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Abstract 
The article presents a study concerning the attitudes towards selected prosocial initiatives among 
the students of various universities in Warsaw in perspective of Melvin Lerner’s just-world fallacy 
and Roland Inglehart’s postmaterialism theory. The results of the study show that the 
responsibility for one’s own situation decreases the willingness to support the person in need. 
The support for proecological initiatives turned out to be low. 
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Streszczenie 
Artykuł prezentuje badania własne stosunku studentów warszawskich uczelni do wybranych 
inicjatyw prospołecznych w perspektywie wiary w sprawiedliwy świat Melvina Lernera i teorii 
postmaterializmu Rolanda Ingleharta. Rezultaty badania wskazują, że odpowiedzialność osoby - 
potrzebującej pomocy - za sytuację, w której się znalazła, obniża gotowość do udzielenia jej 
wsparcia. Poparcie dla inicjatyw proekologicznych okazało się niskie. 
 
Słowa kluczowe: społeczeństwo obywatelskie, postawy prospołeczne, postawy proekologiczne 
 
 
 



Ciążela/Studies in Global Ethics and Global Education/ no 2/2014, pp. 43-53 

 44 

 
I. PRZESŁANKI BADAŃ 

 

Prospołeczność i altruizm tradycyjnie waloryzowane są bardzo wysoko. Nie są to wartości 

cenione jedynie ze względu na autonomiczną wartość moralną. We współczesnych rozważaniach 

nad organizacją życia społecznego uważane są one za przesłanki, z których wyrastają struktury 

społeczeństwa obywatelskiego1. 

  Społeczeństwo obywatelskie już od wielu dziesięcioleci zwraca uwagę analityków badań 

społecznych2 jako droga wytwarzania wspólnoty społecznej, której erozja okazuje się jednym 

z najdotkliwszych zjawisk współczesności. 

  W tym właśnie obszarze, określanym często jako trzeci sektor3, dostrzega się obecnie 

zasadnicze czynniki rekonstrukcji więzi społecznych niszczonych przez toksyczny splot procesów 

politycznych, ekonomicznych, cywilizacyjnych i technologicznych. Symbolem wysokiej 

waloryzacji tych postaw stała się wysoka ocena wolontariatu jako sposobu działania 

i organizowania życia społecznego. 

Gdy jednak podejmujemy problemy związane z prospołecznością, pojawia się wiele pytań. 

Dotyczą one różnych zagadnień. Jednym z nich jest kwestia hierarchizacji celów. Czy wszystkie 

cele wspieramy równie chętnie? Czy wśród celów uznawanych za wymagające wsparcia przez 

działania obywatelskie są takie, które uznajemy za zasługujące na pomoc w większym stopniu niż 

inne, a może nawet takiej potrzeby wsparcia nie widzimy? Czy za dokonywanymi wyborami stoją 

tylko indywidualne preferencje, czy również jakieś mechanizmy o charakterze 

ponadjednostkowym?  

W 2012 roku przeprowadzone zostało badanie, którego celem było sprawdzenie, komu 

młodzi ludzie, na przykładzie studentów warszawskich uczelni, chcą pomagać, jakie inicjatywy 

wspierać. Inspiracje dla badań płynęły z trzech źródeł, które złożyły się na formułę końcową, 

inspirując ostateczny kształt kwestionariusza.  

                                                
1 Najlepszym przykładem są tutaj żywo dyskutowane książki Roberta D. Putnama stanowiące swoisty monolog 
wyrażający nadzieje i wątpliwości w tej kwestii: Putnam R. D., (1995a); Putnam (1995b) Putnam (2000); Putnam, 
Feldstein, Cohen (2003). 
2 Bardzo dobrze prezentują tę problematykę dwie antologie – Europa i społeczeństwo obywatelskie. Rozmowy w Castel 
Gandolfo - Michalski (1994), Ani książę, ani kupiec: obywatel, Szacki (1997).   
3 Trzeci sektor to określenie wywodzące się z modelowego ujęcia podziału działań społecznych ze względu na 
charakter środków i celów. I tak pierwszy (publiczny) sektor to publiczne środki przeznaczane na publiczne cele, 
drugi (prywatny) sektor to prywatne środki przeznaczane na prywatne cele, trzeci sektor (społeczeństwo  
obywatelskie) to przeznaczanie prywatnych środków na publiczne cele, gdy czwarty sektor (korupcja) to 
przeznaczanie publicznych środków na prywatne cele. Zagadnieniom trzeciego sektora poświęcony jest kwartalnik  
„Trzeci Sektor” wydawany od roku 2004 przez Instytut Spraw Publicznych. 
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              Pierwszym z nich było zjawisko tzw. wiary w sprawiedliwy świat przedstawione przez  

Melvina Lernera (Lerner 1980). Drugim stało się Badanie świadomości ekologicznej Polaków 2010 ze 

szczególnym uwzględnieniem energetyki przyjaznej środowisku4 (Stanaszek, Tędziagolska, 2011), raport 

potwierdzający wielokrotnie nasuwającą się konstatację, że wśród młodego pokolenia w Polsce 

istnieje wyraźne uprzedzenie w stosunku do problematyki ekologicznej, przybierające postać 

swoistego a priori sprzyjającego marginalizacji tej problematyki. Trzecim źródłem inspiracji stała 

się koncepcja postmaterializmu Rolanda Ingelharta (Ingelhart 2006).  

Tzw. wiara w sprawiedliwy świat polega na przekonaniu, że każdego człowieka spotyka 

to, na co zasłużył swoim postępowaniem. Istnieje więc swoista sprawiedliwość i świat nagradza 

postępowanie słuszne i sprawiedliwe, karze natomiast nieetyczne i złe. 

Stojąc na gruncie wiary w sprawiedliwy świat, trzeba podkreślić, że jeżeli jakąś osobę 

spotykają dobre rzeczy, to znaczy, że jest to jej zasługa. Natomiast jeżeli ktoś np. zachorował na 

ciężką chorobę, to znaczy, że nie dbał o swoje zdrowie. Jeżeli ktoś został napadnięty 

i okradziony, to prawdopodobnie dlatego, że był nieostrożny i chodził ciemnym uliczkami. Jeżeli 

kobieta została zgwałcona, to znaczy, że najprawdopodobniej sama sprowokowała sprawcę. 

Pozwala to jednostce wierzyć, że jeżeli będzie postępowała właściwie, to nie przydarzy jej się nic 

złego. 

Wiara w sprawiedliwy świat jest formą atrybucji obronnej. Służy podtrzymaniu iluzji 

wpływu na własny los. Podobnym rodzajem atrybucji obronnej jest tzw. nierealistyczny 

optymizm. Polega on na tym, że osoba wierzy, że nic złego jej nie spotka, że wróci dzisiaj 

wieczorem do domu cała i zdrowa. Tymczasem w rzeczywistości prawdopodobieństwo, np. 

stania się ofiarą nieszczęśliwego wypadku jest w przypadku wszystkich ludzi takie samo. 

Jednostka odsuwa od siebie świadomość własnej śmiertelności, jak również innych nieszczęść, 

które mogą spotkać ją w życiu. Nierealistyczny optymizm jest częstym zjawiskiem. Pozbawione są 

go jednak niektóre grupy, m.in. osoby chore na depresję. 

Przypomnijmy w tym kontekście badania Melvina Lernera. W ich ramach uczestnicy 

zapoznali się z tą samą historią spotkania mężczyzny i kobiety, opatrzoną jednak innymi 

zakończeniami. W pierwszej wersji zakończenia kobieta została zgwałcona przez mężczyznę, w 

drugiej mężczyzna oświadczył się kobiecie. Mimo iż poszczególne grupy osób badanych 

zapoznały się z opisem dokładnie tych samych zdarzeń, postrzegali końcowy efekt jako rezultat 

działań kobiety – bohaterki historii. W obu przypadkach kobieta, zdaniem osób badanych, 

otrzymała to, na co zasłużyła, mimo że zachowała się tak samo (Lerner, Simmons, 1966). 

                                                
4 Raport dostępny pod adresem: 
http://www.ineisd.org.pl/theme/UploadFiles/File/projekty/Badanie%20Swiadomosci%20Ekologicznej%20Polako
w_%202010_ost.pdf 
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Konsekwencją wiary w sprawiedliwy świat jest krytyczna ocena osób, które spotykają 

negatywne zdarzenia. Osoby wierzące, że każdy dostaje to, na co zasłużył, nie współczują tym, 

których spotykają negatywne, przykre zdarzenia, ponieważ uważają, że znalazły się w takiej 

sytuacji z własnej winy.  

W kwestionariuszu do badań dotyczących świadomości ekologicznej Polaków w 2010 

roku znalazły się pytania o gotowość poparcia inicjatyw związanych z ochroną środowiska. Jak 

można przeczytać w raporcie z tych badań (Stanaszek, Tędziagolska, 2011), tylko 16% Polaków 

postrzega zanieczyszczenie środowiska jako zagrożenie dla swojego bytu, a jedynie 7 % dostrzega 

taki problem globalny jak wyczerpywanie się nieodnawialnych zasobów naturalnych określający 

perspektywy dalszego bytu człowieka5. O niskim poziomie świadomości ekologicznej dużej części 

Polaków mogą świadczyć takie wydarzenia jak spór o Dolinę Rospudy. Określanie ekologów jako 

„oszołomów” również nie wskazuje na pozytywny i otwarty stosunek do zagadnień dotyczących 

ochrony środowiska. Przyczyną niskiego poparcia dla inicjatyw związanych z ochroną środowiska 

może być również brak świadomości problemu wynikający z braków w edukacji. Osoby 

nieposiadające wykształcenia biologicznego często nie są świadome, jak działa ekosystem. 

Prawdopodobnie większość osób nie dostrzega wzajemnych powiązań między różnymi 

gatunkami roślin i zwierząt oraz wpływu środowiska naturalnego na życie i funkcjonowanie 

człowieka. Działanie na rzecz ochrony środowiska wydaje się  być równoznaczne z zajmowaniem 

się sprawami nieistotnymi i odległymi od codziennego życia. Potwierdzają to nawet badania 

kolejnych edycji „Diagnozy Społecznej”, w których strukturze nie znalazła się problematyka 

ekologiczna6. Pytanie, jaką skalę ma to zjawisko w praktyce, stało się jednym z zagadnień, którym 

zdecydowałam się zająć w ramach własnego badania.  

Kwestie ekologiczne stanowią ważny, co należy podkreślić, element zjawisk, które w 

swojej teorii postmaterializmu zanalizował Roland Inglehart. Nawiązując do hierarchii potrzeb 

Abrahama Maslowa, przedstawia on koncepcję korelacji wyborów aksjologicznych z poziomem 

zamożności społeczeństw, w których są one dokonywane. Badając zaangażowanie polityczne w 

krajach europejskich, Inglehart umieścił poszczególne państwa Europy na wymiarze Survival i Self-

expression. Codzienność mieszkańców państw Survival koncentruje się na zapewnieniu bytu 

ekonomicznego i bezpieczeństwa dla siebie i swojej rodziny. Charakteryzuje ich bierność, 
                                                
5 Wyczerpywanie się nieodnawialnych zasobów stanowi jeden z centralnych problemów określających perspektywy 
funkcjonowania człowieka na planecie, ponieważ zasoby te stanowią niezwykle ważny element rozwoju i trwania 
cywilizacji technicznej. Perspektywa wyczerpania tych zasobów stanowi jeden z najważniejszych problemów myśli  
ekologicznej od czasu pierwszego raportu opracowanego dla Klubu Rzymskiego Granice wzrostu (Meadows i in., 1973 
– wyd. polskie, 1972 – wyd. anglojęzyczne). 
6 Dowodem jest tutaj brak problematyki ekologicznej w strukturze spisów treści kolejnych Diagnoz Społecznych  – 
badań dotyczących warunków i jakości życia Polaków prowadzonych od roku 2000 pod kierunkiem profesorów 
Janusza Czapińskiego i Tomasza Panka Najwyraźniej nie została ona potraktowana jako istotny komponent jakości 
życia polskiego społeczeństwa.  
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nieufność i poczucie zagrożenia. Z niechęcią patrzą na osoby różniące się od nich lub chcące 

zmienić zastany porządek. Natomiast w krajach zaliczanych do Self-expression poziom życia jest 

wystarczająco wysoki, by nie martwić się o jutro i móc skoncentrować się na szeroko rozumianej 

jakości życia. Poziom zaufania jest wysoki, ludzie są aktywni społecznie, tolerancyjni i dbają 

o środowisko naturalne (Inglehart, 1997). 

W badaniu Ingleharta wykorzystany został kwestionariusz bazujący na teorii wartości 

Schaloma Schwartza. Schwartz wyróżnia 10 rodzajów wartości. Poszczególne wartości dzielą się 

na cztery typy: zachowawczość, otwartość na zmiany, umacnianie ja i przekraczanie ja. Wartości 

dotyczące przekraczania siebie, czyli wykraczania poza potrzeby własne i dążenia do dobra 

innych ludzi, to dobroć (benevolence) oraz uniwersalizm (universalism) (Inglehart, 1997). 

Dobroć dotyczy dążenia do dobra ludzi, których znamy, którzy nas otaczają, którzy są 

nam bliscy. Odnosi się do naszej rodziny i przyjaciół, ewentualnie grupy, do której przynależymy, 

pewnej wspólnoty lokalnej: „Ważne jest dla niego, aby pomagać otaczającym go ludziom. Pragnie 

dbać o ich dobro.”; „Ważne jest dla niego, aby być lojalnym wobec przyjaciół. Chce poświęcić się 

dla bliskich sobie osób”. Uniwersalizm natomiast to dążenie do dobra wszystkich ludzi: tolerancji, 

sprawiedliwości, szacunku i pokoju na świecie. Nie wiąże się z tożsamością grupową jednostki, ale 

z postrzeganiem ludzkości jako wspólnoty złożonej z równoprawnych, autonomicznych 

jednostek. Uniwersalizm dotyczy również dbałości o środowisko naturalne: „Uważa za ważne, 

żeby ludzie na świecie traktowani byli równo. Jest przekonany, że każdy powinien mieć w życiu 

równe szanse.”; „Ważne jest dla niego słuchanie ludzi, którzy różnią się od niego. Nawet wtedy, 

gdy się z nimi nie zgadza, wciąż chce ich zrozumieć.”; „Jest głęboko przekonany, że ludzie 

powinni dbać o przyrodę. Ważna jest dla niego troska o środowisko naturalne”. Powyższe 

wartości prospołeczne sprzyjają zaangażowaniu w politykę na poziomie jednostki, (Inglehart, 

1997).  

Do krajów Self-expresion zaliczają się państwa postindustrialne, czyli przede wszystkim 

kraje Europy Zachodniej, takie jak m.in. Niemcy, Wielka Brytania, Belgia, Dania, Szwecja, 

Norwegia. Natomiast kraje o wysokim poziomie Survival to głównie państwa industrialne, często 

po zmianach ustrojowych, m.in. Polska, Czechy, Węgry, Grecja, Hiszpania. Uniwersalizm jest 

silniejszym predyktorem zaangażowania politycznego w krajach Self-expresion, natomiast w krajach 

Survival aktywność polityczna łączy się silniej z dobrocią (Inglehart, 1997). 

Jak się okazało, w Polsce zauważono szczególnie silną korelację pomiędzy 

zaangażowaniem politycznym a dobrocią, czyli organizowaniem zaangażowania wokół 

partykularnych celów najbliższego kręgu rodziny i znajomych. Powyższy wynik został 

zinterpretowany jako przejaw rozwiniętego w Polsce zjawiska nepotyzmu. Motywacją do 
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zaangażowania politycznego nie jest chęć zmiany sytuacji w kraju, ale nadzieja na poprawę bytu 

swojej rodziny i znajomych, również w sposób niecałkiem legalny (Radkiewicz, Skarżyńska, 

2006).  

 

II. BADANIA I WYNIKI 

 

Głównym zamierzeniem badawczym było sprawdzenie, jakie cele i inicjatywy służące realizacji 

celów prospołecznych są chętnie wspierane, a jakie niechętnie. Uczestnikom przedstawione 

zostały różne rodzaje inicjatyw prospołecznych. Osoby badane określały, czy uważają wspieranie 

poszczególnych celów za słuszne, oraz deklarowały ewentualne wsparcie wybranych instytucji 

datkiem pieniężnym. 

Badanie przeprowadzone zostało w czerwcu 2012 roku. Wzięło w nim udział 300 osób. 

Uczestnikami badania byli studenci warszawskich uczelni – osoby w zbliżonym wieku, w 

większości w podobnej sytuacji życiowej i o podobnym statusie społecznym, oraz funkcjonujące 

na co dzień w podobnym środowisku. Osoby badane były przedstawicielami różnych kierunków 

i wydziałów, takich jak psychologia, prawo, filologia, pedagogika, matematyka, informatyka, 

socjologia, geologia, biotechnologia. 

Grupa badawcza została celowo dobrana tak, by znalazły się w niej osoby o jak 

najbardziej różnorodnym wykształceniu. Przyjęto założenie, że dany problem może być lepiej 

znany osobom zajmującym się konkretną dziedziną, np. studentom kierunków przyrodniczych 

bliższa jest ochrona ginącego gatunku czy elektrownia wiatrowa. Również kierunek studiów 

i związany z nim przyszły zawód mógł zostać przez daną osobę wybrany z powodu stosunku 

emocjonalnego do danego problemu i postrzegania go jako istotny, np. osoba wybrała 

pedagogikę, ponieważ lubi dzieci czy też psychologię, ponieważ chce pomagać osobom 

uzależnionym. 

Zadaniem osób badanych była odpowiedź na pytanie: „Czy uważasz za słuszne 

wspieranie poniższych instytucji i inicjatyw?”. Pytania w kwestionariuszu dotyczyły 9 rodzajów 

inicjatyw prospołecznych dzielących się na trzy równoliczne grupy. Pytania dotyczące podobnej 

tematyki nie były jednak traktowane jako tworzące wspólną skalę, a wyniki uzyskane dla 

poszczególnych pytań nie były sumowane.  

Pierwszą grupę stanowiły pytania dotyczące osób potrzebujących pomocy, które nie miały 

wpływu na własną sytuację: dom dziecka, dzieci z wadami wrodzonymi oraz ofiary klęski 

żywiołowej. W dzisiejszym rozumieniu nieszczęście wszystkich osób należących do tych kategorii 

zaliczane jest do zdarzeń losowych, a opinie o tym, że zdarzenia, które dotknęły wzmiankowane 

wcześniej osoby dotknięte „karą bożą”, tak jak zniszczone zostały biblijne miasta Sodoma 
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i Gomora, uznać można za oczywisty anachronizm niewywierający wpływu na przebieg badań 

(jednak podkreślić należy, że granica między interpretacją nieszczęścia jako samozawinionego a 

losowego jest płynna, a laicyzacja wyobraźni powoduje nieustanne przechodzenie zjawisk z jednej 

kategorii do drugiej). 

Kolejne trzy pozycje dotyczyły osób, które, zgodnie z popularnymi stereotypami, 

najprawdopodobniej znalazły się w trudnej sytuacji z własnej winy: samotne matki, osoby 

uzależnione oraz motocykliści po wypadkach. Często spotykany stereotyp na temat samotnych 

matek głosi, że są to osoby nieodpowiedzialne, często pochodzące z patologicznych  środowisk 

i prowadzące bujne i nieustabilizowane życie seksualne. Osoby uzależnione są z reguły oceniane 

jako te, które popadły w nałóg wskutek własnej nieodpowiedzialności. Motocykliści natomiast 

kojarzeni są z szybką jazdą i brawurowym zachowaniem na drodze. Bywają potocznie określani 

jako „dawcy narządów”.  

Pozostałe trzy pytania dotyczyły inicjatyw związanych z ochroną środowiska, takich jak 

ochrona ginącego gatunku zwierząt, działalność organizacji ekologicznej (np. Greenpeace) oraz 

budowa obiektu przyjaznego środowisku (np. elektrowni wiatrowej). Wszystkie przedstawione 

badanym cele w sposób oczywisty odwołują się do kwestii podejmowanych przez ruchy 

ekologiczne i stanowią oczywisty probierz stosunku do zagadnień ochrony środowiska 

naturalnego.  

Osoby badane odpowiadały na pytanie: „Czy uważasz za słuszne wspieranie poniższych 

instytucji i inicjatyw?”. Poszczególne inicjatywy oceniane były w skali od 1 do 5, gdzie 5 

oznaczało „jestem zdecydowanie za”. Według schematu: 

 

4. dom samotnej matki 
 
1                                       2                                             3                                4                              5 
jestem                                                               budzi to moje                                                   jestem  
zdecydowanie przeciw                                        wątpliwości                                 zdecydowanie za 
 
 

Następnie uczestnicy odpowiadali na pytanie: „Gdybyś miał(a) możliwość wsparcia 

własnym datkiem (nie większym niż 100 zł) celów społecznych, to czy zdecydował(a)byś się na 

to?”. Można było zadeklarować łącznie sumę nie większą niż 100 zł. Osoby badane poproszone 

zostały o podawanie kwot przeznaczonych na poszczególne cele w zaokrągleniu do 5 zł. 

W ramach odpowiedzi: „Czy uważasz za słuszne wspieranie poniższych instytucji 

i inicjatyw?” największym poparciem okazały się cieszyć takie cele, jak pomoc dzieciom z wadami 

wrodzonymi ( x = 4,67), dom dziecka ( x = 4,4867) oraz pomoc ofiarom klęski żywiołowej 
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( x = 4,48). Na czwartym miejscu, z wynikiem nieodbiegającym znacznie od trzech pierwszych 

miejsc, znalazł się dom samotnej matki ( x = 4,4133). Inicjatywy, które znalazły się na dalszych 

miejscach, uzyskały wyraźnie niższe wyniki: ośrodek terapii uzależnień( x = 4,0933), ochrona 

ginącego gatunku zwierząt ( x = 4,0633), budowa obiektu przyjaznego środowisku ( x = 3,99) 

oraz pomoc motocyklistom po wypadkach ( x = 3,5333). Na ostatnim miejscu znalazła się 

działalność organizacji ekologicznej ( x = 3,0733). 

W ramach odpowiedzi na pytanie „Gdybyś miał(a) możliwość wsparcia własnym datkiem 

(nie większym niż 100 zł) celów społecznych, to czy zdecydował(a)byś się na to?” 272 

uczestników wskazało odpowiedź „tak”, 28 uczestników - odpowiedź „nie”. 216 osób z 300 

przekazałoby pełne 100 zł. Suma wszystkich zadeklarowanych datków wyniosła 25910 zł. 

Najwyższy wynik uzyskał dom dziecka (5690 zł). Kolejne miejsca zajęły pomoc dzieciom 

z wadami wrodzonymi (4880 zł), dom samotnej matki (3795 zł) oraz pomoc ofiarom klęski 

żywiołowej (3505 zł). Na piątej pozycji znalazła się ochrona ginącego gatunku (2145 zł), na 

szóstej – ośrodek terapii uzależnień ( 2010 zł). Siódme i ósme miejsce zajęły budowa obiektu 

przyjaznego środowisku (1820 zł) oraz pomoc motocyklistom po wypadkach (1145 zł). Na 

ostatnim miejscu znalazła się organizacja ekologiczna z kwotą ponad 6 razy niższą niż uzyskana 

przez dom dziecka (920 zł).  

Zarówno w części badania zawierającej pytania o słuszność wspierania poszczególnych 

inicjatyw, jak i o poparcie finansowe  na pierwszych miejscach znalazły się grupy, które były w 

trudnej sytuacji nie z własnej winy. Zarówno grupy obarczane odpowiedzialnością za swoje 

trudne położenie, jak i inicjatywy związane z ochroną środowiska uzyskały niższe wsparcie, a 

różnica w kwotach zadeklarowanych na poszczególne cele jest znacząca. 

 

III. KOMENTARZE I INTERPRETACJE 

 

Wyniki badań wskazują wyraźnie na postrzeganie świata w kategoriach wiary w sprawiedliwy 

świat. Ukazują one wyraźną korelację między tym, co uznawane jest za winę własną, a poczuciem 

solidarności społecznej.  

Interpretację wyników badań komplikuje wysoki wynik poparcia dla domu samotnej 

matki. Uzyskany wynik wytłumaczyć należy, jak sądzę, przełamywaniem w świadomości ludzi 

młodych negatywnego stereotypu samotnej matki, który najwyraźniej uległ modyfikacji pod 

wpływem przemian kulturowych. Można wnioskować, że stereotyp samotnej matki jako osoby 

nieodpowiedzialnej nie jest jednak aż taki silny i tak rozpowszechniony, jak założyłam w 
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konstrukcji swoich badań. Samotna matka przestała być postrzegana jako osoba znajdująca się 

ciężkiej sytuacji ze swojej winy. Do szerokich kręgów opinii publicznej dotarło najwyraźniej 

przesłanie dotyczące sprawczej roli mężczyzn w przemocy domowej, której ofiarami są kobiety, 

co uczyniło je godnymi pomocy. Uzyskanego wyniku nie można jednak uznać za jednoznacznie 

podważający główne założenia badania.  

Jeśli chodzi o stosunek do ekologii, wyniki badania nie są niestety zaskakujące. 

Potwierdzają one inne dane i badania. Stosunek do kwestii ekologicznych można uznać za 

obojętny. Nie są one traktowane jako element dobrostanu społecznego, są lekceważone 

i marginalizowane. Sądzę, że można postawić tezę, że zajęcie przez organizację ekologiczną 

miejsca poniżej ośrodka pomocy dla rannych w wypadku motocyklistów to wynik długotrwałej 

nagonki ze strony środowisk biznesu na organizacje ekologiczne traktowane jako tzw. 

ekoterroryści.  

Odpowiedzi na pytanie o przyczyny niskiego poparcia dla inicjatyw proekologicznych 

można szukać również w teorii i badaniach Rolanda Ingleharta. Polska wciąż plasuje się raczej 

wśród krajów Survival, a wyniki przeprowadzonego z udziałem warszawskich studentów badania 

tylko to potwierdzają. Uniwersalizm i związane z nim idee, takie jak chociażby troska 

o środowisko naturalne, nie są w Polsce popularne. Bywają one wręcz negatywnie kojarzone 

z idealizmem, buntem młodzieńczym czy wręcz ideologiami uznawanymi za wywrotowe. Może 

to być jedną z przyczyn, bezpośrednich lub pośrednich, marginalizacji problematyki związanej 

z ochroną środowiska wśród Polaków. Niskie poparcie dla inicjatyw dotyczących ochrony 

środowiska, wysokie natomiast dla instytucji takich jak dom dziecka, może być odzwierciedleniem 

cenienia wartości dobroci jako predykatora zaangażowania nie tylko politycznego, ale również 

społecznego. Polacy są gotowi angażować się na rzecz tego, co jest bliskie ich życiu codziennemu, 

czy wręcz pomagać konkretnym ludziom, nieraz stanowiącym część najbliższej wspólnoty. 

Interesujący wkład w eksplorację tej problematyki stanowi badanie przeprowadzone w 

2009 roku na mieszkańcach Ameryki Północnej, w którym wzięły udział 2 grupy: osoby młode w 

wieku 16-25 oraz osoby w wieku dojrzałym w wieku 56-85 lat. Badanie składało się z dwóch 

kwestionariuszy:  

- zawierającego pytania o chęć rozwoju i wzbogacenia się, zainteresowanie dbaniem 

o zdrowie i o ochronę środowiska naturalnego, 

- badającego poczucie więzi z naturą (Dolderman i in., 2009). 

Naukowcy wychodzili z założenia, że osoby młode są najlepiej obeznane w kwestiach 

związanych z ochroną środowiska, ponieważ mają najlepszy dostęp do edukacji ekologicznej, co 

powinno być przesłanką dla zainteresowania problemem. Osoby starsze z kolei mają bogatsze 
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doświadczenie życiowe, lepszą świadomość natury i samych siebie. Tymczasem okazało się, że to 

grupa osób w wieku dojrzałym deklarowała większą motywację do dbania o środowisko 

naturalne i o własne zdrowie. Osoby młode natomiast okazały się dużo bardziej skoncentrowane 

na kwestiach takich jak własny rozwój i chęć zdobycia majątku (Dolderman i in., 2009). 

Do potencjalnych wyjaśnień rezultatów badania należy fakt, że młodzi ludzie znajdują się 

na etapie tworzenia swojej kariery zawodowej i pozycji społecznej. Osoby w wieku dojrzałym 

natomiast mają ten etap życia za sobą, zdążyły zapracować już na swoje pozycje i majątki, w 

związku z czym mogą się teraz poświęcić innym celom, w tym ochronie środowiska. Wyniki 

badania są argumentem za tym, że człowiek interesuje się odległymi od życia wartościami, gdy 

czuje się bezpiecznie materialnie i nie musi się koncentrować na kwestiach ekonomicznych czy 

wręcz walczyć o przetrwanie. Konsekwencje różnic w sytuacji obywateli tego samego państwa 

okazały się podobne jak w przypadku krajów Survival i Self -expression. 

Czy to oznacza, że przyczyny marginalizacji problematyki związanej z ochroną 

środowiska są związane jedynie z sytuacją materialną? Oczywiście powyższe rozważania nie 

wyczerpują tematu przypuszczalnych uwarunkowań postaw Polaków wobec ochrony środowiska. 

Przyczyny postaw wobec ochrony środowiska stanowią pole do dalszych badań. 

To, komu chcemy pomagać, może być po części związane również z faktem, że trudno 

uznać Polskę za kulturę typowo indywidualistyczną. Od dziecka uczeni jesteśmy dopasowywania 

się w szkole oraz respektu wobec starszych. Z mediów płyną kolejne informacje świadczące 

o tym, że Polacy nie są zbyt otwarci na obcych i wolni od uprzedzeń. Polska to kraj, w którym 

dużą rolę odgrywa tradycja i religia. Być może również w związku z obecnymi w Polsce 

elementami kolektywizmu bliższą Polakom wartością jest dobroć niż uniwersalizm. Czujemy się 

raczej zobowiązani do pomocy w obrębie społeczności, również do realizacji celów związanych 

z wartościami rodzinnymi, jak dom dziecka czy dom samotnej matki. Mamy natomiast tendencję 

do negatywnego oceniania pewnych grup, w tym również tych odstających od reszty 

społeczeństwa, jak motocykliści i ekologowie, oraz wykluczania ich. 
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