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W dniu 18 stycznia 2001 roku w Poznaniu przeprowadzono badania nad poczuciem bezpieczeństwa 

uczniów wszystkich poznańskich szkół: podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Pomysłodawcą i organiza-

torem badań była Wielkopolska Gazeta Wyborcza. Spośród otrzymanych 46 940  wypełnionych ankiet – a wy-

pełniali je uczniowie, którzy w dniu badania na czwartej godzinie lekcyjnej byli w szkole i którzy wyrazili na 

badanie zgodę - 15 269 to ankiety wypełnione przez uczniów szkół podstawowych (klasy III, IV, V, VI), co 

stanowi 32,5% całej badanej próby. Tab. 1a. i Tab. 1b. pokazują liczbę przebadanych dziewczynek i chłopców 

oraz uczniów klas III, IV, V i VI. 

Tab. 1a. Liczba badanych uczniów szkół podstawowych – wg płci 

Płeć liczba % 

dziewczynki 7 510 49,2 

chłopcy 7 678 50,3 

brak danych o płci 81 0,5 

razem 15 269 100,0 

 

Tab. 1b. Liczba badanych uczniów szkół podstawowych – wg klas 

Klasa liczba % 

III 3 308 21,7 

IV 4 137 27,1 

V 3 736 24,5 

VI 4 075 26,6 

brak danych o klasie 13 0,1 

razem 15 269 100,0 

 

Wyniki 

Problem I: droga do szkoły i ze szkoły do domu 

Jak podają uczniowie, najczęściej przychodzą sami pieszo do szkoły. Dotyczy to 64% uczniów klas III 

oraz 72% uczniów klas IV-VI. Przyprowadzanych lub przywożonych przez kogoś starszego jest 32% uczniów 

klas III i 16% uczniów klas IV-VI. Do szkoły dojeżdża różnymi środkami lokomocji 4% uczniów klas III i 7 % 

uczniów klas IV-VI. Znacznie częściej do szkoły przyprowadzane są dziewczynki (21%) niż chłopcy (17%). 

Droga ze szkoły do domu wygląda jednak odmiennie. Samodzielnie pieszo wraca do domu 37% 

uczniów klas III i 35% uczniów klas IV-VI. Oprowadzanych lub odwożonych przez dorosłych jest 21% uczniów 

klas III i tylko 7% uczniów klas IV-VI. Natomiast z koleżankami i kolegami wraca 32% uczniów klas III i aż  

46% uczniów klas IV-VI. 

                                                           
1 W numerze ... ukazał się nasz artykuł pt. Gimnazjaliści wobec agresji i przemocy, w którym szczegółowo 

przedstawiłyśmy problemy i metodę badań oraz wyniki, jakie uzyskali uczniowie klas 1 i 2 z badanych gimna-

zjów poznańskich. 
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Widać więc, iż mimo iż odsetek dzieci samodzielnie docierających do szkoły i po lekcjach do domu jest 

podobny w obu porównywanych grupach wiekowych, to jednak wyraźnie rośnie wraz z wiekiem liczba dzieci  

wracających ze szkoły w grupie, a nie samotnie. W większym stopniu dotyczy to dziewczynek (79%) niż chłop-

ców (69%). Taki rozkład odpowiedzi dzieci jest zgodny z obserwacjami rodziców i nauczycieli, pośrednio może 

więc świadczyć o wiarogodności informacji podawanych przez badane dzieci. 

 

Problem II: poczucie bezpieczeństwa 

Swoje poczucie bezpieczeństwa dzieci oceniały na skali  4-punktowej, tzn. zakreślały jedną odpowiedź 

spośród podanych czterech do wyboru: tak, raczej tak, raczej nie i nie w odniesieniu do pięciu wskazanych 

miejsc: w drodze do szkoły, w drodze ze szkoły, w szkole, na osiedlu, ulicy albo na podwórku i w miejscach, 

gdzie spędzasz wolny czas (np. na boisku, w kinie, okolicy sklepów). Wynik 0 pkt oznaczał brak poczucie bezpie-

czeństwa, a wynik 3 pkt – wysokie poczucie bezpieczeństwa. Uzyskane wyniki prezentuje Tab. 2. 

Tab. 2. Poczucie bezpieczeństwa badanych uczniów 

KATEGORIE droga do szkoły droga ze szkoły w szkole osiedle, ulica wolny czas 

klasy III 2,48 2,50 2,52 2,25 2,27 

klasy IV - VI 2,42 2,55 2,45 2,28 2,23 

Generalnie poczucie bezpieczeństwa jest wysokie. Uczniowie czują się bezpiecznie w drodze do i ze 

szkoły oraz w szkole, natomiast mniej bezpiecznie na osiedlu, podwórku czy ulicy i w tych miejscach, gdzie 

spędzają swój wolny czas. Może to się wiązać z rzadszą obecnością w tych miejscach osób dorosłych – rodzi-

ców i nauczycieli czy choćby sąsiadów. Co więcej, poczucie bezpieczeństwa jest odmienne u uczniów klas III i 

u uczniów klas IV-VI, co obrazują: Rys. 1a w odniesieniu do szkoły, Rys. 1b w odniesieniu do ulicy, podwórka, 

osiedla i Rys. 1c w odniesieniu do miejsc spędzania wolnego czasu. Na rysunkach tych pokazano % uczniów 

udzielających odpowiedzi typu tak, raczej tak, raczej nie oraz nie. 
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W szkole bezpieczniej czują się uczniowie klas III (64% odpowiedzi tak) niż ich starsi koledzy z klas 

IV-VI (58% odpowiedzi tak). Podobny jest natomiast % odpowiedzi typu raczej nie  i nie (po 7% i 3% w obu 

grupach). Jednakże po przełożeniu wartości % na liczby daje to ok. 330 uczniów klas III i ok. 1200 uczniów klas 

IV-VI, którzy w szkole raczej nie czują się bezpiecznie. 

Nieco inna jest sytuacja w odniesieniu do osiedla, ulicy i podwórka. Bezpieczniej czują się uczniowie 

starsi, wśród tej grupy mniej jest odpowiedzi typu raczej nie i nie (łącznie 16% wobec 18% dla uczniów klas 

III). Daje to jednak aż ok. 600 uczniów klas III i ok. 1900 uczniów klas IV-VI, których poczucie bezpieczeństwa 

nie jest wysokie w w/w miejscach. 

 Podobny jest rozkład wyników dla miejsc spędzania wolnego czasu, choć nieco wyższe poczucie bez-

pieczeństwa maja uczniowie młodsi. Niskie poczucie bezpieczeństwa ma 16% (ok. 530 osób) uczniów klas III i 

15% (ok.1800 osób) uczniów klas IV-VI. 

 Wyraźnie więc widać, iż poczucie bezpieczeństwa uczniów w obu grupach wiekowych jest większe na 

terenie szkoły niż poza nią, co potwierdza dane zawarte w Tab. 2. 

Problem III: uczeń jako ofiara i świadek agresji 

Uczniom zadano pytanie następujące: Czy zdarzyło Ci się, że (*) zostałeś pobity, (*) zostałeś okradzio-

ny, (*) ktoś Ci groził, (*) ktoś zmuszał Cię do zrobienia czego, czego nie chciałeś, (*) nie zdarzyło się nic takie-

go” – mogli zaznaczyć dowolną liczbę odpowiedzi. Uzyskane wyniki przedstawia Tab. 3a. 

Tab. 3a. Uczniowie jako ofiary agresji – wg klas 

KATEGORIE pobicie kradzież groźby wymuszenia 

klasa III 13,8 7,1 18,6 7,1 

klasa IV-VI 11,1 9,5 19,4 8,1 

Widać, iż uczniowie w obu grupach wiekowych doświadczają przede wszystkim pobić i gróźb, przy 

czym uczniowie młodsi częściej są bici, a starsi częściej są okradani. Poza pobiciami w pozostałych trzech kate-

goriach większa liczba uczniów starszych niż młodszych doświadcza różnych aktów agresji. Tutaj znaczących 

informacji dostarcza analiza aktów agresji doświadczanych przez dziewczynki i chłopców – patrz Tab. 3b. Ge-

neralnie, dziewczynki istotnie rzadziej doświadczają agresji, dotyczy to każdej kategorii zachowań agresywnych. 

Najczęściej stawały się ofiarami gróźb (14,1%). U chłopców na pierwszym miejscu także są groźby (aż 24% 

wskazało tę kategorię), ale często doświadczają także pobicia (17%) oraz są okradani (11%). 

Tab. 3b. Uczniowie jako ofiary agresji – wg płci 

KATEGORIE pobicie kradzież groźby wymuszenia 

dziewczynki 5,6 6,8 14,1 6,4 

chłopcy 17,7 11,0 24,1 9,3 

Nieco inaczej układają się odpowiedzi na pytanie o bycie świadkiem tego, że ich kolega lub koleżanka 

zostali pobici, okradzeni, grożono im lub zmuszano do czegoś. Wyniki przedstawiają Tab. 4a i 4b. 
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Tab. 4a. Uczniowie jako świadkowie agresji – wg klas 

KATEGORIE pobicie kradzież groźby wymuszenia 

klasa III 20,3 4,6 15,6 6,0 

klasa IV-VI 24,7 6,6 18,8 8,0 

Tab. 4b. Uczniowie jako świadkowie agresji – wg płci 

KATEGORIE pobicie kradzież groźby wymuszenia 

dziewczynki 17,5 5,0 15,3 6,0 

chłopcy 29,8 7,3 20,8 9,0 

Układ odpowiedzi jest podobny w obu grupach wiekowych do sytuacji bezpośredniego doświadczania 

agresji, tzn. najczęściej uczniowie są świadkami pobić i gróźb, i tak, jak poprzednio uczniowie starsi częściej niż 

młodsi. Natomiast i chłopcy (częściej) i dziewczynki (rzadziej) są przede wszystkim świadkami pobić i gróźb. 

Pytano także o to, w jakich miejscach uczniowie najczęściej byli ofiarami lub świadkami agresji. Poka-

zuje to Tab. 5. Odpowiedzi są podobne w obu grupach wiekowych. Najczęściej z agresją uczniowie spotykają 

się w drodze ze szkoły, na swoim osiedlu czy ulicy oraz w szkole. Najrzadziej natomiast dzieje się to w drodze 

do szkoły oraz w tych miejscach, w których spędzają swój wolny czas. 

Tab. 5. Miejsca doświadczania agresji (jako ofiara lub świadek) 

KATEGORIE droga do szkoły droga ze szkoły w szkole osiedle, ulica wolny czas 

klasa III 3,4 16,9 12,5 12,8 6,8 

klasa IV-VI 3,1 20,4 11,8 13,0 9,4 

 

Problem IV: sprawcy agresji 

Badanych poproszono o ocenę wieku napastników. Do wyboru były następujące kategorie odpowiedzi: 

był młodszy, był w Twoim wieku, była starszy od Ciebie, był osobą dorosłą, nie wiem. Wyniki przedstawia Tab. 

6a. Uczniowie w obu grupach wiekowych najczęściej wskazywali na starszych od siebie uczniów jako agreso-

rów. Stosunkowo często jednak byli to także rówieśnicy. Rzadko pojawiała się kategoria osoby dorosłego lub 

ucznia młodszego. Niski był także % dzieci, które nie potrafiły określić wieku napastnika. 

Tab. 6a. W jakim wieku  był napastnik? 

KATEGORIE młodszy rówieśnik starszy osoba dorosła nie wiem 

klasa III 3,8 10,9 26,5 4,1 5,3 

klasa IV-VI 2,4 12,2 31,0 5,4 5,9 

Drugie pytanie o cechy agresora dotyczyło stopnia jego znajomości przez uczniów. Do wyboru były na-

stępujące odpowiedzi: był z mojej szkoły, znałem, ale chodzi do innej szkoły, był osobą nieznajomą. Wyniki 

przedstawia Tab. 6b. Jak widać, napastnikiem wg oceny badanych uczniów bywa najczęściej uczeń z tej samej 

szkoły (częściej w stosunku do uczniów młodszych), drugie miejsce zajmuje osoba im nieznana (znacznie czę-
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ściej w stosunku do uczniów starszych). Napastnika jako ucznia z innej szkoły częściej wskazywali uczniowie 

starsi niż młodsi. 

Tab. 6b. Kim  był napastnik? 

KATEGORIE z mojej szkoły z innej szkoły nieznajomy 

klasa III 30,4   7,7 11,9 

klasa IV-VI 27,0 10,0 17,2 

Problem V: informowanie o doświadczaniu agresji 

Ciekawych informacji dostarczają odpowiedzi na pytanie o to, komu uczniowie powiedzieli, iż byli 

ofiarami agresji. Wyniki przedstawia Tab. 7a. Wyniki są odmienne dla obu grup wiekowych, mimo iż i ucznio-

wie młodsi, i starsi przede wszystkim informowali swoich rodziców o doświadczonej przez nich agresji, przy 

czym chłopcy czynili to częściej (33%) niż dziewczynki (23%) w obu grupach wiekowych. W uczniów klas III 

na miejscu drugim znalazł się nauczyciel (częściej do niego także zwracali się chłopcy), a u uczniów klas IV-VI 

był to kolega, a nie nauczyciel (także częściej robili to chłopcy). Uczniowie rzadziej zwracali się do swego ro-

dzeństwa, a bardzo rzadko do policjanta. Generalnie, chłopcy znacznie częściej informują o doświadczaniu agre-

sji niż dziewczynki – w każdej z wymienionych kategorii. 

Zapytano także o to, komu uczniowie powiedzieliby, gdyby zdarzyło się, że ktoś ich pobije, okradnie, 

będzie im groził, czy do czegoś zmuszał. Wyniki zawiera Tab. 7b. Tutaj również na pierwszym miejscu znaleźli 

się w obu grupach wiekowych rodzice (prawie 80% uczniów w obu grupach), a na drugim nauczyciel. Zastana-

wia duży procent uczniów, którzy sądzą, iż zwróciliby się do policjanta (18,7% i 14,3%). 

Tab. 7a. Kogo uczniowie informowali o doświadczaniu agresji? 

KATEGORIE rodzice rodzeństwo nauczyciel kolega policjant nikogo 

klasa III 30,4 6,3 10,5 8,1 3,3 7,4 

klasa IV-VI 27,7 7,0 9,4 11,7 3,3 8,0 

Tab. 7b. Kogo uczniowie poinformowaliby, gdyby doświadczyli agresji? 

KATEGORIE rodzice rodzeństwo nauczyciel kolega policjant nikogo 

klasa III 77,2 14,1 27,8 12,5 18,7 6,5 

klasa IV-VI 76,1 14,2 19,0 15,3 14,3 7,0 

Warto jednak porównać odpowiedzi na oba te pytania, bowiem w obu grupach wiekowych znacznie 

więcej uczniów (prawie dwa razy) podaje, iż powiedziałoby innym o tym, co się im przydarzyło (patrz Tab. 7b) 

niż czyni to faktycznie, gdy taka sytuacja się zdarza (patrz Tab. 7a). Czyżby oznaczało to, że dzieci zawiodły się 

na innych wtedy, gdy potrzebowały pomocy?  

Sprawdziliśmy to, zadając kolejne pytanie o motywy nieinformowania nikogo (takich osób było w kla-

sach III - 6,5%, a w klasach IV-VI – 7%) o doświadczaniu agresji ze strony innych osób. Wyniki zawiera Tab. 

7c. W obu grupach wiekowych uczniowie najczęściej wybierali odpowiedź bałem się (ok. 13% dzieci !). Ok. 8% 
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uczniów młodszych podało, iż nie wiedziały, kto może im pomóc. Podobna liczba uczniów chciała sama pora-

dzić sobie z problemem (po 7%). Zastanawia spora liczba uczniów, którzy byli przekonani, iż mówienie komuś 

o doświadczaniu agresji nic nie da (aż 12% uczniów klas IV-VI). Można chyba pokusić się o stwierdzenie, iż 

uczniowie niechętnie mówią innym (szczególnie dorosłym) o tym, co im rzeczywiście się złego przytrafia głów-

nie z powodu własnych obaw (lęku) i przekonania o małej skuteczności takiego zachowania. Przekonanie to jest 

znacznie silniejsze u uczniów klas IV-VI. Jest to bardzo smutny wniosek z tych badań. To przekonanie uważam, 

że to nic nie da jest coraz silniejsze wraz z wiekiem: wśród gimnazjalistów taką odpowiedź podaje 23% 

uczniów, a wśród uczniów szkół średnich aż 30% uczniów ! 

Tab. 7c. Motywy nieinformowania o aktach agresji 

 

KATEGORIE 

bałem się wstydziłem się nie wiedziałem, 

kto może mi 

pomóc 

chciałem pora-

dzić sobie sam 

uważałem, że to 

nic nie da 

klasa III 13,6 3,1 7,9 7,2 7,7 

klasa IV-VI 13,2 3,1 5,1 7,1 12,0 

Problem VI: kontakt z narkotykami 

Pytanie dotyczące kontaktu z narkotykami zadaliśmy jedynie uczniom klas IV-VI. Brzmiało ono tak: 

Czy zdarzyło się, że ktoś proponował Ci kupno lub zażycie narkotyków: (*) w szkole, (*) w pobliżu szkoły, (*) na 

Twoim osiedlu, ulicy, podwórku, (*) w miejscach, gdzie spędzasz wolny czas (np. w dyskotece, w kinie, na bo-

isku, w pubie, w okolicy sklepów, (*) nie zdarzyło się? Uczniowie mogli zaznaczyć kilka odpowiedzi. Uzyskane 

wyniki prezentuje Tab. 8.  

Spośród badanych uczniów 71,7% dziewczynek i 67,4% chłopców podało, iż nie proponowano im kup-

na lub zażycia narkotyków, zatem przyznaje się do tego 28,3% dziewczynek i 32,6% chłopców. W przypadku 

badanych uczniów szkół podstawowych działo się to w różnych miejscach z podobną częstością. Okazuje się 

jednak, iż miejscem stosunkowo bezpiecznym jest pod badanym względem szkoła. Kontakt z narkotykami zda-

rzał się najczęściej w miejscach spędzania wolnego czasu oraz na osiedlu czy ulicy. Podobną tendencję zareje-

strowano u uczniów gimnazjów i szkół średnich. Chłopcom częściej niż dziewczynkom proponowano kupno lub 

zażycie narkotyków. 

Tab. 8. Gdzie proponowano uczniom kupno lub zażycie narkotyków? 

KATEGORIA w szkole blisko szkoły osiedle, ulica wolny czas nie zdarzyło się 

dziewczynki 1,1 1,3 1,4 1,6 71,7 

chłopcy 1,8 1,9 2,0 2,1 76,4 

 

Wnioski 

Wnioski z badań można sformułować w kilku punktach odpowiadając na postawione w badaniach py-

tania. I tak: 



Anna Brzezińska, Elżbieta Hornowska, Uczniowie szkół podstawowych wobec agresji i przemocy 

 8

1. Poczucie bezpieczeństwa badanych uczniów jest stosunkowo wysokie, wyższe w odniesieniu do szkoły, 

niższe na osiedlu czy ulicy i miejscach spędzania wolnego czasu, przy czym w szkole bezpieczniej czują się 

uczniowie klas III niż klas IV-VI. 

2. Dzieci doświadczają różnych aktów agresji, ale najczęściej są to w obu grupach wiekowych pobicia i groź-

by, przy czym pobicia częściej dotyczą uczniów młodszych, a groźby starszych. Dziewczynki rzadziej niż 

chłopcy są ofiarami agresji, najczęściej są to groźby. Chłopcy nie tylko doświadczają agresji częściej, ale tez 

w sposób bardziej różnorodny (najczęściej pobicia). 

3. Ofiarami i świadkami agresji są uczniowie najczęściej w drodze ze szkoły do domu oraz na osiedlu czy 

ulicy. Jednak uczniowie młodsi częściej niż starsi doświadczają agresji w szkole. 

4. Sprawcami są najczęściej uczniowie starsi lub rówieśnicy z tej samej szkoły. Na osoby starsze i nieznajome 

częściej wskazywali uczniowie starsi. 

5. O doświadczaniu agresji uczniowie informują przede wszystkim swoich rodziców, na dalszym miejscu są 

nauczyciele, a bardzo rzadko policjanci. Porównanie odpowiedzi na pytania o deklaracje i rzeczywiste za-

chowania pokazuje, iż dzieci wcale nie tak często informują inne osoby po tym, co się im przydarzyło złego. 

Główne motywy to lęk (podobny u uczniów klas III i IV-VI) i przekonanie, iż nie będzie to skuteczne. To 

przekonanie jest silniejsze u uczniów starszych. 

6. Aż 33% chłopców i 28% dziewczynek podało, iż spotkali się z propozycją kupna lub zażycia narkotyków.  

Działo się to głównie poza szkołą – na osiedlu, ulicy, miejscach spędzania wolnego czasu. 


