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obraZ wSPółcZeSNej młodZIeży  
w PolSce

Pytania o obraz młodego pokolenia w Polsce nasiliły się 
wraz z przemianami społeczno-kulturowymi po 1989 roku. 
Stawia je także teologia pastoralna, dla której diagnoza kondy-
cji religijno-moralnej młodzieży jawi się jako ważny etap ba-
dań. Nauki społeczne, zwłaszcza socjologia i psychologia po-
zwalają na tym etapie rozpoznać charakterystyczne zjawiska, 
związane z rozwojem fizycznym, psychicznym, religijnym 
młodego pokolenia, a także nakreślić społeczne i kulturowe 
uwarunkowania tegoż rozwoju. Ich analizy wykorzystuje 

1 Ks. Kazimierz Święs, dr hab. teologii pastoralnej; prezbiter diecezji 
tarnowskiej; kierownik Katedry Socjologii Religii w Instytucie Teologii Pa-
storalnej i Katechetyki KUL. Doktorat z socjologii na Wydziale Nauk Spo-
łecznych KUL (1994); licencjat teologii pastoralnej (1998); habilitacja na 
Wydziale Teologii KUL (2011). Kierunki badań: religijność i jej przemiany, 
wartości religijno-moralne, ład społeczno-gospodarczy w świetle nauczania 
Kościoła, socjologia wychowania, problematyka transformacji ustrojowej 
w Polsce. Autor książki Przemiany religijności miejskiej w czasie transfor-
macji systemowej (Lublin 2011) oraz kilkudziesięciu artykułów z zakresu 
socjologii religii i katolickiej nauki społecznej. Członek Polskiego Towa-
rzystwa Socjologicznego, Towarzystwa Naukowego KUL, Polskiego Sto-
warzyszenia Pastoralistów.
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duszpasterstwo młodzieży, aby wypracować jak najlepsze 
i skuteczne strategie dotarcia z Dobrą Nowiną do współcze-
snych młodych ludzi. Ukazanie obrazu współczesnej młodzie-
ży nie należy do zadań łatwych. Samo zaliczanie kogoś do ka-
tegorii młodzieży może opierać się na różnorodnych 
kryteriach. W naukach społecznych przyjmuje się, że mło-
dzieńczy etap życia rozpoczyna się wraz z końcem dzieciń-
stwa, osiągnięciem dojrzałości płciowej, a kończy wraz z zało-
żeniem rodziny lub podjęciem pracy zawodowej, czyli wraz 
z osiągnięciem dojrzałości społecznej2. Podejmując problema-
tykę współczesnej młodzieży, socjologowie koncentrują się na 
uwarunkowaniach społeczno-kulturowych, problemach edu-
kacji, rynku pracy młodych, zjawiskach negatywnych: ubó-
stwo, marginalizacja, wykluczenie społeczne. Szeroko jest też 
omawiana religijność młodego pokolenia, postawy moralne, 
świat wartości. Refleksja nad duszpasterstwem młodzieży 
skłania do tego, aby bardziej wyakcentować elementy związa-
ne z religijną tożsamością młodego pokolenia. Potrzebne jed-
nak będzie wcześniejsze zarysowanie tła społecznego i kultu-
rowego, w którym przeżywana jest młodość i wchodzenie 
w dorosłe życie.

1. Społeczny i kulturowy kontekst socjalizacji młodzieży

Współczesne pokolenie młodych ludzi, chcąc czy nie chcąc, 
staje się uczestnikiem globalnych zmian społecznych. Trans-
formacja systemowa w Polsce przedstawia się jako układ zja-
wisk społecznych, kulturowych, ekonomicznych i politycz-

2 K. Koseła, Młodzież. Przegląd problematyki, w: Encyklopedia Socjo-
logii, T. 2., Warszawa 1999, s. 253.
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nych. Zjawiska te przebiegają równolegle i wzajemnie na 
siebie oddziałują. Młode pokolenie funkcjonuje już w innym 
społeczeństwie, niż to z pierwszych lat przełomu ustrojowego. 
Dzisiejsza młodzież jest coraz lepiej wykształcona, zaintereso-
wana uczestnictwem w nowym porządku społecznym, ukształ-
towana przez medialną kulturę, która promuje nastawienie na 
sukces i konsumpcję. Z drugiej strony na drodze do podejmo-
wania ról społecznych w dorosłym życiu stają bariery w posta-
ci trudności znalezienia pracy, brak perspektyw na przyszłość. 
Do diagnozy sytuacji młodzieży w Polsce stosowane są, nie 
bez racji, porównania i metafory zawarte w pracach zachod-
nich socjologów. Zdaniem Krystyny Szafraniec, młode poko-
lenie Polaków czasu transformacji można w jakiejś mierze 
uważać za porzuconą generację, wystawioną na szczególne ry-
zyko3. Autorka sytuuje młodzież polską pomiędzy partycypa-
cją i marginalizacją, pomiędzy apatią i zaangażowaniem, 
mówi o deficycie obywatelstwa i politycznym eskapizmie. Jest 
wiele racji w tych określeniach i każde z nich odsłania jakąś 
część prawdy o polskiej młodzieży. Zainteresowania edukacją, 
wyższym wykształceniem zderzają się z niedomogami na ryn-
ku pracy. Według danych z badań nad aktywnością ekono-
miczną ludności Polski (BAEL), stopa bezrobocia młodzieży 
wyniosła w IV kwartale 2013 r. 27,3% i przeszło 2,5-krotnie 
przewyższała wartość charakteryzującą populację w wieku 
produkcyjnym (9,9%). W latach poprzedzających kształtowała 
się następująco: 2008 – 17,1%, 2009 – 22,3%, 2010 – 23,6%, 

3 K. Szafraniec, Polska młodzież: między apatią, partycypacją a bun-
tem, w: Jedna Polska? Dawne i nowe zróżnicowania społeczne, A. Kojder 
(red.), Kraków 2007, s. 207-208. Autorka odwołuje się do prac: H. A. Gir-
oux, The Abandoned Generation. Democracy beyond the Culture of Fear, 
New York 2003; U. Beck, Risikogesellschaft: Auf dem Weg in eine andere 
Moderne, Frankfurt am Main 1986.
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2011 – 26,4%, 2012 – 27,4%. Należy dodać, że Polska nie jest 
tu wyjątkiem, gdyż w wielu krajach Unii Europejskiej wskaź-
nik bezrobocia wśród młodzieży jest wyższy niż u ludzi w wie-
ku produkcyjnym4.

Bezrobocie wśród młodych ludzi ma swe konsekwencje 
osobowe, społeczne, ekonomiczne, moralne. Nie znajdując 
pracy we własnym środowisku, w niejednym przypadku wy-
bierają emigrację. Często są to osoby uzdolnione, o wysokich 
kwalifikacjach zawodowych i z dużą inwencją osobistą, któ-
rych wykształcenie i fachowość są potrzebne dla rozwoju Pol-
ski5. Do negatywnych zjawisk, związanych z przemianami 
rzeczywistości społecznej należy też ubóstwo i wykluczenie 
społeczne. Dotyka ono częściej młodzieży i rodzin wielodziet-
nych. Zagrożenie ubóstwem dzieci i młodzieży jest znacznie 
silniejsze niż dorosłych6. Wykluczenie społeczne nie sprowa-
dza się jedynie do wymiaru ekonomicznego. Oznacza ono sy-
tuację uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą jednostkom 
lub grupom właściwe wypełnianie ról społecznych, korzysta-
nie z dóbr publicznych, instytucji społecznych, gromadzenie 
zasobów i dochodów w godny sposób. Do nowych zjawisk na 
rynku pracy należą też elastyczne formy zatrudnienia, tzw. Mc 
praca, szara strefa oraz istnienie osób określanych mianem 
working poor (pracujący biedni).

Współczesne młode pokolenie trudno postrzegać wyłącznie 
jako przedmiot wychowania i socjalizacji. Jest ono też waż-

4 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Sytuacja na rynku pracy 
osób młodych w 2013 roku, Dostępny w Internecie http://www.mpips.gov.
pl [5.06.2014]

5 R. Kamiński, Działalność zbawcza Kościoła w teorii i praktyce pasto-
ralnej, Lublin 2007 s. 50.

6 D. Zalewski, Ubóstwo i zamożność, w: Współczesne społeczeństwo 
polskie, A. Giza, M. Sikorska (red.), Warszawa 2013, s. 610.
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nym aktorem społecznym w procesie cywilizacyjnych prze-
kształceń. Młodzież jest specyficzną kategorią społeczną, 
w której trzeba zauważyć charakterystyczne cechy. Jest to na 
pierwszym miejscu faza przejściowa pomiędzy dzieciństwem 
i dorosłością. W okresie młodości następuje często zmiana 
przynależności grupowej, ale kształtuje się też poczucie przy-
należności i tożsamości społecznej, następuje wchodzenie 
w kulturę7. Chęć zaakcentowania własnej odrębności i bycia 
sobą prowadzi w wielu wypadkach do odrzucenia przyjmowa-
nych dotąd wzorów, norm i autorytetów. Oczekiwania cywili-
zacyjne wobec młodego człowieka rosną w dużym tempie. 
Aby im podołać, musi się ciągle rozwijać, aktualizować wie-
dzę i podnosić kompetencje8. Jakie są strategie przystosowaw-
cze do zmieniającej się rzeczywistości społecznej?. U. Beck 
wyjaśnia, że procesy indywidualizacji w nowoczesnym społe-
czeństwie powodują zamianę przyczyn zewnętrznych (struktu-
ralnych) życiowego niepowodzenia na własną winę, a proble-
mów systemu na własne nieudacznictwo. W młodym 
pokoleniu może narastać efekt tzw. psychofali, czyli myślenia, 
w którym wyraża się dramat etycznego osamotnienia młodego 
człowieka, który bezpośrednie i niedojrzałe doświadczanie 
społecznych kryzysów zamienia w poczucie osobistego nie-
spełnienia, winy i lęku. Ta sytuacja wymusza typ działań, któ-
ry można opisać krótko: „zrób to sam”. Oznacza to, że dla ce-
lów własnego trwania trzeba stworzyć obraz świata 
skoncentrowany na JA9.

7 W. Wrzesiński, Jednostka – rodzina – pokolenie, Poznań 2003, s. 40.
8 J. Kędzior, Młodzież jako specyficzna kategoria społeczna, w: Współ-

czesna młodzież pomiędzy Eros a Thanatos, J. Kurzępa, A. Lisowska, 
A. Pierzchalska (red.), Wrocław 2008, s. 12-13.

9 K. Szafraniec, Polska młodzież: między apatią, partycypacją a bun-
tem, s. 214-215.
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Być może przytoczone wyżej spostrzeżenie wybitnego so-
cjologa niemieckiego będzie bardziej adekwatne w odniesie-
niu do polskiej młodzieży dopiero w przyszłości. Obecnie 
trudno mówić o skrajnym indywidualizmie młodych w rela-
cjach międzyludzkich. Stosowanie zasady miłości bliźniego 
w życiu zaakceptowało 58,9% maturzystów badanych w 2008 
i 2009 roku w pięciu wybranych miastach Polski, a 64,3% zde-
cydowanie odrzucało nastawienie egoistyczne, wyrażone 
w kwestionariuszu twierdzeniem: „trzeba się przede wszyst-
kim troszczyć o to, aby dorównać innym, w przeciwnym razie 
nie ma się nic z życia”. Powtarzane badania w środowiskach 
uczniów szkól ponadgimnazjalnych wskazują, że hierarchia 
celów i dążeń jest trwała. Na pierwszym miejscu (sondaż 
z 2013) stawiana jest miłość i przyjaźń – 49%, udane życie ro-
dzinne – 48%. W dalszej kolejności młodzież kieruje uwagę 
ku sprawom zawodowym. Ciekawą pracę jako swój cel widzi 
41%, do osiągnięcia wysokiej pozycji zawodowej aspiruje 
35%. Dobrej sytuacji materialnej oczekuje 35%, spokojnego 
życia 28%. W mniejszym stopniu uczniowie pragną barwnego, 
rozrywkowego życia (15%), udanego życia seksualnego 
(12%). Charakterystyczne, a zarazem niepokojące jest to, że 
młodzi ludzie małą uwagę przywiązywali do takich wartości 
jak: bycie użytecznym dla innych (10%), sukces w nauce lub 
sztuce (9%), niezależność w pracy (7%), życie zgodne z zasa-
dami religijnymi (6%)10. Jednocześnie ci sami uczniowie wy-
dają się być coraz bardziej pesymistyczni w postrzeganiu wła-
snych perspektyw życiowych. W 2013 roku większość z nich 
uznała, że ma lepsze szanse na życie, aniżeli ich rodzice (52%). 

10 R. Boguszewski, K. Kowalczuk, Aspiracje, dążenia i plany życiowe 
młodzieży, w: Młodzież 2013. Opinie i diagnozy nr 28, M. Grabowska, 
J. Kalka (red.), Warszawa CBOS 2014, s. 12-13.
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W poprzednich latach znacznie więcej respondentów deklaro-
wało taką opinię; w roku 2008 – 75% a w roku 2010 – 71%. 
Jednocześnie częściej badani wybierali pogląd, iż są kolejnym 
„straconym pokoleniem” (2008 – 14%, 2010 – 15%, 2013 – 
25%)11. Być może jest to wynikiem oceny sytuacji politycznej 
i gospodarczej w kraju. Większość młodzieży (70%) przyzna-
wała, że nie jest zadowolona z funkcjonowania demokracji. 
a jedynie 16% było odmiennego zdania. W porównaniu z 2010 
rokiem młodzi ludzie częściej deklarują niezadowolenie 
z obecnego ustroju (wzrost o 9%), a jednocześnie rzadziej wy-
rażana jest satysfakcja (spadek o 6%)12. 

Teoretyczne rozważania i empiryczne studia na temat mło-
dzieży dostarczają obrazów, które różnią się między sobą. Do-
wodzi to prawdziwości tezy o zróżnicowaniu współczesnych 
środowisk młodzieżowych w Polsce. Podziały przebiegają nie 
tylko poprzez usytuowania przestrzenne, związane z miejscem 
zamieszkania, statusy socjoekonomiczne, charakter edukacji, 
ale też są generowane przez uczestnictwo w kulturze, rodzaj 
więzi rówieśniczych, przemiany obyczajowe i mentalne13. Na 
zróżnicowanie pokolenia młodzieży większy wpływ ma 
zmienny kontekst społeczno-kulturowy, aniżeli biologiczno
-naturalne uwarunkowania. Jak zauważa A. Potocki, zróżnico-
wane wyzwania cywilizacyjne różnicują także pokolenie mło-
dych ludzi. Współczesna młodzież okazuje się czasem mało 
refleksyjna, a czasem dokładnie kalkulująca. Niekiedy nasta-

11 R. Boguszewski, M. Feliksiak, M. Gwiazda, J. Kalka, Młodzież o so-
bie: wartości, obyczajowość, grupy odniesienia, w: Młodzież 2013, s. 112.

12 M. Herrmann, Młodzież o polityce, demokracji i gospodarce, w: Mło-
dzież 2013, s. 53- 56.

13 B. Fatyga, Polska młodzież w okresie przemian, w: Wymiary życia 
społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, M. Marody (red.), War-
szawa 2004, s. 303.
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wiona na konsumpcję, a innym razem zdolna do inwestowania 
w samych siebie. Czasami jest to pokolenie wycofujące się 
z publicznej sfery życia, ale jednocześnie ciekawe świata14. 
Młodzież, bardziej niż dorośli, nastawiona jest na wszelkie no-
wości kulturowe, szybciej je przyswaja. Elementy kultury na-
pływające z zachodniego kręgu cywilizacyjnego wnoszą w ży-
cie jednostek nowe wzory zachowań. W tej dziedzinie 
obserwujemy pogłębiający się pluralizm, który oznacza różno-
rodność postaw, poglądów norm moralnych, orientacji na war-
tości. Cechą współczesnego pluralizmu jest podniesienie go 
do rangi jednej z podstawowych wartości społecznych. Stąd 
też mocno akcentuje się tolerancję dla wszelkich poglądów, 
działań i zachowań w społeczeństwie. Te zjawiska mają swe 
reperkusje w sferze religijnej i moralnej.

2. Identyfikacje religijne młodzieży

Socjologowie podkreślają, że w badaniach religijności mło-
dego pokolenia Polaków trzeba zwrócić uwagę na perspektywę 
indywidualizacji i emancypacji jednostki z ograniczeń społecz-
nych, ideologicznych, władzy rodzicielskiej. Niemniej jednak 
ważną perspektywą jest też rozpatrywanie obecnego stanu reli-
gijności młodego pokolenia oraz jej zmian w kontekście więzi 
i wspólnoty15. W opisie religijności młodzieży nie wolno zapo-
minać, że jest to religijność w trakcie tworzenia się. Jej rozwój 

14 A. Potocki, Tendencje w przemianach polskiej młodzieży, w: Troska 
Kościoła o współczesną polską młodzież. Zarys problematyki, A. Offmański 
(red.), Szczecin 2008, s. 34-35.

15 T. Szawiel, Wiara religijna polskiej młodzieży (1992-2002), w: Ko-
ściół katolicki w przededniu wejścia Polski do Unii Europejskiej, P. Mazur-
kiewicz (red.), Warszawa 2003, s. 119-120.
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przebiega łącznie z procesami intelektualnymi, emocjonalnymi 
i wolitywnymi. W tym rozwoju podstawową rolę odgrywa kil-
ka czynników. Są to: doświadczenie, potrzeby, emocje i grupy 
społeczne16. Dojrzewanie na płaszczyźnie struktur psychicz-
nych i psychospołecznych oraz duchowych warunkuje naby-
wanie przez jednostkę znaczeń, sensów i zasad życia religijne-
go. Religijność młodych jest w tym czasie poddana procesowi 
wewnętrznej przemiany. Dotychczasowa religijność autorytar-
no-moralna ustępuje formie religijności bardziej autonomicz-
nej, akcentującej osobisty związek z Bogiem, własne wybory. 
Polskie przemiany ustrojowe nie wpłynęły rewolucyjnie na 
ogólne identyfikacje religijne. Tadeusz Szawiel wskazuje przy-
czyny tego fenomenu. Pierwsza to fakt, że zmiany po roku 
1989 nie rozerwały istniejących więzi społecznych, nie odnoto-
wano wielkich migracji. Zmiany oczywiście były, ale wpisy-
wały się w taki sam kontekst. Nie było powodów, aby porzucić 
praktyki religijne. Drugim czynnikiem było sprawne działanie 
instytucji kościelnych. Trzeci to powrót religii do szkół, co 
w skali masowej podtrzymywało, a nawet pobudzało motywa-
cje religijne. Ważnym był też fakt, że w biografiach religijnych 
wielu młodych ludzi był obecny polski Papież, także bezpo-
średnio poprzez pielgrzymki, które w Polsce zawsze były wiel-
kim wydarzeniem religijnym i narodowym17.

Socjologowie religii w Polsce na ogół przypisywali duże 
znaczenie do parametru globalnych wyznań wiary. Proporcje 
wierzących, obojętnych lub niewierzących wśród ogółu Pola-
ków pomagały ocenić zasięg i skuteczność laicyzujących od-
działywań ze strony socjalistycznego kierownictwa państwa, 
albo też stanowić wyraz sprzeciwu wobec propagandy ate-

16 J. Makselon, Dynamika religijności, w: Psychologia dla teologów, 
J. Makselon (red.), Kraków 1995, s. 283.

17 T. Szawiel, Wiara religijna polskiej młodzieży, s. 146-147.
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izmu18. W ogólnopolskiej próbie młodzieży badanej w 2005 
roku 12,0% określiło się jako głęboko wierzący, 55,5% wie-
rzący, 22,2% to niezdecydowani, 5,7% obojętni religijnie, 
4,6% niewierzący. W roku 2009 kolejność wskaźników odpo-
wiednio: 10,4%; 61,7%; 18,8%; 9,0%; 3,7%19. W zrealizowa-
nych przez CBOS sondażach można zauważyć pewne tenden-
cje zmian w autodeklaracjach wiary młodzieży ostatnich klas 
szkół ponadgimnazjalnych. W 2008 roku 8% uczniów określi-
ło się jako głęboko wierzący, 73% jako wierzący, 13% niezde-
cydowani, 5% niewierzący. W roku 2010 w tej samej kolejno-
ści: 6%, 71%, 16%, 7%, zaś w 2013 roku odpowiednio: 6%, 
65%, 18%, 10%. Dla przykładu warto zauważyć, że w 1996 
roku wskaźniki układały się następująco: 6%, 74%, 14%, 5%. 
Komentatorzy tych wyników zauważają, że od połowy lat 
dziewięćdziesiątych można obserwować zmiany w deklara-
cjach wiary. W porównaniu z rokiem 1996 nie zmienił się 
wprawdzie odsetek osób określających swoją wiarę jako głę-
boką, jednak o 9 punktów procentowych zmalał odsetek bada-
nych postrzegających się jako wierzący (z 74% do 65%), 
zwiększył się natomiast udział niezdecydowanych (z 14% do 
18%) oraz niewierzących (z 5% do 10%)20.

W całej zbiorowości młodzieży z klas maturalnych z pięciu 
miast Polski (Szprotawa, Puławy, Kraśnik, Dęblin, Gdańsk), 
badanych w roku szkolnym 2008/2009 8,9% uznało siebie za 
głęboko wierzących, 51,9% – za wierzących, 19,7% – za nie-

18 J. Mariański, Religijność społeczeństwa polskiego w perspektywie 
europejskiej. Próba syntezy socjologicznej, Kraków 2004, s. 152.

19 S. H. Zaręba, Religijność młodzieży w środowisku zurbanizowanym. 
Socjologiczne studium teoretyczno-empiryczne, Warszawa - Rzeszów 2012, 
s. 263.

20 R. Boguszewski, M. Feliksiak, M. Gwiazda, J. Kalka, Młodzież o so-
bie, s. 108.
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zdecydowanych w sprawach wiary, 11,0% – za obojętnych reli-
gijnie, 5,3% – za niewierzących, (3,2% – brak odpowiedzi). 
W badaniach prowadzonych w tych samych środowiskach 
w roku 1994 łączny wskaźnik głęboko wierzących wynosił 
68,3%, natomiast obojętnych i niewierzących 10,3%. Fakt, że 
ponad trzecia część młodzieży maturalnej nie zdołała określić 
siebie jako wierzącą może świadczyć o powolnej sekularyzacji 
środowisk młodzieżowych w Polsce. Spadek proporcji wierzą-
cych z jednoczesnym wzrostem odsetka postaw indyferentnych 
w środowiskach młodzieżowych jest oznaką nowych trendów 
w religijności tej kategorii21. Wśród maturzystów Lublina, za-
pytanych na przełomie 2009/2010 roku 8,5% uznało się za głę-
boko wierzących, 60,3% za wierzących, 19,6% za niezdecydo-
wanych, ale przywiązanych do tradycji religijnej, 9,2% za 
obojętnych w sprawach wiary i 2,4% za niewierzących22.

Przytoczone wybiórczo wskaźniki autodeklaracji wiary 
młodzieży w Polsce ujawniają nieznaczne zmiany w nastawie-
niu młodego pokolenia wobec religii. Obok wzrastających 
proporcji tych, którzy uważają się za niezdecydowanych czy 
nawet obojętnych w sprawach religii, zauważa się narastający 
dystans wobec postaw religijnych starszego pokolenia. W po-
pulacji maturzystów z pięciu miast Polski wskaźnik osób de-
klarujących zgodność poglądów religijnych z ojcem zmienił 
się w latach 1994-2009 nieznacznie (z 47,3% do 45,%). Znacz-
niejsze różnice ujawniły się przy ocenie zgodności poglądów 
młodzieży z matką (z 55,5% do 45,3%)23. Widać tu wpływ re-
guł życia w pluralistycznym społeczeństwie, w którym wiara 

21 J. Mariański, Przemiany moralności polskich maturzystów latach 
1994-2009. Studium socjologiczne, Lublin 2011, s. 162-164.

22 M. Rola, Świadomość moralna maturzystów lubelskich, w: Religijne 
wymiary życia społecznego, H. Mielicka-Pawłowska (red.), Kielce 2013, s. 194.

23  J. Mariański, Przemiany moralności polskich maturzystów, s. 166-167.
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religijna staje się coraz bardziej przedmiotem wyboru i osobi-
stej decyzji.

Ważnym wskaźnikiem globalnych postaw wobec religii są 
autodeklaracje praktyk religijnych. Uczestnictwo w religij-
nych obrzędach jest przede wszystkim wyrazem osobistej wia-
ry, ale też pełni funkcje społeczne. Wysoki poziom praktyk re-
ligijnych wiąże się na ogół z deklarowanym zaufaniem do 
Kościoła, z religijnością rozumianą jako pewien styl życia, 
z różnymi przejawami doświadczenia religijnego, z wyższą 
aprobatą wartości i norm moralnych. W 2005 roku odnotowa-
no w Polsce 36,6% młodych systematycznie praktykujących; 
niesystematycznie - 30,8%; rzadko - 20,9%; niepraktykują-
cych -7,0% (4,7% nie dotyczy). W 2009 roku odnotowano od-
powiednio: 32,0%; 29,0%; 30,0%; 7,5% (1,5% nie dotyczy)24. 
Łączny wskaźnik regularnie lub prawie regularnie spełniają-
cych praktyki niedzielne kształtował się w 1988 roku na po-
ziomie 67,9%, w 2005 roku – 55,2%25. Najmłodsi respondenci 
(18-24 lata) w 12 badanych diecezjach przyznawali, że uczest-
niczą we Mszy świętej w każdą lub prawie każdą niedzielę (od 
33% do 88%); przystępują kilka razy w roku do spowiedzi (od 
35% do 68%); modlą się prywatnie codziennie lub prawie co-
dziennie (od 27% do 71%)26. W studium nad praktykami reli-
gijnymi Polaków J. Mariański zauważa, że wśród młodzieży 
wzrasta odsetek absentujących się od praktyk religijnych. 

24 S. H. Zaręba, Religijność młodzieży w środowisku zurbanizowanym, 
s. 288.

25 Tenże. W kierunku jakiej religijności? Studia nad katolicyzmem pol-
skiej młodzieży, Warszawa 2008 s. 191.

26 S. H. Zaręba, Religijność młodzieży - podstawowe parametry, w: Re-
ligia – Kościół – Społeczeństwo. Wyniki badań socjologicznych w 12 diece-
zjach 1996-2006, W. Zdaniewicz, S. H. Zaręba (red.), Warszawa 2005, 
s. 120-123.
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Wskaźnik deklarujących regularne spełnianie praktyki nie-
dzielnej, kształtuje się poniżej 40%, a w rzeczywistości jest 
z pewnością niższy27. 

Globalne postawy wobec wiary nie przesądzają o jakości 
samej wiary religijnej. Warto przyjrzeć się pokrótce, jak młode 
pokolenie, które jest w stadium kształtowania własnej religij-
ności przyswaja konkretne elementy doktryny katolickiej. Od 
początku empirycznych badań nad religijnością zwracano 
uwagę na to, że osoba religijna powinna posiadać określony 
światopogląd religijny i uznawać prawdziwość dogmatów 
własnej religii. Każda religia utrzymuje bowiem pewien ze-
spół wierzeń, które jej wyznawcy powinni przyjąć za własne28. 
Na ideologiczny wymiar religijności składa się, w odniesieniu 
do katolicyzmu, spójny system prawd wiary. Są one ujęte 
w oficjalne formuły zwane dogmatami. Bycie religijnym za-
kłada uznanie realności istnienia poza empirycznej rzeczywi-
stości oraz podporządkowanie się jej w sytuacjach codzienne-
go życia. Te dwa aspekty zawierają się w osobistych 
przekonaniach religijnych. W procesie religijnego wychowa-
nia stopniowo przekazywany jest bogaty depozyt wiary ujęty 
w uporządkowany system pojęć, wyobrażeń i twierdzeń doty-
czących Boga, człowieka i świata. Socjologiczne badania reli-
gijności wskazują, że deklarowanym postawom wobec wiary 
towarzyszą jej jakościowe zróżnicowania. Okazuje się, że tyl-
ko niespełna połowa (45%) badanych w 2013 roku uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych w całej Polsce deklaruje nieza-
chwianą wiarę w Boga. Do wiary w Boga, ale z pewnymi wąt-

27 J. Mariański, Praktyki religijne w Polsce w procesie przemian. Stu-
dium socjologiczne, Sandomierz 2014, s. 342.

28 Ch. Glock, R. Stark, Wymiary zaangażowania religijnego, w: So-
cjologia religii. Antologia tekstów. Wybór i wprowadzenie, W. Piwowar-
ski, Kraków 1998, s. 184.
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pliwościami przyznało się 26% ankietowanych. Na trzecim 
miejscu byli ci, którzy opowiedzieli się za twierdzeniem: 
„Czasami wydaje mi się, że wierzę w Boga, a czasami, że nie 
wierzę” (10%). Brak wiary w osobowego Boga i jednocześnie 
przekonanie o istnieniu pewnego rodzaju Siły Wyższej wyraża 
7% ankietowanych. Podobne odsetki stanowią ci, którzy nie 
potrafią ocenić, czy Bóg istnieje, oraz nie wierzą, że jest spo-
sób, aby to sprawdzić (6%), a także ci, którzy deklarują zupeł-
ny brak wiary w Boga (6%). Z drugiej strony trzeba jednak za-
uważyć, że deklaracje zdecydowanej wiary są silnie związane 
z niezachwianą wiarą w Boga. Okazuje się, że wśród głęboko 
wierzących 92% nie ma wątpliwości co do istnienia Boga, 
wśród wierzących – 59%, wśród niezdecydowanych – 7%29.

Powiększający się zakres wolności i wyboru w pluralistycz-
nym społeczeństwie powoduje, że faktyczne przekonania religij-
ne odbiegają od nauczania Kościoła. Widać to w postawach wo-
bec konkretnych prawd zawartych w katolickim Credo. 
W badaniach z 2005 roku 84,9% młodzieży zadeklarowało wiarę 
w Boga osobowego; 68,6% w Trójcę świętą; 61,9% w istnienie 
wiecznej nagrody lub kary; 59,1% w istnienie piekła (w roku 
2009 odpowiednio: 71,7%; 78,3%; 70,8%; 70,8%30. W pytaniach 
dotyczących zmartwychwstania na końcu czasów opinie bada-
nych w 2005 roku były następujące: ludzie zmartwychwstaną 
z duszą i ciałem - 26,6%; żyć będą tylko dusze ludzkie – 43,6%; 
ani dusza, ani ciało nie zmartwychwstanie – 5,3%, nie będzie 
żadnego Sądu Ostatecznego – 4,1%; inne opinie – 18,8% (w roku 
1998 odpowiednio: 27,0%; 40,9%; 3,9%; 5,2%; 23,0%)31

29 R. Boguszewski, M. Feliksiak, M. Gwiazda, J. Kalka, Młodzież o so-
bie, s. 110.

30 S. H. Zaręba, Religijność młodzieży w środowisku zurbanizowanym, 
s. 277-279.

31 Tenże, W kierunku jakiej religijności?, s. 166.
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Zacytowane dane z badań ukazują, że postawy młodych lu-
dzi wobec dogmatów wiary odbiegają od oficjalnej doktryny 
katolicyzmu. Odnosi się to zwłaszcza do wiary w życie poza-
grobowe, istnienie wiecznej nagrody lub kary, czyściec, pie-
kło, zmartwychwstanie ciał. Akceptacja prawd wiary staje się 
dzisiaj częściej sprawą osobistego wyboru w kontekście in-
nych wierzeń i ideologii. W nowoczesnych społeczeństwach 
tematy umierania, życia pozagrobowego spychane są na obrze-
ża ludzkiej świadomości. Socjologiczne badania potwierdzają, 
że wyobrażenia o tym, co się dzieje z człowiekiem po śmierci 
mało korespondują z doktryną katolicką32. Jak zauważa J. Ma-
riański, szacowanie zasięgu postaw selektywnych w społe-
czeństwie polskim nie jest równoznaczne z procesami prywa-
tyzacji religii. Proporcja młodych o selektywnych postawach 
wobec religii waha się prawdopodobnie od kilkunastu do 30%-
40%. Pełną ortodoksyjność wykazuje mniej niż połowa bada-
nej młodzieży szkolnej33. W tej sytuacji zadaniem duszpaste-
rzy i katechetów jest namysł nad tym, jak przekazywać 
młodym ludziom prawdy wiary, aby kształtować właściwe po-
stawy religijne. Materiały z badań empirycznych pozwalają 
stwierdzić, że postawy młodzieży wobec prawd wiary polary-
zują się na tych, którzy traktują swoje przekonania z pewną 
dozą niepewności, i na tych, którzy zdecydowanie wierzą 
w pewność i prawdziwość swoich przekonań religijnych34. 
Przekaz prawd wiary musi iść bardziej w kierunku ukazywa-
nia ich egzystencjalnego znaczenia, aniżeli pamięciowego 
przyswajania katechizmowych formułek.

32 I. Borowik, T. Doktór, Pluralizm religijny i moralny w Polsce, Kra-
ków 2001, s. 112.

33 J. Mariański, Katolicyzm polski. Ciągłość i zmiana. Studium socjolo-
giczne, Kraków 2011, s. 45.

34 Tenże, Emigracja z Kościoła. Religijność młodzieży polskiej w wa-
runkach zmian społecznych, Lublin 2008, s. 300.
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3. moralność młodego pokolenia

Jednym z charakterystycznych symptomów ponowoczesne-
go społeczeństwa jest tzw. dyferencjacja strukturalna i funk-
cjonalna. Oznacza to przynależność jednostki do wielu wyod-
rębnionych subsystemów społecznych. Pogłębia się 
indywidualizacja w kształtowaniu osobistej biografii, wzorów 
życia oraz tożsamości osobowej. Zjawiska te dają o sobie znać 
w sferze moralności, tak w płaszczyźnie ogólnych orientacji 
moralnych jak też w ocenie konkretnych spraw. Wiele badań 
dostarcza informacji, że w środowiskach młodzieżowych upo-
wszechnia się takie nastawienie do moralności, według które-
go nie istnieje dobro samo w sobie i zło samo w sobie, lecz jest 
ono sprawą indywidualnego uznania. Pewnym symptomem 
odchodzenia od moralności ogólnej do sytuacyjnej jest kwe-
stionowanie istnienia obiektywnych kryteriów moralnych po-
zwalających na ocenę co jest dobre a co złe. Rozmywanie się 
ocen moralnych łatwo może stać się źródłem dylematów mo-
ralnych, kryzysu tożsamości osobowej, a nawet utraty sensu 
życia.

W poniższym zestawieniu, tytułem przykładu, ukazano jak 
młodzież wypowiadała się w kwestii istnienia jasnych kryte-
riów moralnych. Chodziło o wybór pomiędzy następującymi 
stwierdzeniami: A) Istnieją jasne kryteria określające, co jest 
dobre, a co złe. Mają one zastosowanie do każdego, niezależ-
nie od okoliczności; B) Nie ma jasnych i absolutnych kryte-
riów określających, co jest dobre, a co złe. Dobro i zło zależy 
w znacznej mierze od okoliczności.
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Kategoria 
odpowiedzi

Młodzież 
w Polsce 
1998

Młodzież 
w Polsce 
2005

Maturzyści 
z wybranych 
pięciu miast 
2009

Maturzyści 
z Lublina 
2009/2010

Twierdzenie A 19,0 21,1 14,2 24,4

Twierdzenie B 49,6 54,6 67,6 58,9

Inna opinia 7,1 6,9 6,3 5,9
Brak zdania 
lub odp. 24,3 17,3 11,4 10,9

Nastawienie do ogólnych norm moralnych (dane w %). Źródło: J. Mariań-
ski, Przemiany moralności polskich maturzystów latach 1994-2009. Stu-
dium socjologiczne. Lublin 2011, s. 211-214.

Osoby przekonane do istnienia absolutnych norm moral-
nych są w środowiskach młodzieżowych mniejszością. Te 
przekonania potwierdzają się w etycznej ocenie konkretnych 
spraw i zachowań. Dziedziną najbardziej dotkniętą przez se-
lektywność, jest moralność małżeńsko-rodzinna. Zjawisko to 
daje się zauważyć od wielu lat niemal we wszystkich bada-
niach nad religijnością polskiego społeczeństwa. Powodem 
może być lansowana przez większość mediów wizja rodziny 
i małżeństwa odbiegająca daleko od chrześcijańskiej etyki. 
W badaniach prowadzonych w 2013 roku przez CBOS ucznio-
wie ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych wypowiadali się 
na temat życia seksualnego. Z twierdzeniem, że pierwsze kon-
takty seksualne młodzi ludzie powinni mieć dopiero po ślubie 
zgodziło się 14%, nie zgadzało się 64%, nie potrafiło wypo-
wiedzieć się w tej sprawie 22%. Dziesięć lat wcześniej w 2003 
roku odpowiedzi układały się kolejno: 15%, 69%, 16%. Pra-
wie trzy czwarte (73%) akceptowała twierdzenie, że jest zu-
pełnie normalne to, iż kochający się ludzie utrzymują ze sobą 
kontakty seksualne, ślub nie jest do tego konieczny; nie zga-
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dzało się 14%, a niezdecydowanych było 13% (w 2003 roku – 
74%, 16%, 10%). Pogląd, że seks nie wymaga ani miłości ani 
małżeństwa, nawet przelotny związek może dostarczyć przy-
jemnych i pięknych przeżyć deklarowało 31%, nie zgadzało 
się – 52%, zaś 16% nie miało zdania w tej sprawie (w 2003 
roku odpowiednio: 42%, 43%, 15%). Opinię, że głównym ce-
lem seksu w małżeństwie jest przede wszystkim prokreacja, 
czyli posiadanie potomstwa akceptował prawie co czwarty ba-
dany (24%), nie zgadzało się 59%, nie wyraziło zdania 17%35. 
Według autorów raportu „postawy młodych ludzi wobec kon-
taktów seksualnych, w aspektach podlegających ocenie w ko-
lejnych edycjach badania, można określić jako dość stabilne. 
Dotyczy to przede wszystkim wysokiego poziomu akceptacji 
seksu przedmałżeńskiego i seksu będącego wyrazem uczucia 
poza instytucją małżeństwa – od pięciu lat mamy do czynienia 
z niemal identycznymi odsetkami wskazań. Niewielką zmianę 
notujemy w odniesieniu do kontaktów seksualnych podejmo-
wanych w oderwaniu od miłości i małżeństwa - w stosunku do 
lat ubiegłych mniej zwolenników i więcej przeciwników ma 
obecnie seks w ujęciu hedonistycznym”36.

W badaniach Ośrodka Sondaży Społecznych OPINIA zre-
alizowanych w 2005 roku na ogólnopolskiej próbie młodzieży 
uczącej się i studiującej, współżycie seksualne przed ślubem 
kościelnym uznało za dopuszczalne 58,9%, za niedopuszczalne 
9,2%, zaś stanowisko relatywizujące (odpowiedź „to zależy”) 
wybrało 18,1%. Oceny zdrady małżeńskiej były odpowiednio: 
3,4%, 67,1%, 13,0%; rozwodów: 21,3%, 15,5%, 42,4%; stoso-
wania antykoncepcji: 56,8%, 6,8%, 15,6%; aborcji: 8,4%, 
45,0%, 27,5%; eutanazji: 17,5%, 26,3%, 29,1%; związków ho-

35 R. Boguszewski, M. Feliksiak, M. Gwiazda, J. Kalka, Młodzież o so-
bie, s. 140-143.

36 Tamże, s. 141.
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moseksualnych: 20,0%, 38,9%, 11,9%, prostytucji: 10,9%, 
44,4%, 16,4%37. Studenci uczelni lubelskich badani w roku 
akademickim 2011/2012 w 26,4% uważali za dozwolone roz-
wody, za niedozwolone 14,2%, relatywizowali ocenę – 53,6%; 
przerywanie ciąży – 9,4%, 52,9%, 34,4%; eutanazja – 12,7%, 
39,4%, 40.0%; zapłodnienie in vitro – 46,4%, 18,7%, 26,9%. 
W innych sprawach wymagających oceny etycznej wypowia-
dali się następująco: praca „na czarno” – 27,9%, 6,1%, 60,8%; 
unikanie płacenia podatków – 27,2%, 26,5%, 35,0%; zakup 
prac dyplomowych – 24,0%, 37,8%, 29,8%38.

Porównanie deklaracji wiary młodzieży, stopnia akceptacji 
określonych dogmatów z postawami wobec norm i zasad mo-
ralnych obecnych w nauczaniu Kościoła wskazuje na tenden-
cję do emancypowania sfery poglądów i postaw moralnych 
spod wpływu religii. W dziedzinie moralności rysuje się 
znaczny zakres autonomii. Pogłębiający się w różnych dzie-
dzinach życia pluralizm owocuje na płaszczyźnie moralnej in-
dywidualizmem w ludzkich postawach i zachowaniach. Bada-
cze moralności zauważają, że z jednej strony jest to proces 
kwestionowania wartości i norm powszechnie obowiązują-
cych, z drugiej zaś wzrost znaczenia kryteriów indywidual-
nych i subiektywnie ważnych. W skrajnych wypadkach może 
to prowadzić do nihilizmu, w którym wszelkie orientacje i de-
cyzje etyczne tracą moc wiążącą. W sposób szczególny kwe-
stionowana jest rola religii związana z upowszechnianiem i le-
gitymizacją norm i wzorów postępowania moralnego39. 

37 S. H. Zaręba, W kierunku jakiej religijności?, s. 288-354.
38 J. Kozak, Postawy moralne studentów Lublina w warunkach zmiany 

ustrojowej, w: Religijne wymiary życia społecznego, H. Mielicka-Pawłow-
ska (red.), Kielce 2013, s. 176-188.

39 J. Mariański, Młodzież miedzy tradycją i ponowoczesnością. Warto-
ści moralne w świadomości maturzystów, Lublin 1995, s. 99.
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Przykłady z badań socjologicznych i sondaży opinii publicz-
nej wskazują na liberalizację poglądów z zakresu moralności 
małżeńskiej. Zdecydowana mniejszość młodzieży polskiej ak-
ceptuje doktrynę moralną Kościoła w omawianej kwestii. Mło-
dzi ludzie bardziej wydają się sami kreować zasady postępowa-
nia, aniżeli podporządkować się ustalonym i narzucanym 
normom i regułom. W ponowoczesnej moralności swoistym 
trendem jest przechodzenie od religijnej moralności do jakiś 
form innej moralności. Można to skomentować słowami kard. 
J. Ratzingera: „W świecie, gdzie pieniądz i bogactwo są miarą 
wszystkiego, gdzie wolnorynkowość narzuca nieubłagane pra-
wa, autentyczna etyka katolicka wielu ludziom wydaje się ob-
cym ciałem, przeżytkiem, rodzajem meteorytu kontrastującym 
nie tylko z konkretnymi zwyczajami życia, ale także z podstawą 
sposobu myślenia. Liberalizm w dziedzinie ekonomicznej, od-
powiada na płaszczyźnie moralnej-permisywizmowi”40.

Podsumowanie

Globalne spojrzenie na przedstawione wyniki badań socjo-
logicznych wskazuje na selektywność, jako dominującą ten-
dencję w postawach religijnych i moralnych młodego pokole-
nia. W ogromnej większości badań ponad 90% młodych ludzi 
deklaruje swą przynależność do katolicyzmu. Wysokie wskaź-
niki utrzymują się także w parametrze globalnych postaw wia-
ry. Większe oddalenie od oficjalnej doktryny katolicyzmu ob-
serwuje się w wymiarze osobistych przekonań religijnych 
i wierzeń. Młodzież ma duże wątpliwości w dziedzinie wiary 
w życie pozagrobowe, istnienie wiecznej nagrody lub kary, 

40 J. Ratzinger, Raport o stanie wiary, Kraków-Warszawa 1986, s. 71.
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czyściec, piekło, zmartwychwstanie ciał. Jeszcze dalej od na-
uki Kościoła odbiegają poglądy w zakresie moralności katolic-
kiej. Dotyczy to zwłaszcza nauki Kościoła na temat małżeń-
stwa i rodziny. Zarysowane niespójności mogą być oznaką 
tworzenia własnego modelu religijności, dalekiej od instytu-
cjonalnych wymogów (religijność pozakościelna). Diagnozy 
religijności młodego pokolenia w Polsce, ukazywane w wielu 
badaniach i przez różnych autorów trzeba traktować jako kom-
plementarne, nawet przy różnicach uzyskanych rezultatów. Do 
kategorii „młodzież” zalicza się osoby w wieku 15-24 lata, 
a nawet młodsze. W takim przedziale będą mieścić się różne 
kategorie wiekowe (starsza i młodsza młodzież) oraz różne 
punkty na drodze edukacji (charakter szkół), co także jest 
czynnikiem różnicującym religijność. Innymi czynnikami jest 
środowisko zamieszkania oraz region kraju. Uzasadnione za-
tem będą tezy o sekularyzacji, stabilizacji a nawet rewitalizacji 
religii i moralności młodych41. Potwierdzone przez badania so-
cjologiczne i obserwacje duszpasterzy są też opinie o stabiliza-
cyjnym charakterze katolicyzmu w populacji młodzieży szkol-
nej i akademickiej. Młodzi ludzie postrzegają sensotwórcze, 
terapeutyczne i integracyjne funkcje religii42.

Na pytanie o przyszłość religijności polskiej młodzieży so-
cjologia religii nie może udzielać odpowiedzi. Tym bardziej 
nie może ona dać gotowej recepty na to co robić, aby swoiste-
go „kapitału” religijnego młodych nie zmarnować. To ostanie 
zadanie należy już do teologów pastoralnych, katechetów, 
duszpasterzy. Za socjologicznymi analizami trzeba dostrzegać 
konkretnych młodych ludzi, którzy borykają się z trudnościa-
mi wieku dorastania. Wydaje się, że jednoznaczna ocena dusz-
pasterstwa młodzieży w Polsce w kategoriach sukcesu lub po-

41 J. Mariański, Przemiany moralności polskich maturzystów, s. 496-498.
42 S. H. Zaręba, W kierunku jakiej religijności?, s. 508.
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rażki jest przedwczesna, o ile w ogóle możliwa. Aby trochę 
przybliżyć problem, potrzebne byłyby badania funkcjonowa-
nia różnych struktur, typów i charakteru duszpasterstwa mło-
dzieży. Na religijność i moralność należy też spojrzeć jako na 
czynniki kierunkujące życiową aktywność. Młode pokolenie 
jest przecież ważnym aktorem społecznym.

Słowa kluczowe: socjologia, młodzież, religijność, moral-
ność, socjalizacja.

The identity of contemporary youth in Poland

Religious education of the young generation tends to shape 
a mature religious identity, where religious faith is a value li-
ved personally. Sociological studies allow one to recognize 
cultural contexts, lifestyles, religiosity as well as accepted 
norms and moral values  . This knowledge helps to develop ap-
propriate strategies for pastoral work with youth. In this article 
the author shows the socio-cultural context of socialization of 
young people. When describing religious attitudes cites data 
from sociological research concerning self declaration of faith, 
religious practices and beliefs. In the description of morality 
draws attention to the general acceptance of moral orientations 
and specific norms. The dominant trend of the changes of reli-
giosity is selectivity. Young people willing to declare their fa-
ith, but rarely agree with the specific dogmas of the faith. The 
most contested are Catholic moral rules.

Keywords: sociology, youth, religion, morality, 
socialization.


