogromnym przeżyciem dla dziecka. 
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Autorce znane są przypadki pojawienia się z tego powodu u dzieci lub młodzieży chorób 

autoimmunologicznych, a także myśli i prób samobójczych.  

W trakcie spotkań z osobami w podeszłym wieku autorka często zadaje im pytanie o to, 

co według nich jest najważniejsze, aby dobrze wychować dziecko. Zwykle odpowiedź 

jest taka sama: kochać, wspierać, rozmawiać i dodawać otuchy. Zasadniczo te osoby 

cieszyły się kiedyś dziećmi, a teraz wnukami. I najważniejsze – ich dzieci zawsze są 

wystarczająco dobre i spełniają oczekiwania rodziców i dziadków, nawet wtedy, gdy 

urodzą się z jakąś niepełnosprawnością. Taka postawa rodziców i dziadków wobec dzieci 

buduje w nich poczucie wartości, zaufanie do siebie  

i innych, a także przekonanie, że są bliscy i kochający mnie ludzie, na których mogę 

zawsze liczyć. Takiej postawy można się nauczyć. Przy czym trzeba najpierw zrozumieć, 

że każde dziecko – także niepełnosprawne, jest jedyne i niepowtarzalne, ma swoje 

miejsce na ziemi i talenty, które może rozwijać. Poza tym, rodzice powinni zrozumieć, 

że dzieci nie są dla nich tylko dla samych siebie  

i tych wszystkich ludzi, których spotkają w swoim życiu, a także tych, którym kiedyś 

przekażą życie. Jeden z argumentów, który bardzo trafia do młodych zdesperowanych 

ludzi, jest taki: „pomyśl o tych wszystkich ludziach, których jeszcze spotkasz, którzy na 

ciebie czekają i którzy tylko dzięki tobie będą mogli zaistnieć na tym świecie”. Chodzi o 

to, aby pomóc młodemu człowiekowi wyjść poza samego siebie i swoje problemy. 

Dawno temu, ktoś mądry powiedział: „Jeśli ktoś jest smutny, to najwyraźniej myśli 

wyłącznie o sobie”. 

 W sytuacji, gdy młodym ludziom brakuje wsparcia w rodzinie niezwykle ważne 

staje się, aby spotkali w swoim otoczeniu życzliwe dla siebie osoby dorosłe. Może to być 

wychowawca, pedagog szkolny, trener czy harcmistrz. Znany jest autorce przypadek 

trenera, który codziennie rano woził na treningi trzech zawodników, o których wiedział, 

że nie mają rodziców. Do dzisiaj,  

a są to już osoby na emeryturze, wspominają, że wtedy ta pomoc, wsparcie i 

zainteresowanie uratowała ich przed zejściem na złą drogę. 

 Wskazana jest także psychoterapia oraz trening umiejętności społecznych. 

Jednocześnie równie ważne jest znalezienie grupy rówieśników, z którą można twórczo 

spędzać czas, na przykład uczestnicząc w treningach jakiejś dyscypliny sportu lub kole 

krajoznawczo-turystycznym. 
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 Inną propozycją może być tworzenie banków pomysłów na spędzanie wolnego 

czasu przez młodych ludzi oraz sposobów, w jaki mogą rozwijać swoje zainteresowania, 

a także radzić sobie z własnymi emocjami i problemami życia codziennego. 

 Warto także wspomnieć o projektach w ramach wolontariatu szkolnego, które 

mają na celu pomoc koleżeńską lub samopomoc koleżeńską. W ramach pomocy 

koleżeńskiej jedni uczniowie mogą pomóc drugim w nadrabianiu zaległości w nauce lub 

przy odrabianiu zbyt trudnych dla nich lekcji. Ten stary, dobry zwyczaj jest ważny 

szczególnie w szkołach integracyjnych, do których trafiają także uczniowie 

niepełnosprawni. 

 Autorka jest też przekonana, że konieczny jest powrót do wartości, takich, jaki 

miłość, godność, wolność, odpowiedzialność otwartość na drugiego człowieka, wiara w 

Boga, które według twórcy logoterapii V.E. Frankla tkwią u podstaw sensu życia. Przy 

czym należy zaznaczyć, że jednym z bardziej znanych stwierdzeń wspomnianego 

wiedeńskiego psychiatry są te, iż: „sens życia tkwi w samym życiu”, przy czym „Boga i 

sens każdy musi znaleźć sam”. Z badań, które autorka tego raportu wykonała w trakcie 

pisania własnej pracy magisterskiej wynika, iż uwewnętrznieniu  

i urzeczywistnianiu przedstawionych przez V.E. Frankla wartości sprzyja opisana przez  

R. Jaworskiego religijność personalna, która wyróżnia się tym, iż Bóg jest dla człowieka 

bliskim i kochającym Ojcem, a nie dalekim i karzącym Sędzią.  

Podsumowując, warto tworzyć miejsca, gdzie młodzież może przyjść, pobyć ze sobą, 

odrobić lekcje, poćwiczyć, pograć na jakimś instrumencie lub rozwijać oraz realizować 

zainteresowania i pasje. 

 Należy także przemyśleć treści i ich formę przekazu, które chcemy kierować do 

młodzieży, na przykład jak uczyć młodzież odpowiedzialności za siebie i innych oraz 

troski o własne zdrowie. W tym kontekście warto zadać pytanie, jak powinny być 

sformatowane media młodzieżowe, aby wspierały młodych w rozwoju, a nie 

upowszechniały hedonizm lub odejście od wartości i zasad, które od wieków tkwiły u 

podstaw cywilizacji europejskiej. 

 Oczywiście niezbędna jest także edukacja rodziców w celu kształtowania 

właściwych postaw wobec dzieci i ich przyszłości. Taka pedagogizacja rodziców odbywa 

się przede wszystkim w szkole. Jednak uzasadnione jest tworzenie szkół dla rodziców, w 
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których mogliby porozmawiać o sukcesach i porażkach rodzicielskich, a także nauczyć 

się sposobów rozmawiania z dziećmi. Stały kontakt i dialog z dziećmi służy nie tylko 

budowaniu trwałych więzi, ale również pomogą im  

w poradzeniu sobie z różnymi wyzwaniami i trudnościami wieku dziecięcego i 

młodzieńczego. 
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SPOŁECZNE ŚWIATY MŁODYCH – SZANSE I ZAGROŻENIA W XXI WIEKU. 

REKOMENDACJE 

 

         Młodzież, na ogół identyfikowana z kategorią wiekową 15-24 lata, to szczególna - ze 

względu na swoje położenie - kategoria psychospołeczna, która nie jest jednoznacznie 

interpretowana przez badaczy. Można powiedzieć, że młodzież, zarówno ze względu na 

wielość aksjologicznych i społecznych światów w których funkcjonuje, jak i złożoność ich 

uwarunkowań (transformacja, postransformacja, ponowoczesność), a także ograniczoną 

przewidywalność efektów działań, podejmowanych w kontekście posiadanych orientacji, 

pozostaje kategorią „kłopotliwą”. Na uogólnienia i prognozy dotyczące młodzieży, jej kondycji 

i roli w społeczeństwie, należy zatem patrzeć z dużą uwagą, ale i ostrożnością.  

         Autorzy raportu - przedstawiciele nauk społecznych, badacze, nauczyciele akademiccy i 

praktycy postanowili przyjrzeć się wybranym zagadnieniom juwentologicznym. Dotyczą one 

funkcjonowania polskiej młodzieży w XXI wieku w wymiarze ciągłości i przemian świata 

wartości, świadomości ekologicznej, zagrożeń wynikających z dostępu do środków 

psychoaktywnych i Internetu oraz kryzysów społecznych i tożsamościowych prowadzących 

do zachowań suicydalnych, w tym samobójstw.  

      Analiza prowadzonych badań o charakterze ogólnopolskim i lokalnym  skłania do 

sformułowania następujących rekomendacji: 

 

1.Rekomendacje dotyczące aksjologicznych światów młodych w XXI wieku 

 

 Istnieje potrzeba kontynuacji studiów juwentologicznych w obszarze nauk społecznych, 

prowadzenia zajęć dydaktycznych i wychowawczych związanych z tą tematyką oraz 

stałego monitorowania sytuacji polskiej młodzieży w kontekście całościowym i 

lokalnym w wymiarze praktycznym. 

 Sytuacja w której młodzi ludzie socjalizowani są do świata konsumpcji, materializmu i 

dominacji Sieci, powinna niepokoić wszystkich, którzy dostrzegają niezbędność 

wartości wyższego rzędu w procesach socjalizacyjnych.  

 Próby udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy pozytywy związane z promowaniem u 

młodych ludzi postaw kreatywności, samodzielności, innowacyjności, indywidualizmu 

i relatywizmu są w stanie zrekompensować negatywne aspekty (rozczarowanie, 



86 
 

frustrację, depresyjność, bierność, skupienie na sobie) powinny być podejmowane w 

różnych środowiskach wychowawczych, zwłaszcza w rodzinie, w szkole czy w 

instytucjach religijnych związanych z duszpasterstwem młodzieży. 

 Istotne jest bezpośrednie komunikowanie się ze starszymi, m.in. rodzicami, dziadkami, 

nauczycielami, sąsiadami (nie tylko z rówieśnikami). Podkreślanie cennych 

podobieństw (wartości afiliacyjno-stabilizacyjne, patriotyczne), ale i różnic (wartości 

pragmatyczne, związane ze stylem życia, ludyczne) w kontekście pokoleniowym, może 

prowadzić do zbudowania lub poprawy jakości więzi (wzajemnego szacunku, 

zrozumienia, chęci pomocy), a także wpłynąć na decyzje życiowe podejmowane przez 

młodych. Zarówno „centrum”, jak i „peryferia” mają sobie wiele do zaoferowania.  

 

II. Rekomendacje dotyczące świadomości ekologicznej w środowisku 

młodzieży 

 

 Zachodzi konieczność rozwijania i pogłębiania świadomości ekologicznej 

młodych, tak, aby troska o środowisko naturalne stanowiły wartość odczuwaną, a 

nie tylko deklarowaną. Wówczas będzie można liczyć na racjonalne i twórcze 

relacje jednostek ze środowiskiem. 

 Ważne w celu pogłębiania świadomości ekologicznej jest upowszechnianie 

edukacji ekologicznej na wszelkich etapach uczenia – przedszkoli, szkół 

podstawowych, średnich zawodowych i studiów. 

 Istotne są także pozaszkolne sposoby prowadzenia edukacji ekologicznej mające 

postać nieformalną – szczególnie prowadzoną przez mass media i Internet. 

 Edukacja ekologiczna będzie tym bardziej efektywna, gdy agendy edukacyjne 

będą przekazywały podobne treści, a nie takie, które będą się wzajemnie 

wykluczać. Standaryzacja treści (rzecz jasne w pewnym zakresie) jest ważnym 

postulatem.  

 

 

 

III. Rekomendacje dotyczące przeciwdziałania zagrożeniom młodzieży 

uzależnieniami od środków psychoaktywnych i Internetu 
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 Stosowanie przez uczniów nikotyny i substancji psychoaktywnych pozostaje 

ważnym problemem, z którym środowiska socjalizacyjne muszą sobie radzić. 

Opisane powyżej zagrożenia cyfrowe stanowią tylko niewielki fragment wielu 

innych problemów, jakie mogą napotkać młodzi ludzie w Sieci.  

 Szczególnie należy o tym pamiętać w dobie nauki zdalnej, która ze względu na 

pandemię Covid-19 stała się jednym ze standardowych metod stosowanych w 

edukacji. Cała sfera zagrożeń na jakie narażone jest młode pokolenie, to pole do 

edukowania uczniów i ich  rodziców, a także nauczycieli i wychowawców.  

 Kampanie społeczne, warsztaty i pogadanki w szkołach, spotkania z osobami 

uzależnionymi (które przeszły terapię), angażowanie dzieci i młodzieży w pomoc 

takim osobom, to sposoby, aby poszerzać świadomość uczniów na temat 

konsekwencji tych ryzykownych zachowań. Towarzyszyć temu powinno 

wsparcie ze strony środowiska szkolnego oraz rodzinnego, jako głównych 

ośrodków oddziałujących na młodzież.  

 Nauczyciele i pedagodzy winni tu współpracować z rodzicami, a nie alarmować 

w sytuacjach ostatecznych. Przyjaciele i koledzy, to także ważne środowisko, 

które może i powinno odgrywać rolę w sytuacji uzależnienia osoby z bliskiego 

otoczenia.  

 Badania pokazują, że w środowiskach wiejskich i małomiasteczkowych w 

mniejszym stopniu jak dotąd występują zagrożenia i uzależnienia elektroniczne. 

Trzeba jednak pamiętać o tym, że świadomość na temat e-zagrożeń w tych 

właśnie środowiskach może być znacznie bardziej ograniczona, niż w przypadku 

wielkich miast; mniejsze są także możliwości instytucjonalnej pomocy w 

kontekście powiększającej się skali uzależnień. 

 Zatem to właśnie środowiska wiejskie i małych miast powinny być grupą 

docelową projektów skierowanych na poszerzanie świadomości w zakresie 

zagrożeń dla młodzieży.    

 

 

 

 

IV. Rekomendacje dotyczące przeciwdziałania samobójstwom dzieci i młodzież 
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 Należy tworzyć punkty interwencji kryzysowej w społecznościach lokalnych, także 

na terenie szkół, w których młodzi ludzie w razie potrzeby mogli by znaleźć 

natychmiastową i profesjonalną pomoc. 

 Istotne jest wspieranie na terenie szkoły sieci wzajemnej pomocy koleżeńskiej, 

szczególnie ukierunkowanej na uczniów, którzy mają problemy z nauką i 

samodzielnym odrabianiem lekcji, a także tworzenie klubów i świetlic dla 

młodzieży, gdzie mogłaby spotkać rówieśników oraz rozwijać własne 

zainteresowania, talenty i pasje. 

 Niezbędne jest prowadzenie szkoleń dla nauczycieli i rodziców na temat 

umiejętności rozmawiania z dziećmi i młodzieżą, szczególnie na ważne dla nich 

tematy oraz tego, w jaki sposób można im   pomóc w rozwiązywaniu trudności 

typowych dla ich wieku rozwojowego. 

 Należy propagować wśród młodzieży, także przy pomocy mediów, zdrowy styl 

życia, a także uczyć ją radzenia sobie ze stresami, frustracją oraz brania 

odpowiedzialności za siebie i innych. 

 Instytucje edukacyjne (zwłaszcza szkoła) powinna wcielać w swoją codzienność 

programy wychowawcze, które są ukierunkowane na urzeczywistnianie wartości 

ogólnoludzkich, takich jak miłość, odpowiedzialność, wolność, prawda, dobro, 

piękno. Ważny jest przy tym dobór lektur i innych dzieł sztuki, ze względu na 

przekaz aksjologiczny. Oddzielnym problemem jest potrzeba dyskusji ma temat 

mody, w tym wzornictwa przemysłowego ubrań i przedmiotów, których używa 

młodzież (np. kontrowersyjne symbole śmierci).  
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