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Młodzież o wojsku 
– refleksje z perspektywy 
dwóch rocznic

W roku 2014 obchodzimy dwie rocznice kluczowe dla zmian polskiego 
wojska. Pierwsza, szeroko znana, intensywnie obchodzona i komentowana 
to oczywiście 15 rocznica wstąpienia Polski do Sojuszu Północnoatlantyc-
kiego. Druga, nowsza i  nieco bardziej ukryta, to zbliżająca się 5 roczni-
ca zawieszenia poboru do zasadniczej służby wojskowej (zsw). Choć oba 
wydarzenia mają inny wymiar, to jednak są ze sobą powiązane i  jedynie 
rozpatrując je wspólnie, możemy dostrzec całokształt zmiany relacji woj-
sko-społeczeństwo, jaka dokonała się w naszym kraju w ciągu ostatniego 
ćwierćwiecza. 

Wydarzenia ostatnich miesięcy sprawiły, że do języka debaty publicz-
nej oraz do sfery codziennej refleksji Polek i Polaków wróciły takie pojęcia 
jak wojna, wojsko, mobilizacja, zagrożenie. Skalę tego zjawiska obrazują 
wypowiedzi kluczowych postaci życia publicznego w naszym kraju, w któ-
rych pojawiają się – wyrażane mniej lub bardziej explicite – nawiązania 
do sytuacji z września 1939 roku. W toczącej się dyskusji ważne miejsce 
zajmuje refleksja nad potencjałem obronnym współczesnej Polski, a wiele 
uwagi poświęca się próbie odpowiedzi na pytanie: kto w razie zagrożenia 
będzie chciał, mógł i miał niezbędne umiejętności, aby bronić granic nasze-
go kraju? Głosy w dyskusji można podsumować, wskazując na trzy domi-
nujące tezy. 

Pierwsza teza zawiera postulaty technicznej modernizacji Wojska Pol-
skiego w kierunku zwiększenia zdolności do samodzielnej obrony teryto-
rium kraju. Druga dotyczy konieczności powrotu do – na ogół bliżej, nie-
sprecyzowanej – formy masowego szkolenia obronnego społeczeństwa. 
Trzecia teza zwraca uwagę na osłabienie zainteresowania wojskiem w spo-
łeczeństwie i jego więzi ze wspólnotą narodową, co ma swoje odzwiercie-
dlenie w kwestionowaniu zasadności wydatków na obronność, przywilejów
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żołnierzy (i innych służb mundurowych), rosnącej obojętności i braku 
zainteresowania kwestiami bezpieczeństwa. W  niniejszym artykule zo-
staną przedstawione wyniki badań socjologicznych dotyczących stosunku 
młodych ludzi do służby wojskowej, wojska i kwestii obronności, przepro-
wadzone w ciągu ostatnich lat. Celem artykułu jest próba sformułowania 
odpowiedzi na pytanie o stan świadomości młodych ludzi na temat szeroko 
rozumianej sfery militarnej oraz kształtu relacji młodzież – wojsko. 

Wojsko polskie w  ciągu ostatnich 25 lat przeszło szereg znaczących 
przemian. Wśród nich, te najszerzej prezentowane i znane opinii publicz-
nej, to redukcja liczby żołnierzy w służbie czynnej oraz profesjonalizacja, 
związana z zawieszeniem poboru do zasadniczej służby wojskowej i przej-
ściem na model w pełni zawodowy. Członkostwo Polski w NATO i zmiana 
uwarunkowań geopolitycznych spowodowały zwiększone zaangażowanie 
jednostek WP w misje stabilizacyjne poza granicami kraju. Szereg zmian 
po 1990 roku dotyczył formy i czasu pełnienia zasadniczej służby wojsko-
wej. Systematycznie zmniejszała się jej długość – od 24 miesięcy w  woj-
skach lądowych i  lotnictwie w 1990 roku (w marynarce służba trwała 36 
miesięcy) poprzez kolejne redukcje (odpowiednio do 18, 12 a  w  końcu 9 
miesięcy). Daleko idące zmiany zaszły w sferze praw obywatelskich i przy-
wilejów przysługujących żołnierzom służby zasadniczej. Obejmowały one 
zarówno działania o charakterze informacyjnym i uświadamiającym, jak 
również zmiany w systemie legislacji, takie jak wprowadzenie znowelizo-
wanej ustawy o dyscyplinie wojskowej, która dostosowała zakres władzy 
dyscyplinarnej przełożonych w  wojsku do standardów demokratycznego 
państwa. W drugiej połowie lat 90 rozbudowano służbę wychowawczą oraz 
wprowadzono do jednostek wojskowych cywilnych psychologów – konsul-
tantów dowódców. 

O  ile w czasach PRL stosunek cywilnej młodzieży do wojska, służby 
wojskowej i obronności był przedmiotem intensywnych analiz29, to po roku 
1990 pogłębione socjologiczne badania postaw młodych ludzi dotyczące 
tej tematyki były realizowane głównie w środowisku żołnierzy zasadniczej 
służby wojskowej30. W tym okresie można odnotować jedynie jednorazowe

29 Por. m.in. T. Szaciło, Młodzież a wojsko, Zeszyty Naukowe WAP, Seria Pedagog, Nr 7/25 Warszawa 
1962; E. Skrzypkowski, Postawy młodzieży przedpoborowej, Wyd. GZP WP, Warszawa 1962; J. Paster-
nak, Postawy młodzieży płockiej wobec służby wojskowej, Notatki Płockie 18/3-72, s. 30–33, <http://mazowsze.
hist.pl/40/Notatki_Plockie/855/1973/1375/3_72/33296>, (dostęp: 25.03.14).
30 Głównymi cyklicznymi przedsięwzięciami badawczymi prowadzonymi w ramach MON były: 
Generalny Sondaż Nastrojów zasadniczej służby wojskowej (GSN ZSW) oraz badanie „Patologie w śro-
dowisku żołnierzy zasadniczej służby wojskowej”. Oba przedsięwzięcia realizowane były przez instytu-
cje powołane do prowadzenia badań społecznych w wojsku i działające w ramach resortu Obrony Naro-
dowej: w latach 1990–1999, czyli Wojskowy Instytut Badań Socjologicznych, później Wojskowe Biuro 
Badań Socjologicznych i Wojskowe Biuro Badań Społecznych (od 2006 r.). Ogółem w latach 1991–2008 
zrealizowano 32 edycje GSN ZSW oraz 18 edycji badań dotyczących patologii w środowisku żołnierzy 
zasadniczej służby wojskowej.



25

przypadki badań ilościowych – najczęściej prowadzonych wśród studentów, 
młodzieży szkolnej w  kontekście rekrutacji i  naboru do służby31. Jeszcze 
rzadsze były badania jakościowe, w których starano się uzyskać zrozumie-
nie przyczyn określonego stosunku młodzieży do służby wojskowej32. Duże 
zainteresowanie badaczy dotyczyło problematyki stosunku młodych żołnie-
rzy do odbywania zasadniczej służby wojskowej i ogólnie instytucji wojska. 

W  ciągu ostatnich 20 lat można wskazać cztery czynniki kształtują-
ce postawy młodych ludzi w Polsce wobec zasadniczej służby wojskowej. 
Pierwszy z nich to niechęć w stosunku do obowiązkowej zasadniczej służ-
by wojskowej. Młodzi ludzie postrzegali ją jako stracony czas, niechcianą 
przerwę w edukacji czy karierze zawodowej. Badania WBBS prowadzone 
wśród żołnierzy służby zasadniczej wykazują stałą tendencję – odsetek żoł-
nierzy przekonanych o  zbędności zasadniczej służby wojskowej w  latach 
1998–2008, stale utrzymywał się na poziomie przekraczającym 50%. 

Wykres 1. Opinie żołnierzy zsw: „Czy w Polsce jest potrzebny system 
powszechnej, obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej? 
(dane w %)

Źródło: M. Sińczuch, Młodzież, obronność, społeczeństwo. Analiza kulturowa, [w:] 
Wojsko Polskie 20 lat po transformacji ustrojowej, A. Orzyłowska (red.), WCEO, War-
szawa 2011, s. 74.

Warto podkreślić, że poglądy żołnierzy zsw oraz młodzieży nie odbie-
gały znacząco od opinii ogółu społeczeństwa. Dane z 2008 roku pokazują, 
że ponad połowa respondentów (54%) opowiadała się za armią zawodową, 
przy czym poglądy najmłodszych respondentów (wiek 18–24) nie różnią się

31 A. Jezierski, Stosunek młodzieży akademickiej do wojska i służby wojskowej, WIBS, Warszawa 2003.
32 M. Sińczuch, Inicjacyjny aspekt zasadniczej służby wojskowej. Raport z badań jakościowych – materiał 
do użytku wewnętrznego, DSS MON, Warszawa 1996.
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od średniej dla całej populacji33. Aż do ostatnich lat funkcjonowania 
zasadniczej służby wojskowej, większość pełniących ją żołnierzy uznawało 
czas spędzony w mundurze za stratę czasu, a jedynie co piąty uważał, że 
służba może dać możliwość kontaktu z  nowoczesną techniką wojskową. 
Jednocześnie trzeba zaznaczyć, że stosunkowo wysoki odsetek badanych 
spośród odbywających zasadniczą służbę wojskową uznawał, że daje ona 
możliwość sprawdzenia siebie w trudnych warunkach i jest okazją do tre-
ningu samodzielności oraz odpowiedzialności. 

Wykres 2. Postrzeganie zasadniczej służby wojskowej jako straty czasu. 
Opinie żołnierzy zsw (dane w %)

Źródło: M. Sińczuch, Młodzież, obronność, społeczeństwo. Analiza kulturowa, [w:] 
Wojsko Polskie 20 lat po transformacji ustrojowej, A. Orzyłowska (red.), WCEO, War-
szawa 2011, s. 75.

Drugi z czynników kształtujących stosunek młodzieży do służby woj-
skowej to fakt, że dla większości Polek i Polaków wojsko i tradycja militarna 
są jednymi z kluczowych elementów identyfikacji narodowej.  Warto w tym 
momencie przypomnieć, iż wojsko jest jedną z  instytucji tradycyjnie naj-
lepiej ocenianych przez społeczeństwo, zazwyczaj wyprzedza ono Policję, 
rząd, Sejm, Prezydenta oraz Kościół. Przykładowo w okresie 2004–2014, od-
setek osób ufających wojsku jako instytucji wynosił od 55% w marcu 2013 
roku, do 74% w maju 2008 roku. Obecność sfery wojskowej jako elementu 
budowania indywidualnej tożsamości i identyfikacji znajduje potwierdzenie 
w fakcie postrzegania do końca lat 90 służby jako męskiego rytuału przej-
ścia, który był ważnym źródłem budowania pozycji społecznej, zwłaszcza 
w społecznościach wiejskich w Polsce34.

Trzeci z analizowanych czynników to postrzeganie służby wojskowej 
w kontekście kariery zawodowej. Przez większość młodych ludzi służba

33 Polacy o służbie wojskowej, Komunikat z badań CBOS, Warszawa, s. 3.
34 Szerzej: M. Sińczuch, Inicjacyjny…, op. cit.
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wojskowa była traktowana jako przerwa w rozwoju zawodowym, a jedynie 
nieliczni traktowali ją jako możliwość przeczekania bezrobocia i przetrwa-
nia ciężkiej sytuacji na rynku pracy. Jednak począwszy od roku 2000 coraz 
więcej młodych żołnierzy zsw zaczynało wiązać swoją karierę zawodową 
z wojskiem w formie najpierw nadterminowej, a potem zawodowej służby 
wojskowej. W chwili obecnej, jak pokazują badania, wojsko ma opinię jed-
nego z najbardziej atrakcyjnych pracodawców na rynku. Zawód żołnierza 
jest postrzegany przez większość społeczeństwa jako dobrze płatny (66%), 
dający prestiż (65%) i stabilizację (68%), ale najczęściej określany jako nie-
bezpieczny (78%)35.

Wykres 3. Ocena działalności wojska wśród ogółu społeczeństwa (dane w %)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: CBOS, Ocena instytucji publicznych, 
BS/36/2014, Warszawa.

Na wizerunek wojska i służby wojskowej wpływ miały również trady-
cje negatywnego postrzegania wojska – równoważące w pewnym stopniu 
pozytywny wydźwięk czynnika drugiego. Wiążą się one z definiowaniem 
wojska jako instytucji mało nowoczesnej, kojarzonej z zacofaniem, sztywną 
hierarchią, a także z pozostałościami myślenia i procedur rodem z poprzed-
niej epoki. 

Najnowsze badania pokazują, że wśród ogółu społeczeństwa ten sposób 
postrzegania wojska spotykany jest stosunkowo rzadko – zawód żołnierza 
z nudą kojarzy 22%, a z brakiem kompetencji – odpowiednio 28,5% respon-
dentów 36. 

35 Dane z badań Instytutu Badawczego IPS dla MON, wrzesień 2013, N=1102, technika CAPI, próba repre-
zentatywna.
36 Dane z badań IB IPS dla MON…, op. cit.
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Wojsko i kwestie z nim związane pasjonują nielicznych młodych ludzi 
w Polsce. Średni poziom zainteresowania na siedmiopunktowej skali wy-
nosi 2,6, gdzie 1 oznacza zainteresowanie minimalne (Tabela 1). Analiza 
czynnikowa pokazuje, że młodzi respondenci deklarujący zainteresowanie 
wojskiem, częściej interesują się również techniką, sportem, komputerami, 
grami komputerowymi i filmami, rzadziej natomiast literaturą, psycholo-
gią, polityką i kwestiami społecznymi (Tabela 2)37. 

Tabela 1. Zainteresowania młodzieży – zainteresowanie wojskiem (średnia)

Obszary zainteresowań Średnia

Filmy
Sport
Komputery, gry
Technika
Polityka, społeczeństwo
Literatura
Psychologia
Wojsko

4,90
4,60

3,94
3,11
3,07
2,99
2,58

Uwagi: Zainteresowanie różnymi obszarami mierzone na skali, gdzie 1 = najmniej-
sze zainteresowanie, 7=największe.

Źródło: ZBN PTS, 2008, s. 16.

Tabela 2. Zainteresowania młodzieży – afiliacja zainteresowania wojskiem. 
Wyniki analizy czynnikowej. (factor coefficients)

Obszary zainteresowań Czynnik I Czynnik II

Technika
Sport
Komputery, gry
Wojsko
Filmy
Literatura
Psychologia
Polityka, społeczeństwo

,731
,644
,636
,555
,441 ,331

,775
,704
,628

Uwagi: parametry analizy czynnikowej – extraction: principal components, rotation: 
oblimin, missing data: pairwise.

Źródło: ZBN PTS, 2008, s. 18.

Młodzi ludzie traktują służbę wojskową jako rzeczywistość odległą 
i abstrakcyjną – przez większość nie jest postrzegana ani jako potencjalny

37 W tej części artykułu większość prezentowanych danych pochodzi z badań Zakładu 
Badań Naukowych Polskiego Towarzystwa Socjologicznego zrealizowanych na zlece-
nie DWiPO MON w 2008 r.. Próba reprezentatywna uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
w wieku 17–19 lat, N=1805. 
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sposób na życie, ani jako opcja na rynku pracy. Tylko 24% respondentów 
deklaruje, że chciałoby podjąć służbę wojskową (w tym 8% z pewnością), 
a 35% rozważa możliwość odbycia takiej służby. Jednocześnie, więcej niż 
2/3 respondentów deklaruje, że z  nie będzie służyć w  wojsku, a  57% nie 
wyobraża sobie służby jako żołnierz zawodowy. Aby uzyskać jednak pełny 
obraz, należy zauważyć, że większość badanych uczniów postrzega jednak 
profesję wojskowego jako dobrze płatną, interesującą i dającą satysfakcję 
(Tabela 3).

Tabela 3. Postrzeganie i postawy wobec zawodowej, ochotniczej służby 
wojskowej (dane w %)

Czy uważasz że służba w pełni zawodowej armii jest rodzajem pracy, która:

Tak Raczej
tak

Raczej
nie Nie Trudno

powiedzieć

Mógłbyś podjąć
Chciałbyś podjąć
Jest atrakcyjna (wynagro-
dzenie, zabezpieczenie 
socjalne)
Jest interesująca
Jest przyjemna
Daje satysfakcję

11,3
7,9

17,3
14,5
  6,5
18,4

12,4
16,1

43,6
40,0
21,8
34,3

21,7
25,1

19,5
22,4
33,1
16,1

35,3
41,3

10,3
14,3
21,1
14,0

7,4
9,7

9,4
8,9

17,4
17,2

Źródło: ZBN PTS, 2008, s. 20.

Na podstawie wyników prezentowanego badania w populacji uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych (17–19 lat) możemy wyróżnić cztery kategorie, 
wyłonione na bazie prawidłowości w postawach dotyczących wyrażanego 
zainteresowania służbą wojskową: osoby które już podjęły decyzję o rozpo-
częciu służby po zakończeniu edukacji (4%), wstępnie zdecydowani (14%), 
rozważający możliwość (12%) oraz w  ogóle nie zainteresowani służbą 
(70%). Wymienione powyżej grupy różnią się między sobą ze względu na 
wyobrażenia dotyczące służby wojskowej, motywacje i oczekiwane korzy-
ści, jak również na wyznawane wartości i charakterystyki społeczno-demo-
graficzne. Warto zauważyć, że odsetek młodych ludzi zdecydowanych na 
rozpoczęcie służby wojskowej jest relatywnie niski i oscyluje wokół 5%. Dla 
tej grupy młodzieży podstawowymi kompetencjami przydatnymi w służbie 
wojskowej są sprawność fizyczna oraz biegłość w obszarach matematyki, 
nauk ścisłych oraz zainteresowania techniczne.

Grupę wstępnie zainteresowanych służbą (14%) charakteryzuje wysoki 
poziom ogólnej aktywności społecznej. Obejmuje ona szeroki zakres dzia-
łań począwszy od uprawiania różnych dyscyplin sportowych, poprzez dzia-
łanie w organizacjach młodzieżowych, na zaangażowaniu w organizacjach 
paramilitarnych, takich jak „Strzelec” czy grupy rekonstrukcyjne kończąc. 
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Osoby z tej grupy są zorientowane na wczesne wejście w dorosłość, definio-
waną jako finansowa niezależność, osiągnięcie stabilizacji zawodowej czy 
założenie rodziny. Jednocześnie ich samoocena odnośnie osiągnięć szkol-
nych czy własnych szans na kontynuację edukacji jest relatywnie niższa niż 
w całej badanej populacji. 

Wreszcie grupa, którą można określić jako „możliwych do pozyskania” 
kandydatów do służby zawodowej (12 %) pozytywnie reaguje zwłaszcza na 
bodźce finansowe i zabezpieczenie socjalne związane z podjęciem zawodo-
wej służby wojskowej. Młodzi ludzie z tej grupy mają słabiej skrystalizowa-
ne plany życiowe, zwłaszcza dotyczące kariery zawodowej, wyższy poziom 
obaw związanych z bezrobociem i mają większy dystans do własnej doro-
słości oraz podjęcia odpowiedzialności za własne życie. Ich nastawienie do 
zawodowej służby wojskowej bazuje na selekcji negatywnej – jest związane 
z brakiem atrakcyjniejszej alternatywy zawodowej – można zatem oczeki-
wać mniejszego zaangażowania i motywacji w przyszłości. 

Zwracając się ku bardziej szczegółowym danym, otrzymujemy dokład-
niejszą mapę czynników potencjalnie motywujących do podjęcia zawodowej 
służby wojskowej. Czynnikiem o potencjalnie największej sile przyciąga-
nia jest możliwość podjęcia służby w wojsku zgodnej z posiadanymi kwa-
lifikacjami, na preferowanym stanowisku i w określonej lokalizacji. Przy 
spełnieniu powyższych warunków odsetek potencjalnie zainteresowanych 
wzrasta z 14% do 23%. Kolejny czynnik zwiększający z 4% do 9% odsetek 
młodych ludzi zdecydowanych wstąpić do zawodowej służby wojskowej to 
wydłużenie perspektywy podjęcia decyzji – zdecydowanie więcej osób chce 
rozpocząć służbę po zdobyciu wyższego wykształcenia, a nie od razu po 
szkole ponadgimnazjalnej.

Wiele różnych rodzajów podejmowanej przez młodych ludzi form ak-
tywności pozytywnie warunkuje chęć wstąpienia do zawodowej służby 
wojskowej. Odsetek wstępnie zainteresowanych służbą wojskową wśród 
członków różnych organizacji przekracza 30% (przy średnim poziomie: 
18%), a  jest jeszcze wyższy wśród członków kół zainteresowań i  organi-
zacji hobbystycznych (38%), organizacji związanych z kościołem i  religią 
(37%) i członków szkolnych samorządów (35%). Również wyższy poziom 
wstępniego zainteresowania służbą w  wojsku spotykamy wśród osób za-
interesowanych sportem (36%) i wśród członków różnego rodzaju klubów 
sportowych (33%).

W  związku ze skomplikowanym i  niejednoznacznym oddziaływaniem 
czynników kształtujących postawy polskiej młodzieży wobec wojska i  służ-
by wojskowej trudno oczekiwać na wystąpienie jednoznacznych zależności 
pomiędzy deklaracjami o gotowości i chęci wstąpienia do służby wojskowej 
a zmiennymi demograficznymi i stratyfikacyjnymi opisującymi miejsce bada-
nych i ich rodzin w strukturze społecznej. Jednakowoż dane empiryczne każą 
zwrócić uwagę na pewne zależności. Po pierwsze większe zainteresowanie
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służbą wojskową spotykamy wśród młodych mężczyzn. Więcej niż 50% 
uczennic (wśród uczniów – odpowiednio 27%) deklaruje brak jakiegokol-
wiek zainteresowania podjęciem zawodowej służby wojskowej. W  grupie 
najbardziej zainteresowanych, 25% stanowią kobiety (3,8% wszystkich re-
spondentek) a 75% mężczyźni (8,7% wszystkich respondentów). 

Gotowość podjęcia zawodowej służby wojskowej generalnie jest więk-
sza wśród badanych, którzy deklarują większą sprawność fizyczną oraz 
poczucie patriotyzmu mierzone poprzez deklaracje silnego poczucia więzi 
z krajem. Kandydaci na żołnierzy zawodowych cechują się również więk-
szym poczuciem sprawczości i pewności własnych kompetencji w obsza-
rach przygotowania zawodowego oraz rozwiązywania problemów życio-
wych i stawiania czoła wyzwaniom. Z drugiej strony cechują ich niższe 
aspiracje edukacyjne, niższe kompetencje i  większy lęk przed bezrobo-
ciem. Wśród zdecydowanych na rozpoczęcie zawodowej służby wojskowej 
spotykamy wyższy odsetek osób pochodzących z rodzin wielodzietnych, 
a także ze wsi i małych miast.

Porównując wyniki badań z roku 2008 z najnowszymi badaniami38 re-
alizowanymi jednak wśród nieco starszej młodzieży i dorosłych, widać, że 
dynamika zmian stosunku społeczeństwa do wojska nie jest duża. Badania 
z 2013 r. pokazują, że wśród młodych respondentów, ponad 3/4 nie jest w ża-
den sposób zainteresowanych zawodem wojskowego. W sumie, co dziesiąty 
dorosły jest zdecydowany (2%), bądź poważnie rozważa (7%) możliwość ka-
riery zawodowej. Warto zwrócić uwagę na trzy wskaźniki. Po pierwsze, naj-
młodsi Polacy badani w 2013 roku są w swoich ocenach wojska bardzo zbliże-
ni z pozostałymi grupami wiekowymi. Młodzi ludzie nie są skłonni częściej 
niż inne grupy radykalnie protestować, na przykład przeciw zaangażowaniu 
polskich oddziałów wojskowych w  misje poza granicami kraju. Jednocze-
śnie wśród najmłodszych dorosłych największy jest odsetek osób, które nie 
interesują się wojskiem i nie mają na jego temat sprecyzowanych opinii. Te 
dane wyraźnie pokazują kierunek zmian. Interpretując je, można postawić 
tezę o zanikaniu wojska jako przedmiotu refleksji i zainteresowania młodego 
pokolenia. Wydaje się, że wraz z zawieszeniem poboru, wojsko i służba woj-
skowa zniknęły z repertuaru refleksyjnego większości młodych ludzi. O ile 
kiedyś duża część młodzieży mówiła źle o wojsku, tak teraz porównywalny 
odsetek nie mówi wcale. 

Próbując nieco uporządkować tę kwestię, proponuję zastanowić się, ja-
kie czynniki mogą formować relacje młodzieży do wojska i sfery obronno-
ści we współczesnym społeczeństwie. A konkretnie, które z nich i w jaki 
sposób wpływają na postawy, zachowania, a także opinie młodych ludzi na 
temat wojska. 

38  Badania IB IPC dla MON…, op. cit.
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Do czynników wpływających pozytywnie należy bez wątpienia tra-
dycyjne wychowanie patriotyczne obecne zarówno w domu, jak też reali-
zowane przez różne instytucje i organizacje działające w sferze publicz-
nej. Kulturowy zasób, na jakim bazuje wychowanie patriotyczne obejmuje 
wartości, pamięć i świadomość historyczną, wzory osobowe oraz strategie 
działania. 

Drugi czynnik to fascynacja siłą, sprawnością fizyczną i  dyscypliną. 
Nie bez znaczenia jest też fakt poszukiwania przez młodych ludzi okazji do 
sprawdzenia się w trudnych sytuacjach, potwierdzenia własnej wartości. 

Czynnik trzeci to atrakcyjność finansowa i socjalna służby wojskowej 
rozpatrywanej jako opcja na rynku pracy. 

Podsumowując należy stwierdzić, iż profesjonalizacja wojska wiąże 
się z koniecznością przewidzenia długofalowych trendów na rynku pracy 
i dostosowania instytucji wojskowych do funkcjonowania w warunkach 
konkurencji z  pracodawcami prywatnymi i  państwowymi w  rekrutacji 
zasobów ludzkich. Nie należy jednak zapominać o konieczności budowy, 
podtrzymywania i  budowania zainteresowania kwestiami wojska oraz 
obronności wśród młodej generacji, uwzględniając głębokie przemiany 
kulturowe, ideologiczne a  także technologiczne, jakie charakteryzują 
współczesne społeczeństwo. Należy podkreślić, że relacja młodego czło-
wieka do spraw związanych z obronnością, wojskiem oraz identyfikacją 
narodową i patriotyczną jest wielowątkowa i skomplikowana, zwłaszcza 
we współczesnym społeczeństwie, które cechuje się olbrzymim przepły-
wem informacji, a także polimorficznością dyskursu społecznego.
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