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Treść: 1. W prowadzenie. 2. Ruch „Sw iatło-Życie” — Geneza, s tru k tu ra  
i cele. 3. Opis badań i zastosowane metody. 4. Analiza statystyczna w y
ników  badań postaw  religijnych. 5. Uwagi końcowe.

1. WPROWADZENIE

A rtykuł ten stanowi fragment większej całości dotyczącej 
badań nad oddziaływaniem ruchu „Swiatło-Życie” (dalej — 
RSŻ) na formowanie się różnych cech osobowości \

W artykule tym usiłuję odpowiedzieć na pytanie, czy mło
dzież z RŚŻ różni się od młodzieży z grupy kontrolnej inten
sywnością i rozbudową postaw religijnych i czy te ewentualne 
zmiany spowodowane są oddziaływaniem RŚŻ.

Badania nad postawami religijnymi w Polsce prowadzone są 
z pozycji dwóch nurtów: marksistowskiego i katolickiego. Mark
sistowski punkt widzenia prezentują tacy autorzy jak: Paweł- 
czyńska (1961), Trybusiewicz (1964), Rembowski (1966). Obu- 
chowski (1973), Mika (1974), Nowak (1976), Mądrzycki (1977, 
1980), Zych (1981).

„Studia marksistowskie — jak pisze badacz tej problematyki 
J. Bazylak — cechuje duża oryginalność, konkretność i solid
ność, ale są one obciążone zbytnio założeniami odgórnymi,
0 charakterze filozoficznym oraz socjologicznym. W rezultacie, 
niemal wszystkie te badania zmierzają do potwierdzenia założe
nia, że postawy religijne są prostym następstwem warunków 
życia ekonomiczno-społecznego, zwłaszcza klasowego, jakkol
wiek zmiany w tych postawach dokonują się dosyć powoli
1 opornie” 2.

1 W. Nowicki, O ddziaływanie ruchu „Swiatło-Zycie” na kształtow anie  
się postaw  relig ijnych i wartościujących m łodzieży, W arszawa 1986, 
mps A rchiw um  ATK.

2 J. Bazylak, P ostaw y religijne i ich zm iany, w: Studia z psychologii, 
ATK, W arszawa 1983, t. I, 8.



Nurt katolicki reprezentują tacy autorzy jak: W. Prężyna 
(1967, 1968, 1981), W. Piwowarski (1970, 1981), Z. Chlewiński 
(1973, 1982), R. Pomianowski (1976, 1978, 1979), S. E. Dobrza- 
nowski (1979), Cz. Walesa (1982), J. Bazylak (1981, 1982, 1984), 
J. Mariański (1983), S. Kuczkowski (1982), K. Ostrowska (1986).

Niżej zaprezentowane badania wyrastają z nurtu badań pro
wadzonych na uczelniach katolickich.

Jeżeli chodzi o teoretyczne zagadnienie postaw religijnych, 
to w zależności od szkoły psychologicznej, są one różnie defi
niowane. W badaniach oparłem się na definicji W. Prężyny.

W. Prężyna sądzi, że „... nie ma jakichś specyficznych pos
taw religijnych. S truktura postawy religijnej i postawy w 
ogóle jest analogiczna. O religijnym charakterze postawy decy
duje tylko religijna treść przedmiotu” 3.

W konsekwencji do przyjętego stanowiska W. Prężyna de
finiuje postawę religijną jako „względnie stałe, pozytywne lub 
negatywne ustosunkowanie się (intelektualno-przekonaniowe, 
emocjonalno-motywacyjne i behawioralne) jednostki wobec 
nadprzyrodzoności” 4.

Jeśli chodzi o ustosunkowanie się intelektualne (poznawcze) 
w postawie religijnej, to jednostka może posiadać ogólną orien
tację o Bogu i religii lub też może mieć szeroką wiedzę teolo
giczną, na podstawie której potrafi wyodrębnić różne systemy 
religijne i jasno określić przedmiot swojej postawy. Podobnie 
jest z elementem emocjonalnym i behawioralnym. Pierwszy 
z nich może przebiegać od prostych emocjonalnych, zaintereso
wań do bogatych i złożonych uczuć wyższych, drugi objawiać 
się może prostymi reakcjami albo też planowym i zorganizo
wanym działaniem.

J. Bazylak, zgadzając się w zasadzie z powyższym stanowis
kiem, uważa, że dość trudno jest ustalić kryterium  odróżnie
nia, co jest postawą religijną, a co jakąś inną. Ostatecznie 
proponuje on trzy takie kryteria:

a) kryterium  treści — ta postawa jest religijna, która ma 
religijną treść odniesienia (Bóg, dusza, życie wieczne, obja
wienie, itp.);

b) kryterium  świadomości — ta postawa jest religijna, któ
rą świadomość człowieka, a raczej grupy społecznej, określa 
jako religijną, np. jakaś czynność jest uważana za praktykę 
religijną, jakiś dramat za misterium liturgiczne itp.;

s W. Prężyna, Funkcja postaw y religijnej w  osobowości człowieka, 
KUL, Lublin 1981, 44.

1 Tamże, 45.



c) kryterium  znaków i symboli — o tym, co brać jako re
ligijne, a co jako niereligijne, decydują znaki miarodajne dla 
danego kręgu kulturowego i społecznego. Wśród tych znaków 
największą rolę odgrywają znaki językowe. Postawa religijna 
jest uznawana za taką dzięki znakom języka, które mają cha
rakter religijny i określają granicę między postawą religijną 
a pozareligijną (np. ryty, sakramenty, sztuka sakralna, zwykłe 
określenia czy nazwy itp .)5.

Przedmiotem moich badań są postawy religijne młodzieży.
Materiał badań stanowi 400 osób w wieku od 16 do 18 lat, 

tworzących dwie grupy: eksperymentalną i kontrolną.
RSŻ, jako model programu kształcenia współczesnego chrześ

cijanina, istnieje około 20 lat. Można przyjąć, że jest to wy
starczający okres czasu dla sprawdzenia jego efektywności. 
Dokonać tego można np. przez badanie postaw religijnych mło
dzieży należącej do RŚŻ. Takie badania już istnieją i zostały 
przeze mnie przeprowadzone w 1984 r. O ile mi wiadomo nikt 
przedtem nie badał postaw religijnych młodzieży w RSŻ i nie 
analizował psychologicznych mechanizmów oddziaływania tegoż 
ruchu.

2. RUCH „SW IATŁO-ŻYCIE” — GENEZA, STRUKTURA I  CELE

Ruch „Swiatło-Życie” stanowi zjawisko religijne, przyku
wające uwagę nie tylko teologów lecz także m.in. psychologów 
i socjologów religii.

Dla badaczy interesujący jest fakt, że RSŻ, jako ruch reli
gijny, skupia aktualnie znaczny odsetek młodzieży ze szkół 
średnich, a więc w takim wieku, w którym  dorastająca mło
dzież najczęściej stroni od grupy religijnej i jest przyciągana 
przez grupy konkurencyjne, których zasady postępowania wy
kluczają nieraz praktycznie wierność Kościołowi (są to grupy 
przyjaciół, grupy zbierające się w celach rozrywkowych, grupy 
zawodowe itp .)6.

Z dostępnych statystyk wynika, że w latach 1979—1984 u- 
czestniczyło w oazowych rekolekcjach prowadzonych przez RSŻ 
około 300 000 młodzieży polskiej, poszukującej nowych dróg 
życia religijnego 7.

5 J . Bazylak, Postaw y religijne m łodzieży i ich zw iązek z  w ybranym i 
elem entam i osobowości, ATK, W arszawa 1984, 25.

6 Por. H. C arrier, Rola grup odniesienia w  integracji postaw  reli
gijnych, w: P. H ou tart (red.): Socjologia religii, Pax, W arszawa 1962, 
133.

7  Por. J . M ariański, Małe grupy szansą apostolstwa św ieckich, Homo 
Dei 55 (1986) 1, 42.



Ruch „Swiatło-Życie”, który przyjął taką nazwę na I K rajo
wej Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu w lutym 1976 r., 
znany przedtem jako ruch „Żywego Kościoła”, względnie po
pularnie jako ruch „oazowy”, wywodzi się z prób wypraco
wania metody rekolekcji przeżyciowych dla ministrantów, po
dejmowanych w diecezji katowickiej w latach 1951—1960 przez 
ks. Franciszka Blachnickiego. W tych latach została wypraco
wana specyficzna metoda Ruchu tj. metoda 15-dniowej oazy 
rekolekcyjnej8.

RŚŻ postawił sobie dwa zasadnicze cele:
— Współzawodnictwo w budowaniu i urzeczywistnianiu wspól

noty Kościoła, co w praktyce sprowadza się do odnowy 
parafii wg idei Soboru Watykańskiego II.

— Kształtowanie dojrzałej religijnie osobowości członków 
wspólnoty ".

RSŻ dla realizacji postawionych celów posiada określoną 
strukturę i metody działania. Podstawową komórką organiza
cyjną RSŻ jest mała grupa. Kilka lub kilkanaście takich grup 
tworzy wspólnotę lokalną przy parafii. Lokalne grupy tworzą 
wspólnotę rejonową, a te z kolei tworzą wspólnoty diecezjalne. 
Poszczególnym grupom przewodniczą animatorzy i moderato
rzy.

W tym  miejscu należy zaznaczyć, że RSŻ nie uważa siebie za 
organizację. Proponowane zaś formy i struktury  traktuje z 
wewnętrznym dystansem, jako konieczność życiową 10.

Podstawową metodą działania RSŻ są 15-dniowe rekolekcje 
wakacyjne, oparte w swoim układzie treściowym na rozważa
niu historii zbawienia w porządku różańcowym oraz według 
schematu roku liturgicznego.

Ich niewątpliwą wartością jest egzystencjalne zbliżenie do 
chrześcijaństwa i osobiste doświadczenie (przeżycie) jego isto
ty, jednocześnie w dwóch wymiarach: nadprzyrodzonym (otwar
cie się na Boga) i doczesnym (otwarcie się na ludzi żyjących 
obok).

8  Zob. H. K napik, K rótki zarys historii ruchu „Swiatło-Zycie”, 1980, 
1—14 (druk zw arty  odbity na m ałej poligrafii).

9 Zob. F. Blachnicki, Ewangelizacja w  procesie budowania now ej pa
rafii, „K oinonia” (Biuletyn odnowy parafii), 2 (1978), 1, 40—43 (druk 
zw arty, odbity techniką m ałej poligrafii).

1 0  Zob. I. J . Bartm ińscy, W spólnoty rodzinne ruchu  „Sw iatło -Zycie” 
(geneza — idea — efekty), Zeszyty Naukowe KUL, 24 (1981) 2—4, 
201.



[5] POSTAWY RELIGIJNE MŁODZIEŻY 65

OPIS BADAŃ I ZASTOSOWANE METODY

Przedmiotem referowanych badań są postawy religijne mło
dzieży.

Zbadałem dwie grupy młodzieży: dwustuosobową grupę mło
dzieży RŚŻ (grupa eksperymentalna), która co najmniej od 
dwóch lat uczestniczyła w tymże ruchu i dwustuosobową grupę 
młodzieży nie należącą do RŚŻ (grupa kontrolna). Ekspery
mentem objęto tylko młodzież wierzącą i uczęszczającą na ka
techizację. Z ogólnej liczby czterystu osób badanych, dwieście 
(200) osób stanowiły dziewczęta, a pozostałe dwieście — chłop
cy·

Najpierw w celu przeprowadzenia badań wytypowano losowo 
różne ośrodki duszpasterskie w Polsce, w takich miastach jak: 
Białystok, Mysłowice, Toruń, Warszawa.

Młodzież dobrano parami tak, aby każdej osobie z grupy eks
perymentalnej odpowiadała osoba z grupy kontrolnej. Przy 
doborze wzięto pod uwagę dane uzyskane przy pomocy ankiety 
zamieszczonej w „Kwestionariuszu do badań nad religijnością” 
W. Piwowarskiego, a więc: płeć (w obydwu grupach było 100 
dziewcząt i 100 chłopców), wykształcenie, typ szkoły, pocho
dzenie społeczne. W ten sposób dane środowiskowe zostały 
dokładnie dobrane, a różne czynniki niemożliwe do uchwycenia 
przez ankietę, jak np. atmosfera panująca w domu, niwelują 
się w liczbie tak wielkiej, jaką przyjęto do badań. Również 
wiek i poziom umysłowy młodzieży są zbliżone, ponieważ ba
daniami objęto młodzież w wieku od 16 do 18 lat, a ponadto 
badania testem OTK nie wykazały różnicy między obydwoma 
grupami w poziomie inteligencji. Po dokonaniu obliczeń sta
tystycznych okazało się, że obydwie grupy młodzieży nie róż
nią się także pod względem statusu ekonomicznego rodziców 
i poziomu lęku.

Jak już wspomniałem materiał badań stanowiło 400 osób, 
tworzących grupy: eksperymentalną i kontrolną. Obydwie gru
py poddane zostały psychologicznym badaniom w zakresie po
staw religijnych przy zastosowaniu następujących metod: „Ska
la postaw religijnych” 11 i „Kwestionariusz do badań nad reli
gijnością” 12.

11 Zob. W. Prężyna, Skala  postaw  religijnych, Roczniki Filozoficzne, 
16 (1968) 4, 75—89.

12 Zob. J. Bielecki, W ybrane m etody badania postaw w artościują
cych i religijnych, w: S. Siek (red.): W ybrane m etody badania osobo
wości, ATK, W arszawa, 1983, 415—481.
5 — Studia Philos. Christ, n r  1



Wyżej wymienione metody posiadają, ocenioną na próbach 
polskich, rzetelność i trafność.

Jako sposób oceny rzetelności „Skali postaw religijnych” (da
lej —■ SR) obrano metodę powtórnego badania tej samej grupy 
osób, w tych samych warunkach. Wartość liczbową rzetelnoś
ci uzyskano przez obliczenie współczynnika korelacji Pearsona 
między wynikami tych samych osób podczas pierwszego i dru
giego badania. Obliczony dla SR współczynnik korelacji wynosi 
r tt =  0,979; błąd standardowy (dla r) s=.005. Wynik jest sta
tystycznie istotny (p<C.001).

Trafność SR obliczono korelując wyniki uzyskane w SR z wy
nikami „Kwestionariusza praktyk religijnych”. Współczynnik 
korelacji obliczono na podstawie danych pierwotnych, stosując 
wzór Pearsona: r  =  .669, p<.001.

Trafność skali obliczono także korelując wyniki uzyskane 
w SR i w „Skali hierarchii wartości”. Po zastosowaniu wzoru 
Spearmana otrzymano następujący wynik: r tt =  .84, p < .0 0 1 1S.

Kwestionariusz Piwowarskiego nie ma dotąd przeprowa
dzonych większych badań nad jego wartością diagnostyczną. 
Z. Żywica obliczył korelację między wynikami badań tym 
Kwestionariuszem, a wynikami badań Skalą Prężyny. Materiał 
badań stanowiła 100 osobowa grupa młodzieży (50 dziewcząt 
i 50 chłopców).

Badania te można traktować jako przybliżoną ocenę trafności 
zewnętrznej Kwestionariusza. Oto współczynniki korelacji:
SR — wiedza religijna r =  .31
SR — ideologia religijna r  =  .61
SR — doświadczenie religijne r =  .66
SR — praktyki religijne r =  .69
SR — wspólnota religijna r  =  .57
SR — moralność religijna r =  .52

Wszystkie współczynniki korelacji są istotne na poziomie 
ufności .01 u.

W. Nowicki badał trafność wewnętrzną tegoż Kwestiona
riusza, obliczając interkorelacje między poszczególnymi jego 
parametrami. Współczynniki korelacji przedstawia niżej za
mieszczona tabela:

18 Zob. W. P rężyna, dz. cyt., 1968, 83—87.
1 4  Por. J. Bielecki, dz. cyt., 1983, 66—67.



N azwy
param etrów

Ideo
logia
relig.

Do-
świad.
relig.

P ra k 
tyki

relig.

W spól
nota
relig.

M oral
ność
relig.

Wiedza
relig ijna

.32** .36*** .27** 34* * * .33***

Ideologia
relig ijna .40*** .60*** .33*** .56***

Doświadcz.
relig ijne — X .32** .37*** .45***

P rak ty k i
relig ijne — — X .53*** 5 4 ***

W spólnota
relig ijna — — — X .51***

M oralność
relig ijna — — — — X

Tabela n r  1 . przedstaw iająca in terkorelacje  6  param etrów  składow ych 
„K w estionariusza do badań nad  religijnością”. W szystkie 
zaw arte  w  tabeli w artości w spółczynnika korelacji (r) 
są isto tne na poziomie ufności od . 0 1  do . 0 0 0 1  15.

Rzetelność Kwestionariusza Piwowarskiego zbadano metodą 
retestowania tej samej grupy młodzieży (100 chłopców i 100 
dziewcząt) w tych samych warunkach. Wartości liczbowe rze
telności uzyskano przez obliczenie współczynnika korelacji Pear- 
sona między wynikami tych samych osób z pierwszego i dru
giego badania. Niżej zamieszczono współczynniki korelacji uzy
skane dla poszczególnych parametrów: Wiedza religijna (r =  .84). 
Ideologia religijna (r =  .90), Doświadczenie religijne (r=.72), 
Praktyki religijne (r=.88), Wspólnota religijna (r=.70), Mo
ralność religijna (r =  .86). Wszystkie współczynniki korelacji są 
istotne na poziomie ufności: p<.001 1б.

Metody zastosowane do mierzenia postaw religijnych stano- 
,wią wynik określonych założeń teoretycznych, według których 
w pełnej strukturze religii wyróżnia się co najmniej 3 lub 4 
param etry (wymiary). Według Tilanusa należą do nich: 1. rze
czywistość nadprzyrodzona, 2. wspólnota religijna, 3. kult sta
nowiący odpowiedź na objawienie oraz 4. normy moralne, wy
nikające z wiary l7.

15 W. Nowicki, dz. cyt., 1986, 198.
16 Tamże, 199.
17 Zob. С. P. Tilanus, Zum  B egriff und den sozialwissenschaftlichen  

M essm ethoden der Religiosität, Essen, 1966, 27n.



Zarówno „Skala postaw religijnych” Prężyny, jak też i „Kwe
stionariusz do badań nad religijnością” Piwowarskiego uwzg
lędniają powyższe wymiary religijności.

Przechodzę do analiz statystycznych i interpretacji wyników 
badań.

4. ANALIZA STATYSTYCZNA WYNIKÓW BADAŃ POSTAW  
RELIGIJNYCH

Zasadniczym celem analizy statystycznej niniejszego roz
działu jest udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: czy 
młodzież z RŚŻ (grupa eksperymentalna) różni się od młodzie
ży z grupy kontrolnej nasileniem i rozbudową postaw reli
gijnych.

W celu zbadania istotności różnicy, między omawianymi gru
pami, zastosowano metodę statystyczną test „t — Studenta” 1S. 
Do zastosowania tej metody przystąpiono po stwierdzeniu, że 
rozkłady liczbowe badanych populacji mieszczą się w gra
nicach normalności (test Kołmogorowa)19. Jak już wspomnia
łem, postawy religijne obydwu grup, mierzono „Skalą Religij
ności” Prężyny i „Kwestionariuszem Religijności” Piwowar
skiego.

Otrzymano następujące wyniki liczbowe. Przedstawiają je 
niżej zamieszczone tabele.

Tabela 2. P rzedstaw iająca w yniki badań  istotności różnicy w  in ten 
sywności postaw y relig ijnej dziew cząt w  grupach: ekspery
m entalnej i kontrolnej

Skala do bada
n ia postaw  
relig ijnych  
W. P rężyny

grupa
eksperym entalna

grupa
kontrolna

t
Ni Xi Si n 2 X2 S2

aoo 189,04 24,67 1 0 0 174,34 30,41 3,75***

Nj, N2 — liczebności, xi, x 2  — średnie arytm etyczne, Si, S2 — odchy
lenia standardow e, t — w spółczynnik testu  „t — S tuden ta”

18 Zob. J. P. Guilford, Podstawowe m etody sta tystyczne w  psychologii 
i pedagogice, tł. J. W ojtyniak, PWN, W arszawa, 1964, 248n.

1S Zob. A. G óralski, M etody opisu i wnioskowania statystycznego w
psychologii, PWN, W arszawa, 1974, 228n.



Tabela 3. P rzedstaw iająca w yniki badań  istotności różnicy w  in ten 
sywności postaw y relig ijnej chłopców w  grupach: ekspery
m entalnej i kontro lnej

Skala do b ad a
n ia postaw  re 

ligijnych

grupa
eksperym entalna

grupa
kontrolna

Ni Ki Si n 2 x 2 s2
t

100 191,42 17,55 100 177,36 23,60 4,78**

Ni, N2  — liczebności, xi, x2  — średnie arytm etyczne, Si, S2 — odchy
lenia standardow e, t  ■— w spółczynnik testu  „t — S tuden ta”

Dane z tabeli nr 2 i 3 wskazują, że zarówno dziewczęta jak 
i chłopcy z grupy eksperymentalnej ujawniają większą inten
sywność postawy religijnej niż dziewczęta i chłopcy z grupy 
kontrolnej. Współczynnik istotności różnicy (t) testu „t — Stu
denta” dla dziewcząt wynosi t = 3,75, p<.001, a dla chłopców 
t=4,78, p<.001.

Jak już wcześniej wspomniałem intensywność postawy reli
gijnej to stopień natężenia siły z jaką jednostka obstaje przy 
swoich przekonaniach (religijnych poglądach)20.

Z badań tą skalą wynika również, że młodzież z RSŻ bardziej 
niż młodzież z grupy kontrolnej stoi w opozycji do takich 
twierdzeń, które: cuda oceniają jako złudzenie, istnienie Boga 
uważają za fikcję, a modlitwę za stratę czasu, spowiedź za po
niżanie człowieka, niebo i piekło za wytwór ludzkiej wyobraźni, 
a liczenie na pomoc Bożą za stratę czasu.

Rozbudowa postawy religijnej została zmierzona „Kwestio
nariuszem do badań nad religijnością” W. Piwowarskiego. 
Kwestionariusz zgodnie z przyjętymi założeniami teoretyczny
mi (religijność posiada takie wymiary jak: doktryna, wspólnota 
religijna, kult i normy moralne wynikające z wiary) mierzy 
takie param etry postawy religijnej jak: Wiedza religijna, Ideo
logia religijna, Doświadczenie religijne, Praktyki religijne, 
Wspólnota religijna, Moralność religijna.

Przyjm uje się, że ta osoba wierząca ma bardziej rozbudowa
ną postawę religijną, która udzieli jak najwięcej trafnych od
powiedzi na zawarte w kwestionariuszu pytania, w poszcze
gólnych parametrach.

20 Por. W. Prężyna, dz. cyt., 1968, 75.



Wyniki otrzymane za pomocą Kwestionariusza Piwowarskie
go przedstawiają niżej zamieszczone tabele:

Tabela 4. P rzedstaw iająca w yniki badań  istotności różnicy w  postaw ach 
relig ijnych  dziewcząt w  grupach: eksperym entalnej i kon tro l
nej

P aram etry
postaw y
relig ijnej

grupa
eksperym entalna

grupa
kontro lna

t

Ni Xi Si n 2 X2 s2

Wiedza
relig ijna
Ideologia
re lig ijna

1 0 0 38,52 13,31 1 0 0 29,14 11,67 5,30***

1 0 0 53,30 11,30 'ł-Ł o o
1

48,13 10,99 3,28**

Doświadcz.
relig ijne
P rak ty k i
relig ijne
W spólnota
re lig ijna
M oralność
relig ijna

1 0 0 19,72 5,83 1 0 0 17,20 6 , 1 0 2,99**

1 0 0 69,00 11,77 1 0 0 63,03 11,75 3,59**

1 0 0 36,71 9,27 1 0 0 35,62 1J1 , 0 2 0,76

1 0 0 33,04 9,89 1 0 0 310,31 9,31 2,03*

Ni, N2  — liczebności, Si, S 2  — odchylenia standardow e, X i, x 2  — średnie 
arytm etyczne, t  — w spółczynnik testu  „t — S tuden ta”

Wyniki z tabeli nr 4 wskazują, że dziewczęta z grupy eks
perymentalnej uzyskały wyższe, statystycznie istotne wyniki, 
w porównaniu z dziewczętami z grupy kontrolnej, w takich 
param etrach religijności jak: Wiedza religijna (t =  5,30, p<.001); 
Ideologia religijna (t =  3,28, p<C01); Doświadczenie religijne 
(t=2,29, p<.01), Praktyki religijne (t =  3,59, p<.01), Moral
ność religijna (t =  2,03, p<.05).

Z tabeli wynika także, że jedynie w parametrze „Wspólnota 
religijna” nie ma różnicy między dziewczętami z obydwu grup.

Chłopcy natomiast w grupie eksperymentalnej w porówna
niu z chłopcami z grupy kontrolnej uzyskali wyższe, statystycz
nie istotne wyniki we wszystkich badanych parametrach re
ligijności (tabela nr 5). I tak w parametrze „Wiedza religijna” 
t =  7,42, p<C.001; „Ideologia religijna” t =  6,22, p<.001; „Do
świadczenia religijne” t =5,21, p<.001; „Praktyki religijne” 
t = 7,15, p<C.001; „Wspólnota religijna” t = 3,32, p<.01 oraz 
„Moralność religijna” t =  5,20, p<.001.



Tabela 5. P rzedstaw iająca w yniki badań  istotności różnicy w  postaw ach 
relig ijnych chłopców w  grupach: eksperym entalnej i kontro l
nej

P aram e try
postaw y

relig ijnej

grupa
eksperym entalna

grupa
kontro lna

t
Νχ XI Si n 2 x 2 s2

Wiedza
relig ijna

1 0 0 41,13 12,54 1 0 0 27,31 14,40 7,24***

Ideologia
relig ijna 1 0 0 55,78 7,57 1 0 0 47,20 11,53 6 ,2 2 ***

Doświadcz.
relig ijne 1 0 0 19,79 5,65 1 0 0 15,54 5,88 5,21***

P rak ty k i
relig ijne 1 0 0 68,13 1 0 , 1 2 1 0 0 55,62 14,26 7,15***

W spólnota
relig ijna 1 0 0 36,25 6,92 1 0 0 32,67 8,27 3,32**

M oralność
relig ijna 1 0 0 35,60 7,65 1 0 0 28,79 10,61 5,21***

Ni, N2 — liczebności, Sj, S2  — odchylenia standardow e, X i, x 2  — średnie 
arytm etyczne, t  — w spółczynnik testu  „t — S tuden ta”

W oparciu o badania kwestionariuszem Piwowarskiego mo
demy twierdzić, że młodzież z RŚŻ posiada większy zakres 
wiedzy religijnej niż młodzież z grupy kontrolnej.

W skali „Ideologia religijna” różnica między badanymi gru
pami polega na tym, że młodzież RŚŻ trafniej niż młodzież 
z grupy kontrolnej udziela odpowiedzi na takie pytania jak np.: 
Czy wierzysz, że Bóg jest Stwórcą całego świata i ludzkości?, 
Kim według ciebie jest Jezus Chrystus? Czy wierzysz w to, 
że po śmierci oczekuje człowieka wieczna nagroda lub ka
ra?

Jeśli chodzi o skalę: „Doświadczenie religijne”, to młodzież 
z RŚŻ częściej niż grupa kontrolna przeżywa stany odczucia 
bliskości Boga i z tej racji ma większe poczucie bezpieczeństwa 
w trudnych sytuacjach życiowych.

W kolejnym parametrze (Praktyki religijne) młodzież z RŚŻ 
posiada większy niż grupa kontrolna zakres: ilość, rodzaj i 
jakość spełnianych praktyk religijnych, zwłaszcza jeśli chodzi 
o uczestnictwo we Mszy św., spowiedź i modlitwę.

Param etr: „Wspólnota religijna” różnicuje tylko chłopców 
obydwu grup. Chłopcy należący do RŚŻ przejawiają większe



niż chłopcy w grupie kontrolnej tendencje do wspólnej mod
litwy, bardziej interesują się i angażują w sprawy parafii.

Wyniki badań w parametrze: „Moralność religijna” wskazu
ją, że młodzież z RŚŻ oznacza się większym niż grupa kon
trolna rygoryzmem moralnym w zakresie takich problemów jak: 
sakramentalność i trwałość małżeństwa, ocena swobody sek
sualnej, praktykowanie ascezy i abstynencji, poszanowanie 
własności prywatnej i społecznej, wychowanie religijne dzie
ci.

5. UWAGI KOŃCOWE

Zaprezentowane wyżej badania eksperymentalne potwierdza
ją wcześniejsze przypuszczenia, że młodzież z RŚZ posiada 
bardziej intensywne i rozbudowane postawy religijne niż mło
dzież wierząca, ale nie zrzeszona w żadnym ruchu odnowy 
religijnej.

Wyniki przeprowadzonego eksperymentu z dużym prawdopo
dobieństwem pozwalają sądzić, że korzystne zmiany w posta
wach religijnych w grupach badanej młodzieży, zostały spo
wodowane formacyjnym oddziaływaniem ruchu „Swiatło-Ży
cie”.

U podstaw takiej konkluzji leży następujący tok rozumowa
nia:

Jeżeli istnieją dwie jednorodne grupy młodzieży o podob
nych param etrach społecznych, ekonomicznych, zdrowotnych 
i psychicznych i jedna z tych grup przez dwa lata jest poddana 
w RŚŻ intensywnemu, systematycznemu oddziaływaniu w kie
runku zmian postaw religijnych i jeżeli po zbadaniu tych po
staw w obydwu grupach występują różnice w ich intensyw
ności i rozbudowie, to można z dużym prawdopodobieństwem 
wnioskować, że zmiany te zostały spowodowane oddziaływ- 
niem RŚŻ.

Jest to rozumowanie zgodne zarówno z kanonami J. Milla jak 
też z ich uwspółcześnioną wersją stosowaną w badaniach hu
manistycznych 21.

Szczupłość miejsca, przeznaczonego na niniejszą publikację, 
ograniczyła możliwość przedstawienia poruszonej problematyki 
w nieco szerszym kontekście. Wszystkich zainteresowanych tą 
problematyką odsyłam do mojej rozprawy doktorskiej zaty
tułowanej „Oddziaływanie ruchu „Swiatło-Życie” na kształto
wanie się postaw religijnych i wartościujących młodzieży”.

21 Zob. R. M ayntz i współautorzy, W prow adzenie do m etod socjologii 
em pirycznej, PWN, W arszawa, 1985, 216—221.



UNTERSCHIEDS IN DER STEIGERUNG UND IN DER ENTWICKLUNG 
DER RELIGIÖSEN HALTUNGEN VON JUGENDGRUPPEN

Zusam m enfassung

Dieser Artikel bildet ein Fragment des grosseren Teils, der die 
Untersuchungen über die Beeinflussung der Bewegung „Licht-Leben” 
auf die Gesteltung von verschiedenen Charaktermarkmalem anbetrifft.

Die Bewegung „L icht-Leben” bekann t vorher als die Bewegung „der 
lebendigen K irche” stam m t aus den Ausarbeitungsprobein der M ethode 
von Bussübungen fü r die M instrante, diese P roben  w erden  in  den 
Jah ren  1951—1960 vom P rieste r Franciszek B lachnicki unternom m en.

Im  A rtikel versuche ich auf solche F rage zu an tw orten : ob die Jugend 
aus der Bewegung ,L ich t-L eben” sich von der Jugend  aus der K ontroll- 
gruppe in  der In tensitä t und in der Entw icklung der religiösen H altun 
gen un terscheidet und ob diese eventuellen  Ä nderungen durch Beein
flussung der Bewegung „Licht-Leben” verursach t sind.

Das U nterhuchungsm atenial — das sind 400 Personen: die zw eihun- 
dertige (200) Jugendgruppe, die w enigstens seit 2 Ja h re n  an dar Bewe
gung „Licht-Leben” tailgenommein ha t (Experim entalgruppe) und 200- 
-Personen-Jugandgruppe, die keiner religiösen Bewegung gehörte (Kon- 
trollgruppe). M it dem Experim ent hat m an n u r die glaubende Jugend, 
und welche an den R eligionsunterrichten teilnahm , um fasst.

Die oben genannten Jugendgruppen in  A lter ab 16 bis 18 Jahren , 
w urden psychologisch getestet, bei A nw endung folgender Methoden: 
„Skala der religiösen H altungen” von W. Prężyna und „Ein Fragebogen 
zu U ntersuchungen neber die R eligiositaet” von W. Piw owarski. Die 
U ntersuchungen haben vorhherige V erm utungen bestätigt, dass die zur 
Bewegung „L icht-Leben” gehörende Jugend im  Vergleich m it der Jugend, 
die die Korntrollgruppe bildet; m ehr intensive und  entw ickelte Religiom- 
shaltungen hat und dass diese Ä nderungen in  grösserem  Masse durch 
vorteillhaften Einfluss der Bewegung „Licht-Leben” verursach t sind.


