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RECENZJE–SPRAWOZDANIA

Anna Izabela Brzezińska, Tomasz Czub, 

Anna Nowotnik, Małgorzata Rękosiewicz: 

Wspomaganie polskiej młodzieży we 

wkraczaniu w  dorosłość. Dyskusja na 

marginesie raportu Młodzi 2011.

1. Wprowadzenie

W 2011 roku Kancelaria Prezesa Rady Mi-

nistrów wydała raport Młodzi 2011, będący 

wynikiem debaty nad obecnym pokoleniem 

młodych ludzi u progu dorosłości. Badaczy 

interesowali młodzi ludzie w okresie adole-

scencji i wkraczający w dorosłość oraz mło-

dzi dorośli. Raport  miał na celu poszukiwa-

nie odpowiedzi na pytanie o to, jacy są mło-

dzi, jakie są ich wartości, preferencje i cele 

życiowe oraz w jaki sposób różnią się, jeśli 

w ogóle, od poprzednich pokoleń młodych 

(szczególnie pokolenia „solidarnościowe-

go”), przygotowujących się dawniej do sa-

modzielnego, dorosłego życia. 

Ożywienie dyskusji i poddanie analizie 

kondycji młodego pokolenia jest rezultatem 

wzrastającej świadomości, iż po okresie 

transformacji ustrojowej w Polsce stajemy 

przed nowym i trudnym wyzwaniem budo-

wy nowoczesnego społeczeństwa. W tym 

kontekście młodzi ludzie – w okresie późnej 

adolescencji i  wczesnej dorosłości – ze 

swym naturalnym potencjałem energii, in-

nowacyjności, otwartości i  krytycyzmu 

traktowani są przez autorów raportu jako 

zasób, na którym można oprzeć strategię 

budowy nowoczesnego państwa. Dodatko-

wo, zrozumienie specyfi ki młodego pokole-

nia może być swoistym barometrem spo-

łecznych konsekwencji zmian, jakie doko-

nały się w  Polsce po roku 1989, a  także 

drogowskazem dla reform, które należy 

przeprowadzić w przyszłości.

Autorką raportu jest Krystyna Szafraniec, 

redakcję naukową sprawował Michał Boni, 

koordynacją całego projektu zajął się Piotr 

Arak. Ostateczne wnioski są wynikiem dwu-

letnich spotkań i rozmów Zespołu ds. Mło-

dzieży, na który składały się osoby reprezen-

tujące różne środowiska badające młodzież 

i pracujące z nią. Z Zespołem współpracowa-

li eksperci z takich instytucji, jak m.in.: Kra-

jowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii, 

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warsza-

wie, KG Policji, eksperci z poszczególnych 

ministerstw, eksperci z Zespołu Doradców 

Strategicznych Premiera oraz sama młodzież 

(licealna, studencka, z OHP) i młodzi dorośli, 

wkraczający na rynek pracy.

Główne obszary analizy życia młodzieży 

i młodych dorosłych wyróżnione w raporcie 

to obszary opisane w kolejnych rozdziałach: 
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wartości, aspiracje i oczekiwania; edukacja 

i praca; małżeństwo, rodzina i wybory alter-

natywne; konsumpcja, czas wolny i media; 

sfera życia publicznego; zdrowie i zachowa-

nia ryzykowne. Całość dopełnia rozdział 

o sytuacji demografi cznej Polski na tle in-

nych krajów europejskich oraz świata. Każ-

dy z rozdziałów zawiera liczne dane liczbo-

we, które uzyskano z badań własnych Zespo-

łu, a także z innych badań przeprowadza-

nych w ostatnich latach, w tym m.in. z badań 

przeprowadzonych przez CBOS1, SMG 

KRC2, danych GUS-u3, danych z Diagnozy 

społecznej4, raportów Komisji Unii Europej-

skiej5, danych MNiSzW6 czy CKE7. Raport 

kończy lista 35 rekomendacji dla polityk 

publicznych.

2. Problem

Raport Młodzi 2011 zawiera bardzo bogaty 

i  zróżnicowany zbiór danych oraz szereg 

istotnych wniosków i refl eksji, które składają 

się na swoistą diagnozę młodego pokolenia,  

1  Np. CBOS, Młodzież 2010, Warszawa 2011.
2  Np. SMG KRC, Młodzi 2005. Raport z ba-

dań SMG KRC, Warszawa 2006.
3  Np. GUS, Dzieci w Polsce w 2008 roku. 

Charakterystyka demografi czna, Warszawa 2010.
4  J. Czapiński, T. Panek, Diagnoza społeczna 

2009. Warunki i jakość życia Polaków, Warszawa 
2010.

5  Np. Komisja UE, Employment in Europe, 
Raport Komisji Europejskiej, 2010.

6  Np. MNiSzW, Informacja o wynikach re-
krutacji na studia na rok akademicki 2010/2011, 
Warszawa 2010.

7  Np. CKE, Osiągnięcia maturzystów w 2010 
roku, Sprawozdanie z  egzaminu maturalnego 
w 2010 roku, Warszawa 2010.

diagnozę, która może być pomocna przy po-

szukiwaniu, określaniu i uwspólnianiu naj-

ważniejszych kierunków inicjatyw i działań 

podejmowanych w trosce o rozwój i możli-

wie najlepsze wykorzystanie potencjału mło-

dości. Dostrzegając tę niepowtarzalną war-

tość tkwiącą w raporcie, chcielibyśmy spoj-

rzeć nań z perspektywy psychologii i pod-

kreślić znaczenie niektórych przedstawio-

nych w nim ustaleń oraz zarysować pewien 

kierunek zmian, których wdrożenie mogło-

by, naszym zdaniem, istotnie poprawić szan-

se młodych ludzi nie tylko na skuteczne od-

najdywanie satysfakcjonujących dla siebie 

pozycji w  świecie dorosłych, ale przede 

wszystkich na aktywne zmienianie zastanych 

i tworzenie nowych warunków dla realizacji 

planów dotyczących swego dorosłego życia.

Podejmując refl eksję nad raportem Mło-

dzi 2011 odnosimy się zarówno do jego tre-

ści, jak i do Rekomendacji dla polityk pu-

blicznych. Opracowanie zawiera unikatowe 

wg nas zestawienie danych na temat sposo-

bu funkcjonowania i sytuacji młodych ludzi 

w Polsce. Zwrac a jednak uwagę dyspropor-

cja pomiędzy liczbą danych i analiz doty-

czących stanu faktycznego a zakresem re-

fl eksji nad zebranym materiałem oraz cha-

rakterem wniosków i zaleceń sformułowa-

nych na podstawie tego opracowania. 

Naszym zdaniem materiał zebrany w ra-

porcie może stać się ważnym impulsem do 

poprawy sytuacji młodych ludzi w Polsce. 

Warto jednak poddać go dalszej i  nieco 

głębszej refl eksji, opierając się na wiedzy 

z różnych dyscyplin, aby jak najpełniej wy-

korzystać potencjał tkwiący w tym opraco-

waniu. Jesteśmy przekonani, że trafne inter-
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pretacje i odpowiednie wnioski mogą zapo-

czątkować ważne zmiany społeczne. Mamy 

na myśli nie tylko takie zmiany, które wy-

magają decyzji władz i polityków, ale rów-

nież takie (albo może przede wszystkim 

takie), które wymagają zmiany świadomości 

społecznej, zmiany sposobu rozumienia 

i oceniania zachowań, potrzeb oraz sytuacji, 

w jakiej znaleźli się młodzi ludzie w Polsce. 

W naszym przekonaniu zmiana w sposo-

bie spostrzegania, wartościowania, a w kon-

sekwencji również komunikowania się 

i traktowania młodych ludzi przez pokole-

nia ludzi w średnim wieku i starszych może 

mieć kluczowe znaczenie dla lepszego wy-

korzystania potencjału młodości, z pożyt-

kiem nie tylko dla tej grupy wiekowej, ale 

dla całego społeczeństwa – pokoleń w wie-

ku średnim i starszych oraz pokoleń młod-

szych i najmłodszych. Uważamy bowiem, iż 

tworzone warunki makro- i mikrosystemo-

we oraz stosunek polityków i decydentów 

różnych szczebli, a także nauczycieli i rodzi-

ców do pokolenia osób wchodzących w do-

rosłość, w tym na rynek pracy, z jednej stro-

ny, co oczywiste, ułatwia bądź utrudnia te-

mu pokoleniu start życiowy. Z drugiej two-

rzy ramę odniesienia dla aspiracji i projek-

tów życia osób od nich młodszych (dzieci 

i nastolatków), z trzeciej wreszcie defi niuje 

i stabilizuje, bądź nie, pozycję pokoleń śred-

nich i starszych i kształtuje ich stosunek do 

młodych. Zarówno obiektywne warunki 

wkraczania w dorosłość, tworzone przez 

państwo i samorządy, jak i poziom akcepta-

cji w najbliższym otoczeniu rodzinnym i są-

siedzkim mają swój udział w tym, jak mło-

dzi będą traktowani przez starszych – jako 

rywale do miejsc pracy, jako potencjalni 

opiekunowie, pełni nowatorskich pomy-

słów członkowie lokalnych społeczności czy 

jako „niewiadoma” i „kłopot”?   

Raport dostarcza wielu pozytywnych 

informacji o zachowaniu, kompetencjach, 

wartościach i  sposobach radzenia sobie 

z życiowymi trudnościami i wyzwaniami 

przez młodych ludzi w Polsce. Chcielibyśmy 

jednak skupić się na tych danych, które 

wskazują na istniejące problemy i niepoko-

jące zjawiska w ich funkcjonowaniu. Zwra-

camy szczególną uwagę na tę kategorię da-

nych przede wszystkim dlatego, że mają one 

charakter progresywny. Wzrost i nasilanie 

się negatywnych zjawisk w tej grupie wieko-

wej wymaga, naszym zdaniem, szczególne-

go namysłu i właściwego wyjaśnienia, aby 

możliwe stało się skuteczne zmniejszanie 

poziomu tych zjawisk i pełniejsze wykorzy-

stanie potencjału młodych ludzi.  

3. Wyzwania stojące przed młodymi 

w Polsce

Przejście z okresu dzieciństwa w dorosłość 

stanowi jeden z  najważniejszych przeło-

mów, jakie ma do pokonania człowiek w ca-

łym cyklu swojego życia. W  tym okresie 

przebudowy wymagają nie tylko pierwotne 

związki emocjonalne dzieci z ich opiekuna-

mi, głównie rodzicami. Niezbędne są rów-

nież zasadnicze zmiany w obrębie obrazu 

siebie i obrazu świata, dzięki którym młody 

człowiek będzie mógł nabrać przekonania, 

iż rozumie podstawowe zasady funkcjono-

wania rzeczywistości społecznej, w obrębie 

której będzie realizował swoje „dorosłe” ce-
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le. Szczególnie ważne jest przyswojenie 

zbioru kompetencji warunkujących sku-

teczność i powodzenie w procesie usamo-

dzielniania się. Wszystkie te zadania stojące 

przed wkraczającym w dorosłość młodym 

człowiekiem same w sobie – niezależnie od 

zewnętrznych warunków – stanowią po-

ważne wyzwanie. 

Wiele danych przedstawionych w ra-

porcie pozwala stwierdzić, że współcześnie 

młodzi ludzie w Polsce realizują swoje pod-

stawowe zadania rozwojowe w szczególnie 

złożonych i wciąż zmieniających oraz coraz 

mniej możliwych do przewidzenia warun-

kach społecznych i kulturowych. W Polsce 

nakładają się na siebie zmiany będące kon-

sekwencją „transformacji systemowej” ze 

zmianami zachodzącymi współcześnie 

w społeczeństwach z kręgu demokracji za-

chodniej. Naszym zdaniem te nakładające 

się na siebie zmiany, a właściwie fale zmian, 

w istotny sposób zmieniają warunki rozwo-

ju i  realizacji naturalnych dla młodych 

osób zadań rozwojowych, stawiając przez 

nimi dodatkowe wyzwania oraz przeszko-

dy, z jakimi nie mieli do czynienia ich ro-

dzice i dziadkowie jako adolescenci i mło-

dzi dorośli.

Jedno z takich wyzwań jest konsekwen-

cją luki, jaka powstała pomiędzy szybko 

zmieniającymi się warunkami polityczny-

mi, prawnymi, gospodarczymi, normami 

i wartościami, takimi jak wolność, pragma-

tyzm czy sukces, które po otwarciu Polski 

na Zachód stały się naturalne dla młodego 

pokolenia urodzonego po roku 1989, a ofer-

tą systemu edukacji, której zmiany są znacz-

nie wolniejsze od tempa zachodzących 

w Polsce przemian. Słabo dostosowana do 

wymogów współczesności oferta edukacyj-

na nie tworzy równie optymalnego środo-

wiska wspomagającego młodych w realiza-

cji stojących przed nimi zadań rozwojo-

wych, jak miało to miejsce dawniej, gdy 

całe otoczenie społeczne było bardziej sta-

bilne, a więc i bardziej przewidywalne. Jak 

można przypuszczać, osłabienie wsparcia ze 

strony systemu edukacji w przygotowywa-

niu się młodych ludzi do podjęcia ról osób 

dorosłych z jednej strony, a z drugiej do bu-

dowania projektów własnego życia pozwa-

lających na zaspokajanie osobistych aspira-

cji rekompensowane jest w pierwszej kolej-

ności przez środowisko rodzinne, jednak 

przy jego coraz bardziej ograniczonej wy-

dolności kosztami własnego rozwoju obcią-

żeni zostają sami młodzi ludzie. 

Kolejne, specyfi czne dla czasów współ-

czesnych, wyzwania stające przed młodym 

pokoleniem wynikają ze zmian zachodzą-

cych w  społeczeństwach demokracji za-

chodniej, które wkroczyły w fazę rozwoju 

określaną mianem ponowoczesności lub 

drugiej, późnej czy płynnej nowoczesności. 

Przygotowanie się do dorosłości w świecie, 

który przestał być silnie i czytelnie ustruk-

turowany, przewidywalny i stały, w którym 

trudno rozpoznać stałe i  „kotwiczące” 

punkty odniesienia, jest szczególnie trudne 

i związane z wysokim poziomem niepew-

ności, szczególnie w sytuacjach podejmo-

wania ważnych życiowo decyzji. Jak pod-

kreśla Zygmunt Bauman, nadmiar ładu, 

charakteryzujący społeczeństwa nowocze-

sne, ograniczał wprawdzie wolność osobistą 

jednostek, ale też do pewnego stopnia za-
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pewniał im bezpieczeństwo8, a co za tym 

idzie, uwalniał od trudności związanych 

z defi niowaniem własnego Ja i w  jakimś 

sensie także od pełnej odpowiedzialności 

za własne decyzje. Natomiast w  dzisiej-

szych czasach – ponowoczesności – mamy 

do czynienia z sytuacją odwrotną. Nadmiar 

wolności pozbawia wielu ludzi, nie tylko 

młodych, podstawowego poczucia bezpie-

czeństwa, sprawia, iż „przepisy” podejmo-

wanych ról społecznych, normy i wartości 

stają się płynne, względne i nieostre, roz-

myte9. 

W takich warunkach, gdy w efekcie cią-

głych, nie zawsze czytelnych i idących wy-

raźnie w określonym kierunku zmian tra-

dycyjne wzorce i autorytety przestają się 

sprawdzać, wypracowanie skutecznej i sa-

tysfakcjonującej strategii realizacji własnej 

dorosłości, szczególnie u jej progu, wymaga 

większego niż kiedykolwiek dotąd zaanga-

żowania własnego Ja rozwijających się osób. 

Wzrost poziomu niepewności, związany 

z brakiem, niejasnością lub niestabilnością 

„punktów kotwiczących”, niska niekiedy go-

towość do podejmowania ryzyka, wyniesio-

na z pierwotnych środowisk socjalizacyj-

nych (rodzice i dziadkowie, także nauczy-

ciele ze średniego i starszego pokolenia za-

kotwiczeni są mentalnie, ale i emocjonalnie 

w innych, dużo bardziej stabilnych czasach) 

oraz konieczność wzięcia większej niż do-

tąd odpowiedzialności za własne wybory 

8  Z. Bauman, Ponowoczesność jako źródło 
cierpień, Warszawa 2010.

9  Z. Bauman, Płynna nowoczesność, Kraków 
2006.

i za samodzielne konstruowanie jednocze-

śnie wielu wariantów projektu własnego 

życia oraz za kierowanie własnym życiem 

w stale zmieniających się okolicznościach, 

stanowią kolejne poważne wyzwania, z któ-

rymi zmuszeni są radzić sobie współcześni 

młodzi ludzie.

Dodatkowym zarejestrowanym przez 

autorów raportu utrudnieniem, z którym 

spotykają się młodzi ludzie podczas realiza-

cji trudnego zadania przygotowania się do 

pełnienia ról osób dorosłych, jest brak zro-

zumienia, z jakim spotykają się ze strony 

starszych pokoleń. Gwałtowna zmiana 

w obrębie wartości, preferencji czy aspiracji 

młodego pokolenia, stanowiąca rezultat 

otwarcia się Polski na wpływy Zachodu, 

związana z coraz większą mobilnością naj-

młodszych pokoleń tak rzeczywistą (podró-

że po świecie w celach edukacyjnych, zarob-

kowych, podróżniczych), jak i  w  świecie 

Internetu, bardzo często prowadzi do urą-

gania na młodzież, która „za dużo chce” 

i „ma za dobrze”. W świecie, w którym wzra-

stały aktualne pokolenia dorosłych, mło-

dzież słuchała rodziców, szanowała nauczy-

cieli, miała skromniejsze wymagania i nie 

szukała pomocy psychologa (s. 384). 

Współcześni dorośli, ze średniego i star-

szego pokolenia, często nie rozumieją za-

chodzących we współczesnym świecie 

zmian i wpływu tych zmian na sytuację ży-

ciową wkraczających w dorosłość młodych 

pokoleń. Jak zauważają autorzy raportu, 

brak zrozumienia widoczny jest nie tylko 

w  relacjach rodzice–dzieci, ale również 

w wypowiedziach pedagogów i przedstawi-

cieli środowisk pracujących z  młodzieżą 
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i na rzecz młodzieży10. W rezultacie braku 

akceptacji dla zmian i nierozumienia przy-

czyn odmiennego sposobu zachowania się 

młodzieży, która od początku swego życia 

„żyje w zmianie”, działania podejmowane 

względem młodego pokolenia nacechowa-

ne są „paniką moralną”. Zamiast uzyskania 

skutecznego wsparcia, młodzież poddawa-

na jest licznym, coraz bardziej wyrafi nowa-

nym oddziaływaniom o charakterze „na-

prawczym”, „modyfi kacyjno-korekcyjnym”, 

„psycho-edukacyjnym”  czy „stymulująco-

-optymalizacyjnym”.

Innym poważnym utrudnieniem na 

drodze ku dorosłości jest głęboki kryzys 

ekonomiczny, jaki przeżywają obecnie go-

spodarki większości krajów zachodnich. 

Kryzys ten przede wszystkim powoduje 

trudności młodych ludzi we wkraczaniu na 

rynek pracy, znajdowaniu właściwej dla sie-

bie oferty i stabilizowaniu swojej na nim 

pozycji, coraz bardziej utrudnia projekto-

wanie ścieżek własnej kariery zawodowej, 

skoro, jak piszą autorzy raportu: „Praca sta-

ła się dobrem defi cytowym i niepewnym” 

(s. 38), czy ogólniej – zamieszanie na rynku 

pracy istotnie utrudnia budowanie projektu 

swego życia. W tych warunkach uzyskanie 

niezależności fi nansowej, które stanowi je-

10  Dzisiaj jedynie 35% młodzieży nie ma 
krytycznych uwag wobec swoich rodziców. Mło-
dych w rodzicach denerwuje najczęściej „brak 
zrozumienia”, „nadmierna ingerencja”, „konflikty”, 
„mentalność i  poglądy”, „nadopiekuńczość”, 
„przekonanie, że zawsze mają rację”. Na te cechy 
rodziców uskarża się ponad połowa młodzieży. 
Jeszcze gorzej wygląda ocena nauczycieli – na 
mentalną ścianę w kontaktach z nimi uskarża się 
70% młodzieży (Raport…, op.cit., s. 385).

den z ważniejszych atrybutów czy marke-

rów dorosłości, staje się obiektywnie bardzo 

trudnym zadaniem. Te obiektywne trudno-

ści stanowią jeszcze jedną istotną przeszko-

dę na drodze młodych ku – jak pisali Erik 

H. Erikson i R.J. Havighurst11 – szczęśliwej 

dorosłości.    

4. Jak radzą sobie młodzi z wkraczaniem 

w dorosłość?

Bogate dane zebrane w raporcie pozwalają 

jednak stwierdzić, że młodzi ludzie w Pol-

sce, mimo szeregu obciążeń i utrudnień, 

w większości dobrze sobie radzą z trudnym 

zadaniem wkraczania w dorosłość. Korzyst-

nym zjawiskiem jest inwestowanie przez 

nich w edukację, które w obliczu gwałtow-

nych zmian społecznych oraz wzrastających 

trudności z  odnalezieniem się na rynku 

pracy stanowi dla tej grupy jedną z głów-

nych strategii radzenia sobie z niestabilno-

ścią swojej sytuacji życiowej. Wartość tej 

strategii potwierdzają najwyższe wskaźniki 

zatrudnienia w grupie młodych z wykształ-

ceniem wyższym – w grupie krajów OECD 

85% osób z wyższym wykształceniem znaj-

duje zatrudnienie, w Polsce – 88% (s. 112).

Z drugiej strony raport dostarcza infor-

macji, które wskazują na to, iż coraz większa 

liczba młodych ludzi doświadcza poważ-

nych trudności w  procesie wkraczania 

w dorosłość. Do najbardziej niepokojących, 

naszym zdaniem, ich przejawów należą pro-

11  Por. A. Brzezińska, Społeczna psychologia 
rozwoju, Warszawa 2007, s. 235 – Tab. 7.4.
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blemy emocjonalne i zdrowotne oraz za-

chowania na granicy prawa i przestępczość. 

W  raporcie wymieniono cały szereg 

danych dotyczących emocjonalności 

i  zdrowia psychicznego, które świadczą 

o tym, że coraz większa liczba ludzi mło-

dych nie radzi sobie z pokonywaniem pro-

gu rozwojowego, polegającego na przejściu 

od roli dziecka do wypełniania roli osoby 

dorosłej i realizowania projektu własnego 

życia. Odnotowane niepokojące zjawiska, 

to m.in.: wzrost liczby nastolatków, u któ-

rych stwierdza się podwyższony poziom 

stresu psychologicznego, częste występo-

wanie poczucia silnego zmęczenia i wy-

czerpania, uczucia przygnębienia i bólów 

głowy. Kilka lat temu na tego typu proble-

my uskarżała się mniejszość (30–40%), 

aktualnie natomiast do mniejszości należą 

osoby niemające tego typu dolegliwości 

(s. 310). Widoczny jest także rosnący od 

roku 2005 odsetek młodocianych pacjen-

tów wśród osób zgłaszających się na lecze-

nie w  placówkach lecznictwa psychia-

trycznego. 

Kłopoty ze zdrowiem psychicznym na-

rastają wraz z wiekiem – w grupie wiekowej 

19–29 lat odnotowuje się dwa razy więcej 

przypadków zgłaszających się na leczenie 

niż w grupie dzieci i młodzieży do 18. roku 

życia. A skoro populacja młodych w wieku 

19–29 lat jest znacznie mniej liczna niż gru-

pa w wieku 0–18. to można stwierdzić, iż 

grupa młodych dorosłych staje się grupą 

szczególnego ryzyka (s. 312). Ponadto wi-

doczny jest wzrost liczby samobójstw i prób 

samobójczych w grupie wiekowej między 

15. a 29. rokiem życia, także liczba zama-

chów samobójczych rośnie w  tej grupie 

wraz z wiekiem (s. 317–318).

Drugi zakres zjawisk problemowych 

w funkcjonowaniu młodych ludzi w Polsce 

to zachowania na granicy prawa i przestęp-

czość. Od początku lat dziewięćdziesiątych 

statystyki policyjne odnotowują rosnącą 

liczbę przestępstw i  zjawisk przemocy 

w  różnych formach, coraz większą ich 

 brutalizację, obniżanie się wieku ludzi 

wchodzących w  konflikt z  prawem oraz 

wzrost podatności młodzieży na agresywne 

zachowania. 

W ciągu ostatnich dziesięciu lat znacz-

nie wzrósł odsetek młodych podejrzanych 

o użycie przemocy i agresji w porównaniu 

ze wszystkimi podejrzanymi o przestępstwa 

z tej kategorii. Największy przyrost wystąpił 

w grupie dzieci i młodzieży do lat siedem-

nastu. W tym samym okresie wystąpił rów-

nież wzrost odsetka osób podejrzanych 

o dokonanie zabójstwa – najwyższy wzrost 

miał miejsce w grupie osób w wieku między 

25 a 29 lat. Młodzi coraz częściej stają się 

również sprawcami przemocy w rodzinie, 

także w szkole, i to w relacjach nie tylko z ró-

wieśnikami, ale także w relacjach z nauczy-

cielami. Miejscem, w którym bardzo wyraź-

nie widoczna jest napastliwość i nienawiść 

panująca wśród młodych ludzi, stał się Inter-

net – pełen ostrych wypowiedzi, komenta-

rzy, ocen, formułowanych z użyciem wulga-

ryzmów, często wyrażających zawiść oraz 

pogardę dla innych (s. 347–354).

Wszystkie te zjawiska świadczą, naszym 

zdaniem, o tym, iż pokonywanie progu do-

rosłości staje się dla młodych ludzi w Polsce 

coraz trudniejsze i wiąże się z coraz więk-
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szymi kosztami osobistymi i społecznymi. 

Powyższe dane wskazują, że niepokojąco 

rośnie grupa młodych, dla których skutecz-

ne i satysfakcjonujące zajęcie pozycji osoby 

dorosłej okazuje się zbyt trudne. Autorzy 

raportu dostrzegają w  tych symptomach 

przejawy dobrze znanego w  społeczeń-

stwach zachodnich efektu „psycho-fali”. Tym 

mianem określa się właśnie te negatywne 

zjawiska w zakresie psychicznego funkcjo-

nowania młodych ludzi, które zdają się sta-

nowić konsekwencję niekorzystnego stosun-

ku między – traktowanymi coraz częściej 

w kategoriach zagrożeń i obciążeń, a nie po-

ciągających wyzwań – wymaganiami środo-

wiska życia, oczekiwaniami społecznymi 

oraz aspiracjami i oczekiwaniami stawiany-

mi samemu sobie a posiadanymi zasobami 

społecznymi i  kompetencjami, z  których 

mogliby skorzystać w procesie radzenia so-

bie z trudną sytuacją, w jakiej się znaleźli. 

5. Jak (albo co?) wspierać młodych we 

wkraczaniu w dorosłość?

Dla zachowania naturalnego potencjału 

młodości, stanowiącego istotny zasób spo-

łeczny w  radzeniu sobie z  aktualnymi 

i przyszłymi wyzwaniami, przed którymi 

stoi polskie społeczeństwo, oraz przeciw-

działania efektowi „psycho-fali” istotne jest 

wdrożenie strategii skutecznie wspierają-

cych młodzież w coraz dłuższym i coraz 

trudniejszym procesie wkraczania w doro-

słość12. Szereg ważnych propozycji zmian 

12  Por. badania Konrada Piotrowskiego nad 
procesami wkraczania w dorosłość młodych lu-

przedstawiono w postaci Rekomendacji dla 

polityk publicznych. Z naszego – psycholo-

gicznego – punktu widzenia autorzy reko-

mendacji jednak nazbyt płytko rozumieją 

warunki, jakie są niezbędne dla poradzenia 

sobie współcześnie z wchodzeniem w do-

rosłość. Kreślą zbyt krótką i prostą drogę 

od opisanych w raporcie problemów mło-

dego pokolenia do ich rozwiązania. Żywią 

naiwną, w naszym przekonaniu, nadzieję, iż 

tworzenie „klas laptopowych”, doradztwo 

zawodowe, stypendia, ulgi podatkowe, pro-

gramy Aktywnej Polityki Rynku Pracy itp. 

przyniosą w miarę szybko oczekiwane roz-

wiązanie. 

To bardzo ważne propozycje, jednak, 

naszym zdaniem, ich skuteczność może być 

poważnie ograniczona, a nawet spodziewać 

się można niekorzystnego bilansu nakła-

dów do korzyści. Bez wprowadzania zmian 

w innych zakresach, zmian o charakterze 

fundamentalnym i  znacznie wcześniej 

przed realizacją tych propozycji, trudno 

spodziewać się efektów w postaci zreduko-

wania efektu „psycho-fali” i ułatwienia star-

tu w dorosłość czy później – sukcesu w wy-

pełnianiu zadań i  ról dorosłości z  jednej 

strony oraz satysfakcji z realizacji własnego 

projektu życia zgodnego ze swoimi aspira-

cjami z drugiej. Naszym zdaniem w dotych-

czasowej dyskusji nad problemami młode-

go pokolenia zbyt mało miejsca poświęcono 

dzi z ograniczeniami sprawności i ich sprawnych 
rówieśników – Piotrowski, 2010; także tekst: A.I. 
Brzezińska, R. Kaczan, K. Piotrowski, M. Rękosie-
wicz, Odroczona dorosłość: fakt czy artefakt?, „Na-
uka” 2011, nr 4, s. 67–107 i hipoteza odroczonej 
oraz opóźnionej dorosłości. 
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osobistym, głębszym, z pozoru drugorzęd-

nym aspektom przygotowania młodych lu-

dzi do coraz dłuższego z  przyczyn ze-

wnętrznych wchodzenia w dorosłość i po-

tem do udanego startu w świecie dorosłym.  

W oparciu o wyniki badań, które prze-

analizowaliśmy, a które przeprowadzono 

w okresie ostatnich trzydziestu niemal lat 

w ramach teorii samostanowienia (Self-De-

termination Th eory) Ryana i Deciego13, mo-

żemy stwierdzić, że jednym z kluczowych 

niespecyfi cznych – czyli niezwiązanych ani 

z wiekiem, ani z zewnętrznymi okoliczno-

ściami – zasobów człowieka w  radzeniu 

sobie z trudnymi sytuacjami są kompeten-

cje osobiste, które stanowią rezultat zaspo-

kojenia kilku podstawowych i niezbywal-

nych potrzeb psychicznych człowieka. We-

dług Ryana i Deciego wykształcenie i pod-

trzymywanie takich kompetencji, jak: zdol-

ność do samostanowienia, zdolność działa-

nia w oparciu o trwałą autonomiczną mo-

tywację, której towarzyszy autentyczna chęć 

i osobiste zaangażowanie, zdolność do kre-

13  E.L. Deci, R.M. Ryan, Intrinsic Motivation 
and Self-determination In Human Behavior, New 
York 1985; R.M. Ryan, E.L. Deci, Self-determina-
tion Th eory and the Facilitation of Intrinsic Moti-
vation, Social Development, and Well-being, 
„American Psychologist” 2000, No. 55, s. 68–78; 
R.M. Ryan, E.L. Deci, Th e Darker and Brighter 
Sides of Human Existence: Basic Psychological 
Needs as Unifying Concept, „Psychological Inqu-
iry” 2000, No. 4, s. 319–338; E.L. Deci, R.M. Ryan, 
Th e „What” and „Why” of Goal Pursuits: Human 
Needs and the Self-determination of Behavior, 
„Psychological Inquiry” 2000, No. 11, s. 227–268; 
E.L. Deci, R.M. Ryan, Facilitating Optimal Moti-
vation and Psychological Well-being across Life’s 
Domains, „Canadian Psychology” 2008, No. 49, 
s. 14–23.

atywności i  produktywność w  działaniu, 

zachowanie dobrego samopoczucia oraz 

zdrowia psychicznego w znacznej mierze 

uwarunkowane jest zaspokojeniem trzech 

podstawowych potrzeb psychicznych: (1) 

potrzeby utrzymywania pozytywnych rela-

cji z innymi, (2) potrzeby autonomii i (3) 

potrzeby kompetencji. Autorzy wyraźnie 

podkreślają, iż warunkiem prawidłowego 

funkcjonowania człowieka jest zaspokaja-

nie wszystkich trzech potrzeb, zaspokajanie 

tylko jednej lub dwóch z nich nie jest wy-

starczające. Tworzą one swoistą triadę, sta-

nowiącą fundament dobrego zrównoważo-

nego rozwoju, realizującego tak osobiste 

aspiracje i plany, jak i spełniającego oczeki-

wania i standardy społeczne.

Badania prowadzone w oparciu o kon-

cepcję samostanowienia dostarczają szere-

gu niezwykle ważnych danych na temat 

znaczenia i długofalowych konsekwencji 

zaspokojenia bądź niezaspokojenia tych 

trzech podstawowych potrzeb, i tak m.in.: 

–  Wykazano14, że zaspokojenie tych 

trzech podstawowych potrzeb psy-

chicznych prowadzi nie tylko do wy-

kształcenia, ale i  utrzymywania się 

motywacji wewnętrznej, na którą 

składają się ciekawość i tendencja do 

poszukiwania nowości oraz wyzwań, 

gotowość do poszerzania i korzysta-

nia ze swoich zdolności, tendencja do 

eksploracji, podejmowania ryzyka 

oraz do uczenia się.

14  R.M. Ryan, E.L. Deci, Self-determination 
Th eory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, 
Social Development, and Well-being, „American 
Psychologist” 2000a, No. 55, s. 68–78.
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–  Ustalono, iż specyfi czne wzorce fru-

stracji tych potrzeb są jednym z klu-

czowych czynników psychicznych, 

uczestniczących w powstawaniu róż-

nych form zaburzeń psychicznych, 

m.in. depresji15, zaburzeń zachowa-

nia16 zaburzeń odżywiania się, jak: 

anoreksja, bulimia czy chorobliwa 

otyłość17, wreszcie zaburzeń obsesyj-

no-kompulsywnych18.

–  Stwierdzono, iż zaspokojenie potrzeby 

utrzymywania pozytywnych relacji 

(doświadczanie autentycznej akcepta-

cji) oraz potrzeby autonomii (możli-

wości dokonywania wyborów) istot-

nie wspiera internalizację wartości 

reprezentowanych przez otoczenie19.

15  T. Kasser, R.M. Ryan, Further Examining 
the American Dream: Diff erential Correlates of 
Intrinsic and Extrinsic Goals, „Personality and 
Social Psychology Bulletin” 1996, No. 22, s. 80–87. 

16  Ibidem.
17  J. Strauss, R.M. Ryan, Autonomy Distur-

bances in Subtypes of Anorexia Nervosa, „Journal 
of Abnormal Psychology” 1987, No. 96, s. 254–
258; G.C. Williams, V.M. Grow, Z. Freedman, 
R.M. Ryan, E.L. Deci, Motivational Predictors of 
Weight Loss and Weight-loss Maintenance, „Jour-
nal of Personality and Social Psychology” 1996, 
No. 70, s. 115–126.

18  R.M. Ryan, E.L. Deci, W.S. Grolnick, Au-
tonomy, Relatedness, and the Self: Th eir Relation to 
Development and  Psychopathology [w:] Develop-
mental Psychopathology (No. 1, s.  618–655), 
D. Cicchetti, D.J. Cohen (red.), New York 1995.

19  R.M. Ryan, Agency and Organization: In-
trinsic Motivation, Autonomy and the Self in Psy-
chological Development [w:] Nebraska Symposium 
on Motivation: Developmental Perspectives on 
Motivation (No. 40, s. 1–56), J. Jacobs (red.), Lin-
coln 1993; R.M. Ryan, E.L. Deci, Th e Darker and 
Brighter Sides of Human Existence: Basic Psycho-

–  Ustalono, że zaspokojenie każdej 

z trzech potrzeb niezależnie wpływa 

na codzienne poczucie dobrostanu, 

rozumianego jako poczucie zdrowia 

psychicznego i satysfakcji z życia20.

–  Wykazano, że niezaspokojenie po-

trzeb kompetencji, autonomii i utrzy-

mywania pozytywnych relacji prowa-

dzi do poczucia bezradności i osła-

bienia, a nawet zaniku wewnętrznej 

motywacji21.

Naszym zdaniem, podjęcie szeroko za-

krojonych działań na rzecz takiego prze-

kształcenia środowiska tak pierwotnej, jak 

i wtórnej socjalizacji, aby w sposób świado-

my i celowy wspierało zaspokajanie wymie-

nionych potrzeb (więzi, autonomii i kompe-

tencji), mogłoby w istotny sposób przyczy-

nić się zarówno do poprawy społecznych 

warunków rozwoju, jak i do – jako dalszej 

konsekwencji – poprawy kondycji psychicz-

nej młodego pokolenia. Chodzi nam tu za-

równo o środowisko naturalne – rodzinne, 

rówieśnicze, sąsiedzkie, lokalne, jak i środo-

wisko instytucjonalne, w przypadku dzieci 

i  młodzieży związane przede wszystkim 

z  procesem edukacji i  miejscami pierw-

logical Needs as Unifying Concept, „Psychological 
Inquiry” 2000, No. 4, s. 319–338.

20  H.T. Reis, K.M. Sheldon, S.L. Gable, J. Ro-
scoe, R.M. Ryan, Daily Well-being: Th e Role of 
Autonomy, Competence, and Relatedness, „Perso-
nality and Social Psychology Bulletin” 2000, 
No. 26, s. 419–435.

21  A.K. Boggiano, Maladaptive Achievement 
Patterns: A Test of a Diathesis-stress Analysis of 
Helplessness, „Journal of Personality and Social 
Psychology” 1998, No. 37, s. 1462–1468.
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szych praktyk zawodowych czy pierwszej 

pracy.

Można założyć, że faktyczne wspieranie 

zaspokajania podstawowych potrzeb więzi 

i pozytywnych relacji z innymi, autonomii 

i kompetencji umożliwiłoby zmianę aktual-

nie wyraźnie niekorzystnych relacji między 

starszymi pokoleniami – rodziców i  na-

uczycieli a młodszymi pokoleniami – dzieci 

i młodzieży. Doświadczanie przez pokole-

nie młodszych zaspokojenia swoich najważ-

niejszych potrzeb psychicznych w środowi-

sku tworzonym przez pokolenie starszych 

czy lepiej – współtworzonym przez oba 

pokolenia mogłoby w  istotnym stopniu 

przyczynić się do odtworzenia i wzmocnie-

nia realnej więzi między pokoleniami, a to 

mogłoby – w dalszym planie – przeciwdzia-

łać procesom anomii społecznej. Ponadto 

nie tylko młodsi mogliby przekonać się, że 

są rozumiani i akceptowani przez starszych. 

Byłoby to także ważne doświadczenie poko-

leń starszych, ponieważ pozwoliłoby im do-

strzec, że są lepiej rozumiane i akceptowane 

przez pokolenia młodsze. 

W oparciu o wyniki badań, w dużym 

skrócie przytoczone wyżej, można przy-

puszczać, iż zaspokojenie podstawowych 

potrzeb psychicznych mogłoby przyczynić 

się do szerszego internalizowania norm 

i  wartości społecznych, co w  warunkach 

gwałtownego spadku gotowości młodych 

ludzi do respektowania norm byłoby nie-

zwykle pożądanym efektem.  Z drugiej stro-

ny tylko człowiek, który ma jednocześnie 

zaspokojone potrzeby bliskości, autonomii 

i  kompetencji, może być człowiekiem 

w sposób twórczy realizującym projekt wła-

snego życia, czy jak wiele lat temu określił 

to Kazimierz Obuchowski22 – człowiekiem 

twórczo adaptującym się, wprowadzającym 

zmiany w otoczeniu, w jakim przyszło mu 

żyć, dostosowującym to otoczenie do swo-

ich zamierzeń i  planów długofalowych, 

a nie tylko do aktualnych potrzeb i doraź-

nych planów działania.

6. Podsumowanie 1: diagnoza

Zatem, naszym zdaniem, możliwe jest ogra-

niczanie i minimalizowanie efektu „psycho-

-fali”, który coraz mocniej zakłóca proces 

wkraczania w dorosłość kolejnych roczni-

ków młodych ludzi. Brak działań, które sku-

tecznie pozwoliłyby na zminimalizowanie 

tego efektu, traktujemy jako fakt szczególnie 

zagrażający kondycji młodych pokoleń. Za-

niedbanie w tym zakresie może doprowa-

dzić do znacznej utraty kapitału społeczne-

go i powstawania coraz większej luki mię-

dzypokoleniowej. Źródeł tego efektu upa-

trujemy w kilku obszarach.

Po pierwsze, trudny jest sam w sobie 

przebieg kryzysu tożsamości w okresie do-

rastania – wczesnym, w wieku gimnazjal-

nym, kiedy to w bólach kształtuje się tożsa-

mość grupowa, i późnym – w wieku ponad-

gimnazjalnym, kiedy kształtują się zręby 

tożsamości  indywidualnej i gotowość do 

wchodzenia w  bliskie intymne związki. 

O tym, jak trudny jest to dziś proces, może 

świadczyć pojawienie się – za sprawą J.J. Ar-

22  K. Obuchowski, Adaptacja twórcza, War-
szawa 1985.
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netta23 – nowego określenia na ten czas 

w rozwoju, a mianowicie „wyłaniająca się 

(emerging) dorosłość”.

Po drugie, trudne są dziś warunki 

 doświadczania, przeżywania i poznawczego 

opracowywania oraz poszukiwania spo-

sobów rozwiązania kryzysu tożsamości. 

Czynnikiem obciążającym jest przede 

wszystkim brak stałości w zakresie wartości 

i wzorców jako układów odniesienia dla 

własnych wyborów. Ponadto adolescenci 

mają często mocno obiektywnie ograniczo-

ną możliwość dokonywania wyborów doty-

czących własnego tu i teraz, czyli zaspoka-

jania aktualnych potrzeb, w tym wieku roz-

wojowym silnie związanych z eksploracją 

i  podejmowaniem ryzyka (a  to oznacza 

frustrację potrzeb autonomii i kompetencji 

wg koncepcji Ryana i Deciego). 

Ponadto ich nie zawsze dobre relacje ze 

starszymi – rodzicami, nauczycielami, inny-

mi dorosłymi – powodują frustrację potrze-

by więzi, trzeciej z potrzeb fundamental-

nych wg koncepcji Ryana i Deciego. Stawia-

my tu hipotezę, iż problemy w  relacjach 

interpersonalnych młodsze–starsze pokole-

nie w dużym stopniu związane są z tym, że 

to osoby ze średniego i starszego pokolenia 

nie poradziły sobie i nie radzą ze zmianą 

społeczną, która ich dotknęła. To oni, jako 

dzieci i nastolatki, zapewne nie opanowali, 

bo nie musieli, takich kompetencji, które 

23  J.J. Arnett, Emerging Adulthood. A Th eory 
of Development from the Late Teens through the 
Twenties, „American Psychologist” 2000, 
No. 55(5), s. 469–480; J.J. Arnett, Conceptions of 
the Transition to Adulthood: Perspectives from 
Adolescence through Midlife, „Journal of Adult 
Development” 2001, No. 8(2), s. 133–143.

pozwalają skutecznie zaspokajać swoje po-

trzeby w szybko i nieprzewidywalnie zmie-

niających się warunkach życia. Zatem zagu-

bieni czy pogubieni rodzice i nauczyciele 

nie mogą stanowić źródła dobrego wsparcia 

dla szukających swej drogi w życiu dzieci 

i uczniów.

Do istotnych okoliczności zewnętrz-

nych utrudniających rozwiązywanie kryzy-

su tożsamości i budowanie wielowarianto-

wego projektu swego życia zaliczamy też 

specyficzne współczesne kulturowo-spo-

łeczne naciski, choćby te związane z wszech-

obecnym konsumpcjonizmem uprzedmio-

tawiającym jednostki i  indukującym im 

określone potrzeby czy te związane z obiet-

nicą szybkiego i łatwego sukcesu.

Trzecim czynnikiem mogącym nasilać 

efekt „psycho-fali” jest, według nas, niedo-

statek zasobów osobistych młodych ludzi, 

przede wszystkim tych, które dotyczą na-

wiązywania i podtrzymywania głębokich 

więzi emocjonalnych z innymi ludźmi, po-

czucia autonomii z jednoczesną gotowością 

do ponoszenia konsekwencji własnych wy-

borów oraz poczucia kompetencji i przeko-

nania o własnej skuteczności. Nie dysponu-

jemy, niestety, wynikami systematycznych 

badań, które mogłyby potwierdzić nasze 

przypuszczenia, ale sądzimy, iż dzieci i mło-

dzież w Polsce mogą doświadczać znacznej 

frustracji potrzeb bliskości, autonomii 

i skuteczności już od wczesnych lat życia. 

Naszym zdaniem na społeczne zanie-

dbania w tym obszarze pośrednio wskazuje 

choćby fakt, że nie były dotąd w Polsce pro-

wadzone badania pozwalające oszacować 

procentowy rozkład poszczególnych wzor-
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ców relacji przywiązania, którą względem 

swoich opiekunów dzieci tworzą już 

w pierwszym roku swojego życia (na świe-

cie takie badania prowadzone są już od po-

czątku lat osiemdziesiątych XX wieku). 

O stanie kompetencji dzieci do tworzenia 

relacji społecznych mogą pośrednio świad-

czyć wyniki raportu międzynarodowego 

HBSC24. Badano dzieci jedenasto-, trzyna-

sto- i piętnastoletnie z 39 krajów. W rankin-

gu dzieci, które deklarują, iż mają troje 

i  więcej przyjaciół tej samej płci, Polska 

znajduje się dopiero na 36. miejscu. Niemal 

najniższy w zestawieniu jest też odsetek na-

szych dzieci, które zgadzają się ze stwierdze-

niem, że większość uczniów w ich klasach 

jest miła i pomocna: wśród 11-latków Pol-

ska jest na 39. pozycji, wśród 13-latków na 

37., a wśród 15-latków na 38.

Mamy więc tu trzy czynniki: (a) natural-

ną trudność „rozwojową”, związaną z kryzy-

sem tożsamości, (b) trudne okoliczności 

zewnętrzne, związane ze słabym systemem 

wsparcia dla dorastających oraz (c) niedo-

statki w zakresie kompetencji osobistych 

z poprzednich okresów rozwojowych. Ich 

interakcja daje w  rezultacie znaczne za-

chwianie równowagi między (1) wyzwania-

mi, przed jakimi dzisiaj stają młodzi ludzie 

(interpretacja w  kategoriach zagrożeń), 

a (2) ich zasobami osobistymi (niedostatek 

kluczowych osobistych kompetencji) i (3) 

24  Social Determinants of Health and Well-
-being among Young People. Health Behaviour in 
School-aged Children (HBSC) Study: International 
Report from the 2009/2010 Survey, C. Currie, 
C. Zanotti, A. Morgan, D. Currie, M. de Looze, 
Ch. Roberts, O. Samdal, O.R.F. Smith, V. Barne-
kow (red.), Copenhagen 2012.

zasobami społecznymi (deficyt wsparcia 

społecznego), co prowadzi do znacznego 

psychicznego obciążenia i w dłuższej per-

spektywie do różnych zaburzeń funkcjono-

wania opisywanych jako efekt „psycho-fali”.

7. Podsumowanie 2: pomoc

Zestawienie tych wszystkich czynników ry-

zyka (niskie zasoby osobiste młodych ludzi, 

niskie zasoby społeczne w  ich otoczeniu 

i brak lub nieadekwatne wsparcie oraz licz-

ne wyzwania, z braku odpowiednich kom-

petencji często interpretowane jako zagro-

żenia) wskazuje nam jednak jednocześnie 

kilka obszarów, które mogą stać się zacząt-

kiem nowego, o ile poddane zostaną odpo-

wiednim działaniom. 

Pierwszy z nich to pomoc dla rodziców 

i nauczycieli czyli dla „dostawców wsparcia”. 

Oni także, podobnie jak ci, których mają 

wspierać, muszą mieć zaspokojone swoje 

fundamentalne potrzeby – więzi, autonomii 

i kompetencji. Jest to zadanie dla samych 

nauczycieli, (np. warsztatowe grupy samo-

pomocy, samokształcenia) i wychowawców 

(animowanie grup wsparcia dla rodziców 

uczniów), dla ich dyrektorów (decyzje orga-

nizacyjne i fi nansowe) i decydentów wyż-

szych szczebli w systemie edukacji (decyzje 

koncepcyjne związane z  wizją edukacji 

i  wizją pomocy psychologiczno-pedago-

gicznej także dla nauczycieli, a nie tylko dla 

uczniów).  Dopiero, gdy ten – po stronie 

dorosłych – osobisty fundament zostanie 

nieco wzmocniony, sensowne jest myślenie 

o narzędziach czyli np. „laptopie dla każde-

go nauczyciela”, o e-dziennikach, klasach 
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laptopowych, e-bookach, tablicach interak-

tywnych, różnego typu warsztatach, np. 

asertywności dla uczniów, doradcach zawo-

dowych w szkołach itp.

Drugi obszar to kompetencje nastolat-

ków i młodych dorosłych. Oznacza to po-

wrót do szerokiego myślenia o edukacji oraz 

społeczno-kulturowej formatywnej roli 

i funkcjach szkoły, nie tylko w kategoriach 

dydaktycznych, kształtowania wiedzy czy 

umiejętności, realizowania „kanonu”, „mini-

mum” czy „podstawy programowej”, przygo-

towywania do określonego zawodu, spełnia-

nia doraźnych oczekiwań niezadowolonych 

pracodawców i  sfrustrowanych brakiem 

sukcesu polityków, ale także, a my powie-

dzielibyśmy – przede wszystkim – w katego-

riach wychowawczych, czyli tworzenia spo-

łecznego środowiska wspólnego uczenia się 

ludzi w różnym wieku i o różnych kompe-

tencjach w różnych dziedzinach. 

Te kluczowe, bazowe, fundamentalne, 

osobiste kompetencje to m.in.: gotowość 

dokonywania wyborów, podejmowania ry-

zyka i  ponoszenia odpowiedzialności; 

umiejętność podejmowania decyzji w nie 

do końca określonych warunkach; konstru-

owanie elastycznego planu działania oraz 

wielowariantowych projektów działania 

o różnej perspektywie czasowej, w tym pro-

jektu własnego życia; nawiązywanie relacji 

opartych na emocjonalnym kontakcie 

z różnymi osobami, także jakkolwiek „inny-

mi”; umiejętność współpracy z innymi nie-

zależnie od osobistych sympatii i antypatii;  

organizowanie warunków działania sobie 

i innym. Zgodnie z koncepcją Ryana i De-

ciego te kompetencje będą się jednak kształ-

towały i rozwijały tylko u osób, u których 

zaspokojone  zostaną ich bazowe potrzeby 

– więzi i pozytywnej relacji z innymi, auto-

nomii i kompetencji.

Te potrzebne tak bardzo w  długim 

i żmudnym dziś procesie wkraczania w do-

rosłość kompetencje mogą się zatem 

ukształtować tylko w  takim środowisku 

społecznym – rodzinnym, rówieśniczym, 

sąsiedzkim, instytucjonalnym, w tym szkol-

nym – w którym z jednej strony dorośli sa-

mi te zasoby mają, a z drugiej tak organizu-

ją społeczne środowisko uczenia się, że 

możliwe jest ich nabywanie i  rozwijanie. 

A to oznacza, że to środowisko wychowaw-

cze domu czy środowisko społeczno-wy-

chowawcze szkoły i „wokół szkoły” (lokalna 

społeczność, ale także media różnego typu) 

powinny tworzyć warunki do zaspokajania 

potrzeby więzi, autonomii i kompetencji, 

czyli opierać się na wzajemnym szacunku, 

idei współpracy, a nie rywalizacji, na podej-

mowaniu działań na rzecz nadrzędnego 

celu, np. dobra wspólnego. Oznacza to także, 

iż szczególnie środowisko instytucjonalne 

powinno być z tego punktu widzenia zorga-

nizowane tak, by respektowało zasadę em-

powermentu  i zasadę subsydiarności. Po-

winno też umożliwiać wszystkim członkom 

danej instytucjonalnej społeczności (np. 

w szkole: uczniom, nauczycielom i rodzi-

com) podejmowanie działań wg zasady ak-

tywnej społecznej partycypacji, związanej 

z podzielaniem wartości leżących u pod-

staw wybieranych celów i metod ich osiąga-

nia oraz – w konsekwencji – z podzielaniem 

odpowiedzialności za skutki podejmowa-

nych działań. 
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Podobnie jak Autorka raportu, jesteśmy 

przekonani, iż stoimy dziś przed wielkim 

i  trudnym zadaniem stworzenia „nowej 

koncepcji wspólnotowości”. Naszym zda-

niem wzbudzanie społecznej świadomości 

i budowanie gotowości do tworzenia wa-

runków umożliwiających zaspokajanie tria-

dy podstawowych potrzeb psychicznych 

może być pomocne w tworzeniu wspólnoty, 

w której równie cenionymi i niewykluczają-

cymi się wartościami będą autonomia 

i kompetencje jednostek oraz prospołecz-

ność i odpowiedzialność za los innych. 

Anna Izabela Brzezińska, 

Tomasz Czub, Anna Nowotnik,

Małgorzata Rękosiewicz
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Ewa Narkiewicz-Niedbalec: Co naprawdę 

wiedzą socjologowie o młodych Polakach 

– co politycy mają im do zaoferowania?

Opracowanie, które stało się inspiracją do 

napisania niniejszego tekstu, jest publikacją 

nietypową, na co wskazują nazwiska głów-

nych jego wykonawców. Pierwszy to dr Mi-

chał Boni – w jednej osobie socjolog z dok-

toratem z tej dyscypliny i polityk, ostatnio 

minister informacji i cyfryzacji w rządzie 

Donalda Tuska. Druga autorka to profesor 

socjologii, znana badaczka problematyki 

młodzieży Krystyna Szafraniec z  UMK 

w Toruniu. Trzeci z autorów to Piotr Arak 

– ekspert Programu Narodów Zjednoczo-

nych ds. Rozwoju (UNDP), w latach 2008–

–2012 pracownik Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów i  Ministerstwa Administracji 

i Cyfryzacji, m.in. jako doradca Minister-

stwa Administracji i  Cyfryzacji (MAiC). 

Eksperckie opracowania, zamawiane przez 

polityków, instytucje rządowe lub instytucje 

o charakterze stowarzyszeń, mają zwykle 

cały zespół autorów, wśród których odpo-

wiedzialność za głoszone tezy, dobór mate-

riału empirycznego jest rozłożona na wiele 

osób. Trójka wymieniona powyżej opraco-

wanie przygotowała po cyklu seminariów, 

które odbyły się w 2010 i 2011 roku, z udzia-

łem kilkunastu osób przedstawionych 

w materiale z imienia i nazwiska – akade-

mickich i nieakademickich socjologów, pe-

dagogów, lekarzy, terapeutów, przedstawi-

cieli różnorodnych organizacji i stowarzy-

szeń młodzieżowych i edukacyjnych (np. 

Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Insty-

tutu Edukacji Społecznej, Dolnośląskiej Ra-

dy ds. Młodzieży, Forum Dialogu Społecz-

nego, Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, 

Fundacji Instytutu Spraw Publicznych), 

stowarzyszeń działających na rzecz ludzi 

z wyraźnie określonymi problemami (np. 

Poradni Profi laktyki i Terapii Uzależnień 

MONAR, komisji ds. Przeciwdziałania Nar-

komanii i HIV/AIDS, Instytutu Psychiatrii 

i Neurologii) oraz reprezentantów instytucji 

rządowych, takich jak: Ministerstwo Eduka-

cji Narodowej, delegujących do seminariów 

reprezentantów z Wydziału Spraw Europej-

skich czy Departamentu Zwiększania Szans 

Edukacyjnych. Można zatem przypuszczać, 

iż w tak zróżnicowanym gronie znawców 

problematyki młodzieży przedyskutowane 

zostały jeśli nie wszystkie, to większość naj-

ważniejszych problemów młodego pokole-

nia. Wynik tych debat został spisany – to 


