
poniedziaponiedziałłek, 5 listopada ek, 5 listopada 
20122012

Pokolenie nadziei?Pokolenie nadziei?
Tendencje i specyfika zmian w zachowaniach, postawach wspTendencje i specyfika zmian w zachowaniach, postawach wspóółłczesnej mczesnej młłodzieodzieżży y 

Dr hab. Jacek KurzDr hab. Jacek Kurzęępa prof. SWPS WZ Wrocpa prof. SWPS WZ Wrocłławaw

szalupa@wp.plszalupa@wp.pl / / szalupa2@gmail.comszalupa2@gmail.com



Badaniem objęto młodzież obojga płci, w wieku pomiędzy 14,a 25 rokiem życia, w 
grupie 1700 respondentów, mieszkańców wsi z Ziemi Lubuskiej,  dużych miast (Piotrkowa 
Trybunalskiego, Zielonej Góry, Gorzowa) i aglomeracji wielkomiejskiej (Warszawa). 

W czasie badań jakościowych udało się pozyskać zgodę grupy respondentów do:
a) w 29 przypadkach (dziewcząt i chłopców) towarzyszenia im w przeciągu 12 godzin ze 
zwykłego dnia w tygodniu- odnotowywania ich aktywności, dokumentowania jej, prowadzenia 
wywiadu pogłębionego; 

b) podobnie udało się manewr ten zastosować w odniesieniu do aktywności respondentów 
podczas dwóch przypadkowo wybranych weekendów, kiedy to od jego rozpoczęcia (piątek) do 
niedzieli (po południe) badani poddani zostali badaniu jakościowemu (obserwacji ciągłej 
próbki czasowej w ich biografii);

c) ponadto w trakcie badań uzyskaliśmy zgodę respondentów do wejścia w ich prywatny świat, 
czyli mieliśmy możliwość przebywania w  pokojach respondentów i sfotografowania ich; oraz 
mieliśmy możliwość bycia w przeróżnych miejscówkach respondentów, które także mogliśmy 
udokumentować;

d) kolejnym aspektem tego typu badań była szczegółowa analiza jakościowa blogów

internetowych i forów społecznościowych, na których spotykaliśmy się z respondentami;;



Wyznawane i respektowane wartości

Pokolenie NADZIEIPokolenie NADZIEI
Hołduje wartościom wspólnotowo-rodzinnym o dużym zabarwieniu emocjonalnym!

Wśród respektowanych w tej grupie wartości znalazły się między innymi: 
przyjaźń, uczciwość, miłość, rodzina, bezpieczeństwo socjalne, godność;

Triplet: przyja źń, miłość, rodzina są w każdej z badanych grup najważniejszymi 
wartościami. Przy czym im większe miasto tym wartość przyjaźni wzrasta (71% Wawa-
62% Piotrków/ Zielona Góra, Gorzów; 58% wieś), jest tak samo ważną dla dziewcząt 
jak i chłopców;

przy czym im starsi respondenci tym jej wartość tym jej warto ść nieznacznie ale się obniża, 
z natury rzeczy na korzyść miłości (szczególnie tej, którą można obdarzyć partnerk ę/ 
partnera). Przyjaźń jest ważniejsza dla chłopców młodych mężczyzn, podczas gdy 
kobiety uznają, że priorytetową dla nich jest miłość (przyjaźń/ miłość: chłopcy- 62 / 
59%; dziewczęta 70 / 72%) 

Rodzina jest wartością uznawaną w każdej z grup respondentów za szczególnie ważną, przy 
czym najważniejszą jest dla mieszkańców Piotrkowa (65%), Wawy (64%) i wsi (57%). 
Zdecydowanie ważniejszą dla dziewcząt niż chłopców (67% do 59%) oraz w grupach 
wiekowych nieco ważniejszą dla starszych niż młodszych respondentów, choć różnica 
wyników nie jest znacząca (65/62%) .



NastNastęępne spne sąą uniwersalne wartouniwersalne wartośści  humanistyczne, takie jak: ci  humanistyczne, takie jak: szczszczęśęście, zdrowie, cie, zdrowie, 
mmąądrodrośćść-- wiedza, szacunek do siebie i innych, edukacja, tolerancja, dobrwiedza, szacunek do siebie i innych, edukacja, tolerancja, dobre relacje e relacje 

mimięędzyludzkie.dzyludzkie.
SzczSzczęśęście jest tcie jest tąą wartowartośściciąą, kt, któóra nieodmienni towarzyszy kara nieodmienni towarzyszy każżdej z grup respondentdej z grup respondentóów i w i 

znajduje siznajduje sięę zaraz po rodzinie. zaraz po rodzinie. 
Badani (zaskakujBadani (zaskakująące jest to, ce jest to, żże take takżże w grupie 14e w grupie 14-- 16 16 latklatkóóww) bardzo wysoko uplasowali ) bardzo wysoko uplasowali 
wartowartośćść zwizwiąązanzanąą z z szacunkiem do samego siebie i szacunkiem dla innychszacunkiem do samego siebie i szacunkiem dla innych. W przypadku . W przypadku 
mmłłodszych respondentodszych respondentóów wskaw wskaźźnik ten osinik ten osiąągngnąłął wartowartośćść 60%, starszych 62%. Mocniej 60%, starszych 62%. Mocniej 

dominuje w wyborach dziewczdominuje w wyborach dziewcząąt (65%), nit (65%), niżż chchłłopcopcóów (56%), wiw (56%), więększych miast (po kszych miast (po 
61%), ni61%), niżż ze wsi (56%). Interesujze wsi (56%). Interesująące jest wyrce jest wyróównanie wyborwnanie wyboróów w odniesieniu do w w odniesieniu do 

edukacji, w obu grupach wiekowych po 50%, jako wartoedukacji, w obu grupach wiekowych po 50%, jako wartośćść bardzo wabardzo ważżna, nieco wyna, nieco wyżżej ej 
znajdujznajdująąca sica sięę w wyborach dziewczw wyborach dziewcząąt, nit, niżż chchłłopcopcóów (54/46%), bardziej ceniona w w (54/46%), bardziej ceniona w 

wiwięększych miastach (55% kszych miastach (55% WawaWawa/ 52% Piotrk/ 52% Piotrkóów) niw) niżż na wsi ( 45% wiena wsi ( 45% wieśś).).

Przy tym wPrzy tym wąątku konieczne jest odnotowanie wytku konieczne jest odnotowanie wyżższych notowaszych notowańń dla wartodla wartośści jakci jakąą jest jest 
mmąądrodrośćść jak taka, a nie kojarzona linearnie z edukacjjak taka, a nie kojarzona linearnie z edukacjąą. W jej notowaniach wyra. W jej notowaniach wyraźźna jest na jest 
niemalniemalżże re róównowartownowartośćść w grupach wiekowych (54,8% mw grupach wiekowych (54,8% młłodsi/ 55,05% starsi) co nie odsi/ 55,05% starsi) co nie 

tylko motylko możże dziwie dziwićć, ile satysfakcjonowa, ile satysfakcjonowaćć..
W analizowanych wyborach bardzo wysokW analizowanych wyborach bardzo wysokąą pozycjpozycjęę zajmuje zajmuje zdrowie i dobre zdrowie i dobre 

samopoczucie, bsamopoczucie, bęęddąące jego wynikiem, czyli dobra kondycja fizycznace jego wynikiem, czyli dobra kondycja fizyczna. Jest to wska. Jest to wskaźźnik nik 
wywyżższy u mszy u młłodszych niodszych niżż starszych, chostarszych, choćć w obu przypadkach mocno przekracza 50 % w obu przypadkach mocno przekracza 50 % 

wskazawskazańń (m(młłodsi/starsi 58/56%);  w przypadku dziewczodsi/starsi 58/56%);  w przypadku dziewcząąt i cht i chłłopcopcóów uzyskuje te same w uzyskuje te same 
notowania (po 57%), mnotowania (po 57%), młłodzieodzieżż wiejska i z duwiejska i z dużżych miast nieznacznie bardziej ceni tych miast nieznacznie bardziej ceni tąą

wartowartośćść, ni, niżż z Warszawy ( 61/62/ 53%).z Warszawy ( 61/62/ 53%).



W zestawieniach dotyczW zestawieniach dotycząących innych wartocych innych wartośści ciekawym jest, ci ciekawym jest, żże:e:
--radoradośćść jako taka, jest wajako taka, jest ważżniejsza dla mniejsza dla młłodszych niodszych niżż starszych (49/42%); chstarszych (49/42%); chłłopakopakóów niw niżż

dziewczdziewcząąt (48/42%) , mieszkat (48/42%) , mieszkańńccóów wsi niw wsi niżż wiwięększych miast (43/38/36%);kszych miast (43/38/36%);
--żżycie w zgodzie z wycie w zgodzie z włłasnym sumieniem, z natury rzeczy waasnym sumieniem, z natury rzeczy ważżniejsze dla starszych, niniejsze dla starszych, niżż

mmłłodszych (61/53%); dziewczodszych (61/53%); dziewcząąt, nit, niżż chchłłopcopcóów (61/51%), z wiw (61/51%), z więększych miast, nikszych miast, niżż ze wsi ze wsi 
(53 % Warszawa/ 55% Piotrk(53 % Warszawa/ 55% Piotrkóów/Zielona Gw/Zielona Góóra 52%/ Gorzra 52%/ Gorzóów 49%; 49% wiew 49%; 49% wieśś); ); 

Na kolejnym poziomie znajdujNa kolejnym poziomie znajdująą sisięę wartowartośści autotelicznoci autoteliczno-- transcendentne: mitranscendentne: mięędzy innymi dzy innymi 
wiara, Bwiara, Bóóg, czyste g, czyste śśrodowisko, kultura, sztuka rodowisko, kultura, sztuka 

ZauwaZauważżalna jest  tendencja do minimalizowania znaczenia alna jest  tendencja do minimalizowania znaczenia wiary/ Bogawiary/ Boga w w żżyciu yciu 
respondentrespondentóów. Wydaje siw. Wydaje sięę, , żże jest to doe jest to dośćść powszechna cecha dla mpowszechna cecha dla młłodszych, ktodszych, któórzy rzy 

deklarujdeklarująą w  niewielkim stopniu uznanie, w  niewielkim stopniu uznanie, żże wiara jest wae wiara jest ważżnnąą wartowartośściciąą (36%), podczas (36%), podczas 
gdy jednoczegdy jednocześśnie w najwinie w najwięększym stopniu po wkszym stopniu po włładzy, uznali, adzy, uznali, żże jest otwartoe jest otwartośćść najmniej najmniej 
waważżnnąą (3,3 % / w(3,3 % / włładza 5,5 %). W przypadku madza 5,5 %). W przypadku młłodych dorosodych dorosłłych wskaych wskaźźniki te wyniosniki te wyniosłły: y: 

wiara 28% jako najwawiara 28% jako najważżniejsza wartoniejsza wartośćść, 3,0 % najmniej wa, 3,0 % najmniej ważżna; w odniesieniu do wna; w odniesieniu do włładzy: adzy: 
najwanajważżniejsza wartoniejsza wartośćść: 28%, najmniej wa: 28%, najmniej ważżna: 6,8%. W obu przypadkach zatem wartona: 6,8%. W obu przypadkach zatem wartośści ci 

te znalazte znalazłły siy sięę na najnina najniżższym poziomie listy najwaszym poziomie listy najważżniejszych wartoniejszych wartośści i na najwyci i na najwyżższym szym 
poziomie najmniej wapoziomie najmniej ważżnych. nych. 

Do tej Do tej „„czarnej listyczarnej listy”” wartowartośści naleci należży doday dodaćć jeszcze kulturjeszcze kulturęę sztuksztukęę oraz patriotyzm. oraz patriotyzm. 
Kultura jest wartoKultura jest wartośściciąą mamałło istotno istotnąą dla chdla chłłopcopcóów gw głłóównie (3,2 % jak najmniej wawnie (3,2 % jak najmniej ważżna/  na/  
dziewczdziewczęęta 1,8%), z miasta duta 1,8%), z miasta dużżego, niego, niżż aglomeracji i ze wsi (Piotrkaglomeracji i ze wsi (Piotrkóóww-- 4,&;Wawa4,&;Wawa-- 2,2; 2,2; 

wiewieśś-- 2,0%). Patriotyzm natomiast najmniej istotny w wielkim mie2,0%). Patriotyzm natomiast najmniej istotny w wielkim mieśście (Warszawacie (Warszawa--
2,3%), ni2,3%), niżż w Piotrkowie, Zielonej Gw Piotrkowie, Zielonej Góórze, Gorzowie (0,7%; 0,9%; 1,0%), ma natomiast rze, Gorzowie (0,7%; 0,9%; 1,0%), ma natomiast 
istotne znaczenie dla mieszkaistotne znaczenie dla mieszkańńccóów wsi. Nie zaskakuje fakt, w wsi. Nie zaskakuje fakt, żże bardziej uznawany jest e bardziej uznawany jest 

przez chprzez chłłopcopcóów niw niżż dziewczdziewczęęta, starszych nita, starszych niżż mmłłodszych.odszych.



Triplet wartoTriplet wartośści czysto ci czysto konsumpcyjnokonsumpcyjno-- ekspresyjnych, takich jak: atrakcyjny wyglekspresyjnych, takich jak: atrakcyjny wygląąd, atrakcyjne d, atrakcyjne żżycie, ycie, 
oraz karieraoraz kariera znajdujznajdująą sisięę w w śśrodku listy wartorodku listy wartośści najmniej waci najmniej ważżnych, jednoczenych, jednocześśnie pod koniec listy nie pod koniec listy 
wartowartośści najwaci najważżniejszych. Moniejszych. Możże znamionowae znamionowaćć to, sytuacjto, sytuacjęę odejodejśścia od hedonistycznych uciech i cia od hedonistycznych uciech i 

potrzeby zaistnienia pod kapotrzeby zaistnienia pod każżdym wzgldym wzglęędem, na rzecz bardziej racjonalnych i ugruntowanych dem, na rzecz bardziej racjonalnych i ugruntowanych 
przesprzesłłanek ku temu, anek ku temu, żżeby liczyeby liczyćć na to, na to, żże w przysze w przyszłłoośści bci bęęddęę miamiałł dobrdobrąą (tzn. zgodn(tzn. zgodnąą z z 

zainteresowaniami badanych i jednoczezainteresowaniami badanych i jednocześśnie atrakcyjnnie atrakcyjnąą finansowo pracfinansowo pracęę).).



Mamy do czynienia z mMamy do czynienia z młłodzieodzieżążą, kt, któóra wykazuje dura wykazuje dużże nastawienie e nastawienie prowspprowspóólnotowelnotowe,,
dominujdominująącymi wartocymi wartośściami sciami sąą te, ktte, któóre odnoszre odnosząą sisięę do do wspwspóólnoty w przyjalnoty w przyjaźźni, czy rodzinyni, czy rodziny. . 

KaKażżdorazowo nasycone jest to takdorazowo nasycone jest to takżże kontekstem emocjonalnym, z wysokim e kontekstem emocjonalnym, z wysokim 
uplasowaniem uplasowaniem MiMiłłoośści, Szacunku i Godnoci, Szacunku i Godnośścici, jako tych warto, jako tych wartośści, ktci, któóre towarzyszre towarzysząą tym tym 

relacjom. Mamy zatem przed sobrelacjom. Mamy zatem przed sobąą czczłłowieka bardzo wychylonego ku innymowieka bardzo wychylonego ku innym-- pragnpragnąącego cego 
wiwięęzi, bliskozi, bliskośści ale nie iluzorycznej, tylko namacalnej, opartej na fundamencici ale nie iluzorycznej, tylko namacalnej, opartej na fundamencie e zaufania, zaufania, 

szacunku i wiernoszacunku i wiernośści! ci! 
Bardzo interesujBardzo interesująące jest takce jest takżże to, e to, żże se sąą to ludzie, ktto ludzie, któórzy mimo inwazji kultury konsumpcji, rzy mimo inwazji kultury konsumpcji, 
nowego hedonizmu, nowego hedonizmu, nie ulegajnie ulegająą mu beznamimu beznamięętnietnie, a wprost przeciwnie zanim oddadz, a wprost przeciwnie zanim oddadząą sisięę
mu (konsumpcji) potrafimu (konsumpcji) potrafiąą najpierw rozejrzenajpierw rozejrzećć sisięę wokwokóółł, zobaczy, zobaczyćć komu czego potrzeba  i komu czego potrzeba  i 
zadbazadbaćć o to, o to, żżeby zareby zaróówno zdobywawno zdobywaćć wiedzwiedzęę, poszerza, poszerzaćć zakres swoich kompetencji, jak i zakres swoich kompetencji, jak i 

nawinawiąązywazywaćć żżywe i dobre relacje z innymi ludywe i dobre relacje z innymi ludźźmi skmi skąądkolwiek by byli i jacy byli dkolwiek by byli i jacy byli 
((tolerancja spotolerancja społłeczna i szacunekeczna i szacunek); ); 

W zakresie hedonistycznych wartoW zakresie hedonistycznych wartośści nie wykazujci nie wykazująą szczegszczegóólnych przesterowalnych przesterowańń w w 
kierunku egzaltacji  nadmiernym posiadaniem, gdykierunku egzaltacji  nadmiernym posiadaniem, gdyżż koreluje to z niskkoreluje to z niskąą pozycjpozycjąą takich takich 

wartowartośści jak pienici jak pieniąądze, wdze, włładza, czy siadza, czy siłła, kta, któóre to wartore to wartośści  okreci  okreśślone jako pragmatycznolone jako pragmatyczno--
utylitarne znajdujutylitarne znajdująą sisięę na najnina najniżższej pozycji w uzyskanym rankingu. szej pozycji w uzyskanym rankingu. 

WWśśrróód wartod wartośści autotelicznych znajdujci autotelicznych znajdująą sisięę BBóóg, wiara, kultura, czy sztuka, ale takg, wiara, kultura, czy sztuka, ale takżże te, e te, 
ktktóóre sre sąą wynikiem najnowszej edukacji i wynikiem najnowszej edukacji i śświadomowiadomośści ekologicznej mci ekologicznej młłodego pokolenia, odego pokolenia, 

gdygdyżż chodzi o czyste chodzi o czyste śśrodowisko.rodowisko.



Czas wolnyCzas wolny

PrzyglPrzygląądajdająąc sic sięę deklaracjom badanych co deklaracjom badanych co 
robirobiąą w wolnym czasie uzyskujemy w wolnym czasie uzyskujemy 

wskazania, ktwskazania, któóre prowadzre prowadząą do do 
nastnastęępujpująących wnioskcych wnioskóów szczegw szczegóółłowych: owych: 

generalnie mogeneralnie możżna powiedziena powiedziećć, , żże dysponuje dysponująą
dodośćść sporym budsporym budżżetem czasu wolnego  etem czasu wolnego  

(17 h(17 h-- 3,5/ dzie3,5/ dzieńń; w weekendy 16 h ; w weekendy 16 h –– 8/ 8/ 
dziedzieńń), tylko, czy:), tylko, czy:

-- ssąą wystarczajwystarczająąco wypoczco wypoczęęci, ci, żżeby z niego eby z niego 
skorzystaskorzystaćć (nie!);(nie!);

-- dysponujdysponująą kaskasąą żżeby ten czas jakoeby ten czas jakośś na na 
bogato zagospodarowabogato zagospodarowaćć (nie!);(nie!);

-- majmająą go z kim konsumowago z kim konsumowaćć (Tak!)(Tak!)



Czas wolny Czas wolny cdcd..
�� b)wykazujb)wykazująą dudużża potrzeba potrzebęę 3 x A , czyli 3 x A , czyli afiliacji, akceptacji, admiracji afiliacji, akceptacji, admiracji 

(s(słłowem kochaowem kochaćć i byi byćć kochanym i to nie w sensie czystym tego skochanym i to nie w sensie czystym tego słłowa, ale owa, ale 
w sensie szerokimw sensie szerokim-- posiadaposiadaćć krkrąąg osg osóób, ktb, któóre lubire lubięę, one mnie lubi, one mnie lubiąą, , 
akceptuje, one mnie akceptujakceptuje, one mnie akceptująą, mam sympati, mam sympatięę; jestem czyim; jestem czyimśś
partnerem;);partnerem;); dzidzięęki temu mogki temu mogąą spspęędzadzaćć czas, gczas, głłóównie na :wnie na :

�� * Spotkaniach z PRZYJACI* Spotkaniach z PRZYJACIÓÓŁŁMI ( 75%);    MI ( 75%);    
�� * spotkaniach z Rodzin* spotkaniach z Rodzinąą ( 33%);( 33%);
�� * spotkaniach z sympati* spotkaniach z sympatiąą (29%);(29%);
�� c) oczywic) oczywiśście czas spcie czas spęędzajdzająą taktakżże biernie konsumuje biernie konsumująąc go, na:c go, na:
�� * ogl* ogląądaniu TV (65%);daniu TV (65%);
�� * ogl* ogląądaniudaniu-- korzystaniu z Internetu (64%);korzystaniu z Internetu (64%);
�� * s* słłuchaniu muzyki (63%);uchaniu muzyki (63%);
�� w/w elementy wpisujw/w elementy wpisująą sisięę pewnpewnąą koniecznokoniecznośćść i szczegi szczegóólnlnąą cechcechęę mmłłodego odego 

czczłłowieka, MUSI BYowieka, MUSI BYĆĆ NA BIENA BIEŻĄŻĄCO, wiedzieCO, wiedziećć co i gdzie sico i gdzie sięę dzieje. dzieje. 
�� d) spora liczba respondentd) spora liczba respondentóów wskazujw wskazujęę na inne aktywnona inne aktywnośści, ktci, któóre re 

pochpochłłaniajaniająą ich czas wolny sich czas wolny sąą to: to: 
�� -- czytanie ksiczytanie książążek (28%);ek (28%);
�� -- pomaganie w domowych pracach (27%);pomaganie w domowych pracach (27%);
�� -- uprawianie sportu (23%);uprawianie sportu (23%);
�� -- shoppingshopping (26%). (26%). 



Niesie w sobie to informacjNiesie w sobie to informacjęę o duo dużżej potrzebie aktywnoej potrzebie aktywnośści ci 
badanych, cobadanych, cośś MUSI SIMUSI SIĘĘ DZIADZIAĆĆ, TRZEBA DZIA, TRZEBA DZIAŁŁAAĆĆ, NIE , NIE 

NUDZINUDZIĆĆ SISIĘĘ!! SSąą to swoiste imperatywy, ktto swoiste imperatywy, któóre nakrre nakręęcajcająą
MMłłodych!odych!

Na zapytanie co stanowi o tym, ze spNa zapytanie co stanowi o tym, ze spęędzajdzająąc czas moc czas możżna by go uznana by go uznaćć
za udany, badani wskazujza udany, badani wskazująą kilka jego przeskilka jego przesłłanek:  anek:  

Przyjemnie spPrzyjemnie spęędzidzićć czas to tyle co spotkaczas to tyle co spotkaćć sisięę z przyjaciz przyjacióółłmi lub w mi lub w 
dobrym towarzystwie, w midobrym towarzystwie, w miłłej atmosferze, by dobrze siej atmosferze, by dobrze sięę czuczućć ale ale żżeby i eby i 

inni dobrze siinni dobrze sięę ze mnze mnąą tak czuli! Jest to bycie szcztak czuli! Jest to bycie szczęśęśliwym, bez liwym, bez 
problemproblemóów i smutkw i smutkóów. w. 

Stanowi to antytezStanowi to antytezęę śświata ludzi doroswiata ludzi dorosłłych: narzekajych: narzekająących, z nosami na cych, z nosami na 
kwintkwintęę, stale b, stale bęęddąących w konflikcie z kimcych w konflikcie z kimśś lub telub teżż majmająących do kogocych do kogośś

pretensjpretensjęę. . 
Zatem na pytanie czy jest to Zatem na pytanie czy jest to HEDONIZM mHEDONIZM młłodych ludzi, czy odych ludzi, czy 

antyteza MALKONTENCTWA, to wskazaantyteza MALKONTENCTWA, to wskazałłbym to drugie!bym to drugie!



Relacje z otoczeniemRelacje z otoczeniem
�� ZapraszajZapraszająąc  c  -- respondentrespondentóów do oceny ich kontaktw do oceny ich kontaktóów z innymi ludw z innymi ludźźmi mi 

wskazali (ocenili w skali 1wskazali (ocenili w skali 1--5) swoje kontakty z najbli5) swoje kontakty z najbliżższymi (czyli w szymi (czyli w 
przywoprzywołłanej wczeanej wcześśniej relacji wspniej relacji wspóólnotowolnotowo-- rodzinnej) bardzo wysoki, dla rodzinnej) bardzo wysoki, dla 
::

�� relacji z przyjacirelacji z przyjacióółłmi wystawili ocenmi wystawili ocenęę 4,43;4,43;
�� ze znajomymi ocenze znajomymi ocenęę 4,28;4,28;
�� z rodzicami 4, 01;z rodzicami 4, 01;
�� z nauczycielami, wychowawcami 3,79 z nauczycielami, wychowawcami 3,79 
�� W kaW każżdym przypadku uznadym przypadku uznaćć nalenależży, y, żże dla respondente dla respondentóów relacje z innymi w relacje z innymi 

ludludźźmi smi sąą waważżne pod wzglne pod wzglęędem nie tyle ich ilodem nie tyle ich ilośści, ale gci, ale głłóównie jakownie jakośści bycia ci bycia 
razem!  razem!  

�� W tym kontekW tym kontekśście wacie ważżnnąą informacjinformacjąą jest ta, jest ta, żże  me  młłodzieodzieżż przykprzykłłada duada dużże e 
znaczenie do relacji z rodzicami. Byznaczenie do relacji z rodzicami. Byćć momożże zbyt rzadko dostrzegamy ich e zbyt rzadko dostrzegamy ich 
starania, nie zmienia to faktu badawczego, ktstarania, nie zmienia to faktu badawczego, któóry sygnalizuje, ry sygnalizuje, żże:e:

�� bardziej zabardziej zażżyyłłe kontakty maje kontakty mająą badani z Matkami, nibadani z Matkami, niżż z Ojcami (uznajz Ojcami (uznająą ich ich 
za przyjaciza przyjacióółł w przypadku Matek 28%, Ojcw przypadku Matek 28%, Ojcóów 18%);w 18%);

�� ceniceniąą ich szczegich szczegóólnie, bo moglnie, bo mogąą sisięę zwierzyzwierzyćć ze spraw, z ktze spraw, z któórymi nie dajrymi nie dająą
sami rady ( wobec Matki w 51%, wobec Ojca 45%) ;sami rady ( wobec Matki w 51%, wobec Ojca 45%) ;

�� poza tym jepoza tym jeśśli w budli w budżżecie czasu mecie czasu młłodzi mieliby go wiodzi mieliby go więęcej, to w 8% cej, to w 8% 
przeznaczyli by na bycie w Rodzinie;przeznaczyli by na bycie w Rodzinie;



Relacje z rodzinRelacje z rodzinąą
� W odniesieniu do relacji rodzinnych w badaniu respondenci stanęli 

prze d zadaniem wskazania różnicy pomiędzy tym czego 
doświadczają (co robią, gdy są z rodzicami), a co chcieliby z nimi 
robić (czyli deklaracje).  Zdiagnozowana różnica usytuowana jest  w 
przesunięciu owych aktywności z kontekstu codzienności, pewnej 
rutyny i ich powszedniości , w kierunku „Wydarzenia”, sytuacji, 
która nabiera znaczenia przez fakt, że jest nie codzienną, istotną dla 
młodego człowieka!!!! (odpowiada na jej/jego potrzebę); 

� Czyli zamiast:
� Pośpiesznego zjadania posiłków ------wspólne spędzanie wakacji/ 

weekendów;         
� Codziennego niemego oglądania TV-podejmowanie rozmów na ważne 

tematy dla Dziecka (o jej/jego przyszłości; o jej/jego relacjach z innymi 
ludźmi);

� nic- nie –robienia --------- wspólne uprawianie jakiś pasji/ hobby/sportu; 
grania na komputerze, serfowania po necie                                                       
dyskutowania o aktualnych wydarzeniach społeczno- politycznych i 
kulturalnych;



JEST TO SWOISTE ZAPROSZENIE:JEST TO SWOISTE ZAPROSZENIE:
„„ WEJDWEJDŹŹ DO MOJEGO DO MOJEGO ŚŚWIATAWIATA……NIENIE BBÓÓJ J 

SISIĘĘ……JAJA TU TU CZEKAMCZEKAM……ALEALE TRAKTUJ MNIE TRAKTUJ MNIE 
PO PARTNERSKU, RESPEKTUJ GRANICE PO PARTNERSKU, RESPEKTUJ GRANICE 

MOJEJ PRYWATNOMOJEJ PRYWATNOŚŚCICI””
OczekujOczekująą od rodzicod rodzicóów, w, żże oni be oni bęęddąą: : 

TERAZTERAZ im towarzyszyim towarzyszyćć w sensownym, aktywnym, tww sensownym, aktywnym, twóórczym sprczym spęędzaniu dzaniu 
wolnego czasu;wolnego czasu;

StanStanąą sisięę pomocnipomocni w oswajaniu nieprzyjaznej przyszw oswajaniu nieprzyjaznej przyszłłoośści, rozumieniu ci, rozumieniu 
terateraźźniejszoniejszośści; ci; 

Pomocni w rozwiPomocni w rozwiąązywaniu dylematzywaniu dylematóów rw róówiewieśśniczych, szkolnych, niczych, szkolnych, 
sercowych; sercowych; 

ZnajdZnajdąą czasczasaby paby póójj śćść razem do kina, teatru, lub uprawiarazem do kina, teatru, lub uprawiaćć sport!!!sport!!!



Jest to generacja wzrostu oczekiwaJest to generacja wzrostu oczekiwańń wobec wwobec włłasnych Rodzicasnych Rodzicóów!!!! w!!!! 
Absolutnie wyszli juAbsolutnie wyszli jużż z zachowaz zachowańń, kt, któóre zwire zwiąązane byzane byłły z zay z zażżenowania, enowania, 

żże sie sięę ma takich a nie innych rodzicma takich a nie innych rodzicóów. Obecnie mw. Obecnie młłodzi uznajodzi uznająą, , żże  e  
doskonale, doskonale, żże se sąą momożże, ale to oni we, ale to oni włłaaśśnie potrzebujnie potrzebująą wiwięęcej wzmocniecej wzmocnieńń
niniżż ich dzieci. W wielu przypadkach jest tak, ich dzieci. W wielu przypadkach jest tak, żże me młłodzi sodzi sąą dynamiczni, dynamiczni, 
kreatywni, a pokolenie ich rodzickreatywni, a pokolenie ich rodzicóów staje siw staje sięę gnugnuśśne, zmanierowane, ne, zmanierowane, 
na wstecznym biegu. Bez konkretnej przyczyny, z lenistwa TYLKO! na wstecznym biegu. Bez konkretnej przyczyny, z lenistwa TYLKO! 

Dodatkowo sprawDodatkowo sprawęę uzupeuzupełłnia spostrzenia spostrzeżżenie, ienie, iżż zaraz po intensywnych zaraz po intensywnych 
kontaktach rkontaktach róówiewieśśniczych, ktniczych, któóre dla mre dla młłodzieodzieżży sy sąą priorytetem, priorytetem, 

wiwięększokszośćść czasu spczasu spęędzajdzająą korzystajkorzystająąc z Internetu/ sc z Internetu/ słłuchajuchająąc muzyki/ c muzyki/ 
spspęędzajdzająąc go z rodzinc go z rodzinąą. . 

Mamy zatem sytuacjMamy zatem sytuacjęę taktakąą, i, iżż fizycznie sfizycznie sąą w przestrzeni domu, jednak w przestrzeni domu, jednak 
czy jest to wspczy jest to wspóólnota majlnota mająąca peca pełłny wymiar obecnony wymiar obecnośści wobec siebie? ci wobec siebie? 
Zdaje siZdaje sięę, , żże nie do koe nie do końńca, w efekcie zatem mca, w efekcie zatem młłodzieodzieżż wskazuje, wskazuje, żże e 
gdyby dysponowagdyby dysponowałła godzina godzinąą wiwięęcej w swoim budcej w swoim budżżecie czasu, to ecie czasu, to 

przeznaczyprzeznaczyłłaby jaby jąą na intensyfikacjna intensyfikacjęę kontaktkontaktóów rodzinnych.w rodzinnych.



SSłłowem relacje z rodzicami sowem relacje z rodzicami sąą przyjazne. Oparte bardziej na przyzwalaniu, niprzyjazne. Oparte bardziej na przyzwalaniu, niżż
na ograniczaniu praw i przywilejna ograniczaniu praw i przywilejóów, bw, bąąddźź obarczaniem obowiobarczaniem obowiąązkami. Mzkami. Młłodzi odzi 
majmająą wolnwolnąą rręękkęę co do wyboru szkoco do wyboru szkołły, uczelni, urzy, uczelni, urząądzenia wdzenia włłasnego pokoju. asnego pokoju. 

Sprzeczki zdarzajSprzeczki zdarzająą sisięę sporadycznie i jesporadycznie i jeśśli juli jużż to z mto z młłodszymi niodszymi niżż starszymi. Obie starszymi. Obie 
strony unikajstrony unikająą konfliktkonfliktóów. w. JednJednąą z najczz najczęęstszych strategii rodzicielskich jest : stszych strategii rodzicielskich jest : 

ZostaZostańńmy Przyjacimy Przyjacióółłmi Naszych Dzieci!!!  mi Naszych Dzieci!!!  
I strategia ta jest przyjmowana coraz czI strategia ta jest przyjmowana coraz częśęściej ze ciej ze śświadomowiadomośściciąą, , żże  PRZYJAe  PRZYJAŹŃŹŃ
zobowizobowiąązuje obie strony! Zatem zarzuje obie strony! Zatem zaróówno rodzice starajwno rodzice starająą sisięę stawastawaćć partnerscy partnerscy 

wobec swoich dzieci, jak i one starajwobec swoich dzieci, jak i one starająą sisięę bybyćć odpowiedzialne wobec swoich odpowiedzialne wobec swoich 
rodzicrodzicóóww. Oczywistym jest fakt badawczy, . Oczywistym jest fakt badawczy, żże e im mim młłodsze dzieci tym rodzice odsze dzieci tym rodzice 

bardziej rygorystyczni i  restrykcyjni. Z wiekiem ich jurysdykcjbardziej rygorystyczni i  restrykcyjni. Z wiekiem ich jurysdykcja staje sia staje sięę mniej mniej 
opresyjna, a takopresyjna, a takżże stosowane jest stopniowanie wolnoe stosowane jest stopniowanie wolnośścici, , npnp. poczynaj. poczynająąc od c od 
samodzielnych wakacji, kosamodzielnych wakacji, końńczcząąc na coraz pc na coraz póóźźniejszym powrocie do domu z niejszym powrocie do domu z 
imprezy. Jednoczeimprezy. Jednocześśnie u dzieci wzrasta poczucie samodyscypliny i chnie u dzieci wzrasta poczucie samodyscypliny i chęćęć nie nie 
zawiedzenia rodziczawiedzenia rodzicóów, zrozumienia dla ich troski o latorow, zrozumienia dla ich troski o latorośśle oraz kle oraz kłłopotu w opotu w 

jakim sijakim sięę znajdujznajdująą nie do konie do końńca czujca czująąc wspc wspóółłczesny czesny śświatwiat



RozumiejRozumiejąą, , żże zakazy ze strony Rodzice zakazy ze strony Rodzicóów wobec nich sw wobec nich sąą wynikiem:    wynikiem:    
naturalnej matczynej/ ojcowskiej troski o nich i odpowiedzialnonaturalnej matczynej/ ojcowskiej troski o nich i odpowiedzialnośściciąą za nich;za nich;

wpisujwpisująącymi sicymi sięę zachowaniami w rolzachowaniami w rolęę ojca/matki i muszojca/matki i musząą jjąą gragraćć; ; 
czasami zakazy sczasami zakazy sąą ggłłupie i nie naleupie i nie należży ich y ich „„ggłłupio omijaupio omijaćć””; ; 

IdIdąąc dalej mc dalej młłodzi twierdzodzi twierdząą, , żże e 
bunt jest nie pragmatyczny, wibunt jest nie pragmatyczny, więęcej przynosi szkody nicej przynosi szkody niżż popożżytku;ytku;

żżadna ze stron nie wyjdzie z konfliktu bez szwanku, lepiej sobie adna ze stron nie wyjdzie z konfliktu bez szwanku, lepiej sobie tego zaoszcztego zaoszczęędzidzićć; ; 
rodzice czasami wolrodzice czasami wolęę nie wiedzienie wiedziećć i nie widziei nie widziećć, zatem im nie m, zatem im nie móówiwięę, po co ich dra, po co ich drażżninićć;;
czasami dzieci udajczasami dzieci udająą, , żże nie znaje nie znająą normy lub nie wiedzianormy lub nie wiedziałły o zakazie, to z kolei pozwala y o zakazie, to z kolei pozwala 

rodzicom zawiesirodzicom zawiesićć wykonanie kary.  wykonanie kary.  
NajczNajczęśęściej zakazy jakie sciej zakazy jakie sąą przedkprzedkłładane dzieciom, to:adane dzieciom, to:

--zakazy wobec naduzakazy wobec nadużżywania/ uywania/ użżywania alkoholu, narkotykywania alkoholu, narkotykóów, papierosw, papierosóów, w, 
przedwczesnego seksu;przedwczesnego seksu;

--zbyt pzbyt póóźźnych powrotnych powrotóów do domu (mw do domu (młłodsze);odsze);
--spotykania sispotykania sięę z nieznanym rodzicom towarzystwem (starsi);z nieznanym rodzicom towarzystwem (starsi);

--siedzenia stale przed PC / TV (wszyscy);siedzenia stale przed PC / TV (wszyscy);
--wakacjami/wyjazdami z niesprawdzonymi kolewakacjami/wyjazdami z niesprawdzonymi koleżżankami/kolegami; ankami/kolegami; 

Do kluczowych obowiDo kluczowych obowiąązkzkóów zaw zaśś zalicza sizalicza sięę najcznajczęśęściej:ciej:
-- sprzsprząątanie wtanie włłasnego pokoju, niekiedy domu; asnego pokoju, niekiedy domu; 

-- codzienne zakupy; codzienne zakupy; 
-- wyrzucanie wyrzucanie śśmieci;mieci;

-- troska o zwierztroska o zwierzęę domowe;domowe;
-- troska o kwiaty (cztroska o kwiaty (częśęściej dziewczciej dziewczęęta nita niżż chchłłopcy, bo albo przelewajopcy, bo albo przelewająą wodwodęę, ale , ale 

zapominajzapominająą zupezupełłnie o kwiatach); nie o kwiatach); 
-- odwiedziny u babci;odwiedziny u babci;
-- mycie samochodu;mycie samochodu;

-- troska o mtroska o młłodsze rodzeodsze rodzeńństwo.stwo.



KontesktyKonteskty medialne rodzinymedialne rodziny
� Ciekawym kontekstem dla analiz dotyczących renesansu Rodziny w perspektywie życia 

młodzieży, jest wskazanie, iż także w sferze wyborów programów telewizyjnych skupiają
swoją uwagę głównie na serialach, programach, filmach o tematyce rodzinno- obyczajowej ( 
M jak miłość- 27% / Na Wspólnej- 25% / Pierwsza Miłość- 20% / Brzydula- 15%), kolejnymi 
co do częstotliwości wyborów znalazły się programach, w których coś się dzieje, są
dynamiczne, intrygują (np. sprawy społeczne, interwencje) włączają widza w sprawę (Mecze-
sport- 15% / W11-13% / Detektywi- 11%) zaraz po nich rozrywka na dobrym poziomie (MTV i 
You can dance- 10%)

� Przywołując programy telewizyjne chcę wskazać także, że nie jest to  tylko ich bierne 
oglądanie ale często pobudzenie motywacji, żeby z sobą coś zrobić. Zdają sobie bowiem 
sprawę, że brak im wytrwałości, że przy pierwszych trudnościach czy porażkach często 
„wymiękają i rezygnują”. Jednocześnie coraz częściej rozumieją, że bez wyrzeczeń nie ma 
sukcesów (paradoks You Can Dance czy Programów z karierami śpiewającej młodzieży). 
Wchodzą w obszary do niedawna dla siebie niedostępne, nie chciane- konfrontacji i 
próbowania się ze swoimi słabościami!!! Wchodzą zatem w obszary:

� ciężkiej, długotrwałej pracy – treningi sportowe, taneczne, językowe;
� doświadczają przełamywania własnych ograniczeń i słabości(j/w albo karaoke, albo castingi);
� szukają niezależności od rodziców, gdyż zbyt często to oni są hamulcowymi w doświadczaniu 

życia przez dziecko, bo za mocno kochają, albo nie ufają w jej/jego możliwości;  
� budują relacje z innymi ludźmi (uczą się życia w partnerstwie);
� szukają zmian w życiu by stawić im czoła (ze wsi do Piotrkowa, z Piotrkowa do Wawy, z Wawy

do Londynu);
� Dlatego tez popularność i moda na sporty ekstremalne i chciałoby się na bungi (ale czasami za 

drogie).      
� I zaczynają rozumieć, kalkulować, że osiągnięcia na pierwszym progu (np. dobre LO), 

otwierają drogę dalszej kariery, do poziomu II (jak w grze komputerowej). W efekcie 
marzenia- cele są w stałym melanżu. Cechuje ich jednak stała (dla każdego pokolenia 
młodych) Niecierpliwość, Zapalczywość, Natychmiastowość. 

� Kłody stawiają czasami rodzice, system, kryzys.



Relacje rRelacje róówiewieśśniczenicze
� Kolejnym ważnym i badawczo rozpoznawalnym faktem jest

� MAGNETYZM GRUPY RÓWIEŚNICZEJ 
� Badanych cechuje konieczność posiadania różnych kręgów konfraterstwo- konfidencji- poziomu 

znajomości z rówieśnikami. Określiłbym je 
� Kręgami wspólnoty, 

� W ich epicentrum, czyli w najbliższym sąsiedztwie jednostki znajdują się maksymalnie 2-3 osoby, 
które dopuszcza się do maksymalnej wiedzy na temat życia, problemów, marzeń, namiętności, 

dylematach tożsamościowych, problemów z rodzicami, lęków i nadziei na coś. Jest to krąg: 
� Maksymalnej bliskości- pełnego braterstwa

� Nieco szerszy krąg, zakreśla grupa ok. 20 osób znajdujących się w realnym, bliskim kontakcie z 
jednostką, najczęściej rekrutują się z osób z tej samej klasy, szkoły, sąsiedztwa (blokowiska, wsi). 

Ich obecność ma charakter towarzysko- praktyczny, gdyż z nimi po prostu się „masuje czas”, 
„miksuje klimaty”, przesiaduje na miejscówkach, gada o wszystkim i o niczym, ale także w 

sytuacji gdy potrzeba jest wsparcia, pomocy (w szerokim zakresie czy sklepać kogoś kto podpadł, 
albo pożyczyć notatki ze szkoły bo było się na wagarach), to zasadniczo można na nich liczyć. 

Jest to krąg:
� Wspólnoty przeżyć

� Najszerszy krąg wyznacza lista adresowa zarówno z komunikatorów internetowych, listy 
mailingowe, czy też talia znajomych na popularnych forach społecznościowych (np. Fotka.pl ; 

NaszaKlasa.pl ; Grono.pl itp..) W kręgu tym może znaleźć się rozmaita liczba osób (nawet 300,☺) 
o tą wielkość rywalizuje się, stanowi dowód bycia popularnym, dodaje osobie splendoru i sznytu 

kogoś o kogo się zabiega. Z punktu widzenia potrzeby psychologicznej opiera się ona na 
potrzebie uznania, bycia zaakceptowanym, dostrzeżonym, uznanym za kogoś kogo się lubi, lub co 

najmniej akceptuje, bo „bez tego nie wziąłbym cię na listę moich gadulców”. Jest to krąg:
� Wspólnoty kontekstowej 

� albo Kulturowych kontekstów (zobowiązań; mód);



Do najczDo najczęęstszych  form aktywizowania sistszych  form aktywizowania sięę z rz róówiewieśśnikami, zalicza sinikami, zalicza sięę wspwspóólne lne 
pogaduszki (dorospogaduszki (dorosłłym z reguym z regułły wydaje siy wydaje sięę, , żże rozmawiaje rozmawiająą o doo dośćść bbłłahych sprawach i nie ahych sprawach i nie 
ma nic bardziej  mylnego, byma nic bardziej  mylnego, byćć momożże tematyka rozme tematyka rozmóów jest trywialna, ale co innego gra w jest trywialna, ale co innego gra 
tutaj ISTOTNtutaj ISTOTNĄĄ rolrolęę. . Jest to zaprzeczenie deficytu czasu dla siebie nawzajem, na ktJest to zaprzeczenie deficytu czasu dla siebie nawzajem, na któóre re 
stale narzekajstale narzekająą Rodzice, Nauczyciele, Opiekunowie. RRodzice, Nauczyciele, Opiekunowie. Róówiewieśśnicy nicy –– ci z krci z kręęgu pegu pełłnego nego 

braterstwa  sbraterstwa  sąą DOSTDOSTĘĘPNI STALE!!!PNI STALE!!! To jest takTo jest takżże ich test weryfikacji w przyjae ich test weryfikacji w przyjaźźni i ni i 
ewentualnego przesuniewentualnego przesunięęcia w krcia w kręęgach wspgach wspóólnoty, lnoty, mmłłodzi MUSZodzi MUSZĄĄ MIEMIEĆĆ kogokogośś na kogo na kogo 

mogmogąą liczyliczyćć! Powtarzaj! Powtarzająą: : „„nie mnie móów, w, żże e żżyjesz tak szybko, yjesz tak szybko, żże nie masz na nic czasu! e nie masz na nic czasu! 
Powiedz wprost: nie masz czasu dla mnie!Powiedz wprost: nie masz czasu dla mnie!””

KoleKoleżżanki i koledzy z dwanki i koledzy z dwóóch najblich najbliżższych krszych kręęggóów rw róóżżnicuje taknicuje takżże dyspozycyjnoe dyspozycyjnośćść wobec wobec 
siebie wzajemnie. Z regusiebie wzajemnie. Z regułły jednak ceniony jednak cenionąą zaletzaletąą jest fakt, jest fakt, żże se sąą dla siebie dla siebie DOSTDOSTĘĘPNI, PNI, 

POD RPOD RĘĘKKĄĄ, NA WEZWANIE!, NA WEZWANIE!
WykorzystujWykorzystująą do tej komunikacji wiele sposobdo tej komunikacji wiele sposobóów, przez co utwierdzajw, przez co utwierdzająą sisięę w w 

przekonaniu o lojalnoprzekonaniu o lojalnośści wobec siebie ci wobec siebie npnp. . smssms’’yy; rozmowy przez telefony kom; rozmowy przez telefony komóórkowe; rkowe; 
spotkania w spotkania w realurealu; kontakt via ; kontakt via Internet(komunikatoryInternet(komunikatory); portale ); portale spospołłecznoecznośścioweciowe. . 

Warto wskazaWarto wskazaćć, , żże ome omóówione krwione kręęgi tworzone sgi tworzone sąą taktakżże gdye gdyżż: : 
-- czujczująą sisięę w nich bezpiecznie; w nich bezpiecznie; 

-- ssąą w nich akceptowani;w nich akceptowani;
-- ssąą lojalni wobec siebie;lojalni wobec siebie;

Ale takAle takżże moe możżna dodana dodaćć, , żże:e:
-- bojbojąą sisięę obcych;obcych;

-- w nowych w nowych śśrodowiskach musieliby walczyrodowiskach musieliby walczyćć o swojo swojąą pozycjpozycjęę;;
-- nie majnie mająą dodośćść kompetencji spokompetencji społłecznych by zmieniaecznych by zmieniaćć te krte kręęgi;gi;



GGłłóówne aktywnowne aktywnośści, ktci, któóre dotyczre dotycząą żżycia wspycia wspóólnotowego mlnotowego młłodzieodzieżży y 
majmająą charakter zabawowocharakter zabawowo-- towarzyski. towarzyski. 

Magnetyzm grupy rMagnetyzm grupy róówiewieśśniczejniczej

jest na tyle istotny, jest na tyle istotny, żże take takżże w realizacji hobby, czy aktywnoe w realizacji hobby, czy aktywnośści sportowej ci sportowej 
wpwpłływ kolegyw kolegóów i kolew i koleżżanek jest wyraanek jest wyraźźny.ny.

RRóówiewieśśnicy snicy sąą nonośśnikiem pomysnikiem pomysłłóów i przykw i przykłładem jak je realizowaadem jak je realizowaćć, staj, stająą
sisięę pierwszymi partnerami i/lub sparing partnerami wobec ktpierwszymi partnerami i/lub sparing partnerami wobec któórych rych 
mogmogęę sisięę konfrontowakonfrontowaćć w danej dziedzinie/ dalej je uprawiaw danej dziedzinie/ dalej je uprawiaćć jujużż
razem. razem. 

W tym przypadku jest to stymulacja pozytywna, znajduje ona swojeW tym przypadku jest to stymulacja pozytywna, znajduje ona swoje
odzwierciedlenie w wielu wskazaniach z badaodzwierciedlenie w wielu wskazaniach z badańń: sp: spęędzania czasu dzania czasu 
wolnego, rozwoju kompetencji wszelakich, poczucia bezpieczewolnego, rozwoju kompetencji wszelakich, poczucia bezpieczeńństwa i stwa i 
wsparcia, szukania przygwsparcia, szukania przygóód i ich przed i ich przeżżywania, obdarzenie uczuciem. ywania, obdarzenie uczuciem. 
MoMożże jednak take jednak takżże spychae spychaćć na manowce, ryzykowne zachowania. na manowce, ryzykowne zachowania. 

Starannie przeanalizowano wpStarannie przeanalizowano wpłływ ryw róówiewieśśniczy w przypadku wspierania niczy w przypadku wspierania 
jednostki w tendencjach rozwojowych, podniesienia jej aktywnojednostki w tendencjach rozwojowych, podniesienia jej aktywnośści: ci: 
47% sumarycznych wskaza47% sumarycznych wskazańń odnosi siodnosi sięę do sytuacji, gdy rdo sytuacji, gdy róówiewieśśnicy  nicy  
pozytywnie wppozytywnie wpłłynynęęli wzajemnie na swojli wzajemnie na swojąą aktywnoaktywnośćść..



Formy aktywnoFormy aktywnośści mci młłodzieodzieżżyy
�� domdomóówkiwki (49%) , co najmniej raz w tygodniu (51%);(49%) , co najmniej raz w tygodniu (51%);
�� Konieczne jest wskazanie na kryteria, ktKonieczne jest wskazanie na kryteria, któóre decydujre decydująą o takim a nie innym rozwio takim a nie innym rozwiąązaniu:zaniu:
�� -- bo lubibo lubięę bybyćć w gronie przyjaciw gronie przyjacióółł, znajomych (92%);, znajomych (92%);
�� -- bo jest bariera finansowa, bo jest bariera finansowa, żżeby peby póójjśćść do klubu (15%);do klubu (15%);
�� -- jestejesteśśmy za mmy za młłodzi i nie wpuszczajodzi i nie wpuszczająą nas do klubu (7%);nas do klubu (7%);
�� -- bo czujemy sibo czujemy sięę bezpiecznie (9%);bezpiecznie (9%);
�� -- bo jest to dobra okazja do wypicia w domu (4%);bo jest to dobra okazja do wypicia w domu (4%);
�� clubbingclubbing (43%), co najmniej 2(43%), co najmniej 2--3 razy w miesi3 razy w miesiąącu (57%); cu (57%); 
�� -- gdygdyżż ssąą tam  moi znajomi (46%);tam  moi znajomi (46%);
�� -- żżeby uciec od codziennoeby uciec od codziennośści (38%);ci (38%);
�� -- bo grajbo grająą tam tam DJejeDJeje i robii robiąą show (26%);show (26%);
�� -- bo lubibo lubięę spotykaspotykaćć sisięę ze znajomymi bez wzglze znajomymi bez wzglęędu na rodzaj muzyki (21%)du na rodzaj muzyki (21%)
�� miejscmiejscóówki (dla tych, ktwki (dla tych, któórzy nie majrzy nie mająą szans na dwa poprzednie) (21%, codziennie);szans na dwa poprzednie) (21%, codziennie);
�� -- bo nie ma innego miejsca (21%) ;bo nie ma innego miejsca (21%) ;
�� -- bo to jest nasze terytorium (19%);bo to jest nasze terytorium (19%);
�� -- bo nikt tam nam nie przeszkadza i my nikomu nie wchodzimy w parbo nikt tam nam nie przeszkadza i my nikomu nie wchodzimy w paradadęę(10%); (10%); 
�� DomDomóówkiwki, to spotkania podczas kt, to spotkania podczas któórych najczrych najczęśęściej siciej sięę rozmawia (zresztrozmawia (zresztąą momożżna by odniena by odnieśćść wrawrażżenie, enie, żże e 

wspwspóółłczesna mczesna młłodzieodzieżż jest mocno rozdyskutowana!) konsumuje (alkohole, napoje gazowanjest mocno rozdyskutowana!) konsumuje (alkohole, napoje gazowane, przeke, przekąąski), ski), 
ssłłucha muzyki, jeucha muzyki, jeśśli moli możżna tana tańńczy. Wskaczy. Wskaźźnik popijania jest wysoki (51%) w przypadku pobytu w klubie, z nik popijania jest wysoki (51%) w przypadku pobytu w klubie, z 
natury rzeczy, wynatury rzeczy, wyżższy (63%). szy (63%). 

�� ŻŻycie klubowe jest bardziej dynamiczne i skupione na alkoholizowaycie klubowe jest bardziej dynamiczne i skupione na alkoholizowaniu siniu sięę, ta, tańńcu, rozmowach, poznawaniu cu, rozmowach, poznawaniu 
nowych ludzi, flirtowaniu. nowych ludzi, flirtowaniu. 

�� ZastanawiajZastanawiająąc sic sięę nad tym sknad tym skąąd pochodzd pochodząą śśrodki finansowe, ktrodki finansowe, któórymi dysponuje mrymi dysponuje młłodzieodzieżż, to:, to:
�� -- kieszonkowe (46%);kieszonkowe (46%);
�� -- dostajdostajęę na biena bieżążąco (32%);co (32%);
�� -- mam swoje zajmam swoje zajęęcie zarobkowe (17%);cie zarobkowe (17%);
�� -- cacałły czas coy czas cośś zarabiam (15%);zarabiam (15%);
�� -- proszproszęę rodzicrodzicóów w razie potrzeby (15%). w w razie potrzeby (15%). 



MUZYKA zawsze i wszMUZYKA zawsze i wszęędzie dzie 
AAżż 82 % respondent82 % respondentóów uznaje, w uznaje, żże jest ona WAe jest ona WAŻŻNNĄĄ w ich w ich żżyciu!!!yciu!!!

Towarzyszy im wszTowarzyszy im wszęędzie, jest narzdzie, jest narzęędziem komunikacji o sobie i rozpoznawania siebie dziem komunikacji o sobie i rozpoznawania siebie 
wzajemnie (wzajemnie (npnp. . HipHip--hophop, kt, któóry Nb. uznany jest za najbardziej trendy nurt muzyczny); ry Nb. uznany jest za najbardziej trendy nurt muzyczny); 

zaledwie 5% badanych deklaruje, zaledwie 5% badanych deklaruje, żże se słłucha jej na koncertach i spotkaniach o podobnym ucha jej na koncertach i spotkaniach o podobnym 
charakterze. charakterze. 

Warto podkreWarto podkreśślilićć, , żże w przypadku 19 % respondente w przypadku 19 % respondentóów wskazujw wskazująą oni, oni, żże muza towarzyszy e muza towarzyszy 
im im „„gdy wstajgdy wstająą i gdy ki gdy kłładadąą sisięę spaspaćć””.  Ciekawym jest, .  Ciekawym jest, żże rozpoznawalnoe rozpoznawalnośćść festiwali festiwali 

ggłłownie koncentruje siownie koncentruje sięę na dona dośćść tradycyjnej, zachowawczej ich formule: Opole (49%), tradycyjnej, zachowawczej ich formule: Opole (49%), 
Sopot (49%), PW (41%) , i dopiero Heineken Sopot (49%), PW (41%) , i dopiero Heineken OpenOpen’’erer Festiwal (30%), Top Trendy Festiwal (30%), Top Trendy 

(26%). Znaczy to, (26%). Znaczy to, żże bardzo powoli, to sie bardzo powoli, to sięę zmienia, zmienia, żże w zakresie guste w zakresie gustóów muzycznych w muzycznych 
(masowych), mamy ci(masowych), mamy ciąąggłłoośćść pokoleniowpokoleniowąą.  Natomiast to co limituje udzia.  Natomiast to co limituje udziałł mmłłodzieodzieżży w y w 
tego typu imprezach: wysokie koszty uczestnictwa (41%), konieczntego typu imprezach: wysokie koszty uczestnictwa (41%), koniecznoośćść podrpodróóżży (29%), y (29%), 

brak zgody rodzicbrak zgody rodzicóów (23%), brak szczegw (23%), brak szczegóólnej potrzeby bycia na takiej imprezie (16%).lnej potrzeby bycia na takiej imprezie (16%).



MMłłodzi a odzi a internetinternet
Jest to pokolenie w peJest to pokolenie w pełłni kompatybilne z nowoczesnni kompatybilne z nowoczesnąą technologitechnologiąą

informacyjnoinformacyjno-- komunikacyjnkomunikacyjnąą ale takale takżże w innych obszarach e w innych obszarach npnp. . 
motoryzacyjnym, elektronicznym, kosmicznym.   motoryzacyjnym, elektronicznym, kosmicznym.   

Zasadniczo techniki komputerowe i Internet sZasadniczo techniki komputerowe i Internet sąą przestrzeniprzestrzeniąą
zagospodarowanzagospodarowanąą przez mprzez młłodzieodzieżż w pew pełłni kompetentnie i skutecznie. ni kompetentnie i skutecznie. 

Jest to uJest to użżytecznoytecznośćść oparta na nastoparta na nastęępujpująących  zaletach:cych  zaletach:
-- umoumożżliwia staliwia stałąłą komunikacjkomunikacjęę ze znajomymi;ze znajomymi;

-- umoumożżliwia uczestnictwo w liwia uczestnictwo w żżyciu spoyciu społłecznoecznośści internetowych;ci internetowych;
-- umoumożżliwia wymianliwia wymianęę korespondencji;korespondencji;

-- korzysta sikorzysta sięę z niego w cele poszukiwania wiedzy, informacji, newsz niego w cele poszukiwania wiedzy, informacji, newsóów;w;
-- korzysta sikorzysta sięę z niego takz niego takżże  w celach wye  w celach wyłąłącznie rozrywkowych, cznie rozrywkowych, 

relaksacyjnych; relaksacyjnych; 
PopularnoPopularnośćść poszczegposzczegóólnych portalilnych portali-- profili internetowych. profili internetowych. oOrazoOraz

czczęęstotliwostotliwośćść odwiedzin na nich wskazuje, odwiedzin na nich wskazuje, żże z natury tych e z natury tych 
spospołłecznoecznośściowychciowych portali wynika, portali wynika, żże wie wiążąążą one ze sobone ze sobąą uczestnikuczestnikóów tej w tej 
wspwspóólnoty. Jest spotkaniem czlnoty. Jest spotkaniem człłowieka z drugim czowieka z drugim człłowiekiem, co prawda owiekiem, co prawda 

w wirtualnej przestrzeni, jednakowow wirtualnej przestrzeni, jednakowożż znznóów potwierdza dw potwierdza dążążenie, enie, 
zblizbliżżanie sianie sięę ludzi ku sobie. ludzi ku sobie. 



DziDzięękujkujęę za uwagza uwagęę
Jacek KurzJacek Kurzęępapa




