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Streszczenie: Problematyka aktywności społecznej wydaje się być szczególnie istotna wobec 
przyjęcia tezy, że o wartości społeczeństwa decyduje zainteresowanie i sprawność jego członków 
w zakresie wspomagania tych, którzy bez owego wsparcia nie są w stanie funkcjonować w pełni. 
Studenci pedagogiki to na tę chwilę w wielu wypadkach działacze nieprofesjonalni, później zaś 
już profesjonalnie działający pedagodzy. To, w jaki sposób postrzegają oni idę działalności spo-
łecznej oraz pracy użytecznej społecznie, pozwala rokować w kontekście ich sprawności i przy-
datności zawodowej. W opracowaniu przedstawione zostały wyniki badań przeprowadzonych 
wśród studentów kierunku pedagogicznego WSIiE TWP w Olsztynie i Kętrzynie. Głównym ce-
lem prezentowanego projektu było poznanie, w jaki sposób badani postrzegają ideę aktywności 
społecznej, jaki jest stopień ich zaangażowania w działania tego typu oraz jaką rolę w kształto-
waniu postaw prospołecznych odgrywa uczelnia. Wyniki przeprowadzonego postępowania em-
pirycznego wskazują, że badana grupa i jej aktywność odzwierciedlają tendencje panujące w pol-
skim społeczeństwie. Aktywność społeczna jako konstrukt teoretyczny jest im dosyć dobrze 
znana, natomiast w wymiarze wykonawczym ogranicza się zazwyczaj do najbliższego otoczenia 
i działania nie wymagającego zbyt dużego wysiłku1.

Słowa kluczowe:  aktywność społeczna, wolontariat, motywacje, model społecznika, cechy oso-
bowe, cele wolontariatu, wartości życiowe.

Wprowadzenie

Wolontariat, który określany jest jako działalność na rzecz drugiego człowie-
ka czy pewnej idei, sprawowany w sposób dobrowolny oraz z bezinteresownych 
pobudek, współcześnie przyjmuje bardzo zróżnicowaną formę. Rewizji wymaga 
przede wszystkim obecność kategorii bezinteresowności. Wydaje się, że można jej 
nadawać jedynie znaczenie fakultatywne. Sami wolontariusze zapytani o motywy 
swojej aktywności podają zarówno te wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Jak pisze Mie-
czysław Łobocki, działania tych osób znajdują się pomiędzy dwoma biegunami, 
„na krańcu jednego zasilane bywają motywacją nastawioną na prawdziwie bezin-
teresowne wspomaganie innych, a na drugim motywacją skłaniającą do osiągania 
głównie własnych korzyści. Na ogół osoby udzielające innym wsparcia material-

1 Badania zostały zorganizowane i przeprowadzone w Katedrze Pedagogiki Społecznej 
WSIiE TWP w Olsztynie.
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nego i duchowego, w tym [...] wolontariusze, sytuują się mniej więcej po środku 
obu wspomnianych biegunów. Można więc powiedzieć, iż ich zachowania altru-
istyczne charakteryzują się nie tyle całkowitą, ile częściową bezinteresownością”2. 
Motywacja ta może być altruistyczna, zadaniowa, ideologiczna, egoistyczna bądź 
afiliacyjna3. Biorąc pod uwagę motywację, jaką kierują się wolontariusze w swojej 
pracy, można wyróżnić: wolontariuszy zainteresowanych problemem, zaintereso-
wanych zawodowo, ofiarodawców-darczyńców, zainteresowanych klientem oraz 
hobbystów4. Wreszcie zapewne nie zdziwi nikogo stwierdzenie, że motywy te są 
zmienne w czasie, zależne od sytuacji oraz coraz większej liczby doświadczeń5. 
Bez wątpienia dużo wyżej ceniona jest taka działalność, która niesie w sobie walor 
autoteliczny, to jest daną aktywność jej cel czyni wartością samą w sobie. Jednak ze 
społecznego punktu widzenia nie można wykluczyć dużej przydatności także tych 
działań, które podejmowane są jako efekt motywacji instrumentalnej, to znaczy 
takiej, gdy człowiek działając spodziewa się „załatwić” dzięki działaniu lub choćby 
„przy okazji” inne sprawy6. Nawet wtedy przecież efektem jest pomoc czy wspar-
cie udzielane tym, którzy tego potrzebują. Może przecież chodzić tutaj o zdoby-
cie dodatkowych punktów na świadectwie czy z praktyki zawodowej, rozwinięcie 
własnego potencjału, realizowanie pasji, albo chęć odczucia bycia kimś wyjątko-
wym albo chęć wywierania wpływu na zmiany społeczne. Przyjąć jednak można, 
że „dobro kryje się także w czynach częściowo bezinteresownych, zaś z całkowitą 
bezinteresownością mamy raczej rzadko do czynienia”7. Może zamiast zakładać 
bezinteresowność wolontariatu, przyjąć raczej, że jest on przede wszystkim formą 
bezpłatną? Zbigniew Tokarski proponuje, by wolontariat rozumieć jako pracowanie 
gdzieś z własnej woli za darmo, zaś wolontariuszem nazywa osobę, która z własnej 
woli pracuje gdzieś za darmo, kierowana pobudkami etycznymi lub w celu zdobycia 
doświadczenia w jakimś zawodzie8.

Aktywność społeczna dobrowolna i nieodpłatna w społeczeństwie polskim jest 
zjawiskiem złożonym. Z badań Centrum Badania Opinii Społecznej wynika, że 
w 2010 roku aż 81% badanych przejawiało jakąś aktywność społeczną. Jednak zde-
cydowana większość (80%) podejmowała działania indywidualne, czyli „na własną 

2 M. Łobocki, Altruizm a działalność pracowników socjalnych i wolontariuszy, [w:] Pracownicy 
socjalni i wolontariusze a możliwości reformy pomocy społecznej, [red.] K. Marzec-Holka, Bydgoszcz 
1998, s. 67.

3 M. Górecki, Wolontariat, [w:] Elementarne pojęcia pedagogiki i pracy socjalnej, [red.] 
D. Lalak, T. Pilch, Warszawa 1999, s. 335.

4 A. Kanios, Społeczne kompetencje studentów do pracy w wolontariacie, Lublin 2008, s. 48.
5 Zob. też: E. Trempała, Pedagogiczna działalność wychowawców nieprofesjonalnych 

w środowisku lokalnym, Bydgoszcz 1988, s. 126.
6 Zob. też: M. Łobocki, dz. cyt., s. 58.
7 Tamże, s. 67.
8 Z. Tokarski, Szkolenie i doskonalenie kompetencji wolontariusza, [w:] Działanie społeczne 

w pracy socjalnej na progu XXI wieku, [red.] E. Kantowicz, A. Olubiński, Toruń 2003, s. 285.
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rękę”. Działania tego typu zazwyczaj skierowane są do osób dobrze znanych i zde-
cydowanie dominują w obrazie polskiego „społecznikostwa”. Natomiast ponad 
jedna czwarta (27%) uczestniczyła w jakichś organizacjach lub instytucjach. Za-
zwyczaj były to organizacje działające na rzecz szkolnictwa, oświaty, o charakterze 
religijnym i charytatywnym, sportowe, Ochotniczej Straży Pożarnej czy Górskiego 
Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego. Zaangażowanie w inne organizacje, na 
przykład kluby młodzieżowe, związki studenckie czy harcerstwo dotyczy zaledwie 
2,2% badanych9. Osoby aktywne tak w obszarze działań indywidualnych jak i zbio-
rowych rekrutują się przede wszystkim z grupy wyżej wykształconych, lepiej sytu-
owanych, mieszkających w dużych miastach, deklarujących swoją religijność oraz 
w wieku produkcyjnym10.

Najwięcej ankietowanych w badaniach CBOS poświęciło swój wolny czas na 
pomoc członkom rodziny, które nie pozostawały z nimi we wspólnym gospodar-
stwie domowym (69%) oraz przyjaciołom, znajomym (67%). Prawie połowa (49%) 
podjęła aktywność na rzecz swoich sąsiadów, a więcej niż jedna trzecia (36%) po-
mogła nieznajomym11. Co piąty respondent (20%) przyznaje, że zdarzyło mu się 
w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy pracować nieodpłatnie na rzecz społeczności, 
środowiska naturalnego lub miejscowości, w której mieszka. Praca omawianej gru-
py najczęściej była związana z przyrodą, środowiskiem naturalnym – jedna piąta 
(21%) porządkowała tereny zielone, zbierała śmieci lub odśnieżała swoją okolicę, co 
dwunasty (8%) dbał o środowisko sprzątając lasy, rzeki czy jeziora, a co szesnasty 
(6%) podejmował działania proekologiczne sortując śmieci lub prowadząc zbiórkę 
nieużywanych ubrań. Więcej niż jedna szósta pracujących społecznie (15%) wyko-
nywała drobne roboty budowlane bądź remontowe, a co dziesiąty pomagał sąsia-
dom lub znajomym albo prowadził agitację na rzecz jakiegoś celu społecznego (po 
10%). Nieco mniej osób z omawianej grupy pracowało w stowarzyszeniach, wspól-
notach mieszkaniowych lub komitetach rodzicielskich (9%), udzielało się w parafii 
(8%), walczyło z powodzią i jej skutkami (7%) oraz pomagało w przedszkolu lub 
szkole (5%)12. Wśród badanych dobrowolnie działających na rzecz innych dominu-
ją tacy, którzy przejawiali aktywność na dwóch (23%), trzech (28%) lub czterech 
(27%) polach. W mniejszości pozostają osoby udzielające się tylko na jednym polu 
(12%) bądź na wszystkich pięciu (11%)13.

Powyższe ustalenia muszą prowokować pytanie o nastawienie prospołeczne 
tak zwanych młodych dorosłych. Chodzi tutaj o studentów, zwłaszcza kierunków 
pedagogicznych, którzy z racji uzyskiwanego wykształcenia mogą prezentować 

9 N. Hipsz, K. Wądołowska, Aktywność społeczna Polaków – poziom zaangażowania i motywacje, 
http://www.cbos.pl/SPISKOM. POL/2011/K_062_11.PDF, s. 6 (13. 10. 2011).

10 Tamże, s. 1.
11 Tamże, s. 2.
12 Tamże, s. 2–3.
13 Tamże, s. 3.
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jeszcze szersze rozumienie problemu aktywności społecznej. Wszak z jednej stro-
ny przyjąć można, że w procesie kształcenia w uczelni wyższej spotykają się ze 
specyficznym „wyczuleniem” na problemy społeczne, zaś z drugiej strony, tutaj 
także uzyskują zdolność do profesjonalnego ich rozpoznawania i wyjaśniania. Stąd 
podjęto próbę poznania, co na temat aktywności społecznej sądzą studenci, w ja-
kim stopniu i zakresie angażują się w działalność tego typu oraz jakie kierują nimi 
wówczas motywy.

Przeprowadzone postępowanie empiryczne wyznaczone zostało przez zagad-
nienia problemowe, które przyjęły następujące brzmienie:

1. W jaki sposób studenci określają aktywność społeczną i jakie jej determi-
nanty uznają za szczególnie istotne?

2. Jaki jest stopień zaangażowania młodzieży akademickiej w aktywność 
o charakterze społecznym i jakie obszary życia społecznego uznawane są 
przez studentów za szczególnie ważne?

3. W jaki sposób studenci charakteryzują uczelnię w kontekście stwarzania wa-
runków dla podejmowania aktywności społecznej, kulturalnej i naukowej?

4. Jakie jest zainteresowanie studentów wolontariatem?
5. Jaki wizerunek wolontariusza przedstawiają studenci?

Organizacja badań i charakterystyka badanych

Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego, przy użyciu tech-
niki ankiety wypełnianej przez studentów osobiście, w dwóch etapach – w roku 
akademickim 2009/10 oraz 2010/11. Badaniami objęto słuchaczy Wydziału Peda-
gogicznego WSIiE TWP w Olsztynie (277 osób – 68,4%) i Kętrzynie (128 osób 
– 31,6%).

Przebadano 405 studentów pedagogiki14 następujących specjalności (N=338): 
pedagogika społeczna (26,9%), pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna 
(35,1%), pedagogika wczesnoszkolna (11,6%) i psychopedagogika (9,9%). Badani 
odbywali studia przede wszystkim w trybie niestacjonarnym (94,7%), ale kilkuna-
stoosobowę grupę stanowili studenci stacjonarni (5,3%). Studenci reprezentowali 
zarówno rok pierwszy (48,1%), drugi (20,5%), jak i trzeci (14,8%) studiów pierw-
szego stopnia.

Wśród badanych było 301 kobiet (76,8%) oraz 91 mężczyzn (23,2%), trzyna-
ście osób nie określiło swojej płci. Przeważały (N=392) osoby młode do 25 roku 
życia (55,6%) oraz w wieku od 36 do 40 lat (13%). Pozostałe przedziały wieko-
we reprezentowane były przez zbliżone liczebnie grupy. A mianowicie: 26–30 lat 

14 Badani udzielali odpowiedzi w zmiennej ilości osób, stąd wskazania dokładnej ich liczby 
zostały umieszczone w tekście w nawiasach.
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(11,2%), 31–35 lat (12,2%) oraz 41–45 (4,1%), 46–50 lat (3,8%). W gronie ankieto-
wanych nie było osób powyżej 50 roku życia.

Badani to zarówno osoby pozostające w związku małżeńskim (32,1%), jak 
i stanu wolnego (panny/kawalerowie – 53,3%, rozwiedzeni – 3,8% i wdowy/wdow-
cy – 0,8%) oraz pozostające w innym związku (10%). Najwięcej było osób bezdziet-
nych (60,1%). Kilkudziesięcioosobowe grupy to rodzice jednego (18,3%), dwojga 
(15,3%) oraz trojga i więcej dzieci (6,4%).

Warunki materialne swoje i swojej rodziny badani w przewadze ocenili jako 
raczej dobre (37,1%), dobre (30,4%) i przeciętne (18%), rzadziej jako bardzo dobre 
(8,8%) i najrzadziej jako złe (5,7%).

Największa grupa respondentów reprezentowała środowisko wiejskie (28,7%), 
pozostali to mieszkańcy Olsztyna (22,8%) i miast powiatowych (21,8%) oraz mniej-
szych miast (23,3%).

Badani w przewadze ukończyli licea ogólnokształcące (49,1%) oraz technika 
(31,2%). Pozostali to absolwenci liceum zawodowego (12,3%), liceum profilowa-
nego (0,5%) oraz technikum po zasadniczej szkole zawodowej (3,8%). Trzy osoby 
ukończyły także szkołę policealną.

A zatem wśród badanych dominują młode (do 25 roku życia) kobiety (taka do-
minacja płci żeńskiej od wielu już lat znamionuje pedagogiczne kierunki studiów) 
stanu wolnego i bezdzietne, zamieszkujące zarówno tereny wiejskie jak i miejskie, 
odbywające studia w trybie niestacjonarnym. Przyjęto, że powyżej zaprezentowane 
cechy opisujące badanych mogą różnicować udzielane przez nich odpowiedzi. Jak 
wykazała analiza uzyskanych wyników badań w niektórych przypadkach w istocie 
tak było. W dalszej części opracowania przedstawione zostaną ustalone zależności 
pomiędzy zmiennymi.

Aktywność społeczna studentów i jej źródła

Aktywność społeczna, zdaniem badanych, polega przede wszystkim na „ak-
tywnym udziale w projektach i programach przeznaczonych do integracji społeczności 
lokalnej”, to także „bezinteresowne angażowanie się w sprawy społeczeństwa lokalne-
go”, „bezpłatna działalność na czyjąś rzecz”, „chęć niesienia bezinteresownej pomocy 
osobom potrzebującym”, „działalność charytatywna w różnego rodzaju organizacjach 
pozarządowych”, „działalność mająca na celu ulepszenie społeczeństwa”, „działania 
na rzecz polepszenia życia osób dotkniętych patologią”, „jest czymś bardzo ważnym – 
kontaktem z drugim człowiekiem”, „pełnieniem jak największej ilości ról społecznych 
i działaniem w nich”, „działaniami na rzecz ojczyzny”, „pracą na rzecz innych ludzi, 
bardzo ważną dla każdego człowieka”, „tym, co robimy dla innych”, „udziałem w życiu 
publicznym”, „udzielaniem się w sprawach społecznych, lokalnych, sąsiedzkich - jest 
ważną aktywnością”, „ulepszaniem świata”, „wolontariatem”, „jest wyzwaniem”.
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Literatura wskazuje, że dziś mówi się o aktywności społecznej, obywatelskiej, 
partycypacji społecznej. Pojęcia te dotyczą uczestnictwa w życiu społecznym i poli-
tycznym, angażowania się w prace służące zaspokajaniu potrzeb własnych i innych 
ludzi15. Wydaje się wobec tego, że studenci zupełnie trafnie określają istotę aktyw-
ności społecznej.

W czasie prowadzenia badań w aktywność społeczną zaangażowanych było 99 
(24,4%) badanych, w działalność samorządową 24 (5,9%), edukacyjną 43 (10,6%) 
i inną działalność społeczną 45 (11,1%) badanych.

Co trzeci badany (37%) rozpoczął bądź angażował się w działalność społeczną 
już w szkole średniej. Zbliżona liczebnie grupa (ponad 30%) aktualnie podejmuje 
aktywność społeczną w środowisku lokalnym. Kilkudziesięciu badanych (9,1%) ak-
tywizuje się w organizacjach i stowarzyszeniach. Jednakże, co wydaje się wysoce 
symptomatyczne, aktywność społeczną w uczelni podejmuje zaledwie 7,2% (29) 
badanej młodzieży. Ponad stu badanych (32,3%) nigdy nie było zaangażowanych 
w działalność o charakterze społecznym.

Zaangażowanych w organizacjach społecznych jest 106 (30,2%) studentów. 
Ci, którzy podejmowali aktywność społeczną, wskazywali na następujące obszary 
działania: FML, PSL, ZHP, Caritas, bank żywności – zbiórki żywności i odzieży 
dla ubogich, PCK, WOŚP, LOK, OSP, pomoc osobie niewidomej, tworzenie i or-
ganizowanie festiwalu piosenki patriotycznej, uczestniczenie w warsztatach terapii 
zajęciowej, świetlicy środowiskowej, domu pomocy społecznej oraz stowarzysze-
niu katolickim, stowarzyszeniu na rzecz osób upośledzonych umysłowo, kółkach 
sportowych, samorządach szkolnych i radach rodziców oraz innych. Jak widać, 
odpowiedzi te są zbieżne z przedstawionymi wcześniej wynikami sondażu przepro-
wadzonego przez CBOS.

Największa grupa badanych (40,8%) podkreśliła, że ze względu na pracę zawo-
dową i odbywane aktualnie studia nie ma czasu na to, by angażować się w działania 
społeczne. Co piąty badany (19%) zaznaczył, że studia traktuje pierwszoplanowo, 
ale jednocześnie poszukuje pracy. Niewiele mniejsza grupa (17,2%) wskazywała, że 
sporadycznie angażuje się w aktywność o charakterze społecznym, jednak na tyle 
tylko, na ile pozwala na to praca. Zaledwie 24 (6,2%) studentów zaznaczyło, że ak-
tywizuje się na szeroko rozumianym polu społecznym i traktuje tego typu działania 
bardzo poważnie.

Badacze reprezentujący podejście funkcjonalne wyróżniają kilka czynników, 
które powodują, że ludzie zostają wolontariuszami16:

– chęć zaspokojenia własnych potrzeb dotyczących wartości, chęć pomocy in-
nym, postawa altruistyczna (funkcja wartości);

15 D. Moroń, Wolontariat w trzecim sektorze. Prawo i praktyka, Wrocław 2009, s. 36
16 E. Bogacz-Wojtanowska, M. Rymsza, Nie tylko społecznie. Zatrudnienie i wolontariat w 

organizacjach pozarządowych, Warszawa 2009, s. 21.
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– potrzeba zrozumienia otaczającego świata, a także chęć rozwoju i wykorzy-
stywania pewnych umiejętności, które w innym wypadku nie byłyby wykorzy-
stane, praca ochotnicza jako sposób na rozwój osobisty (funkcja zrozumie-
nia);

– potrzeba podniesienia własnej wartości, docenienia przez siebie i innych 
(funkcja rozszerzenia);

– chęć zdobycia doświadczenia, które przyda się w rozwoju kariery (funkcja 
kariery);

– potrzeba odnalezienia się w jakiejś grupie społecznej i dopasowania do niej, 
co stanowi źródło satysfakcji (funkcja społeczna);

– chęć poradzenia sobie z własnymi problemami i wewnętrznymi konfliktami: 
poczucie winy, niższości (funkcja obronna).

Warto wobec tego przyjrzeć się pobudkom, którymi kierowali się badani stu-
denci angażując się w działania społeczne. Wśród najistotniejszych źródeł (insty-
tucji i osób) „dowiadywania się”, czy wręcz „zarażania się” aktywnością społeczną 
studenci wymieniali: szkołę średnią (119 osób) oraz rodzinę (83 osoby) i osoby 
znaczące ze środowiska lokalnego (95 osób). Oddziaływania szkoły wyższej okaza-
ły się najmniej znaczące (24 osoby). Wskazania takie były o blisko połowę rzadsze, 
niż to miało miejsce w przypadku środków masowego przekazu (47 badanych). 
Wśród innych czynników oddziałujących na decyzję o zaangażowaniu się w dzia-
łania społeczne badani wymieniali potrzeby środowiska lokalnego oraz praktykę 
zawodową, chorobę własną (i wyleczenie) bądź kogoś z osób bliskich i rodzące się 
wówczas przewartościowanie celów życiowych (27 badanych).

Katalog osobistych, ujawnianych przez studentów, motywów podejmowania 
aktywności społecznej prezentuje tabela 1.

Jak się okazało, najsilniejszym motywem wskazywanym przez badanych była 
chęć niesienia pomocy osobom potrzebującym, zrobienia czegoś pożytecznego oraz 
własnego rozwoju, co można podporządkować funkcji wartości zrozumienia i ka-
riery. Inne, to potrzeba przynależności, dowartościowania siebie i kontaktu z ludź-
mi, które wskazują na funkcję społeczną, obronną i rozszerzenia. Stosunkowo duże 
znaczenie badani przypisywali również nabywaniu, podczas działań społecznych, 
umiejętności i kompetencji przydatnych w aktualnie wykonywanej bądź przyszłej 
pracy związanej z kierunkiem odbywanych studiów. Jest to zgodne z badaniami 
wolontariuszy Polskiej Akcji Humanitarnej, gdzie ustalono, że osoby młode, stu-
diujące oraz rozpoczynające swoją drogę zawodową, postrzegają wolontariat jako 
swoiste dopełnienie zdobytej podczas studiów wiedzy i okazję do skonfrontowania 
swoich umiejętności z praktycznymi potrzebami w ramach działalności organizacji 
pozarządowej17. Według wielu badanych aktywność społeczna sprzyja rozwojowi 
człowieka, który się w nią angażuje.

17 Tamże, s. 259.
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Tabela 1. Motywy podejmowania aktywności społecznej

Wybrane motywy
podejmowania 

aktywności spo-
łecznej

Odpowiedzi badanych (w %)

N RANGA
Bardzo 
wysokie 
znacze-

nie

Wysokie 
znacze-

nie

Znacze-
nie prze-
ciętne

Niskie 
znacze-

nie

Bardzo 
niskie 

znaczenia

Chęć własnego 
rozwoju

47,5 12,4 13,9 9,4 16,8 202 3

Chęć zrobienia 
czegoś pożytecz-
nego

55,5 22,3 6,7 9,2 6,3 238 2

Potrzeba kontak-
tu z ludźmi

38,3 11,7 27,7 12,8 9,6 188 6

Dowartościowa-
nie siebie

38,9 6,7 12,2 17,8 24,4 90 5

Potrzeba przyna-
leżności

39,3 11,5 11,5 16,4 21,3 61 4

Chęć zdobycia 
doświadczeń ży-
ciowych

35,5 12,3 15,5 19,4 17,4 155 7

Chęć zdobycia 
umiejętności 
i kompetencji 
przydatnych 
w wykonywanym 
zawodzie

32,9 16,5 11,8 21,2 17,6 85 8

Chęć niesienia 
pomocy osobom 
potrzebującym

56,3 13 8,9 12 9,9 192 1

Inne motywy - - - - - - -

źródło: badania własne zespołu

Pośród zaprezentowanych przez studentów możliwości podejmowania aktyw-
ności społecznej pojawiły się: „działalność na rzecz jakiegoś stowarzyszenia” lub „za-
łożenie takiego stowarzyszenia”, „wolontariat na przykład w domu dziecka”, „organi-
zowanie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży”, „organizowanie wycieczek, obozów 
itp.”, „otwarcie szkoły samoobrony dla wszystkich”, „pomoc dzieciom (zwłaszcza tym 
zaniedbanym środowiskowo)”, „pomoc osobom niepełnosprawnym, a także osobom sa-
motnym, starszym, czy też ze swojego najbliższego środowiska”, „pomoc zwierzętom”, 
„praca na rzecz społeczności lokalnej”, „tworzenie programów”, „organizowanie kursów 
i szkoleń”, „zainteresowanie dzieci i młodzieży ze wsi sportem”, „oddawanie krwi”, „po-
moc ludziom starszym”.
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Obszary aktywności społecznej, które według badanych studentów zasługują 
na największą uwagę i silne zaangażowanie prezentuje tabela 2.

Tabela 2. Istotne obszary aktywności społecznej

Obszary aktywności społecznej
Odpowiedzi badanych

n % ranga

Aktywizacja zawodowa kobiet 73 18 6

Animacja kulturalna w środowisku lokalnym 63 15,6 7

Aktywność na rzecz środowiska wiejskiego 114 28,1 4

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 156 38,5 3

Praca na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem 170 42 2

Pomoc dzieciom z rodzin patologicznych 253 62,5 1

Aktywność na rzecz osób uzależnionych 98 24,2 5

Promocja profilaktyki i zdrowego stylu życia 62 15,3 8

Inne obszary 9 2,2 9

*wyniki nie sumują się do 100% ze względu na możliwość wyboru wielu odpowiedzi
źródło: badania własne zespołu

Badani największą wrażliwością społeczną wykazali się w stosunku do dzieci 
pochodzących z rodzin, których dotykają rozmaite zjawiska patologiczne. Kolej-
ne grupy to: niepełnosprawni, zagrożeni wykluczeniem społecznym (długotrwale 
bezrobotni, bez kwalifikacji, mieszkańcy byłych PGR-ów), zamieszkujący obszary 
wiejskie oraz uzależnieni. Małą popularnością cieszyła się aktywność animacyjna 
w środowisku lokalnym dotycząca działań upowszechniających kulturę, a także 
promująca profilaktykę i zdrowy styl życia. Co piąty badany podkreślał koniecz-
ność aktywizacji zawodowej kobiet.

Charakteryzując aktywność społeczną studenci podkreślali, że może ona: da-
wać radość i zadowolenie (61,7%), być cennym źródłem doświadczenia (60,7%) 
i drogą do samorealizacji (38,5%). Niestety, dla pewnej grupy badanych okazała się 
źródłem niepotrzebnych kłopotów i problemów (5,7%).

Istotę aktywności społecznej badani upatrywali w:
– ułatwianiu jednostkom i grupom rozwiązywania ich problemów (48,6%),
– budowaniu pozytywnych relacji pomiędzy potrzebującymi a społeczeństwem 

(34,6%),
– uwrażliwieniu społeczności lokalnej na sprawy potrzebujących (34,1%),
– uwrażliwieniu instytucji państwowych na sprawy potrzebujących (31,9%),
– budowaniu lokalnych strategii działania w społeczności (16,5%).
Biorąc pod uwagę powyższe dane stwierdzić można, iż studenci prezentują 

bogaty potencjał osobowościowy i duży bagaż wrażliwości na problemy społeczne.
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Szkic wizerunku społecznika

Określając cechy tzw. społecznika badani w następujący sposób rangowali 
atrybuty w przedstawionym im katalogu (tabela 3):

Tabela 3. Najistotniejsze cechy „społecznika”

Wybrane cechy

Odpowiedzi badanych (w %)

N RANGA
Bardzo 
wysokie 
znacze-

nie

Wysokie 
znacze-

nie

Znacze-
nie prze-
ciętne

Niskie 
znacze-

nie

Bardzo 
niskie 

znacze-
nia

Życzliwość 57,6 13,1 10,1 9,1 10,1 297 1

Uczciwość 54 20,7 10,4 7,4 7,4 309 2

Komunikatywność 45,2 14,6 17,6 13 9,6 301 5

Kompetencje orga-
nizacyjne

39,3 11,7 15,8 18,9 14,3 196 8

Kompetencje mery-
toryczne

38,4 8,1 15,1 16,3 22,1 86 9

Wrażliwość na 
krzywdę ludzką

48,2 15,1 13,8 12,4 10,6 218 4

Zaangażowanie 46,9 10 14,1 14,1 14,9 241 6

Altruizm 45,8 20,3 13,6 10,2 10,2 59 3

Kreatywność 33,3 9,7 13,3 23,1 20,5 195 10

Inne cechy 57,9 - 5,3 5,3 31,6 19 7

źródło: badania własne zespołu

Najistotniejsze dla efektywności działań społecznych – zdaniem badanych – 
okazały się: życzliwość, uczciwość oraz altruizm. Pierwsza ze wskazanych cech 
była różnie oceniana przez studentów trzech roczników (χ2= 22,865 df = 12 p.< 
0,029). Najwyższe znaczenie przypisywali jej badani z pierwszego roku studiów 
(62,7%), natomiast najwięcej przyporządkowań owej cechy do poziomu niskiego 
pojawiło się wśród studentów roku drugiego (co piąta osoba). Kolejne miejsca zaj-
mowały uwrażliwienie na krzywdę ludzką oraz komunikatywność. W przypadku 
drugiej z wymienionych cech okazało się, że specjalność (χ2= 48,580 df = 16 p. 
< 0,000) oraz rok studiów (χ2= 21,485 df = 12 p.< 0,044) w stopniu istotnym sta-
tystycznie różnicuje prezentowane oceny. Najbardziej zróżnicowane odpowiedzi 
pojawiły się wśród studentów pedagogiki społecznej, gdzie porównywalne grupy 
oceniły tę cechę jako przeciętnie ważną (30,4%), bardzo ważną (24,1%) i bardzo 
mało ważną (20,3%). Wśród pozostałych grup przeważało wysokie znaczenie nada-
wane tej cesze. Jednak zdecydowanie największą popularnością cieszyła się ona 
wśród studentów psychopedagogiki. Komunikatywność jako swoiste wyposaże-
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nie społecznika najwyżej ocenili badani z roku pierwszego, zaś najniżej studenci 
z roku trzeciego. W ocenie znaczenia zaangażowania pomiędzy studentami wy-
stąpiły istotne statystycznie różnice wyznaczone rokiem studiów (χ2= 25,352 df = 
12 p.< 0,013). Najwyższe oceny tego atrybutu pojawiły się wśród badanych z roku 
pierwszego, zaś najbardziej krytyczni okazali się studiujący na roku trzecim. Wśród 
rzadziej wskazywanych znalazły się umiejętności organizacyjne i wiedza dotycząca 
przedmiotu podejmowanej aktywności. Najrzadziej podkreślana była kreatywność. 
Warto zwrócić uwagę, że zdaniem wielu badanych aktywność społeczna stanowi 
niezbędne doświadczenie życiowe każdego człowieka (40%). Poza tym jedna trze-
cia uczestniczącej w sondażu młodzieży przypisuje jej znamiona praktyki wyko-
nywanej profesjonalnie (36,5%), porównywalna grupa dostrzega w takim działa-
niu misję do spełnienia (30,6%). Niewielu studentów sytuuje tego typu aktywność 
w wymiarze „spontanicznego ruszenia serca”, czy nawet przypadkowości (12,8%).

Badani prezentowali także zróżnicowane oceny posiadanego przez siebie ze-
stawu cech predysponujących ich, czy ułatwiających im działania społeczne. Udzie-
lane odpowiedzi zostały wkomponowane w tabelę 4.

Tabela 4. Samoocena cech sprzyjających aktywności społecznej

Posiadane 
cechy

Kategorie oceny

bardzo
wysoka

wysoka średnia niska
bardzo
niska

N
średnia

ocen

Odpowie-
dzialność

162
(40%)

191
(47,2%)

37
(9,1%)

3
(0,7%)

3
(0,7%)

396 4,27

Wytrwałość
59

(15%)
191

(48,5%)
137

(34,8%)
5

(1,3%)
2

(0,5%)
394 3,76

Zaangażowa-
nie

99
(25,1%)

179
(45,3%)

108
(27,3%)

6
(1,5%)

3
(0,8%)

395 3,92

Umiejętności
organizacyj-
ne

56
(14,2%)

140
(35,5%)

176
(44,7%)

19
(4,8%)

3
(0,8%)

394 3,57

Umiejętność
pokonywania 
trudności

48
(12,4%)

150
(38,8%)

172
(44,4%)

12
(3,1%)

5
(1,3%)

387 3,57

Znajomość 
problemów
społecznych

40
(10,2%)

128
(32,5%)

193
(49%)

28
(7,1%)

5
(1,3%)

394 3,43

Wiedza fa-
chowa

20
(5,1%)

50
(12,7%)

248
(63,1%)

61
(15,5%)

14
(3,6%)

393 3,00

źródło: badania własne zespołu
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Najwyżej badani ocenili swoją odpowiedzialność i zaangażowanie, a także wy-
trwałość. Z kolei pozostałe cechy uzyskały średni wynik na poziomie przeciętnym. 
Najniżej oceniona została wiedza fachowa. W tym zakresie studenci dostrzegają 
u siebie największe braki, które wszakże zamierzają zniwelować dzięki podjętym 
studiom w uczelni wyższej.

Tabela 5. Popularność celów i wartości życiowych

Wyznawane 
wartości

Kategorie popularności

bardzo
wysoka

wysoka średnia niska
bardzo
niska

N Ranga

Udane życie 
rodzinne

300
(82%)

24
(6,6%)

23
(6,3%)

7
(1,9%)

12
(3,3%)

366 1

Pasjonująca 
praca zawo-
dowa

94
(30,3%)

105
(33,9%)

70
(22,6%)

29
(9,4%)

12
(3,9%)

310 2

Wiedza i wy-
kształcenie

99
(31,8%)

84
(27%)

92
(329,6%)

24
(7,7%)

12
(3,9%)

311 3

Praca na 
rzecz środo-
wiska lokal-
nego

23
(13%)

15
(8,5%)

21
(211,9%)

79
(44,6%)

39
(22%)

177 8

Zaangażowa-
nie w działal-
ność użytecz-
ną społecznie

44
(22,9%)

9
(4,7%)

14
(7,3%)

44
(22,9%)

81
(42,2%)

192 9

Wychowanie 
i wykształce-
nie dzieci

65
(36,5%)

31
(17,4%)

29
(216,3%)

36
(20,2%)

17
(9,6%)

178 4

Wysoka pozy-
cja materialna

29
(39,2%)

5
(6,8%)

8
(10,8%)

13
(17,6%)

19
(25,7%)

74 6

Poznawanie 
świata

28
(35,9%)

13
(16,7%)

11
(14,1%)

7
(9%)

19
(24,4%)

78 5

Rozwój wła-
snych zainte-
resowań

44
(37,3%)

9
(7,6%)

12
(10,2%)

17
(14,4%)

36
(30,5%)

118 7

źródło: badania własne zespołu

W literaturze przedmiotu czytamy, że do największych zalet wolontariatu i wo-
lontariuszy z punktu widzenia organizacji zaliczane są18:

– motywacja i entuzjazm,
– niski koszt pracy wolontariuszy,

18 M. Knop, Wolontariat szansą na udany start zawodowy, [w:] Edukacja szansą aktywizacji 
lokalnego rynku pracy, [red.] U. Pulińska, Olsztyn 2010.
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– możliwość nawiązania kontaktu ze społecznością lokalną,
– elastyczność i dyspozycyjność,
– nowe kompetencje, idee, umiejętności.
Należy tutaj także zwrócić uwagę na podbudowę aksjologiczną, w poważnym 

stopniu kształtującą przejawiane postawy. Wyznawane przez badanych wartości 
i cele życiowe zaprezentowane zostały w tabeli 5.

Jak można dostrzec, wartością najwyżej cenioną przez badanych studentów 
jest udane życie rodzinne. Przewaga tej wartości nad pozostałymi jest bezdyskusyj-
na, jako jedyna uzyskała ona wysoki poziom uśrednionych wskazań. Kolejne miej-
sca zajmowały pasjonująca praca zawodowa oraz wiedza i wykształcenie. Najniżej 
w katalogu celów i wartości przez badanych umieszczone zostały zaangażowanie 
w aktywność społeczną (podobnie jak praca na rzecz środowiska lokalnego) oraz 
rozwój własnych zainteresowań. Stosunkowo małą popularnością cieszyła się wyso-
ka pozycja materialna. A zatem dwie skrajnie odmienne kategorie wartości, z któ-
rych pierwsza eksponuje działalność na rzecz innych ludzi i środowiska, zaś druga 
określa orientację życiową typu „mieć” uzyskały niski poziom wyborów. Czyżby 
oznaczało to swoiste „zawieszenie” studentów pomiędzy materialną wygodą a mo-
gącą się „zdarzyć” niewygodą związaną z bezinteresownym zaangażowaniem 
w działanie na rzecz innych? W każdym razie dowodzi to skupienia się na własnym 
planie życiowym, organizującym aktywność rodzinną, edukacyjną oraz zawodową.

Badani określając dziedziny, w których mogliby zrealizować swój potencjał, 
wymieniali następujące uszeregowane według stopnia popularności:

– aktywność zawodowa zgodna z wykształceniem (zwłaszcza kierunkiem stu-
diów) (57,4%),

– dotychczasowa aktywność zawodowa (27,4%),
– przynależność do organizacji społecznych (15,6%),
– praca społeczna na rzecz środowiska (15,6%),
– aktywność intelektualna (praca naukowa) (9,6%),
– uczestnictwo w kulturze i animowanie społeczności lokalnej (8,9%),
– aktywność polityczna (5,4%),
– działalność na rzecz Kościoła (3,2%),
– inna aktywność, np. prowadzenie własnej działalności gospodarczej, czy też 

praca zgodna z zainteresowaniami (2,2%).
Jak można dostrzec, praca zawodowa jest dla badanych najistotniejszą formą 

realizowania posiadanych predyspozycji, kompetencji i zdolności. Warto wobec 
tego prześledzić, jakiej pracy oczekują. Pojawiające się odpowiedzi wkomponowa-
ne zostały w zestawienie tabelaryczne 6.



176 ALDONA MAŁYSKA, HENRYKA KOŁASZEWSKA, IWONA ŁAGODZIŃSKA

Tabela 6. Znaczenie pracy zawodowej ze względu na jej charakter

Wyznawane war-
tości

Kategorie popularności

bardzo
wysoka

wysoka średnia niska
bardzo
niska

N Ranga

Wybór pracy 
użytecznej spo-
łecznie

78
(35,5%)

37
(16,8%)

57
(25,9%)

31
(14,1%)

17
(7,7%)

220 5

Wybór pracy da-
jącej możliwość 
wybicia się

64
(35%)

39
(21,3%)

45
(24,68%)

20
(10,9%)

15
(8,2%)

183 3

Wybór pracy 
imponującej lu-
dziom

29
(30,5%)

16
(16,8%)

17
(17,9%)

6
(6,3%)

27
(28,4%)

95 7

Wybór pracy do-
brze płatnej

130
(43,6%)

79
(26,5%)

60
(20,1%)

13
(4,4%)

16
(5,4%)

298 2

Wybór pracy in-
teresującej

149
(48,2%)

82
(26,5%)

52
(16,8%)

12
(3,9%)

14
(4,5%)

309 1

Wybór pracy od-
powiedzialnej

36
(25%)

30
(20,8%)

41
(28,5%)

23
(16%)

14
(9,7%)

144 6

Wybór pracy 
lekkiej

19
(23,5%)

11
(13,6%)

19
(23,5%)

16
(19,8%)

16
(19,8%)

81 8

Wybór innej 
pracy

4
(40%)

2
(20%)

2
(20%)

-
2

(20%)
10 4

źródło: badania własne zespołu

Jak się okazało, studenci oczekują, że ich praca będzie przede wszystkim 
interesująca, a także dobrze płatna i dająca możliwość „wybicia się”. Natomiast 
w mniejszym stopniu w jej wyborze kierować się będą chęcią zaimponowania innym 
czy też małą uciążliwością. Niewielką popularnością cieszyła się również praca sta-
wiająca przed pracownikiem liczne i odpowiedzialne wyzwania, a także użyteczna 
społecznie. Wynika z tego, że o ile badani doceniają znaczenie aktywności spo-
łecznej ujawnianej na wielu zróżnicowanych płaszczyznach, o tyle w nieznacznym 
stopniu łączą ją z pracą zawodową. Te dwa nurty aktywności wydają się mieć dla 
nich odrębne znaczenie. Być może aktywność społeczna wiązana jest przez bada-
nych przede wszystkim z działaniami non profit, które – z założenia badanych – nie 
mogą stanowić źródła utrzymania. Jest to tym bardziej zastanawiające, że badani to 
w przewadze słuchacze pedagogiki społecznej i resocjalizacyjnej, przygotowujący 
się do pracy w zawodach, w których istotnym elementem etyki pracownika jest 
wrażliwość i koncentracja na człowieku i jego społecznym funkcjonowaniu.
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Uczelnia a aktywność społeczna, naukowa  
i kulturalna tudentów

Studenci określając, czy studia pedagogiczne zdeterminowały zainteresowa-
nie problematyką społeczną, w zdecydowanej większości (88,5%) odpowiedzieli 
twierdząco. Warto jednak zaznaczyć, że owe oddziaływania wyżej oceniały kobiety. 
Różnice w odpowiedziach kobiet i mężczyzn okazały się istotne statystycznie (χ2= 
4811,748 df = 4 p.< 0,019). Ponad połowa (54,1%) badanych (N=159) potwierdziła 
także, że uczelnia, w której studiują, stwarza im szansę na zaangażowanie się w ak-
tywność społeczną. Jednakże niewiele mniejszy odsetek badanych takim oddziały-
waniom zaprzeczył (43,4%). W tym wypadku kobiety także prezentowały wyższą 
ocenę oddziaływań szkoły wyższej (60,8%). Z kolei wśród mężczyzn dominowały 
oceny negatywne (70,6%). Różnice ukształtowały się na poziomie istotnym staty-
stycznie (χ2= 13,342 df = 2 p.< 0,001). Osoby, które wskazały możliwość podejmo-
wania aktywności o charakterze społecznym jako przykłady wymieniały: „zaangażo-
wanie w prace samorządu studenckiego”, „poznawanie nowych ludzi” oraz „zetknięcie 
z ludźmi (studentami) z różnych środowisk” a także „podejmowanie w ramach studiów 
problematyki patologii społecznych i oddziaływań profilaktycznych”. Z kolei ci badani, 
którzy zaprzeczyli możliwości podejmowania tego typu działań, swoje stanowisko 
uzasadniali: „brakiem czasu”, „brakiem informacji”, czy też tym, że „nic takiego nie 
jest organizowane, a chętnie by się w to włączyli”, „zbyt małe jest zaangażowanie ze 
strony opiekuna roku”. Należy zwrócić uwagę, że czynnikiem różnicującym odpo-
wiedzi badanych okazał się rok studiów (χ2= 21,966 df = 12 p.< 0,038). Znaczenie 
uczelni dla rozbudzania i rozwoju kultury pracy społecznej studenta w najwyższym 
stopniu dostrzegali badani z roku drugiego.

Blisko trzyczwarte grupy (N = 164) podkreśliło, że uczelnia stwarza liczne 
szanse dla rozwijania aktywności o charakterze naukowym (72,6%). Pozostali za-
przeczyli (24,4%), bądź też nie potrafili w tej sprawie zająć jednoznacznego sta-
nowiska (3%). Wśród sytuacji mobilizujących studentów do działań naukowych 
wymieniana była praca w kołach naukowych, uczestnictwo w wykładach otwartych, 
seminariach czy nawet samo zetknięcie z profesorem, który rozbudza w studen-
cie pragnienie naukowych poszukiwań. Odpowiedzi negatywne uzasadniane były 
następująco: „brak czasu”, „brak jasnych pokierowań”, „nic nie jest organizowane”, 
a także „nie interesuje mnie nic z tego, co jest organizowane”.

Ponad połowa (55,5%) badanych (N = 128) zaznaczyła, że szkoła wyższa, któ-
rej są studentami, w znacznym stopniu umożliwia im podejmowanie i rozwijanie 
aktywności kulturalnej. Należy zwrócić uwagę, że płeć studentów różnicowała ich 
odpowiedzi w stopniu istotnym statystycznie (χ2 = 6,298 df = 2 p.< 0,043). A mia-
nowicie, o ile 60,2% kobiet dostrzegało takie oddziaływania szkoły wyższej, o tyle 
porównywalny odsetek mężczyzn (59,4%) zdecydowanie im zaprzeczył. Jako przy-
kłady aktywności o charakterze kulturalnym wymieniane były: chór, koło kultural-
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ne, organizowanie spotkań miłośników filmów oraz wykłady integrujące i konkursy 
organizowane przez bibliotekę. Osoby, które zaznaczyły brak zaangażowania w ży-
cie kulturalne uczelni (41,4%) tłumaczyły to zazwyczaj brakiem czasu.

Formułując propozycje powołania nowych form pracy społeczno-kulturalnej 
w uczelni badani wymieniali koła sportowe, stowarzyszenia społeczne, współpracę 
z organizacjami społecznymi i zaangażowanie w wolontariat.

Jak się okazało, mniejsza grupa studentów (N = 394) wyraziła chęć przystą-
pienia do koła wolontariatu (36,3%) niż brak zainteresowania tą formą aktywności 
społecznej (41,9%). Zazwyczaj uzasadniane to było posiadaniem zainteresowań 
w tym kierunku, czy też dysponowaniem wystarczającą ilością wolnego czasu. Oso-
by, które nie zamierzają angażować się w tego typu przedsięwzięcia, tłumaczą to 
– podobnie jak wcześniej – brakiem czasu, nadmiarem obowiązków związanych 
z pracą, życiem rodzinnym oraz nauką19. Niektórzy mieszkają poza Olsztynem 
i w sytuacji zaangażowania się w wolontariat musieliby dojeżdżać, co jest utrudnio-
ne ze względu na złe rozwiązania komunikacyjne.

Badani podejmujący aktywność społeczną (N = 383) zazwyczaj w stopniu wy-
sokim (53,5%) lub przynajmniej przeciętnym (20,1%) godzą ją ze swoim życiem 
prywatnym i rodzinnym oraz studiami. Pozostali (16,2%) podkreślali, że jest im 
trudno pogodzić ze sobą te nierzadko bardzo zróżnicowane obowiązki. Zaledwie 
jedna osoba zaznaczyła, że nie udziela się społecznie.

Wiadomości i umiejętności zdobyte podczas studiów na kierunku pedago-
gicznym w większości przypadków (34% w stopniu wysokim oraz 46,9% w stopniu 
przeciętnym) okazały się przydatne podczas wykonywania zadań o charakterze 
pracy społecznej (N = 388).

A jaką trajektorią podążą w przyszłość?

Prawie wszyscy (93%) badani (N = 298) dostrzegali w stowarzyszeniach i or-
ganizacjach społecznych poważny potencjał w zakresie kształtowania u osób zaan-
gażowanych w ich pracę kompetencji prospołecznych. Chodzi tutaj o przydatną 
praktykę, która w poważny sposób zasilać może nabytą w toku studiów wiedzę 
teoretyczną. Zaledwie szesnaście osób (5,4%) odpowiedziało, że nie jest to koniecz-
ne. Spodziewać się zatem można, że właśnie w ten sposób organizować będą swoją 
aktywność społeczną.

Anna Kanios podaje, że pod wpływem działania w organizacji czy instytucji 
istnieje możliwość zdobycia nowej wiedzy na temat ludzi, ich potrzeb i zachowań, 
umiejętności związanych z komunikacją społeczną, wykształcenia w sobie nowych 
cech charakteru20.

19 Por. N. Hipsz, K. Wądołowska, Aktywność społeczna Polaków – poziom zaangażowania 
i motywacje, http://www.cbos.pl/SPISKOM. POL/2011/K_062_11.PDF, s. 12 (13. 10. 2011).

20 A. Kanios, dz. cyt., s. 107.
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Zauważyć można, że w przewadze (57,8%) zaznaczył się brak zdecydowania 
co do podejmowania pracy społecznej po ukończeniu studiów (N=398). Jednak co 
czwarta osoba (22,4%) podkreślała, że ma takie właśnie plany. Natomiast co piąty 
badany zdecydowanie zaprzeczył takim planom (19,8%). Określone przez studen-
tów obszary ich przyszłej (po ukończeniu studiów) pracy społecznej prezentuje 
tabela 7.

Tabela 7. Obszary aktywności społecznej planowanej po ukończeniu studiów

Obszary planowanej aktywności społecznej
Wskazania 

w %

Praca na rzecz osób dotkniętych biedą 35,6

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 19,5

Przeciwdziałanie uzależnieniom 26,4

Aktywizacja kobiet na rynku pracy 10,9

Ekologia 13,6

Sport, turystyka, rekreacja 16

Animacja kulturalna 7,9

Inne obszary 8,4

*wyniki nie sumują się do 100% ze względu na możliwość wyboru wielu odpowiedzi
źródło: badania własne zespołu

Jak można dostrzec, badani wykazują szczególne „wyczulenie” w zakresie 
upośledzenia społecznego wywołanego niedostatkiem materialnym, którego prze-
jawem może też być bezdomność. Kolejne grupy, na rzecz których pracę podjąć 
zamierza prawie co piąty (19,5%) i co czwarty (26,4%) badany, to osoby niepełno-
sprawne oraz uzależnione i ich rodziny. Wydaje się, że badani wykazują stosunko-
wo dużą tolerancję wobec wskazywanych problemów, u podstaw czego leżeć może 
dosyć dobrze ugruntowana wiedza teoretyczna, a może także praktyczna. Wśród 
częściej pojawiających się typowań znalazła się także praca polegająca na krze-
wieniu kultury proekologicznej i podejmowania konkretnych działań na rzecz śro-
dowiska naturalnego i człowieka. Najrzadziej wymieniane były działania na rzecz 
kobiet, wyrównywania ich szans na rynku pracy, czy też aktywizacji we wszelkich 
obszarach społecznego funkcjonowania oraz animowanie kulturalne. Być może wy-
bory te podyktowane są specyfiką studiowanej specjalności, której przedmiotem są 
przede wszystkim wymagające wsparcia środowiska społeczne oraz praca socjalna 
na ich rzecz.
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Uogólnienia i dezyderaty  
dla praktyki pedagogicznej

W oparciu o zgromadzony materiał empiryczny sformułować można pewne 
wnioski i wskazania dla praktyki pedagogicznej.

Okazało się, że badani w znacznym stopniu dostrzegają i doceniają rolę stu-
diów pedagogicznych w rozbudzaniu tak zainteresowań, jak i gotowości do działal-
ności społecznej. Dostrzec tutaj można zarówno postawy empatyczne, jak i potrze-
bę niesienia pomocy. Studenci wśród najistotniejszych współczesnych problemów 
społecznych umieszczają te związane z sytuacją dzieci z rodzin patologicznych, 
dyskryminacją niepełnosprawnych, stereotypowym postrzeganiem uzależnionych 
oraz wykluczonych społecznie.

Choć wydaje się to zaprzeczeniem idei bezinteresowności działań, to jednak 
mimo wszystko budujące jest dostrzeganie przez studentów możliwości nabywania 
wielu kompetencji dzięki uczestnictwu w wolontariacie i deklaracja takiej aktyw-
ności.

Badani podkreślają pozytywne aspekty aktywności społecznej. Wymieniane 
przez nich są na przykład: radość i zadowolenie, okazja do samorealizacji, źródło 
bogatych doświadczeń.

Okazuje się także, że istnieje pozytywna korelacja pomiędzy miejscem za-
mieszkania a chęcią działania na rzecz społeczności lokalnej. Im bardziej znana, 
„zwarta” jest ta społeczność, tym większe badani ujawniają zaangażowanie w pracę 
na jej rzecz.

Wśród czynników przyczyniających się do podjęcia aktywności społecznej na 
pierwszym miejscu zaznaczono wpływ szkoły średniej, czyli „czym skorupka za 
młodu nasiąknie…”. Niskie wskazania natomiast otrzymała uczelnia wyższa. Musi 
to rodzić pytanie o jakość realizowanych w jej murach oddziaływań wychowaw-
czych, do których jest przecież także zobowiązana21.

W gradacji ważności wyboru pracy wiodące miejsce zajmuje interesująca, 
dobrze płatna oraz dająca możliwość „wybicia się”, co może świadczyć o dużych 
ambicjach studiujących. Praca użyteczna społecznie znajduje się dopiero na pozy-
cji bliskiej środka, wyprzedzając jedynie pracę odpowiedzialną, imponującą innym 
ludziom i lekką.

Wykorzystując dane z zebranego materiału empirycznego, w tym deklaracje 
studentów, można zaproponować utworzenie szkolnego (w uczelni) koła (klubu) 
wolontariatu. Studenci zyskiwaliby tą droga możliwość realizowania nie tylko wła-
snych potrzeb i zainteresowań, ale i przewidzianych tokiem studiów praktyk peda-
gogicznych. Rozwiązanie takie przyniosłoby podwójne korzyści. Z jednej strony 
zyskałoby otoczenie lokalne spotykając się z działaniem stanowiącym odpowiedź 
na rodzące się w nim potrzeby. Ale zyskiwaliby także sami wolontariusze, niejako 

21 Zob. K. Jaskot, Funkcje szkoły wyższej jako instytucji edukacyjnej, Szczecin 2002.
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aplikując w działalności przysposabiającej ich do przyszłej pracy zawodowej. W ta-
kiej sytuacji wydaje się mogą „spotykać się” wymierne efekty społeczne i jednost-
kowa samorealizacja.

Nade wszystko jednak należy podkreślić, że o „wartości społeczeństwa stano-
wi to, w jaki sposób zajmuje się ono swymi najsłabszymi”22. Idąc dalej, o człowie-
czeństwie obywateli owego społeczeństwa stanowi to, w jakim stopniu wykazują 
oni wrażliwość i zainteresowanie losem drugiego człowieka, jak wiele są w stanie 
uczynić i daleko zaangażować się, by człowieczeństwo tego drugiego zachować. 
A jedną z dróg może być wolontariat.
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The Attitude of Trainee Teachers at WSIiE TWP in Olsztyn 
and Kętrzyn towards Social Involvement and Voluntary Work. 

Research Report

Summary: The issue of social involvement is a one crucial if we assume, that it is the concern 
and willingness of a society’s individual members to support gratuitously those, who without 
help from their fellowcitizens could hardly lead a decent life, that decide on the moral concepts 
prevailing in any given society.

The majority of the investigated students’ sample group are trainee teachers who aspire to 
become professionals. This group’s attitude towards community work and involvement for the 
public weal can be considered a reliable indicator for their occupational aptitude and profes-
sional qualifications.

In this paper authors present the result of an investigation carried out among students of 
pedagogics in Olsztyn and Kętrzyn. The principal aim of this project was to carry out a sounding 
of the respondents’ attitude towards the concept of social involvement, to which degree they con-
tribute to voluntary work and which part our University plays in the buildingup of a prosocial 
attitude. As the results of the conducted survey clearly show, the target group and their activi-
ties provide a fairly decent picture of the tendencies prevailing in the Polish society as a whole.

Social commitment and community work as theoretical constructs are wellknown, but in 
practice it is more often than not limited to the closest social environment and to services that 
do not involve too much personal effort.

Key words:  public engagement, voluntary service, motivation, the exemplary community worker, 
characteristic traits, issues of voluntary work, existential values.


