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WSTĘP

Zagadnienia odnoszące się do kwestii społecznych wywołują nie tylko liczne 
kontrowersje, ale również budzą szerokie zainteresowanie, tak wśród społeczeń-
stwa, jak i osób naukowo zajmujących się tą problematyką. Stają się one także 
przedmiotem dyskursu publicznego, w ramach którego deskrypcja rzeczywistości 
społecznej nie zawsze jest prawdziwa. Brak wiarygodnych informacji oraz szereg 
nieścisłości możemy odnaleźć również w przypadku zjawiska prostytucji osób 
małoletnich (potocznie nazywanych nieletnimi). 

Trudności w eksplanacji tego procederu i, co więcej, niekiedy błędny obraz 
zjawiska prostytucji wśród osób poniżej 15. roku życia wynikają nie tylko z ubo-
giego materiału badawczego (proceder ten nie został jeszcze poddany w Polsce 
kompleksowym badaniom, a wszelkie dane odnośnie prostytucji nieletnich po-
chodzą z rozważań nad innymi patologiami systemu społecznego). Jest to także 
odzwierciedleniem traktowania prostytucji nieletnich jako tematu tabu, wstydli-
wego, odnoszącego się do sfery osobistej / intymnej jednostki, a więc niepodlega-
jącego społecznemu wartościowaniu. Owej projekcji zjawiska często towarzyszy 
również postrzeganie okresu dojrzewania współczesnej młodzieży przede wszyst-
kim przez pryzmat podejmowania ryzykownych zachowań seksualnych i przed-
wczesnej aktywności seksualnej, co może, choć nie musi, prowadzić do prosty-
tucji. Co więcej, także osoby pracujące zawodowo z młodzieżą (wychowawcy, 
nauczyciele, terapeuci) wskazują na nadmierną seksualizację zachowań młodych 
ludzi. Tak kształtowany obraz adolescenta był impulsem do podjęcia badań nad 
prostytucją wśród osób małoletnich (nieletnich). 

Prowadzenie badań na terenie województwa dolnośląskiego było konsekwen-
cją podjętej przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego w roku 2005 uchwały  
nr XLIV/588/2005 z dnia 2 września, ustanawiającej rok 2006 na Dolnym Ślą-
sku Rokiem Przeciwdziałania Prostytucji Nieletnich. W zakres podjętych zadań 
związanych z praktycznym wypełnieniem treścią tej Uchwały weszły te, które 
stworzyły zintegrowany program wczesnej profilaktyki wobec zachowań ryzy-
kownych dzieci i młodzieży pt.: FALOCHRON. Realizowane w ramach tego pro-
gramu działania nie ograniczyły się tylko do prowadzenia badań, ale towarzyszy-
ły temu liczne warsztaty i szkolenia dla nauczycieli, środowisk wychowawczych 
oraz samej młodzieży (tematem było oswajanie młodych ludzi z ich zmieniającą 
się cielesnością i jednocześnie kształtującą się seksualnością), jak również kam-
pania edukacyjno-społeczna, związana z realizacją zadań Roku 2006. 



Celem badań naukowych prowadzonych na terenie województwa dolnoślą-
skiego w ramach Roku 2006 było przede wszystkim wskazanie na etiologię zja-
wiska prostytucji wśród osób nieletnich, jej przejawy oraz kategoryzację uwa-
runkowań społeczno-ekonomiczno-kulturowych towarzyszących temu procede-
rowi. Koniecznym w procesie opisu kontekstu zjawiska było także odniesienie 
się do jego percepcji przez mieszkańców w różnych kategoriach wieku i pozycji 
społecznych. Ponadto badania miały odpowiedzieć także na podstawowe pyta-
nie, które niejednokrotnie pojawia się w debatach publicznych, a mianowicie:  
„jak wielu młodych ludzi oddaje się takim zachowaniom?”.

Niniejszy Raport jest zatem ukoronowaniem badań i jednocześnie egzem-
plifikacją opisu zjawiska jakim jest prostytucja wśród nieletnich. Zapraszając 
do lektury tego dokumentu zachęcamy także do skorzystania z całego dorobku 
przedsięwzięć, które towarzyszyły realizacji Uchwały Sejmiku Województwa 
Dolnośląskiego1. 

        Autorzy

1  Ważnym dla nas – jako autorów Raportu – jest także złożenie podziękowań dla licznego grona 
współpracowników, dzięki którym badania mogły dojść do skutku i, co więcej, zostały pomyślnie 
zakończone. Dziękujemy zatem studentkom i studentom – ankieterom DWSE i Uniwersytetu Wroc-
ławskiego, kierowanym przez Pana Mariusza Stója i Marcina Sabata, siostrom z Misji Dworcowej we 
Wrocławiu, które skrupulatnie analizowały przestrzeń internetu na użytek naszych badań; jesteśmy 
wdzięczni dyrektorom, pedagogom i nauczycielom ze szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych, 
w których udało nam się przeprowadzić badania. Serdecznie dziękujemy Pani Lenie Plaminiak z Ku-
ratorium Oświaty we Wrocławiu, bez której zapału nie raz zwątpilibyśmy w sukces przedsięwzięcia. 
Wyrażamy również słowa wdzięczności dla całego zespołu Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecz-
nej (DOPS-u) a szczególnie dla Pana Dominika Golemy. Słowa uznania adresujemy także do Zarządu 
oraz Sejmiku Województwa Dolnośląskiego (zarówno w kadencji minionej, gdy jednogłośnie Sejmik 
przyjął Uchwałę, jak i obecnej) za okazaną wrażliwość wobec problemów społecznych oraz dr Pawło-
wi Łyżwie za wsparcie i konsultacje naukowe, jak również Robertowi Wieterskiemu za umiejętność 
spojrzenia na problem z dystansem i słowa otuchy na co dzień. 
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I. PROSTYTUCJA JAKO ZJAWISKO SPOŁECZNE  
– ISTOTA ORAZ RODZAJE 

Prostytucja jako zjawisko społeczne

Prostytucję zwykło się uznawać za jedną z tych profesji, która zawsze 
była obecna w rozwoju kulturowo - społecznym (A. Weber, 1939; Giese,1976; 
Lombroso,1893; Imieliński,1990; Lernell, 1984; Kurzępa, 2001). Jako zjawisko 
społeczne stała się ona przedmiotem zainteresowania także nauk przyrodni-
czych, w tym biologicznych [wówczas przyjmuje się, że mamy do czynienia 
z przejawami poliandrii u kobiet i poliginii u mężczyzn (Imieliński, Lernell, 
1984)]. Współcześnie prostytucja zaliczana jest do szeregu problemów określa-
nych jako społeczne (Nowak, Wysocka, 2001; Czekaj, Gorlach, Leśniak,1998), 
często uznawanych za patogenne (Giese,1976). W teoriach akcentujących wy-
miar tak społeczny, jak i ekonomiczny prostytucji zwraca się uwagę na zja-
wisko popytu i podaży, moralny relatywizm, swobodę obyczajów, społeczną 
dezorganizację, które to związane są z kryzysem nowoczesnej rodziny, w tym 
podważeniem istoty małżeńskiej wierności i czystości. 

Tak, jak można wskazać na różne typy prostytucji (prostytucja świątyn-
na, prostytucja świecka, implikowana nadmierną pożądliwością seksualną), 
tak również w literaturze można odnaleźć wiele definicji tego zjawiska. Nie-
zależnie jednak od owej różnorodności elementem wspólnym jest uznanie, iż 
prostytuowanie się jest zachowaniem związanym z oddawaniem swojego ciała 
nieokreślonej / niesprecyzowanej liczbie osób (może to być jedna osoba, jak 
i wiele), celem zaspokojenia ich popędu seksualnego. Prostytutką jest jednostka 
(niezależnie od płci), która epizodycznie lub stale oddaje się aktywności seksu-
alnej, oczekując i otrzymując w zamian rozmaite korzyści: materialne (w for-
mie pieniężnej lub jego ekwiwalentu) lub niematerialne. 

Jednocześnie, co warto podkreślić, pomiędzy osobą prostytuującą się a jej klien-
tem rodzaj występujących więzi społecznych ulega zdecydowanemu ograniczeniu. 
Przejawia się to w tym, iż osoba prostytuująca się nie wchodzi w związek emocjo-
nalny w wyniku nawiązanych interakcji (oczywiście to kryterium jest trudne do 
obiektywnego stwierdzenia). Tym samym kształtujące się relacje o charakterze tyl-
ko i wyłącznie płatnej usługi seksualnej zostają sprowadzone do stosunku społecz-
no - rzeczowego i/ lub wyłącznie rzeczowego (Imieliński, 1980, 57). Oznacza to, iż 
osoba uprawiający prostytucję „sprzedają” swoje ciało otrzymując za nie określoną 
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gratyfikację. Dochodzi zatem do relacji kupna-sprzedaży / transakcji, której przed-
miotowym obiektem jest „ciało” oraz usługa realizowana za pomocą tego ciała. 
W ekwiwalencie za określone czynności seksualne jednostka „uprzedmiotowio-
na” otrzymuje uzgodnioną wcześniej zapłatę, klient natomiast zostaje wyróżniony 
przez fakt uiszczenia opłaty za tę usługę. Rozróżnienie to jest o tyle zasadne, iż 
można by toczyć spór o to, która ze stron jest de facto prostytutką, bowiem obie 
oddają swoje ciało do dyspozycji tej drugiej. I choć czynności, którym obie strony 
poddają się, mają charakter seksualno - intymny, to relacje zachodzące pomiędzy 
nimi są pozbawione charakteru pozamaterialnego.

Istnienie prostytucji najczęściej było i jest nadal determinowane zapotrzebo-
waniem na swoistego typu usługi. Okoliczności sprzyjające jej powstawaniu mają 
z reguły charakter bądź strukturalny i/ lub związany z aksjologiczno-normatyw-
nym wymiarem życia społecznego. Szczególnie dogodne okoliczności pojawiają 
się w przypadku atrofii systemu społecznego. I tak, na przykład, pod koniec XVIII 
wieku Ellis (Ellis, 1911) zauważył, że prostytucja wzmaga się w sytuacjach go-
spodarczego regresu, którego efektem jest wzrost poziomu bezrobocia i spadek 
poziomu wynagrodzeń. Sytuacja ta dotyka najczęściej kobiet, które w obliczu ubó-
stwa i nędzy zaczynają się prostytuować. W opisach społeczeństw znajdujących 
się w kryzysie ekonomicznym nieodłącznym elementem pejzażu są prostytutki, 
powstające domy schadzek, „burdele”, na które współcześnie zwykło się mówić 
agencje towarzyskie lub salony masażu. Stąd też społeczny wizerunek prostytutki 
przez bardzo długi czas sprowadzony był do osoby wywodzącej się z niższego 
stanu, źle wykształconej i /lub nieposiadającej w ogóle wykształcenia. Co więcej, 
jednostki takie najczęściej pochodziły z prowincji, wsi i miasteczek położonych 
wokół wielkomiejskich aglomeracji1.

Wśród etiologicznych uwarunkowań prostytucji wskazuje się między in-
nymi na skłonności wrodzone oraz na proces modyfikacji postaw i zachowań 
jednostki pod wpływem czynników środowiskowych. Prowadzi to do sytua-
cji, w której prostytucja ma charakter zachowań wybitnie indukowanych przez 
wpływy środowiskowe, szczególnie przez rodzinę (Rosenberg, Gerver, How-
ton, 1971; Giese, 1976; Fromm, 1996), grupę rówieśniczą i przestrzeń lokal-
ną. Ważnym czynnikiem jest stopień tolerancji otoczenia wobec rozmaitych 
zachowań patologicznych. Współcześnie, w ramach prowadzonych badań nad 
prostytucją, zwraca się uwagę na młody wiek osób podejmujących się tego pro-
cederu. Najczęściej wskazywaną przyczyną uprawiania prostytucji przez coraz 

1  Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku historii powstawania Zgromadzenia Sióstr Marii 
Niepokalanej we Wrocławiu, kiedy to ponad 150 lat temu do miasta przybywały młode dziewczęta 
ze wsi w poszukiwaniu pracy jako szwaczki, modystki. Zanim jednak znalazły one docelowe miejsca 
pracy, część z nich była „przechwytywana” przez stręczycieli, alfonsów i wprzęgana w proceder pro-
stytucji. Kobiety, które za namową księdza Jana Schneidera starały się pomóc owym dziewczętom, 
stworzyły żeńskie zgromadzenie zakonne, dziś nazywane Mariankami. Historia też zatoczyła koło, 
bowiem Misja Dworcowa działająca współcześnie we Wrocławiu (i nie tylko), stworzona przy Zgro-
madzeniu, podejmuje działania zmierzające do minimalizacji zjawiska prostytucji w życiu miasta.
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młodsze osoby jest nadmierne rozbudzenie seksualne i łaknienie seksualnych 
doznań – promiskuityzm (Patent-Duchatelet, 1837; Tarnowsky, 1890; Frances-
chini, 1944; Imieliński, 1984; Geremek 1987; Ogien, 1995; Kowalczyk-Jamni-
cka, 1998; Kurzępa 2001). W badaniach J. Kurzępy z lat 1997 - 2000 wszyscy 
respondenci, kiedy weszli w proceder prostytucji nie mieli ukończonych 18 lat 
[(łączna liczba badanych wynosiła 158 osób, w tym 64 chłopców i 94 dziew-
cząt), Kurzępa, 2001], natomiast w badaniach Kowalczyk-Jamnickiej dziew-
częta w wieku 17-19 lat reprezentowały zbiorowość stanowiącą 15,4% badanej 
populacji (Kowalczyk-Jamnicka, 1998)]2. Projekt badawczy, jaki przedsięwziął 
zespół wrocławski (Kurzępa, Lisowska, Pierzchalska) miał za zadanie zwery-
fikowanie między innymi kwestii związanych z etiologią zjawiska, jak również 
projekcją społecznego wizerunku osób prostytuujących się oraz skonfrontowa-
nie z przywołanymi wcześniej koncepcjami. 

Rodzaje prostytucji

Prostytucja najczęściej kojarzona jest z sytuacją, w której dziewczyna pocho-
dząca z biednej, patologicznej rodziny, aby zmienić swoją sytuację życiową, od-
daje się za pieniądze mężczyznom. Taki stereotyp, funkcjonujący w społecznej 
świadomości do dziś, jest tylko jednym z wielu obliczy współczesnej prostytucji. 
W tym przypadku jest to prostytucja określana mianem głodowej, której mo-
tywem jest przede wszystkim czynnik ekonomiczny. Jednakże równie często 
spotykane są prostytucje: aspiracyjna oraz kulturowa. Pierwszy przypadek do-
tyczy sytuacji, gdy jednostka potrzebuje „zastrzyku finansowego” w celu pod-
wyższenia lub też utrzymania określonego standardu życia (kontynuowanie stu-
diów, dokształcanie się, nabycie wyrafinowanych i jednocześnie drogich dóbr, 
tzw. ostentacyjna konsumpcja); bardzo często jest to także związane z nobilitacją 
w strukturze społecznej. Natomiast istota prostytucji kulturowej wpisuje się we 
współczesny styl eksponowania własnego ciała jako towaru, atutu i jednocześnie 
atrybutu (Fromm, 1996). Traktowanie ciała przedmiotowo jest implikacją pod-
kultury młodzieżowej lansowanej przez stacje muzyczne, treści piosenek, modne 
filmy i komiksy, krypto- przekazy, a także czytelne komunikaty werbalne, na 
przykład: „idź na całość”, „daj sobie szansę”, „rób, co chcesz”. 

Wśród młodych ludzi można także wskazać na taką formę prostytucji, któ-
rej istota sprowadza się do traktowania seksu „sportowo”, bowiem zdarza się, 
że pomiędzy młodością a wulgarnym hedonizmem stawiany jest znak równo-
ści. Sprowadza się to do częstego, przypadkowego i swobodnego wchodzenia 
w kontakty seksualne. Z dotychczasowych badań wynika (Kurzępa, 2006), że 
praktykowanie przez ludzi młodych zachowań ryzykownych seksualnie, w tym 

2  Oczywiście ten aspekt etiologii prostytucji był analizowany już pod koniec XIX wieku. W ba-
daniach Tarnowsk’ego (Tarnowsky, 1890), 2/3 spośród 150 prostytutek odbyło stosunki płciowe 
przed 17. rokiem życia. Późniejsze badania również potwierdziły tę zależność. 



z obszaru sprzedajnej miłości, jest bardzo często efektem zagubienia dotych-
czasowych wartości i/ lub ich kontestacją. W świadomości młodego człowieka 
dokonuje się przewartościowanie, depozycjonowanie wartości przekazywa-
nych w drodze transmisji zarówno kulturowej, jak i pokoleniowej. Sytuacja ta 
jest odzwierciedleniem pojawiających się problemów komunikacyjnych na li-
nii młodzież – opiekunowie. Jedną z rudymentarnych przyczyn takiego stanu 
rzeczy jest impas, w jakim znaleźli się sami nadawcy przekazów, ich zagubie-
nie w otaczającym świecie oraz, częstokroć nieporadne, próby radzenia sobie 
z rzeczywistością społeczną. Druga, natomiast, przyczyna sprowadza się do 
braku umiejętności przekazywania wartości szczególnie cennych młodemu po-
koleniu. Sposób, w jaki jest to czynione, nie uwzględnia negocjowalności oraz 
ma charakter „mentorski”. Tym samym jest on odrzucany, ale nie ze względu 
na treść, tylko na formę.

Opisując rozmaite typy prostytucji nieletnich nie sposób pominąć prostytu-
cji będącej efektem poszukiwania własnej tożsamości seksualnej oraz przymu-
su. Pierwszy typ prostytuowania się ludzi młodych, występujący dość często 
wśród chłopców, jest pochodną problemów z określeniem kształtującej się toż-
samości seksualnej. Trudności te wynikają przede wszystkim z pozostawania 
przez młodzież w kręgu oddziaływań różnych kultur, często wzajemnie wy-
kluczających się. Tym samym wielość narracji przestrzeni społecznych spra-
wia, iż młodzież czuje się nie tylko zagubiona, ale nie wie jakich pryncypiów 
poszukiwać. Pozostająca w dyspozycji nieletnich wielość możliwości sprawia, 
iż tożsamość płciowa młodego człowieka także zaczyna być efektem wyborów 
kulturowych (płeć - gender), a nie jest generowana przez pobudki natury bio-
logicznej. Prowadzi to zatem do sytuacji, gdy młodzi chłopcy określają swoje 
preferencje seksualne jako homoseksualne w oparciu o panującą modę, czy też 
po naciskiem otoczenia. 

Innym natomiast typem prostytucji jest prostytucja będąca efektem przymu-
szenia. Przede wszystkim odnosi się ona do przypadków dziewcząt, które były 
/ są wprowadzane / przysposabiane do zawodu przez swoje matki, a następnie 
jako jedyne zarabiają na potrzeby domu. Dziewczęta te, uprzednio poddawane 
przemocy cielesnej, w tym seksualnej przez domowników, wchodząc w pro-
ceder mają już pewną wiedzę na tematy seksualne. Ich wiedza, a następnie 
doświadczenie są więc określonym kapitałem, który pozwala im funkcjonować 
„na rynku”. Przykłady takich zjawisk i związanych z tym zachowań można 
także odnaleźć na terenie województwa dolnośląskiego. 

I. prostytucja jako zjaWIsko społeczne10



II. PROBLEMATYKA I ORGANIZACJA BADAŃ  
NAD PROSTYTUCJĄ NIELETNICH REALIZOWANYCH 
NA TERENIE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Prostytucja „nieletnich” jest zjawiskiem, które zarówno w Polsce, jak i na 
terenie Dolnego Śląska, nie stało się przedmiotem kompleksowych badań. Jak-
kolwiek można w badaniach medycznych, jak i przy okazji rozważań nad patolo-
giami systemu społecznego, odnaleźć próby opisu tego zagadnienia, to wciąż są 
to powierzchowne diagnozy. Co więcej sama prostytucja „nieletnich” jest niedo-
określonym zjawiskiem w polskim prawie karnym, które operuje terminem „sek-
sualne wykorzystywanie dzieci”. Biorąc pod uwagę, iż prostytucja to dobrowolna 
aktywność (nie występuje przymus zewnętrzny wobec prostytuującego się), to 
– w świetle kodeksu karnego – należy uznać, iż pod pojęciem „prostytucja nielet-
nich” można rozumieć oddawanie się aktywności seksualnej (użyczanie swego 
ciała) w celu osiągnięcia korzyści materialnych / pozamaterialnych przez osoby / 
dzieci poniżej 15. roku życia. W przeciwieństwie do prostytucji osób dorosłych, 
polskie prawo zakłada penalizację osób / klientów korzystających z usług nielet-
nich. Kodeks karny stanowi bowiem, że doprowadzenie do obcowania płciowego, 
poddania się innej czynności seksualnej oraz wykonanie takiej czynności przez 
małoletniego poniżej 15 lat grozi pozbawieniem wolności od roku do 10 lat (art. 
200 kk), natomiast nakłanianie osób nieletnich lub też ułatwianie prostytuowania 
się w celu osiągnięcia korzyści majątkowych z prostytucji małoletniego jest kara-
ne pozbawieniem wolności od roku do 10 lat (artykuł 204 kk § 3). 

Choć w polskim kodeksie karnym kwalifikacja ta w sposób jednoznaczny 
odnosi się do osób małoletnich, to na potrzeby badań we wszystkich wykorzy-
stywanych narzędziach badawczych zastosowano termin prostytucja „nielet-
nich”. Ten zabieg został dokonany świadomie, bowiem, po pierwsze, w potocz-
nym języku bardzo rzadko używa się określenia „małoletni”, i po drugie, dla 
większości osób tożsame są określenia: nieletni, małoletni, czy w końcu nie-
pełnoletni (traktowanie synonimiczne tych pojęć potwierdziły także te badania 
– było to szczególnie widoczne w przypadku młodzieży oraz mieszkańców). 
Aby zatem nie wprowadzać nieznanych lub też nader sporadyczne funkcjonują-
cych w komunikacji społecznej określeń wykorzystano kategorię „prostytucja 
nieletnich”1. 
1  W dalszej części raportu termin prostytucja „nieletnich” będzie funkcjonował bez cudzysłowu.
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Postrzeganie prostytucji „nieletnich” jako zjawiska społecznego oznacza, 
iż próba jego zdiagnozowania winna cechować się wielopłaszczyznowością. 
W związku z tym, w ramach określenia szczegółowych celów projektu i usta-
lenia problematyki badawczej, za konieczne przyjęto kompleksowe ujęcie tego 
zagadnienia. Przede wszystkim prostytucję „nieletnich” potraktowano jako 
jeden z wielu problemów percypowanych jako społeczne, która może być pro-
jekcją zachodzących zmian w rozwoju zarówno aksjonormatywnym, jak i sek-
sualnym współczesnej młodzieży. Ponadto niezmiernie istotnym było dokona-
nie diagnozy przyczyn prostytuowania się nieletnich, stworzenie profilu socjo- 
psychologicznego tych osób oraz określenie skali, a następnie dynamiki pro-
stytucji nieletnich na Dolnym Śląsku2. Właściwa eksplanacja zjawiska nie mo-
głaby być uznana za wyczerpującą, gdyby nie podjęto próby określenia postaw 
wszystkich kategorii Dolnoślązaków wobec tego procederu oraz nie zasygnali-
zowano rozwiązań o charakterze instytucjonalno-systemowym służących roz-
wiązywaniu problemu.

Zaprezentowany powyżej sposób projekcji omawianej tematyki został ujęty 
w ramach następujących problemów badawczych:
1. W jaki sposób mieszkańcy Dolnego Śląska postrzegają własną seksual-

ność?
2. Jaka jest świadomość problemu prostytuowania się nieletnich wśród mło-

dzieży Dolnego Śląska?
3. Jakie są postawy Dolnoślązaków wobec zjawiska prostytuowania się przez 

osoby małoletnie?
4. Jakie są przyczyny wchodzenia przez nieletnich w proceder prostytucji?
5. Jaki jest obraz osoby prostytuującej się w oczach Dolnoślązaków?
6. Jaka jest sieć wsparcia dla osób z obszaru ryzyka?
7. Jaka jest dynamika procederu prostytuowania się nieletnich?
8. Jak kształtuje się system aksjonormatywny Dolnoślązaków?
9. Jaka jest znajomość pośród Dolnoślązaków problemów społecznych wystę-

pujących w otoczeniu lokalnym?
Powyższe kategorie zagadnień zostały skierowane do czterech typów zbio-

rowości:
1. młodzieży (uczniów III klas gimnazjów i klas II szkół ponadgimnazjal-

nych),
2. liderów społeczności lokalnych, 
3. mieszkańców województwa dolnośląskiego (w tym powiatów przygranicz-

nych zlokalizowanych w zachodniej części regionu) oraz 
4. pracowników ośrodków i instytucji pomocowych, zajmujących się dziećmi 

i młodzieżą.
2  Na potrzeby badania przyjęto następującą definicję pojęcia „Dolny Śląsk” – termin ten odnosi się 
do terytorium województwa dolnośląskiego w jego granicach administracyjnych. W związku z tym, 
określenia „Dolny Śląsk” i „województwo dolnośląskie” były w raporcie stosowane jako synonimy. 
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Paralelnie do badań realizowanych w terenie prowadzony był monitoring 
forów internetowych, który polegał na analizie treści i sposobów nawiązywania 
kontaktów w zakresie usług seksualnych kierowanych do osób poniżej 18. roku 
życia. 

W przeprowadzonych badaniach uczestniczyło 1220 uczniów, wyłonionych 
na podstawie doboru losowego, a w przypadku wyboru szkół doboru wielostop-
niowego grupowego. Do pozostałych zmiennych niezależnych zaliczono: płeć, 
wiek, i miejsce zamieszkania. Narzędziem badawczym wykorzystywanym na 
potrzeby tej populacji był kwestionariusz ankiety. Oczywiście przed przystą-
pieniem do badań w dyspozycji znalazły się karty respondenta i instrukcje dla 
ankieterów (także w przypadku pozostałych zbiorowości).

Ponieważ w badaniach uczestniczyły osoby niepełnoletnie przygotowane 
zostały listy do opiekunów prawnych z prośbą o pisemne przedłożenie zgody 
ankieterom na partycypowanie dzieci w badaniach (był to warunek udziału 
w badaniach), natomiast informacje o samych badaniach zostały przekazane 
rodzicom przez wychowawców klas, pedagogów lub dyrektorów szkół na spe-
cjalnie zorganizowanych spotkaniach / wywiadówkach. 

 Ze względu na fakt, iż problematyka badawcza dotyczyła drażliwej 
społecznie sfery oraz badaną populację stanowili uczniowie, treść kwestiona-
riusza ankiety została poddana konsultacjom specjalistycznym. Przede wszyst-
kim narzędzie badawcze wymagało zaakceptowania przez psychologa dziecię-
cego. Dodatkowo, uwzględniając konieczność prowadzenia badań na terenie 
szkół, kwestionariusz został udostępniony Kuratorium Oświaty we Wrocławiu 
oraz Rzecznikowi Praw Dziecka. Uwagi psychologa dotyczyły głównie for-
my pytań i wykorzystywanej aparatury pojęciowej, natomiast zainteresowa-
nie Kuratorium Oświaty i Rzecznika Praw Dziecka skupiło się na treści pytań 
otwartych, które dotyczyły tematyki seksualnej. Instytucje te wskazywały, że 
ilość kwestii odnoszących się do zagadnień sfery seksualnej jest zbyt obszerna. 
Zdaniem pracowników tych placówek udostępnienie ankiety w zaproponowa-
nej formie mogłoby wpłynąć na nadmierne pobudzenie instynktów i popędów 
seksualnych respondentów. W związku z tym problematyka seksualności zo-
stała w kwestionariuszu ograniczona. Jak pokazały badania obawy okazały się 
nieuzasadnione. Młodzież nie wykazywała zgorszenia, ani tym bardziej trudno 
było zaobserwować zakłopotanie z powodu poruszania owej problematyki.

W celu ułatwienia realizacji badań zostało także zorganizowane spotkanie 
z dyrektorami wylosowanych szkół. Ponieważ instytucją, która wyraża zgodę 
(lub też nie) na prowadzenie badań na terenie wybranej placówki oświatowej 
jest dyrektor, spotkanie to miało na celu przybliżenie zarówno problematyki 
badań, jak również zapoznanie z wykorzystywanymi narzędziami badawczy-
mi. Niestety nie wszyscy dyrektorzy szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjal-
nych, biorących udział w szkoleniu, wyrazili zgodę na przeprowadzenie badań 
na terenie kierowanych przez nich szkół. Postawa taka sprawiła, że w toku pro-
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jektowania badań koniecznym stało się wykorzystanie próby rezerwowej szkół 
gimnazjalnych, jak i ponadgimnazjalnych. W przypadku tych ostatnich okaza-
ło się, iż są powiaty, w których jest ograniczona liczba szkół typu ponadgim-
nazjalnego. Pomimo trudności udało się zachować walor reprezentatywności 
próby badawczej. 

Druga kategoria respondentów określona mianem: liderzy społeczności 
lokalnych została zoperacjonalizowana jako zbiorowość składająca się z osób 
pełniących funkcje przywódcze na różnych płaszczyznach lokalnej przestrzeni 
społecznej, do których zaliczono: sferę edukacyjno-socjalizacyjną, integracyj-
no-normatywną oraz innowacyjno-dystrybucyjną.

Pierwsza z tych płaszczyzn jest areną działania nauczycieli, szkolnych pe-
dagogów, pracowników domów kultury, proboszczów i katechetów, natomiast 
druga przedstawicieli organizacji pozarządowych pracujących z młodzieżą, 
pracowników socjalnych i policjantów. 

Osoby funkcjonujące w ramach dwóch pierwszych płaszczyzn reprezentują 
model przywództwa lokalnego, który można określić jako rutynowo – integru-
jący. Przejawia się on w ścisłej korelacji lidera z jego otoczeniem, zajmowaniem 
relewantnych pozycji społecznych i związanych z nimi ról społecznych. Ruty-
nowość oznacza szeroko rozumianą kontynuację oraz dużą sprawność organi-
zacyjną, często sprowadzoną do funkcjonowania w ramach formalno-prawnych 
(administracyjno-biurokratycznych). Kontekst integrujący tego przywództwa 
wskazuje nie tylko na silne uzależnienie lidera od otoczenia społeczno-instytu-
cjonalnego, ale eksponuje także skłonności do aktywnej adaptacji.

Trzeci obszar konkretyzowany przez innowacyjno-dystrybucyjny charakter 
aktywności liderów realizowany jest przez osoby na stanowiskach kierowni-
czych różnych szczebli, właścicieli lokalnych przedsiębiorstw oraz przedsta-
wicieli władz lokalnych. Ten model przywództwa można określić mianem in-
tegrująco-katalityczny. Jego cechami szczególnymi są: ukształtowanie silnych 
więzi społeczne na linii lider – społeczność lokalna, przy jednoczesnym przyj-
mowaniu postawy aktywnego i kreatywnego przywódcy, ze skłonnością do 
transformacji życia lokalnego.

Opierając się na takim sposobie precyzacji kategorii „lider” oraz korzysta-
jąc z doboru celowego przebadano 390 respondentów, po 30 osoby z każde-
go powiatu (13 powiatów).Warto zasygnalizować, iż liderzy byli tą kategorią 
respondentów, która niechętnie poddawała się badaniom. Trudności, z jakimi 
spotykali się ankieterzy, dotyczyły przede wszystkim braku czasu na wypeł-
nienie kwestionariusza, braku zainteresowania poruszaną w badaniach prob-
lematyką, czy w końcu okazywanym rozdrażnieniem, iż zawraca się głowę 
takimi sprawami.

W przypadku mieszkańców województwa dolnośląskiego w badaniach wzię-
ło udział 820 respondentów, po uwzględnieniu wag. W 12 powiatach przebada-
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no 60 osób, we Wrocławiu – jako 13. powiecie aż 100. Potraktowanie powiatu 
wrocławskiego w sposób szczególny determinowane było przede wszystkim 
jego wielkością i jednocześnie występującą w nim różnorodnością (która nie 
jest już tak widoczna w przypadku pozostałych zbiorowości). Uwzględniając 
fakt, iż jest to jedyna tak duża aglomeracja w regionie, założono, iż ukształto-
wana we Wrocławiu przestrzeń społeczna może różnić się od pozostałych.

Mieszkańcy województwa dolnośląskiego zostali wyłonieni na podstawie 
indywidualnie liczonego dla każdego powiatu doboru kwotowego (dane pocho-
dzące z Urzędu Statystycznego we Wrocławiu). Kwota została wyłoniona przy 
wykorzystaniu następujących zmiennych niezależnych: płeć, wiek, wykształce-
nie. Jednocześnie do zmiennych niezależnych wykorzystanych na potrzeby ca-
łości projektu zaliczono: płeć, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania oraz 
powiat. Ponadto, tak jak w przypadku młodzieży zastosowanym narzędziem 
badawczym w przypadku pozostałych zbiorowości, czyli liderów i mieszkań-
ców, był kwestionariusz ankiety.

Niezmiernie cenną kategorią respondentów okazali się pracownicy specjali-
stycznych ośrodków szkolno-wychowawczych, domów dziecka, młodzieżowych 
ośrodków socjoterapii, pracownicy policyjnych izb dziecka, poradni psycholo-
giczno-pedagogicznych oraz funkcjonariusze policji i straży granicznej. Prze-
prowadzone wywiady kierowane (w tym przypadku wykorzystano inne narzę-
dzie badawcze, metoda jakościowa), w liczbie 171, potwierdziły, iż są to osoby, 
które z racji wykonywanego zawodu posiadają bardzo dużą wiedzę na temat 
występujących wśród młodzieży zjawisk patogennych, i co więcej, są często 
tymi podmiotami, które dokonują ich diagnozy. Tym samym prezentowany 
przez nich poziom kompetencji, uzupełniony praktycznymi umiejętnościami 
okazał się szczególnie wartościowym źródłem wiedzy.

Poza tym, co warto podkreślić, pracownicy ośrodków szkolno-wychowaw-
czych okazali się być tą zbiorowością, która wykazała nie tylko zrozumienie 
wobec ankieterów, ale co ważniejsze, zainteresowanie poruszaną problematyką 
– wypowiadając swe opinie na temat zjawiska prostytucji nieletnich starali się 
być rozważni, ale i wstrzemięźliwi. Wykazywali także znaczny poziom autore-
fleksji co do podejmowanych działań, jak i pracy z samą młodzieżą. 

Udzielane podczas wywiadów informacje podlegały weryfikacji. Polegało 
to na skonfrontowaniu udzielanych przez respondentów wiadomości po pierw-
sze z dokumentacją pozostającą w dyspozycji placówki i po drugie na potwier-
dzeniu owych informacji w innych źródłach, czyli u pozostałych pracowników 
lub też wśród samej młodzieży przebywającej w placówce. 

Komplementarnym wobec badań realizowanych wśród młodzieży, liderów, 
mieszkańców oraz pracowników instytucji pomocowych był monitoring forów 
internetowych prowadzony od stycznia do listopada 2006 roku. Proces monito-
ringu odbywał się na następujących serwerach: 
-  czat na wp.pl / czat na interii, czyli czateria/, czat na onecie.pl,
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-  randki na podobnych stronach;
-  ogłoszenia tzw. sexoferty na gejowo.pl/; innastrona.pl/; znajomi.pl; randka.

pl; nastolatki.pl; poprzez wyszukiwarki oferty seksualne,
-  blogi internetowe.

W monitoringu brało udział 9 osób i były to wolontariuszki z Misji Dworco-
wej im. Ks. Jana Schneidera z Wrocławia oraz studenci Dolnośląskiej Wyższej 
Szkoły Edukacja we Wrocławiu. Narzędziem badawczym był formularz ob-
serwacyjny, którego istotę stanowiły następujące wskaźniki: data obserwacji; 
liczba ofert seksualnych skierowanych do osób poniżej 18. roku życia; liczba 
ofert seksualnych skierowanych do osób powyżej 18. roku życia; liczba zwery-
fikowanych kontaktów.

Obszar Dolnego Śląska został określony w oparciu o administracyjne gra-
nice województwa dolnośląskiego. W przyjętej koncepcji badań wykorzysta-
no administracyjny podział na powiaty. Z 29 powiatów wylosowano 12, a 13. 
powiatem został Wrocław. Za wymiar przestrzennego zróżnicowania przyjęto 
podział na miasto i wieś3. 

Pośród 12 powiatów 5 z nich było powiatami przygranicznymi: Kłodzko, 
Świdnica, Jelenia Góra – grodzki, Kamienna Góra i Dzierżoniów. Ze względu 
na fakt, iż powiaty przygraniczne cechuje daleko idąca swoistość kulturowo-
-społeczno-polityczna, należało zbadać, na ile stosunki pomiędzy sąsiadami 
implikują sposób postrzegania problemów społecznych, w tym prostytucji nie-
letnich, zachowań społecznych z tym związanych i czy w końcu modyfikują 
system aksjologiczny. Na ich obszarze badania były prowadzone w ramach pro-
jektu Interreg, co oznacza, iż nie zostały one wyłonione na podstawie metodo-
logicznie uzasadnionych kryteriów. Pozostałe 7 powiatów: Polkowice, Legnica, 
gr. Trzebnica, Oleśnica, Milicz, Wołów oraz Góra wyłoniono wykorzystując 
następujące wskaźniki:

● ekonomiczny;
● demograficzny;
● społeczny.
Wskaźnik ekonomiczny skonstruowany został w oparciu o następujące 

dane: dochód gminy, nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach oraz wydatki 
inwestycyjne gminy na 1 mieszkańca; liczba podmiotów gospodarczych zare-
3  W Polsce przyjmuje się następującą definicję prawną pojęcia miasto i wieś:
	miasto jest to jednostka osadnicza o przewadze zwartej zabudowy i funkcjach nierolniczych po-

siadająca prawa miejskie, bądź status miasta nadany w trybie określonym przepisami. W podziale 
administracyjnym miasta mają status samodzielnej gminy (gmina miejska) lub – w przypadku 
niewielkich miast – wchodzą w skład gminy miejsko-wiejskiej. Miasta będące samodzielną gminą 
mogą dzielić się na tzw. jednostki pomocnicze: dzielnice lub osiedla, a także sołectwa. 

	wieś (łac. pagus) – jednostka osadnicza o zwartej lub rozproszonej zabudowie i istniejących funk-
cjach rolniczych lub związanych z nimi usługowych lub turystycznych, nieposiadająca praw miej-
skich lub statusu miasta (art. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 o urzędowych nazwach miejscowo-
ści i obiektów fizjograficznych).
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jestrowanych w rejestrze Regon (sektor publiczny i prywatny łącznie); udział 
osób pracujących w sektorze usług rynkowych i nierynkowych wśród ogółu 
pracujących, stopa bezrobocia rejestrowanego, liczba mieszkań oddanych do 
użytku w przeliczeniu na 1000 mieszkańców.

Wskaźnik demograficzny to saldo migracji wewnętrznych i zewnętrznych 
na pobyt stały w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, przyrost naturalny także 
w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, udział osób w wieku przedprodukcyj-
nym, produkcyjnym i poprodukcyjnym wśród ogółu ludności.

Wskaźnik społeczny sporządzono w oparciu o liczbę osób z wyższym wy-
kształceniem w stosunku do ludności w wieku 13 lat i więcej oraz szacowanej 
liczby osób korzystających z pomocy społecznej.

Zdecydowanie najwięcej badań na terenie województwa dolnośląskiego zo-
stało przeprowadzonych w powiatach: wołowskim, milickim oraz grodzkim 
jeleniogórskim. 

Uzyskana próba, uwzględniając populację młodzieży, liderów oraz miesz-
kańców województwa dolnośląskiego, może zostać uznana za dobrą podstawę 
do analizy problematyki prostytucji nieletnich w ramach konkretnych przedzia-
łów przestrzennych. Parametry reprezentatywności dla 2430 uzyskanej osobo-
wej próby przedstawiają się następująco: poziom istotności wynosi 0,05%, co 
oznacza, iż błąd z próby wyniósł 5%4. Wskaźniki istotności odnoszą się za-
tem tylko do badań ilościowych, którym zostały poddane owe zbiorowości, co 
oznacza, iż nie mają zastosowania w przypadku badań zrealizowanych wśród 
pracowników instytucji pomocowych dla dzieci i młodzieży oraz forów inter-
netowych.

4  Próba w przypadku całej populacji wynosi 2601 respondentów.





III. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA 
DOLNOŚLĄSKIEGO 

Ludność Dolnego Śląska. Struktura wieku ludności

Na koniec 2004r. województwo dolnośląskie liczyło 2.893.055 mieszkań-
ców. W ciągu 4 lat (2000-2004) liczba ludności Dolnego Śląska zmniejszyła 
się o 19.140 osób. W miastach w roku 2004 zamieszkiwało 70,98% ogółu lud-
ności (w 2000r. – 71,54%), zaś na wsi 29,02% (2000 – 28,46%). W tym samym 
okresie w Polsce miasta zamieszkiwane były przez 61,52% ogółu ludności, zaś 
na wsi mieszkało 38,48% Polaków. Gdybyśmy dokonali porównania danych 
pochodzących z narodowych spisów powszechnych z lat 1988 i 2002, w okre-
sie tym możemy obserwować postępujący spadek liczby mieszkańców Dolne-
go Śląska. (W porównaniu z wynikami ostatniego spisu powszechnego z roku 
1988 zmniejszeniu uległa ogólna liczba mieszkańców Dolnego Śląska – o 1,4%, 
przy wzroście liczby mieszkańców Polski o 0,9%). Jednocześnie w okresie mię-
dzyspisowym zwiększyła się liczba mieszkańców miast w porównaniu z licz-
bą osób, zamieszkujących tereny wiejskie. Jednak ten kierunek zmian może 
być w dużej mierze wyjaśniany przez wprowadzane w latach 90–tych zmiany 
administracyjne – nadawanie miejscowościom wiejskim praw miejskich czy 
włączanie obszarów wiejskich w granice miast. Natomiast porównując dane 
z lat 2000-2004 wskazać można na tendencję odwrotną – zmniejszała się liczba 
osób, zamieszkujących miasta, a wzrastała liczba mieszkańców wsi. Podobny 
trend, aczkolwiek w mniejszej skali, obserwować można było także w odniesie-
niu do obszaru całej Polski (w okresie 2002-2003 nastąpiło zmniejszenie liczby 
mieszkańców miast o 1%).  

Gęstość zaludnienia na Dolnym Śląsku w roku 2004 (liczba osób przypada-
jących na 1 km2 powierzchni województwa) wynosiła 145 osób (w roku 2000 
– 146 osób). Porównując dane ze spisów powszechnych warto zwrócić uwagę, 
iż od lat osiemdziesiątych zmianie uległy również proporcje ludności według 
płci. Udział mężczyzn wśród ogółu ludności Dolnego Śląska zmniejszył się 
w tym okresie o 0,5% i roku 2002 wynosił 48,1%, zaś kobiet 51,9%. Nastą-
pił również wzrost o 2 punkty procentowe współczynnika feminizacji: na 100 
mężczyzn przypadało ponad 108 kobiet. Proporcje udziału mężczyzn i kobiet 
wśród ogółu ludności w roku 2004 nie uległy zmianie.  
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Najwięcej osób w roku 2004 zamieszkiwało podregion jeleniogórsko-wał-
brzyski (45,7%), następnie podregion M. Wrocław (22% ogółu mieszkańców 
Dolnego Śląska), podregion legnicki (17,2%). Najmniej mieszkańców liczył 
podregion wrocławski – 15,1%. 

Proporcje udziału kobiet i mężczyzn wśród ogółu ludności zamieszkującej 
dany podregion były najbardziej zrównoważone w podregionie wrocławskim – 
populacja kobiet liczyła 50,8%, zaś mężczyzn – 49,2%. Największe dyspropor-
cje między liczbą kobiet i mężczyzn zanotowano w podregionie M. Wrocław 
– na terenie tym zamieszkiwało 46,9% mężczyzn oraz 53,1% kobiet. W związ-
ku z tym liczba kobiet przypadająca na 100 mężczyzn we Wrocławiu była naj-
wyższa i wynosiła 113 kobiet. 

Najliczniej zamieszkanymi powiatami Dolnego Śląska były: m. Wrocław 
(22% ludności województwa), powiat kłodzki (5,8%) oraz powiat świdnicki 
(5,6%), najmniejsze zaś, pod względem zaludnienia byy powiaty: górowski 
(1,3%), milicki (1,3%) oraz strzeliński (1,5%). 

Uznaje się, że struktury ludności według wieku i płci wyznaczają pozostałe 
parametry demograficzne, takie jak natężenie zgonów, małżeństw, urodzeń, a co 
za tym idzie również tempo zmian ludności. Struktury te mają wielkie znaczenie 
dla życia gospodarczego i społecznego kraju. Wskazują również na tendencje, które 
w przyszłości będą wpływać na charakter państwa i życie jego mieszkańców. 

Struktura ludności według wieku odmienna jest dla krajów mniej oraz bar-
dziej rozwiniętych. Kraje mniej rozwinięte charakteryzują się dużą liczbą uro-
dzeń i zgonów, a ich populacje można w większości zaliczyć do „młodych”. 
Ludność w regionach bardziej rozwiniętych już od początku lat pięćdziesiątych 
weszła w fazę starzenia się, a od roku 1960 i następnych jest to już ludność stara. 
Starzenie się ludności w krajach bardziej rozwiniętych wynika ze zmniejszającej 
się płodności oraz zmniejszania się zagrożenia śmiercią. Procesy te wpływają 
na zmniejszanie się liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym oraz wzrost 
liczebności ludzi starych w całej populacji. Fakt ten ma określone konsekwencje 
ekonomiczne i społeczne, starzenie się populacji oznacza bowiem zmiany struk-
tury konsumpcji, zmiany udziału wydatków na ochronę zdrowia, cele socjalne, 
zabezpieczenie emerytalne, itp. w ogólnej sumie kosztów utrzymania. 

Analizując dane statystyczne pochodzące z narodowych spisów powszech-
nych z lat 1988 i 2002 oraz dane z lat późniejszych dotyczące struktury wieku 
ludności województwa dolnośląskiego możemy obserwować wzrost liczby osób 
w wieku 15 lat i więcej o blisko 214.000 oraz znaczący spadek udziału dzieci  
w wieku 0 – 14 lat (o ponad 252.000) w ogólnej liczbie populacji dolnośląskiej. 
Proces ten, jak wskazują demografowie, jest wynikiem depresji urodzeniowej 
z lat 90-tych. Proces ten powoduje określone konsekwencje dla struktury lud-
ności według kryterium wieku. Następuje stały spadek odsetka osób w wieku 
przedprodukcyjnym (0 – 17 lat). W roku 2002 był on niższy od zanotowanego 
przy okazji poprzedniego spisu o 7,9% i wynosił 21,5%. Szczególnie duża róż-
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nica tej kategorii ludności dotyczyła mieszkańców miast – spadek o 8,7%. Na 
wsi liczba osób w wieku przedprodukcyjnym zmniejszyła się o 5,7%. 

W roku 2004 liczba osób w wieku przedprodukcyjnym uległa dalszemu 
zmniejszeniu i na koniec roku wynosiła 19,5% dla Dolnego Śląska. Najwyższy 
wskaźnik osób w wieku przedprodukcyjnym notowano w podregionie wrocław-
skim (22,6%), zaś najniższy w podregionie M. Wrocław (15,5%). W analogicz-
nym okresie odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym dla Polski wynosił 21,5%, 
a więc był o 2% wyższy niż w odniesieniu do województwa dolnośląskiego. 

Liczebność kategorii ludności w wieku przedprodukcyjnym niższą niż wskaź-
nik dla całego województwa odnotowana została w 7 powiatach Dolnego Śląska: 
dzierżoniowskim, jeleniogórskim, kłodzkim, wałbrzyskim oraz w miastach na 
prawach powiatu: Jelenia Góra, Legnica oraz Wrocław. Najwięcej osób w wieku 
przedprodukcyjnym, na poziomie przekraczającym 23%, było w powiatach: gó-
rowskim, polkowickim, milickim, oleśnickim, trzebnickim oraz wrocławskim. 

Zmiany w liczebności ludności w wieku przedprodukcyjnym spowodowane były 
przede wszystkim zmniejszającą się stale liczbą urodzeń żywych (38.700 urodzeń 
w 1990r., 30.400 w 1995r., 24.400 w roku 2001, 24.000 w roku 2003, odnotowany na 
koniec 2004r. wzrost liczby urodzeń żywych do stanu 24.915 jest być może począt-
kiem odwrotu tendencji spadkowej, jednak aby wyciągać tego typu wnioski, należy 
obserwować trend w dłuższej perspektywie czasowej). Dodatkowo na zmiany li-
czebności kategorii osób w wieku przedprodukcyjnym wpływał malejący przyrost 
naturalny, a także wejście w dorosłość osób urodzonych w pierwszej połowie lat  
80-tych, w okresie ostatniego wyżu demograficznego. Z danych Urzędu Statystycz-
nego we Wrocławiu wynika, iż w III kwartale 2003r. notowano ujemny przyrost 
naturalny w 14 powiatach województwa dolnośląskiego. Były to: powiat dzierżo-
niowski, jaworski, jeleniogórski, kamiennogórski, kłodzki, lubański, lwówecki, 
wałbrzyski, wrocławski, ząbkowicki, złotoryjski oraz miasta na prawach powiatu: 
Wrocław, Jelenia Góra i Legnica. Natomiast w I kwartale 2004r. ujemny przyrost 
naturalny odnotowano już w 24 powiatach województwa dolnośląskiego. Na koniec 
roku 2004 ujemne saldo przyrostu naturalnego notowano w 19 powiatach, a saldo 
dodatnie w 10 powiatach: głogowskim, górowskim, lubińskim, polkowickim, mili-
ckim, oleśnickim, średzkim, trzebnickim, wrocławskim oraz złotoryjskim. Przyrost 
naturalny na poziomie niższym niż -3‰ odnotowano w powiatach: kłodzkim, wał-
brzyskim, ząbkowickim oraz w mieście na prawach powiatu Jelenia Góra. 

Odnosząc się do kategorii ludności w wieku produkcyjnym, stanowiącej 
w 2002 r. 63,2% ogółu ludności Dolnego Śląska, można wskazać, iż w okresie mię-
dzyspisowym wzrosła zarówno liczebność (o 95.700 osób) jak i odsetek (o 4,1%) 
osób w tym wieku. Warto tu również zwrócić uwagę na zmniejszenie się liczby 
osób w wieku mobilnym (39,9% – spadek o 1,6%), przy jednoczesnym wzroście 
liczebności kategorii osób w wieku niemobilnym (23,3% – wzrost o 5,7%), co było 
związane z osiągnięciem wieku niemobilnego (tj. co najmniej 45 roku życia) przez 
osoby urodzone w okresie wyżu demograficznego lat 50-tych. 
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W roku 2004 liczebność kategorii osób w wieku produkcyjnym zwiększyła 
się do poziomu 65,1%. Najwyższe wskaźniki osób należących do tej kategorii 
odnotować można było w podregionie M. Wrocław (66,8%) oraz w podregio-
nie legnickim (65,8%). Najmniej osób w wieku produkcyjnym mieszkało na 
terenie podregionu jeleniogórsko-wałbrzyskiego (64,2%). Liczebność tej ka-
tegorii w województwie dolnośląskim była wyższa o 1,9% niż w odniesieniu 
do Polski (63,2% ogółu mieszkańców kraju). Jednocześnie nastąpił wzrost li-
czebności ludności w wieku poprodukcyjnym o 3,8% – i w 2002 r. wynosił 
15,2%. W roku 2004 liczebność tej kategorii uległa nieznacznemu zwiększeniu 
i stanowiła 15,4% ogółu mieszkańców województwa. Największą liczebność 
kategoria ta osiągnęła w podregionie M. Wrocław (17,7%) oraz podregionie je-
leniogórsko-wałbrzyskim (15,9%). Najmniej osób w wieku powyżej 60/65 roku 
życia znajdowało się na terenie podregionu legnickiego (12,9%). 

Najwięcej osób w wieku poprodukcyjnym, powyżej 17%, zamieszkiwało po-
wiaty: dzierżoniowski, wałbrzyski oraz miasta na prawach powiatu: Jelenia Góra 
oraz Wrocław. Najmniejsze odsetki osób w wieku poprodukcyjnym, na poziomie 
niższym niż 12%, zaobserwowano w powiecie głogowskim, lubińskim oraz pol-
kowickim. W 20 powiatach liczba osób w wieku poprodukcyjnym była niższa niż 
średni odsetek osób w wieku poprodukcyjnym w województwie. 

Biorąc pod uwagę powyższe tendencje, tzn. malejącą liczbę ludności w wie-
ku przedprodukcyjnym i niski przyrost naturalny, zwiększający się udział lud-
ności w wieku niemobilnym, która w niedalekiej przyszłości zacznie zasilać 
kategorię ludności w wieku poprodukcyjnym, powodując wzrost jej liczebno-
ści, możemy twierdzić, iż społeczeństwo Dolnego Śląska staje się społeczeń-
stwem starzejącym się. W związku z tym w niedalekiej przyszłości konieczne 
będzie poświęcenie większej uwagi problematyce osób starych przez instytu-
cje publiczne, zwiększenie nakładów finansowych na system zabezpieczenia 
społecznego tej kategorii ludności oraz wsparcie organizacji pozarządowych 
świadczących usługi na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Analiza prognoz demograficznych dla Polski pozwala przewidywać, iż w ciągu 
12 lat, od roku 2003 do 2015r. liczba osób w wieku przedprodukcyjnym zmniejszy 
się o 5,2%. W ciągu kolejnych 15 lat, co prawda, zmniejszy się tempo spadku liczeb-
ności tej kategorii (spadek o 1,8%), tym niemniej stałą tendencją pozostanie spadek 
liczby osób w wieku przedprodukcyjnym. Szacuje się, iż w roku 2030 liczebność 
tej kategorii osiągnie poziom 14,9% ogółu mieszkańców Polski. Postępować będzie 
proces starzenia społeczeństwa. Zwiększać się będzie liczebność kategorii ludności 
w wieku poprodukcyjnym – w ciągu 27 lat (od roku 2003 do roku 2030) liczebność 
tej kategorii zwiększy się o 11,7% (z 15,2% do 26,9%). W miarę upływu lat postę-
pować będzie niekorzystne zjawisko obciążenia ludności w wieku produkcyjnym 
ludnością w wieku nieprodukcyjnym (przedprodukcyjnym, a przede wszystkim 
poprodukcyjnym). Szacuje się, iż w roku 2030 na około 60% ludności w wieku 
produkcyjnym przypadać będzie 40% ludności w wieku nieprodukcyjnym. 
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Porównując prognozy dotyczące Polski z prognozami odnoszącymi się do wo-
jewództwa dolnośląskiego, twierdzić można, iż społeczność dolnośląska znajduje 
się w bardziej zaawansowanej fazie starzenia się populacji niż populacja ogólno-
polska. Na podstawie szacunków określić można, iż w okresie 2003-2015 liczba 
osób w wieku przedprodukcyjnym zmniejszy się o 4,9%, zaś w ciągu następnych 
15 lat nastąpi spadek o kolejne 1,7%. W ciągu 27 lat ogólna liczba osób w wieku 
przedprodukcyjnym spadnie o 6,6%, co wskazuje na szybsze tempo starzenia się 
populacji Dolnego Śląska w porównaniu z populacją Polski. Kolejną przesłan-
ką wskazującą na postępujący proces starzenia się populacji dolnośląskiej jest 
wzrost liczebności kategorii wieku poprodukcyjnego – w ciągu 27 lat liczba osób 
w wieku poprodukcyjnym wzrośnie o 13,3%. Według szacunków w roku 2030 
na Dolnym Śląsku na 57,8% ludności w wieku produkcyjnym przypadać będzie 
42,2% ludności w wieku nieprodukcyjnym. Postępujący proces starzenia się spo-
łeczeństwa, zmniejszanie się liczby osób w wieku produkcyjnym stwarzać może 
zagrożenie utraty stabilności przez system zabezpieczenia społecznego. Koniecz-
na będzie, z jednej strony, reforma systemu emerytalnego, wypracowanie takiego 
narzędzia systemowego, które będzie gwarantowało godne zaspokajanie potrzeb 
przez osoby, które przestają być aktywne na rynku pracy z powodu wieku. Z dru-
giej strony, zmniejszająca się liczba osób w wieku produkcyjnym powodować bę-
dzie przesuwanie w górę wieku emerytalnego. Zabieg ten będzie musiał znaleźć 
wsparcie w reformach systemu opieki zdrowotnej, a także systemu kształcenia 
ustawicznego. Konieczne stanie się stworzenie takich warunków funkcjonowa-
nia osób starszych na rynku pracy, by mogły one w miarę komfortowo jak najdłu-
żej wypełniać swe role zawodowe. 

Poziom wykształcenia 

Poziom wykształcenia stanowi jeden z ważniejszych wskaźników potencjału 
społecznego mieszkańców danego terytorium. Analiza zgromadzonych danych 
wskazuje na stały wzrost odsetka osób z wykształceniem ponadpodstawowym: 
z 56,9% w 1988r. do 68,7% w roku 2002. Wskaźnik osób z wykształceniem po-
nadpodstawowym notowany w województwie dolnośląskim był w 2002r. wyższy 
niż analogiczny wskaźnik dla całego kraju (67%). Wzrósł udział osób z wykształ-
ceniem średnim i policealnym (o 8,3%) oraz wyższym (o 3,7%), przy nieznacz-
nym zmniejszeniu się liczby osób z wykształceniem zawodowym (o 0,1%). 

Czynnikiem wpływającym na strukturę ludności według poziomu wy-
kształcenia jest miejsce zamieszkania. Mieszkańcy miast legitymują się wyż-
szym poziomem wykształcenia w porównaniu z mieszkańcami wsi – odsetek 
ludności miejskiej z wykształceniem ponadpodstawowym wzrósł o 10,1% i wy-
nosił 72,5%, zaś osób z wykształceniem wyższym – 12,6% (wzrost o 4,1%). 
Jednocześnie można stwierdzić, iż ludność zamieszkała na terenach wiejskich 
szybko uzupełnia swoje wykształcenie – tu odsetek osób z wykształceniem po-
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nadpodstawowym wzrósł aż o 15,6% do poziomu 58,6%. Liczba mieszkańców 
wsi legitymujących się dyplomem wyższej uczelni wzrosła z 1,9% do 4,1%. 

Analizując dane uzyskane w roku 2002 z uwzględnieniem osób w wieku 13 lat 
i więcej, można stwierdzić, iż wykształceniem średnim lub wyższym legitymowa-
ło się 43,2% mieszkańców Dolnego Śląska, w tym 9,9% z nich posiadało wykształ-
cenie wyższe, 3,4% policealne, zaś 29,9% wykształcenie średnie. Wykształcenie 
zasadnicze zawodowe posiadało 23,3% mieszkańców naszego województwa, pod-
stawowe ukończone – 28,7%, zaś 3,4% Dolnoślązaków nie zdobyło wykształcenia 
podstawowego lub w ogóle nie posiadało wykształcenia szkolnego. 

Największa liczba osób z wykształceniem wyższym zamieszkiwała pod-
region M. Wrocław, także tam najwięcej osób legitymowało się wykształce-
niem średnim lub wyższym. Taki poziom wykształcenia osiągnęło ponad 60% 
(60,6%) mieszkańców Wrocławia. Najniższy wskaźnik osób z wykształceniem 
średnim lub wyższym niż średnie, odnotowano w podregionie wrocławskim 
(35,2%). W pozostałych dwóch podregionach liczba osób posiadających wy-
kształcenie średnie lub wyższe niż średnie kształtowała się w okolicach 40%. 

Również płeć jest czynnikiem różnicującym strukturę ludności według po-
ziomu wykształcenia. Podobnie, jak w skali całego kraju, również na Dolnym 
Śląsku więcej kobiet niż mężczyzn kończyło studia wyższe (10,2% – kobiety, 
9,7% – mężczyźni), także więcej kobiet (5%) niż mężczyzn (1,8%) ukończyło 
szkoły policealne. Wykształceniem średnim lub wyższym niż średnie legity-
mowało się 46,9% kobiet oraz 39,3% mężczyzn. Jednocześnie znacznie więk-
sza liczba mężczyzn niż kobiet posiadała wykształcenie zasadnicze zawodowe 
(mężczyźni – 30%, kobiety – 17,2%). Stan taki znajdował odzwierciedlenie tak-
że w strukturze zatrudnienia ludności Dolnego Śląska – znacznie więcej męż-
czyzn niż kobiet wykonywało zawody robotnicze (por. podrozdział dotyczący 
struktury zatrudnienia). Warto także wskazać, iż dysproporcje między liczbą 
mężczyzn i kobiet legitymujących się wykształceniem wyższym na terenie 
Dolnego Śląska były mniejsze niż analogiczne wskaźniki ogólnopolskie. Rów-
nież udział procentowy osób posiadających wykształcenie średnie lub wyższe 
niż średnie był na Dolnym Śląsku wyższy niż średnia krajowa. Wskaźniki te 
były wyższe od średniej krajowej zarówno w populacji kobiet jak i mężczyzn. 

Udział osób posiadających wykształcenie wyższe na poziomie przekracza-
jącym 7% zaobserwowany został w 9 powiatach Dolnego Śląska: świdnickim, 
głogowskim, lubińskim, oleśnickim, oławskim, oraz miastach na prawach po-
wiatu: Wrocław, Jelenia Góra, Legnica oraz Wałbrzych. Poziom wykształcenia 
wyższego mniejszy niż 5% odnotowano w czterech powiatach Dolnego Śląska: 
strzelińskim, górowskim, legnickim oraz średzkim. 

Udział osób z wykształceniem średnim na poziomie wyższym niż 30% za-
uważyć można w 7 powiatach województwa dolnośląskiego: świdnickim, gło-
gowskim, lubińskim oraz miastach na prawach powiatu: Wrocław, Jelenia Góra, 
Wałbrzych i Legnica. Odsetek liczby osób z wykształceniem średnim na pozio-
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mie niższym niż 24% wśród ogółu mieszkańców danego powiatu zaobserwowa-
no w 9 powiatach dolnośląskich: kamiennogórskim, lwóweckim, złotoryjskim, 
górowskim, legnickim, polkowickim, milickim, średzkim oraz trzebnickim. 
Najwyższe wskaźniki osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym, na po-
ziomie przekraczającym 28%, odnotowano w 7 powiatach: kamiennogórskim, 
lwóweckim, górowskim, polkowickim, milickim, średzkim oraz trzebnickim. 

Z danych zgromadzonych w ramach NSP z 2002r. wynika, że Dolny Śląsk 
znalazł się w zbiorze województw, w których udział osób z wykształceniem co 
najmniej średnim był wyższy od średniej krajowej. Biorąc pod uwagę udział 
osób z wyższym wykształceniem w ogólnej liczbie mieszkańców, wojewódz-
two dolnośląskie znalazło się na 5 miejscu w kraju, ustępując jedynie woje-
wództwom: mazowieckiemu (13,8%), pomorskiemu (10,9%), małopolskiemu 
(10,1%) oraz zachodniopomorskiemu (10%). 

Zatrudnienie. Rynek pracy 

W roku 2004 na Dolnym Śląsku było 1.264.000 osób aktywnych zawodowo, 
w tym 687.000 mężczyzn oraz 577.000 kobiet. Spośród nich 949.000 osób to 
osoby pracujące (w tym 519.000 mężczyzn i 430.000 kobiet), zaś 314.500 osób 
to osoby bezrobotne (167.250 mężczyzn i 147.250 kobiet). Liczba osób biernych 
zawodowo w 2004r. wynosiła 1.099.000 osoby. Wśród osób biernych zawodowo 
więcej było kobiet (656.000) niż mężczyzn (443.000). 

Współczynnik aktywności zawodowej dla województwa dolnośląskiego 
w roku 2004 wynosił 53,5% (mężczyźni – 60,9%, kobiety – 46,8%). Oznacza 
to, że w 2004r. niewiele ponad połowa ludności w wieku 15 lat i więcej była 
aktywna zawodowo. Wskaźnik zatrudnienie dla całego województwa wynosił 
40,2%. Wśród ogółu pracujących więcej było mężczyzn niż kobiet. Wskaźnik 
zatrudnienia dla tych pierwszych wyniósł 46%; dla drugich – 34,9%. 

Na Dolnym Śląsku najwyższym współczynnikiem aktywności zawodowej 
charakteryzowały się osoby w wieku 25 – 34 lata (88,7%) oraz w wieku 35 – 44 
lata (88,1%). Dla osób należących do starszych kategorii wiekowych charakte-
rystyczne były niższe wskaźniki aktywności zawodowej, a w kategorii ludno-
ści w wieku 55 lat i więcej wskaźnik ten wynosił 15,3%. Stosunkowo niski był 
też wskaźnik aktywności zawodowej osób w wieku 15 – 24 lata, co z jednej 
strony można uznać za wynik kontynuowania edukacji przez osoby należące 
do tej kategorii wiekowej, w znacznej mierze jednak był on powodowany przez 
brak ofert pracy dla ludzi młodych, stawiających dopiero pierwsze kroki na 
rynku pracy. Przypuszczenia te potwierdza wyjątkowo wysoka w tej kategorii 
wiekowej stopa bezrobocia – 43,9%. W pozostałych kategoriach wiekowych 
stopa bezrobocia była znacznie niższa i wahała się w okolicach 20%. 

Analizując strukturę zatrudnienia na Dolnym Śląsku według sektorów go-
spodarki, można wskazać iż w roku 2004 najwięcej osób było zatrudnionych 



III. ogólna charakterystyka WojeWództWa dolnośląskIego26

w sektorze usług rynkowych (39,4% ogółu pracujących). Kolejnym co do wiel-
kości zatrudnienia sektorem gospodarki był przemysł  – w 2004r. w sektorze 
tym pracowało 32,1% ogółu zatrudnionych. 

W sektorze usług nierynkowych  zatrudnionych było 20% pracujących. Naj-
mniej osób zatrudnionych było w rolnictwie – jedynie 8,5% ogółu zatrudnio-
nych. Ogółem 59,4% osób zatrudnionych było w sektorze usług. 

Porównując strukturę zatrudnienia według płci, można zauważyć znacz-
ne dysproporcje między liczbą kobiet i mężczyzn zatrudnionych w przemyśle 
– w sektorze tym pracowało o 2/3 więcej mężczyzn niż kobiet. Jednocześnie 
znacznie więcej kobiet niż mężczyzn pracowało w sektorze usług nierynko-
wych. Proporcja liczby kobiet zatrudnionych w tym sektorze wynosiła niemal 
75%. Związane jest to z feminizacją niektórych typów zawodów w tym (i nie 
tylko w tym) obszarze gospodarki. W niektórych przypadkach można mówić 
nawet o segregacji zawodowej. 

Biorąc pod uwagę funkcjonowanie kobiet na rynku pracy, da się wskazać 
kilka podstawowych obszarów dyskryminacji. Kobiety zazwyczaj pracują na 
niższych stanowiskach, trudniej im awansować, szczególnie na stanowiska kie-
rownicze (tzw. efekt „szklanego sufitu”). Jednocześnie są gorzej wynagradzane 
za taką samą pracę lub za pracę o takiej samej wartości, i paradoksalnie, jak 
wynika z danych statystycznych, poziom zarobków jest pozytywnie skorelowa-
ny z osiągniętym wykształceniem i zajmowanym stanowiskiem – im wyższy 
poziom wykształcenia i zajmowane stanowisko, tym dysproporcje w zarobkach 
mężczyzn i kobiet rosną. 

Porównując strukturę zatrudnienia według sektorów gospodarki na Dolnym 
Śląsku i w Polsce można wskazać w województwie dolnośląskim na niższe 
niż średnia krajowa zatrudnienie w rolnictwie (różnica 8,2%) oraz wyższy 
niż średnia krajowa wskaźnik zatrudnienia w sektorze usług (różnica 5,5%). 
Ogólnopolski rozkład danych dotyczących struktury zatrudnienia według płci 
odzwierciedlał cechy charakterystyczne dla rozkładu zatrudnienia według tej 
zmiennej na Dolnym Śląsku – większy udział mężczyzn w przemyśle oraz 
mniejszy w sektorze usług nierynkowych. 

Spośród ogółu zatrudnionych Dolnoślązaków najwięcej osób wykonywa-
ło zawody robotników przemysłowych i rzemieślników (17,8%), a następnie 
zawody należące do kategorii specjalistów (14,1%) oraz kategorii obejmującej 
techników i inny średni personel (14,5%). Znaczną kategorię zatrudnionych 
stanowili pracownicy usług osobistych i sprzedawcy (12,5%), a w dalszej kolej-
ności operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń (10,2%) oraz pracownicy biu-
rowi (8,8%). W porównaniu ze wskaźnikami ogólnopolskimi większe dyspro-
porcje w liczbie osób zatrudnionych w poszczególnych kategoriach zawodów 
obserwować można było w odniesieniu do zawodów związanych z rolnictwem, 
ogrodnictwem, leśnictwem oraz rybołówstwem – na Dolnym Śląsku w katego-
rii tej zatrudnionych było o 8,5% osób mniej. 
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Porównując zatrudnienie kobiet i mężczyzn w poszczególnych kategoriach 
zawodów, można wskazać, iż mężczyźni częściej niż kobiety pełnili funkcję 
parlamentarzystów, wyższych urzędników i kierowników (nadwyżka 1,8% 
mężczyzn wykonujących zawody należące do tej kategorii nad liczbą kobiet). 
Także więcej mężczyzn niż kobiet pracowało w zawodach robotniczych i rze-
mieślniczych (różnica 19,7%) oraz jako operatorzy i monterzy maszyn i urzą-
dzeń (różnica 13,5%). Jednocześnie znacznie więcej kobiet niż mężczyzn wy-
konywało zawody specjalistów (dysproporcje między zatrudnieniem kobiet 
i mężczyzn w tej kategorii wyniosły 7,2%), zawody pracowników biurowych 
(różnica 9,2%), zawody pracowników usług osobistych i sprzedawców (różnica 
8%), zawody techników oraz innego średniego personelu (różnica 9,1%). Wię-
cej kobiet niż mężczyzn zatrudnionych było przy pracach prostych (4,5%). 

W 2004r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach 
pracy wynosiła 257.129 osób. Wśród nich znajdowało się 122.382 mężczyzn 
i 134.747 kobiety. Stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła 22,4% i była o 4% 
wyższa niż w roku 2000. Wśród ogółu bezrobotnych największą ich liczbę 
stanowiły osoby długotrwale bezrobotne (49,6%), zaś udział osób dotychczas 
niepracujących wśród ogółu bezrobotnych oscylował w granicach 20%. Od mo-
mentu akcesji Polski do Unii Europejskiej stopniowo zmniejsza się wskaźnik 
bezrobocia. Poprawie uległa sytuacja bezrobotnej młodzieży, co w znacznej 
mierze jest wynikiem zarobkowej emigracji młodych ludzi za granicę. 





IV. DOLNOŚLĄSKA MŁODZIEŻ WOBEC PROSTYTUCJI 
RÓWIEŚNICZEJ

W badaniach uczestniczyła młodzież szkół gimnazjalnych oraz ponadgim-
nazjalnych w wieku od 15 do 21 lat. Liczebność poszczególnych badanych kate-
gorii oscylowała między 60 a 150 respondentów, najliczniej zaś reprezentowana 
była młodzież pochodząca z powiatów: jeleniogórskiego, wołowskiego, mili-
ckiego i trzebnickiego (odpowiednio: 150, 148, 139, 127 osób). Łącznie z tere-
nu pogranicza, w ramach badań interregowskich, uzyskano 27% reprezentację 
badawczą młodzieży. 

Badaną populację w 45% stanowili mężczyźni, w 54% kobiety, opierając się 
natomiast na zmiennej wiek młodzież w wieku 15-16 lat była reprezentowana 
w 53%, w wieku 17-18 lat w 39%. Najmniej liczną kategorię stanowiła młodzież 
w wieku 19-21 lat, osiągając 6% reprezentację w badaniach. Tym samym mło-
dzież gimnazjalna stanowiła 55% spośród ogółu młodych respondentów, pozo-
stała młodzież to uczniowie różnych szkół ponadgimnazjalnych. Reprezentacja 
młodzieży z liceów ogólnokształcących osiągnęła wielkość 28,8%, a z techników 
32,9%. Uczniowie liceów profilowanych stanowili 12% badanej populacji. 

Młodzież w większości wywodziła się z obszarów miejskich (57%) oraz 
z rodzin, w których była jednym z dwojga rodzeństwa – 68% (15% – jedno 
z trojga i więcej dzieci w domu, bądź wychowywali się jako jedynacy – 10%). 
W badaniu zarejestrowano także 5% udział respondentów wywodzących się 
z rodzin, w których wychowywali się wśród pięciorga lub więcej rodzeństwa. 

Sytuacja życiowa młodych Dolnoślązaków okazała się być stabilna. Zdecydo-
wana większość młodzieży objętej procedurą badawczą mieszkała w rodzinach 
pełnych, z obojgiem rodziców (83%). Jedynie 11% uczniów wychowywanych było 
tylko przez jedno z rodziców, natomiast w 4% przypadków można mówić o in-
nej sytuacji rodzinnej (osoba badana mieszkała w instytucji, wychowywana była 
przez dziadków czy w rodzinie zrekonstruowanej, a nawet mieszkała sama).

W większości przypadków rodzice badanej młodzieży pracowali – 48,6% 
(28,5% uczniów miało rodziców, gdzie jeden z nich był bezrobotny, a 12,19% 
młodzieży rodzice byli emerytami lub rencistami). W rodzinach 6,26% badanej 
młodzieży oboje rodziców było bezrobotnych. 

Z reguły młodzież posiadała środki finansowe na zaspokojenie własnych po-
trzeb, gdyż często lub sporadycznie otrzymywała pieniądze od swoich rodziców. 
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Przypadki częstego powierzania pieniędzy dzieciom na ich własne potrzeby od-
notowano w 49,92% przypadków, zaś sporadycznie w 46,7% przypadków. 

Z wypowiedzi respondentów wynikało również, że ich rodzice z reguły nie 
bywają nadmiernie dociekliwi, co dzieje się z pieniędzmi powierzonymi dzie-
ciom. Tylko w opinii 1/5 (21,69%) młodzieży rodzice posiadali informację na 
temat ilości pieniędzy posiadanych przez potomstwo oraz na bieżąco kontrolo-
wali ich wydatki. Najczęściej dorośli tylko od czasu do czasu interesowali się tą 
kwestią – 59,33%, a 17,17% rodziców przebadanych uczniów nie miało pojęcia 
lub nie było zainteresowanych tym, jaką kwotą pieniędzy dysponują ich dzieci 
i na co je przeznaczają. 

Respondenci otrzymywali środki finansowe od swoich rodziców najczęściej 
w przypadkach, gdy wykonali jakąś pracę na rzecz domu, rodziny (32%) oraz gdy 
dziecko wyrażało taką potrzebę, związaną np. z zakupem konkretnej rzeczy (21%) 
lub osiągnęło dobrą ocenę w szkole (13%). Niektórzy z badanych wskazywali, że 
pieniądze na własne potrzeby otrzymują na podstawie umowy z rodzicami doty-
czącej tzw. kieszonkowego – systematycznie otrzymywało je 11% dzieci. W 8% 
przypadków rodzice dawali dzieciom pieniądze bez jakiegoś szczególnego powo-
du, a 5% badanych otrzymywało dofinansowanie wówczas, gdy o nie poprosiło. 

W trakcie badań zwrócono się do respondentów z pytaniem, gdzie spędzają 
swój wolny czas i co wówczas robią. Do najczęstszych form spędzania czasu 
wolnego przez młodzież zaliczyć można: słuchanie muzyki, oglądanie filmów 
i uczenie się (90% odpowiedzi) Niemal równie często badani uprawiali jakąś 
dyscyplinę sportu czy zajmowali się hobby (81%). Natomiast takie czynności, 
które potocznie postrzega się jako podstawowe formy aktywności młodzieży, 
czyli uczęszczanie do klubów, chodzenie na dyskoteki czy przesiadywanie na 
podwórkach, były sygnalizowane w 53%.

Dokonując uszczegółowionej analizy można wskazać, że młodzież mieszkająca 
w mieście najwięcej czasu poświęcała na naukę (94,12%), natomiast czynności tej 
oddawało się 83,3% młodzieży zamieszkującej wieś. Z powyższych danych wyni-
ka, że młodzi ludzie, nawet jeśli dysponują wolnym czasem, to zagospodarowują 
go w sposób pragmatyczny, kosztem odpoczynku czy rozrywki. Potwierdzeniem 
tego faktu może być liczba odpowiedzi „nudzę się”. Zaledwie 8% respondentów 
z miasta i 11,78 % ze wsi wybrało taki wariant wskazań. Inne czynności, jakim 
oddawali się respondenci w czasie wolnym, związane były z realizowaniem włas-
nych zainteresowań i pasji sportowych oraz hobby – wskazało na to 77,2% uczniów 
pochodzących z miast i 95,6% osób mieszkających na wsi. Do najpopularniejszych 
sposobów spędzania czasu wolnego osób w wieku 15-16 lat zaliczyć można było 
uczenie się (odpowiedź taką wybrało 85,7% chłopców oraz 95,6% dziewcząt), re-
alizowanie hobby, sportu, innych aktywności wynikających z pasji i zamiłowań 
(chłopcy – 77,4%, dziewczęta – 71,3%), słuchanie muzyki, oglądanie spotów mu-
zycznych (chłopcy – 94,1%, dziewczęta – 83,3%). Im starsza była młodzież, tym 
większą wagę przywiązywała najpierw do własnych zainteresowań, a dopiero 
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w następnej kolejności do nauki. Tym samym młodzież w wieku 17 - 18 lat najczęś-
ciej oddawała się w wolnym czasie swojemu hobby (chłopcy – 90,4%, dziewczęta 
– 94,1%), nauce (chłopcy – 83,3%, dziewczęta – 88%), a następnie słuchaniu mu-
zyki (chłopcy – 77,7%, dziewczęta – 85,7%). Młodzież w wieku 15-16 lat, zarówno 
dziewczęta jak i chłopcy, spędzała swój wolny czas w gronie rówieśników. Podobne 
zjawisko zaobserwowano u ich najstarszych koleżanek i kolegów, powyżej 19. roku 
życia. 

Najmłodsi badani (w wieku 15-16 lat) wskazali, że spędzają swój czas z kole-
żankami i kolegami. Odpowiedzi takiej udzieliło 34,2 % chłopców oraz 33,4% 
dziewcząt. Młodzi ludzie spotykali się najczęściej w domach (chłopcy – 66,7% 
wskazań, dziewczęta – 66,8%), a w następnej kolejności „na mieście” (22,0% 
- chłopcy, 40,1% – dziewczęta). 

Uczniowie najstarsi, w wieku 19. lat i więcej, najczęściej bywali razem ze swoi-
mi rówieśnikami w pubach i klubach młodzieżowych, czyli mówiąc potocznie „na 
mieście” (dla młodzieży miejskiej wskaźnik ten osiągnął wielkość 31,7%, nato-
miast dla młodzieży wiejskiej 14,8%), następnie spotykali się w domach znajomych 
(w przypadku młodzieży miejskiej odpowiedzi takiej udzieliło 30,2% responden-
tów, wiejskiej 44,2%). Starsza młodzież (mająca 19 lat i więcej), mieszkająca na wsi, 
z natury rzeczy więcej czasu spędzała w domu (44,2%), podczas gdy ich rówieśnicy 
z miast przebywali w nim, według deklaracji, w 30,2% wskazań. 

Reasumując, z przywołanych powyżej danych wynika, że badana młodzież 
w wieku 15 - 20 lat najwięcej czasu wolnego poświęca nauce. W sytuacji, gdy 
już nie musi nadrabiać szkolnych zaległości czy przygotowywać się na następ-
ny dzień nauki, swój czas skupia na realizowanie swoich pasji, sportu, hobby, 
słuchaniu muzyki, spotykaniu się ze znajomymi, z którymi najczęściej przesia-
duje w domach i/lub „na mieście”. Z pewnością badana młodzież, nie uskarża 
się na nudę. Okazuje się, że młodzi ludzie potrafią racjonalnie spożytkować 
swój wolny czas, a czynią to w oparciu o możliwości lokalne, dostępną infra-
strukturę i swoje wolicjonalne możliwości.

Jeśli młodzież mogłaby wybrać jakieś dodatkowe miejsca do rozwijania swo-
ich aktywności i spędzania czasu wolnego, to byłyby następujące przestrzenie: 
miejsca rozrywki (puby, restauracje, kluby, bary – fastfoody, bary szybkiej obsłu-
gi, pizzerie, kawiarnie, wesołe miasteczka – 30%); obiekty rekreacyjno-sportowe 
(baseny, korty tenisowe, boiska, skateparki, lodowiska, aquaparki, kręgielnie, 
tory kartingowe – 27%); dyskoteki (23%); obiekty kultury (kino, teatr, opera, 
filharmonia – 17%); kluby młodzieżowe, świetlice czy kluby osiedlowe (11%). 

Badania miały także na celu zweryfikowanie wiedzy młodych Dolnoślą-
zaków na temat własnej seksualności. Ponieważ rozwój w sferze seksualnej 
bezpośrednio wpływa na postrzeganie pozostałych sfer aktywności ludzkiej, 
założono, iż mogą występować korelacje pomiędzy rozwojem seksualności 
młodzieży a postawą wobec prostytucji nieletnich.

95,76% respondentów odpowiedziało, iż posiada świadomość własnej sek-
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sualności, a elementami, które są świadectwem tożsamości płci okazało się 
przede wszystkim: fakt posiadania takich, a nie innych narządów płciowych 
(74,51%), wygląd zewnętrzny (66,89%), sposób myślenia (61,97%), sposób za-
chowania (58,03%), oraz swoiste dla płci i okresu rozwojowego zjawiska fizjo-
logiczno-somatyczne: mutacja (12,54%), menstruacja (31,23%). 

Świadomość własnej płci posiadali zarówno uczniowie mieszkający na wsi, jak 
i w mieście (odpowiednio: 96,3%; 94,8%). Dotyczyło to zarówno dziewcząt (95,3%), 
jak i chłopców (96,3%). W poszczególnych kategoriach wiekowych wskaźnik świa-
domości własnej płciowości osiągał porównywalne wielkości, a mianowicie dla  
15-16-latków, chłopców wynosił 95,4%, dla dziewcząt 93,24%; dla 17-18 latków 
chłopców 95,7%, dziewcząt 97,5%, wśród młodzieży pomiędzy 19. a 20. rokiem 
życia dla chłopców osiągnął poziom 95,5%, a dla dziewcząt 100%. 

Badana młodzież w wieku 15-16 lat, zarówno ze wsi, jak i miast, chłopcy, 
jak i dziewczęta, uznawali, że świadectwem ich płci jest posiadanie również 
narządów płciowych (wskaźniki dokonanych wyborów w odniesieniu do po-
szczególnych zmiennych: płeć, wiek, miejsce zamieszkania), oscylowały w gra-
nicach 72-78%, przy czym najwyższy procent wskazań dotyczył 15-16-letnich 
chłopców (78,2%), najniższy zaś 15-16-letnich dziewcząt ze wsi (72,4%). 

Świadectwem płci jest wygląd zewnętrzny. Przekonanie to znalazło od-
zwierciedlenie zarówno w wyborach najmłodszych respondentów (15-16 letnie 
dziewczęta ze wsi 70,05%), jak i najstarszych (19-letni i starsi chłopcy z miasta 
69,54%). Analiza szczegółowa wyników wskazuje na to, że na sposób zacho-
wania jako świadectwo płci najczęściej wskazywali 19-letni i starsi chłopcy 
(69,57%) oraz 17-18 letnie dziewczęta (69,07% wyborów). Sposób myślenia jako 
element tożsamości płci wybrany został przez 65,6% dziewcząt w wieku 17-18 
lat oraz przez 63,6% chłopców w wieku 19-20 lat. 

Wygląd zewnętrzny, sposób zachowania i myślenia były cechami najczęś-
ciej akcentowanymi jako istotne dla świadomości płci. Zastanawiający jest 
natomiast fakt, że w odniesieniu do swoistych dla płci zjawisk fizjologiczno- 
-somatycznych świadczących o tożsamości płci (mutacji / polucji; menstruacji) 
dziewczęta i chłopcy wykazywali podobną ignorancję. Mutacja / polucje jako 
wskaźnik płciowości został uznany za istotny przede wszystkim w wypowie-
dziach chłopców. Chłopcy w wieku 15-16 lat podkreślali tę cechę w 30,6% przy-
padków, podczas gdy tylko 2,41% dziewcząt w tym samym wieku podało taką 
odpowiedź. Podobnie było w przypadku starszej młodzieży – odpowiedź taką 
wybrało 21,08% chłopców w wieku 17-18 lat i tylko 2,81% dziewcząt, 13,04% 
wśród 19-letnich chłopców i ani jedna dziewczyna w tym wieku. 

Natomiast menstruacja została uznana jako wyróżnik płci głównie przez 
dziewczęta. Zarówno w wieku 15-16 lat (59,63%), jak i 17-18-letnie (50,6%) 
oraz 19-letnie i starsze (42,4%). Wśród chłopców wybór tej odpowiedzi oscylo-
wał w granicach błędu statystycznego (respondenci w wieku 15-16 lat – 2,58% 
wskazań, 17-18 lat – 2,24%, 19-latkowie i starsi – jedynie 1,27% wskazań). 
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Taki rozkład odpowiedzi zarówno w przypadku dziewcząt (marginalizacja 
mutacji / polucji) i chłopców (pominięcie menstruacji) może wynikać albo 
z braku wiedzy na ten temat albo też być odzwierciedleniem współczesnej 
percepcji w omawianej przestrzeni: zdaniem ludzi młodych dojrzałość seksu-
alna nie przejawia się tylko i wyłącznie w rozwoju biologicznym człowieka, 
ale jej odzwierciedleniem jest także wygląd zewnętrzny czy w końcu okre-
ślona postawa. 

Uznanie przez młodzież postawy jako atrybutu tożsamości płci nawiązuje do 
pytania dotyczącego stosunku do odmienności seksualnych. Okazuje się jednak, 
iż młodzież nie umiała jednoznacznie określić swego nastawienia wobec tej prob-
lematyki. Tym samym młodzi Dolnoślązacy nie widzą występujących zależności 
pomiędzy elementami konstytuującymi sferę aktywności seksualnej człowieka. 

Zarówno analiza elementu kognitywnego i emocjonalnego postaw młodzie-
ży, jak również odwołanie się do płaszczyzny behawioralnej nie przyniosły roz-
strzygających odpowiedzi. Około 1/3 z nich cechowała neutralność wobec osób 
o odmiennych orientacjach seksualnych i prawie tyle samo żywiło w stosunku 
do nich awersję oraz ich potępiało. Im starsi byli respondenci tym mniejszy był 
odsetek badanych, którzy, po pierwsze, nie mieli zdania na ten temat i, po dru-
gie, odczuwali niechęć, wstręt wobec osób homoseksualnych. 

Brak jest wyraźnych różnic w podejściu do problematyki odmienności sek-
sualnej w przypadku wykorzystania zmiennej „miejsce zamieszkania”. Anali-
zując tę problematykę na płaszczyźnie poznawczej, jak i behawioralnej zarów-
no młodzież pochodząca z miast, jak i z obszarów wiejskich, zamieszkująca 
wszystkie wyszczególnione powiaty, łącznie z powiatami pasa zachodniego, 
deklarowała neutralny, względnie obojętny stosunek wobec kwestii odmien-
ności seksualnej. Wśród tych, którzy potępiali jednostki o odmiennych prefe-
rencjach seksualnych dwukrotnie większa okazała się być ilość respondentów 
pochodzących z miast (66,67%), niż mieszkających na wsi (33,33%), natomiast 
na obszarach wiejskich 1/5 więcej badanych unikałaby tych osób. 

Z badań wynika, iż dziewczęta / kobiety są bardziej przyjazne w stosunku 
do ludzi o odmiennych orientacjach seksualnych. Także one w kontaktach z ta-
kimi ludźmi starają się zachowywać normalnie. 

Biorąc pod uwagę element kognitywno-emocjonalny oraz behawioralny wy-
odrębniają się, zatem, trzy kategorie badanych. Pierwsza z nich nie zastanawia 
się nad problemem odmienności seksualnych i wykazuje obojętność w dosłow-
nym tego słowa znaczeniu (9%). Oznacza to, iż element kognitywno-emocjo-
nalny oraz behawioralny praktycznie nie występuje (jest niemal równy zero). 
Natomiast druga kategoria respondentów charakteryzuje się jasno określoną 
postawą – w przypadku młodzieży jest to negatywny stosunek wobec jedno-
stek homoseksualnych. Przyznają, iż nie są tolerancyjni, ludzie ci budzą w nich 
obrzydzenie i niechęć, więc starają się ich unikać. 

Tak klarownie określone stanowisko respondentów stoi w sprzeczności 
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z przekonaniem trzeciej kategorii osób, która zajmuje neutralne stanowisko 
wobec tej problematyki. Zagadnienie odmienności seksualnych albo nie budzi 
jakiegokolwiek zainteresowania młodzieży (22%) albo traktują oni tę kwestię 
jako sprawę indywidualną (około 21%). Ponieważ każdy ma prawo do bycia 
sobą, to uprawnienie takie, w opinii respondentów, również rozciąga się na jed-
nostki o nietypowej orientacji seksualnej. Osoby przejawiające ten typ posta-
wy mają wiedzę na temat tego czym jest homoseksualizm, jednakże przeważa 
tu aspekt kognitywny, a nie emocjonalny oraz behawioralny. Oznacza to, iż 
jednostki te nie popierają podejmowania zarówno akcji afirmatywnych ani też 
dyskryminacyjnych wobec ludzi o odmiennych orientacjach seksualnych.

Zmiany w postrzeganiu atrybutów seksualności człowieka wśród młodych Dol-
noślązaków są w dużej mierze determinowane posiadaną przez nich wiedzą na te-
mat dojrzewania człowieka. Skąd zatem młodzi Dolnoślązacy czerpią informacje 
dotyczące tej materii? Dla młodzieży najważniejszym źródłem wiedzy o dojrzewa-
niu i seksualności człowieka jest szkoła. Na podmiot ten wskazało niemal 70% bada-
nych (65,41%). Na drugiej pozycji znalazła się grupa rówieśnicza (59,26% wskazań), 
a na trzeciej telewizja (43,03%). Dopiero na czwartym miejscu młodzi ludzie umieś-
cili rodzinę, która stanowiła źródło informacji dla mniej niż połowy respondentów 
(40,41%). Nośnikiem wiadomości na ten temat dla niemal 40% badanych (39,26%) 
była prasa młodzieżowa. Prawie tyle samo osób (36,98%) korzystało w tym zakresie 
z pomocy internetu. Jedynie ¼ (24,84%) młodzieży poszukiwała informacji w pra-
sie oraz wykorzystując inne źródła wiedzy, np. literaturę fachową. 

Uczniowie mieszkający na terenie pogranicza częściej niż osoby z obszaru po-
łożonego w centrum województwa wskazywali na rodziców jako źródło informacji 
o dojrzewaniu człowieka, również większe znaczenie w tym zakresie przypisywali 
telewizji. Także płeć była zmienną różnicującą odpowiedzi badanych. Dziewczęta, 
znacznie częściej niż chłopcy, czerpały informacje w ramach edukacji szkolnej, 
korzystając z pomocy rodziców i czytając prasę młodzieżową. Dziewczęta spraw-
niej poruszają się w przestrzeni szkolnej, potrafią zdobyć interesujące dla nich wia-
domości, również odrobinę lepsze relacje wiążą je z rodzicami, w związku z tym 
łatwiej im rozmawiać o problemach trudnych czy wstydliwych. Także rynek prasy 
młodzieżowej oferuje czasopisma głównie dla kobiet, stąd chłopcom trudniej zna-
leźć w nich treści, które mogą odnieść bezpośrednio do własnej sytuacji życiowej. 

Dlatego też chłopcy częściej poszukują informacji w internecie, gdzie treści 
o charakterze erotycznym skierowane są raczej do mężczyzn niż do kobiet, 
a dostęp do wiadomości jest stosunkowo prosty. Drugim istotnym źródłem wie-
dzy była dla chłopców telewizja. 

Im młodsi uczniowie tym częściej źródłem informacji o procesach zacho-
dzących w dorastającym organizmie jest szkoła. Młodzież w wieku 15 – 16 lat 
w większym stopniu niż ich starsi koledzy korzystała z porad rodziców w tym 
zakresie. Również prasa młodzieżowa była wśród nich bardziej popularna. 
Uczniowie powyżej 17. roku życia częściej woleli korzystać z bezosobowych 
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źródeł informacji – internetu i telewizji. Mieszkańcy miast mając łatwiejszy niż 
osoby zamieszkujące tereny wiejskie dostęp do internetu, częściej wskazywali 
nań jako na nośnik wiedzy o dojrzewaniu.  

Dla niemal 3/4 respondentów szkoła okazała się być jednym z podstawowych 
źródeł wiedzy na temat dojrzewania człowieka. Fakt, iż instytucja ta pełni funkcję 
edukacyjną również w tym obszarze wynika przede wszystkim z organizowania 
zajęć poświęconych problematyce dojrzewania i seksualności człowieka. 2/3 ucz-
niów potwierdziło, że na lekcjach tych najczęściej rozmawiano o szeroko rozumia-
nym dojrzewaniu człowieka. Poruszano między innymi kwestie zmian zachodzą-
cych w organizmie człowieka, omawiano problemy związane z tym zagadnieniem, 
relacje między kobietą a mężczyzną, prowadzono rozważania o przyjaźni, miłości, 
rodzinie. Kolejnym istotnym zagadnieniem poruszanym na zajęciach z młodzieżą 
była też antykoncepcja (22,78% wskazań), rozumiana nie tylko jako sposób zabez-
pieczenia się przed niechcianą ciążą i innymi zagrożeniami związanymi z upra-
wianiem seksu, ale również jako kwestia odpowiedzialności i za siebie, i za dru-
giego człowieka. Wiele miejsca na zajęciach poświęcono również potencjalnym 
zagrożeniom, które mogą być związane z nadmiernym manifestowaniem przez 
człowieka swojej seksualności (16,96% wskazań). Uczniowie mogli zapoznać się 
z konsekwencjami podejmowania ryzykownych zachowań seksualnych oraz zagro-
żeniami zewnętrznymi związanymi ze sferą seksualności (pedofilia, prostytucja, 
pornografia, gwałt, itp.). Spektrum problemów poruszanych na lekcjach „o seksie” 
było bardzo szerokie bowiem oprócz kwestii opisanych powyżej, uczniowie wy-
mieniali również zajęcia odnoszące się do problematyki seksu w ogólności (16,72% 
wskazań), przybliżające potencjalne konsekwencje uprawiania seksu (14,18%) czy 
związane z aktem inicjacji seksualnej (6,3% wskazań). Taka sama liczba uczniów 
(po 6,14% wskazań) podała inną odpowiedź oraz nie potrafiła określić, o czym 
rozmawiano na zajęciach poświęconych problematyce seksualności. Jedynie 1,14% 
badanych zaznaczyło, że kwestie poruszane na tych lekcjach były nieistotne oraz 
zaprezentowane w sposób, który zniechęca lub uniemożliwia sprecyzowanie kon-
kretnych tematów i wątków. 

Wraz z wiekiem uczniów zmniejszała się partycypacja w tego typu zajęciach 
oraz ich pozytywna ocena. Im starsi uczniowie tym rzadziej sygnalizowali po-
trzebę poruszania problematyki dojrzewania człowieka w szkole. Wynikało to 
zarówno z większej wiedzy w tej materii, ale i nabytego już doświadczenia. 
Tym samym wydaje się, że prowadzenie przez szkolę zajęć na temat seksu jest 
najbardziej potrzebne młodszym uczniom, którzy dopiero wchodzą w etap doj-
rzewania, a poruszana problematyka niejednokrotnie bezpośrednio odnosi się 
do spraw i problemów, z jakimi borykają się na tym etapie swojego życia. 

O zagrożeniach wynikających z uprawiania seksu najczęściej rozmawiano 
z uczniami w wieku 17 – 18 lat, młodsi uczniowie rzadziej wskazywali tę katego-
rię odpowiedzi, najstarsi zaś rzadko. Im starsi uczniowie tym rzadziej podkreślali, 
że na zajęciach rozmawiano z nimi o antykoncepcji i inicjacji seksualnej. Badani 
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w starszym wieku nie potrafili przypomnieć sobie, jakie kwestie poruszane były 
na lekcjach o „seksie”. Prowadzi to do wniosku, że osoby powyżej osiemnastego 
roku życia postrzegane są przez szkolę jako dorosłe, w związku z tym zmniejsza 
się troska tej instytucji o stan wiedzy związanej z tą materią. 

Dla dziewcząt ważnymi kwestiami związanymi ze sferą seksualności, na 
które zwracały szczególną uwagę, okazały się być konsekwencje uprawiania 
seksu: przede wszystkim niechciana ciąża, zagrożenia związane z podjęciem 
aktywności seksualnej oraz zagadnienia odnoszące się do antykoncepcji. Moż-
na postawić pytanie, dlaczego dziewczęta częściej wskazują na te kwestie? Być 
może dzieje się tak, ponieważ podchodzą do sfery intymności i seksu w sposób 
bardziej dojrzały, poza tym to one zazwyczaj bywają mocniej obarczone ewen-
tualnymi konsekwencjami braku odpowiedzialności w zachowaniach o charak-
terze seksualnym (zbliżone odpowiedzi: analiza forów internetowych). 

Miejsce zamieszkania i typ szkoły to zmienne, które nie różnicowały od-
powiedzi w znaczący sposób. Także pochodzenie z powiatu przygranicznego 
nie miało wpływu na większość odpowiedzi. Uczniowie z powiatów przygra-
nicznych częściej niż ich koledzy z powiatów położonych w głębi wojewódz-
twa wskazywali, że na lekcjach poświęconych problematyce seksu rozmawiali 
o dojrzewaniu człowieka. 

Poproszeni o ocenę jakości zajęć poświęconych problematyce seksu, więk-
szość respondentów uznała je za przydatne (65,03% uczniów oceniło je jako 
„fajne” i „pomocne”). Zdecydowanie negatywnie oceniło je 18,79% badanych, 
uznając, że były one „kiepskie”, zaś 1,21% wskazało, że miało problemy ze 
zrozumieniem treści poruszanych na tych lekcjach. Natomiast prawie 15% ucz-
niów nie pamięta, o czym rozmawiano na zajęciach (14,97% wskazań). Na-
wet gdyby uznać, że 34,97% badanych oceniło negatywnie zajęcia poświęcone 
problematyce seksualności człowieka, to i tak większość młodzieży przyznała, 
że były one przydatne i wartościowe w „zmaganiu się” z procesem dojrzewa-
nia, w poszukiwaniu swojej drogi w dorosłe życie. Dlatego tym bardziej istot-
ne jest, by młodzież miała możliwość zapoznania się z wiedzą na ten temat, 
przedstawioną w sposób merytoryczny i rzetelny, prezentujący całe spektrum 
złożoności zagadnień. Jest to tym bardziej istotne, ponieważ sami rodzice nie 
zawsze potrafią czy chcą o tych kwestiach rozmawiać. Wydaje się, że umiejęt-
ne przekazywanie wiedzy na temat seksualności człowieka, inicjacji seksual-
nej, zagrożeń i konsekwencji związanych z aktywnością seksualną jest obecnie 
szczególnie ważne, w dobie niemal nieograniczonego dostępu do treści o cha-
rakterze erotycznym, kiedy młody człowiek bombardowany jest informacjami 
i obrazami, posiadającymi kontekst czy podtekst seksualny. 

Konieczność przekazywania wiedzy na ten temat pokazują statystki odno-
szące się do liczby ciężarnych uczennic. W roku 2005 i 2006 na terenie Polski 
10.718 uczennic zaszło w ciążę, a w województwie dolnośląskim miały miejsce 
904 takie przypadki (www.wiadomosci.onet.pl, 2007). Macierzyństwo w tak 
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wczesnym wieku jest z pewnością dużym obciążeniem, zarówno dla młodych 
osób, jak i dla ich rodzin i najbliższego otoczenia, dlatego też należałoby za-
dbać o to, by decyzja o podjęciu współżycia seksualnego i rodzicielstwie była 
jak najbardziej świadoma, a nie wynikiem niewiedzy i przypadku. 

Większość zmiennych nie miała wpływu na opinie respondentów o zaję-
ciach poświęconych problematyce dojrzewania i seksu, jedynie uczniowie 
mieszkający na wsi częściej niż ich koledzy z miast oceniali je pozytywnie, co 
może wynikać z braku dostępu czy trudności w dotarciu do innych źródeł in-
formacji na ten temat. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych wyrażali mniejsze 
zadowolenie z jakości tych zajęć niż uczniowie gimnazjów. 

Wśród kryteriów, które według młodzieży powinny decydować o podjęciu 
współżycia seksualnego na pierwszym miejscu znalazły się uczucia – odpowie-
dzi takiej udzieliło 78,6% uczniów. Decyzja o podjęciu życia seksualnego powinna 
być także uzależniona od osiągnięcia odpowiedniego wieku – pogląd taki wyraziło 
64,67% młodych ludzi. Niemal 1/5 uczniów uznała, że takim kryterium powinny 
stać się zasady wiary (19,09% badanych). Znacznie mniej osób decyzję o podjęciu 
współżycia seksualnego przypisało takim kryteriom jak biologia (10,33% wska-
zań), przyzwolenie rodziców (3,2%) czy moda (1,72%). Wśród innych odpowiedzi 
uczniowie najczęściej wymieniali dojrzałość i odpowiedzialność (8,6% wskazań). 

Wraz z wiekiem zmniejszała się waga, jaką badani przypisywali biologii, 
jako kryterium rozpoczęcia życia seksualnego. Można powiedzieć, że nasta-
wienie młodzieży do seksu ewoluowało z fazy „idealistycznej”, w której decy-
zja o wzajemnym zbliżeniu wynika z silnych więzów emocjonalnych łączących 
oboje partnerów, do fazy „realistycznej”, w której dopuszcza się istnienie innych 
niż miłość motywów, decydujących o podjęciu współżycia seksualnego (por. 
Obuchowska, 2001; Wojtyła, 2001; Beisert, 2006). W związku z tym zmniej-
szała się liczba osób, które uważały, że decydując się na rozpoczęcie życia sek-
sualnego należy kierować się przede wszystkim uczuciami. Jednocześnie w tej 
kategorii odpowiedzi to dziewczęta częściej uważały, że to miłość powinna być 
czynnikiem decydującym o podjęciu współżycia seksualnego (różnica 15%).

Uczniowie gimnazjów częściej niż uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 
podkreślali znaczenie wieku. Takie stanowisko może wynikać albo z „aspi-
rowania” do osiągnięcia „odpowiedniego” wieku inicjacji seksualnej albo też 
z pojawiających się, z racji niedojrzałości wiekowej, rozterek i dylematów wią-
żących się z decyzją o podjęciu aktywności seksualnej. 

Pochodzące z badań wyniki pozwalają stwierdzić, iż zainteresowanie zaję-
ciami poświęconymi seksualności człowieka jest odwrotne proporcjonalne do 
wieku respondentów: im starsi uczniowie tym mniejsze zaciekawienie i po-
trzeba poruszania tej problematyki na zajęciach lekcyjnych. Ukonstytuowanie 
się tej prawidłowość wynika przede wszystkim z faktu, że starsi respondenci 
mają już za sobą pierwsze doświadczenia seksualne, a tym samym dysponu-
ją konkretną wiedzą. Na pytanie dotyczące kwestii, czy młodzież posiada już 
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doświadczenia seksualne, 40% z nich odpowiedziało twierdząco. Co więcej, 
deklaracje dotyczące nabycia doświadczeń seksualnych dotyczyły głównie 
chłopców. Stosunek odpowiedzi twierdzących udzielonych przez chłopców 
w stosunku do wskazań dziewcząt odpowiadał proporcji 2:1. Wskazania chłop-
ców osiągnęły wielkość 57,51%, dziewcząt 30,1%. Niemal taki sam odsetek 
mieszkańców miast, jak i wsi (po 40% wskazań) miało za sobą doświadczenia 
seksualne. Potwierdziło to 35% chłopców w wieku 15-16 lat, 65,6% chłopców 
w wieku 17-18 lat oraz 77,78% młodzieży męskiej będącej w wieku 19-20 lat. 

Choć dziewczęta rzadziej deklarowały posiadanie doświadczeń seksualnych, to 
jednocześnie pojawiła się podobna tendencja jak w przypadku chłopców: im starszy 
wiek, tym większy zakres doświadczeń związanych z tą sferą życia człowieka. I tak od-
powiedzi twierdzącej na to pytanie udzieliło 20% dziewcząt w wieku 15-16 lat, 45,5% 
w wieku 17-18 lat oraz niemal 70% (69,7) młodych kobiet w wieku 19-20 lat. 

Okazuje się zatem, że chłopcy częściej (średnio o 1/3) wykazywali aktywność 
seksualną i wcześniej nabywali doświadczeń seksualnych niż ich rówieśniczki. 
Intensywny skok ilościowy u chłopców występował między 15. a 16. rokiem ży-
cia. U dziewcząt, choć okres ten jest także przełomowy, jednakże intensywność 
i częstotliwość wskazań była zdecydowanie mniejsza. Uzyskane wyniki pokazu-
ją, że w żadnej kategorii wiekowej nie nastąpiło wyrównanie poziomu wskazań 
– chłopcy od samego początku wchodzenia w aktywność seksualną deklarowali 
zdecydowanie większe zainteresowanie tą sferą życia niż dziewczęta. 

Oceniając aktywność seksualną rówieśników większość respondentów okre-
śliła ją jako prawidłową / normalną (47,38%). Ale jednocześnie badani wyrażali 
opinię, że ich rówieśnicy są pozbawieni refleksji dotyczącej konsekwencji, jakie 
z tego typu aktywnością się wiążą (36,8%), a nawet są zbytnio aktywni w tej 
sferze życia (31,56%). 17,13% respondentów twierdziło, że nie interesuje się 
życiem intymnym swoich rówieśników, nie zwraca uwagi na to, jak przebiega 
życie seksualne ich koleżanek i kolegów.

Ponadto w ocenach zachowań rówieśników w tej sferze pojawiło się przekonanie, 
iż podejmują oni aktywność seksualną zbyt wcześnie (28,93%), częściej snują fanta-
zje na ten temat, niż opierają swoje słowa na prawdziwym doświadczeniu (27,21%), 
popisują się, przy czym owo popisywanie się ma charakter bufonady i oscyluje na 
obrzeżach ryzyka (17,87%). Rówieśnicy badanej młodzieży oceniani byli przez nią 
również jako osoby nastawione na szybkie doznania (17,62 %) oraz takie, które igno-
rują fakt zagrożenia chorobami wenerycznymi, w tym HIV / AIDS (13,77%). 

Najbardziej krytycznie oceniali swoich rówieśników, ich zachowania i drogi 
zdobywania doświadczeń seksualnych, młodzi mieszkańcy wsi. Uznali oni, że 
rówieśnicy podejmując określone zachowania seksualne nie biorą pod uwagę 
możliwych konsekwencji tych działań. Ocenę taką podzielało 45,2% respon-
dentów, przy czym najbardziej surowe były dziewczęta w wieku 17-18 lat (opi-
nię taką wyraziło 51,4% respondentek). Chłopcy w tym samym wieku, miesz-
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kający na wsi, podzielali ten pogląd w 26,06% przypadków. 
Także dziewczęta prezentowały zdanie, że ich rówieśnicy zbyt wcześnie zaczy-

nają współżycie seksualne (30,01%). I w tym przypadku taką ocenę zdecydowanie 
częściej wygłaszali mieszkańcy wsi (35,08%). Wśród chłopców osąd taki znalazł 
odzwierciedlenie w deklaracjach 19-latków (26% wskazań), natomiast w przypad-
ku 15-16-latków w 16,6%. Ponadto chłopcy częściej niż dziewczęta uważali, że ich 
rówieśnicy fantazjują w opisach swoich „podbojów miłosnych” (28% chłopców 
i 26,5% dziewcząt). Owo popisywanie się i opowiadanie niestworzonych historii 
staje się udziałem głównie chłopców w wieku 15-16 lat (32,47%), oraz dziewcząt 
w tym samym wieku (29,65%). Z wiekiem bufonada i fanfaronada stają się coraz 
rzadziej stosowanym orężem dodającym splendoru i dorosłości. 

W przypadku dziewcząt mechanizm popisywania się, w pewnym stopniu 
„dominowania” nad innymi dziewczynami, przez fakt, że jest się osobą bar-
dziej niż one doświadczoną w sprawach seksu, był udziałem nastolatek w wieku 
17-18 lat (20,48%). Jest to szczególny moment, w którym dziewczęta wykazują 
swoistą tendencję do przesadzania w opisach. U chłopców w żadnej z kategorii 
wiekowych wskaźnik ten nie osiągnął tak wysokich notowań, najwyższym był 
18% w odniesieniu do popisywania się przed innymi, ale w wieku 15-16 lat. 
Pozostałe wielkości były zdecydowanie niższe. 

Uzyskane zestawienie wyników pozwala wyciągnąć wniosek, iż chłopcy 
niezależnie od wieku ignorują fakt zagrożenia chorobami wenerycznymi i HIV/ 
AIDS. Jedynie starsza młodzież męska brała to niebezpieczeństwo pod uwagę 
(15-16-latkowie 9,96%, 17-18-latkowie 7,17%, młodzież powyżej 19. roku życia 
15,22%), ale nie było to zjawisko dominujące. Zdecydowanie bardziej poważnie 
traktowały to dziewczęta (15,78% wskazań w wieku 15-16 lat, 20,48% w wieku 
17-18 lat oraz 18,18% w przypadku najstarszych).

Ze względu na fakt, iż młodzi Dolnoślązacy są przekonani o posiadaniu 
stosownej wiedzy na temat seksualności człowieka i jednocześnie 40% z nich 
deklaruje rozpoczęcie współżycia seksualnego, to zasadnym wydaje się pyta-
nie o miejsca inicjacji seksualnej. 

Zdecydowana większość respondentów, bez względu na wiek, płeć, typ 
szkoły, powiat, miejsce zamieszkania, z uwzględnieniem powiatów przygra-
nicznych, była zdania, że ich rówieśnicy inicjują seksualnie przede wszystkim 
w domu rodziców (około 34%) i na dyskotekach (około 25%). Takie przeświad-
czenie było szczególnie widoczne wśród osób pomiędzy 15. a 16. rokiem ży-
cia oraz pomiędzy 17. a 18. Co więcej, okazało się, iż z mieszkań rodziców 
zdecydowanie częściej korzysta młodzież z miast (64,27%), co szczególnie 
było widoczne w przypadku badanych zamieszkujących Wrocław – co drugi 
Wrocławianin wskazywał na dom rodziców. Fakt, iż lokale mieszkalne sprzy-
jają inicjacji seksualnej, zwłaszcza w opinii młodzieży zamieszkującej obszary 
miejskie, jest projekcją nieco innego ich wykorzystywania. Ponieważ miesz-
kanie na wsi jest często miejscem pracy rodziców, spotkań rodzinnych / to-
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warzyskich, okoliczności sprzyjające inicjacji seksualnej ulegają ograniczeniu. 
Większe „możliwości” ma młodzież pochodząca z miast, gdzie dom rodziców 
jest jednym z wielu miejsc aktywizacji rodziny. 

¼ młodzieży inicjuje na dyskotekach. Nie należy jednak zapominać, iż 
osoby wykazujące aktywność w klimatach dyskotekowych najczęściej są pod 
wpływem trojakiego typu wzmocnień: alkoholu, nierzadko narkotyków, wi-
brującej, podniecającej muzyki oraz swobody zachowań i oscylowania między 
rozsądkiem a pokusą. 

Również płeć nie była tą zmienną, która wyraźnie dywersyfikowała miejsce 
rozpoczęcia życia płciowego. Jednakże podejmowanie aktywności seksualnej 
w domu było częściej wskazywane przez dziewczęta (60,77%). 

Osoby pomiędzy 19. a 20. rokiem życia zasygnalizowały, iż obok dyskotek 
tym miejscem jest również samochód oraz park / las (około 10%). Prawie taka 
sama liczba młodzieży inicjuje na imprezach i prywatkach. Tak uważały prze-
de wszystkim dziewczęta. 

Także w oparciu o zmienne: wiek, płeć, miejsce zamieszkania, powiat, typ 
szkoły znaczna liczba respondentów (około 21%) deklarowała, iż w ogóle nie jest 
w stanie wymienić miejsc inicjacji seksualnej swoich kolegów. Determinowane 
jest to przede wszystkim brakiem wiedzy na ten temat lub też niewykazywaniem 
zainteresowania tym, gdzie to robią rówieśnicy. Ponadto, zdaniem responden-
tów, szkoła (wskazań 3,9%), hotel (wskazań 1%), miejsce zabaw, czyli podwórko 
(prawie 1,07%) oraz wakacyjne wyjazdy czy też wycieczki (5%) nie sprzyjają 
rozpoczynaniu współżycia seksualnego. W przypadku tej ostatniej kategorii jest 
to dość ciekawe, tym bardziej, iż odbiega mocno od panujących stereotypów 
w społeczeństwie polskim. To przecież pobyty wakacyjne są postrzegane przez 
opiekunów ludzi młodych oraz przez osoby pracujące z młodzieżą jako okres, 
który jest szczególnie sprzyjający rozpoczęciu współżycia seksualnego. 

Jednocześnie niecały 1% respondentów był przeświadczony, że ich rówieś-
nicy zachowują wstrzemięźliwość seksualną. Oznacza to, iż 99% nie miało 
wątpliwości, iż koleżanki i koledzy podejmują aktywność seksualną. 

Deklarowana dojrzałość seksualna młodych Dolnoślązaków może skłaniać 
do podejmowania zachowań ryzykownych, w tym także do prostytuowania się. 
Ponieważ coraz częściej można odnaleźć próby relatywizowania zjawisk uzna-
wanych uprzednio jako naganne / niemoralne także młodzieży zadano pytanie, 
co współcześnie oznacza pojęcie prostytucja.

Większość respondentów nie miała problemów ze zdefiniowaniem tego, 
czym jest prostytucja. W zdecydowanej większości zjawisko to prawidłowo 
kojarzono z poddawaniem się czynnościom seksualnym w celu osiągania ko-
rzyści majątkowych. Respondenci najczęściej opisywali to jako sprzedawanie 
własnego ciała dla zysku, dla pieniędzy, czy po prostu jako sprzedawanie się. 
Prowadzi to do wniosku, iż bez względu na wiek, płeć, miejsce zamieszka-
nia, powiat, łącznie z powiatami przygranicznymi oraz typ szkoły, do której 
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uczęszczała badana młodzież, prostytucja jest identyfikowana na podstawie 
tych samych przesłanek oraz koresponduje z właściwym, określonym na dro-
dze normatywnej, ale i moralnej rozumieniem tego zjawiska społecznego.

Niemniej jednak około 4% respondentów, uwzględniając wszystkie zmien-
ne, wskazała na zupełnie odmienne rozumienie tego zjawiska. Prostytucja nie 
kojarzyła się im z cielesnością, ale ze sferą duchową. W ich opinii to brak sza-
cunku wobec siebie, to profanacja nie tylko ciała, ale i swego wnętrza. Acz-
kolwiek jednostki te stanowiły mniejszość, to zaprezentowane przez nie sta-
nowisko zdecydowanie odbiegało od powszechnego ujęcia prostytucji. Jest to 
wyraźne wskazanie na dualistyczną naturę człowieka, gdzie pewne zjawiska, 
w tym prostytucja, mogą być analizowane zarówno przez pryzmat ludzkiej fi-
zyczności, jak również odnosić się do świata duchowego.

Niewielki odsetek respondentów kojarzył prostytucję ze sprzedażą własne-
go ciała pod przymusem. Jest to kolejne potwierdzenie prawidłowego zdefinio-
wania zjawiska, które traktowane jest jako patologiczne. 

Zaprezentowany powyżej obraz młodzieży, która posiada wiedzę pozwalającą 
jej poprawnie rozumieć termin „prostytucja” nie w pełni odpowiadał wiadomoś-
ciom na temat tego, czy utrzymywanie stosunków seksualnych z osobą nieletnią 
jest przestępstwem. I choć większość osób wskazywało na kryminogenny cha-
rakter prostytucji z osobami nieletnimi (58,78%), to jednocześnie były jednostki, 
które nie identyfikowały współżycia seksualnego osoby dorosłej z nieletnim jako 
czyn zabroniony prawem (niezależnie od ich wieku), jak również takie, które nie 
traktowały tego aktu ex definitione jako przestępstwo - niecałe 9% badanych. 
I tak, na przykład, 11,67% badanej młodzieży w wieku od 15 do 18 lat stała na 
stanowisku, że utrzymywanie stosunków seksualnych z osobą nieletnią za jej 
zgodą nie jest przestępstwem. Relacje, które mają charakter dobrowolny lub też 
są wynikiem uczucia (przede wszystkim miłości) także nie powinny, zdaniem re-
spondentów w tej kategorii wiekowej, być traktowane jako zabronione (12,98%). 
Z wypowiedzi badanych osób, w większości kobiet, zamieszkujących miasto i po-
chodzących z powiatu jeleniogórskiego i trzebnickiego, wyłania się jeszcze jeden 
argument wyrażający społeczną aprobatę dla utrzymywania stosunków seksual-
nych z osobami nieletnimi. I choć odsetek tych osób nie jest duży, w granicach 
10%, to wskazują one, iż różnica wieku pomiędzy osobami może zabraniać, ale 
i zezwalać na utrzymywanie kontaktów o charakterze seksualnym. Bardzo mało 
było młodzieży, która nie zajęła stanowiska w tej kwestii. Odsetek osób, które nie 
wiedziały, czy to jest przestępstwem oscylował wokół 1,20%. 

Respondenci wiedzą, czym jest prostytucja, większość z nich ma również 
świadomość, iż jest to przestępstwo. Młodzież potwierdziła także, iż współcześ-
nie proceder ten uprawiają tak chłopcy, jak i dziewczęta (77%). Takie stanowisko 
dominowało zarówno wśród młodzieży mieszkającej na wsi i w miastach, nie-
zależnie od wieku, typu szkoły, powiatu i płci. Tylko w przypadku tej ostatniej 
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zmiennej widoczne były dysproporcje. 1/3 więcej dziewcząt / kobiet uważała, iż 
zarówno dziewczęta i chłopcy uprawiają prostytucję. Prawie nikt z respondentów 
(0,08%) nie wiązał uprawiania prostytucji tylko i wyłącznie z płcią męską.

Tym samym społeczna percepcja zjawiska prostytucji dowodzi, że młodzież 
jest niewątpliwie tym pokoleniem, które bacznie obserwuje otaczającą, pod-
legającą dynamicznym przemianom, rzeczywistość. Ponieważ coraz częściej 
zjawiska patogenne przestają charakteryzować poszczególne płcie, tendencja ta 
jest również zauważalna w przypadku prostytucji, w tym prostytucji nieletnich. 
Dodatkowo upowszechnienie środków masowego przekazu oraz ich ogromna 
różnorodność pozwala młodzieży posiąść wiedzę nie tylko o występujących 
w przestrzeni społecznej problemach, ale także o ich swoistości. 

W polskim kodeksie karnym za przestępstwo expressis verbis uznano do-
prowadzenie małoletniego, czyli osoby poniżej 15. roku życia, do obcowania 
płciowego lub do poddania się innej czynności seksualnej, albo do wykonania 
takiej czynności. Ponieważ regulacja ta funkcjonuje w polskim systemie już 
dość długo zatem naturalnym wydaje się, iż również młodzi ludzie winni być 
wyposażeni w informacje precyzujące granicę wieku, poniżej której utrzymy-
wanie stosunków seksualnych z osobami nieletnimi jest karalne. Stwierdzenie 
to tym bardziej wydaje się uprawnione, ponieważ ta sama młodzież posiadała 
prawidłowe informacje na temat tego, czym jest prostytucja. 

Zdecydowana większość młodzieży, bez względu na wszystkie zmienne cha-
rakteryzujące populację, błędnie wskazała wiek, poniżej którego nawiązanie sto-
sunków seksualnych oznaczało konflikt z prawem. Dla ponad 41% badanych to 
16. rok życia był granicą ustanowioną przez prawo, a dla około 26% responden-
tów barierą zaporową okazał się wiek 18 lat. Wybór tej odpowiedzi był najpraw-
dopodobniej efektem bezrefleksyjnej projekcji granicy uzyskania pełnoletności 
w sensie polityczno-prawnym na płaszczyznę życia seksualnego / intymnego. 
Tylko niecałe 16% młodzieży wskazało odpowiedź prawidłową, czyli 15. rok 
życia. W tym miejscu oczywiście powstaje pytanie: czy respondenci posiadali 
faktyczną wiedzę na ten temat, czy wybór tej opcji był przypadkowy? 

Ograniczona ilość odpowiedzi prawidłowych na to pytanie i jednocześnie wielość 
odpowiedzi wskazująca na 16. rok życia wskazują, iż dla ludzi młodych wiek for-
malnie nadający prawo do uprawiania seksu z osobą pełnoletnią jest nieco wyższy, 
aniżeli określa to kodeks karny. Odwołując się do granicy wieku, wskazanej przez 
większość respondentów, oznaczałoby to, iż młodzież musiałaby być o rok starsza, 
aniżeli obecnie, aby nie kwalifikować relacji seksualnych w kategoriach przestęp-
stwa. Oczywiście, znów rodzi się pytanie, czy owa wstrzemięźliwość, jeżeli chodzi 
o granicę wieku, jest zabiegiem świadomym, wynikającym z dojrzałości młodych 
ludzi, z obserwacji samych siebie, czy też granicą wieku podaną bezrefleksyjnie ?

Prawie 80% respondentów, uwzględniając zmienne wiek, miejsce zamiesz-
kania, płeć, wiek, typ szkoły oraz powiat sygnalizowało, iż nie wie czy w ich 
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otoczeniu są rówieśnicy prostytuujący się albo jednoznacznie twierdziła, że ich 
rówieśnicy nie prostytuują się. Takie przekonanie wyraziła przede wszystkim 
młodzież w wieku 15-16 lat, pochodząca z miast, uczęszczająca do szkół gim-
nazjalnych. Ponadto zdecydowanie częściej dziewczęta / kobiety deklarowały, 
iż ich rówieśnicy nie mają z tym nic wspólnego.

Nieco inne stanowisko zajęli już respondenci starsi, osoby pomiędzy 19. a 20. 
rokiem życia. 27,27% badanej populacji przyznało, iż w ich otoczeniu funkcjonują 
jednostki prostytuujące się. Występowanie tego zjawiska częściej było zauważalne 
przez chłopców / mężczyzn oraz przez ¼ respondentów pochodzących ze wsi. 

We Wrocławiu aż 59,38% badanych stwierdziło, iż koleżanki i koledzy nie 
prostytuują się. Jest to jedyny powiat, w którym tak duży odsetek responden-
tów nie miał żadnych wątpliwości. Pozostała część młodzieży zamieszkującej 
stolicę Dolnego Śląska stwierdziła, iż nie ma na ten temat wiedzy – 29,69%, 
a tylko 10,94 % wskazała na występowanie tego problemu społecznego. Choć 
w pozostałych powiatach dominowało przekonanie o niewystępowaniu tego 
procederu, to jednocześnie te dysproporcje nie były już tak wyraziste. Porów-
nywalny był odsetek młodzieży, która albo potwierdzała, iż to zjawisko nie wy-
stępuje albo nic o tym nie wiedziała. Tak na przykład w powiecie polkowickim 
stanowili oni 26,09%, w powiecie oleśnickim i świdnickim około 22%. 

Natomiast w przypadku regionów przygranicznych te różnice okazały się 
bardziej przejrzyste. Przede wszystkim w powiecie jeleniogórskim 6% więcej 
badanych przyznało, iż w ich otoczeniu są dziewczęta / chłopcy, którzy się 
prostytuują, aniżeli w powiecie kłodzkim. Jednocześnie także w powiecie je-
leniogórskim było więcej respondentów, w porównaniu z kłodzkim (38,51%; 
28,57%), którzy stwierdzili, że ich koledzy i koleżanki nie prostytuują się. 

1/5 respondentów przyznała, że w ich otoczeniu są osoby prostytuujące się. Co, 
w związku z tym sprawia, iż osoby nieletnie decydują się na tego typu aktywność 
seksualną? Udzielone przez respondentów odpowiedzi, dotyczące powodów upra-
wiania prostytucji, pozwalają wyszczególnić trzy grupy przyczyn. Jedną z nich jest 
szeroko rozumiana satysfakcja o charakterze emocjonalno-psychicznym, drugą sa-
tysfakcja osiągana na płaszczyźnie materialnej, trzecią natomiast stanowią bliżej 
nieokreślone przyczyny, mające charakter „sytuacyjno-substytucyjny”. 

Wykorzystywane w badaniach zmienne: wiek, miejsce zamieszkania, po-
wiat oraz płeć potwierdziły, iż występuje powszechna zgodność co do powo-
dów, dla których młodzi ludzie uprawiają seks. Prawie 90% badanych w wieku 
15-16, 17-18 i 19-20 lat wskazało, iż jedną z podstawowych pobudek są pienią-
dze, a połowa z nich tłumaczyła to problemami w domu. Na tego typu przyczy-
ny prostytuowania się częściej wskazywali respondenci pochodzący z miast 
(57,92%) i płci żeńskiej (57,69%). Dla 96,88% mieszkańców Wrocławia to właś-
nie kryteria materialne okazały się być najważniejsze. 

Respondenci za istotną przyczynę prostytucji uznali również przyjemność 
płynącą z uprawiania seksu (średnio około 29%). Rozkoszowanie się seksem oka-



IV. dolnośląska młodzIeż Wobec prostytucjI róWIeśnIczej44

zało się równie ważne dla 15-latków, jak i dla respondentów starszych: 19 – 20 lat. 
Niewielu z nich chciałaby uprawiać prostytucję z powodu nudy (7,74%) lub po to, 
aby poczuć się osobą dorosłą (11,90%). Dla młodzieży pomiędzy 15. a 16. rokiem 
życia prostytucja traktowana była także jako jeden ze sposobów zwrócenia na 
siebie uwagi swoich rówieśników (17%). Tym samym prostytuowanie motywo-
wane było zarówno pobudkami materialnymi, jak pieniądze, emocjonalno - psy-
chicznymi, czyli czerpanie przyjemności z uprawnia seksu lub też możliwością 
osiągania satysfakcji psychicznej, jak imponowanie rówieśnikom. 

Chociaż oba rodzaje przyczyn były podnoszone przez znaczną część bada-
nej populacji, to równocześnie wielu młodych ludzi wskazywało na okolicz-
ności natury sytuacyjno-substytucyjnej. Sygnalizowano, iż prostytuowanie się 
może być projekcją problemów w domu (co winno zostać odczytane jako bar-
dzo niepokojący sygnał płynący od młodych ludzi). Na taki sposób rozwiązy-
wania problemów wskazywali przede wszystkim 15- i 16-latkowie, w większo-
ści młodzież mieszkająca w miastach, przy czym powiat, z którego pochodzili 
respondenci nie miał znaczenia (to niespełna 50% badanych). 

Okazuje się zatem, iż prostytuowanie się może być równocześnie traktowa-
ne jako możliwość łatwego zarobienia pieniędzy, ale i odreagowania kłopotów 
rodzinnych, tzw. „odskocznia”, płaszczyzna zastępcza, substytut właśnie. Nie-
mniej zatrważający jest fakt, iż niemały odsetek badanych (około 20%) sygna-
lizował przyczyny, które są pozbawione jakiegokolwiek refleksyjnego podej-
ścia do świata społecznego. Argument typu: „a dlaczego by nie” oraz „bo tak 
wyszło” mogą wskazywać nie tylko na fakt, iż gros młodych ludzi wykazuje 
indolencję w określaniu swoich potrzeb, ale również brak umiejętności w spre-
cyzowaniu własnych uczuć oraz potrzeb. 

Młodzież wskazywała, iż rówieśnicy inicjują seksualnie przede wszystkim 
w domach rodziców i na dyskotekach. Z badań wynika, iż dyskoteki są także 
popularnym miejscem prostytuowania się nieletnich. Takiego zdania było 73% 
respondentów, w wieku od 15 do 18 lat, zamieszkujących powiat wrocławski, 
polkowicki, legnicki i jeleniogórski oraz trzebnicki, oleśnicki i milicki. 

Zarysowany powyżej „trend” prostytuowania się na dyskotekach nie był już 
tak bardzo widoczny w powiatach przygranicznych, w szczególności: jelenio-
górskim, kłodzkim i zgorzeleckim. Gdy, w opinii badanych, w przypadku wy-
mienionych wcześniej powiatów, w dyskotekach prostytuuje się średnio 75% 
młodzieży, to w powiatach przygranicznych czyni to około 65% respondentów. 
Badania w regionach przygranicznych, niestety, nie wykazały, na które z pozo-
stałych miejsc prostytuowania się młodzież przeniosła swoje zainteresowanie. 

Jednocześnie mieszkania, postrzegane jako dogodne lokum do rozpoczęcia 
współżycia seksualnego, nie cieszyły się „uznaniem” respondentów jako miej-
sce uprawiania prostytucji (około 15%). Ponieważ inicjacja seksualna kojarzy 
się jako akt jednorazowy, to mieszkania rodziców jawią się jako najbardziej do-
godne. W sytuacji jednak, kiedy to samo lokum miałoby służyć „wielokrotne-
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mu wykorzystaniu” mogą pojawiać się już problemy różnej natury, jak choćby 
nawet infrastrukturalne. 

Miejscami, gdzie młodzież uprawia prostytucję są także agencje towarzy-
skie, które były wskazywane przede wszystkim przez respondentów w wieku 
15-16 lat (48,33%) i 17-18 lat (43,21%) bez względu na to, czy pochodzili z ob-
szarów wiejskich, czy też z miast. 

Wśród miejsc, które zostały wskazane przez respondentów, a nie znalazły 
się w kafeterii, wymieniono także przyrodę, dostarczającą ludziom młodym, 
ich zdaniem, właściwych warunków oraz „klimatu” do uprawiania tego proce-
deru. Uprawianie prostytucji na łonie natury było częstsze w opinii chłopców 
/ mężczyzn i to pochodzących z miast, a nie ze wsi. Jest to tym bardziej zaska-
kujące, ponieważ wydaje się, iż to właśnie mieszkańcy okolic wiejskich mają 
większe możliwości korzystania z funkcji estetycznej przyrody, a nie osoby 
zamieszkujące aglomeracje miejskie.

Nie ulega wątpliwości, iż młodzież ma świadomość uprawiania przez swo-
ich rówieśników prostytucji. Czy w związku z tym można mówić / wskazać 
na pewne swoiste cechy jednostek uprawiających ten proceder? Czy w oczach 
ludzi młodych osoby takie wyróżniają się, czy też w żaden sposób nie zwracają 
na siebie uwagi? 

Trudno jest w sposób klarowny i jednoznaczny określić profil osób prosty-
tuujących się. Respondenci zwracali uwagę na różne wskaźniki. Jednakże na-
szkicowany przez badaną młodzież obraz pozwala na wyróżnienie trzech spo-
sobów opisu osoby prostytuującej się. Pierwszy z nich zwraca uwagę na aspekty 
związane z powierzchownością, prezentacją osoby i fasadowością czynników ze-
wnętrznych. To przede wszystkim określony sposób ubierania się i jego prowoku-
jący charakter oraz rażący makijaż. Jest to tak zwana bierna ekspozycja własnej 
seksualności, akcentująca seksualność, pożądanie, ale która nie przekształca się 
w konkretne działania. Druga grupa okoliczności, pozwalająca odróżnić osobę 
prostytuującą się od tej, która tego nie czyni, to odniesienie się do konkretnych 
już działań osób (a nie tylko zachowań), takich jak: utrzymywanie stosunków 
seksualnych z maksymalnie dużą ilością partnerów, zachowywanie się w sposób 
wyzywający, eksponowanie swego seksapilu, czyli czynna ekspozycja seksual-
ności. Trzeci sposób percepcji to akcentowanie, iż taka osoba niczym nie różni się 
od pozostałych i jest to tzw. „neutralna ekspozycja seksualności”. 

Młodzież w wieku 15-16 lat, niezależnie od miejsca zamieszkania, opisywała 
osoby prostytuujące przede wszystkim przez pryzmat biernego prezentowania 
swej seksualności. Sprowadza się to do prowokującego ubierania się oraz posia-
dania ordynarnego makijażu. Ta prosta korelacja była szczególnie zauważalna 
przez młodzież gimnazjalną. Dopiero na trzecim i czwartym miejscu znalazły 
się cechy nawiązujące do czynnej ekspozycji seksualności: wyzywający sposób 
zachowywania się i „sypianie z każdym”. Ten ostatni „atrybut” osób prosty-
tuujących się był o wiele częściej podnoszony przez jednostki starsze, czyli 
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pomiędzy 17. a 18. rokiem życia (znalazło to potwierdzenie przy zmiennej: typ 
szkoły, gdzie młodzież uczęszczała do szkół ponadgimnazjalnych). 

Dziewczęta / kobiety częściej aniżeli chłopcy / mężczyźni zwracały uwagę 
na cechy związane z bierną ekspozycją własnej seksualności. 1/3 więcej re-
spondentek zaakcentowała sposób ubierania się i makijaż. Dodatkowo 50% re-
spondentek uważała, iż „wyraziste zachowanie się” jest (albo może być) oznaką 
uprawiania prostytucji. 

Część młodzieży zwróciła uwagę na fakt, iż jednostki prostytuujące się 
w ogóle nie muszą czymkolwiek wyróżniać się na tle pozostałych. Akcentowa-
ła to co 20 osoba (około 5%), przede wszystkim w wieku 17-18 lat, w większo-
ści chłopcy (71,88%). Odniesienie się do typów powiatu nie miało większego 
wpływu na rozłożenie wyników badań. 

Stosunek młodzieży do rówieśników, którzy uprawiają prostytucję, wywołuje 
skrajne emocje. Na podstawie udzielonych odpowiedzi można wskazać na dwie, 
najbardziej wyraźne postawy. Pierwsza z nich to empatyczne nastawienie wobec 
osób prostytuujących się. To, co czynią jednostki jest implikacją okoliczności 
natury obiektywnej, czynników niezależnych, na które nie mają wpływu. Tym 
samym należy otoczyć ich opieką i udzielić szeroko rozumiane wsparcie. Drugi 
typ postawy to jednoznacznie negatywne postrzeganie tych osób. Nie ma żad-
nych argumentów, które mogłyby tłumaczyć uprawianie prostytucji. Ponieważ 
prostytucja traktowana jest jako zło, które wzbudza obrzydzenie, to jednostki ta-
kie zasługują na pogardę, a nawet potępienie. Badania dowodzą, iż niezależnie od 
zmiennych dominuje postawa negatywnie oceniająca osoby prostytuujące się. 

Najmłodsza wiekiem kategoria badanych (15-16 lat) była zdania, iż oso-
by prostytuujące się nie zastanawiają się nad konsekwencjami wynikającymi 
z uprawiania prostytucji (9,80%); „są niemądrzy” (7,97%); „nie szanują samych 
siebie” (10,30%); „marnują sobie życie” (5,12%). 14,12% badanych stwierdziło 
także, że ich potępia. Osoby w wieku 17-18 lat wykazywały już więcej zrozu-
mienia. Wśród nich nie dominowała, co prawda, postawa empatyczna, ale spadł 
odsetek badanych postrzegających zjawisko prostytucji tylko i wyłącznie w ka-
tegoriach pejoratywnych. I tak na przykład 13,32% potępiało osoby prostytu-
ujące się, a 8,88% uważało, że nie szanują siebie samych, dwa razy mniej było 
osób, które analizowały to przez pryzmat marnowania sobie życia (3,50%).

Również kobiety o wiele bardziej rygorystycznie podchodziły do osób uprawia-
jących prostytucję. Dwa razy więcej dziewcząt uważało, że prostytuowanie się to 
nic innego jak marnowanie sobie życia (5,91; chłopcy – 2,69%), a trzy razy więcej 
respondentek (12,94%) stało na stanowisku, iż to brak szacunku wobec siebie samej. 
Ale jednocześnie zbliżona okazała się liczba respondentów płci obojga, którzy potę-
piali osoby uprawiające prostytucję (około 13,50%). Drugi typ postawy dominował 
wśród mieszkańców prawie wszystkich powiatów, zamieszkujący obszary miejskie. 

Natomiast empatyczną postawę wobec jednostek prostytuujących zadeklaro-
wało około 11% badanych. Osobami, które najczęściej współczuły, uważały, iż 
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trzeba pomóc, tłumaczyły proceder jako wynik zagubienia lub też problemów, 
były dziewczęta, mieszkańcy miast, pochodzący głównie z powiatu milickiego 
i oleśnickiego, powyżej 16. roku życia. 

Ponieważ większość respondentów zadeklarowało negatywny stosunek wo-
bec tego procederu (pogardę, brak szacunku, wstręt) nie dziwi fakt, iż w swoim 
gronie nie chcą mieć osób prostytuujących się. Takie przekonanie było widoczne 
wśród 15- i 16-latków oraz 16- i 17-latków. Odmienne stanowisko wyraziło 28% 
z nich, wskazując na istnienie pewnej „furtki”, która by ewentualnie pozwalała 
akceptować taką osobę: ze względu na szczególny / wyjątkowy charakter relacji 
możliwym byłoby nierezygnowanie z dotychczasowych kontaktów. Przekonanie 
to było szczególnie silne wśród gimnazjalistów. Natomiast 19- i 20-latkowie nie 
zajmowali już tak jasno określonego stanowiska. Wśród nich zbliżona była ilość 
zarówno tych, którym to nie przeszkadza, jak również takich osób, dla których 
posiadanie kolegi / koleżanki prostytuującej się jest nie do przyjęcia. 

Jednakże od 40% do 58% młodzieży wytypowanych powiatów, w tym po-
wiatów pasa przygranicznego, uważało, iż zaakceptowanie osoby prostytuują-
cej się jako koleżanki / kolegi jest niemożliwe. Najbardziej sceptyczni okazali 
się mieszkańcy powiatów trzebnickiego, milickiego, oleśnickiego, świdnickie-
go i wołowskiego. Także taką postawę przejawiało dwa razy więcej mieszkań-
ców jeleniogórskiego aniżeli kłodzkiego. 

Zmienna miejsce zamieszkania nie wnosiła nowego spojrzenia na zadane 
młodzieży pytanie. Niezależnie od miejsca zamieszkania 45,22% responden-
tów nie chciałaby nawiązać / utrzymywać znajomości z taką osobą. 

Czy decyzja o akceptowaniu w swoim gronie osoby prostytuującej się jest 
determinowana płcią? Czy w tym względzie występują jakieś zasadnicze róż-
nice? Okazuje się, że tak. Pomimo iż 45,32% badanych nie zgadzało się na 
to, to jednocześnie 28,42% młodych Dolnoślązaków brałoby taką możliwość 
pod uwagę. Prawie dwa razy więcej chłopców / mężczyzn (62,39%) aniżeli 
dziewcząt / kobiet (37,61%) akceptowałoby osobę prostytuującą się jako swoją 
koleżankę / kolegę, ale równocześnie to kobiety akcentowały, iż decyzję o tym 
należy podejmować w oparciu o wcześniejsze relacje łączące z daną osobą. 

Dla młodego człowieka rodzina stanowi zazwyczaj podstawową sferę egzy-
stencji i punkt odniesienia dla własnych poglądów, wartości, norm i zachowań 
(por. Obuchowska, 2006). Wydaje się, że relacje interpersonalne między rodzi-
cami a ich dziećmi, oparte w założeniu na bliskiej więzi emocjonalnej i częstych 
wzajemnych kontaktach, powinny sprzyjać „odczytywaniu” przez rodziców syg-
nałów i symptomów, świadczących, że ich dziecko znalazło się w obszarze za-
chowań ryzykownych, na przykład uprawia prostytucję. Wyniki badań wskazały 
jednak, że rzeczywistość widziana oczami młodzieży, jest zupełnie inna. 

Na pytanie, czy rodzice wiedzą o tym, że ich dzieci się prostytuują, więk-
szość uczniów odpowiedziało przecząco (64,1%). Jedynie 5,77% z nich wyrazi-
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ło przekonanie, iż rodzice mają świadomość faktu uprawiania prostytucji przez 
swoje dziecko, a 30,11% młodych Dolnoślązaków nie potrafiło jednoznacznie 
stwierdzić, czy rodzice orientują się, czym zajmuje się ich pociecha. 

Płeć nie była zmienną, która w znaczący sposób różnicowała odpowiedzi re-
spondentów. Zarówno dziewczęta, jak i chłopcy najczęściej wskazywali, że rodzice 
nie wiedzą o prostytuowaniu się własnych dzieci. Wiek silniej różnicował odpo-
wiedzi badanych: im wyższa kategoria wiekowa, tym częściej młodzież poddawała 
w wątpliwość brak wiedzy rodziców o zajęciu, jakim para się ich dziecko. Różnica 
odpowiedzi przeczących udzielonych przez młodzież w wieku 15-16 lat i w wieku 
19-20 lat wynosiła ponad 13%. Badanym w starszym wieku trudniej było uwierzyć, 
że rodzice mogą nie zauważać zmian zachodzących w dziecku z powodu prostytu-
owania się. Tym samym, częściej wyrażali przekonanie, że opiekunowie albo zdają 
siebie sprawę z tego, co robi ich dziecko, albo podejrzewają, że nie wszystko jest 
w porządku. Przekonanie o braku wiedzy rodziców na temat profesji, jaką trudni 
się ich dziecko, było rzadziej wyrażane przez mieszkańców wsi niż miast. Pozosta-
łe zmienne nie różnicowały odpowiedzi na to pytanie. 

Poproszeni o wskazanie głównych przyczyn, dla których rodzice pozosta-
ją bierni w obliczu uprawiania prostytucji przez ich dzieci, najwięcej uczniów 
(47,62%) stwierdziło, że rodzice nie interesują się swoimi dziećmi i ich poczy-
naniami. Niemal tak samo liczne grono respondentów (43,85%) wskazało strach 
przed poznaniem prawdy o życiu swojego potomstwa. Rodzice mogą podejrze-
wać, że ich dzieci podejmują zachowania ryzykowne, jednak nie prowadzą z nimi 
dialogu na ten temat, nie poruszają drażliwych kwestii, ponieważ boją się, że ich 
przypuszczenia mogą okazać się prawdą. Natomiast 23,44% uczniów stwierdziło, 
że rodzice nie wiedzą, w jaki sposób rozmawiać ze swymi dziećmi o tak trudnej 
kwestii jak prostytucja, a nawet wstydzą się podejmować ten temat. Aż 13,19% 
młodych Dolnoślązaków zasygnalizowało, że rodzice dzieci prostytuujących się 
nic nie robią, ponieważ leży to w interesie rodziny – rodzice traktują uprawianie 
prostytucji jako formę zarabiania na utrzymanie rodziny (prostytucja głodowa). 

Na towarzyszący rodzicom wstyd w rozmowie z dziećmi na temat prostytu-
cji, a także na postrzeganie uprawiania tej profesji jako źródła dochodu zwraca-
li uwagę starsi uczniowie. Co więcej rodzice nie zastanawiają się jakie konse-
kwencje sytuacja taka może mieć dla młodego człowieka, traktując prostytucję 
albo jako mniejsze zło, albo nawet normę. Podobne stanowisko zajęli respon-
denci w wieku 19-20 lat, którzy także podejrzewali, że bierność rodziców wy-
nika raczej z wyrachowania oraz kalkulacji zysków i strat niż z nieświadomo-
ści. Respondenci w wieku 15-16 lat częściej upatrywali przyczyn rodzicielskiej 
bierności w braku zainteresowania poczynaniami dziecka.

Także płeć okazała się być zmienną, która różnicowała odpowiedzi na to 
pytanie. Dziewczęta częściej niż chłopcy wyrażały przekonanie, że rodziciel-
ska bierność wynika z braku zainteresowania poczynaniami dziecka (różnica 
niemal 10%). Ponad 14% więcej dziewcząt uważało także, że rodzice pozosta-
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ją bierni, ponieważ boją się potwierdzenia swoich obaw. Nie zaobserwowano 
różnic między odpowiedziami uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgim-
nazjalnych. Podobne były też rozkłady odpowiedzi dla badanych pochodzą-
cych z powiatów przygranicznych i pozostałych. Również zmienna „miejsce 
zamieszkania” nie wprowadzała rozbieżności w odpowiedziach. 

Analizując poruszaną problematykę warto się zastanowić, jak winno się inter-
pretować opinię uczniów na temat bierności opiekunów. Czy brak wiedzy na ten 
temat uznać można za okoliczność „łagodzącą”/ usprawiedliwienie - rodzice nie 
wiedzą, że ich dzieci prostytuują się, w związku z tym nie mają możliwości zaofe-
rowania pomocy swojemu potomkowi? Czy też raczej można przyjąć, że sytuacja 
taka wynika z rodzicielskiego zaniedbania, ponieważ to oni powinni być najlepiej 
poinformowani, co dzieje się z ich dzieckiem? Odpowiedź na to pytanie wymaga 
z pewnością pogłębionych analiz relacji wewnątrzrodzinnych, jednak wydaje się, 
iż jedną z przyczyn takiego stanu jest brak ścieżek komunikacyjnych w rodzinie 
dotyczących problematyki trudnej czy drażliwej. Rodzice nie potrafią rozmawiać 
z dziećmi o sprawach poważnych czy wstydliwych, zaś same dzieci również nie 
postrzegają rodziców jako partnerów w takim dialogu. Taką interpretację mogą po-
twierdzać odpowiedzi badanych na pytanie o przyczyny bierności rodziców, w sytu-
acji, gdy wiedzą o prostytuowaniu się swego dziecka. Głównymi powodami, oprócz 
braku zainteresowania poczynaniami swej pociechy, była bariera komunikacyjna, 
wynikająca ze wstydu czy obaw rodziców przed podejmowaniem tego tematu. 

Ekstrapolacja ta znajduje także potwierdzenie w wynikach badania na temat 
problematyki rozmów jakie prowadzą ze swymi dziećmi osoby dorosłe, uzyskanych 
przez CBOS w 2002r. Wskazują one, iż najczęstszym przedmiotem konwersacji są 
sprawy dotyczące szkoły, nauki, kolegów, przekazy dotyczące przebiegu wydarzeń 
minionego dnia. Nieco rzadziej przedmiotem zainteresowania rodziców stają się 
wewnętrzne przeżycia dziecka, jego radości, marzenia, troski i kłopoty. O sprawach 
tych dzieci w młodszym wieku częściej i chętniej rozmawiają z dorosłymi niż starsze 
nastolatki. Jednocześnie, im starsza młodzież, tym stosunkowo rzadziej podejmuje 
się z nią dialog dotyczący zagrożeń i niebezpieczeństw oraz daje im się życiowe 
wskazówki, dotyczące norm i wzorców postępowania w określonych sytuacjach czy 
w odniesieniu do innych ludzi, uznając że wpojono im już potrzebną w tym zakresie 
wiedzę i zasady moralności. Z badań wynika również, iż we wszystkich środowi-
skach i niezależnie od wieku dzieci, dorośli najczęściej „przepytują” je z tego, co się 
w ciągu dnia wydarzyło i „pouczają” jak żyć i postępować. 

Są też kwestie, które prawie nigdy nie stają się przedmiotem konwersacji doro-
słych i dzieci. Należą do nich m.in. sprawy płci i seksu. Jako przyczynę tego stanu 
najczęściej podawano brak czasu, przeświadczenie, że nie są to sprawy, które 
należałoby poruszać z dzieckiem oraz niechęć dzieci do dialogu na ten temat. 
Brak przygotowania rodziców do poruszania kwestii płci i seksualności wynika 
również z faktu, że z nimi, gdy byli w wieku swych dzieci też nikt nie rozmawiał 
(CBOS, 2002). Można powiedzieć, że sprawy dotyczące seksualności człowieka 
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stanowią swego rodzaju „rodzinne tabu”, w związku z tym troska o edukację 
seksualną młodzieży przenosi się na inny grunt, przede wszystkim do szkół. 

Zmiany zachodzące we współczesnym świecie obejmują również sferę sek-
sualności człowieka. Pewne zachowania o charakterze seksualnym przestają 
być postrzegane jako sprzeczne z ogólnie przyjętymi normami społecznymi (np. 
uprawianie seksu z przygodnymi partnerami, częste zmiany partnera seksualne-
go, tzw. „seryjna monogamia”, obecność pornografii w codziennym życiu, wyko-
rzystywanie możliwości internetu do zaspokajania potrzeb erotycznych). Rodzi 
się pytanie, czy zjawisko prostytucji postrzegane jest przez młodych ludzi jako 
przejaw swobody obyczajowej, wyzwolenia ze sztywnych konwenansów obowią-
zujących zasad, czy też raczej jako odstępstwo od przyjętych społecznie norm? 

Większość badanych odniosła się do tej kwestii negatywnie, co oznacza, iż 
dla 71,69% uczniów uprawianie prostytucji nie jest przejawem wolności sek-
sualnej. Natomiast ponad 1/5 badanych odpowiedziało na to pytanie twierdzą-
co (22,02%), zaś 6,27% respondentów wybrało inną odpowiedź. Jednocześnie 
niemal połowa z respondentów, którzy udzielili innej odpowiedzi, nie miała 
sprecyzowanego zdania na ten temat i nie potrafiła jednoznacznie określić czy, 
w ich opinii, uprawianie prostytucji jest przejawem wolności seksualnej, czy 
też nie. Wśród innych odpowiedzi przeważały sądy raczej negatywne, dla ba-
danych uprawianie prostytucji było przejawem braku odpowiedzialności, braku 
szacunku do własnego ciała czy wręcz przejawem głupoty niż zachowaniem 
świadczącym o „postępowych poglądach” w kwestii intymności i seksu. 

Wraz z wiekiem zwiększało się liberalne nastawienie do prostytucji, im star-
si uczniowie tym częściej uznawali uprawianie prostytucji za przejaw wolności 
seksualnej. Jednocześnie wraz z wiekiem rosła liczba postaw ambiwalentnych 
wobec tego zjawiska. 

Uczniowie gimnazjów w sposób bardziej zdecydowany niż uczniowie szkół po-
nadgimnazjalnych sprzeciwiali się uznaniu prostytucji za objaw swobody obyczajo-
wej. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mieli także większe trudności z zajęciem 
jednoznacznego stanowiska wobec tej kwestii. Podobnie zmienna, jaką jest płeć, róż-
nicowała odpowiedzi respondentów. Chłopcy byli bardziej niż dziewczęta skłonni 
uznać prostytucję za oznakę wyzwolenia seksualnego (różnica ponad 10%). Nato-
miast dziewczęta częściej niż chłopcy nie potrafiły jednoznacznie ocenić tego zjawi-
ska – odpowiedzi „nie wiem” udzieliło ponad 16% więcej dziewcząt niż chłopców. 

Natomiast mieszkańcy powiatów przygranicznych w mniejszym stopniu 
skłonni byli uznać uprawianie prostytucji za przejaw wolności seksualnej, 
częściej też mieli trudności z zajęciem wyraźnego stanowiska wobec tej kwe-
stii. Problem z określeniem swej postawy wobec zjawiska prostytucji częściej 
mieli też uczniowie mieszkający na wsi. 

Wchodzenie w sferę zachowań ryzykownych przez młodych ludzi jest czę-
sto wynikiem przypadku, lekkomyślności czy perswazji ze strony środowiska 
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rówieśniczego. Zdarza się, że jednostce o wiele łatwiej jest wkroczyć w ten 
obszar, aniżeli z niego wydostać. Często osoba taka, nawet jeśli bardzo chce 
zerwać ze swoim dotychczasowym postępowaniem, bez pomocy innych osób 
i instytucji nie potrafi rozwiązać swego problemu. Interesującą poznawczo 
kwestią staje się zatem pytanie dotyczące wskazania podmiotów, które mogą 
pomóc osobom prostytuującym się w zerwaniu z procederem.

Młodzież zapytana o to, gdzie osoba nieletnia prostytuująca się może poszuki-
wać pomocy, najczęściej wskazywała na pedagoga szkolnego (50,49%). Dopiero 
na drugim miejscu znalazła się odpowiedź „rodzice” z 43,11% wskazań. Można 
się zastanawiać, dlaczego to nie rodzice są „pierwszą instancją”, do której zwracają 
się młodzi ludzi nieradzący sobie ze swoimi problemami i potrzebujący pomocy. 
Czy przekonanie, że przedstawiciel instytucji może skuteczniej niż rodzic pomóc 
w trudnej sytuacji wynika ze słabości rodziny, z braku komunikacji między dzieć-
mi i rodzicami? Czy raczej jest wynikiem przeświadczenia o trudności i drażliwo-
ści problemu, jakim jest prostytucja? Być może łatwiej rozmawiać z osobą obcą, 
której głównym zadaniem jest pomoc w rozwiązywaniu problemów, z jakimi bory-
ka się młodzież, a która to nie ocenia, nie krytykuje, nie moralizuje i nie karze. 

Inne osoby i instytucje wskazywane były znacznie rzadziej: według 22,79% 
uczniów osoba prostytuująca się może poszukiwać pomocy u swoich rówieśni-
ków. Dla 19,59% badanych osobą taką był ksiądz, a dla 15,16% wychowawca. 
Jeszcze mniej osób uważało, że instytucją tą jest policja – 13,20% wskazań oraz 
przychodnia zdrowia – 10,57% wskazań. Tylko 7,46% respondentów sądziło, 
że osoba prostytuująca się nie może liczyć na żadną pomoc ze strony osób czy 
instytucji i jest skazana na samotne borykanie się ze swym problemem. Jedno-
cześnie ponad 40% badanych stało na stanowisku, że osobie takiej mogą pomóc 
inne organizacje, niewymienione z nazwy w kafeterii. 

Dziewczęta były bardziej niż chłopcy przekonane, że nieletni prostytuujący 
się mogą szukać pomocy u pedagoga szkolnego, rodziców i w innych organi-
zacjach. Wraz z wiekiem respondentów rosło również zaufanie do przychodni 
zdrowia. Im starsi uczniowie tym rzadziej uważali, że pomocy takiej można 
szukać u pedagoga szkolnego. Jednocześnie uczniowie w wieku 15 – 18 lat 
byli bardziej przekonani, że prostytuujący się mogą znaleźć wsparcie u księdza, 
zaś uczniowie najstarsi (19-20 lat) wierzyli, że to policja może służyć pomocą. 
Uczniowie mieszkający w mieście częściej niż ich koledzy z terenów wiejskich 
wskazywali na środowisko rówieśnicze i inne organizacje.

Przygraniczne położenie powiatu i typ szkoły to zmienne, które nie wpły-
wały znacząco na rozkład odpowiedzi na to pytanie. 

Uczniowie zapytani, czy w miejscowości, w której mieszkają znajdują się in-
stytucje, w których osoby prostytuujące się mogłyby szukać pomocy, najczęściej 
nie posiadali wiedzy na ten temat – odpowiedzi „nie wiem” udzieliło 45,87% bada-
nych. Przekonanie, że takich instytucji w ich miejscowości brak wyraziło 42,66% 
respondentów. Jedynie 11,47% uczniów odpowiedziało twierdząco na to pytanie. 
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Brak wiedzy na ten temat częściej przejawiały dziewczęta. Także wiek był kryte-
rium różnicującym odpowiedzi – młodsi uczniowie posiadali ograniczoną biegłość 
w kwestii funkcjonowania instytucji pomocowych w ich miejscu zamieszkania. 
Na lukę instytucjonalną częściej wskazywały osoby starsze, powyżej 17 lat. Brak 
instytucji udzielających pomocy osobom prostytuującym się częściej zauważany 
był przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Pogląd ten może wynikać z faktu, 
że w starszym wieku jest się mocniej osadzonym w środowisku lokalnym i łatwiej 
można zidentyfikować podmioty, które się w tej przestrzeni znajdują. 

Mieszkańcy wsi dostrzegali upośledzenie instytucjonalne obszarów wiej-
skich. Większość z badanych podkreślała absencję podmiotów świadczących 
pomoc osobom prostytuującym się na ich terenie (różnica ponad 40% w po-
równaniu z mieszkańcami miast). Jednakże i mieszkańcy miast mieli problemy 
z identyfikacją takich instytucji – niemal 60% respondentów z terenów miej-
skich nie potrafiło jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie.

Można się zastanawiać, dlaczego młodzież z jednej strony nie ma proble-
mów ze wskazaniem konkretnych osób i jednostek, które mogą pomóc osobie 
prostytuującej się, podmiotów, które funkcjonują na co dzień w ich najbliższym 
otoczeniu, a z drugiej strony ma taki dylemat z określeniem, czy w miejsco-
wości, w której mieszka, takie podmioty się znajdują. Być może nie posiadły 
one jeszcze umiejętności oglądu płaszczyzny instytucjonalnej w szerszej per-
spektywie i postrzegania niektórych jednostek jako tworzących system wspar-
cia dla osób z obszarów ryzyka. Co więcej, ponieważ młodzież w większości 
akcentowała, iż rówieśnicy nie prostytuują się, to możliwym jest postrzeganie 
tego problemy jako kwestii abstrakcyjnej, która zwalnia z umieszczenie tego 
problemu w szerszej perspektywie społeczno-instytucjonalnej.

Transformacja ustrojowa przyniosła szereg zmian w sferze polityki, gospo-
darki czy obyczajowości. Przemiany w tej ostatniej dziedzinie wskazują na libe-
ralizację i relatywizację norm i wartości, jakimi kierują się dziś jednostki. Istotną 
kwestią staje się zatem próba odpowiedzi na pytanie, jakie wartości stanowią 
podstawę systemu aksjologicznego młodzieży, a także jakie normy kierują jej 
postępowaniem. Dlatego też badając system norm i wartości młodych Dolnoślą-
zaków zapytaliśmy ich w pierwszej kolejności o to, jak oceniają zjawiska, które 
przyjęło się uważać za pochodzące z pogranicza normy społecznej. 

Większość nastolatków negatywnie oceniło przede wszystkim zażywanie nar-
kotyków – odpowiedzi „negatywnie” i „raczej negatywnie” udzieliło 84,11% bada-
nych. 11,65% uczniów nie posiadało sprecyzowanej opinii na ten temat, zaś jedynie 
4,24% młodych ludzi pozytywnie wartościowało to zjawisko. Oceny odnoszące się 
do picia alkoholu nie były już tak jednoznacznie negatywne. Pejoratywnie zjawisko 
to zostało ocenione przez 45,57% badanych, natomiast dla niemal 40% uczniów nie 
było ono nacechowane ani pozytywnie ani negatywnie. Dodatnio zjawisko to oce-
niło 15,1% uczniów. Młodzież w przeważającej większości wyraziła negatywną opi-
nię wobec palenia papierosów – 70,17%, jednocześnie 20,20% badanych nie posia-
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dało jednoznacznej opinii na ten temat, zaś 9,63% uznało je za zjawisko pozytywne. 
Ponad 95% uczniów reprezentowało pogląd, że kradzież jest czynem złym, 3,43% 
badanych nie miało zdania, a pozytywnie o zjawisku wypowiedziało się 1,08% ba-
danych. Zdecydowana większość uczniów przeciwna była stosowaniu przemocy 
– zjawisko to było negatywnie oceniane przez niemal 90% badanych, 7,56% wyra-
żało odczucia ambiwalentne wobec tej kwestii, a pozytywną opinię manifestowało 
tylko 2,69% młodych ludzi. Także uprawianie intymnych kontaktów za pieniądze 
większość respondentów postrzegała jako zjawisko złe – negatywne opinie wobec 
tej kwestii podzielało 86,24% badanych, prawie 10% uczniów nie miało zdania, zaś 
jedynie 4% oceniło je dodatnio. Handel pirackimi płytami to zjawisko, które zde-
cydowanie podzieliło młodzież (niemal tyle samo ocen pozytywnych - 30,63%, co 
negatywnych - 31,39%). Brak jednoznacznej opinii wyraziło 37,97% badanych. 

Można się zastanawiać, czy deklaracje werbalne znajdują odzwierciedlenie w za-
chowaniach młodzieży? Wyniki badań ogólnopolskich na temat używania różnych 
substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, papierosy) przez młodzież raczej 
nie potwierdzają tezy o zgodności deklaracji z przejawianymi zachowaniami (por. 
Sierosławski, 2005). Próby picia alkoholu ma za sobą 92,5% gimnazjalistów z klas 
trzecich i 96,7% uczniów szkół ponadgimnazjalnych, zaś przekroczenie progu nie-
trzeźwości (czyli upicie się) zdarzyło się 48,5% gimnazjalistów i 71,2% uczniów 
placówek ponadgimnazjalnych. Przynajmniej raz w życiu papierosy paliło 53,7% 
uczniów gimnazjów i 69,3% uczniów szkół ponadgimnazjalnych, zaś regularnie 
(powyżej 5 papierosów dziennie) pali 6,1% młodzieży z gimnazjów oraz 16% ucz-
niów szkół szczebla ponadgimnazjalnego. Chęć spróbowania narkotyku wyraziła 
ponad 1/5 uczniów gimnazjów (21,9%) oraz 37,9% młodzieży ponadgimnazjalnej, 
do użycia, przynajmniej raz w życiu, marihuany lub haszyszu, które są najpopu-
larniejszymi wśród młodzieży narkotykami, przyznało się 14,2% gimnazjalistów 
oraz 1/3 uczniów szkół ponadgimnazjalnych - 31,5% (Sierosławski, 2005). Biorąc 
zatem pod uwagę wyniki tych badań oraz innych, prowadzonych według tej samej 
metodologii w latach wcześniejszych, trudno uznać, że deklarowanie negatywnych 
postaw wobec zjawisk z pogranicza normy społecznej odnosi się do wszystkich 
komponentów postawy. Można przypuszczać, że komponent behawioralny posia-
dać będzie najsłabszy ładunek, co przekładać się będzie na rozbieżności między 
deklaracjami, a konkretnymi zachowaniami w obszarze badanych zjawisk. 

Jak przedstawiają się wyniki w odniesieniu do zmiennych niezależnych? Chłop-
cy wyrażali bardziej liberalne nastawienie wobec wszystkich zjawisk wymienionych 
w tym pytaniu, częściej uznając je za zjawiska pozytywne i raczej pozytywne, dziew-
częta natomiast posiadały do nich bardziej negatywne podejście. Największe różnice 
między ocenami negatywnymi wyrażanymi przez chłopców i dziewczęta wystąpi-
ły w odniesieniu do zjawiska handlu pirackimi płytami, stosowania przemocy, picia 
alkoholu i uprawiania intymnych kontaktów za pieniądze. Wiek wpływał na ocenę 
zażywania narkotyków, im starsi uczniowie tym rzadziej potępiali to zjawisko. Po-
dobne nastawienie można było zaobserwować w odniesieniu do palenia papierosów, 
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młodzież w starszym wieku miała bardziej pozytywny stosunek do tego zjawiska. 
Także młodzież z obszarów przygranicznych częściej niż inni manifestowała swą ne-
gatywną postawę wobec palenia papierosów. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 
częściej niż uczniowie gimnazjów wyrażali ambiwalentne odczucia wobec takich 
zjawisk jak zażywanie narkotyków, picie alkoholu i palenie papierosów. Uczniowie 
gimnazjów prezentowali bardziej negatywne postawy wobec tych zjawisk. Młodzież 
z miast w większym stopniu aprobowała picie alkoholu i handel pirackimi płytami, 
częściej też unikała przyjęcia jednoznacznego stanowiska wobec tych zjawisk. 

Dla młodzieży najważniejszymi wartościami życiowymi były miłość, ro-
dzina, zdrowie i religia (wiara, Bóg), czyli wartości, które cenione są przez ogół 
Polaków (por. CBOS, 2005). Miłość, uznana za wartość najważniejszą, uzyska-
ła aż 53,94% najwyższych not na skali wartości, zaś 25,48% badanych umieści-
ło ją w środku skali. Rodzinie, która znalazła się na drugiej pozycji, przypisano 
jeszcze więcej ocen najwyższych – za najważniejszą wartość uznało ją 55,46% 
badanych, zaś w środku skali lokowało ją 22,78% uczniów. Zdrowie otrzyma-
ło 45,19% ocen najwyższych, miejsce w środku skali wartości tej przypisało 
29,52% młodych ludzi. Religia, wiara, Bóg to najważniejsza wartość według 
35,64% uczniów, zaś 32,97% badanych umieściło ją w środku skali. 

Na kolejnych miejscach na skali wartości znalazły się: poczucie bezpieczeń-
stwa, szacunek, samodzielność, indywidualizm, odpowiedzialność, zaufanie, 
zaradność życiowa i wiedza. Wśród wartości, którym młodzież przypisała 
średnie znaczenie wymieniono wolność, równość, tolerancję, wygodne życie, 
pieniądze, sprawiedliwość, gotowość niesienia pomocy, pracowitość, patrio-
tyzm, spryt i seks. Według młodzieży, wartości, którymi najrzadziej kierują się 
w życiu, to zachłanność, przemoc, zazdrość, cwaniactwo i egoizm. 

Systemy aksjologiczne chłopców i dziewcząt były porównywalne. Najważniej-
szymi wartościami dla obu płci były miłość, rodzina, zdrowie i wiara. Chłopcy 
wyżej niż dziewczęta cenili takie przymioty jak zaradność życiowa i samodziel-
ność, przywiązywali też większą wagę do pieniędzy i wygodnego życia. Dziewczę-
ta natomiast większe znaczenie nadawały takim wartościom jak zaufanie, wiedza, 
tolerancja, równość i sprawiedliwość. Przedstawiciele obu płci najniżej oceniali ta-
kie cechy jak zachłanność, seks, przemoc, egoizm, cwaniactwo i zazdrość. Pewne 
zróżnicowanie systemów aksjologicznych, ze względu na płeć, może wynikać z od-
miennych wzorców socjalizacji chłopców i dziewcząt. Ci pierwsi wychowywani 
są częściej w duchu „indywidualistycznym”, preferującym samodzielność, rywa-
lizację, nakierowanie na osiągnięcie sukcesu, odwagę, umiejętność podejmowania 
decyzji, przywództwo. Dziewczęta natomiast częściej wychowuje się w stylu „ko-
lektywistycznym”, podkreśla się i wpaja im takie cechy jak potulność, pracowitość, 
poświęcanie się, umiejętność współpracy, dzielenia się z innymi. 

System wartości mieszkańców wsi został zdominowany przez indywidualizm, 
gotowość niesienia pomocy, tolerancję i sprawiedliwość. Mieszkańcy miast natomiast 
podkreślali wagę zaufania. Jednocześnie wyżej na skali wartości umieścili przemoc. 
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Dostrzegalne także są niewielkie rozbieżności w systemie aksjologicznym 
młodzieży rozpatrywanym ze względu na zmienną „typ szkoły”. Dla uczniów 
gimnazjum ważniejszą cechą była zachłanność (szósta pozycja na skali; ucznio-
wie szkół ponadgimnazjalnych umieścili tę wartość dopiero na 25. pozycji – być 
może pojęcie to było dla gimnazjalistów niezrozumiałe i stąd tak duża rozbież-
ność wskazań). Jednocześnie uczniowie gimnazjum silniej podkreślali znaczenie 
wiedzy. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mocniej waloryzowali zaufanie, 
gotowość niesienia pomocy i tolerancję. Uczniowie powiatów przygranicznych 
większe znaczenie nadawali zachłanności, w niej upatrując istotną wartość ży-
ciową. Znalazła się ona na 4. pozycji. Większą wagę przywiązywali również do 
wiedzy, częściej wyrażali aprobatę dla przemocy. Natomiast mniejsze znaczenie 
niż uczniowie z powiatów położonych w głębi województwa młodzież z pograni-
cza nadawała takim cechom jak tolerancja i sprawiedliwość.

Zapytaliśmy również uczniów jakie cechy jednostki i uwarunkowania struk-
turalne mają największe znaczenie dla osiągnięcia sukcesu życiowego, nie pre-
cyzując przy tym, co kryje się pod pojęciem „sukces życiowy”, a tym samym 
pozwalając badanym samodzielnie je zdefiniować. 

Według młodzieży największą rolę w osiągnięciu sukcesu życiowego od-
grywają przymioty jednostki, to znaczy charakter i umysł. Respondenci wy-
soko oceniali również wykształcenie. Na trzeciej pozycji znalazły się dobre 
znajomości, układy, które mogą ułatwiać osiągnięcie nobilitacji społecznej. Na 
kolejnych pozycjach młodzież wymieniała zawód, jaki się wykonuje, miejsce 
pracy oraz wysokość zarobków, czyli elementy łączące się z aktywnością na 
rynku pracy. Na 7. pozycję trafiła władza – jej posiadanie lub dostęp do niej, 
w dalszej zaś kolejności wymieniono: zamożność rodziców, wygląd, miejsce 
zamieszkania oraz wiek. Zdecydowanie mniejsze znaczenie młodzież przypi-
sywała takim cechom jak płeć i przynależność partyjna. 

Warto podkreślić, że oceniając szanse osiągnięcia sukcesu życiowego w kon-
tekście dysponowania określonymi zasobami młodzież w pierwszej kolejności 
wskazała na kryteria merytokratyczne, zależne od indywidualnych możliwości 
i osiągnięć jednostki. Jednocześnie żadna ze zmiennych niezależnych w zasad-
niczy sposób nie różnicowała odpowiedzi na to pytanie. 

Oprócz systemu wartości, którym kierowała się młodzież, badaniu poddane zo-
stało zjawisko relacji zachodzących pomiędzy młodymi ludźmi a ich otoczeniem. 
Zapytano zatem, które osoby cieszą się szacunkiem, kto z bliższego i dalszego oto-
czenia młodych ludzi stanowi dla nich autorytet, z czyją opinią w swoim codzien-
nym życiu i postępowaniu liczą się najbardziej. Badania dowiodły, że najwyższym 
autorytetem dla młodych ludzi jest matka. Na drugim miejscu uczniowie wymie-
niali swoją sympatię – dziewczynę, chłopaka, zaś na trzecim znalazł się ojciec. 
Młodzież w swym codziennym postępowaniu liczyła się również z opinią przyja-
ciół, rodzeństwa i innych członków rodziny oraz rówieśników, w pierwszej kolej-
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ności tych spoza klasy, w drugiej tych, z którymi uczą się w jednej klasie. W na-
stępnej kolejności uczniowie sygnalizowali, iż w swoim codziennym postępowaniu 
nie biorą pod uwagę żadnych opinii. Najmniejszy wpływ na zachowanie badanych 
mieli katecheta, dyrektor szkoły, wychowawca, ksiądz i nauczyciele. 

Rozkłady odpowiedzi według poszczególnych zmiennych nie odbiegały za-
sadniczo od rozkładu ogólnego. Uzyskane wyniki potwierdzają, że dla młodzieży 
osobą, która cieszy się największym autorytetem była matka. To z jej opinią liczą 
się w swym codziennym postępowaniu, ona ma największy wpływ na ich zacho-
wanie i działania. Mniejszą estymą młodzież darzyła swych ojców, zazwyczaj 
autorytet ojcowski przegrywał z osobistą oceną sytuacji lub z opinią sympatii. 

Chłopcy częściej niż dziewczęta kierowali się w swym postępowaniu opinia-
mi pochodzącymi od księdza, co więcej dla dziewcząt był to najmniej opinio-
twórczy podmiot. Natomiast mieszkańcy miast wyrażali swą większą niezależ-
ność deklarując, że w swym codziennym postępowaniu bardzo często kierują się 
jedynie własnym osądem sytuacji (druga pozycja na skali). Jednocześnie podkre-
ślali swe więzi z rodzeństwem, częściej niż mieszkańcy wsi opierając się na opi-
nii tych członków rodziny. Uczniowie gimnazjów dawali wyraz przekonaniu, że 
na system norm ma wpływ środowisko rówieśnicze, przede wszystkim koledzy. 
Uczniowie z terenów pogranicza negatywnie oceniali przedstawicieli szkoły jako 
instytucji, deprecjonując przede wszystkim swe relacje z wychowawcą. 

Badani niezależnie od zmiennych, opisując swe relacje z najbliższym oto-
czeniem, sygnalizowali, że najsilniejsza więź i najbardziej pozytywny kontakt 
także łączy ich z matką. Uczniowie pozytywnie oceniali również swe relacje 
z rówieśnikami spoza klasy. Na trzecim miejscu wymienione zostały relacje 
z ojcem, a na czwartym z rówieśnikami z klasy. Warto zauważyć, że respon-
denci biorąc pod uwagę swe związki z rodzicami, częściej wartościowali pozy-
tywnie związek z matką, zarówno w aspekcie emocjonalnym jak i opiniotwór-
czym. Mniej pozytywnie oceniali swe relacje z dyrekcją szkoły i księdzem, 
a najgorzej stosunki z wychowawcą i katechetą. 

Czy wobec uzyskanych odpowiedzi można mówić o kryzysie rodziny? Z pew-
nością rodzina zmienia swoje oblicze, następuje przedefiniowanie ról, zarówno ro-
dziców, jak i dzieci, konwersji ulegają oczekiwania artykułowane wobec wszystkich 
jej członków, normy, wzorce zachowania i socjalizacja . Ewoluuje również sam mo-
del rodziny. W coraz większym stopniu staje się ona polem negocjacji wzajemnych 
praw i obowiązków, a nie systemem sztywno określonych norm przypisanych po-
szczególnym aktorom. Dlatego czasem tak trudno rodzicom znaleźć płaszczyznę 
porozumienia z własnymi dziećmi. Uwidacznia się to zwłaszcza w relacjach z oj-
cem. Młodzież wskazywała na utrudnioną komunikację z tym rodzicem. Mimo, że 
większość badanych pochodziła z rodzin pełnych, posiadała dwoje biologicznych 
rodziców, można zaobserwować pewną emanację zjawiska „nieobecnego ojca”. 
Społeczne przypisanie odmiennych norm i wzorców zachowań rolom matki i ojca 
powoduje, że to matki w pierwszej kolejności są odpowiedzialne za tworzenie i utrzy-
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mywanie pozytywnych więzi między członkami rodziny, w ich osobach skupione 
są także funkcje opiekuńczo – wychowawcze. Ojcowie w społecznej świadomości 
odpowiedzialni są przede wszystkim za utrzymanie rodziny i kontakty ze światem 
zewnętrznym. Ich rola w budowaniu i pielęgnowaniu relacji wewnątrzrodzinnych 
ulega zmarginalizowaniu. W związku z tym trudniej im nawiązać satysfakcjonują-
cy i pełnowartościowy kontakt ze swoimi dziećmi. Stąd być może pewna niesyme-
tryczność w wartościowaniu przez młodzież relacji z obojgiem rodziców. 

Jednocześnie w kontekście pytania o kryzys rodziny, warto podkreślić, że 
rodzina posiadała dla młodzieży pierwszorzędne znaczenie, zajmując wysokie 
pozycje w systemie aksjonormatywnym młodych ludzi. Została uznana za jedną 
z najważniejszych wartości życiowych, a rodzice i inni członkowie rodziny po-
strzegani byli jako ważne podmioty mające wpływ na postępowania jednostki. 

Wydaje się, że młodzież wysoko ceni związki emocjonalne z rodzicami, 
którzy stanowią dla niej punkt odniesienia i pomagają w procesie dojrzewania 
i dorastania, ale jednocześnie badani podkreślili bezradność rodziców wobec 
trudnych kwestii i problemów, jakie niesie współczesność. W związku z tym 
nie postrzegają opiekunów jako te osoby, które skutecznie potrafią im pomóc.

Znacznie bardziej uprawnione jest twierdzenie o kryzysie szkoły jako „środowi-
ska wychowującego”. Uczniowie bardzo krytycznie oceniali swe relacje ze wszyst-
kimi przedstawicielami tej instytucji, nie darząc ich zarówno zaufaniem, jak i sza-
cunkiem. Ani nauczyciele, ani wychowawca, ani dyrektor szkoły czy katecheta nie 
byli dla nich autorytetem. Uczniowie podkreślali również, że w swym codziennym 
postępowaniu nie kierują się opiniami i wskazówkami tych osób. Konstatacja ta nie 
napawa optymizmem, zwłaszcza jeśli przyjmiemy założenie, że szkoła powinna 
nie tylko uczyć, ale również włączać się w proces wychowania młodzieży. 

Ogólny wniosek, jaki nasuwa się po przeanalizowaniu całości materiału 
badawczego jest następujący: młodzież dolnośląska cechuje się niską mobil-
nością światopoglądową, posiada ugruntowany system aksjonormatywny, ne-
gatywnie wypowiada się o prostytucji i innych zjawiskach z pogranicza normy 
społecznej, w dużej mierze też niekorzystnie odnosi się do osób, które według 
niej łamią normy społeczne. Można powiedzieć, że przemiany zachodzące we 
współczesnym świecie nie wpływają na światopogląd i postawy młodych ludzi 
w stopniu, który skłonni bylibyśmy, my dorośli, podejrzewać. 

KONKLUZJE 
● Młodzież okazała się być zbiorowością, która nie miała problemów z poprawnym 

rozumieniem definicji prostytucji, co więcej, istniała wśród respondentów świado-
mość, iż jest to przestępstwo. Be względu na zmienne niezależne badani potwierdzili 
także, iż współcześnie proceder ten uprawiają tak chłopcy, jak i dziewczęta (77%). 

● 1/5 respondentów przyznała, że w ich otoczeniu są osoby prostytuujące się. Wśród 
powodów uprawiania prostytucji można wyszczególnić trzy grupy przyczyn. Jedną 
z nich jest szeroko rozumiana satysfakcja o charakterze emocjonalno-psychicznym, 



drugą satysfakcja osiągana na płaszczyźnie materialnej, trzecią natomiast stanowią 
bliżej nieokreślone przyczyny, mające charakter „sytuacyjno-substytucyjny”. We-
dług młodzieży prostytuowanie się może być równocześnie traktowane jako moż-
liwość łatwego zarobienia pieniędzy, a jednocześnie jako sposób na odreagowanie 
kłopotów rodzinnych, tzw. „odskocznia”, płaszczyzna zastępcza, substytut właśnie. 
Nie mniej zatrważający jest fakt, iż niemały odsetek badanych (około 20%) syg-
nalizował przyczyny, które są pozbawione jakiegokolwiek refleksyjnego podejścia 
do świata społecznego. Argument typu: „a dlaczego by nie” oraz „bo tak w wy-
szło” mogą wskazywać nie tylko na fakt, iż gro młodych ludzi wykazuje indolencję 
w określaniu swoich potrzeb, ale również brak umiejętności w sprecyzowaniu włas-
nych uczuć oraz potrzeb. 

● Według badanych, popularnym miejscem prostytuowania się nieletnich są dyskote-
ki. Młodzież uprawia prostytucję także w agencjach towarzyskich, które były wska-
zywane przede wszystkim przez respondentów w wieku 15-16 lat (48,33%) i 17-18 
lat (43,21%) bez względu na to, czy pochodzili z obszarów wiejskich, czy też z miast. 
Jednocześnie mieszkania, postrzegane jako dogodne lokum do rozpoczęcia współ-
życia seksualnego, nie zostały uznane za miejsca dogodne do uprawiania prostytucji 
(około 15% wskazań). 

● Młodzież w wieku 15-16 lat, niezależnie od miejsca zamieszkania, opisywała osoby 
prostytuujące przede wszystkim przez pryzmat biernego prezentowania swej sek-
sualności. Jednostki starsze, czyli pomiędzy 17. a 18. rokiem życia znacznie częś-
ciej wskazywały na cechy nawiązujące do czynnej ekspozycji seksualności. Część 
młodzieży zwróciła uwagę na fakt, iż jednostki prostytuujące się w ogóle nie muszą 
czymkolwiek wyróżniać się na tle pozostałych. Akcentowała to co 20. osoba (około 
5%), przede wszystkim w wieku 17 – 18 lat, w większości chłopcy (71,88%). 

● Stosunek młodzieży do rówieśników, którzy uprawiają prostytucję, wywołuje skraj-
ne emocje od empatii aż do negatywnego postrzegania tych osób. W tej zbiorowości 
dominowała postawa negatywnie oceniająca osoby prostytuujące się, co oznacza, iż 
nie ma żadnych argumentów, które mogłyby tłumaczyć uprawianie tego procederu. 
Jest to zło, które wzbudza obrzydzenie, a same jednostki zasługują na pogardę, a na-
wet potępienie.

● Większość młodzieży (64,1%) uważa również, że rodzice / opiekunowie nie wie-
dzą o prostytuowaniu się swych dzieci. Jedynie 5,77% z nich wyraziło przekona-
nie, iż rodzice mają świadomość faktu uprawiania prostytucji przez swoje dziecko, 
a 30,11% młodych Dolnoślązaków nie potrafiło jednoznacznie stwierdzić, czy rodzi-
ce orientują się, czym zajmuje się ich pociecha. 

● Instytucjami, które, zdaniem młodych Dolnoślązaków, mogłyby pełnić funkcję 
pomocową w wychodzeniu z procederu prostytucji są: pedagog szkolny (50,49%), 
rodzice (43,11%), rówieśnicy (22,79%), a także ksiądz (19,59%) oraz wychowawca 
(15,16%). Na dalszych miejscach znalazły się policja (13,20%) oraz przychodnia 
zdrowia (10,57%). 

IV. dolnośląska młodzIeż Wobec prostytucjI róWIeśnIczej58



V. LIDERZY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 
WOBEC PROCEDERU PROSTYTUCJI NIELETNICH 

Jakość życia społeczności lokalnych, oprócz wielu czynników obiektyw-
nych, takich jak dochód i wydatki na jednego mieszkańca, nakłady inwestycyjne, 
wspieranie i rozwój różnych form aktywności obywatelskiej, zależna jest również 
od problemów społecznych, charakteryzujących dane terytorium. Ważną kwestią 
jest, by umieć zdefiniować te zjawiska, wskazać sposoby i strategie prowadzące 
do ich rozwiązania oraz podmioty realizujące działania na rzecz zniwelowania 
ich przyczyn lub skutków. Dlatego też w badaniu ujęto szereg kwestii, mających 
na celu określenie, w jaki sposób liderzy, jako osoby „znaczące” dla społeczności 
lokalnych oraz mieszkańcy, postrzegają swą społeczność lokalną (określoną jako 
teren powiatu) poprzez pryzmat problemów społecznych i strategii ich rozwiązy-
wania, zarówno w perspektywie indywidualnej, jak i systemowej. 

Jaki obraz wyłania się z odpowiedzi liderów? Za najpoważniejsze problemy 
społeczne występujące na terenie powiatu uznano bezrobocie, ubóstwo oraz 
alkoholizm dorosłych. Na bezrobocie jako duży problem społeczny wskazało 
niemal 80% liderów (77,57%), jednocześnie tylko niecałe 10% (8,71%) z nich 
uznało, że zjawisko to nie stanowi problemu społeczności lokalnych. Negatyw-
nymi zjawiskami, generującymi poważne problemy społeczne były według re-
spondentów również alkoholizm dorosłych (68,23%) oraz ubóstwo (68,07%). 
Taka percepcja węzłowych problemów społeczności lokalnej nie jest niczym 
zaskakującym. Od kilkunastu lat wysoki poziom bezrobocia i pogłębiające się 
rozwarstwienie ekonomiczne ludności Polski powodują, że znaczna część spo-
łeczeństwa znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. Wyniki badań przepro-
wadzonych przez GUS w 2001r. wskazują, że w ponad połowie (57%) badanych 
gospodarstw domowych wydatki kształtowały się poniżej minimum socjalne-
go, zaś niemal 10% żyło poniżej minimum egzystencji. 

Co prawda, z badań prowadzonych w ramach Diagnozy Społecznej 2005 wyni-
ka, że odsetek gospodarstw domowych deklarujących, że osiągany przez nie stały 
dochód nie pozwala na zaspokojenie bieżących potrzeb, systematycznie spada, tym 
niemniej i tak jest wysoki – w roku badania, gospodarstwa, które miały problemy 
z zaspokojeniem bieżących potrzeb stanowiły 37% próby badawczej. Bezrobocie 
i ubóstwo to także dwa główne powody korzystania ze świadczeń pomocy spo-
łecznej na Dolnym Śląsku i od 1999r. stan ten nie uległ zmianie. W 2006r. z powo-
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du biedy różnymi formami wsparcia objętych zostało 74.799 rodzin, co stanowiło 
58,97% ogółu rodzin objętych pomocą instytucjonalną oraz 205.091 osób, wcho-
dzących w skład gospodarstwa domowego. Prawie 1/3 (31,98%) rodzin objętych 
pomocą z tego powodu mieszkała na terenach wiejskich. 

Bezrobocie stanowi drugą, niemal równie powszechną przyczynę korzysta-
nia ze świadczeń pomocy społecznej na Dolnym Śląsku. W 2006r. wsparcie 
z tego tytułu otrzymało 69.414 rodzin (204.422 osoby), co stanowiło 54,73% 
ogółu rodzin, w tym 24.067 rodzin mieszkających na wsi (34,67%). 

Wyniki badań GUS (2007) potwierdzają także silne sprzężenie zjawiska 
ubóstwa i bezrobocia. Sytuacja jednostki na rynku pracy posiada kluczowe 
znaczenie dla statusu materialnego i społecznego jej samej oraz rodziny. Ubó-
stwem zagrożone są przede wszystkim osoby bezrobotne oraz ich rodziny. 
W 2006r., stopa ubóstwa skrajnego w gospodarstwach domowych z przynaj-
mniej jedną osobą bezrobotną wynosiła 19%, zaś w rodzinach, w których nie 
było osób pozbawionych pracy – 6%. 

Długotrwałe pozostawanie bez pracy, brak pieniędzy na zaspokojenie po-
trzeb swoich i swojej rodziny może rodzić frustrację i zwiększać podatność 
osób na różnego rodzaju uzależnienia, przede wszystkim od alkoholu. Moż-
na więc uznać, że liderzy dokonali trafnej diagnozy sytuacji swojego powiatu 
i kwestii leżących u podstaw wykluczenia społecznego.  

W następnej kolejności na mapie problemów społeczności lokalnej liderzy 
umieścili alkoholizm młodzieży (47,9%). Z badań The European School Survey 
Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD) wynika, że w Polsce najbardziej 
popularną substancją psychoaktywną wśród młodzieży jest właśnie alkohol, 
a znaczna część młodzieży (ponad 90% uczniów gimnazjów i szkół ponad-
gimnazjalnych) w momencie badania miała już za sobą próby picia alkoholu. 
Względnie często pije alkohol niemal 80% uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
i ponad 65% uczniów gimnazjów. 

Badania ESPAD unaoczniają również, że następują przemiany obyczajowe 
w zakresie spożywania alkoholu przez młodzież, co może budzić niepokój, jeśli 
spojrzy się na tę kwestię z perspektywy zdrowia publicznego, norm prawnych 
czy generowania problemów społecznych. Wyłoniony na podstawie tych wyni-
ków obraz piętnastolatków wskazuje, iż picie alkoholu stało się dla nich normą, 
przynajmniej w sensie statystycznym. Obserwacje takie stały się także udzia-
łem dolnośląskich liderów, którzy umieścili alkoholizm młodzieży na czwar-
tym miejscu wśród problemów społecznych własnego powiatu. 

Przestępczość młodzieży to kolejne zjawisko, które w percepcji liderów sta-
nowiło poważny problem społeczny. Czy i w tym przypadku liderzy odnosili się 
do rzeczywiście obserwowanych przejawów tego zjawiska? Z „Raportu o zjawi-
skach patologii społecznej, stanie przestępczości i demoralizacji nieletnich oraz 
przedsięwzięciach w zakresie prewencji kryminalnej w 2005 roku” (2006), przy-
gotowanego przez Komendę Główną Policji wynika, że w 2005r. było 50.974 osób 
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nieletnich, które popełniły 71.482 czyny karalne. Liczba ta stanowiła 5,2% ogółu 
przestępstw stwierdzonych. Osoby nieletnie najczęściej popełniały przestępstwa 
narkotykowe (16% czynów karalnych do ogółu przestępstw stwierdzonych w tej 
kategorii) i przestępstwa kryminalne, w tym powodujące uszczerbek na zdrowiu 
– 20%, bójki i pobicia – 15,4%, rozboje, kradzieże rozbójnicze i wymuszenia 
– 19,2%, zgwałcenia – 5,8% czynów popełnionych przez nieletnich sprawców. 
Dolny Śląsk przoduje w statystykach przestępczości nieletnich – w 2005r. niemal 
10% ogółu czynów karalnych zostało popełnionych przez osoby nieletnie i była 
to liczba najwyższa w skali kraju. Tym niemniej, na tle ogólnej liczby przestępstw 
popełnianych corocznie w naszym kraju skala przestępczości nieletnich nie jest 
na tyle duża, by móc jednoznacznie twierdzić, że zjawisko to stanowi poważny 
problem społeczny. Jednak w percepcji dolnośląskich liderów skala przestępczo-
ści nieletnich była ujmowana jako zjawisko poważniejsze (niewiele, ale jednak) 
niż przestępczość dorosłych. Jednakże, biorąc pod uwagę zarówno statystyki po-
licyjne, jak i odpowiedzi liderów na inne pytania, zwłaszcza o system wartości 
młodych ludzi, wydaje się, że liderzy w tym przypadku kierowali się raczej ste-
reotypem niż odniesieniem do stanu faktycznego. 

W dalszej kolejności liderzy wskazali na łapówkarstwo, naruszanie praw pra-
cowniczych oraz na narkomanię, jako na źródła problemów społecznych. Zaś zja-
wiskami, które według liderów w najmniejszym stopniu generują kłopoty w ich 
społecznościach lokalnych były prostytucja, bezdomność i prostytucja nieletnich. 

Kobiety powszechniej niż mężczyźni zwracały uwagę na alkoholizm doro-
słych, częściej również postrzegały bezrobocie jako poważny problem społecz-
ny. Zaznaczyć należy, iż zawody pracownika socjalnego, kuratora, psychologa, 
pedagoga szkolnego czy pracownika służby zdrowia są silnie sfeminizowane. 
Ponieważ osoby wykonujące te profesje łatwiej mogą zetknąć się z takimi prob-
lemami, jak nadużywanie alkoholu czy bezrobocie, stąd też prawdopodobnie 
częściej wyrażana przez kobiety opinia, że zjawiska te stanowią poważny prob-
lem lokalnej społeczności. 

Na terenach przygranicznych problemy społeczne skupiają się jak w soczew-
ce. Tak przynajmniej wynika z odpowiedzi respondentów. Liderzy mieszkający 
na pograniczu wskazywali na większą niż na innych terenach skalę zjawisk 
negatywnych. Za najważniejsze problemy terenów przygranicznych osoby ba-
dane uznały bezrobocie, biedę, alkoholizm dorosłych oraz przestępczość doro-
słych i młodzieży. Liderzy podkreślali wagę syndromu zjawisk negatywnych 
wzajemnie ze sobą sprzężonych. W ich opinii bezrobocie wpływa na doświad-
czanie czy pogłębianie się ubóstwa, zjawiska te mogą sprzyjać pojawianiu się 
nałogów, zaś zachowania o charakterze przestępczym stają się elementem stra-
tegii postępowania w sytuacji, gdy inne sposoby osiągnięcia sukcesu są dla 
jednostki nieosiągalne (por. Merton, 2002).

Liderzy z terenów pogranicza częściej niż mieszkańcy ziem położonych 
w centrum województwa stykali się z problemem naruszania praw pracow-
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niczych. Fakt ten prawdopodobnie związany jest z większymi możliwościami 
podjęcia tzw. pracy „na czarno”, czemu sprzyja bliskość granicy. Nielegalny 
charakter zatrudnienia powoduje, że osoba wykonująca pracę nie posiada żad-
nych gwarancji zabezpieczających jej prawa, co może powodować nadużycia 
ze strony nieuczciwego pracodawcy. Także skala innych problemów, takich jak 
prostytucja, w tym prostytucja nieletnich oraz bezdomność jest w opinii li-
derów z terenów przygranicznych bardziej zauważalna niż dla mieszkających 
w centrum województwa. Bliskość granicy, różnice wynikające z odmienno-
ści etapów rozwoju gospodarczego i dysproporcje dochodów między osobami 
mieszkającymi po różnych stronach granicy, zwiększają, według liderów, ryzy-
ko występowania zachowań patologicznych i kryminogennych. 

Brak różnic między typami respondentów w ocenie skali negatywnych zja-
wisk społecznych obserwujemy jedynie w odniesieniu do takich problemów jak 
alkoholizm, narkomania i łapówkarstwo. Zarówno liderzy mieszkający w cen-
trum województwa, jak i ci z terenów przygranicznych przypisują tym zjawi-
skom podobne natężenie występowania. 

Mieszkańcy miast częściej niż osoby zamieszkujące tereny wiejskie dekla-
rowali, że stykają się z takimi zjawiskami jak przestępczość młodzieży, narko-
mania i prostytucja nieletnich. Ze względu na charakter przestrzeni miejskiej: 
typ zabudowy, dużą gęstość zaludnienia, rozluźnienie relacji międzyludzkich, 
mniejszy zakres kontroli społecznej, pewne zjawiska patologiczne odznaczają 
się tu większą częstotliwością występowania. Ze statystyk policyjnych wyni-
ka, iż ponad 85% wszystkich przestępstw osób nieletnich popełnianych jest 
w miastach, także w nich łatwiej zdobyć narkotyki, zaś większa anonimowość 
i rozluźnienie norm moralnych sprzyja prostytucji. Można przypuszczać, że 
obszary wiejskie są pod tym względem bardziej tradycyjne, kontrola społeczna 
grupy jest tu silniejsza, a zachowania patologiczne bardziej rzucają się w oczy. 
Okoliczności te powodują, że na wsi niektóre zjawiska, generujące potencjalne 
problemy społeczne charakteryzują się mniejszą częstotliwością występowania 
niż na obszarach miejskich. 

Natomiast zmienne „wiek” i „poziom wykształcenia” nie różnicowały od-
powiedzi respondentów. 

Liderzy w znaczącej mierze opierali swoje przekonania na obserwacjach, 
czego potwierdzeniem była umiejętność wskazania przez ponad 85% (86,49%) 
badanych konkretnych przypadków, świadczących o występowaniu tych prob-
lemów na terenie ich powiatu. Bezpośrednim kontaktom z przykładami nieko-
rzystnych zjawisk społecznych sprzyjało przygraniczne położenie powiatu, zaś 
inne zmienne nie różnicowały odpowiedzi. 

Zjawiskiem, które liderom najłatwiej dostrzec na mapie problemów społecz-
nych, był alkoholizm dorosłych. Ponad 70% (77,25%) z nich zetknęło się bezpo-
średnio z przynajmniej jedną osobą, borykającą się z takim problemem. Niemal 
równie często liderzy stykali się z konkretnymi przejawami takich problemów 
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społecznych jak bezrobocie (67,84% wskazań), bieda, ubóstwo (59,61%), oraz al-
koholizm młodzieży (59,22%) i narkomania (48,24%). Zjawiskiem w mniejszym 
stopniu obserwowalnym było naruszanie praw pracowniczych (39,61% wskazań), 
przestępczość młodzieży (37,65%), bezdomność (32,16%) oraz przestępczość 
dorosłych (30,2%). Najmniej osób zetknęło się bezpośrednio z przypadkami 
wręczania lub brania łapówek (25,1%) oraz prostytucją. Co interesujące, z odpo-
wiedzi respondentów wynika, że częściej osobiście zetknęli się z przypadkami 
prostytucji osób nieletnich (23,53%) niż dorosłych (18,82% wskazań). Natomiast 
liderzy z terenów pogranicza relatywnie częściej niż osoby z powiatów poło-
żonych w głębi województwa deklarowali bezpośrednią znajomość problemów 
społecznych. Odnosi się to niemal do wszystkich zjawisk niekorzystnych, o które 
pytano respondentów. Najczęściej osobiście znane były im przypadki związane 
z nadużywaniem alkoholu, przez dorosłych i młodzież, przypadki narkomanii 
i łapówkarstwa, częściej również, niż badani z powiatów położonych w centrum 
województwa, wskazywali na bezrobocie, przestępczość dorosłych i młodzieży, 
prostytucję, w tym prostytucję nieletnich, bezdomność i ubóstwo. 

Mężczyźni mocniej niż kobiety podkreślali bezpośrednie styczności z ta-
kimi problemami społecznymi jak łapówkarstwo, naruszanie praw pracowni-
czych, prostytucja i bezdomność, czyli na zjawiska powiązane w mniejszym 
czy większym stopniu ze sferą publiczną życia społecznego. Kobiety miały 
większy kontakt z przypadkami ubóstwa i biedy. Natomiast liderzy zamiesz-
kujący przestrzeń miejską częściej niż osoby mieszkające na wsi miały bezpo-
średnią styczność z takimi problemami jak alkoholizm dorosłych i młodzieży, 
narkomania, łapówkarstwo, naruszanie praw pracowniczych, przestępczość 
dorosłych, przestępczość młodzieży, prostytucja oraz prostytucja nieletnich. 

Instytucją, która według liderów najskuteczniej może pomóc osobom boryka-
jącym się z poważnymi problemami jest rodzina (71,28% wskazań). Pogląd taki 
nie jest rzeczą zaskakującą, bowiem rodzina jest jedną z najważniejszych wartości 
w życiu Polaków, jawi się jako azyl i źródło wsparcia w momentach życiowych 
trudności. Liderzy mogli upatrywać źródeł skuteczności pomocy uzyskiwanej w ra-
mach rodziny, po pierwsze, w moralnym zobowiązaniu do wsparcia osoby mającej 
kłopoty, ciążącym zazwyczaj na członkach rodziny, po drugie zaś w szybkiej mo-
bilizacji zasobów, elastyczności działania i braku formalności, często koniecznych 
do uzyskania pomocy z innych źródeł. Także instytucje samorządowe i rządowe 
postrzegane są jako podmioty, które powinny rozwiązywać problemy społeczności 
lokalnych. Ponad 60% (60,84) badanych wyraziła przekonanie, że w sytuacjach 
kryzysowych skuteczna pomoc powinna być domeną gminy, a niemal połowa z re-
spondentów (49,35%) była zdania, że pomocy takiej powinny udzielać struktury 
i instytucje państwowe. Gmina stanowi pierwszy, najbliższy obywatelowi poziom 
władzy. Zadania gminy winny być ukierunkowane na pomnażanie dobrobytu jej 
mieszkańców, tworzenie warunków rozwoju, a także form pomocy tym mieszkań-
com, którzy nie potrafią samodzielnie poradzić sobie z życiowymi kryzysami. Stąd 
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też przekonanie, że to właśnie ta jednostka, zaraz po rodzinie, zobowiązana jest do 
pomocy w sytuacjach problemowych. 

W przypadku niektórych kwestii, związanych z takimi zjawiskami jak bez-
robocie, ubóstwo, rozwój gospodarczy, trudno jest poszukiwać rozwiązań je-
dynie na poziomie lokalnym, potrzebne są również działania systemowe, które 
mogą wpłynąć na globalną skalę zjawiska. Stąd też wynika przekonanie, że 
władze państwowe powinny skutecznie pomagać w przezwyciężaniu proble-
mów społecznych. Organizacje pozarządowe stanowią kolejny element syste-
mu wsparcia osób z obszarów problemowych, wyodrębniany przez liderów. 
Co trzeci z nich (33,94%) uznał, że to podmioty non – profit mogą świadczyć 
skuteczną pomoc w trudnościach życiowych. Niemal tyle samo osób (32,9%) 
wskazało na powiat. Ponad 1/5 respondentów (23,76%) wyraziła przekonanie, 
że ludzie powinni samodzielnie zmieniać swój los, że to na nich przede wszyst-
kim spoczywa odpowiedzialność za zmianę swojej niekorzystnej sytuacji ży-
ciowej, a inne podmioty mogą jedynie dostarczać dodatkowe wsparcie. 

Uzyskane odpowiedzi wskazują, że kościół nie jest instytucją, której liderzy 
przypisywali dużą skuteczność w działaniu na rzecz osób potrzebujących. Tylko 
18,8% z nich oceniała pozytywnie efektywność pomocy świadczonej przez ten 
podmiot życia społecznego. W świadomości liderów dokonało się więc prawdopo-
dobnie oddzielenie funkcji sakralnych Kościoła od jego powinności społecznych, 
czy w węższym ujęciu, opiekuńczych. Jest to konstatacja nieco zaskakująca, bio-
rąc pod uwagę, że instytucje kościołów (przede wszystkim katolickiego i prote-
stanckiego, w mniejszym stopniu prawosławnego) pełnią znaczące role w lokalnej 
przestrzeni publicznej, stanowiąc jeden z filarów lokalnych społeczeństw obywa-
telskich (por. Kurczewska, 2001). Jest to wniosek, który może również napawać 
niepokojem. Wydaje się bowiem, że dla liderów Kościół i jego instytucje nie są 
partnerem, który może aktywnie współuczestniczyć w „naprawianiu” społeczno-
ści lokalnej. Może się więc zdarzyć, że liderzy nie będą korzystać z możliwości, 
jakie drzemią w instytucjach i strukturach kościelnych, kierując się przekonaniem, 
że nie jest to podmiot, który może skutecznie pełnić funkcje pomocowe. 

Co ciekawe, ani jeden z respondentów nie wybrał odpowiedzi, że żadna 
z instytucji nie powinna pomagać osobom, które nie potrafią rozwiązać swoich 
problemów życiowych. Wskazuje to zatem na przekonanie, że z jednej strony, 
istnieją instytucje, które podejmują efektywne działania na rzecz potrzebują-
cych, a z drugiej, że nie powinno się zostawiać jednostki samej sobie, że rów-
nież na społeczeństwie ciąży odpowiedzialność za jej los. 

Większość zmiennych nie różnicowała postrzegania „wspierającej” funkcji 
poszczególnych podmiotów. Można jedynie wskazać, że im starszy wiek re-
spondentów, tym częściej uznawali oni gminę za podmiot, do którego należy 
skuteczna pomoc w przypadku trudności życiowych. Ponadto liderzy pocho-
dzący z miast częściej byli przekonani, że ludzie sami powinni próbować zmie-
niać swój los, a dopiero w następnej kolejności oczekiwać pomocy od innych. 
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W opinii liderów podstawowymi instytucjami, do których o pomoc zwra-
cają się mieszkańcy, są ośrodki pomocy społecznej (75%), rodzina (66%) oraz 
przyjaciele – 39,84%. Przekonanie to było dominantą przede wszystkim wśród 
osób z wyższym oraz średnim wykształceniem. Jednocześnie osoby legitymu-
jące się tego typu wykształceniem pominęły rolę znajomych i kolegów z pracy, 
jak również organizacji pozarządowych jako podmiotów, u których poszukuje 
się wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych. Takie stanowisko wyraziło od-
powiednio: prawie 75% i 22% badanych. 

Według niemal ¼ (24,54%) respondentów, ludzie mający życiowe problemy 
zwracają się z prośbą o pomoc także do księdza, zaś 1/5 wskazała na możliwość, 
kiedy to mieszkańcy nie korzystają z żadnej pomocy w trudnych sytuacjach ży-
ciowych. Są pozostawieni sami sobie albo też nie chcą z tej pomocy skorzystać. 
Opinia ta może być wyrazem przekonania, że osoby przeżywające trudności 
potrafią samodzielnie je przezwyciężyć, ale może również odzwierciedlać po-
gląd, że jednostki te są na tyle słabo zakorzenione w przestrzeni społecznej, że 
nie posiadają i nie dostrzegają nikogo, kto chciałby lub mógłby im pomóc - po-
zostają zatem bierne w obliczu problemów jakie się w ich życiu pojawiły. 

Pomocy w ośrodkach szukałyby przede wszystkim kobiety (70,83%) i osoby za-
mieszkujące miasta (80,99%), zaś mężczyźni częściej udawaliby się do przyjaciół 
(42,75%). Osoby starsze również relatywnie częściej niż osoby młodsze postrzegały 
wspierającą rolę ośrodków pomocy społecznej. Percepcja tych jednostek jako właś-
ciwych do rozwiązywania tego typu problemów było także widoczne wśród respon-
dentów Wrocławia – 15,63%. Natomiast liderzy powiatów: Dzierżoniów, Góra, Ka-
mienna Góra częściej wskazywali na rodzinę (średnio 12%) i na przyjaciół (11%).

Liderzy z powiatów przygranicznych rzadziej niż osoby z terenów położo-
nych w centralnej części województwa wskazywali na rodzinę jako element 
wsparcia, natomiast częściej zwracali uwagę na organizacje pozarządowe. 
Opinie te mogą wskazywać, że teren pogranicza sprzyja rozluźnieniu więzi 
rodzinnych, a jej funkcje przejmowane są przez inne podmioty, w tym przez 
organizacje sektora non – profit. 

Jednocześnie ponad połowa, bo 52%, badanych, nie umiała wskazać kon-
kretnych działań podejmowanych w celu ograniczenia problemów społecznych. 
Dotyczyło to zarówno respondentów z wykształceniem wyższym, policealnym, 
średnim i zasadniczym zawodowym. Do braku wiedzy częściej przyznawały 
się kobiety – 63,40% oraz osoby pochodzące z miast – 78,76%. Prowadzi to do 
wniosku, iż system przepływu informacji na wsi jest lepiej rozwinięty aniżeli 
w miastach, choć obszary wiejskie borykają się z szeregiem trudności w roz-
wiązywaniu problemów społecznych. 

Brak wiedzy na ten temat wydaje się tym bardziej „niezwykły”, iż pytanie 
to kierowane było do liderów społeczności lokalnych, którzy aby móc efektyw-
nie działać, winni przejawiać inicjatywę oraz mieć aktualną wiedzę na temat 
spraw / kwestii rozwiązywanych na terenie jednostki samorządowej. Co więcej, 
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w sytuacji, gdyby ktoś zwrócił się do nich z prośbą o pomoc, osoby te nie były-
by w stanie efektywnie tego wsparcia udzielić. Konstatacja ta może stawiać pod 
znakiem zapytania rzeczywistą wartość przywództwa czy wiodącej roli osób, 
które zostały zdefiniowane jako liderzy. 

Oznacza to, iż zarówno rozwiązania prowadzone przez instytucje publicz-
ne, jak również realizowane w ramach najmniejszych jednostek – grup pierwot-
nych, czyli rodziny, grona przyjaciół były sporadycznie zauważalne przez re-
spondentów. Pomoc materialna i rzeczowa, tworzenie ośrodków wsparcia oraz 
organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży zapadły w pamięć niewiel-
kiej liczbie liderów, odpowiednio: 6,77%; 10,93%; 5,98%. Takie formy pomocy 
nie zostały w ogóle zauważone przez liderów z wykształceniem zawodowym. 

Brak wiedzy na temat podejmowanych działań służących rozwiązywaniu prob-
lemów natury społecznej był naturalną przeszkodą w dokonaniu oceny ich skutecz-
ności. Ponadto narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety, co oznacza, 
iż nie wiemy dokładnie, czy na to pytanie odpowiedziały osoby, które udzieliły 
wskazań w przypadku poprzedniego punktu, czy też odpowiedzi zostały udzielone 
„z rozpędu”, nawet przez tych liderów, którzy nie byli w stanie przywołać żadnego 
przykładu obrazującego aktywność gminy w przeciwdziałaniu problemom spo-
łecznym. Jednakże dokonując deskrypcji uzyskanych wyników można stwierdzić, 
iż wśród liderów pojawiły się ambiwalentne oceny. Część respondentów oceniła 
je jako skuteczne – 33,07%, a część wręcz przeciwnie – 30,93%. Pozostałe osoby 
nie wiedziały, w jaki sposób odnieść się do zadanego pytania. Tak skrajny rozkład 
odpowiedzi może sygnalizować, iż sami liderzy mają problemy z oceną działań, 
niejednokrotnie podejmowanych przez nich samych. W dalszej kolejności prowa-
dzi to do wniosku, że osoby zdefiniowane jako liderzy po prostu nie czują się nimi 
i nie dostrzegają ciążących na nich obowiązków. 

Bardziej krytyczne wobec rozwiązań realizowanych na szczeblu lokalnym 
okazały się być osoby mające wykształcenie wyższe – 72,73% i wszyscy re-
spondenci z wykształceniem zawodowym. Liderzy posiadający wykształcenie 
średnie i policealne byli większymi optymistami. 

Mężczyźni częściej dostrzegali pozytywny wymiar rozwiązań gminnych 
służących przeciwdziałaniu problemom społecznym – 39,34%, niż kobiety. 
Te ostatnie nie umiały także jednoznacznie sprecyzować swego nastawienia. 
30,83% respondentek wskazała na skuteczność działań, 31,67% na jej brak, 
a 37,50% nie potrafiła zająć stanowiska w tej sprawie.

Na brak skuteczności zwracały uwagę także osoby zamieszkujące wieś. 
39,29% z nich wskazało odpowiedź negatywną. Natomiast mieszkańcy miast 
w 32,67% docenili starania podejmowane w miejscu zamieszkania i wystawili 
im ocenę pozytywną. Taka postawa liderów zamieszkujących obszary miejskie 
korespondowała z udzielonymi przez nich wcześniej odpowiedziami, bowiem 
w przeciwieństwie do badanych pochodzących ze wsi, deklarowali oni, iż wie-
dzą gdzie szukać pomocy. 50% liderów mieszkających we Wrocławiu także 
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zajęło takie stanowisko. Wręcz odwrotnie było w przypadku mieszkańców po-
wiatu legnickiego oraz świdnickiego. W przypadku mieszkańców pozostałych 
powiatów odpowiedzi rozkładały się w porównywalny sposób. 

Według liderów problemy społeczne są generowane najczęściej przez osoby 
nadużywające alkoholu i uzależnione od substancji psychoaktywnych - 89,84%. 
Ponadto do tej kategorii ludzi zaliczono: bezrobotnych, młodzież i recydywi-
stów. Tak uważało prawie 43% badanych.

Zaprezentowane powyżej stanowisko zostało zajęte przez respondentów, 
tak z wykształceniem wyższym – 88,93%, jak i z zasadniczym zawodowym – 
100%. Wyjątkiem okazali się liderzy posiadający wykształcenie średnie, gdzie 
tylko 1/5 z nich wskazała, że to właśnie bezrobotni sprawiają tego typu prob-
lemy. Taka postawa wynika być może z faktu, iż ludzie z tym wykształceniem 
pozostają dzisiaj dość często bez pracy. Najmniej problemów, zdaniem liderów, 
sprawiają ludzie starzy oraz żebracy. Taka opinia była powszechna zarówno 
wśród osób z wykształceniem wyższym, średnim, czy też zawodowym. 

Na wszystkie wyżej wymienione kategorie zwróciło uwagę ponad 60% 
kobiet oraz 80% mieszkańców miast. Także uwzględniając zmienną „powiat” 
wystąpiła określona prawidłowość – na alkoholików i narkomanów, bezrobot-
nych, młodzież i recydywistów wskazywali przede wszystkim mieszkańcy po-
wiatów kłodzkiego, wołowskiego, górowskiego i dzierżoniowskiego. Postrze-
ganie obecności tego typu ludzi w systemie społecznym przez pryzmat tylko 
i wyłącznie problemów społecznych może być konsekwencją praktyki, która 
ma miejsce w tych powiatach. Nie ulega przecież wątpliwości, iż niższy, w po-
równaniu do pozostałych powiatów, poziom życia, a co oznacza także mniejsze 
szanse życiowe na rozwój, znalezienie pracy, czy zmianę stylu życia, prowadzi 
do rozwoju sytuacji patogennych z udziałem tych właśnie zbiorowości. Tym sa-
mym udzielone odpowiedzi mogą być odzwierciedleniem stanu faktycznego. 

Uznawanie młodzieży jako kategorii implikującej problemy społeczne naj-
prawdopodobniej należy łączyć z występowanie tzw. luki pokoleniowej. Z pew-
nością wśród ludzi młodych znajdziemy tych, którzy wykazują inicjatywę w wie-
lu obszarach swojej aktywności i w istocie są jednostkami produktywnymi. Jed-
nakże społeczna percepcja jest zupełnie inna i często odwołuje się do funkcjonu-
jących stereotypów. Kreowany jest obraz młodzieży zdegenerowanej, dla których 
najważniejsze są łatwe pieniądze, umożliwiające korzystanie z hedonistycznie 
pojętych przyjemności (używki, seks, konsumpcja na pokaz), nie zaś wartości ta-
kie jak rodzina, praca, uczciwość. Tym samym ludzie młodzi kojarzeni są w kate-
goriach problemów społecznych przede wszystkim z powodu swego wieku, a nie 
praktyki społecznej. Natomiast tak negatywna percepcja zbiorowości, jaką są re-
cydywiści, jest implikacją braku systemowych rozwiązań skierowanych do osób 
opuszczających zakłady karne. I choć pojawiają się inicjatywy, mające na celu 
wsparcie takich osób, by mogły rozpocząć „nowe” życie i nie trafiały ponownie 
do placówek penitencjarnych, wciąż są to przypadki incydentalne. 
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Liderzy diagnozując sytuację społeczną wskazali na trzy główne źródła 
powszechności problemów społecznych. Najważniejszymi, według nich przy-
czynami braku postępów w niwelowaniu niekorzystnych zjawisk społecznych 
są: brak środków finansowych na realizację programów wyrównujących szan-
se osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, przemiany 
społeczno – gospodarcze, generujące nierówności między ludźmi i dystanse 
między grupami społecznymi oraz brak merytorycznego przygotowania służb 
zajmujących się rozwiązywaniem tych problemów. 

Liderzy zwracali również uwagę na chaos aksjonormatywny, brak jasno 
określonych zasad moralnych, które wyznaczałyby ścieżki postępowania jed-
nostki, dawałyby jej podstawy, na których mogłaby oprzeć swoje postrzeganie 
dobra i zła. To, że „ludzie się pogubili w zasadach moralnych, bo każdy mówi 
co innego, i już nie wiadomo czego się trzymać” stanowiło, według liderów, 
kolejną ważną przyczynę powszechności problemów społecznych. 

Brak współpracy między służbami zajmującymi się rozwiązywaniem prob-
lemów społecznych również wpływa niekorzystnie na łagodzenie skali tych 
problemów. Słabością systemu wsparcia kategorii zagrożonych wykluczeniem 
społecznym jest nikły przepływ informacji między poszczególnymi podmio-
tami, dublowanie się podejmowanych przedsięwzięć, nieefektywność działań 
wynikająca z cząstkowej diagnozy zjawiska, opartej na fragmentarycznej wie-
dzy, co sprawia, iż kłopotliwym staje się uchwycenie genezy problemu i sku-
teczne przeciwdziałanie jego skutkom. 

Mniejsze znaczenie w powstawaniu problemów społecznych liderzy przypi-
sywali elementom kontroli społecznej, związanym ze sferą aksjonormatywną. 
Według nich brak nadzoru nad tym, co jest pokazywane w telewizji (która lansu-
je przemoc i cwaniactwo) oraz brak konkretnego określenia, co jest dozwolone, 
a co zakazane, w mniejszym stopniu, niż inne przyczyny, wpływają na występo-
wanie problemów społecznych. Także opłacalność działań na pograniczu prawa 
stanowiła dla liderów mniej ważny powód istnienia problemów społecznych. 

Mężczyźni byli znacznie bardziej krytyczni w swej ocenie kompetencji 
służb, które powinny zajmować się rozwiązywaniem tych problemów. W od-
niesieniu do innych odpowiedzi płeć nie była zmienną różnicującą. Pozosta-
łe zmienne, takie jak miejsce zamieszkania czy położenie przygraniczne, nie 
wpływały na różnice w odpowiedziach.

Respondenci poproszeni zostali o wskazanie, czy w ciągu ostatnich pięciu 
lat skala problemów społecznych na terenie ich powiatu zmniejszyła się czy też 
raczej wzrosła. Badanym zaproponowano ocenę takich zjawisk jak bezrobocie, 
ubóstwo, przestępczość, narkomania, alkoholizm młodzieży, prostytucja, pro-
stytucja nieletnich, bezdomność i żebractwo. Liderzy w swoich odpowiedziach 
wyrażali przekonanie, że w ciągu ostatnich kilku lat nastąpił wzrost wszyst-
kich wymienionych problemów. Problemy, których skala wzrosła najmocniej, 
to według liderów alkoholizm młodzieży, narkomania i ubóstwo. W dalszej ko-
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lejności respondenci wymieniali wzrost przestępczości, bezdomność, bezrobo-
cie i żebractwo. Prostytucja i prostytucja nieletnich to dwa obszary, w których, 
według badanych nastąpił najmniejszy wzrost. 

Kobiety częściej niż mężczyźni dawały wyraz przekonaniu o narastają-
cym natężeniu problemów związanych z prostytucją. Prawdopodobnie z racji 
wykonywanego zawodu liderki „łatwiej” trafiają w środowiska patologiczne, 
w których zjawisko to występuje częściej. Biorąc przy tym pod uwagę fakt, 
że większość osób prostytuujących się to kobiety, być może w relacji z innymi 
kobietami z większą swobodą mówią o tym problemie i stąd liderki odnosiły 
wrażenie rosnącej skali zjawiska. 

Miejsce zamieszkania i Interreg jako zmienne nie wpływały na postrzega-
nie skali problemów społecznych środowiska zamieszkania liderów. 

Jakie przyczyny znajdują się u podstaw narastania owych problemów spo-
łecznych? Respondenci wyodrębnili  kilka czynników powodujących taki stan 
rzeczy. Jednym z podstawowych jest nieskuteczność i niejasność stanowionego 
prawa, umożliwiająca działania na jego pograniczu, ale przede wszystkim brak 
skutecznej egzekucji przepisów prawnych. Można się zastanawiać, czy poglądy 
te stanowią emanację obywatelskiej frustracji, czy u podstaw tych poglądów 
leżą też inne przyczyny. Rozstrzygnięcie tej kwestii z pewnością wymagałoby 
pogłębionych studiów, wykraczających poza te badania. 

Kolejną, w przekonaniu liderów, ważną przyczyną jest niewłaściwe wychowy-
wanie młodzieży, wyrażające się w bagatelizowaniu przez rodziców niewłaściwe-
go ich zachowania. Według respondentów, gdyby rodzice nie pobłażali swym dzie-
ciom, reagowali od początku na złe zachowanie syna czy córki, łatwiej można by 
te problemy rozwiązać. Pogląd ten łączy się z wcześniejszą obserwacją narastania 
skali nadużywania alkoholu przez młodzież. Trudności w rozwiązywaniu proble-
mów społecznych i zmniejszania ich wymiaru wynikają również z braku społecz-
nej reakcji na zło oraz nieskuteczności działań, podejmowanych przez powołane do 
tego celu służby. Liderzy zwracali uwagę na obojętność ludzi na problemy innych, 
zamknięcie się w kręgu własnych spraw, brak współodczuwania z tymi, którzy nie 
radzą sobie samodzielnie z funkcjonowaniem w społeczeństwie. 

Liderzy uważali także, że instytucje powołane do pomocy osobom w trudnej 
sytuacji życiowej nie zawsze właściwie wypełniają swoje zadania, że ich dzia-
łania są chaotyczne i nieefektywne. Jest to kolejna opinia świadcząca o scep-
tycyzmie lokalnych przywódców wobec skuteczności systemu rozwiązywania 
problemów społecznych. Biorąc pod uwagę, iż z racji pełnionych (formalnych 
lub nieformalnych) funkcji, osoby te tworzą ów system, jest to pogląd co naj-
mniej zaskakujący. Czy prezentowane stanowisko oznacza, że osoby, które zo-
stały zdefiniowane jako liderzy, nie postrzegają siebie jako jednostki znaczące 
dla społeczności lokalnej, które mają realny wpływ na jej kształt? 

Mniejsze znaczenie liderzy przypisywali takim przyczynom jak powszech-
ność zjawisk nagannych, niewłaściwy podział zadań między służbami, zajmu-
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jącymi się rozwiązywaniem problemów społecznych. Co istotne, kwestia pie-
niędzy przeznaczanych na przeciwdziałanie negatywnym przejawom różnych 
zjawisk społecznych nie była postrzegana przez liderów jako kluczowa, wręcz 
przeciwnie, była jedną z ostatnich. 

Mężczyźni częściej niż kobiety odwoływali się do ładu aksjonormatywne-
go uważając, że problemy społeczne trudno rozwiązać z powodu społecznego 
przyzwolenia na zło, braku reakcji w obliczu naruszania prawa lub zasad mo-
ralnych. Kobiety w mniejszym stopniu zgadzały się z tą opinią, uważając, że 
główną przyczyną powszechności problemów społecznych jest brak skuteczności 
w egzekwowaniu prawa, przy czym różnica ta nie jest istotna statystycznie. 

Mieszkańcy pogranicza wskazywali częściej niż liderzy z centrum woje-
wództwa, że niemożność zlikwidowania zjawisk patologicznych związana jest 
z niewłaściwym podziałem kompetencji pomiędzy służby i instytucje podejmu-
jące działania na rzecz rozwiązania tych problemów. Chaos kompetencyjny, brak 
jasnego podziału, czym dana instytucja powinna się zajmować, nikły przepływ 
informacji, wycinkowość i doraźność podejmowanych działań powodują ich nie-
skuteczność. Miejsce zamieszkania nie różnicowało odpowiedzi respondentów. 

Wartości życiowe najważniejsze dla respondentów to zdrowie, rodzina, 
religia, wiara i Bóg, miłość oraz poczucie bezpieczeństwa. Wśród wartości 
cenionych znalazły się również odpowiedzialność, szacunek, sprawiedliwość 
i patriotyzm. Na dalszych pozycjach swojego systemu aksjologicznego liderzy 
umieścili takie cechy jak pracowitość, samodzielność, wiedza, zaufanie, indy-
widualizm i pieniądze. Najmniejszą popularnością cieszyły się takie wartości 
jak przemoc, zazdrość, egoizm i zachłanność. 

Mieszkańcy terenów przygranicznych podkreślali wagę miłości jako istotne-
go elementu swojego systemu aksjologicznego, większe znaczenie przypisywali 
także szacunkowi. Jednocześnie rzadziej niż mieszkańcy centralnej części woje-
wództwa wybierali patriotyzm. Czy uzyskany wynik, istotny statystycznie, może 
być wskaźnikiem kosmopolityzmu, kształtowanego przez bliskość granicy, życia 
na styku dwóch (lub więcej) systemów kulturowych? Codzienne doświadczanie 
przenikania się kultur, współwystępowanie elementów podobnych oraz swoi-
stych dla każdego z systemów może uczyć wzajemnej tolerancji i poszanowania, 
w obliczu których patriotyzm, a zwłaszcza jego wymiar nacjonalistyczny, traci 
na znaczeniu. Stąd pewnie różnice w postrzeganiu patriotyzmu jako wartości. 

Dla mężczyzn bardziej istotne, niż dla kobiet, okazały się takie wartości jak 
pieniądze, patriotyzm, religia (co wydaje się być wynikiem cokolwiek zaskaku-
jącym, biorąc pod uwagę, że w większości badań to zazwyczaj kobiety wyżej 
cenią tę wartość), ale też i cwaniactwo. W tym ostatnim przypadku można tłu-
maczyć to nawiązaniem do wzorca prawdziwego mężczyzny - „macho”, który 
nie pozwala sobie „dmuchać w kaszę”. Kobiety częściej niż mężczyźni ceniły 
sobie zaufanie. Liderzy z terenów wiejskich wyżej umieszczali na skali warto-
ści takie cechy jak patriotyzm oraz miłość. 
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Porównując system aksjologiczny liderów i młodzieży można wskazać na 
niemal idealną zgodność obu kategorii badanych w przypadku wartości, które 
są najważniejsze w życiu, a które mają charakter marginalny. Jedyne różnice 
polegają na tym, że młodzież na dwóch pierwszych pozycjach umieściła miłość 
i rodzinę, a do katalogu wartości najmniej istotnych zaliczyła cwaniactwo. 

Respondenci zapytani zostali również o ich stosunek do systemu aksjologicz-
nego współczesnej młodzieży oraz o to, jakimi, w ich opinii, wartościami kierują 
się w życiu młodzi ludzie. Z odpowiedzi badanych wyłania się niezbyt pochlebny 
obraz wyobrażeń na temat świata wartości młodzieży. Według liderów najważ-
niejsze wartości w życiu młodzieży to pieniądze, wygodne życie, poczucie bez-
pieczeństwa, cwaniactwo, samodzielność i miłość. W dalszej kolejności zostały 
wymienione takie cechy jak indywidualizm, wolność, spryt, seks, tolerancja, ego-
izm, rodzina, zaradność życiowa oraz zdrowie. O ile w przypadku wyodrębnia-
nia cech, które składały się na system wartości liderów, można było jednoznacz-
nie wskazać, które z wartości były przez badanych zdecydowanie odrzucane, 
jako nieprzystające do ich systemu aksjologicznego (egoizm, przemoc, zazdrość, 
zachłanność), o tyle w odniesieniu do percepcji systemów wartości młodzieży 
brak jest takiej jednoznaczności w definiowaniu wartości jako pozytywne lub 
negatywne. Dlatego też trudno wskazać te z cech, które cieszyły się najmniejszą 
popularnością. Można jedynie powiedzieć, że takie wartości jak patriotyzm, go-
towość niesienia pomocy oraz pracowitość były wskazywane rzadziej niż inne. 

Obraz jaki wyłania się z odpowiedzi na to pytanie nie napawa optymizmem. 
Młodzi ludzie postrzegani są jako grono leniwych, wygodnickich egoistów, któ-
rzy myślą jedynie o pieniądzach i „urządzeniu się” w życiu, prawdopodobnie 
kosztem innych, przy wykorzystaniu takich cech, jak cwaniactwo i życiowa za-
radność. W związku z tym nasuwa się kilka kwestii. Po pierwsze, dlaczego li-
derzy uznali, że system aksjonormatywny młodzieży tak diametralnie różni się 
od ich własnego? Należy pamiętać, że jednym z kryteriów definiowania lide-
rów społeczności lokalnych była styczność i praca z młodzieżą. Czy w związku 
z tym, przekonania liderów oparte zostały na rzeczywistych obserwacjach środo-
wiska młodych ludzi? Obraz skonstruowany przez liderów kłóci się istotnie z tym 
tworzonym przez samą młodzież, która deklarowała, że liczą się dla niej takie 
same wartości, jakie wskazali liderzy, czyli rodzina, zdrowie, wiara i miłość. Czy 
postawa liderów jest raczej rezultatem międzygeneracyjnych uprzedzeń, braku 
komunikacji między dorosłymi i młodym pokoleniem oraz postrzeganiem tego 
aspektu rzeczywistości przez pryzmat stereotypów, w dużej mierze kreowanych 
przez media? Uzyskanie jednoznacznych odpowiedzi na te pytania wymagałoby 
pogłębionych studiów nad tymi kwestiami, wydaje się jednak wielce prawdopo-
dobne, że liderzy w tym przypadku opierają się raczej na uproszczeniach, niż na 
realnej znajomości środowiska młodych ludzi. 

Liderzy z powiatów przygranicznych częściej niż inni wskazywali na obec-
ność w systemie aksjonormatywnym młodzieży takich wartości jak miłość, 
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zaradność życiowa oraz zazdrość, zaś badani z centralnej części województwa 
większe znaczenie przypisywali religii, zdrowiu i rodzinie jako wartościom ży-
ciowym. Kobiety częściej skłaniały się ku poglądowi, że młodzi ludzie wysoko 
umieszczają w swoim systemie aksjonormatywnym pieniądze, a mężczyźni 
wybierali szacunek i seks jako cechy definiujące podejście młodzieży do życia. 
Liderzy z miast podkreślali wagę samodzielności, jako drogowskazu aksjolo-
gicznego, zaś badani z terenów wiejskich byli przekonani, ze młodzież w swym 
postępowaniu kieruje się patriotyzmem. 

Liderów zapytano również, które cechy są najważniejsze dla osiągnięcia sukce-
su życiowego przez jednostkę. Według nich w pierwszej kolejności decydują o tym 
indywidualne predyspozycje jednostki, walory jej charakteru i umysłu, takie jak ta-
lent, pracowitość, wytrwałość czy odwaga. Jednak niemal tak samo ważne są dobre 
znajomości i układy. One również mają istotny wpływ na szanse jednostki na osiąg-
nięcie życiowego sukcesu. Wykształcenie, posiadanie władzy lub dostęp do niej, 
miejsce pracy i zawód jaki się wykonuje to kolejne elementy składające się na poten-
cjalny sukces. W dalszej kolejności znalazły się kwestie finansowe: ilość pieniędzy, 
jakie się zarabia i posiada, zamożność rodziców, a także miejsce zamieszkania, wiek 
i wygląd. Najmniejsze znaczenie dla osiągnięcia życiowego sukcesu miały według 
respondentów takie cechy jak przynależność do partii politycznych oraz płeć. 

Liderzy z powiatów leżących w głębi województwa, podobnie jak badani ze 
wsi, częściej wyrażali przekonanie, że „strategiczne” znajomości czy układy 
wspomagają jednostkę w osiągnięciu przez nią życiowego sukcesu. Natomiast 
kobiety silniej podkreślały znaczenie miejsca pracy jako czynnika wpływają-
cego na osiągnięcie wysokiej pozycji społecznej. 

W porównaniu z młodzieżą, wydaje się, że liderzy większe znaczenie przypisy-
wali czynnikom systemowym, takim jak posiadanie koneksji czy znajomości, które 
pozwalają „przekuć” określone działania w sukces i pomagają uzyskać i utrzymać 
wysoką pozycję społeczną. Młodzież, być może bardziej idealistycznie, w pierw-
szej kolejności wierzyła w możliwości, jakie sama sobie stworzy – wykorzystanie 
osobistego potencjału i zdobycie wykształcenia, które wzmacniać będą jej szanse 
na rynku pracy, a dopiero później wskazywała na czynniki otoczenia systemowe-
go. Tak więc, dla młodzieży czynnikami awansu społecznego okazały się przede 
wszystkim czynniki merytokratyczne, natomiast w ujęciu liderów przekonanie to 
nie było aż tak silne. Czy jest to różnica o charakterze międzygeneracyjnym? Uzy-
skanie jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie wymagałoby pogłębionych studiów 
nad świadomościowymi aspektami awansu społecznego. 

Jednym z podstawowych założeń badawczych projektu, realizowanego 
w ramach Dolnośląskiego Roku Przeciwdziałania Prostytucji Nieletnich, było 
zgromadzenie wiedzy i analiza kwestii związanych z doświadczaniem włas-
nej seksualności. Dlatego zarówno młodzieży, jak i osobom dorosłym (liderom 
i mieszkańcom) zadano szereg pytań dotyczących problematyki seksualności. 
Obejmowały one m.in. takie zagadnienia jak: źródła wiedzy na temat dojrze-
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wania człowieka, inicjacja seksualna, aktywność seksualna czy tożsamość sek-
sualna. Równie istotną kwestią było poznanie opinii liderów i mieszkańców na 
temat zachowań młodzieży w tej sferze życia. 

Taka konstrukcja narzędzia badawczego pozwala, z jednej strony, na porównanie 
„wzorów” dojrzewania współczesnej młodzieży i osób dorosłych, które z perspek-
tywy czasu odnoszą się do własnego procesu wchodzenia w dorosłe życie. Z drugiej 
strony, daje możliwość spojrzenia na młodzież oczami osób dorosłych – liderów 
życia społecznego i pozwala odkryć relacje między dwiema generacjami. 

Jakie są podstawowe źródła wiedzy młodzieży o sferze seksualności? We-
dług liderów głównym źródłem informacji na temat seksualności człowieka 
i procesów zachodzących w dorastającym organizmie są dla młodzieży rówieś-
nicy. Pogląd taki wyrażała zdecydowana większość respondentów (71,61%). 
Na drugim miejscu znalazł się internet (63,02% wskazań). Dopiero na trze-
ciej pozycji liderzy umieścili „oficjalne” źródło wiedzy na temat seksualności 
człowieka, czyli szkołę (46,09%). Jednocześnie tyle samo osób stwierdziło, że 
młodzież zdobywa wiadomości o tej sferze aktywności człowieka wykorzystu-
jąc prasę młodzieżową. Według 37,5% liderów, młodzi ludzie czerpią wiedzę 
z programów i audycji telewizyjnych, a co czwarty (25,78%) z nich wyraził 
pogląd, że źródłem wiedzy o „seksie” jest dla młodzieży prasa. 

Respondenci marginalizowali rolę rodziców w towarzyszeniu swoim dzie-
ciom w procesie nabywania wiedzy o dojrzewaniu człowieka i wchodzenia 
w dorosłe życie. Jedynie 1/5 (19,79%) badanych wyraziła taki pogląd. Kościół 
w świadomości liderów stanowi podmiot, który niemal w ogóle nie uczestniczy 
w edukacji seksualnej młodzieży. Jedynie nieznaczny odsetek liderów (0,78%) 
wskazał nań jako na źródło wiedzy w tej materii. 

Osoby zamieszkujące teren Interregu wyrażali mocniejsze przekonanie o roli 
rówieśników w procesie zdobywania wiedzy związanej z dojrzewaniem człowie-
ka. Natomiast liderzy z głębi województwa uwypuklali znaczenie telewizji. 

Mężczyźni podkreślali rolę szkoły w procesie edukacji seksualnej młodzieży, 
natomiast kobiety częściej wskazywały na prasę i prasę młodzieżową jako źródła 
wiedzy na ten temat. Młodsi respondenci za bardziej popularne nośniki informa-
cji uznali prasę i telewizję, natomiast liderzy w starszym wieku kładli nacisk na 
rolę rówieśników w procesie nabywania wiedzy o dojrzewaniu. Podobnie czyni-
li badani mieszkający w miastach, przypisując rówieśnikom większe znaczenie 
w tym zakresie, niż mieszkańcy wsi. Również telewizja była przez nich częściej 
wskazywana jako nośnik wiedzy. Liderzy pochodzący z terenów wiejskich ak-
centowali korzystanie przez młodych ludzi z pośrednictwa prasy młodzieżowej.

Między poglądami liderów na temat źródeł zdobywania przez młodzież, 
a wskazaniami tych ostatnich, obserwować możemy rozbieżności. Liderzy 
podkreślali rolę internetu, prasy młodzieżowej, telewizji i rówieśników, czyli 
wiedzy „nieformalnej”, często fragmentarycznej, wyrwanej z szerszego kon-
tekstu. Marginalizowali natomiast źródła „oficjalne”, które mogłyby w sposób 
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uporządkowany i odpowiedzialny pokierować procesem dojrzewania młodzie-
ży. Odpowiedzi młodych ludzi wskazują jednak, że liderzy nie mieli racji i pod-
mioty takie jak rodzina czy szkoła uczestniczą w ich edukacji seksualnej. 

Jakie mogą być przyczyny owego dysonansu? Może to być kolejny z przejawów 
„konfliktu pokoleń” – według dorosłych młodzież odwraca się od źródeł „oficjal-
nych”, niejako odrzuca ich pomoc, samodzielnie odkrywając nowe obszary wiedzy 
i doznań. Wydaje się, że opinie prezentowane przez liderów świadczą również o ich 
bezsilności, barierach w komunikowaniu się z młodym pokoleniem. Być może owo 
poczucie odrzucenia, odczuwane przez liderów nie pozwala im na przełamanie ste-
reotypowego wizerunku młodzieży, który wytworzyła ich świadomość i uniemoż-
liwia porozumienie. Odpowiedzi badanych mogą świadczyć również o ich klęsce 
jako liderów społeczności lokalnych, wychowawców i rodziców, bo przecież to do-
rośli powinni być przewodnikami młodzieży w procesie dojrzewania.

Punktem odniesienia dla kwestii zdobywania przez młodzież wiedzy na temat doj-
rzewania płciowego jest refleksja na temat źródeł informacji „o seksie”, z jakich korzy-
stał sam respondent w okresie dorastania. Głównymi źródłami wiedzy o dojrzewaniu 
i seksualności człowieka były dla liderów: grupa rówieśnicza (71,61% wskazań), szko-
ła (65,89%) oraz rodzice (51,56%). Nośnikiem wiadomości na ten temat, choć w mniej-
szym zakresie, były również środki masowego przekazu – prasa (31,51% wskazań), 
telewizja (28,13%) oraz prasa młodzieżowa (24,74%). Co 15. z badanych (6,1%) wska-
zywał na rolę Kościoła w procesie nabywania wiedzy o seksualności człowieka. 
Znacznie mniej popularnym źródłem informacji o tej sferze aktywności ludzkiej był 
dla liderów internet – korzystało z niego jedynie 3,65% osób. Internet jest medium 
stosunkowo nowym, dopiero od niedawna powszechnie dostępnym, w związku z tym 
liczba osób, które wykorzystywały je w przeszłości jest stosunkowo ograniczona. 

Mężczyźni w okresie dojrzewania częściej korzystali z pomocy mass me-
diów – prasy i telewizji, natomiast kobiety w większym stopniu posiłkowały 
się wiedzą uzyskaną od rodziców. Osoby należące do starszych kategorii wie-
kowych częściej wskazywały na pośrednictwo prasy i rówieśników w procesie 
gromadzenia wiedzy o seksualności człowieka. W okresie młodości osoby te 
miały ograniczony dostęp do informacji na ten temat, ponieważ aspekt seksu-
alny życia ludzkiego przez długi czas stanowił tabu. Wniosek ten potwierdzają 
odpowiedzi młodszych respondentów, którzy mieli okazję częściej korzystać 
z edukacji seksualnej w szkole, zdobywać wiedzę przy pomocy telewizji i prasy 
młodzieżowej. Liderzy zamieszkujący miasta wskazywali na silniejszy wpływ 
rodziców na podnoszenie poziomu wiedzy „o seksie”. Przemiany obyczajowe, 
zachodzące w tej sferze, dokonywały się szybciej w miastach, dlatego też praw-
dopodobnie łatwiej było poruszać w rodzinie kwestie z nią związane. 

W kontekście powyższych odpowiedzi zaskakuje zbieżność dróg nabywa-
nia wiedzy związanej z dojrzewaniem i seksualnością liderów i młodzieży. 
Obie kategorie badanych wskazały na tożsame podmioty, które służą/ służyły 
im pomocą we wchodzeniu w dorosłość.
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Badani liderzy mieli za zadanie wskazać, kto według nich powinien być 
dla młodzieży źródłem informacji na temat seksu i dojrzewania człowieka. Li-
derzy powszechnie wyrażali przekonanie, iż źródłem wiedzy o dojrzewaniu 
człowieka powinny być dwa podmioty: rodzice (96,88% wskazań) oraz szkoła 
(92,19%), czyli instancje odpowiedzialne za wychowanie i edukację jednostki. 
Pozostałe podmioty wskazywane były przez znacznie mniejszą liczbę respon-
dentów. 1/5 badanych (22,66%) uważała, że również Kościół powinien mieć 
swój udział w procesie nabywania przez młodych ludzi  wiedzy o tej sferze 
aktywności człowieka. Niemal tyle samo osób uważało, że młodzież powinna 
wykorzystywać jako pomoc edukacyjną przekazy prezentowane przez mass 
media – prasę młodzieżową (19,01%), telewizję (18,23%) oraz prasę (13,02%). 
Jednocześnie liderzy deprecjonowali wartość wiedzy związanej z erotycznym 
aspektem funkcjonowania człowieka, jaką młodzież może zdobyć w kontak-
tach z rówieśnikami. Jedynie 16,67% badanych uważało, że grupa rówieśnicza 
powinna być źródłem wiedzy w tej materii. Jeszcze mniej osób (6,1%) uznało 
internet za przydatny młodzieży nośnik informacji o dojrzewaniu człowieka. 

Kobiety częściej wyrażały przekonanie, że źródłem wiedzy dla dorastającej 
młodzieży powinien być Kościół, mężczyźni natomiast mieli bardziej przyzwa-
lający stosunek wobec takich podmiotów jak internet, telewizja oraz rówieśni-
cy. Liderzy zamieszkujący tereny wiejskie częściej niż pozostali preferowali 
prasę jako źródło informacji o płciowości człowieka. 

 Liderzy wyrażali silną potrzebę reglamentowania wiedzy dotyczącej 
sfery seksualności człowieka, wychodząc z założenia, iż niektóre podmioty 
dostarczają informacji „lepszych”, które nie będą się odnosić jedynie do aspek-
tów fizycznych tego zjawiska, ale będą również kształtować system wartości 
młodego człowieka. Dramatyczna rozbieżność poglądów na temat kwestii, kto 
jest dla młodzieży źródłem informacji, a kto powinien nim być, potwierdza 
przypuszczenie o poczuciu wyłączenia dorosłych z tej (a być może również 
z innych) sfery życia młodzieży. Jest to odczucie subiektywne, które nie znala-
zło potwierdzenia w odpowiedziach młodzieży. 

W celu uzyskania kompleksowej wiedzy na temat poglądów respondentów 
odnoszących się do edukacji seksualnej młodzieży, zwrócono się do badanych 
z prośbą o wyjaśnienie, czy uważają oni lekcje poświecone problematyce doj-
rzewania człowieka za potrzebne. Zdecydowana większość liderów (94,99%) 
stwierdziła, że zajęcia, na których młodzież może zapoznać się z problematyką 
dojrzewania człowieka powinny być stałym elementem szkolnej edukacji. Po-
gląd odmienny wyraziło jedynie 5,1% badanych. 

Z wypowiedzi respondentów, uzasadniających ich stanowisko wobec tej kwe-
stii, wynikało, że według nich zadaniem tego typu lekcji jest dostarczenie mło-
dzieży rzetelnej wiedzy na temat seksualności człowieka, wiedzy różnorodnej, 
pozwalającej zrozumieć uczniom zmiany, jakie się w nich dokonują w związku 
z dojrzewaniem, inicjacją seksualną, miłością. Istotnym zadaniem tego typu zajęć 
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jest uświadomienie konsekwencji i zagrożeń, wynikających z przedwczesnej ini-
cjacji seksualnej oraz  przekazanie podstawowej wiedzy na temat antykoncepcji.

Część z respondentów odmawia jednak szkole prawa do prowadzenia zajęć 
z edukacji prorodzinnej, uznając, że po pierwsze, jest to zadanie – przywilej 
– obowiązek rodziców, po drugie, ludzie prowadzący te zajęcia w szkole są 
zazwyczaj słabo przygotowani do ich realizacji.

W opinii badanych liderów przekonanie, że szkoła powinna być zaangażowa-
na w edukację seksualną młodzieży wynikało głównie z założenia, że w trakcie 
zajęć na ten temat młodzież pozyska rzetelną wiedzę (40,54% odpowiedzi), przy-
bliży się również uczniom zagrożenia i pułapki związane z okresem adolescencji, 
głównie  w sferze dojrzewania biologicznego (27,23% odpowiedzi).  Zdaniem re-
spondentów szkoła także podejmuje trud uczenia młodzieży odpowiedzialności 
poprzez dyskusję między innymi na temat, kiedy rozpocząć współżycie seksual-
ne (6,21%). Liderzy z obszaru pogranicza wymieniali podobne atuty prowadzenia 
lekcji na temat seksu w szkole. Analogicznie, poszczególne odpowiedzi: rzetelna 
wiedza, uświadomienie zagrożeń adolescencyjnych, nauka odpowiedzialności 
i dyskusja na temat czasu rozpoczęcie współżycia seksualnego uzyskały następu-
jącą liczbę wskazań: 18,23%; 13,14%; 3,36%.

Zdaniem kobiet szkoła dostarcza rzetelnej wiedzy na temat seksu (27,31%), 
w opinii mężczyzn wskaźnik ten osiągnął wartość 12,35%. Z bardziej uszcze-
gółowionej analizy wyników można odczytać, że liderzy byli bardziej niż lider-
ki sceptyczni co do roli szkoły w edukacji seksualnej nastolatków. Na przykład, 
co czwarty mężczyzna uznał, że w szkole uczeń nie uzyska wystarczającej wie-
dzy na temat zagrożeń adolescencyjnych. 

Podobnie zaskakujący sceptycyzm ujawnia się w wypowiedziach doty-
czących wdrażania uczniów do odpowiedzialności. Okazuje się, że co praw-
da, liderzy deklarowali, że na szkole spoczywa tego typu powinność, jednak 
w analizach szczegółowych sąd taki nie znalazł potwierdzenia. Prawdopodob-
nie nastąpiło tu wyraźne zróżnicowanie funkcji założonej, nakładającej odpo-
wiedzialność na instytucję szkoły, od funkcji rzeczywistej, ujmowanej jako 
faktyczna działalność instytucji. Respondenci zatem prezentowali pogląd, że 
szkoła „coś” powinna robić, ale jednocześnie byli przekonani, że de facto za-
kres działań tej instytucji jest ograniczony. 

Mieszkańcy miast niemalże pięciokrotnie częściej od mieszkańców wsi 
uznawali, że młodzież uzyskuje w szkole  rzetelną wiedzę na temat seksu. Poza 
tym, mieszkający w mieście liderzy przypisali więcej pozytywnych cech i zalet 
edukacji szkolnej związanej z problematyką seksualności. Liderzy mieszkający 
na wsi byli bardziej sceptyczni, zdystansowani do szkoły jako nośnika wiedzy 
o dojrzewaniu, podkreślali ponadto, że jest to przywilej, obowiązek rodziców, 
wprowadzać swoje dzieci w obszar edukacji prorodzinnej.

Im młodsi liderzy, tym bardziej w swoich odpowiedziach podkreślali zna-
czenie tego, że na lekcjach o wychowaniu seksualnym uczniowie mogą uświa-
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domić sobie zagrożenia wynikające z przeżywanego przez nich okresu adole-
scencji, rozpoznać i zrozumieć zmiany, związane zwłaszcza z biologicznym 
aspektem dojrzewania człowieka. Poza tym, liderzy w wieku 20-29 lat (po-
dobnie jak osoby należące do pozostałych kategorii wiekowych) sceptycznie 
podchodzili do założenia, że szkoła uczy młodzież odpowiedzialności w zakre-
sie zachowań seksualnych. Młodzi liderzy ośmiokrotnie częściej negowali taką 
opinię niż ją akceptowali. Liderzy w wieku powyżej 30. roku życia częściej 
wyrażali pogląd, że szkoła przekazuje wiedzę rzetelną i przydatną dla młodzie-
ży. Przytaczane powyżej atuty edukacji seksualnej w szkole uznawane były 
głównie przez liderów posiadających wykształcenie wyższe i średnie. Liderzy 
z wykształceniem policealnym i zawodowym nie dostrzegali takich walorów 
edukacji szkolnej.

Pogłębiając wątek edukacji seksualnej liderów i roli szkoły w tym procesie, 
liderzy zapytani zostali również o to, czy w przeszłości mieli możliwość uczest-
niczenia w zajęciach poświęconych problematyce seksu oraz jak je oceniają. 

Niemal 60% (58,31) badanych miała w szkole lekcje, na których porusza-
no tematy związane z dojrzewaniem człowieka, a 41,69% respondentów takich 
zajęć nie miało. W porównaniu z młodzieżą liderzy rzadziej mieli możliwość 
partycypowania w lekcjach ujmujących te zagadnienia. O ile w przypadku mło-
dych ludzi organizowanie lekcji poświęconych kwestiom seksualności czło-
wieka, życia płciowego, okoliczności i konsekwencji związanych z podjęciem 
współżycia seksualnego, powoli staje się normą, o tyle w przypadku osób już 
dorosłych dostarczenie wiedzy na ten temat przez system edukacji szkolnej nie 
było procedurą tak powszechną. Jednocześnie, co warto podkreślić, różnice nie 
są aż tak znaczące (16,17%), jak można by przypuszczać. Odpowiedź na to py-
tanie jest silnie skorelowana z wiekiem. O ile liderzy młodzi, w wieku 20-29 lat, 
niemal w 80% (76,29) deklarowali uczestnictwo w takich zajęciach, to osoby 
starsze robiły to znacznie rzadziej. Już tylko 1/3 (31,82%) badanych w wieku 
50-59 udzieliła na to pytanie odpowiedzi twierdzącej, zaś osoby należące do 
starszych kategorii wiekowych czyniły to w jeszcze mniejszym zakresie. 

Uczestniczący w lekcjach, na których poruszano problematykę seksu, naj-
częściej wskazywali, że wiedza wyniesiona z tych zajęć była pomocna (31,02%). 
Jednocześnie niemal tyle samo osób uznało poziom tych zajęć za niski – 30,29% 
respondentów, patrząc z perspektywy lat, oceniło je jako „kiepskie”. Ponad 1/5 
badanych (21,17%) nie potrafiła ocenić jakości lekcji, w których uczestniczyła, 
ponieważ nic z nich nie pamięta. Tym niemniej, liderzy częściej oceniali zajęcia 
szkolne, poruszające kwestie związane z seksualnością człowieka, pozytywnie 
(38,32% – odpowiedzi „było to fajne” i „było to pomocne”) niż negatywnie 
(32,11% – odpowiedzi „było to kiepskie” i „nic z tego wówczas nie zrozumia-
łem”), przy czym różnice te nie były zbyt znaczące. 

Porównując obie kategorie badanych należy zwrócić uwagę na fakt, że liderzy 
znacznie bardziej krytycznie niż młodzi ludzi oceniali jakość zajęć poświęco-
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nych problematyce seksu. Znacznie większa liczba młodych ludzi uznała lekcje 
na ten temat za pomocne czy „fajne”, rzadziej także wyrażała opinie negatywne. 
Różnice te mogą wynikać, z jednej strony, z niższej wartości merytorycznej za-
jęć, które odbyły się co najmniej kilka lat wcześniej. Można z dużą dozą prawdo-
podobieństwa założyć, że zarówno zakres poruszanej problematyki, jak i sposób 
jej ujęcia i formy przekazu różniły się niekorzystnie od przekazów współczes-
nych. Jednocześnie, liderzy przyjmowali inną perspektywę oceny jakości tych 
zajęć, poprzez pryzmat swoich późniejszych doświadczeń, przydatności zdobytej 
wówczas wiedzy w odkrywaniu i „oswajaniu” tej sfery życia człowieka. Sięga-
jąc pamięcią wstecz, wielu liderów bagatelizowało wagę otrzymanych kiedyś 
informacji, uznając je obecnie za nieużyteczne. Natomiast dla młodzieży, która 
dopiero buduje swoją seksualną tożsamość i zdobywa pierwsze doświadczenia 
w tej materii, zajęcia na ten temat, systematyzujące wiedzę zdobywaną z różnych 
źródeł, mogą pomóc w procesie dojrzewania i wchodzenia w dorosłość. 

Podsumowując blok zagadnień związanych z doświadczaniem własnej sek-
sualności, badanych zapytano o to, co, według nich, jest świadectwem tożsamo-
ści płci. Respondenci w swych odpowiedziach najczęściej wskazywali, że jest 
to sposób myślenia, fakt posiadania określonych narządów płciowych, sposób 
zachowania i wygląd zewnętrzny. Taki sam zestaw odpowiedzi wskazali liderzy 
z obszaru pogranicza. Nie odnotowano istotnych statystycznie różnic w wybo-
rach dokonanych przez poszczególne kategorie liderów przy uwzględnieniu ta-
kich zmiennych jak płeć, wiek, wykształcenie czy miejsce zamieszkania.

Natomiast sama młodzież uznała, że świadectwem tożsamości płci jest fakt po-
siadania określonych narządów płciowych, wygląd zewnętrzny, sposób myślenia, 
sposób zachowania. Wydaje się, że w perspektywie młodego człowieka dominuje 
somatyzacja percepcji, gdyż wiąże on tożsamość ludzką głównie z wyraźnymi ele-
mentami seksualności, pozostawiając komponent świadomościowy jakby na dal-
szym planie. Dzieje się tak głównie ze względu na wpływ otaczającej respondentów 
kultury popularnej, w której dominują somatyzacja tożsamości, kultura obnażania 
i hedonizmu. W efekcie to, co zewnętrznie widoczne, a zaspokajające popędy, staje 
się w młodzieńczej perspektywie ważne i kreuje świadomość jednostki.

Odnosząc się do zagadnień, związanych z różnymi aspektami seksualności 
jednostki, budowania własnej tożsamości płciowej, nie sposób pominąć kwestii 
homoseksualizmu. Zjawisko to powoli staje się częścią krajobrazu społecznego 
naszego kraju, co znajduje swoje odzwierciedlenie zarówno w prawodawstwie 
(zakaz dyskryminacji ze względu na orientację seksualną), jak i w sferze świa-
domości. Różne aspekty homoseksualizmu stają się coraz częściej przedmio-
tem dyskursu społecznego. Podobnie, jak w innych krajach Europy Zachodniej, 
również w Polsce homoseksualizm jest ujawniany częściej niż kiedyś, także or-
ganizacje gejów i lesbijek zaczynają otwarcie artykułować swoje oczekiwania 
wobec systemu społecznego. Kierunek i tempo tych przemian budzi u części 
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społeczeństwa kontrowersje i obawy. 
Chcąc odkryć, jakie jest nastawienie Dolnoślązaków wobec kwestii odmien-

ności seksualnych, realizatorzy niniejszego projektu skupili się na dwóch aspek-
tach tego zjawiska – emocjonalnym (opinii na temat osoby, która jest orientacji 
homoseksualnej) oraz behawioralnym (zachowaniu wobec takiej osoby). 

Stosunek młodzieży zamieszkującej region Dolnego Śląska wobec zjawiska 
odmienności seksualnych cechował się pewną ambiwalencją. Około 1/3 z nich 
deklarowała bowiem obojętność wobec osób homoseksualnych i jednocześnie 
prawie tyle samo wskazało, iż odczuwa awersję i ich potępia. Okazało się także, 
że około 20% respondentów sygnalizowało swoją neutralność wobec odmien-
ności seksualnych. Tym samym wśród młodzieży możliwym się stało wyod-
rębnienie trzech rodzajów postaw. 

Jak, na tle najmłodszej zbiorowości, przedstawiają się wyniki badań prze-
prowadzone pośród liderów Dolnego Śląska? Czy także można wyszczególnić 
postawę obojętności, neutralną oraz niechęci / awersji wobec osób wobec o od-
miennych orientacjach seksualnych? Z przeprowadzonych analiz wynika, iż 
wśród przywódców województwa dolnośląskiego także można wyszczególnić 
trzy rodzaje postaw. 

Pierwsza z nich to postawa obojętna, gdzie respondenci deklarowali brak wie-
dzy na temat odmienności seksualnych. Prawidłowość mówiąca o tym, że im 
starszy respondent, tym większa umiejętność / sprawność w artykułowaniu swe-
go stanowiska znalazła potwierdzenie w przypadku liderów. Tylko 13,63% z nich 
nie miało zdania odnośnie osób homoseksualnych. W drugim rodzaju postawy 
dominantą był aspekt emocjonalny oraz kognitywny, przejawiający się zarówno 
w tolerancji, jak i w jej braku wobec odmienności seksualnych. Wśród liderów 
zdecydowanie spadł, w porównaniu do młodzieży, odsetek respondentów, którzy 
deklarowali brak tolerancji – 17,04% badanych oraz potępienie 5,39% (w przy-
padku młodzieży było to około 30%). Jednocześnie porównywalna okazała się 
liczba liderów, którzy sygnalizowali tolerancję 23,29%. Tym samym trudno jest 
jednoznacznie wskazać na stosunek tej zbiorowości do problematyki odmienno-
ści seksualnych, bowiem z jednej strony deklarowana jest akceptacja, z drugiej 
zaś niechęć. Trzeci typ postawy, sprowadzający się do neutralnego stanowiska, 
traktującego orientację seksualną jako sprawę jednostkową, był dominujący 
– 29,53% badanych wyraziło właśnie taki pogląd. Także prawie połowa respon-
dentów wskazała (47,04%), iż nie wykazuje żadnej szczególnej reakcji, gdy ma 
do czynienia z osobami homoseksualnymi. Oznacza to, iż behawioralny aspekt 
postawy został sprowadzony do braku jakichkolwiek zachowań. 

Młodzież, która deklarowała pejoratywny stosunek do osób o odmiennych 
orientacjach seksualnych, pochodziła głównie z miast (66,67%), a respondentów, 
którzy unikali owych osób częściej można było spotkać na wsi, niż na obszarach 
miejskich - 1/5 badanych zamieszkiwała wieś. Wśród liderów różnice ze względu 
na miejsce zamieszkania okazały się jednak niewielkie. Jednostki homoseksualne 
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były potępiane przez 5,04% badanych pochodzących z miast i 7,25% ze wsi oraz 
nietolerowane przez 16,55% respondentów zamieszkujących miasto i 18,84% wieś. 
Większą tolerancję geje i lesbijki znajdowały w gronie mieszkańców miast (17,63), 
niż wsi (11,59%), w szczególności w stolicy Dolnego Śląska. Także ciekawymi pod 
względem rozkładu odpowiedzi okazały się powiaty legnicki i polkowicki. Pocho-
dzący z powiatu legnickiego respondenci odpowiedzieli w sposób następujący na 
pytanie dotyczące odmienności seksualnych: są one sprawą indywidualną – 50%, 
toleruje się takie osoby – 25% i tyle samo wskazało na odpowiedz typu: inne. Na-
tomiast w powiecie polkowickim 30% badanych zapowiadało zarówno akceptację 
owych odmienności, jak i zupełny brak tolerancji w tej materii. 

Dokonując charakterystyki liderów warto podkreślić, iż kobiety, które de-
klarowały albo obojętność (72,06%) lub też tolerancję (71,93%) wobec gejów 
i lesbijek, jednocześnie dominowały wśród badanych, którzy postrzegali skłon-
ności tych ludzi przez pryzmat choroby lub też dewiacji, czyli deklarowały brak 
tolerancji (60,00%). 

Aktywność seksualna młodych ludzi to kwestia, która może budzić rozliczne 
emocje i kontrowersje. Dlatego też jednym z elementów projektu badawczego 
stała się próba znalezienia odpowiedzi na pytania dotyczące percepcji zachowań 
młodych ludzi w tej sferze, czynników, które powinny decydować o rozpoczęciu 
współżycia seksualnego, wieku i miejsc sprzyjających inicjacji seksualnej mło-
dzieży. Istotną poznawczo stała się również kwestia odniesienia się przez doro-
słych badanych do własnych doświadczeń seksualnych związanych z procesem 
dojrzewania i „odkrywania” tej sfery życia w okresie młodości.  

Oceniając zachowania seksualne współczesnej młodzieży większość re-
spondentów uznała, że młodych ludzi cechuje zbytnia aktywność w tej sferze. 
Jednocześnie ¼ badanych liderów  stwierdziła, że zachowania młodych Dolno-
ślązaków nie odbiegają znacząco od normy, zaś oni sami nie widzą w postępo-
waniu młodzieży niczego nagannego. 

Opinię o nadmiernej aktywności seksualnej młodzieży dwukrotnie częściej 
prezentowały kobiety w porównaniu z mężczyznami. Także mieszkańcy wsi 
czterokrotnie częściej wybierali taką odpowiedź. 

Wśród badanych, 11,23% respondentów deklarowało, że nie interesuje się 
tym, co w zakresie aktywności seksualnej robi młodzież. Zbliżony poziom 
obojętności deklarowały kobiety, jak i mężczyźni, 9-krotnie częściej mieszkań-
cy miast niż wsi. Liderzy z terenów pogranicza w wielu przypadkach uznawali, 
że młodzi są zbytnio aktywni w obszarze zachowań seksualnych. Odpowiedzi 
tego typu dwukrotnie przewyższały oceny, że w zachowaniu młodzieży nie 
widzą nic niewłaściwego. Ogólnie liderzy prezentowali pogląd, że młodzież 
inicjuje zbyt wcześnie. Sąd taki głosiła prawie połowa badanych (47,45%).

Liderzy z obszaru pogranicza uznali, że z jednej strony jest to bufonada 
i popisywanie się przed innymi, ale również zachowania będące naturalną ko-
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leją zdarzeń podczas rozpoznawania własnego ciała. Osoby znaczące z obszaru 
Interregu uważały też, że aktywność seksualna młodzieży jest bezrefleksyjna 
(ignoruje zagrożenia chorób wenerycznych oraz HIV: 38,31% wskazań), poza 
tym bardziej oparta na fantazjowaniu i odtwarzaniu widzianych lub zasłysza-
nych historii. Liderzy z terenu pogranicza bardzo krytycznie ocenili aktyw-
ność seksualną młodzieży. Liderzy ci bowiem oprócz sądu, że młodzież zbyt 
wcześnie rozpoczyna współżycie seksualne podkreślali jeszcze dwa aspekty tej 
aktywności: fakt, że młodzi ludzie nie biorą pod uwagę konsekwencji swoich 
zachowań (36,43%), oraz że są nastawieni na szybkie doznania (21,10%). 

Najbardziej krytyczni w swych ocenach byli liderzy w wieku 30-39 i 40-
49 lat, którzy postrzegali aktywność seksualną młodzieży jako przedwczesną, 
bezrefleksyjną i nastawioną na szybkie doznania. Najbardziej liberalni pod tym 
względem byli liderzy najmłodsi, w wieku 20-29 lat. 

Podobne nastawienie wobec zachowań seksualnych młodzieży cechowało 
głównie osoby legitymujące się wykształceniem wyższym. Oceniali oni aktyw-
ność seksualną młodzieży jako podejmowaną zbyt pochopnie (34,02%), traktu-
jącą lekceważąco potencjalne konsekwencje swych działań (27,34%), nastawioną 
na doznania zmysłowe (17,76% wskazań). W ich ocenie zachowania te cechuje 
także fantazjowanie, bufonada czy nonszalancja wobec zagrożenia chorobami. 

Natomiast młodzież, pytana o ocenę zachowań seksualnych swoich rówieśni-
ków, którzy, w ich opinii, w zdecydowanej większości mają już za sobą inicjację 
seksualną (95,34%), najczęściej zaznaczała, że ich rówieśnicy zachowują się w tej 
sferze bez żadnych zahamowań. Wielokrotnie ich aktywność seksualna pozbawiona 
jest refleksji o konsekwencjach, jakie mogą być związane z takimi zachowaniami. 
Młodzież uznała także, że jej rówieśnicy często opowiadają sobie różne fantazje, 
które mają niewiele wspólnego z ich rzeczywistymi doświadczeniami w tej sferze. 

Młodzi ludzie podkreślali fakt, iż istotnym mechanizmem kierującym mło-
dzież ku podjęciu aktywności seksualnej jest wpływ grupy odniesienia. Zbioro-
wością tą z reguły jest grupa „ziomów” z dzielnicy, koleżanek i kolegów, którzy 
razem borykają się z problemami związanymi z  doświadczaniem i rozpoznawa-
niem własnej seksualności oraz wchodzeniem w dorosłość. Ich wspólne lęki i nie-
pewność wymagają ukrycia przed innymi, w efekcie dochodzi do sytuacji, którą 
nazwać można swoistą „komedią pomyłek”. Młody człowiek dokonuje porów-
nań swojej pozycji życiowej z tą, która według niego, cechuje jego rówieśników 
i uznaje, że kolega, koleżanka jest bardziej doświadczona w sferze seksualnej. 
W związku z tym również samemu sobie zezwala na przesuwanie granic.

Odnosząc się do kwestii aktywności seksualnej młodzieży liderzy wymie-
nili też  czynniki, które młodzież decydująca się na rozpoczęcie życia seksual-
nego, powinna wziąć pod uwagę, by mogła w pełni cieszyć się odkrywaniem 
nowej dla niej sfery doznań. 

Najważniejszymi kryteriami, którymi, według badanych, powinni kierować się 
młodzi ludzie podejmując decyzję o rozpoczęciu aktywności seksualnej, powinny 
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być uczucia (69,23% wskazań) i osiągnięcie odpowiedniego wieku (68,17%). Pozo-
stałe warunki cieszyły się znacznie mniejszą „popularnością”. Ponad ¼ responden-
tów (27,32%) uważała, że osoby podejmujące decyzję o współżyciu seksualnym 
powinny uwzględniać zasady wiary i kierować się jej nakazami. Aktywność płcio-
wa powinna wiązać się także z odpowiedzialnością i dojrzałością (fizyczną, emo-
cjonalną, psychiczną) – takiej odpowiedzi udzieliło 9,55% badanych. Dojrzewanie, 
a co za tym idzie inicjacja seksualna i współżycie płciowe, jest jednym z etapów 
życia ludzkiego, tak więc o takiej decyzji rozstrzyga sama natura. O tym, że za 
decyzją taką stoi biologia, było przekonanych 8,22% respondentów. Najmniejsze 
znaczenie liderzy przypisywali przyzwoleniu rodziców (2,39%) i modzie (0,8%). 

Tak liderzy, jak i młodzież zgodni byli w swej ocenie kryteriów, które po-
winny decydować o podjęciu współżycia seksualnego. Pomiędzy odpowiedziami 
obu kategorii badanych można zauważyć jedynie niewielkie różnice procentowe. 
Młodzież przypisywała względnie mniejsze znaczenie zasadom wiary, uznając je 
za kryterium mniej znaczące dla rozpoczęcia aktywności seksualnej niż dorośli.

Badani należący do wszystkich zbiorowości zapytani zostali również o kwe-
stie związane z inicjacją seksualną – w jakich miejscach najczęściej dochodzi 
do aktu, rozpoczynającego życie seksualne młodego człowieka oraz o wiek, 
w jakim ten fakt ma miejsce. 

Zarówno młodzież, jak i liderzy zgodnie wskazywali na trzy, ich zdaniem, 
najbardziej sprzyjające inicjacji seksualnej miejsca, a mianowicie: dyskoteki, 
mieszkania rodziców oraz imprezy i prywatki. I choć w obu tych zbiorowościach 
wybrano te same kategorie odpowiedzi, to jednak już ich rozkład w przypadku 
poszczególnych preferencji był zgoła odmienny. Zdaniem ludzi młodych rówieś-
nicy inicjują seksualnie przede wszystkim w domu rodziców i na dyskotekach, 
natomiast liderzy społeczności lokalnych jako najczęściej wybierane miejsce 
wskazywali dyskoteki (51,56%), a dopiero na drugim i trzecim miejscu mieszka-
nia rodziców (26,82%) i imprezy / prywatki. Ponadto około ¼ przebadanej po-
pulacji ludzi młodych charakteryzowała się brakiem wiedzy na ten temat lub też 
nie wykazywała zainteresowania tym, gdzie inicjują seksualnie ich rówieśnicy. 
Odsetek wśród liderów, którzy mieli problem z odpowiedzią na to pytanie wy-
niósł 5,46%, czyli w granicach błędu statystycznego. Tym samym, liderzy, będąc 
osobami z określonym bagażem wiedzy i doświadczeń, zaprezentowali się jako 
zbiorowość posiadająca umiejętność artykulacji swoich przekonań.

Przeświadczenie o rozpoczynaniu aktywności seksualnej na dyskotekach 
było szczególnie widoczne wśród kobiet (56,52%) i liderów pochodzących ze 
wsi – 68,49%. Co więcej, 50,36% respondentów mających wykształcenie wyż-
sze wskazało właśnie tę odpowiedz, co stanowiło 72,31% osób deklarujących 
taki punkt widzenia. 

Natomiast z mieszkań, zdaniem zarówno liderów, tak jak i samej młodzie-
ży, zdecydowanie częściej korzystają ludzie młodzi pochodzący z miast. Tak 
stwierdziło 64,27% badanej młodzieży i 81,37% liderów. Po raz kolejny oka-
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zało się zatem, iż niezależnie od badanej zbiorowości, inaczej postrzegane jest 
mieszkanie / lokum przez mieszkańców obszarów wiejskich oraz w przypadku 
ludzi zamieszkujących miasta. Na owe miejsce częściej zwracały również uwa-
gę kobiety - 70,87% oraz liderzy legitymujący się wykształceniem wyższym. 

Zdecydowanie odmienny rozkład odpowiedzi, konfrontując obie zbiorowości, 
pojawił się w przypadku miejsca inicjacji seksualnej, jakimi są imprezy / prywat-
ki. Dla około 10% młodzieży, głównie dziewcząt, tam właśnie rówieśnicy inicjują 
seksualnie, natomiast takie stanowisko zajęło 24,73% liderów społeczności lokal-
nych. Respondenci ci częściej pochodzili z miasta (77,66%) niż wsi, dominowały 
kobiety (62,11%), jednostki z wykształceniem wyższym. Osoby posiadające wy-
kształcenie zasadnicze zawodowe w ogóle nie zwróciły na to uwagi. 

Z dalszych analizy wynika, iż zdaniem młodzieży, ale i liderów szkoła nie 
sprzyja rozpoczynaniu współżycia seksualnego (około 3,9% – młodzież; 2,08 
– liderzy). Inaczej natomiast rozłożyły się proporcje pomiędzy tymi dwoma 
zbiorowościami, jeżeli chodzi o stosunek do wycieczek / wakacyjnych wy-
jazdów. Tak jak młodzież zdecydowanie odrzuciła pobyty wakacyjne, jako 
stymulujące inicjację seksualną (bo tylko 5% z nich dokonało wskazań), tak 
odmienne stanowisko wyrazili liderzy. W opinii 20,83% z nich wakacje sprzy-
jają intensyfikacji kontaktów fizycznych. Częściej wskazywały na to kobiety 
(71,25%), osoby pochodzące z miast (78,48%), o wykształceniu wyższym (wy-
kształcenie policealne i zasadnicze zawodowe – 0% wskazań). Wyrażone przez 
młodzież stanowisko jest zatem diametralnie inne od tego, jakie zajęli liderzy 
społeczności lokalnych. W związku z tym kojarzenie przez dorosłych respon-
dentów pobytów wakacyjnych przez pryzmat wzmożonej aktywności seksu-
alnej młodzieży koresponduje z funkcjonującym w społeczeństwie polskim 
stereotypem. 

Zdaniem liderów społeczności lokalnych młodzież najczęściej podejmuje 
aktywność seksualną na dyskotekach, w mieszkaniach rodziców i na impre-
zach. Jaki jest zatem wiek wchodzącej w świat seksu młodzieży? Czy grani-
ca wieku inicjujących seksualnie ludzi młodych koresponduje w wizerunkiem 
wyrażonym przez liderów województwa dolnośląskiego?

Przywódcy Dolnego Śląska uważali, iż inicjacja seksualna ludzi młodych ma 
miejsce pomiędzy 15. a 17. rokiem życia. Takie stanowisko zajęło 71,70% respon-
dentów. Na wiek niższy, a mianowicie 12-14 lat zwróciło uwagę 19,04% badanych. 
Odsetek respondentów, którzy byli przeświadczeni, iż młodzież jest starsza, czyli 
inicjuje powyżej 18. roku życia albo też 20., mieścił się w granicach błędu staty-
stycznego – 2,24%. Optymistami byli przede wszystkim badani posiadający wyższe 
i średnie wykształcenie. Większym realizmem wykazały się osoby legitymujące się 
wykształceniem policealnym i zawodowym zasadniczym. Ich zadaniem młodzież 
w wieku 18 – 20 lat dawno ma już za sobą rozpoczęcie aktywności seksualnej – 0% 
wskazań. Typ powiatu nie był w przypadku tego pytania żadnym wyznacznikiem.

O tym, iż młodzież rozpoczyna współżycie seksualne pomiędzy 15. a 17. ro-
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kiem życia przekonanych było ponad połowa liderów bez względu na wykształ-
cenie. Natomiast wśród respondentów stających na stanowisku, iż to właśnie 
pomiędzy 12. a 14. rokiem życia ma miejsce inicjacja seksualna młodzieży do-
minowały osoby z wykształceniem wyższym. 

Na podejmowanie przez ludzi młodych aktywności seksualnej w wieku od 
15. do 17. roku życia częściej zwracały uwagę także kobiety – 79,41% lide-
rek. Dodatkowo 22,98% respondentek wskazało na 12-14 rok życia. Mężczyź-
ni zaś, częściej niż kobiety, sygnalizowali 18-20 rok życia (62,50%). Ponieważ 
współcześnie młodzież coraz szybciej rozpoczyna współżycie seksualne, co 
potwierdzają i te badania, tym samym liderki wykazały się większą znajomoś-
cią problematyki. Przeświadczenie, iż granica wieku inicjacji seksualnej jest  
coraz niższa, a nie odwrotnie, świadczy, iż respondentki, w przeciwieństwie do 
mężczyzn, posiadają aktualną wiedzę / informacje, dotyczącą ludzi młodych. 

Co więcej, wyniki obrazują rysującą się w Polsce tendencję, iż kobiety są 
coraz częściej tą zbiorowością, która zauważa i, co więcej, aprobuje oraz party-
cypuje w zachodzących zmianach natury kulturowo-politycznej. Młode dziew-
czyny / kobiety będąc, albo czując się „wyzwolone” przejmują takie wzorce 
zachowań, które uprzednio były charakterystyczne dla płci przeciwnej. Tym 
samym, nie dziwi fakt, iż obniżony wiek inicjacji seksualnej jest zauważalny 
przez kobiety i co więcej, niejednokrotnie to właśnie one są tą stroną związku, 
która inicjuje podjęcie współżycia seksualnego. 

Miejsce zamieszkania okazało się być tą zmienną, która potwierdziła funk-
cjonujące w społeczeństwie różnice w postrzeganiu aktywności ludzi młodych 
w sferze seksu: Na niższy wiek inicjacji seksualnej wskazywali głównie re-
spondenci pochodzący z obszarów miejskich. Wśród osób, które sygnalizowały 
rozpoczynanie współżycia seksualnego pomiędzy 12 a 14 rokiem życia 78,79% 
z pochodziło z miasta, zaś w przypadku wskazań na wiek 15-17 lat 79,92% od-
powiedzi udzielili także mieszkańcy obszarów miejskich. Tym samym badania 
te po raz kolejny potwierdzają fakt, iż to w miastach ma miejsce zarówno spo-
łeczne przyzwolenie, jak i urzeczywistnienie rozpoczynania współżycia sek-
sualnego stosunkowo wcześnie. Na wsi, gdzie kontrola społeczna wciąż, w po-
równaniu do miast, pozostaje istotnym czynnikiem socjalizującym młodego 
człowieka, wiek ten jest znacznie wyższy.

W celu pogłębienia wiedzy dotyczącej doświadczania własnej seksualności 
przez liderów, zapytano ich także o kwestię dotyczącą czasu i miejsca ich włas-
nej inicjacji seksualnej. Uznano, że czas, który minął od tego zdarzenia będzie 
okolicznością sprzyjającą udzielaniu szczerych i wiarygodnych odpowiedzi. 

Z otrzymanych odpowiedzi wynika, że liderzy najczęściej inicjowali w wie-
ku 18-20 lat (48,23 %). W wieku 15-17 lat współżycie seksualne podjęło 23,07% 
badanych, a powyżej 20. roku życia – 18,34 %. Fakt ten miał miejsce najczęściej 
we własnym domu pod nieobecność rodziców (28,23%), podczas wakacyjnych 
wypraw, obozów, biwaków (18,06%) lub na tzw. „prywatkach” i imprezach ró-



V. lIderzy WojeWództWa dolnośląskIego Wobec procederu... 85

wieśniczych (17,21%) oraz na dyskotekach (10,54%). Wśród liderów z obszaru 
pogranicza nie odnotowano szczególnych różnic co do wieku inicjacji oraz jej 
miejsca – najczęściej zdarzyło się to w wieku 18-20 lat w domu rodziców lub 
w wieku 15-17 lat na rówieśniczej imprezie (dyskotece, prywatce). Podobne 
konteksty tego doświadczenia związane były zarówno ze wspomnieniami lide-
rów z miast jak i wsi, kobiet jak i mężczyzn. 

Zmienna „wiek” oraz „poziom wykształcenia” nie wpływały znacząco na 
różnice w odpowiedziach respondentów. Można stwierdzić, że standardem 
wówczas było odbywanie pierwszego aktu płciowego  we własnym domu, na 
rówieśniczej imprezie (wyjazdowej – wakacje / biwaki) lub „prywatce”. 

Wydaje się, że niewiele się zmieniło od czasów, kiedy liderzy przeżywali swą 
inicjację seksualną, gdyż z badań wynika, że również współczesna młodzież 
najczęściej wskazywała na dom rodzinny jako miejsce inicjacji swoich rówieś-
ników. Co prawda, młodzi ludzie w następnej kolejności wymieniali dyskoteki, 
ale uznać należy, że wynika to ze zmian obyczajowości oraz odmienności form 
spędzania czasu wolnego przez młodzież. Dyskoteki powszechnie wskazywane 
były jako miejsca, w którym młodzież spędza swój czas wolny, nie dziwi wobec 
tego fakt, że stanowiły one również miejsca ich inicjacji, tym bardziej, że sposób 
aranżacji wnętrza i atmosfera dyskotek może sprzyjać takim zachowaniom.  Wa-
riant plenerowy, jako miejsce inicjacji, także zdaje się być ponadczasowy, choć 
już wyjazdy klasowe, biwaki, szkolne imprezy częściej były wskazywane jako 
miejsca sprzyjające inicjacji seksualnej przed laty niż współcześnie. 

Wyniki badań obrazują, że wiek inicjacji seksualnej współczesnej młodzieży 
jest zdecydowanie niższy niż w przypadku badanych liderów. Aktualnie młodzież 
inicjuje najczęściej w wieku 15-16 lat, kiedy jest to czas szczególnie nasycony eks-
perymentami i próbami nastolatków. Kolejną kategorią wiekową o bardziej inten-
sywnych doświadczeniach seksualnych jest wiek 17-18 lat. Odmienne są także 
ścieżki zdobywania owych doświadczeń, podczas gdy przed lat dotyczyły głównie 
zachowań heteroseksualnych, dziś spektrum tych zachowań jest dużo szersze.

Prostytucja jest zjawiskiem wielowymiarowym, które często pozostaje poza 
głównym nurtem życia społecznego. Podobnie, jak w przypadku wielu innych 
patologii, gros zachowań związanych z tym zjawiskiem, podejmowanych jest 
niejako „na marginesie” rzeczywistości społecznej, doświadczanej przez więk-
szość społeczeństwa. Wiedza na temat zjawiska jest ograniczona, w związ-
ku z tym trudno uchwycić wszystkie jego aspekty jednocześnie. Dlatego też 
w projekcie badawczym skupiono się przede wszystkim na świadomościowym 
aspekcie prostytucji. Głównym problemem badawczym stała się percepcja 
przez liderów Dolnego Śląska tego zjawiska, ujmowanego na różnych płasz-
czyznach. Refleksji poznawczej poddano następujące kwestie: w jaki sposób 
Dolnoślązacy definiują prostytucję, jaka jest według nich skala i dynamika tego 
zjawiska, również w odniesieniu do prostytucji nieletnich, jakie są powody pro-
stytuowania się przez osoby dorosłe i młodzież, jakie postawy wobec zjawiska 
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prezentuje społeczność dolnośląska oraz jaka sieć wsparcia dla osób prostytuu-
jących się lub zagrożonych procederem funkcjonuje na terenie województwa. 

Tak, jak w przypadku młodzieży, również liderzy społeczności lokalnych 
nie mieli problemów ze zdefiniowaniem pojęcia „prostytucja”. Proceder ten był 
najczęściej postrzegany przez pryzmat świadczenia usług seksualnych w celu 
osiągania korzyści majątkowych. Jednakże w przeciwieństwie do młodych 
Dolnoślązaków, liderzy w ogóle nie kojarzyli prostytucji ze sprzedażą własne-
go ciała pod przymusem. Tym samym prawniczą eksplanację pojęcia prosty-
tucji liderzy opisali przede wszystkim przez pryzmat: „świadczenia usług sek-
sualnych w zamian za pieniądze; dla zysku” (30,20%) oraz w celu osiągnięcia 
innych korzyści, z uwzględnieniem dóbr materialnych (27,08%). 

Jednocześnie liderzy, tak jak i młodzież, identyfikowali pojęcie „prostytu-
cja” nie tylko przez pryzmat cielesności, ale zwracali uwagę na duchowy aspekt 
prostytuowania. W porównaniu do młodzieży, odsetek osób odpowiadających 
w ten sposób, zmalał dwukrotnie, dla około 2% respondentów prostytucja jest 
skutkiem zagubienia, sprowadza się do sprzedawania własnej godności, a tak-
że jest sprzeczna z moralnością. I choć jednostki te stanowiły mniejszość, to 
zaprezentowane przez nie stanowisko zdecydowanie wyróżniało się od po-
wszechnego ujęcia prostytucji. 

Akcentowanie wewnętrznego wymiaru prostytuowania się było charaktery-
styczne przede wszystkim dla kobiet oraz osób mieszkających w miastach. Pra-
wie dwukrotnie więcej respondentek, aniżeli mężczyzn zwracała na to uwagę. 
Tak duża dysproporcja w postrzeganiu prostytucji w dużej mierze determino-
wana jest swoistością płci. Kobiety znacznie częściej niż mężczyźni wykazu-
ją manierę analizowania zjawisk społecznych przez pryzmat ich wewnętrznej 
struktury, a także cechuje je empatyczne podejście do ludzi. Także osoby za-
mieszkujące miasto czterokrotnie częściej (około 80%) od tych, mieszających 
na wsi (około 17%), prezentowały taki punkt widzenia. 

Niezależnie jednak od wskazywania na tak „odmienny” aspekt procederu 
prostytuowania się zjawisko to było poprawne definiowane. 

Prostytucja nieletnich, jako zjawisko społeczne, powszechnie funkcjonuje 
w świadomości liderów dolnośląskich. Prawie 93% respondentów sygnalizo-
wała, iż słyszała o prostytuowaniu się nieletnich. Takie stanowisko charaktery-
zowało liderów bez względu na wykształcenie, miejsce zamieszkania, powiat 
i płeć. Posiadanie takiej wiedzy zadeklarowało 93,14% badanych z wykształce-
niem wyższym; 87% z wykształceniem policealnym; 90,59% średnim i 100% 
posiadających wykształcenie zasadnicze zawodowe; 92,72% osób zamieszkują-
cych miasto i dwa procent więcej mieszkających na wsi. Zarysowana tendencja 
nie uległa zmianie, uwzględniając kryterium płci i powiatu (łącznie z powiata-
mi przygranicznymi). I tak 92,61% badanych w 13 powiatach zasygnalizowało, 
iż wie o prostytucji nieletnich oraz 90,70% kobiet i 93,60% mężczyzn. 
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Także powszechna zgodność wśród respondentów, biorąc pod uwagę 
wszystkie zmienne, wystąpiła w przypadku oceny tego zjawiska. Prawie 90% 
badanych określiło ten proceder jako naganny moralnie, co oznacza iż liderzy 
okazali się być tą zbiorowością, która jako jedyna tak wymownie wyartykuło-
wała swoje stanowisko. Niecałe 4% badanych, głównie mężczyzn, wskazało, że 
jest to problem danej rodziny. 

Zmiennymi, które determinowały wzrost liczby respondentów posiadają-
cych wiedzę na temat prostytucji nieletnich okazały się wiek i wykształcenie. 
Im starsze jednostki, tym wiedza na temat zjawisk społecznych, w tym pato-
gennych, była większa oraz im wyższe wykształcenie respondentów tym mniej 
było osób, które nie umiały ustosunkować się wobec problemu prostytucji nie-
letnich. I tak ¼ młodzieży deklarowała, iż wie o prostytuowaniu się swoich 
kolegów / nieletnich. Nieco inne stanowisko zajmowali już uczniowie starsi, 
mający 19-20 lat. 27,27% z nich przyznało, iż w ich otoczeniu funkcjonują 
osoby prostytuujące się. Natomiast odsetek liderów, którzy mieli świadomość 
prostytuowania się nieletnich, uwzględniając zmienne wykształcenie, miejsce 
zamieszkania, płeć oraz powiat, wyniósł już prawie 35%. 14,69% miało od-
mienne zdanie, zaś pozostali nie mieli na ten temat wiedzy.

Wskazanie na prostytucję nieletnich było dominantą przede wszystkim 
wśród osób z wykształceniem wyższym – 82,95% oraz kobiet (62,69%; męż-
czyźni – 37,31%). Na występowanie tego procederu zwróciło uwagę 13,95% 
z wykształceniem średnim i tylko 0,78% z zawodowym. Jednocześnie osoby, 
które deklarowały, iż młodzież nie prostytuuje się, posiadały głównie wykształ-
cenie zawodowe zasadnicze. Poza tym, przeświadczenie o istnieniu tego pro-
cederu było większe wśród mieszkańców miast niż wsi, odpowiednio: 37,38% 
i 26,76%. W opinii 32,39% badanych zamieszkujących obszary wiejskie mło-
dzież nie prostytuuje się. Natomiast w przypadku respondentów pochodzących 
z miast liczba ta była już trzykrotnie mniejsza (10,82%). 

W oparciu o zmienną powiat najwięcej respondentów, wskazujących na zja-
wisko prostytucji nieletnich, zamieszkiwało powiat polkowicki – 38,46%, jele-
niogórski – 44,83% i legnicki – 60,00%. 

Przeprowadzone wśród liderów badania umożliwiają wyciągnięcie jeszcze 
jednego wniosku: znaczna część liderów przyznała, że nie wie o procederze 
prostytucji nieletnich – 50,13% badanych. Im niższe było wykształcenie, tym 
odsetek respondentów dokonujących tego właśnie wskazania był większy. I tak, 
odpowiedzi: „nie wiem” udzieliło 48,03% z wykształceniem wyższym, 57,14% 
z policealnym i aż 60% ze średnim. Wśród osób, które nie miały wiedzy na 
temat procederu prostytuowania się nieletnich, dominowały osoby mieszkające 
w mieście – 51,80% oraz kobiety – 54,76%.

Prostytucja nieletnich, zarówno w ocenie młodzieży, jak i samych liderów nie 
jest zjawiskiem marginalnym. Ta ostatnia kategoria respondentów została dodat-
kowo poproszona o podanie przykładów społecznej percepcji przypadków prosty-
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tuowania się nieletnich. Teoretycznie należało spodziewać się, iż jest to zjawisko 
społecznie napiętnowane i szkodliwe, co oznacza, iż winno generować konkretne 
rozwiązania. Badania jednak pokazały coś zupełnie odmiennego. Okazało się, iż 
co prawda, prostytuowanie się nieletnich nie cieszy się społeczną akceptacją (uczu-
cia), ale nie wywołuje także zdecydowanych reakcji społecznych (działania). 

Choć wśród udzielonych odpowiedzi dominowało negatywne ustosunkowa-
nie się liderów społeczności lokalnej do tego zjawiska, jak zgorszenie (10,41%), 
to jednocześnie gros respondentów wykazywało apatię / bierność wobec pro-
stytucji nieletnich, twierdząc, że jest to sprawa indywidualna i nic się z nią nie 
powinno czynić (14,32%) lub też odpowiadali enigmatycznie „coś tam w szkole 
zarządzono i policja trochę szukała” – 7,28%. W granicach błędu statystyczne-
go (2,34%) mieściły się odpowiedzi, w których podano konkretne rozwiązania, 
takie jak: wszczęte postępowanie policyjne, a następnie sądowe. 

Na emocjonalny wymiar postrzegania prostytucji nieletnich częściej wska-
zywały osoby z wykształceniem wyższym, mieszkające w miastach oraz ko-
biety. Także taki sposób percepcji prostytucji nieletnich był częściej zauważal-
ny w powiatach położonych na południu województwa aniżeli w pozostałych 
(średnio 9,00%). Co więcej w powiecie kamiennogórskim 23,64% badanych 
wskazało, iż prostytucja wywołuje zgorszenie.

Na zaliczenie prostytucji nieletnich do kategorii spraw pozostających w gestii 
poszczególnych jednostek / będących sprawą indywidualną szczególną uwagę 
zwracali głównie respondenci powiatów: Polkowice, Jelenia Góra i Legnica. 

Deklarowanie przez liderów posiadania wiedzy na temat współczesnych 
problemów społecznych sprawia, iż zbiorowość ta jawi się jako nader doświad-
czona życiowo oraz wyposażona w najistotniejsze informacje dotyczące rze-
czywistości społecznej. Zarysowany powyżej obraz liderów wydają się po-
twierdzać odpowiedzi udzielone na pytanie o przyczyny prostytuowania się 
nieletnich. Liderzy bowiem nie mieli problemów ze sprecyzowaniem własnego 
stanowiska odnośnie występowania przyczyn tego procederu, co znalazło od-
zwierciedlenie w wyszczególnieniu dwóch rodzajów przyczyn: materialnych 
(sprowadzonych do zaspokajania pragnień i potrzeb) oraz o charakterze ak-
sjologiczno –emocjonalnym. Nie dokonano wskazań w ramach trzeciej grupy 
bodźców nawiązujących do natury „sytuacyjno-substytucyjnej”. 

Do pierwszej kategorii przyczyn liderzy zaliczyli rozbudzone wśród mło-
dzieży potrzeby materialne, percypowane głównie przez pryzmat korzyści 
majątkowych, wygodnego życia, mających na celu zaspokajanie pragnień 
(58,33%), a także prostytuowanie się nieletnich z powodu ubóstwa, czyli zaspo-
kajanie w ten sposób potrzeb, często tych podstawowych (28,90%). 

Szczególną uwagę na przyczyny natury materialnej zwracali respondenci z wyż-
szym wykształceniem. 59,29% badanych uznało, iż to właśnie hedonistycznie roz-
budzone potrzeby młodzieży zachęcają do prostytuowania się. Natomiast prawie ¼ 
liderów legitymujący się wyższym, policealnym i średnim wykształceniem zgod-
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nie stwierdziła, iż przyczyna tkwi w biedzie i braku perspektyw dla młodych ludzi. 
Tym samym, zdaniem liderów, młodzież prostytuuje się zarówno z chęci posiada-
nia większej ilości pieniędzy, jak również z powodu rzeczywistego braku środków 
finansowych, czyli jest to, na przykład, tak zwana prostytucja głodowa. 

Najmniej odpowiedzi wskazujących na biedę, jako przyczynę prostytucji 
wśród nieletnich, było wśród mieszkańców powiatów, w których poziom roz-
woju społeczno – gospodarczego jest zadowalający, czyli w: polkowickim, je-
leniogórskim i legnickim. 

Drugą kategorię przyczyn, o charakterze aksjologiczno – emocjonalnym, stano-
wiły odpowiednio: brak wzorców moralnych wśród młodzieży – 14,84%; problemy 
w domu – 37,76% (wynikające z braku kontaktu dziecka z rodzicami, zaintereso-
wania ze strony rodziców, kryzysu rodziny) oraz chęć przeżycia przygody / cieka-
wość – 6,77%. Dwukrotnie wyższy, w porównaniu do wskazań udzielonych przez 
mieszkańców Dolnego Śląska, odsetek odpowiedzi oscylujących w ramach drugiej 
kategorii przyczyn prowadzi do wniosku, iż liderzy dokonując diagnozy zjawisk spo-
łecznych kierowali się nie tylko empatią, ale także wykorzystywali własne doświad-
czenie oraz zdolność obserwacji rzeczywistości społecznej. Co więcej, wskazanie 
przez liderów na tę kategorię odpowiedzi korespondowało ze stanowiskiem samej 
młodzieży, która wśród pobudek natury aksjologiczno-emocjonalnej prowadzących 
do prostytuowania także podkreśliła problemy w domu. Jednocześnie około 20% 
mieszkańców powiatów Dzierżoniów, Góra, Kamienna Góra znacznie częściej, ani-
żeli pozostałych, wskazywało na przyczyny natury aksjologiczno-emocjonalnej, jak 
brak wzorców moralnych. Tym samym, bardziej wrażliwi okazali się respondenci 
pochodzący w ubogich powiatów województwa dolnośląskiego, w których miesz-
kańcy borykają się z problemami natury egzystencjalnej.

Wrażliwość na tego typu przyczyny determinowana była wykształceniem 
respondentów. Liderzy posiadający wykształcenie zawodowe zdecydowanie 
bagatelizowali przyczyny prostytuowania się nieletnich określone mianem ak-
sjologiczno – emocjonalnym oraz biedę. W przypadku takich okoliczności jak: 
brak wzorców moralnych, problemy w domu, czy też chęć przeżycia przygody / 
ciekawość nie dokonali oni żadnych wskazań. Znacznie mniejszą wrażliwość na 
owe przyczyny można tłumaczyć zarówno nieprzywiązywaniem przez samych 
liderów, o takim wykształceniu, znaczenia do sfery moralnej / aksjologicznej, jak 
również dość osobliwą oceną tego czym jest ubóstwo. W przypadku tej kategorii 
badawczej nie oznacza to oczywiście, iż są to osoby pozbawione zasad, ile ich 
świat wartości jest nieco uproszczony. Nie zawsze są dla nich zauważalne pewne 
potrzeby, oczekiwania, które są widoczne dla osób o szerszym światopoglądzie. 
Ponadto, ludzie, którzy mają wykształcenie zawodowe często pochodzą z rodzin, 
które same żyły skromnie, często na skraju ubóstwa. Mając takie doświadczenia, 
wykazują mniejszą wyrozumiałość wobec problemów ludzkich. 

Zdaniem liderów miejscami, w których nieletni prostytuują się najczęściej, 
są: dyskoteki – 74,47%; ulica – 45,31% oraz agencje towarzyskie. Takie prze-
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świadczenie było szczególnie widoczne wśród osób z wykształceniem wyż-
szym (ponad 70% respondentów). Inaczej było w przypadku respondentów 
posiadających wykształcenie średnie, którzy wskazywali głównie „ulicę”. Ta 
kategoria odpowiedzi została zupełnie pominięta przez badanych legitymują-
cych się wykształceniem zawodowym (0,00%). 

Różnice, determinowane płcią respondentów, pojawiły się dopiero we wska-
zaniach odnoszących się do agencji towarzyskich. Miejsca te zostały uznane 
jako sprzyjające prostytuowaniu się nieletnich w opinii 19,08% mężczyzn, zaś 
tego zdania było już 30,83% kobiet. Uzyskany w trakcie badań taki rozkład 
odpowiedzi prowadzi do wniosku, iż lokale te są postrzegane przez płeć piękną 
jako szczególnie dogodne do uprawiania prostytucji w ogóle. Stąd przeniesie 
tego szablonu także na niższe kategorie wiekowe.

Na prostytuowanie się w agencjach towarzyskich częściej zwracały uwagę 
także jednostki pochodzące z powiatów o wyższych wskaźnikach ekonomicz-
nych jak: polkowicki i legnicki oraz miasta Wrocław. Taki rozkład odpowiedzi 
wydaje się uzasadniony, tym bardziej, iż agencje powstają i funkcjonują w tych 
miejscowościach, w których mieszkańców stać na korzystanie z ich usług. 
Zważywszy zatem na uwarunkowania gospodarcze tych obszarów, otrzymany 
rozkład odpowiedzi tylko potwierdza tę prawidłowość. 

Widoczne rozbieżności, w przypadku zmiennej miejsce zamieszkania, poja-
wiły się w wyrażaniu preferencji w przypadku kategorii „ulica”. Okazało się, iż 
prawie 8% (dokładnie 7,93%) więcej badanych, zamieszkujących obszary wiejskie, 
zwróciło na to uwagę. Akcentowanie szczególnie przez mieszkańców wsi prosty-
tucji nieletnich odbywającej się na „ulicy” wynika przede wszystkim z faktu, iż 
niekiedy ulica jest jedynym miejscem, gdzie ten proceder można uprawiać. 

Niecałe 12% badanych (11,45%) wskazało, iż mieszkania rodziców również 
mogą być tym lokum, które stwarza dogodne warunki do uprawiana seksu. W tym 
przypadku więcej mężczyzn, niż kobiet wybrało tę odpowiedz (odpowiednio: 
14,50% i 9,88%) oraz mieszkańców wsi niż miast (19,18% i 9,48%). Uwzględnia-
jąc przyczyny natury praktycznej zasadnym jest, iż to właśnie respondenci ob-
szarów wiejskich dokonali tego typu wskazań. Mieszkanie rodziców jest zawsze 
„pod ręką”. Z drugiej jednak strony, warto przytoczyć opinie samej młodzieży, 
która twierdziła, iż mieszkania są wykorzystywane jako lokum w przypadkach 
incydentalnych, jak inicjacja seksualna, nie nadają się jednak jako miejsca stale 
do tego wykorzystywane, czyli nie sprzyjają prostytuowaniu się. 

Na wybór mieszkania rodziców, jako miejsca prostytuowania się, wpływ 
miał również powiat, z którego pochodzili respondenci. Biorąc pod uwagą wyż-
szy poziom życia w powiatach polkowickim, legnickim, oleśnickim, mieszkań-
cy tych obszarów powinni zmarginalizować odpowiedź dotyczącą tego właś-
nie lokum. Środki finansowe pozostające w dyspozycji rodziców, a co za tym 
idzie także i dzieci, stwarzają bowiem większe możliwości w wyborze bardziej 
„komfortowego” miejsca. Rzeczywiście, mieszkańcy owych typów powiatów 
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w ogóle nie dokonali wskazań w ramach tej odpowiedzi, a w pozostałych odse-
tek ten był niewielki. Na przykład 10,34% respondentów z powiatu jeleniogór-
skiego wybrało tę możliwość, 9,09% trzebnickiego oraz 24,14% Wrocławian. 
Co więcej, udzielone odpowiedzi przez młodzież pochodzącą w tych obszarów 
potwierdzają, iż warunki materialne określają dobór miejsc prostytuowania się. 
Ludzie młodzi zamieszkujący owe powiaty deklarowali, iż uprawiają prostytu-
cję przede wszystkim na dyskotekach. 

Wśród miejsc, które zostały dodatkowo wskazane przez respondentów, czyli nie 
znalazły się w kafeterii, wymieniono dworce: autobusowe, kolejowe oraz mieszka-
nia samych klientów. W pierwszym przypadku zostało to zauważone przez respon-
dentów z wykształceniem wyższym i średnim, zaś w drugim tylko z wyższym. 
Także więcej kobiet dokonywało tego typu wskazań, 3 – krotnie więcej osób pocho-
dzących z miast, niż ze wsi (miasto: 71,43%, wieś: 28,57%; 72,73% - miasto; 27,27% 
- wieś). Zmienna powiat nie pozwoliła na dokonanie wyraźnych uogólnień.

Na pytanie o to, czy rodzice wiedzą, że ich dzieci prostytuują się, niemal 
1/3 (31,23%) respondentów odpowiedziała twierdząco, zaś prawie 2/3 (68,77%) 
osób wyraziło opinię przeciwną. Większość zmiennych nie różnicowała odpo-
wiedzi respondentów, jedynie liderzy młodzi, w wieku 20 – 29 lat, relatywnie 
częściej niż osoby starsze wskazywali na brak wiedzy rodziców na temat po-
czynań swoich dzieci. W porównaniu z młodzieżą, liderzy częściej byli przeko-
nani, że rodzice dzieci prostytuujących się są świadomi tego faktu. 

Główną przyczyną rodzicielskiej bierności jest według badanych brak zaintereso-
wania poczynaniami własnego potomstwa. Pogląd taki wyrażała ponad połowa lide-
rów (58,93%). Niemal 40% (39,88%) badanych twierdziło, że rodzice wybierają strate-
gię postępowania opartą na unikaniu problemu. Nawet, jeśli intuicja podpowiada im, 
że ich dziecko się prostytuuje, wolą nie konfrontować jej z faktami, które mogłyby to 
przeczucie potwierdzić. W związku z tym o nic dziecko nie pytają, pozostawiając tę 
kwestię w zawieszeniu. Prawie taka sama liczba respondentów (39,29%) uważała, że 
rodzice czerpią profity z procederu, jakim para się ich dziecko. Przyzwalając na takie 
zachowanie rodzina zyskuje dodatkowe lub podstawowe środki do życia, dlatego też 
rodzice nie mają motywacji do korygowania postępowania dziecka. Działanie takie 
można nazwać swoistą „amoralną adaptacją/ akomodacją”. Respondenci zauważali 
również, że rodzice nie są przygotowani do rozmów na tematy trudne i wstydzą się 
poruszać ten temat. Pogląd taki wyraziło 23,81% badanych. 

Liderzy zamieszkujący powiaty przygraniczne byli w większym stopniu 
przekonani, że rodzice pozwalają swoim dzieciom na uprawianie nierządu, po-
nieważ rodzina odnosi z tego zajęcia konkretne korzyści materialne. Podob-
ny pogląd częściej podzielały kobiety. Mężczyźni natomiast częściej skłaniali 
się ku opinii, że przyczynami rodzicielskiej bierności są brak zainteresowania 
dziećmi oraz obawa przed poznaniem prawdy. 

Zarówno młodzież, jak i liderzy zgodni byli w swych opiniach, że podsta-
wową przyczyną bierności rodziców w obliczu podejmowania przez dzieci za-
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chowań ryzykownych, jest brak zainteresowania dzieckiem i brak czasu. Tem-
po współczesnego życia, ukierunkowanie na karierę zawodową lub koniecz-
ność łączenia pracy na kilku etatach, by zapewnić rodzinie godziwe warunki 
życia, obciążenie różnego rodzaju obowiązkami czy wreszcie niewydolność 
wychowawcza, powodują, że rodzice zaniedbują swoje dzieci i nie poświęcają 
ich sprawom wystarczającej uwagi, często je bagatelizując. W konsekwencji nie 
potrafią odczytać sygnałów, wskazujących że ich dziecko np. uprawia nierząd 
i odpowiednio zareagować. Na drugim miejscu obie kategorie badanych umieś-
ciły strategię polegającą na unikaniu problemu. 

Liderzy znacznie częściej niż młodzież wskazywali na świadome przyzwolenie 
rodziców na uprawianie procederu przez ich dziecko. Prawdopodobnie osoby te, 
z jednej strony, częściej miały okazję zetknąć się z takim zachowaniem rodziców, 
bezpośrednio lub pośrednio, poprzez przekazy medialne, z drugiej strony zaś część 
z nich mogła postrzegać problem przez pryzmat własnego rodzicielstwa i swoich 
doświadczeń. Sytuacja, w której opiekun nie zdaje sobie sprawy, że jego dziecko 
uprawia prostytucję, wydawała się badanym liderom na tyle nieprawdopodobna, 
że szukali innych motywów takiego postępowania. Opinie na temat pozostałych 
przyczyn powodujących brak reakcji rodziców w obliczu patologicznych zachowań 
potomstwa, miały podobny rozkład procentowy w obu kategoriach badanych. 

Respondentów zapytano również o to, gdzie, według nich, nieletnia osoba 
prostytuująca się może poszukiwać pomocy. Kwestia ta jest o tyle istotna, bo-
wiem liderzy społeczności lokalnych ex definitione powinni dysponować wie-
dzą na temat instytucji tworzących system wsparcia dla osób borykających się 
z tym problemem, a jednocześnie, powinni być świadomi faktu, że poprzez 
rodzaj pracy czy pełnione funkcje, są również ogniwami tego systemu. 

Dwoma najważniejszymi podmiotami, do których młody człowiek może 
zwrócić się z prośbą o pomoc są według liderów rodzice (61,72%) i pedagog 
szkolny (61,2%). Na rodziców, jako najważniejsze źródło wsparcia, wskaza-
ło 17,7% badanych, zaś na pedagoga – 12,5% respondentów. Podmiotami, po-
strzeganymi przez liderów jako ważne ogniwo w systemie wsparcia młodzieży 
prostytuującej się, były także inne organizacje, rozumiane tu przede wszystkim 
jako organizacje pozarządowe (39,58% wskazań) oraz policja (38,02%). Mniej-
sze znaczenie liderzy przypisywali takim osobom jak wychowawca (31,77%) 
oraz ksiądz (21,35% wskazań). Według liderów najmniej pomocne były przy-
chodnia zdrowia (15,62%) i rówieśnicy (12,76%). 

Wydaje się, że liderzy posługiwali się dwojakiego rodzaju kryteriami. Z jed-
nej strony wskazywali na te podmioty i instytucje, które z racji fizycznej (rodzice, 
szkoła) i uczuciowej (rodzina) bliskości, powinny niejako „naturalnie” sprzyjać 
poszukiwaniu wsparcia przez zagubioną młodzież. Z drugiej strony wybór pod-
miotów oparto na kryterium funkcjonalnym. Liderzy wskazywali te instytucje, 
które w swoich zadaniach mają zapisane działania prewencyjne, interwencyjne 
i terapeutyczne w razie zaistnienia takiej sytuacji. Mając to na uwadze, najmniej-



V. lIderzy WojeWództWa dolnośląskIego Wobec procederu... 93

sze znaczenie liderzy przypisywali rówieśnikom, którzy według nich, z racji 
młodego wieku i niewielkiego doświadczenia w rozwiązywaniu trudności życio-
wych, nie mogliby efektywnie pomóc młodzieży prostytuującej się. 

O ile zarówno młodzież, jak i liderzy zgodni byli, że osoby nieletnie upra-
wiające nierząd mogą liczyć w pierwszej kolejności na pomoc ze strony ro-
dziców i pedagoga szkolnego oraz innych organizacji, o tyle w odniesieniu 
do innych podmiotów ich opinie znacznie się różniły. Liderzy większą wia-
rę pokładali w wychowawcy i policji, marginalizując rolę rówieśników. Dla 
młodzieży zaś dwa pierwsze podmioty były znacznie mniej ważne, niż osoby 
w tym samym wieku, spośród których rekrutują się znajomi i przyjaciele. Mło-
dzież nie kierowała się w tym przypadku jedynie potencjalną skutecznością 
podmiotu, do którego mogą zwrócić się z prośbą o pomoc młode osoby pro-
stytuujące się, co czynili liderzy, ale podkreślała znaczenie poczucia bliskości, 
ułatwiającego wzajemny kontakt, pomagającego powierzyć drugiej osobie swój 
sekret w oczekiwaniu wsparcia. Wydaje się, że liderzy zaniedbują znaczenie 
owych nieformalnych więzi, tworzących się w środowisku rówieśniczym, co 
może spowodować, że zostanie to pominięte w sytuacji, gdy dana społeczność 
będzie musiała stawić czoła problemowi prostytucji osoby nieletniej. 

Liderzy zapytani zostali również o to, czy w miejscowości, w której mieszka-
ją, działają instytucje, które mogą pomóc osobie prostytuującej się. Zakładano, 
że liderzy jako osoby, które podejmują działania na rzecz społeczności lokalnej, 
są niejako jej emanacją, powinny posiadać wiedzę na ten temat. Odpowiedzi 
wskazują, że założenie to było raczej nieuprawnione i zbyt optymistyczne. Tyl-
ko niewiele więcej niż ¼ respondentów (26,8%) uważała, że w ich miejscowości 
takie instytucje się znajdują, zaś około 1/5 liderów uznała, że takich podmiotów 
nie ma (22,8%). Natomiast aż połowa (50,4%) respondentów nie wiedziała, czy 
na ich terenie znajduje się jakkolwiek podmiot mogący służyć pomocą mło-
dzieży prostytuującej się. W związku z tym pojawia się pytanie, w jaki sposób 
osoby te, często pracujące z dziećmi, postąpiłyby w sytuacji problemowej, czy 
potrafiłyby podjąć działania skierowane na pomoc prostytuującym się młodym 
ludziom, a także jaka byłaby efektywność tych działań? Poza tym, czy brak 
wiedzy o tym, jakie podmioty mogą być pomocne w rozwiązaniu tego prob-
lemu nie spowoduje, że liderzy będą zachowywać bierność w obliczu prosty-
tuowania się osoby nieletniej i unikać podejmowania jakichkolwiek działań? 
Jest to konstatacja napawająca głębokim niepokojem, wskazująca na olbrzymią 
lukę świadomościową liderów, związaną z tym problemem oraz na konieczność 
podjęcia działań w celu pogłębienia wiedzy, zarówno o samym zjawisku, jak 
i o podmiotach, mogących pomóc w rozwiązaniu tego problemu. 

W porównaniu z młodzieżą, liderzy sprawniej poruszali się w przestrze-
ni społecznej i potrafili w większym stopniu zidentyfikować podmioty, które 
mogą służyć pomocą osobom prostytuującym się, które szukają pomocy. Nie 
zmienia to jednak faktu, że osoby, które powinny być lokalnymi autorytetami, 
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potrafiącymi zmieniać i kształtować przestrzeń społeczną, wykazały zaskaku-
jąco niską znajomość lokalnego otoczenia instytucjonalnego. 

Wśród podmiotów, które mogą służyć wsparciem młodzieży prostytuującej 
się, badani najczęściej wymieniali instytucje samorządowe, gminne, powiatowe 
i regionalne (41% wskazań), policję (36%), szkołę, pedagoga szkolnego (23%) 
oraz poradnię pedagogiczno-psychologiczną (23%). Inne instytucje, wskazy-
wane stosunkowo często, to punkt interwencji kryzysowej (15%) i Kościół (6%). 
Wskazania odnoszące się do pozostałych instytucji nie przekroczyły 3%.

Liderzy społeczności lokalnych zostali także zapytani o skalę prostytucji 
na Dolnym Śląsku. W przekonaniu 42,36% badanych jest to zjawisko rzadkie, 
zaś w opinii ¼ powszechne. W przypadku młodzieży odpowiedzi twierdzących 
udzieliło 20%. Tym samym liczba osób przeświadczonych o występowaniu tego 
procederu okazała się być porównywalna. Wśród liderów, którzy wskazywali 
na powszechny charakter prostytucji nieletnich na Dolnym Śląsku dominowały 
osoby mieszkające na wsi. Najczęściej były to również jednostki posiadające wy-
kształcenie zawodowe zasadnicze (30%) oraz w 26,71% wykształcenie wyższe. 

Postrzeganie prostytucji nieletnich, jako zjawisko „występujące czasami” było 
charakterystyczne w głównej mierze dla osób mieszkających w miastach, z wykształ-
ceniem wyższym i średnim. 50% Wrocławian dokonało takich wskazań i 100% Leg-
niczan. W żadnej kategorii odpowiedzi płeć nie była dywersyfikatorem. 

Zupełnie inaczej przedstawiał się stosunek obu kategorii respondentów 
(młodzieży i liderów) w kontekście odpowiedzi negatywnych. 80% młodych 
ludzi twierdziło, że ich rówieśnicy nie prostytuują się, zaś wśród liderów nikt 
nie miał wątpliwości, iż nieletni prostytuują się. Tak odmienna ocena omawia-
nego zjawiska może wynikać nie tylko z racji wieku i nabytego doświadczenia, 
ale przede wszystkim z posiadanej wiedzy na temat występujących lokalnie 
problemów. Należy założyć, że liderzy mają stosowny zasób informacji na te-
mat trudnych społecznie spraw i, co więcej, ta wiedza jest przez nich wykorzy-
stywana przy rozwiązywaniu palących problemów społecznych. 

Wyraźnie spadła też liczba osób, które miały problemy z dokonaniem wska-
zań. Odpowiedzi „nie wiem” wśród młodzieży udzieliło 43,28% badanych, na-
tomiast wśród liderów odsetek ten zmalał do poziomu 23,68%. 

W kafeterii odpowiedzi znalazła się również taka, która wskazywała, iż 
uprawianie tego procederu występuje tylko w dużych miastach. Badania wy-
kazały, iż respondenci, w niewielkim procencie kojarzą występowania tego 
zjawiska tylko i wyłącznie z aglomeracjami. Prostytuowanie się nieletnich, 
w społecznym odbiorze, jest konsekwencją szeregu innych przyczyn, ale nie 
jest determinowane wielkością miejsca zamieszkania.

Aż 1/3 respondentów przyznaje, że w ich otoczeniu są osoby prostytuujące się. 
Jakie są, zatem, przyczyny tego zjawiska? Co sprawia, iż osoby nieletnie, zdaniem 
liderów, decydują się na aktywność seksualną? Wykorzystywane w badaniach 
zmienne: wykształcenie, miejsce zamieszkania, powiat oraz płeć wskazują, iż naj-
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częstszymi przyczynami prostytuowania się nieletnich są: seks – 46,66%; akcepta-
cja ze strony klientów – 42,53% oraz splot różnych okoliczności – 40,88%.

Tym samym, udzielone odpowiedzi pozwalają wyszczególnić dwie, z trzech, 
grupy pobudek prostytuowania się młodych ludzi. Jedną z nich jest szeroko rozu-
miana „satysfakcja o charakterze emocjonalno – psychicznym”, do której zostały 
zaliczone dwa pierwsze rodzaje odpowiedzi, drugą, zaś, stanowią bliżej nieokre-
ślone „przyczyny, mające charakter „sytuacyjno - substytucyjny”. Wybór z ka-
feterii odpowiedzi zaliczanych do tej grupy może sygnalizować, iż respondenci 
nie umieli wskazać przyczyn prostytuowania się młodych ludzi. Brak wiedzy na 
ten temat, w przypadku samej młodzieży przejawiał się udzielaniem dość często 
wskazań typu: „a dlaczego by nie” oraz „bo tak w wyszło” (około 20%), nato-
miast w przypadku liderów był to „splot różnych okoliczności”. 

Na wskazane powyżej dwa rodzaje przyczyn prostytuowania się nieletnich zwró-
ciły uwagę przede wszystkim osoby z wykształceniem wyższym i średnim. I tak na 
przykład 40% osób, które miały wykształcenie wyższe, uznało za najważniejszą 
preferencję seks. Dla ¼ osób posiadających wykształcenie średnie także była to naj-
ważniejsza przyczyna, a spośród tej liczby połowa badanych określiła ją jako naj- 
istotniejszą. Akceptacja ze strony klientów była najistotniejszą przyczyną dla 44,74% 
liderów posiadających wykształcenie wyższe i dla 37,50% średnie. Natomiast 
asumptem, który okazał się bardziej istotny dla badanych z wykształceniem śred-
nim, aniżeli z wyższym, był splot różnych okoliczności. 51,61% z pierwszej kategorii 
badanych wskazało to jako najważniejszą przyczynę, zaś liderów z wykształceniem 
wyższym było 39,46%. Taki rozkład odpowiedzi sygnalizuje, iż liderzy z wykształ-
ceniem średnim częściej, aniżeli z wyższym, mieli problemy z artykulacją przyczyn 
prostytuowania się nieletnich. Natomiast respondenci z wykształceniem policeal-
nym i zasadniczym zawodowym w ogóle pominęli dwie ostatnie pobudki (0,00%). 
Można tym samym stwierdzić, że im wyższe wykształcenie mają respondenci tym 
większa jest łatwość w eksplanacji zjawisk społecznych. 

Respondenci, którzy także zwrócili uwagę na przyczyny klasyfikowane jako emo-
cjonalno-psychiczne zamieszkiwali przede wszystkim powiaty, które borykają się 
z różnymi problemami społecznymi. Zdaniem 100% badanych z powiatu kamienno-
górskiego; po 50% dzierżoniowskiego i górskiego; ponad 60% świdnickiego i kłodz-
kiego podstawową przyczyną prostytucji jest seks. Natomiast akceptacja płynąca ze 
strony klientów była wskazywana w tych samych powiatach następująco: 50% – ka-
miennogórski, górowski, wołoski; 66,67% – świdnicki oraz 75% dzierżoniowski. 

Oznacza to, iż przyczyną prostytuowania się młodych ludzi, zdaniem lide-
rów, nie są kryteria ekonomiczne. Młodzież uprawia ten proceder, ponieważ 
nudzi się, nie ma perspektyw w regionie, który zamieszkuje, poszukuje nowych 
wrażeń czy, w końcu, ma za dużo czasu i nie wie co z nim zrobić. 

Prostytuowanie się i potrzeba skanalizowania swych pragnień zostały w ogóle 
pominięte w powiatach, w których „żyje się łatwiej”. I tak w powiecie legni-
ckim i jeleniogórskim było 0% wskazań w przypadku przyczyn nawiązujących 
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do seksu; akceptacja ze strony klientów w przypadku miasta Wrocław, powiatu 
legnickiego, trzebnickiego i milickiego w ogóle nie została wybrana. Zdaniem 
liderów, to nie przyczyny natury emocjonalno– psychicznej determinują takie 
zachowania, ale „sytuacyjnej” oraz pobudki mające charakter ekonomiczny. Na 
przyczyny natury „sytuacyjnej” wskazywano: od 50% (miasto Wrocław), przez 
46,64% trzebnicki, 42,86% oleśnicki do 25% powiat polkowicki. Natomiast na 
obszarach tych, gdzie status materialny jest jednym z najważniejszych kryteriów 
określających miejsce jednostki w stratyfikacji społecznej, uprawianie prostytu-
cji było traktowane jako sposób na ekonomiczną nobilitację. 40% Wrocławian, 
50% Polkowiczan i Legniczan, ¼ Jeleniogórzan, Trzebniczan i Oleśniczan było 
zdania, iż przyczyną uprawiania tego procederu są korzyści, w tym materialne. 

Tym samym w powiatach, w których mieszkańcy funkcjonują na określo-
nym poziomie ekonomicznym / materialnym większą wagę przywiązuje się do 
komfortu materialnego, aniżeli do emocjonalnego. Wyznacznikiem życia jest 
pieniądz, zaś pozostałe komponenty życia społecznego, w tym wartości, syste-
matycznie ulegają deprecjacji.

Pewna prawidłowość pojawiła się także w przypadku zmiennej miejsce za-
mieszkania. Mianowicie, respondenci pochodzący ze wsi częściej wskazywali 
na przyczyny emocjonalno-psychiczne, aniżeli mieszkający w miastach. Na 
przykład: prostytuowanie się z powodu seksu było dominantą wśród badanych 
mieszkających na wsi – 54,55% (z miasta 10% mniej); dla 50,00% responden-
tów ze wsi, ale 40,00% z miasta, także niezmiernie ważna okazała się akcepta-
cja ze strony klientów. Porównywalny odsetek badanych wskazywał na trzecią 
przyczynę prostytuowania się nieletnich: 40,56% respondentów z miasta doko-
nało takich wskazań i 43,24% zamieszkujących wieś. 

Nawiązując do zmiennej płeć, przyczyny określone mianem emocjonalno- 
-psychicznych winny być wybierane przede wszystkim przez kobiety. Taki, a nie 
inny rozkład odpowiedzi nie byłby niczym szczególnym, jak tylko potwierdze-
niem odmiennej percepcji rzeczywistości społecznej ocenianej w oparciu o płeć. 
Badania tego jednak nie potwierdziły, a wskazały na zupełnie inny trend. Płcią, 
która częściej wskazała na prostytuowanie się ze względu na przyjemności pły-
nące z prostytuowania się, były kobiety. Dla 59,46% z nich była to najistotniejsza 
przyczyna, a dla 35,14% druga z kolei. Wśród mężczyzn proporcje okazały się zu-
pełnie inne: 26,09% z nich uznało to jako najistotniejszą pobudkę, a 21,74% jako 
kolejną. Zasadnym wydaje się zatem stwierdzenie, iż obserwowana współcześnie 
emancypacja kobiet, najczęściej rozumiana jako wyzwolenie z okowów trady-
cyjnych systemów aksjologicznych, występuje także wśród liderów samorządo-
wych. Jednocześnie, prawidłowość ta wydaje się uzasadniona, tym bardziej, iż to 
właśnie od owych liderów oczekuje się postaw, które będą „pionierskie”. Zbliżo-
ny odsetek respondentów wskazywał natomiast na dwie kolejne przyczyn, czyli 
akceptację ze strony klientów (42,86% kobiet i 41,67% mężczyzn) oraz wypadko-
wą różnych okoliczności (40,00% kobiet i 43,14% mężczyzn). 
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Erudycja na temat swoistych cech konkretnych zbiorowości / grup może być 
implikacją zarówno doświadczenia, jak i wiedzy teoretycznej. W przypadku 
przywódców społeczności lokalnych Dolnego Śląska mamy do czynienia za-
równo z osobami, w otoczeniu których znajdują się osoby prostytuujące się oraz 
z takimi jednostkami, które posiadają informacje, niekoniecznie pochodzące 
z autopsji, ale od własnych dzieci, znajomych / rodziców, współpracowników. 

Około 1/3 badanych wskazała, że zjawisko prostytucji jest obecne w lokalnej 
przestrzeni społecznej, a jego skala winna budzić nie tylko zainteresowanie, ale 
i reakcje społeczne. Czy w związku z tym osoby prostytuujące się mają określone 
cechy, na podstawie których można je odróżnić od pozostałych członków wspól-
noty, aby móc im pomóc? Pomimo trudności w naszkicowaniu, w sposób klarow-
ny i jednoznaczny, profilu osób prostytuujących się, możliwym jest wyróżnienie 
trzech sposobów opisu takiej jednostki. Tak, jak w przypadku młodzieży, tak 
również odpowiedzi liderów pozwalają wyróżnić następujące grupy / rodza-
je atrybutów, determinujących opis osoby prostytuującej się: bierną ekspozycję 
własnej seksualności, czynną oraz neutralną ekspozycję seksualności.

I właśnie ten ostatni rodzaj odpowiedzi, sygnalizujący, iż osoby uprawiające pro-
stytucję niczym nie wyróżniają się od innych, był najczęściej wskazywany przez li-
derów (34%). W dalszej kolejności znalazły się wskazania nawiązujące do biernej, 
a następnie czynnej ekspozycji seksualności. 25,52% respondentów zwróciło uwagę 
na określony sposób ubierania się i jego prowokujący charakter, czyli na fasadowość 
czynników zewnętrznych, natomiast 16,66% zaakcentowało konkretne działania, jak 
zachowywanie się w sposób wyzywający / prowokowanie swoim zachowaniem.

Neutralna ekspozycja seksualności akcentowana była przez liderów, bez 
względu na wykształcenie, miejsce zamieszkania (wieś – 31,51%, miasto 
34,97%) oraz płeć. 

Na ten typ ekspozycji częściej zwracali także uwagę respondenci powiatów 
charakteryzujących się wyższymi wskaźnikami ekonomicznymi: Polkowice, 
Jelenia Góra i miasto Wrocław. I tak, na przykład: dla 51,72% respondentów 
Wrocławia i 46,15% Polkowic, 34,48% Jeleniej Góry osoby prostytuujące się są 
niepozorne i zwyczajne.

Inaczej sytuacja wyglądała w przypadku odpowiedzi korespondujących 
z czynną i bierną ekspozycją seksualności. Obie kategorie nie zostały wska-
zane przez respondentów mających wykształcenie zasadnicze zawodowe. Dwa 
razy więcej odpowiedzi dotyczących czynnej ekspozycji udzielili badani z wy-
kształceniem wyższym (19,64%), aniżeli ze średnim (9,30%). Tak duża różnica 
nie wystąpiła w przypadku zmiennej miejsce zamieszkania - zbliżona liczba 
respondentów wskazała na prowokowanie swoim zachowaniem (wieś – 17,81%, 
miasto – 16,34%). Respondenci, wybierający czynną ekspozycję seksualności, 
częściej pochodzili z Trzebnicy, Oleśnicy, Kłodzka, Świdnicy i Wołowa. 

Wyraźne różnice pojawiły się w charakterystyce osób prostytuujących się 
przez pryzmat ich fasadowości, czyli w ich opisie przez pryzmat biernej ekspozy-
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cji seksualności. W tym przypadku znacznie więcej respondentów pochodzących 
ze wsi podkreśliło wyzywający sposób ubierania się – 32,88%, niż mieszkańców 
miast – 23,86%. Ponieważ dla osób zamieszkujących obszary wiejskie sposób 
ubierania się jest wciąż jednym z istotniejszych elementów tożsamości jednostek, 
nie dziwi więc fakt przywiązywania tak dużej wagi do czynników zewnętrznych. 
W aglomeracjach miejskich, gdzie występuje nie tylko anonimowość jednostek, 
ale także większe rozprężenie więzi kulturowo – społecznych, poczucie indy-
widualizmu oraz swobody ubiór nie zawsze są projekcją tego, jaki człowiek jest 
w życiu i co robi. Co więcej, zawężenie wizerunku osób prostytuujących się do 
biernej ekspozycji seksualności było widoczne w powiatach, w których poziom 
życia nie jest wysoki, a kryterium ekonomiczne, będące niezwykle istotnym, 
określa miejsce jednostki w strukturze społecznej. Nie dziwi zatem fakt, iż miesz-
kańcy Wołowa, Milicza, czy też Oleśnicy nie wskazywali na niepozorność osób 
prostytuujących się (odpowiednio: 19,15%; 10,37%; 28,00%), ale sygnalizowali 
przede wszystkim wyzywający ubiór oraz prowokującą fasadowością (34,04% 
osób zamieszkujących powiat wołowski, 37,93% milicki i 32% oleśnicki).

Podczas badań zwrócono się do liderów z prośbą o ocenę prostytucji jako zja-
wiska społecznego. Połowa z respondentów proceder ten potępiła i uznała za czyn-
ność niemoralną. Ponad dwa razy więcej wskazań tego typu dokonali mężczyźni 
(35,29%) niż kobiety (16,35%) oraz mieszkańcy miast (41,21%) niż mieszkańcy wsi 
(9,08%). Stanowisko takie reprezentowały przede wszystkim osoby z wyższym 
i średnim wykształceniem, przeważnie będące między 30. a 49. rokiem życia.

Okazuje się jednocześnie, że ¼ badanych liderów oceniła, że prostytucja 
jest codziennością w otaczającej rzeczywistości, z tym, że trzykrotnie częściej 
stanowisko takie zajmowali liderzy z miast, niż ze wsi. Podobny pogląd na tę 
kwestię wyraziły zarówno osoby w wieku w wieku 20-29 lat, jak i te mające 
30-39 lat. Opierając się na badaniach (Kurzępa 2007) dotyczących, między in-
nymi, odbiorców ofert seks-biznesu, właśnie wskazana powyżej kategoria wie-
kowa jest tą, która najczęściej korzysta z usług osób prostytuujących się. 

Biorąc pod uwagę poziom wykształcenia, okazuje się, że takiej oceny pięcio-
krotnie częściej dokonywały osoby z wyższym niż ze średnim wykształceniem. 
Niemal 13,17% badanych twierdziła, że „dobrze się stało, ze powstały agencje 
towarzyskie, bo dzieje się to w cywilizowanych warunkach”, a dodatkowo 9,12% 
respondentów ograniczyło kwestię prostytucji do relacji między dwiema osoba-
mi, która nie powinna stanowić przedmiotu zainteresowania osób postronnych.  

Dwukrotnie częściej opinię taką wygłaszały kobiety niż mężczyźni. In-
teresującym jest fakt, ze prawie 8-krotnie częściej taki pogląd wyrażany był 
przez mieszkańców miast; w takiej samej proporcji przez osoby z wyższym 
wykształceniem, w stosunku do tych z wykształceniem średnim. Wynik ten 
koresponduje z poglądami respondentów na temat istnienia i funkcjonowania 
agencji towarzyskich, gdzie pięciokrotnie częściej akceptację taką wyrażali 
liderzy z miast, dwukrotnie częściej osoby z wykształceniem wyższym niż 
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średnim, zaś opinie kobiet i mężczyzn na ten temat były zbieżne. Natomiast 
zmienna „wiek” nie różnicowała odpowiedzi respondentów. 

Liderzy objęci badaniami z obszaru pogranicza dwukrotnie częściej niż z in-
nych powiatów twierdzili, że „rozumieją osoby, które decydują się na taki zawód”, 
jednocześnie rzadziej poddawali to zachowanie krytyce i odrzuceniu (powiaty po-
granicza – 21,19%, powiaty wewnątrz województwa – 29,37%). Poza tym, liderzy 
z obszaru pogranicza w wysokim stopniu  akceptowali powstawanie agencji towa-
rzyskich, które ich zdaniem cywilizują proceder prostytucji i dekryminalizują go. 

Kwestia legalizacji prostytucji w Polsce nie stała się do tej pory przedmio-
tem szerokiej debaty publicznej, choć zagadnienie to wzbudza liczne emocje 
i kontrowersje. Jeśli jednak dąży się do poznania stanowiska Dolnoślązaków 
wobec zjawiska prostytucji w różnych jego aspektach, nie można unikać posta-
wienia pytania o postawy wobec legalizacji tego procederu. 

Odnosząc się do sprawy zalegalizowania prostytucji w naszym kraju, akcep-
tację dla tego typu rozwiązania deklarowało 21,45% liderów. Wynik ten w połą-
czeniu z opiniami respondentów (23,59%), którzy nie potrafili lub nie chcieli zająć 
określonego stanowiska wobec legalizacji prostytucji, (można przyjąć założenie, 
że może to być pytanie drażliwe, zwłaszcza dla liderów, stąd mogli oni unikać 
jednoznacznych odpowiedzi), daje podstawy do stwierdzenia istnienia wyraźnej 
polaryzacji stanowiska liderów wobec zjawiska legalizacji prostytucji. 

Najwyższy poziom akceptacji dla legalizacji prostytucji ujawniły odpowiedzi  
liderów z miast (18,65%), legitymujących się wyższym (15,13%) lub średnim pozio-
mem wykształcenia (5,41%), w wieku 30-39 lat. Koncepcję tę odrzuciło 54,96% ba-
danych liderów, dwukrotnie częściej były to kobiety niż mężczyźni (39,21% wobec 
16,19% wskazań), osoby w wieku 40-49 lat, prawie 3-krotnie częściej mieszkańcy 
wsi niż miast, przede wszystkim z wykształceniem średnim. 

Natomiast respondenci z terenu Interregu znacznie rzadziej niż mieszkań-
cy powiatów spoza  pogranicza, odrzucali taką możliwość (Interreg 23,41% 
wskazań na odpowiedź „nie legalizować”; inne powiaty 32,48%). Przypuszczać 
można, że nabyte doświadczenia związane z obecnością procederu na okre-
ślonych obszarach powoduje, że zjawisko to staje się „elementem” krajobrazu 
społecznego i w mniejszym stopniu podlega moralnemu wartościowaniu. 

Poglądy liderów dolnośląskich nie odbiegały znacząco od stanowiska wy-
rażanego przez ogół społeczeństwa. W 2005r. przeciwko legalizacji prostytucji 
w Polsce opowiadało się 53,4% osób (Światowy Raport postaw i zachowań sek-
sualnych, 2005). Wydaje się więc, że liderzy nie stanowią zbiorowości, która na 
tle społeczeństwa polskiego cechuje się większym liberalizmem czy konserwa-
tyzmem postaw wobec tej kwestii. Dlatego też trudno określić, jakie stanowi-
sko zajęliby liderzy w sytuacji, gdyby zaszła konieczność dokonania wyboru, 
oraz jaki byłby ich wpływ na postawy społeczności lokalnych.  

Liderzy, zapytani o ocenę zachowań osób korzystających z usług seksualnych 
nieletnich, w większości potępili to zachowanie (64,43% odpowiedzi). Niemalże 
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30,03% respondentów uznała, że „nie jest to normalne”, a 22,13% wręcz, że jest to 
zachowanie „zboczone”.  Wśród badanych 11,25% relatywizowało tego typu po-
stępowanie twierdząc, że: „skoro jest oferta, to korzystają” (4,16% odpowiedzi) lub 
– „jak nie ma sankcji to i jest pokusa” (7,09% odpowiedzi). Natomiast 4,19% wska-
zań respondentów cechowała ambiwalencja („nie wiem jak to ocenić”). Taki sposób 
postępowania był potępiany znacznie częściej przez respondentki – 46,52% wska-
zań, podczas gdy mężczyźni uznali korzystanie z usług seksualnych nieletnich za 
naganne w 18,19%. Co prawda, także mężczyźni podkreślali, że „jest to zboczo-
ne” (10,09%) i „nie jest to normalne” (8,09% odpowiedzi), ale jednocześnie 6,32% 
z nich tłumaczyło to zjawisko różnymi racjami. 3,12% respondentek nie potrafiło 
zająć jednoznacznego stanowiska wobec tego zjawiska. Zaś  5,21% badanych lide-
rek próbowało wytłumaczyć czy uzasadnić „popyt” na tego typu usługi. 

W przypadku liderów życia społecznego postawą wyraźnego rygoryzmu 
moralnego oraz bezdyskusyjnego potępienia tego typu zachowań charaktery-
zuje się kategoria 30-39 latków. Natomiast postawa relatywizmu wyróżnia  re-
spondentów w wieku 20-29 lat. Jest to ta kategoria badanych, która stosunkowo 
rzadziej niż inni posiada uporządkowane życie rodzinne (jest w stałych związ-
kach, posiada dzieci), w konsekwencji „łatwiej” jej szukać wyjaśnień dla tego 
typu zachowań i trudniej zająć jednoznaczną wobec nich postawę.

Ambiwalentny stosunek do omawianych zachowań reprezentowały osoby po-
między 40. a 49. rokiem życia, które, co prawda, w większości uznały, że „nie 
jest to normalne”, ale jednocześnie twierdziły, że jak „nie ma sankcji, to i jest po-
kusa”. Wśród liderów mieszkających w mieście dominowało przekonanie, że „nie 
jest to normalne zachowanie” i / lub, jest zboczone”, poza tym mieszkańcy miast 
zdecydowanie je potępili. Podobnie odpowiadali liderzy ze społeczności wiejskich. 
Z otrzymanych zestawień odpowiedzi wynika, że korzystanie z usług seksualnych 
nieletnich w największym stopniu potępiały osoby z wykształceniem wyższym lub 
zasadniczym zawodowym. Również one relatywnie częściej niż osoby posiadające 
inne wykształcenie uznawały zjawisko to za dewiację (odpowiedzi „jest to zboczo-
ne”, „nie jest to normalne”). Osoby z wykształceniem średnim przyjęły postawę 
ambiwalentną, unikały ujmowania zjawiska jako patologii społecznej, jak również 
nie potrafiły dokonać jednoznacznej oceny tego typu zachowań. 

Wskaźniki wyborów dokonanych przez liderów z  obszaru Interreg  ujawnił 
wyższy poziom relatywizmu ocen, średnio o 1,07% niż w pozostałych obsza-
rach województwa, a także wyższy poziom ambiwalencji (ok. 2,04%). Jedno-
cześnie na obszarze tym zaobserwowano niższy poziom rygoryzmu, obyczajo-
wej dyscypliny, niż na innych obszarach województwa.

W przypadku odpowiedzi młodzieży okazało się, że ma ona wobec takich zacho-
wań postawę rygorystyczną (59,32% młodych respondentów uznało, że jest to prze-
stępstwo, choć jednocześnie w dużym stopniu szukało „usprawiedliwień” dla takiego 
postępowania). Z badań wynika, że młodzież wskazała „okoliczności łagodzące” su-
rowość ocen, zaliczając do nich dwie sytuacje: 1) gdy dorosłego i jej/jego nieletnie-
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go partnera seksualnego łączy uczucie (13,43% respondentów zwalnia takie osoby 
z sankcji)  i 2) gdy osoba nieletnia przyzwala na takie relacje (12,27% wskazań).

Podczas badań starano się uchwycić różne aspekty świadomości liderów 
życia społecznego związane ze sferą seksualności, cielesności, seksbiznesu. 
Dlatego też, niejako obok kwestii związanych bezpośrednio ze zjawiskiem pro-
stytucji, respondentom zadano pytanie odnoszące się do innej patologii spo-
łecznej, ofiarą której padają osoby nieletnie, czyli pedofilii. W jaki sposób lide-
rzy społeczności lokalnych, w dużej części pracujący z młodzieżą, dekodują to 
pojęcie, jakie znaczenia i konotacje mu nadają? Czy jest im ono znane czy też 
raczej w deskrypcji tego pojęcia posługują się intuicją i wiedzą potoczną? 

Dlatego też zwrócono się do respondentów z pytaniem otwartym o to, co 
według nich oznacza pojęcie „pedofilia”. Uzyskano niemal 100% zwrotnych 
odpowiedzi. Wśród definicji tego pojęcia znalazły się takie stwierdzenia jak: 
„jest to seks z osobą poniżej 15 lat; wykorzystywanie seksualne nieletnich; por-
nografia dziecięca, pociąg seksualny do dzieci, choroba, którą należy leczyć, 
a osoby izolować; dewiacja seksualna; naruszenie sfery intymnej dziecka do 
lat 15; zmuszanie dzieci do czynności seksualnych; uprawianie seksu i innych 
czynności seksualnych dziećmi.” 

Najwięcej, bo 40% respondentów odpowiedziało, że „pedofilią jest wyko-
rzystywanie seksualne nieletnich”. Przyjęcie tak szerokiej interpretacji zjawi-
ska może świadczyć o dwóch stanach:
- braku wiedzy, czym w rzeczy samej jest pedofilia i / lub 
- takiego rozciągnięcia znaczenia i zakresu tego pojęcia, że obejmuje ono 

wszelkie czynności podejmowane wobec osób nieletnich.
Wobec tego kategoria „nieletniości” staje się w świadomości liderów „słowem- 

-wytrychem”, zwłaszcza jeśli odniesiona zostanie do literalnie podanej kategoryza-
cji czynów, określanych tym mianem, wyszczególnionych w paragrafie 200 Kk. 

Warto zwrócić na tę niespójność uwagę głównie z tego powodu, że respondenta-
mi byli liderzy życia społecznego, osoby znaczące, autorytety i profesjonaliści, któ-
rych sądy i oceny brane są pod uwagę w środowisku. Ich omyłki czy nieznajomość 
przepisów prawa mogą więc czasami wprowadzić spory zamęt w ich otoczeniu. 

Kolejnym, licznie typowanym opisem pedofilii było uznanie, że „jest to 
uprawianie seksu i innych czynności seksualnych z dzieckiem”. Odpowiedź tę 
podało 26% respondentów. Jest ona najbliższą kodeksowemu rozumieniu zja-
wiska. Podobna liczba liderów (po 10,09%) uznała, że jest to „pociąg seksualny 
do dzieci” i / lub „dewiacja seksualna”. Wśród badanych 7,21% uznało, że jest to 
zmuszanie dzieci do czynności seksualnych, natomiast 4,17% liderów przyjęło, 
że pedofilia to choroba, którą należy leczyć, a dotkniętych nią osobników – izo-
lować. Niektórzy z respondentów utożsamili pedofilię z pornografią dziecięcą 
(3,22%) i / lub  uprawianiem seksu z osobą do 15. roku życia.

Okazało się, że kobiety najczęściej przyjmowały, że jest to wykorzystywanie sek-
sualne nieletnich i / lub podejmowanie czynności seksualnych z dziećmi, podczas 
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gdy mężczyźni byli w swoich ocenach bardziej kategoryczni uznając pedofilię za de-
wiację seksualną i zmuszanie dzieci do czynności seksualnych. Najbardziej katego-
ryczni w osądach są 20 – 39 latkowie. Co prawda, najczęściej podawali oni szeroką 
interpretację zjawiska („wykorzystywanie seksualne nieletnich”), ale jednocześnie 
wzmocnili swą opinię uznaniem go za dewiację seksualną. Wskaźnik tych odpowie-
dzi osiągnął 3,06% w każdej z kategorii wiekowych od 20 do 49 lat. Badani liderzy 
uważali również, że pedofilia jest przymuszaniem dzieci do czynności seksualnych 
– pogląd taki prezentowali głównie respondenci w wieku 20 – 29 lat oraz 30 – 39 lat. 
Wśród liderów wywodzących się z miast lub wsi nie odnotowano istotnych różnic.

Ustawodawca, chcąc chronić osoby niedojrzałe fizycznie lub psychicznie 
przed zbyt wczesnym rozpoczynaniem aktywności płciowej, określił sztywną 
granicę wieku, poniżej której podejmowanie czynności seksualnych wobec nie-
letniego jest karalne. Chcąc zbadać stan wiedzy dolnośląskich liderów na ten 
temat, poproszono ich, by wskazali, poniżej jakiego wieku uprawianie stosun-
ków seksualnych z osobą niepełnoletnią jest karalne.  

Tak jak w przypadku zdecydowanej większości młodzieży, która wskazała na 
16. rok życia, tak również liderzy najczęściej udzielali takiej odpowiedzi. Takie 
stanowisko zajęło 33,63% badanych, a 31,23% jako granicę, poniżej której upra-
wiane stosunków seksualnych z osobą nieletnią jest kwalifikowane jako przestęp-
stwo, określiło poniżej 15. roku życia. Dla 26,12% respondentów było to 18 lat. 

I choć w porównaniu do badań przeprowadzonych wśród młodszych respon-
dentów, odsetek poprawnie udzielonych odpowiedzi wzrósł prawie o 10%, to 
jednocześnie wciąż nagminne jest błędne identyfikowanie granicy wieku. I choć 
w przypadku ludzi młodych można wykazać zrozumienie wobec braku dokład-
nej wiedzy w tej materii, tak już w stosunku do liderów wyrozumiałość nie może 
być tak duża. Reasumując odpowiedzi wskazujące na 16. i 18. rok życia okazuje 
się, iż aż 59,75% respondentów udzieliło błędniej odpowiedzi. Jest to wynik nie-
pokojący, który może obrazować brak przygotowania respondentów do zajmowa-
nia określonych stanowisk w strukturze społecznej. Osoby te, pełniące wszakże 
w społecznościach lokalnych różne funkcje, (poczynając od opiniodawczej, krea-
cyjnej, politycznej po mentorską), powinny mieć komplet informacji dotyczących 
funkcjonowania systemu społecznego zgodnie z obowiązującym prawem, w tym 
także uregulowań odnoszących się do młodzieży.

Błędne wskazania charakteryzowały zarówno osoby legitymujące się wy-
kształceniem wyższym, jak średnim. 100% respondentów z wykształceniem za-
wodowym wskazało na 16. rok życia. Najwięcej poprawnych odpowiedzi udzieliły 
osoby z wykształceniem policealnym – 66,67%. Wśród osób, które wskazały na 15. 
rok życia więcej było kobiet, niż mężczyzn (64,42%; 35,58%) i w 80,77% osoby te 
pochodziły z miasta. Równocześnie więcej kobiet, niż mężczyzn, mieszkających 
w miastach, znalazło się w gronie osób, które wskazywały na 16. i 18. rok życia. 

W oparciu o zmienną powiat, najwięcej poprawnych odpowiedzi zostało 
udzielonych przez mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego – 57,14%, gó-
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rowskiego - 23,04% oraz 47,62% kamiennogórskiego. Może to prowadzić do 
wniosku, iż na obszarach tych, które są ubogie, znajomość prawa jest projekcją 
występującego tam zjawiska prostytuowania się nieletnich. Odmienne stano-
wisko charakteryzowało prawie połowę Jeleniogórzan (47,06%) i mieszkańców 
Milicza (48,28%), ponad połowę Wrocławian i 2/3 Legniczan. Najczęściej wy-
bieraną przez nich odpowiedzią był 16 rok życia. 

Bez względu na zmienne: płeć, wykształcenie, miejsce zamieszkania i po-
wiat nieliczne były odpowiedzi typujące 17. i 14. rok życia. I w tym kontekście 
optymistyczny jest fakt, iż liderzy nie wskazywali tych granic wiekowych. 

KONKLUZJE

● Liderzy społeczności lokalnych, tak jak i sama młodzież, odpowiednio defi-
niowali pojęcie „prostytucja”, przede wszystkim jako świadczenie usług seksu-
alnych w celu osiągania korzyści majątkowych [prostytuowanie się dla zysku” 
(30,20%) oraz w celu osiągnięcia innych korzyści, z uwzględnieniem material-
nych (27,08%)]. 

● Ponadto ocena skali występowania prostytucji wśród nieletnich dokonana przez 
młodych Dolnoślązaków korespondowała ze stanowiskiem wyrażonym przez 
przywódców lokalnych: w obu zbiorowościach ¼ respondentów wskazała, iż pro-
ceder ten występuje powszechnie. Natomiast świadomość występowania prosty-
tucji nieletnich w miejscu zamieszkania deklarowało prawie 35% liderów, głów-
nie osoby z wykształceniem wyższym oraz kobiety.

● Młodzież, zdaniem liderów, prostytuuje się z dwóch podstawowych przyczyn: 
materialnego (chęć zaspokajania pragnień i potrzeb) oraz o charakterze emocjo-
nalno-psychicznym�. Oznacza to, iż proceder ten uprawiany jest zarówno z po-
wodu chęci posiadania większej ilości pieniędzy albo z powodu ich braku (np.: 
prostytucja głodowa) oraz jest efektem występowania w rzeczywistości ludzi 
młodych pustki moralnej, przejawiającej się w sporadycznych kontaktach z opie-
kunami, jak i braku wzorców do naśladowania. Jednocześnie, w opinii liderów, 
osoby prostytuujące się niczym nie wyróżniają spośród otoczenia. Tym samym 
wśród tej kategorii badanych dominowała neutralna ekspozycja seksualności.

● Jednakże, choć liderzy mieli świadomość prostytuowania się ludzi młodych, nie mieli 
problemów ze wskazaniem przyczyn występowania tego zjawiska, to nie traktowali 
tego zjawiska w kategoriach poważnego problemu społecznego. Tym samym, aspira-
cje liderów do bycia moderatorami życia na płaszczyźnie lokalnej stoją w sprzeczno-
ści z ich umiejętnościami właściwej identyfikacji dylematów społecznych.

● Także postawa tej zbiorowości wobec procederu oraz osób prostytuujących się nie 
jest koherentna. Posiadana przez nich podstawowa wiedza na temat prostytucji nie-
letnich i jej swoistości, a także świadomość współwystępujących zagrożeń nie ge-

1  Nie dokonano wskazań w ramach trzeciej grupy bodźców nawiązujących do natury „sytua-
cyjno - substytucyjnej”.



neruje działań (na różnych szczeblach aktywności) o charakterze prewencyjnym.
● Prowadzi to do wniosku, iż osoby określane mianem liderzy nie są świadomi roli anima-

tora życia społecznego i nie czują się współodpowiedzialni za kształtowanie społeczno-
ści lokalnej oraz procesów w niej zachodzących, zarówno mających charakter stymulu-
jący, jak i destrukcyjnie wpływających na funkcjonowanie systemu społecznego. 

● Sytuacja ta jest tym bardziej niezrozumiała, bowiem dla 90% badanych prostytu-
cja nieletnich okazała się być zjawiskiem nagannym, z uwzględnieniem wymiaru 
moralnego. Większość respondentów wyraziło także jednoznaczny stosunek wo-
bec zachowań osób korzystających z usług seksualnych nieletnich: przez więk-
szość badanych zostały one potępione (64,43%). 

● Tym samym liderzy nie określają swoich postaw wobec systemu społecznego 
przez pryzmat relatywizmu postmodernistycznego, a zatem nie mają problemów 
z określeniem zjawisk społecznych jako „normalne” / dobre czy patogenne / złe. 

● Percepcja lokalnej przestrzeni społecznej dokonywana przez liderów była w dużej 
mierze determinowana wiekiem oraz posiadanym wykształceniem respondentów. 
Im starsze były jednostki, tym wiedza na temat zjawisk społecznych, w tym pato-
gennych była większa, także im wyższe wykształcenie tym mniej respondentów, 
które miały problemy z określeniem swoistości problemu prostytucji nieletnich. 

● Wśród liderów województwa dolnośląskiego specyficzna percepcja charaktery-
zowała przywódców miasta Wrocław. Przede wszystkim różnice dotyczyły skali 
występowania procederu, jego przyczyn oraz miejsc, w których nieletni się pro-
stytuują. 

● Przede wszystkim skala prostytucji wśród młodych ludzi jest większa we Wrocławiu 
niż w pozostałych częściach województwa. Wynika to z następujących przyczyn:
− Wrocław jest największą aglomeracją w regionie, która rozwija się bardzo dy-

namicznie,
− coraz wyższy poziom rozwoju społeczno – gospodarczego sprawia, iż ludzie 

młodzi (zarówno mieszkający w stolicy Dolnego Śląska, jak i przyjezdni) po-
strzegają Wrocław jako miasto pełne atrakcji oraz możliwości rozwoju,

− pozorna łatwość życia i dostępność do szeregu dóbr sprawia, iż młodzież chcąc 
spełniać swe marzenia sięga do łatwych sposobów zarobku, między innymi 
zaczyna się prostytuować,

− prowadzi to do sytuacji, w której młodzież prostytuująca się w stolicy Dolnego 
Śląska często nie czyni tego z powodu biedy, ale w celu zaspokojenie swych 
hedonistycznych potrzeb. 

● Liderzy wrocławscy wyraźnie akcentowali również korelacje pomiędzy poziomem 
życia a miejscami, w których młodzi Dolnoślązacy uprawiają ten proceder. Młodzież 
pochodzącą z Wrocławia stać na prostytuowanie się na dyskotekach lub w agencjach 
towarzyskich. Ponieważ ich rodzice najczęściej pracują we Wrocławiu, to również 
dzieci dysponują znacznie większymi kwotami pieniędzy, aniżeli ich rówieśnicy, 
którzy pochodzą z obszarów na których występuje strukturalne bezrobocie.
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VI. PROSTYTUCJA NIELETNICH W OCZACH  
MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 

Jakie problemy społeczne w oczach mieszkańców wydają się najpoważniej-
sze? Czy ich ogląd sytuacji różni się znacząco od hierarchii problemów przed-
stawionej przez liderów? Czy odczytywanie wątków społecznych w osnowie 
rzeczywistości odbiega od postrzegania tych kwestii przez liderów? 

Mieszkańcy za podstawowe problemy społeczne swoich powiatów uznali bez-
robocie, biedę oraz alkoholizm dorosłych. Głównym i najpoważniejszym proble-
mem społecznym, leżącym u podstaw wielu innych, okazał się w świadomości 
mieszkańców brak pracy. Przekonanie, że bezrobocie stanowi poważny problem 
społeczny powiatu wyraża ponad 80% (81,02) respondentów. Jedynie 7,24% ba-
danych nie uznaje tej kwestii za problem swojego miejsca zamieszkania. Ze zja-
wiskiem tym bezpośrednio sprzężone jest ubóstwo i bieda – 75,7% mieszkańców 
uznało niedostatek za poważny problem społeczny, natomiast za kwestię o ma-
łym znaczeniu dla społeczności lokalnej jedynie 10,48% z nich. Brak perspektyw 
i ograniczona możliwość zaspokajania potrzeb swoich i swojej rodziny łączy się 
i powoduje kumulację innych niekorzystnych zjawisk. Jedną z patologii, której 
powszechność dostrzegali respondenci był alkoholizm dorosłych. Niemal 70% 
(67,63) badanych oceniło to zjawisko jako duży problem społeczny, zaś jedynie 
10,47% z nich wyraziło przeciwną opinię. 

Mieszkańcy regionu posiadali raczej niepochlebną opinię o młodzieży. Po-
nad połowa z nich uważała, że młodzież nadużywa alkoholu – kwestię tę za po-
ważny problem społeczny uznało 57,27% badanych, jedynie 12,5% było prze-
ciwnego zdania. Co druga osoba (53,15%) twierdziła również, że ich powiat 
charakteryzuje się wysokim poziomem przestępstw popełnianych przez mło-
dych ludzi, przy 20,09% odmiennych opinii. Kryminogenne skłonności mło-
dzieży stanowią według mieszkańców poważniejszy problem dla społeczności 
lokalnej niż przestępczość dorosłych, mimo, że to ostatnie zjawisko zajmowało 
także wysoką pozycję na skali problemów społecznych (49,6% badanych trak-
towało je jako poważny problem, 22,25% oceniało stopień jego występowania 
jako mały). Kwestią, która może rodzić napięcia społeczne jest według respon-
dentów również naruszanie praw pracowniczych. Niemal połowa responden-
tów (47,53) twierdziła, że zagadnienie to stanowi poważny problem społecz-
ny. Jednocześnie co trzeci badany nie przypisywał temu zjawisku większego 
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znaczenia. Kwestie o mniejszym znaczeniu dla sprawnego funkcjonowania 
systemu społecznego to, według mieszkańców Dolnego Śląska, łapówkarstwo 
(39,77% – poważny problem społeczny) i narkomania (37,06%). Źródłem naj-
mniejszej liczby problemów jest, w przekonaniu respondentów, bezdomność 
(28,49% wskazań, że jest to poważny problem społeczny), prostytucja w ogóle 
(25,65%) oraz prostytucja nieletnich (18,67%). 

Zarówno mieszkańcy terenów przygranicznych, jak i osoby zamieszkujące cen-
tralną cześć województwa za najpoważniejsze problemy społeczne swojego powia-
tu uznały bezrobocie, biedę, alkoholizm dorosłych oraz alkoholizm młodzieży. 

Percepcja obecności pozostałych negatywnych zjawisk w przestrzeni społecz-
nej zmienia się w zależności od miejsca zamieszkania. Badani z obszarów przygra-
nicznych na 5. miejscu wymienili przestępczość młodzieży, a w na kolejnych po-
zycjach umieścili przestępczość dorosłych, narkomanię, łapówkarstwo, naruszanie 
praw pracowniczych prostytucję i bezdomność. Prostytucja nieletnich uznana zo-
stała za zjawisko generujące najmniej problemów społecznych spośród wszystkich 
wymienionych. Natomiast mieszkańcy centralnej części województwa za poważny 
problem społeczności lokalnych uznali naruszanie praw pracowniczych (5. pozy-
cja), a następnie wskazali na przestępczość młodzieży, łapówkarstwo, przestęp-
czość dorosłych, narkomanię, bezdomność, prostytucję i prostytucję nieletnich. 

Tak wygląda ranking problemów w ujęciu osób zamieszkujących pograni-
cze oraz obszary położone w głębi regionu. Jakie jest jednak postrzeganie na-
tężenia każdego z problemów, czy jest ono takie samo? Czy może kryterium 
położenia powiatu jest zmienną różnicującą ogląd skali poszczególnych prob-
lemów społecznych?

Mieszkańcy pogranicza częściej uznawali, że takie zjawiska, jak bezrobocie, 
bieda, alkoholizm dorosłych, przestępczość młodzieży oraz przestępczość doro-
słych są bardziej nasilone w ich miejscu zamieszkania. Osoby żyjące na obszarach 
leżących w głębi województwa zauważały wyższy poziom takich problemów, jak 
naruszanie praw pracowniczych, łapówkarstwo, prostytucja, w tym prostytucję 
nieletnich oraz bezdomność. Jedynie percepcja narkomanii i alkoholizmu mło-
dzieży nie różniła się w zależności od położenia danego powiatu. 

Kobiety częściej niż mężczyźni postrzegały nadużywanie alkoholu przez mło-
dzież i osoby dorosłe jako poważny problem społeczny. Fakt ten może potwierdzać 
odmienność wzorów konsumpcji napojów alkoholowych przez przedstawicieli obu 
płci, a co za tym idzie postawy wobec tego zjawiska. Mężczyźni wykazują bardziej 
liberalne podejście wobec nadużywania alkoholu, zarówno przez młodzież, jak 
i osoby dorosłe, co prawdopodobnie związane jest z większym, niż u kobiet, pozio-
mem spożycia alkoholu. Liczne badania dotyczące wzorów spożywania alkoholu 
wskazują, że kobiety piją mniej napojów alkoholowych, częściej także niż męż-
czyźni są abstynentkami. Wyniki ogólnopolskich badań ankietowych zrealizowa-
nych na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w 2005r. (2005) unaoczniły, że mężczyźni średnio piją 3,5 razy więcej alkoholu niż 
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kobiety. Różnice te mogą powodować odmienne nastawienie do alkoholizmu jako 
zjawiska i przekładać się na jego ocenę jako generatora problemów społecznych. 
Natomiast mężczyźni częściej niż kobiety uznawali łapówkarstwo jako problem 
społeczny. Różnice w oglądzie tego zjawiska przez obie płci mogą wynikać z więk-
szego zaangażowania mężczyzn w sferę publiczną życia społecznego, zajmowania 
wyższych stanowisk, przez co istnieje większe prawdopodobieństwo bezpośred-
niego lub pośredniego zetknięcia się z tą kwestią. 

W percepcji mieszkańców miast obecność niemal wszystkich, poza bez-
robociem, problemów społecznych była bardziej nasilona. Wydaje się, że na 
terenach wiejskich występowanie problemów społecznych, a co za tym idzie 
postrzeganie ich skali, ze względu na charakter przestrzeni, ulega większemu 
rozproszeniu i staje się trudniej obserwowalne, niż w przypadku miast, gdzie 
na stosunkowo niewielkim obszarze następuje kumulacja obecności wielu lu-
dzi, a co za tym idzie odczucie powszechności występowania zjawisk generują-
cych problemy. Z drugiej strony, być może, społeczność wiejska charakteryzuje 
się wyższym poziomem tradycjonalizmu, posiada surowsze zasady moralne, co 
powoduje, że pewne patologie społeczne mogą mieć ograniczony wymiar. 

Liderzy i mieszkańcy zgodnie wskazywali, że najpoważniejszymi prob-
lemami społecznymi są bezrobocie, ubóstwo oraz alkoholizm dorosłych. Nie 
różnili się także w swych opiniach, że to młodzież jest zbiorowością, która 
generuje poważne problemy społeczne, często poważniejsze niż osoby dorosłe. 
Być może w przypadku młodych ludzi osoby dorosłe przyjmują dualistycz-
ną perspektywę postrzegania problemu, z jednej strony poprzez szkody jakie 
jednostka wyrządza swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem własnemu or-
ganizmowi i psychice, z drugiej strony przez pryzmat strat ponoszonych przez 
społeczność lokalną, w której taka jednostka funkcjonuje. Może owe krytycz-
ne opinie i ostra ocena zachowania młodzieży stanowią wyraz troski o mło-
de pokolenie. Być może jednak przekonania te oparte zostały na pobieżnych 
osądach, stereotypach, a także niedrożności kanałów komunikacyjnych, wpi-
sujących się w konwencję konfliktu pokoleń. Jednoznaczna odpowiedź na to 
pytanie w oparciu o zgromadzone dane jest niemożliwa, warto jednak zastano-
wić się nad przyczynami tak surowej percepcji zachowań młodzieży. 

W przypadku pozostałych problemów opinie obu kategorii badanych nie 
różniły się zasadniczo, jedynie mieszkańcy odrobinę częściej niż liderzy uzna-
wali naruszanie praw pracowniczych za kwestię generującą problemy społecz-
ne, mniejsze znaczenie przypisując łapówkarstwu. 

Ze zjawiskami negatywnymi, generującymi problemy społeczne większość 
mieszkańców Dolnego Śląska zetknęła się osobiście. Niemal 80% (79,89) ba-
danych deklarowało, że potrafi wskazać konkretne, znane im przypadki owych 
zjawisk. Co 5. osoba wyrażała odmienną opinię (20,1%). Mieszkańcy powiatów 
przygranicznych częściej wskazywali na bezpośrednie zetknięcie się z przy-
padkami tych zjawisk – odpowiedzi takiej udzieliło niemal 90% (89,22%) ba-
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danych z powiatów przygranicznych i „tylko” 74,52% badanych z powiatów 
położonych w głębi województwa. Również osoby młodsze, do 49. roku życia 
częściej osobiście stykały się z problemami społecznymi, niż te po pięćdziesiąt-
ce. Badania analizujące wpływ wieku na życie osobnicze człowieka pokazują, 
że wraz z upływem lat zmniejsza się aktywność społeczna jednostki, że nastę-
puje jej stopniowe wycofywanie się z życia społecznego. Można przypuszczać 
więc, że bezpośrednia percepcja niekorzystnych zjawisk społecznych związana 
jest z większą aktywnością społeczną osób młodszych. 

Także miejsce zamieszkania okazało się być tą zmienną, która determinowała 
deklaracje respondentów – mieszkańcy miast częściej niż mieszkańcy terenów 
wiejskich wskazywali, że znają osobiście przypadki odnoszące się do wymienio-
nych problemów społecznych. Najrzadziej ze zjawiskami generującymi problemy 
społeczne miały do czynienia osoby z wykształceniem niepełnym podstawowym, 
następnie te legitymujące się wyższym poziomem wykształcenia. Najczęściej 
z problemami społecznymi zetknęły się  bezpośrednio osoby z wykształceniem 
podstawowym, zasadniczym zawodowym oraz policealnym. 

Z jakim problemami społecznymi najczęściej stykają się mieszkańcy Dolnego 
Śląska? Respondenci z reguły powszechnie stawali się świadkami nadużywania 
alkoholu – opinię taką wyraziło niemal 80% badanych (76,48). Nagminnie mieli 
kontakt także z przypadkami bezrobocia (64,68%) i ubóstwa (62,52%). Ponad po-
łowa respondentów (57,77%) potrafiła podać konkretne przypadki nadużywania 
alkoholu przez młodzież. Inne zjawiska patologiczne odznaczały się już znacznie 
mniejszą skalą występowania. Ponad ¼ (27,17%) mieszkańców zetknęła się oso-
biście z przypadkami łamania praw pracowniczych, wokół 20% wskazań oscy-
lowały te odnoszące się do takich kwestii, jak przestępczość dorosłych (23,65%), 
narkomania (22,68%), przestępczość młodzieży (21,31%), bezdomność (20,13%) 
i łapówkarstwo (17,055). Prostytucja, w tym także prostytucja nieletnich to zjawi-
ska, z którym respondenci stykali się najrzadziej. 

Mieszkańcy pogranicza znacznie częściej niż osoby zamieszkujące tereny po-
łożone w głębi województwa mieli do czynienia z takimi zjawiskami, jak alkoho-
lizm dorosłych, alkoholizm młodzieży, bezrobocie i bieda. Natomiast ci drudzy 
częściej deklarowali bezpośredni kontakt z problemem narkomanii, łapówkar-
stwa, naruszania praw pracowniczych. Także prostytucja dorosłych i osób nielet-
nich była zjawiskiem bardziej obserwowalnym w centrum województwa. 

Mężczyźni w większym stopniu mieli do czynienia z przypadkami dyskry-
minacji na rynku pracy i naruszania praw pracowniczych, przestępczości doro-
słych oraz bezdomności. W odniesieniu do pozostałych problemów społecznych 
płeć nie była zmienną różnicującą. Mieszkańcy miast częściej obserwowali 
przypadki narkomanii, zaś w doświadczeniu mieszkańców wsi powszechniej-
szy problem stanowiło bezrobocie. Osoby młode, do 29. roku życia, relatywnie 
częściej niż przedstawiciele innych kategorii wiekowych stykali się z przypad-
kami narkomanii oraz naruszania praw pracowniczych. Najstarsi badani, któ-
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rzy ukończyli 65 lat, najczęściej wskazywali na bezpośrednie doświadczenia 
związane z problemem alkoholizmu dorosłych, ich przestępczością oraz biedą. 

Badani z wykształceniem zasadniczym zawodowym częściej niż responden-
ci, legitymujący się innym poziomem wykształcenia mieli bezpośredni kontakt 
z nadużywaniem alkoholu przez osoby dorosłe i młodzież. Wykształcenie nie-
pełne podstawowe było pozytywnie skorelowane z bezpośrednią percepcją ta-
kich zjawisk jak bezrobocie, przestępczość dorosłych i bieda. Jednocześnie żadna 
z osób z tym wykształceniem nie zetknęła się osobiście z przypadkami narko-
manii, łapówkarstwa, łamania przepisów prawa pracy, przestępstw popełnianych 
przez młodzież, z prostytucją w ogóle oraz z prostytucją nieletnich. Osoby naj-
lepiej wykształcone relatywnie częściej miewały do czynienia z przypadkami 
narkomanii, łapówkarstwa, naruszania praw pracowniczych oraz bezdomności. 

Porównując odpowiedzi liderów i mieszkańców w odniesieniu do podstawowych 
problemów społecznych (alkoholizm dorosłych i młodzieży, bezrobocie, bieda) nie 
obserwujemy znaczących różnic w bezpośrednich stycznościach z tymi zjawiskami. 
W przypadku pozostałych kwestii, mieszkańcy mieli mniej okazji by osobiście ze-
tknąć się z ich konkretnymi egzemplifikacjami. Liderzy z racji wykonywanych obo-
wiązków zawodowych lub funkcji społecznych częściej mogli mieć kontakt z szer-
szym spektrum problemów społecznych i obserwować ich wyższe natężenie.  

Według respondentów skuteczna pomoc w przypadku wystąpienia któregoś 
z problemów należy do rodziny – odpowiedzi takiej udzieliło niemal 60% (59,21) 
mieszkańców. Prawie tyle samo badanych (57,11%) wyraziło przekonanie, że 
osoby w trudnej sytuacji życiowej powinny móc liczyć na instytucje państwo-
we. Na trzeciej pozycji znalazła się gmina, ze wskazaniem 50,04% badanych, co 
pokazuje, że jej jednostki organizacyjne wpisały się już na stałe w świadomości 
mieszkańców jako te struktury, które powinny i mogą wspierać osoby nieumie-
jące samodzielnie poradzić sobie z wyzwaniami, jakie stawia przed nimi życie.  
¼ respondentów manifestowała pogląd, że każdy człowiek w pierwszej kolej-
ności powinien sam próbować zmieniać swój los, a dopiero później poszukiwać 
pomocy u innych. Na kolejnych pozycjach znalazły się powiat (21,56% wskazań), 
organizacje pozarządowe (21,45%) oraz Kościół (17,44%). Jedynie 1,43% bada-
nych uznało, że osoby mające problemy nie zasługują na pomoc. 

Mieszkańcy centralnych części województwa częściej niż osoby mieszkające w po-
bliżu granicy sygnalizowały, że skuteczna pomoc w niwelowaniu problemów społecz-
nych należy w pierwszej kolejności do rodziny. Także oni częściej wyrażali pogląd, że 
ludzie sami powinni zmieniać swój los. Dla mieszkańców pogranicza podmiotami, 
które przede wszystkim powinny pomagać osobom w trudnej sytuacji życiowej, były 
instytucje państwowe, gmina, następnie rodzina oraz gmina. W większym stopniu li-
czyli również na pomoc organizacji pozarządowych, przypisując im bardziej znaczącą 
rolę, niż czynili to badani z centralnej części regionu. Kobiety częściej niż mężczyźni 
wybierały rodzinę jako podstawowe i główne źródło oparcia w trudnych sytuacjach 
życiowych. Pozostałe odpowiedzi nie różniły się od siebie znacząco. 
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Osoby w średnim wieku (40-59 lat) częściej niż inne kategorie wiekowe uwa-
żały, że ludzie powinni być odpowiedzialni za własne życie i to do nich samych 
przede wszystkim należy zmiana swojego losu. Natomiast osoby młode wyra-
żały najsilniejsze przekonanie, że to rodzina powinna pomagać tym jej człon-
kom, którzy nie mogą sami poradzić sobie z trudnościami życiowymi. Częściej 
też postrzegały organizacje pozarządowe jako znaczące ogniwo w systemie 
rozwiązywania problemów społecznych. Respondenci, którzy osiągnęli wiek 
60. lat i starsi stosunkowo rzadziej niż młodsi badani uważali, że to rodzina jest 
podstawową jednostką wsparcia w sytuacjach problemowych, prawdopodobnie 
dlatego, że w coraz mniejszym stopniu mogą na nią liczyć. Przypuszczenie to 
wydaje się być dodatkowo potwierdzane przez ich opinię o podstawowej roli 
władz państwowych i gminnych w tym zakresie. 

Dla mieszkańców miast sprawcza rola jednostki w kreowaniu swego losu 
odgrywała większą rolę niż dla osób pochodzących z terenów wiejskich. Tak-
że badani mieszkający w miastach postrzegali organizacje pozarządowe jako 
ważniejszy element wsparcia jednostki w przezwyciężaniu życiowych trudno-
ści. W przestrzeni miejskiej organizacje pozarządowe silniej zaznaczają swoją 
obecność, jest ich więcej, a swoją działalnością obejmują szerokie spektrum 
problemów, pomagając wielu ludziom. Dlatego też mieszkańcom miast łatwiej 
zidentyfikować je jako część systemu rozwiązywania problemów społecznych. 
Natomiast osoby mieszkające na wsi większą wiarę pokładały w instytucjach 
publicznych, obdarzając odpowiedzialnością za skuteczne rozwiązywanie 
problemów władze gminy i powiatu. 

Dla obu kategorii badanych (liderów i mieszkańców) podstawową jednostkę, 
do której należy skuteczna pomoc w niwelowaniu skutków niekorzystnych zja-
wisk społecznych stanowiła rodzina, przy czym liderzy podmiotowi temu przy-
pisywali większe znaczenie niż mieszkańcy. Wydaje się przy tym, że liderzy byli 
bardziej świadomi przemian, jakich dokonała reforma samorządowa, rozdzielając 
zadania i powinności wobec obywateli strukturom samorządowym w zależności 
od ich znaczenia dla jednostki i przestrzennego dystansu wobec niej. Pomoc w za-
spokojeniu potrzeb podstawowych oraz tworzenie warunków sprzyjających roz-
wojowi to zadania przypisane gminie, inne struktury samorządowe zajmują się 
rozwiązywaniem odmiennych, bardziej specyficznych i o szerszym wymiarze, 
kwestii i problemów. Do administracji państwowej należą sprawy o charakterze 
ogólnym i tworzenie rozwiązań systemowych, przyczyniających się do poprawy 
funkcjonowania państwa jako całości. Liderzy w miarę dobrze identyfikowali ten 
podział zadań, wskazując najpierw na gminę, a dopiero w następnej kolejności 
na aparat administracji państwowej jako na struktury, do których należy rozwią-
zywanie problemów społecznych. Gubiła się przy tym rola powiatu, ale biorąc 
pod uwagę, że jest to nowa struktura samorządu lokalnego, która wrasta dopiero 
w przestrzeń publiczną, mniejsza waga, nadawana rozwiązaniom proponowa-
nym przez powiat, staje się w tym przypadku zrozumiała. 
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Dla mieszkańców podmiotem przestrzeni publicznej, odpowiedzialnym 
w największym stopniu za poprawę warunków życia społeczności lokalnej po-
został nadal aparat władzy państwowej, dopiero w dalszej kolejności wskazy-
wali na gminę i powiat. Rzadziej również niż liderzy postrzegali organizacje 
pozarządowe jako element systemu rozwiązywania problemów społecznych. 
Można więc powiedzieć, że dla liderów przestrzeń społeczna częściej stanowiła 
pole współistnienia wielu instytucji i podmiotów, które współodpowiedzialne 
są za rozwiązywanie problemów społecznych.

Osoby w trudnej sytuacji życiowej najczęściej zwracały się z prośbą o po-
moc do ośrodka pomocy społecznej. Rodzina i przyjaciele to dwa kolejne pod-
mioty, u których według respondentów, ludzie mający kłopoty szukali pomocy. 
Niemal 20% mieszkańców uważało, że osoby mające problemy nie oczekują 
wsparcia od nikogo. 

Mimo, że Kościół jako instytucja nie jest postrzegany jako jedno z podsta-
wowych źródeł skutecznej pomocy, prawie 15% badanych wskazało, że osoby 
w trudnej sytuacji życiowej poszukują pomocy u księdza. Sąsiedzi, koledzy 
i znajomi z pracy oraz organizacje pozarządowe to podmioty, do których osoby 
szukające wsparcia najrzadziej zwracają się z prośbą o pomoc. 

Mieszkańcy powiatów przygranicznych częściej niż inni respondenci 
wskazywali na ośrodek pomocy społecznej jako na podmiot, w którym osoby 
w trudnej sytuacji życiowej poszukują pomocy. Także częściej wyrażali prze-
konanie, że ludzie mający problemy nie poszukują wsparcia u nikogo. Biorąc 
pod uwagę wyrażany przez nich sceptycyzm wobec poglądu, że ludzie sami po-
winni zmieniać swój los, wydaje się, że mieszkańcy pogranicza mają większe 
niż pozostali badani poczucie pozostawienia na uboczu, bez pomocy. Osoby 
mieszkające w centralnej części województwa różniły się w swoich poglądach 
na rolę Kościoła jako instytucji pomocowej, częściej wyrażając przekonanie, że 
ludzie w nim mogą znaleźć potrzebne wsparcie. 

Kobiety częściej niż mężczyźni uważały, że ludzie mający trudne warunki 
życia szukają pomocy w ośrodku pomocy społecznej. Być może, z perspektywy 
mężczyzn, poszukiwanie wsparcia w tego rodzaju instytucji stanowi pewnego 
rodzaju ostateczność, wykorzystywaną w przypadku, gdy wyczerpane zostaną 
pozostałe drogi wyjścia z sytuacji problemowej. Przypuszczenie to zdaje się być 
potwierdzane częściej wyrażanym przekonaniem, że ludzie mający problemy 
nie szukają pomocy u nikogo. Prawdopodobnie za opinią taką stoi odczucie, że 
„prawdziwemu” mężczyźnie nie przystoi się załamywać w obliczu kłopotów, 
że powinien „zakasać rękawy” i na własną rękę szukać rozwiązań. 

Młodzi badani, relatywnie częściej niż inni, stali na stanowisku, że ludzie 
mający problemy, szukają pomocy u przyjaciół. W młodszym wieku sieć bli-
skich relacji z innymi jest stosunkowo gęsta, więcej jest także okazji, by pozna-
wać nowych ludzi, wchodzić z nimi w intensywne i nacechowane bliskością 
interakcje. Natomiast wraz z upływem czasu relacje te ulegają rozluźnieniu, 
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ludzie często zamykają się w kręgu własnej rodziny, swoich problemów i nie 
mają czasu na pielęgnowanie więzi z innymi ludźmi. Młodzi ludzie także bar-
dziej sceptycznie, niż inne kategorie wiekowe postrzegali rolę Kościoła, jako 
instytucji wspierającej ludzi w sytuacjach problemowych. 

Osoby mieszkające w miastach częściej niż mieszkańcy wsi identyfikowali 
organizacje pozarządowe i ośrodek pomocy społecznej jako te elementy sy-
stemu wsparcia, do których ludzie zwracają się z prośbą o pomoc w obliczu 
życiowych perypetii. Natomiast dla mieszkańców wsi ważniejsze niż dla in-
nych osób ogniwo wsparcia stanowili sąsiedzi. Proces atomizacji społecznej, 
stopniowe rozluźnianie więzi międzyludzkich jest bardziej charakterystyczny 
dla przestrzeni miejskich, na wsi poczucie solidaryzmu społecznego jest wciąż 
jeszcze silne. Tym samym, jednostkom mającym kłopoty, z którymi nie po-
trafią samodzielnie sobie poradzić, łatwiej jest zwrócić się z prośbą o pomoc 
do osoby mieszkającej obok, zazwyczaj znajomej od lat, niż w mieście, gdzie 
często osoby zajmujące dwa sąsiednie mieszkania nie wiedzą nic o sobie, zaś 
ich kontakty interpersonalne są sporadyczne lub nie istnieją. 

Zmienna, jaką jest wykształcenie, nie różnicowała znacząco odpowiedzi re-
spondentów na to pytanie, jedynie osoby legitymujące się wyższym poziomem 
wykształcenia częściej niż inne kategorie wyrażały przekonanie, że potrzebu-
jący nigdzie nie zwracają się z prośbą o pomoc. Być może opinia ta wynikała 
z osobistych doświadczeń tej kategorii badanych, którzy wyposażeni w umie-
jętności i kwalifikacje, dzięki którym łatwiej im samodzielnie poradzić sobie 
z problemami, przez ten pryzmat postrzegali całość społeczeństwa. Nie moż-
na jednak wykluczyć też interpretacji, że osoby z wyższym wykształceniem 
z niedowierzaniem odnosiły się do możliwości udzielenia realnej pomocy przez 
wszystkie elementy systemu wsparcia. Owa bezradność instytucji powoduje, 
że ludzie biernie poddają się losowi i przystosowują do życia „z problemem”, 
zamiast próbować przezwyciężyć swą niekorzystną sytuację. 

Liderzy i mieszkańcy w bardzo podobny sposób definiowali podmioty, do 
których najczęściej zwracają się osoby, znajdujące się w trudnej sytuacji życio-
wej. Jedynie mieszkańcy odrobinę większe znaczenie przypisywali więzi są-
siedzkiej, wyrażając przekonanie, że potrzebujący częściej zwracają się z proś-
bą o wsparcie do najbliższych sąsiadów. 

Respondenci stali na stanowisku, że w miejscu ich zamieszkania niewiele 
robi się by zmniejszyć skalę problemów społecznych. Większość mieszkańców 
(79,85%) nie potrafiła wskazać żadnych konkretnych działań, których celem 
byłoby zniwelowanie rozmiarów niekorzystnych zjawisk społecznych. Jedynie 
18,34% badanych umiało podać przykłady rozwiązań podejmowanych w ich 
społecznościach lokalnych na rzecz poprawy warunków życia. 

Odpowiedzi na to pytanie pozwalają ustalić, że liderzy posiadają większą 
orientację w lokalnej przestrzeni społecznej niż mieszkańcy, sprawniej identyfi-
kują instytucje zajmujące się rozwiązywaniem problemów społecznych i konkret-
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ne rozwiązania służące zmniejszaniu skali patologii i innych form marginalizacji. 
Niski poziom wiedzy mieszkańców, a co za tym idzie, prawdopodobnie mniejsza 
umiejętność poruszania się w otoczeniu instytucjonalnym, powodują, że liderzy 
mogą pełnić istotną funkcję ułatwiającą mieszkańcom codzienne funkcjonowa-
nie. Wydaje się przy tym, że wykonywanie tych zadań mogłoby przyczynić się 
również do wzrostu samoświadomości liderów jako jednostek wzorotwórczych, 
animatorów życia społecznego oraz wzmocnić ich strukturalną pozycję. 

Wśród określonych przedsięwzięć podejmowanych w celu zmniejszenia 
skali problemów społecznych mieszkańcy najczęściej wskazywali działania 
podejmowane przez gminę (42,8% odpowiedzi). Osoby potrzebujące mogą li-
czyć na pomoc materialną i rzeczową – taki rodzaj działań wymieniło 27,18% 
badanych. Niemal tyle samo osób (26,09%) podało tworzenie ośrodków wspar-
cia jako element systemu rozwiązywania problemów społeczności lokalnych. 
Co 5. osoba uznała, że do poprawy klimatu społecznego w miejscu zamiesz-
kania przyczyniają się organizacje pozarządowe. Inne podmioty wskazywane 
były już rzadziej. Mimo, że Kościół nie był postrzegany jako instytucja, która 
jest w stanie udzielić skutecznej pomocy osobom będącym w trudnej sytuacji 
życiowej, to jednak co 10. osoba (9,17%) wskazywała, że działania podejmowa-
ne przez parafię stanowią przykład konkretnych form pomocy ludziom potrze-
bującym. Jeszcze mniej osób wymieniało działania prowadzone przez szkołę, 
w tym organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży jako element syste-
mu pomocy, zaś najmniej osób (5,4%) postrzegało policję jako instytucję, która 
wspiera rozwiązywanie problemów społecznych. 

Większość zmiennych nie różnicowała znacząco odpowiedzi respondentów na to 
pytanie, jedynie mieszkańcy powiatów przygranicznych rzadziej potrafili wskazać 
konkretne przedsięwzięcia, skierowane na poprawę warunków życia ludzi, co może 
świadczyć o słabszej pozycji przygranicznych instytucji publicznych i niepublicz-
nych, działających w tym obszarze problemowym. Zadania przez nie realizowane 
ulegają rozproszeniu, zaś ich efekty nie są na tyle znaczące, by zapisać się w ludzkiej 
pamięci. Być może strefa przygraniczna, z wielością podmiotów, przenikających się 
i krzyżujących interesów, zwiększonym ruchem ludności po obu stronach granicy 
bywa postrzegana jako terytorium, na którym, w „chaosie różnorodności”, trudniej 
jest wyodrębnić i zdefiniować elementy tworzące określony porządek. Umiejętności 
wskazania konkretnych rozwiązań służących poprawie życia mieszkańców danego 
terenu sprzyja średni i wyższy poziom wykształcenia. Osoby z wykształceniem za-
sadniczym zawodowym i podstawowym rzadziej potrafiły wymienić znane im dzia-
łania podejmowane przez różne podmioty w celu zniwelowania problemów społecz-
nych, zaś żaden z respondentów posiadających wykształcenie niepełne podstawowe 
i niższe nie był w stanie podać ani jednego przykładu takich przedsięwzięć.  

System aksjonormatywny mieszkańców zbliżony jest do systemów podzie-
lanych przez inne kategorie badanych. Podobnie jak młodzież i liderzy, rów-
nież mieszkańcy wśród wartości, które mają dla nich najważniejsze znaczenie 



VI. prostytucja nIeletnIch W oczach mIeszkańcóW...114

najczęściej wymieniali zdrowie i rodzinę. W następnej kolejności znalazły się 
takie wartości jak religia i Bóg, poczucie bezpieczeństwa i miłość. Na 6. pozycji 
znalazły się pieniądze. Wartością wysoko cenioną przez respondentów był pa-
triotyzm, który wymieniony został na 7. miejscu oraz samodzielność (pozycja 
8.). Na środkowych pozycjach znalazły się takie wartości jak sprawiedliwość, 
pracowitość, zazdrość, tolerancja, szacunek, seks i wiedza. Mniejsze znaczenie 
badani przypisywali takim walorom jak zaufanie, zaradność życiowa, spryt,  
wygodne życie, wolność, chęć niesienia pomocy. Jeszcze mniej cenionymi ce-
chami były dla respondentów cwaniactwo, indywidualizm, równość, odpowie-
dzialność, zaś najrzadziej wybierano egoizm, przemoc oraz zachłanność. Po-
dobnie jak w innych badaniach nad wartościami, także i w tych podstawę syste-
mu aksjonormatywnego stanowiły wartości afiliacyjne o charakterze prywatno 
– stabilizacyjnym (por. Kopka, 2004), niezależnie od kategorii respondentów. 

Mieszkańcy pogranicza większą wagę niż osoby pochodzące z terenów poło-
żonych w centrum województwa przywiązywali do rodziny jako wartości, wyżej 
cenili też spryt oraz seks. Dla respondentów z głębi regionu wartościami, które 
uznali za bardziej istotne niż inni, były patriotyzm, sprawiedliwość, pracowitość, 
zaufanie i szacunek. Wyżej niż mieszkańcy powiatów interregowskich docenia-
li również zaradność życiową, wolność, gotowość niesienia pomocy i równość. 
Wydaje się więc, że osoby mieszkające w centrum województwa przywiązywali 
większą wagę do wartości wspólnotowych, tworzących kapitał społeczny. 

Dla kobiet, bardziej niż dla mężczyzn, liczyły się rodzina oraz wartości re-
ligijne. Pogląd taki korespondować może z silniejszą więzią łączącą kobiety ze 
sferą prywatną życia społecznego, zaś przekonanie to wzmacniane jest przez 
kulturowe przypisanie płci żeńskiej prymarnej roli żony i matki oraz strażniczki 
domowego ogniska. Liczne badania potwierdzają także, że religia i wartości z nią 
związane w życiu kobiet odgrywają istotną rolę. Ważną kwestią dla kobiet był 
również szacunek. Z jednej strony, szacunek dla kobiet wpisany jest w kulturę 
europejską (w Polsce wielką rolę przywiązuje się do form grzecznościowych, ma-
jących znamionować estymę dla kobiet), z drugiej jednak strony patriarchalizm 
przez długi czas skazywał kobiety na funkcjonowanie na obrzeżach sfery pub-
licznej, co z pewnością wiązało się z mniejszym poważaniem dla płci żeńskiej. 
Stopniowa zmiana patriarchalnego modelu rodziny, zwiększający się udział ko-
biet w życiu publicznym powoduje, że szacunek coraz częściej staje się pochodną 
osobistych osiągnięć jednostki, niezależną od płci. Trudno jednoznacznie orzec, 
co powoduje, że kobiety wyżej niż mężczyźni ceniły sobie tę wartość, prawdopo-
dobnie wysoka pozycja tej cechy jest pochodną obu tych procesów. 

Mężczyźni, w odróżnieniu od kobiet, częściej zwracali uwagę na takie wartości 
jak pieniądze oraz seks. Pieniądze są ważnym elementem wzmacniającym pozycję 
społeczną jednostki, zwiększającym szanse na zdobycie i utrzymanie władzy oraz 
prestiżu. Mężczyźni częściej definiują swą pozycję społeczną poprzez pełnienie ról 
w sferze publicznej, im przypisywana była rola głównego „żywiciela rodziny”, zaś 
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sukces życiowy utożsamiany bywa często z sukcesem finansowym. Stąd pewnie 
wzięło się znaczenie, jakie mężczyźni przypisywali tej cesze. 

Kulturowe przypisanie mężczyznom i kobietom odmiennych ról społecznych 
może mieć wpływ na percepcję seksu jako wartości życiowej. Dla mężczyzn seks 
znacznie wcześniej niż dla kobiet został odseparowany od funkcji prokreacyj-
nych, stając się wartością autoteliczną. Jednocześnie społeczeństwo odmiennie 
ocenia aktywność seksualną kobiet i mężczyzn. W opinii publicznej mężczyzna, 
wdający się w przypadkowe i częste kontakty seksualne z wieloma partnerkami, 
postrzegany jest jako ktoś, kto „musi się wyszumieć”, „korzysta z przyrodzonych 
praw”, jest „prawdziwym mężczyzną”. Kobieta, która zachowuje się w podobny 
sposób oceniana bywa zazwyczaj znacznie bardziej surowo. Brak jest społecz-
nego przyzwolenia na swobodę seksualną kobiet, mimo, że poglądy na tę kwe-
stię ulegają powoli liberalizacji. Dlatego też, prawdopodobnie, badani mężczyźni 
przypisywali tej wartości większe znaczenie niż kobiety. 

Mieszkańcy miast wyżej cenili samodzielność, zaś mieszkańcy wsi większą 
wagę przypisywali gotowości niesienia pomocy. Znaczenie przypisywane tym 
dwóm wartościom koresponduje z rodzajem więzi charakterystycznych dla obu 
typów przestrzeni społecznej. Atomizacja życia miejskiego powoduje, że jego 
mieszkańcy wyżej cenią wartość o charakterze indywidualistycznym. Zaś dla 
mieszkańców wsi wartością cenniejszą jest cecha o naturze wspólnotowej. 

Podobnie jak liderzy, także mieszkańcy postrzegali system aksjonormatyw-
ny młodych ludzi jako znacząco odmienny od własnego. Według responden-
tów młodzież najwyżej ceni sobie pieniądze i co za tym idzie, wygodne życie. 
Dużą wagę przywiązuje również do samodzielności, seksu (4. pozycja) oraz 
miłości (5. miejsce). Młodzi ludzie kierują się w życiu egoizmem, szukają po-
czucia bezpieczeństwa, związanego nierozerwalnie z chęcią urządzenia sobie 
wygodnego, pozbawionego innych ludzi i cieplejszych uczuć, wymoszczonego 
pieniędzmi kokonu, w którym spędzać będą życie. 

W celu osiągnięcia takiego „błogostanu” mogą uciekać się do różnych metod 
i sposobów, zapewniających im sukces na tym polu, nie zawsze zgodnych z prze-
pisami czy normami społecznymi. Dlatego też dorośli wyrażali przekonanie, że 
młodzież wysoko ceni przemoc jako wartość życiową (8. pozycja). Na 9. miejscu 
znalazło się zdrowie, zaś druga z wartości najbardziej cenionych przez dorosłych 
mieszkańców Dolnego Śląska, czyli rodzina, dopiero na 16. miejscu. Wśród naj-
mniej popularnych w ocenie badanych wartości, ważnych dla młodzieży, znala-
zła się religia, zachłanność oraz szereg cech, które mają charakter wspólnotowy: 
patriotyzm, sprawiedliwość, gotowość niesienia pomocy, równość oraz zaufanie. 

Wydaje się, że obraz młodzieży widziany z perspektywy dorosłych miesz-
kańców regionu, zarówno liderów jak i mieszkańców, jest spójny i niestety, 
niezbyt optymistyczny. Młodzież postrzegana jest jako kategoria kierująca się 
w życiu przede wszystkim korzyściami osobistymi, urządzeniem sobie wygod-
nego życia, opartego na przyjemnościach, stawiająca na pierwszym miejscu 
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siebie, koncentrująca się na swoich potrzebach i interesach, a dopiero w na-
stępnej kolejności, w zasadzie w odległej perspektywie, myśli o wartościach 
wspólnotowych, tworzących kapitał społeczny. 

Wizja ta jest niepokojąca z dwóch powodów. Po pierwsze, niewiele ma wspól-
nego z systemem aksjonormatywnym podzielanym przez badaną młodzież. 
Po drugie, kreowany obraz każe się zastanawiać, na jakich podstawach został 
stworzony. Czy jest oparty na bazie doświadczeń i kontaktów bezpośrednich 
z młodzieżą, czy raczej budowany jest na fundamencie stereotypów i pobieżnych 
konstatacji? Pełna odpowiedź na to pytanie wymagałaby pogłębionych obserwa-
cji i analiz, wydaje się jednak, że między dorosłymi a młodzieżą istnieje luka 
komunikacyjna, która uniemożliwia wyważony i w miarę obiektywny sąd na te-
mat podzielanych wartości i przekonań kształtujących światopogląd młodzieży. 
Być może, gdyby zapytać młodych ludzi o wartości najważniejsze dla dorosłych, 
obraz w ten sposób uzyskany również różniłby się od przedstawionego przez ba-
danych mieszkańców. Niezależnie od wszystkiego, wydaje się, że w takiej sytua-
cji dialog międzygeneracyjny staje się bardzo trudny, co wpływa na pogłębianie 
się dystansów międzypokoleniowych, nie sprzyja transferowi wiedzy, umiejęt-
ności i doświadczeń. Zjawisko to może oddziaływać negatywnie na jakość życia 
społecznego i rozluźnienie więzi społecznych. 

Zarówno mieszkańcy pogranicza jak i reprezentanci „centrum” zgodni byli, 
że dla młodzieży najbardziej liczą się pieniądze, wygodne życie i samodziel-
ność. Jednak osoby mieszkające na terenie pogranicza wszystkim tym cechom 
nadawały wyższe wagi. Według osób, żyjących w centralnej części regionu, 
odmiennie, niż w opinii mieszkańców pogranicza, dla młodzieży ważniejsze 
są takie cechy jak cwaniactwo, poczucie bezpieczeństwa, wolność, zdrowie, za-
radność życiową i pracowitość. W oczach mieszkańców miast obraz młodzieży 
był bardziej optymistyczny, według nich młodzież ceni też religię, szacunek, 
patriotyzm, równość, ale również i zachłanność. Mieszkańcy terenów przygra-
nicznych wartościom tym przypisywali mniejsze znaczenie. 

Mężczyźni częściej niż kobiety wyrażali przekonanie, że młodzieży zależy 
na pieniądzach i samodzielności, większe znaczenie przypisywali też zachłan-
ności jako elementowi systemu aksjonormatywnego młodych ludzi. Kobiety 
częściej wybierały poczucie bezpieczeństwa, równość, tolerancję, rodzinę oraz 
wolność jako cechy konstytuujące system wartości młodzieży. 

Mieszkańcy miast częściej definiowali system aksjonormatywny młodzieży 
przez pryzmat takich cech jak samodzielność, poczucie bezpieczeństwa, za-
radność życiowa, zdrowie i zachłanność. Według ludności wiejskiej młodzież 
wysoko ceni seks jako wartość życiową.

Mieszkańcy, pytani o cechy gwarantujące osiągnięcie sukcesu życiowego 
wskazywali, że w największej mierze zależy on od posiadania dobrych znajo-
mości, układów oraz od dostępu do władzy, czyli od czynników zewnętrznych 
wobec osiągnięć i umiejętności jednostki. Kryterium merytokratyczne, jakim 
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jest wykształcenie, znalazło się dopiero na trzecim miejscu. Z sukcesem życio-
wym związane jest osiągnięcie wysokiego statusu materialnego, wyrażające 
się poziomem zarobków, w następnej kolejności decydują o nim cechy charak-
teru i umysłu, a także zawód, jaki się wykonuje i miejsce zamieszkania. Naj-
mniejsze znaczenie dla osiągnięcia sukcesu życiowego mają takie cechy jak: 
zamożność rodziców, wygląd (uroda), wiek, przynależność do partii oraz płeć. 

Mieszkańcy pogranicza niemal wszystkim cechom przypisywali większe 
znaczenie niż osoby zamieszkujące tereny centralne. Częściej niż pozostali ba-
dani za cechy mające znaczenie dla osiągnięcia sukcesu życiowego uznawali 
posiadanie władzy lub dostęp do niej, wykształcenie, zarobki, miejsce pracy, 
miejsce zamieszkania, wiek, wygląd, przynależność do partii politycznej oraz 
płeć. Natomiast mieszkańcy obszarów położonych w głębi województwa więk-
szą wagę nadawali zamożności rodziców jako czynnikowi, mającemu wpływ 
na osiągnięcie życiowego sukcesu. 

Dla mężczyzn, częściej niż dla kobiet, cenniejsze były takie cechy jak dobre zna-
jomości, układy, posiadanie władzy, zarobki i miejsce pracy. Prowadzi to do wnio-
sku, że definiowali oni sukces przede wszystkim w kategoriach systemowych. 

Osoby mieszkające na wsi częściej uważały, że gwarantem sukcesu jest po-
siadanie odpowiednich znajomości, dostęp do władzy, zarobki, zamożność ro-
dziców oraz przynależność do partii politycznej. Dla mieszkańców miast waż-
niejsze dla osiągnięcia sukcesu były wartości merytokratyczne: wykształcenie 
i cechy charakteru i umysłu, ale także wygląd. 

W porównaniu z młodzieżą i liderami, mieszkańcy w największym stopniu 
przypisywali znaczenie czynnikom systemowym, uznając je za silniej determi-
nujące sukces życiowy niż czynniki merytokratyczne. Wydaje się, że młodzież 
zinternalizowała pogląd, że pozycja społeczna i życiowy sukces zależy prze-
de wszystkim od jednostki, od jej pracy i indywidualnych osiągnięć. Liderzy, 
mimo, że częściej niż młodzież wyrażali pogląd, iż czynniki systemowe sprzyja-
ją osiągnięciu sukcesu, to jednocześnie wyposażeni są w cechy, które pozwalają 
im w większym stopniu, niż mieszkańcom, wierzyć w moc sprawczą jednostki.

Kolejne pytania odnosiły się do problematyki seksualności i cielesności 
człowieka. Przede wszystkim respondenci zostali zapytani o źródła, z jakich 
oni sami korzystali, czerpiąc wiedzę na temat dojrzewania człowieka oraz z ja-
kich, ich zdaniem, współcześnie korzysta młodzież. Mieszkańcy, podobnie jak 
liderzy, za główne źródła wiedzy współczesnej młodzieży o seksualności czło-
wieka uznali internet (69,2% wskazań) i rówieśników (60,68%), przy czym, 
w odróżnieniu od liderów, na pierwszym miejscu umieścili internet, mniejsze 
znaczenie przypisując grupie rówieśniczej. Niemal połowa badanych (48,5%) 
wskazała na telewizję jako źródło, z którego młodzi ludzie czerpią informację 
o „seksie”, a 39,76% na prasę młodzieżową. W porównaniu z opiniami liderów, 
mieszkańcy przypisywali mniejsze znaczenie szkole jako źródłu edukacji sek-
sualnej, umieszczając ją dopiero na piątym miejscu (39,23%). Na kolejnej po-
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zycji umieszczono prasę (26,86% wskazań). Zbieżność poglądów mieszkańców 
i liderów wyrażała się również w deprecjonowaniu roli rodziców jako prze-
wodnika w procesie dojrzewania płciowego. Jedynie 1/5 badanych wyraziła 
pogląd, że ojciec czy matka stanowią dla młodzieży podmiot, który pomaga im 
w edukacji seksualnej. Odrobinę większe niż liderzy znaczenie w tym zakresie 
mieszkańcy przypisywali Kościołowi (2,8%), tym niemniej, instytucja ta w obu 
przypadkach umieszczona została na ostatnim miejscu. 

Według mieszkańców pogranicza młodzież częściej wykorzystuje w swoich 
poszukiwaniach dotyczących materii seksu informacje zawarte w internecie oraz 
przekazywane za pośrednictwem telewizji i rówieśników. Mieszkańcy pochodzący 
z głębi województwa podkreślali raczej rolę edukacji szkolnej i rodzicielskiej. Po-
dobnie jak w przypadku innych kategorii badanych, również wśród mieszkańców 
zaobserwowano różnice opinii wyrażanych przez przedstawicieli obu płci. Kobiety 
silniej podkreślały rolę prasy w procesie nabywania wiedzy o dojrzewaniu przez 
młodych ludzi, mężczyźni – telewizji i rówieśników. Im młodsi respondenci, tym 
częściej uważali, że młodzież korzysta z treści zawartych w prasie młodzieżowej. 
Według mieszkańców wsi źródłem informacji w tym zakresie była prasa, nato-
miast mieszkańcy miast uznali, że młodzież poszukuje wiedzy za pośrednictwem 
rodziców oraz rówieśników. Im wyższy poziom wykształcenia respondentów tym 
większe znaczenie przypisywane prasie młodzieżowej jako nośnikowi informacji. 

Mieszkańcy i liderzy bardzo podobnie postrzegali ten aspekt życia młodzie-
ży, jeszcze bardziej marginalizując rolę szkoły i rodziców w procesie edukacji 
seksualnej. Również w tym przypadku można mówić o bezsilności dorosłych 
i braku umiejętności nawiązania kontaktu z młodymi ludźmi. 

Również mieszkańcy, podobnie jak liderzy, w okresie dojrzewania naby-
wali wiedzę na ten temat przede wszystkim od swych rówieśników (72,09% 
wskazań). Drugim, istotnym podmiotem była dla mieszkańców regionu szkoła 
(50,66%), a następnie rodzina (41,69%). Źródła wiadomości o dojrzewaniu czło-
wieka stanowiły również środki masowego przekazu – prasa (35,53%), telewi-
zja (31,81%) oraz prasa młodzieżowa (27,4%). Mieszkańcy w ograniczonym za-
kresie mieli możliwość korzystania z informacji dostępnych w internecie. Tylko 
9,09% Dolnoślązaków wybrało ten nośnik informacji, odnosząc się do swoich 
doświadczeń związanych z okresem dorastania. Na ostatniej pozycji badani 
umieścili Kościół jako instytucję, która w najmniejszym zakresie przyczyniła 
się do ich edukacji seksualnej (2,8% wskazań). 

Źródłem wiedzy dla mieszkańców obszaru pogranicza w okresie dojrzewania 
częściej były środki masowego przekazu – prasa, telewizja i prasa młodzieżo-
wa oraz rówieśnicy. Natomiast dla Dolnoślązaków mieszkających w centralnej 
części województwa źródłem powszechniej wykorzystywanym była szkoła oraz 
Kościół. Podobnie, jak w przypadku liderów, mężczyźni podkreślali rolę telewi-
zji i rówieśników, a kobiety znaczenie rodziców w procesie nabywania wiedzy 
o dojrzewaniu człowieka. Dla młodych respondentów cennym źródłem informa-
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cji była prasa młodzieżowa – im starsi respondenci, tym rzadziej wybierali taką 
odpowiedź. Osoby pochodzące z terenów wiejskich podkreślały znaczenie ro-
dziców jako podmiotu, który przekazywał im wiedzę o seksualności człowieka, 
mieszkańcy miast – prasy młodzieżowej. 

Ścieżki nabywania wiedzy o seksualności człowieka były podobne dla każdej 
z kategorii badanych. Warto zwrócić uwagę na rolę rówieśników. Zarówno mło-
dzież, jak i liderzy oraz mieszkańcy wymieniali grupę rówieśniczą jako jeden 
z podstawowych podmiotów służący im jako źródło wiedzy o procesie dojrzewa-
nia. Wydaje się, że dla osoby wkraczającej w świat doznań erotycznych, poszu-
kującej wiadomości, które ten świat oswoją, równie ważną kwestią, jak dostęp do 
informacji i jej zawartość, jest również poczucie wspólnoty doświadczeń, więź 
z tymi, którzy znaleźli się w takiej samej sytuacji. 

Poglądy mieszkańców na temat tego, jakie podmioty powinny być dla młodzie-
ży źródłem informacji na temat dojrzewania i „seksu” nie różniły się zasadniczo 
od prezentowanych przez liderów. Podobnie jak animatorzy życia społecznego, 
również mieszkańcy za główne źródła wiedzy w tym zakresie uznali rodziców 
(89,97%) i szkołę (82,35%). W następnej kolejności Dolnoślązacy wymienili pra-
sę młodzieżową (26,98%), Kościół (23,62%), rówieśników (18,02%) oraz telewizję 
(16,55%). Również mieszkańcy wyrażali podobne opinie o prasie i internecie, uzna-
jąc je za najmniej przydatne źródła wiedzy o płciowości człowieka (odpowiednio 
12,59% i 7,55% wskazań). 

Według mieszkańców Interregu wchodzeniu młodych ludzi w dorosłość po-
winni towarzyszyć rodzice, rówieśnicy, Kościół oraz prasa młodzieżowa. Dla 
mieszkańców z głębi województwa cenniejszym źródłem informacji była szkoła 
i telewizja. Kobiety silnej podkreślały rolę szkoły i rodziny, mężczyźni natomiast 
częściej uważali, że podmiotem, dostarczającym wiedzy młodym ludziom może 
być prasa młodzieżowa. 

Ponieważ szkoła została przez Dolnoślązaków zaliczona do podmiotów, które 
współcześnie edukują młodych ludzi również w sferze seksualności, poproszono 
badanych o wyrażenie opinii na temat tego, czy lekcje poświęcone tym zagad-
nieniom są młodzieży potrzebne, czy też nie? ¾ badanych odpowiedziało, że tak. 
Deklaracja to okazała się być na tyle powszechna, że nie sposób jej analizować 
pod kątem odpowiedzi poszczególnych kategorii badawczych. Interesujące są na-
tomiast motywy, które skłoniły respondentów do zajęcia takiego stanowiska. 

Okazuje się, iż na lekcjach „wychowania do życia w rodzinie” nauczyciele, 
wychowawcy: nie tylko zapoznają dzieci z problematyką własnej cielesności 
i seksualności, ale również wskazują na potencjalne niebezpieczeństwa zwią-
zane ze sferą seksu i przekonują do zachowywania ostrożności, w tym mówią 
o antykoncepcji. Sądy takie były udziałem 37% mieszkańców Interregu oraz 
mieszkańców wsi. Mieszkańcy miast podzielali te poglądy w 31%. Znacznie 
częściej tego typu odpowiedzi charakteryzowały mężczyzn (36%) niż kobie-
ty (30%) oraz osoby młodsze niż starsze (w przypadku 20-29-latków 36-39%; 
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w przypadku 50-60-latków 24-28%). Wykształcenie respondentów nie wpły-
nęło zasadniczo na rozkład odpowiedzi.

Badani twierdzili także, że lekcje poświęcone seksualności akcentują istotę 
odpowiedzialności za decyzję o podjęciu życia seksualnego. Co prawda, był to 
osąd wygłoszony zaledwie przez 13% badanych, jednak znajdował się w odpo-
wiedziach  każdej z badanych kategorii. Najczęściej stanowisko to było repre-
zentowane przez mieszkańców wsi (33% odpowiedzi) oraz przez kobiety (12% 
przypadków, mężczyźni 7% wskazań). W pozostałych zbiorowościach zmienna 
wieku i wykształcenie nie różnicowała populacji mieszkańców Dolnego Śląska. 

Tak pozytywny stosunek respondentów do prowadzenia przez szkołę edu-
kacji seksualnej nie był projekcją ich doświadczenia, bowiem większość z nich 
nie miała w szkole zajęć poświęconych tej problematyce (60,11%). Udział w lek-
cjach, które poruszały tę problematykę deklarowało 39,89% badanych. Respon-
denci z powiatów położonych w centrum województwa, częściej niż miesz-
kańcy pogranicza, partycypowali w takich zajęciach. Uczestnictwo w lekcjach 
dotyczących problematyki seksualności człowieka zależało również od wieku 
badanych – im młodsi respondenci, tym częściej mieli taką możliwość. Udział 
w nich wiązał się również z wykształceniem – im wyższy poziom wykształce-
nia, tym większy procent partycypacji badanych w zajęciach. 

Wyniki badań pokazują, że mieszkańcy w najmniejszym stopniu, w porówna-
niu z młodzieżą i liderami, mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach poświę-
conych problematyce seksualności człowieka i seksu. Fakt ten może przyczyniać 
się do braku umiejętności rozmawiania o sprawach intymnych z innymi osobami, 
która, jak pokazują wyniki tych badań, w sposób istotny kształtuje zarówno rela-
cje wewnątrzrodzinne, umacnia wzajemne więzi, ale i buduje zaufanie. 

Opinie na temat jakości tych zajęć były zróżnicowane. Najwięcej osób (30,8%) 
uznało, że były one „kiepskie”, niemal tyle samo badanych oceniło je jako po-
mocne (29,54%), a 12,89% jako „fajne”. Ponad 1/5 osób (21,78%) nie była w stanie 
przypomnieć sobie, jakie kwestie poruszane były na tych zajęciach, w jaki spo-
sób o nich rozmawiano, ani jaki był ich odbiór. Jednakże biorąc pod uwagę od-
powiedzi respondentów, więcej osób pozytywnie niż negatywnie oceniało jakość 
lekcji dotyczących sfery seksu i seksualności. Kobiety częściej niż mężczyźni 
postrzegały te zajęcia jako pomocne. Również osoby starsze były przekonane, 
że lekcje te pomogły im w zrozumieniu własnej seksualności i przybliżyły wie-
dzę na temat seksu. Młodsi respondenci dokonywali bardziej sceptycznej oceny 
jakości tych zajęć, częściej uznając je za mało wartościowe. Im wyższy poziom 
wykształcenia, tym częściej badani oceniali lekcje jako „kiepskie”. Mieszkańcy 
oceniali jakość zajęć poświeconych problematyce seksu podobnie jak liderzy. 

Mieszkańcy województwa dolnośląskiego i regionu przygranicznego są świa-
domi, iż młodzież obecnie ma dostęp do różnych źródeł informacji na temat sek-
sualności człowieka. Stanowisko to jest szczególnie podkreślane przez starszych 
Dolnoślązaków, którzy przyznają, że ich pokolenie było tego pozbawione. Jaki jest 



VI. prostytucja nIeletnIch W oczach mIeszkańcóW... 121

zatem stosunek całej zbiorowości mieszkańców Dolnego Śląska do osób o odmien-
nych orientacjach seksualnych? Jest to tym bardziej ciekawe bowiem kwestia ta jest 
od niedawna obecna w polskim dyskursie tak politycznym, jak i społecznym. 

Okazuje się, iż Dolnoślązacy w swoich postawach wobec odmienności sek-
sualnych są zbiorowością, którą nie cechuje tak duża bezkompromisowość jak 
młodzież, a jednocześnie nie wykazują oni tak dużej tolerancji odnoście tego 
zjawiska jak liderzy społeczności lokalnych.

Więcej Dolnoślązaków aniżeli liderów deklarowało negatywne nastawie-
nie w stosunku do osób homoseksualnych – 27,43% (brak tolerancji – 16,48%, 
potępianie – 10,95%). Tym samym emocjonalny wymiar postawy mieszkań-
ców Dolnego Śląska został zdominowany przez pejoratywny stosunek wobec 
tych osób. Pozytywne nastawienie w stosunku do osób homoseksualnych za-
powiadało 15,43% respondentów (liderzy 23,29%). Jednocześnie Dolnoślązacy 
okazali się być tą zbiorowością, w której w przeciwieństwie do młodzieży, do-
minuje postawa neutralna wobec jednostek o odmiennej orientacji seksualnej 
– 27,55% (to sprawa każdego człowieka – 16,69%; traktuję tak samo jak innych: 
10,85%). Natomiast trzeci typ postawy, wyrażający się w obojętności / braku 
zainteresowania, charakteryzował 18,64% badanych. 

Aspekt behawioralny postaw Dolnoślązaków zdecydowanie ograniczał się 
do braku jakichkolwiek zachowań (50,55%) oraz traktowania osób homosek-
sualnych jak innych ludzi (11,25%). W granicach błędu statystycznego były 
odpowiedzi wskazujące na agresywność respondentów. 

Analizując problematykę na płaszczyźnie poznawczo-emocjonalnej, jak 
i behawioralnej okazało się, iż postawa neutralna i obojętna charakteryzowała, 
analogicznie jak i liderów, przede wszystkim mieszkańców miast, a negatywny 
stosunek do odmienności był widoczny w gronie mieszkańców obszarów wiej-
skich. Brak reakcji na owe odmienności zadeklarowały obie zbiorowości, zaś 
traktowanie lesbijek / gejów jak innych ludzi występował przede wszystkim 
wśród ludzie zamieszkujący miasta.

Brak tolerancji w stosunku do homoseksualistów częściej deklarowały ko-
biety. Warto przypomnieć, iż także wśród liderów to właśnie kobiety, a nie 
respondenci częściej odpowiadały w ten sposób. Zbliżony odsetek obu płci 
wskazywał na neutralny oraz obojętny typ postawy (średnio 27% w przypadku 
pierwszego typu postawy, 18% w drugim).

Wyszczególnione trzy typy postaw były w dużym stopniu determinowane 
zarówno wiekiem, jak i posiadanym przez Dolnoślązaków wykształceniem. Im 
wyższe wykształcenie, tym większy odsetek respondentów deklarujących neu-
tralny typ postawy, im niższe, tym większa nietolerancja i potępienie. 48,62% 
badanych legitymujących się wykształceniem wyższym i 0,00% podstawowym 
wskazywało na ten właśnie rodzaj postawy. Tendencja w przypadku negatyw-
nego stosunku do osób homoseksualnych była odwrotna: 63,09% respondentów 
z najniższym wykształceniem twierdziło, iż nie toleruje i potępia takie osoby, 
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natomiast wśród badanych z wykształceniem wyższym ten odsetek wynosił 
8,74%. Agresja wobec ludzi o odmiennych skłonnościach seksualnych była tak-
że wyrażana przede wszystkim przez jednostki mające zawodowe wykształce-
nie, zaś respondenci z wykształceniem podstawowym ukończonym i nieukoń-
czonym najczęściej unikali spotkań.

Im młodsi byli respondenci, tym częściej deklarowali postawę neutralności, 
wyrażali tolerancję / akceptację i rzadko negatywny stosunek. Jednostki w wieku 
20-29 lat w 42,25% odpowiadały, iż jest to sprawa indywidualna oraz osoby takie 
nie różnią się niczym od pozostałych, a w 20,38% wskazywały na tolerancję. 
Wśród osób, mających więcej niż 65 lat, liczba ta wynosiła 14,12% (tolerancja 
na poziomie 1,56%). W gronie osób zaliczanych do ostatniej kategorii wiekowej 
dominowała postawa potępienia i nietolerancji w stosunku do jednostek o od-
miennych orientacjach seksualnych. Ponad połowa 65-latków i osób starszych tak 
odpowiedziała (52,06%), a takiego stwierdzenia dokonało 14,42% najmłodszych 
respondentów (20-29 lat). Najczęściej respondenci, uwzględniając wiek, mówili 
o braku jakiegokolwiek zachowania wobec osób homoseksualnych. 

Choć Dolnoślązacy w większości deklarują negatywne nastawienie wobec 
osób o odmiennej orientacji seksualnej, to jednocześnie zachowują się wobec 
nich w sposób neutralny. Jak w związku z tym oceniają aktywność ludzi mło-
dych w sferze seksu, tym bardziej, że jest to ta sfera, w której dynamika zmian 
jest szczególnie widoczna.

Opinie samej młodzieży na temat aktywności seksualnej rówieśników z regu-
ły osadzone były w perspektywie wielkich możliwości, podbojów i nieustającej 
gotowości w zaspakajaniu pożądania partnerki / partnera. Inne wyniki badań 
dostarczają informacji, że młodzież cechuje w tym względzie „bufonada”, czyli 
opowiadanie sobie niestworzonych historii, podczas gdy rzeczywistość jest bar-
dziej prozaiczna (Kurzępa, 2007). Niekiedy dorośli sugerują się szumem infor-
macyjnym i dają się uwieść zasłyszanym opowieściom. Skonfrontowano zatem 
odpowiedzi udzielone przez dorosłych na temat aktywności seksualnej współ-
czesnych nastolatków z wypowiedziami samej młodzieży. Wyniki badań pozwa-
lają wyszczególnić trzy rodzaje postaw Dolnoślązaków wobec tego zagadnienia: 
nadkrytyczną, obojętną oraz akceptującą. Pierwszy typ postawy przejawia się 
w ocenie młodych ludzi jako nadmiernie aktywnych seksualnie i jest dominu-
jący. Taki osąd był udziałem 50% respondentów, najczęściej kobiet, mieszkanek 
miast (50%), osób najmłodszych spośród badanych, czyli 20-29-latków. Zajęcie 
takiego stanowiska przez respondentów w tym właśnie wieku wydaje się intere-
sujące, bowiem oni sami niedawno przeżywali podobne dylematy życiowe i bo-
rykali się z przejawami okresu dojrzewania (ten typ postawy nadkrytycznej był 
także dominujący wśród samej młodzieży, jak i liderów). 

Drugim typem jest postawa obojętności wobec poruszanych kwestii, którą 
wyraziło 25-30% badanych, co oznacza, iż ¼ respondentów nie interesowała owa 
problematyka. Postawa obojętności była dominantą wśród osób z wykształce-



VI. prostytucja nIeletnIch W oczach mIeszkańcóW... 123

niem podstawowym, 60-latków, pochodzących ze wsi. Także w wielu przypad-
kach 20-29-latkowie ignorowali aktywność młodzieży w tym obszarze, dając do 
zrozumienia, iż to, co czynią ze swoją seksualnością nieco młodsze koleżanki / 
koledzy nie jest dla nich ani interesujące, ani tym bardziej, godne uwagi. 

Trzecim rodzajem postawy, plasującym się pomiędzy nadkrytyczną i obojętną 
jest postawa akceptacji. ¼ badanych była zdania, że młodzież nie czyni niczego 
niewłaściwego - zachowuje się tak jak inni (jej rówieśnicy), wobec tego, zacho-
wuje się normalnie. Tak wysoki odsetek respondentów jest zadziwiający, bowiem 
w uprzednio zadanych pytaniach, a odnoszących się do oceny zachowań seksual-
nych młodzieży, dominował pogląd o nadmiernym pośpiechu w tej sferze aktywno-
ści, o zbyt wczesnej inicjacji seksualnej. Dodatkowo zaskakującym jest całkowity 
brak wyboru odpowiedzi mówiącej, iż młodzież jest w swej aktywności seksualnej 
rozważna i wstrzemięźliwa - zaledwie 0, 5% - 1% badanych uznało, że tak jest.

Do respondentów zwrócono się z prośbą o dokończenie zdania: „Aktywność 
seksualna młodzieży jest...”. Najczęściej sformułowanie to kończono stwierdze-
niem, iż: „zaczyna się zbyt wcześnie” (35% wskazań); „nie bierze pod uwagę 
konsekwencji” (30% wskazań); „nie bierze pod uwagę zagrożenia chorobami 
wenerycznymi i AIDS” (19%); „jest nastawiona na szybkie doznania” (16%). 
Pośród mieszkańców obszaru Interregu także dominował pogląd, że owa ak-
tywność jest przedwczesna (49%) oraz, iż młodzież nie bierze pod uwagę kon-
sekwencji rozpoczęcia współżycia seksualnego (34%). Poza tym, w swoich 
negatywnych ocenach bardziej radykalni byli mieszkańcy miast niż obszarów 
wiejskich. Wskazano także na możliwość, że młodzież wyolbrzymia własne 
doświadczenia seksualne bądź snuje na ten temat fantazje, co znalazło swój 
wyraz w 11% wskazań, w każdej z badanych kategorii. 

Warto szczególną uwagę zwrócić na odpowiedzi 20-29-latków przede 
wszystkim ze względu na bliskość metrykalną z opiniowanymi przez nich na-
stolatkami. W przekonaniu tej kategorii badanych inicjacja seksualna młodzie-
ży ma miejsce również zbyt wcześnie (43% wskazań) i w związku z tym mło-
dzi ludzie nie mogą być świadomi konsekwencji własnych decyzji w tej sferze. 
W zachowaniach młodych ludzi można także odnaleźć koncepcję intensyw-
nego życia wedle formuły „żyj szybko umrzyj młodo” (21%). W porównaniu 
z osobami powyżej 30. roku życia młodsi respondenci, zwłaszcza z wykształ-
ceniem podstawowym, wykazywali większe zrozumienie. 

Dolnoślązacy są zatem zbiorowością, która surowo ocenia młode pokolenia. 
Przejawia się to nie tylko w postawie nadkrytycznej, ale także w podkreślaniu 
braku odpowiedzialności w zachowaniach młodych ludzi. Czym zatem winna 
kierować się młodzież wchodząc w meandry rozwoju seksualnego? 

Zdaniem mieszkańców Dolnego Śląska czynnikiem, w największym stopniu 
decydującym o podjęciu współżycia seksualnego, powinien być wiek. Młodzi 
ludzie nie powinni decydować się na rozpoczęcie życia seksualnego zbyt pochop-
nie, bez przygotowania, a osiągnięcie odpowiedniego wieku, w tym „dojrzałości” 
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jest czynnikiem sprzyjającym odpowiedzialnemu podejściu do kwestii inicjacji 
seksualnej. Drugim, nie mniej ważnym kryterium, leżącym u podstaw decyzji 
powinny być uczucia. Dla respondentów silne emocje, miłość, to okoliczności, 
które należałoby nierozerwalnie wiązać z życiem seksualnym. Wydaje się, że jest 
to kwestia istotna zwłaszcza w odniesieniu do młodych osób, które dopiero roz-
poznają sferę własnej seksualności, „smakują” nowe doznania, wytyczają granice 
intymności. W związku z tym mogą być również bardziej podatne na zranienie 
i negatywne doświadczenia z tym procesem związane. 

Młodzi ludzie podejmując decyzję o rozpoczęciu życia seksualnego powinni 
kierować się również zasadami wyznaczanymi przez religię. Opinię taką prezen-
towało niemal 30% badanych. Normy, określone zasady wiary mówią człowieko-
wi jak ma żyć, które zachowania są dobre, a które złe, a także wskazują sposoby 
postępowania w różnych sytuacjach. Młodzież, z racji wieku, ubogiego zakresu 
życiowych doświadczeń, nie zawsze potrafi racjonalnie ocenić konsekwencje 
swojego postępowania, zaś zasady wiary mogą stanowić swoisty drogowskaz po-
mocny przy wyborze „słusznej” czy „właściwej” opcji. Respondenci przyznawali 
również, że natura czy biologia wpływa na podjęcie decyzji o inicjacji seksualnej, 
ponieważ nie zawsze da się kontrolować czy ignorować jej wpływ. 

Mieszkańcy Dolnego Śląska powszechnie uważali, że rozpoczęcie życia 
seksualnego stanowi także indywidualną decyzję każdego człowieka, w tym 
osoby młodej. Dlatego też jedynie 2,43% badanych wskazało na przyzwolenie 
rodziców jako jedno z kryteriów decydujących o inicjacji seksualnej. Najmniej-
sza liczba osób uznała, że młodzież powinna w swoim postępowaniu w sferze 
seksualnej kierować się modą. 

Warto przy tym zaznaczyć, że respondentów pytano o to, jakimi kryteria-
mi powinny kierować się osoby, podejmujące decyzję o podjęciu współżycia 
seksualnego, czyli o wymiar normatywny, nie zaś o przekonania na temat, ja-
kimi kryteriami kieruje się współczesna młodzież. Można przypuszczać, że 
odpowiedzi uzyskane na tak sformułowane pytanie, mogłyby być diametralnie 
różne, zwłaszcza, jeśli weźmie się pod uwagę raczej negatywne opinie o mło-
dzieży, wyrażane przez dorosłych mieszkańców. 

Osoby, mieszkające w powiatach przygranicznych, częściej niż inni uważa-
ły, że o decyzji o podjęciu aktywności seksualnej powinny decydować zasady 
wiary oraz uczucia, mieszkańcy centralnej części województwa większe zna-
czenie przypisywali biologii. W opinii kobiet czynnikiem ważniejszym, niż dla 
mężczyzn, były zasady wiary, pogląd ten podzielany był również przez osoby 
w wieku 65 lat i więcej. Zasady wiary jako drogowskaz postępowania okazał się 
ważniejszy dla mieszkańców wsi oraz dla osób z wykształceniem podstawowym 
i niższym. Dla mieszkańców, w większym stopniu, niż dla młodzieży i liderów, 
istotnym kryterium, które powinno decydować o podjęciu współżycia seksualne-
go, był wiek. W odniesieniu do pozostałych wyznaczników opinie mieszkańców 
nie różniły się zasadniczo od wyrażanych przez inne kategorie badanych. 
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Dolnoślązacy uważają, iż wiek winien być jednym z podstawowych kry-
teriów określających moment rozpoczęcia współżycia seksualnego młodego 
człowieka. W jakim zatem wieku współczesna młodzież inicjuje seksualnie? 

Mieszkańcy województwa dolnośląskiego oraz pogranicza zachodniego, 
tak jak i przywódcy lokalni byli przeświadczeni, iż młodzież najczęściej wkra-
cza w świat seksu pomiędzy 15. a 16. rokiem życia. Takie stanowisko zajęło 
77,89% respondentów, a 12,19% wskazało na 12-14 rok życia. Co więcej, tak jak 
w przypadku liderów, ¼ Dolnoślązaków z wykształceniem wyższym wskazała 
na 12-14 rok życia, a 19-20 rok życia akcentowały jednostki posiadające zarów-
no wykształcenie średnie, jak i podstawowe nieukończone. 

Na inicjację w wieku 15-16 lat także wskazywały częściej kobiety (52,31%). 
Jednocześnie respondentki dominowały wśród badanych, którzy brali pod uwagę 
jeszcze niższy wiek rozpoczynania współżycia seksualnego, czyli 12-14 lat. 

Miejsce zamieszkania było w przypadku liderów tą zmienną, która w istot-
ny sposób różnicowała tę zbiorowość. Podobnie wśród Dolnoślązaków wystą-
piły istotne różnice w ocenie wieku inicjacji seksualnej młodzieży ze wzglę-
du na tę zmienną. I tak, mieszkańcy obszarów wiejskich częściej wskazywali 
wyższy wiek rozpoczynania współżycia seksualnego przez młodzież aniżeli 
respondenci pochodzący z miast. Jednostki, które uważały, iż młodzież inicjuje 
pomiędzy 12. a 14. rokiem życia w 78,52% pochodziły ze wsi, a w przypadku 
wskazań na 15-16 rok życia odsetek ten wynosił 76,97%. Dodatkowo znacznie 
więcej respondentów zamieszkujących wieś, a nie miasto, sygnalizowało, że 
wejście w świat seksu ma miejsce w wieku 18-20 lat. 

Uzyskane w tym pytaniu wyniki wydają się być dość zaskakujące. Co więcej, 
taki rozkład odpowiedzi tym bardziej budzi zdziwienie bowiem w poprzednich 
pytaniach Dolnoślązacy jednoznacznie określili swoje stanowisko wobec aktyw-
ności seksualnej młodych ludzi: zbyt wcześnie wkraczają oni w świat seksu. Czy 
zatem inicjacja seksualna pomiędzy 15 a 16 rokiem życia faktycznie odbywa się 
za szybko? Czy może raczej powieleniu ulega stereotypowe myślenie o coraz 
wcześniejszym dojrzewaniu młodzieży, również w aspekcie wchodzenia w świat 
seksu? Może bowiem się okazać, iż rzetelna ocena rzeczywistości społecznej 
zdecydowanie odbiega od funkcjonujących w społeczeństwie przekonań.

Uczestniczący w badaniach mieszkańcy Dolnego Śląska, podobnie jak liderzy 
społeczności lokalnych uważali, iż młodzież inicjuje seksualnie przede wszystkim 
na dyskotekach (48,15%) oraz podczas wakacji i wycieczek (20,43%). Wśród miejsc, 
w których dochodzi do aktywności seksualnej ludzi młodych wskazano także na 
mieszkania / domy rodziców (18,30%). Również respondenci zamieszkujący obsza-
ry przygraniczne najczęściej eksponowali, obok dyskotek, mieszkania rodziców. 

Na dyskoteki, jako miejsca inicjacji seksualnej młodzieży, zwracały uwa-
gę najczęściej kobiety (56,77%), mężczyźni zaś stali na stanowisku, iż są nimi 
mieszkania /domy rodziców lub okres wakacji. Także dla osób, które zdobyły 
wyższe wykształceniem to właśnie wakacyjne wyjazdy są nader sprzyjającym 
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momentem. Respondenci legitymujący się wykształceniem policealnym, śred-
nim i zasadniczym zawodowym znacznie częściej wskazywali na dyskoteki 
i mieszkania. W pierwszym przypadku wyboru takiego dokonało średnio 40% 
badanych, w drugim natomiast 20%. Także osoby z wykształceniem podstawo-
wym nieukończonym uważały, iż tymi miejscami są głównie dyskoteki. 

Akcentowanie roli dyskotek jako miejsc inicjacji seksualnej nie dywersy-
fikowało respondentów ze względu na miejsce zamieszkania. Porównywalna 
ilość jednostek pochodzących zarówno z miast, jak i wsi zajęła takie stano-
wisko. Różnice jednak pojawiły się odnośnie lokali mieszkalnych: o wyko-
rzystywaniu ich w celu inicjacji seksualnej byli przekonani przede wszystkim 
mieszkańcy miast. Tym samym, w oparciu o wyniki uzyskane we wszystkich 
przebadanych zbiorowościach możliwym jest wskazanie na następującą pra-
widłowość: ze względu na bardziej wszechstronne wykorzystywanie lokali 
mieszkalnych na wsi, aniżeli w miastach (nie tylko jako miejsce wypoczynku, 
oaza spokoju, funkcjonowania) są one rzadko postrzegane, a następnie wyko-
rzystywane przez samą młodzież jako miejsca sprzyjające inicjacji seksualnej. 
Również okres wakacyjny był częściej wskazywany przez mieszkańców miast 
niż wsi. Taki rozkład odpowiedzi wydaje się uzasadniony tym bardziej, iż pod-
czas wakacji zupełnie inaczej wygląda organizacja czasu na wsi i na obszarach 
miejskich. Młodzież zamieszkująca na wsi najczęściej musi wywiązywać się 
z domowych obowiązków, które w tym okresie zdecydowanie ulegają multipli-
kacji. Tym samym, czas wolny jest mocno ograniczony.

Sygnalizowanie, iż młodzież inicjuje podczas okresu wakacyjnego oraz iż tymi 
miejscami są mieszkania rodziców miało miejsce także w przypadku responden-
tów z trzech pierwszych kategorii wiekowych. Prawie 1/3 z Dolnoślązaków od 20. 
do 49. roku życia odpowiedziała w ten sposób. Natomiast na dyskoteki w porówny-
walnej ilości wskazywały już wszystkie kategorie wiekowe badanych. 

Mieszkańcy Dolnego Śląska zostali poproszeni nie tylko o wskazanie wieku 
oraz miejsc inicjacji seksualnej samej młodzieży, ale także o podanie tego typu 
informacji w kontekście własnych rówieśników.

Okazało się, iż ich rówieśnicy najczęściej inicjowali seksualnie w domu ro-
dziców (kobiety – 28%, mężczyźni – 34%), na imprezie / prywatce (bez wzglę-
du na płeć 26%) oraz na dyskotekach (kobiety – 13%, mężczyźni – 14%). Naj-
więcej odpowiedzi „nie wiem” udzieliły kobiety – 14%, zaś wśród mężczyzn 
odsetek ten wyniósł 0%. Łatwość wskazania miejsca inicjacji seksualnej wśród 
mężczyzn wynika z charakterystycznego dla nich podejścia do życia seksual-
nego oraz skłonności do afirmacji tej sfery życia. 

W przypadku zmiennej wiek najczęstszym miejscem inicjacji 20-29-latków 
również był dom (25-30%), imprezy (20-25%), dyskoteki / wycieczki szkolne 
(20-22%); natomiast wśród osób starszych były to: wakacyjne wyjazdy, wczasy 
(20-25%); park, łąka, lasy (15-20%); dom rodziców (10-14%); imprezy, prywat-
ki (10-12%). Tym samym, potwierdza się hipoteza, iż dom rodzinny przestaje 
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być miejscem szczególnym, „świętym”, a staje się zwykłym / powszechnym. 
Co więcej, niezależnie od różnic pokoleniowych wciąż jest to miejsce sprzyja-
jące tego typu aktywności (podobnie odpowiedziała młodzież)

Natomiast wiek, w którym najczęściej inicjowali rówieśnicy mieszkańców Dol-
nego Śląska oscylował pomiędzy 19 a 20 rokiem życia. Z zebranego materiału ba-
dawczego wynika, że we wszystkich analizowanych kategoriach mamy do czynie-
nia z podobną perspektywą. Mieszkańcy Interregu, którzy przechodzili inicjację 
w wieku 18 lat stanowili 52% przypadków, w wieku 20 lat natomiast było ich 36%. 
Mieszkańcy wsi w 52% przypadków inicjowali w wieku 18 lat, zaś w 30% w wieku 
20 lat. Analogicznie dla mieszkańców miast wskazania te osiągnęły wynik 46% 
i 33%. 58% kobiet deklarowało, że inicjację przeszły w wieku 18 lat, zaś w wieku 
20 lat w 22% przypadków. Mężczyźni rozpoczynali aktywność seksualną w wieku 
18 lat w 43% , w wieku 20 lat w 37%, zaś w wieku 17 lat i mniej w 20%. 

W badaniach także pojawiał się przedział 15-17 lat jako wskazywany czas 
inicjacji seksualnej badanych, jednakże był on dominantą wśród najmłodszych 
mieszkańców Dolnego Śląska, czyli 20-latków. Na ten wiek wskazywało 40% 
dzisiejszych 20-latków. 

Biorąc pod uwagę wykształcenie badanych, okazało się, że im wyższe tym 
szybsza inicjacja. I tak osoby o wykształceniu wyższym inicjowały w 38% 
w wieku 17-18 lat, zaś z podstawowym rozpoczęły współżycie seksualne w tym 
samym wieku w 48%.

Uzyskanie wyniki badań pozwalają zatem wyciągnąć wniosek, iż współcześni 
nastolatkowie, w porównaniu z rówieśnikami z lat 70- i 90-tych poddają się ini-
cjacji seksualnej, czy w ogóle czynnościom seksualnym, nieco szybciej, ponieważ 
najczęściej ma to miejsce w wieku 15-16 lat. Ponadto charakteryzuje ich, w po-
równaniu do poprzedników, mniejsze zawstydzenie, potrzebą chronienia własnej 
intymności, bycia „skromnym w tych zachowaniach”. Prowadzi to do konkluzji, iż 
dziś dość powszechna jest maniera ekshibicjonizmu społecznego (Kurzępa, 2007), 
która zezwala młodym na „obnoszenie się ze swoją seksualnością”. 

Analogicznie do poprzednio badanych zbiorowości także mieszkańcy wo-
jewództwa dolnośląskiego oraz obszarów przygranicznych umieli w sposób 
właściwy opisać zjawisko prostytucji. Dla 81,12 % z nich prostytucja oznaczała 
sprzedawanie własnego ciała dla zysku, dla korzyści majątkowych, w tym prze-
de wszystkim pieniędzy. 

Na takie postrzeganie zjawiska częściej niż mężczyźni zwracały uwagę 
kobiety, osoby do 40 roku życia oraz respondenci z wykształceniem średnim 
i zasadniczym zawodowym. Miejsce zamieszkania nie było w tym przypadku 
żadnym weryfikatorem.

Tak jak w poprzednich zbiorowościach, tak i część mieszkańców, z uwzględ-
nieniem obszarów przygranicznych, zwróciła uwagą na wewnętrzny wymiar 
uprawiania prostytucji. Dla 3,73% prostytucja kojarzyła się ze sprzedawaniem 
własnej godności oraz dla 2,46%, jako zachowanie sprzeczne z moralnością. Na 
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aspekt duchowy tego procederu wskazywały dwukrotnie częściej respondentki 
oraz osoby pochodzące z obszarów miejskich. Zbliżony rozkład odpowiedzi po-
jawił się w przypadku liderów. Ten wymiar prostytuowania się nieletnich został 
całkowicie pominięty przez osoby pomiędzy 30 – 39 lat i 60 – 64 oraz responden-
tów legitymujących się wykształceniem wyższym i policealnym. 

Mieszkańcy województwa dolnośląskiego i powiatów przygranicznych, tak 
jak liderzy społeczności lokalnych oraz sama młodzież przyznali, iż słyszeli 
o prostytuowaniu się nieletnich. Świadomość występowania tego zjawiska była 
bardzo duża zarówno pośród respondentek i respondentów (90,77%; 88,10%), 
badanych zamieszkujących miasto i wieś (77,83%; 73,42%) oraz prawie u 90% 
badanych bez względu na wykształcenie i wiek. 

Również wszystkie uczestniczące w badaniach zbiorowości jednoznacznie 
wyraziły swój stosunek wobec prostytucji nieletnich. Nie ulega wątpliwości, 
iż jest to naganne moralnie. Takie stanowisko zajęło 76,65% mieszkańców, zaś 
na obszarach przygranicznych 84,83%. Jednocześnie to właśnie Dolnośląza-
cy, a szczególnie osoby pochodzące z obszarów przygranicznych, deklarowały 
swoją neutralność wobec problemu. Dla 9,75% badanych dysponowanie włas-
nym ciałem nie podlegało społecznej ocenie, co prowadzi do wniosku, iż nie 
powinno być poddawane jakiemukolwiek wartościowaniu. Neutralny element 
postawy charakteryzował głównie mężczyzn oraz mieszkańców miast. Im star-
szy był respondent, tym bezstronność była mniejsza. Wykształcenie responden-
tów nie miało żadnego wpływu na rozkład odpowiedzi. 

Zapytani o bezpośredni kontakt ze zjawiskiem prostytucji, respondenci we 
wszystkich przebadanych zbiorowościach najczęściej wskazywali, iż nie wiedzą 
czy w miejscach ich zamieszkania miały miejsce przypadki prostytuowania się 
nieletnich. Średnio 55% badanych udzielało odpowiedzi „nie wiem”. Widocz-
ne rozbieżności pojawiły się natomiast w przypadku odpowiedzi twierdzących. 
Wśród mieszkańców fakt występowania prostytucji potwierdziło 26,09% respon-
dentów, 11,06% zaprzeczyło, pozostali natomiast nie mieli na ten temat wiedzy. 

Zaprezentowane powyżej wyniki korespondują z rozkładem odpowiedzi 
przede wszystkim w oparciu o zmienną wiek, ale i płeć. Poza tym, im niższy 
był poziom wykształcenia badanych, tym większy odsetek osób, które wybrały 
odpowiedź „nie wiem”. I tak, w przypadku osób posiadających wykształcenie 
podstawowe nieukończone, takie stanowisko wyraziło 73,03% respondentów, 
podstawowe ukończone 63,31%, zaś wśród osób z wykształceniem wyższym 
do braku informacji przyznało się 49,62%. Poza tym grono osób, które potwier-
dziły, iż w ich miejscowości młodzież prostytuuje się, to byli przede wszystkim 
respondenci z wykształceniem wyższym – 42,27%. 

Osoby zamieszkałe na wsi częściej deklarowały brak wiedzy na ten temat 
(73,50%), aniżeli potwierdzały istnienie tego procederu (9,27%). Zdecydowanie 
częściej zjawisko prostytuowania się nieletnich było zauważalne przez Dolno-
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ślązaków zamieszkałych w miastach. Pozytywnie na to pytanie odpowiedziało 
30,11% badanych (nie wiem – 60,36%; nie – 9,52%). 

Oczywiście preferowanie przez mieszkańców tych obszarów odpowiedzi 
„nie wiem” nie oznacza, iż społeczność wiejska nie boryka się z prostytucją 
nieletnich. Brak informacji nie oznacza, iż zjawisko to nie występuje. Ponadto 
młodzież, która zainteresowana jest tym procederem wie, iż o wiele łatwiej 
znaleźć „klienta” w mieście. Tym samym dostrzegalność tego zjawiska jest 
większa przez respondentów zamieszkałych w miastach. 

Także mieszkańcy pochodzący z obszarów przygranicznych najczęściej 
wybierali odpowiedz „nie wiem” – 75,02%. Jednocześnie wśród nich ¼ zade-
klarowała, iż w miejscu zamieszkania respondentów miały miejsce przypadki 
prostytucji nieletnich. 

Każda z badanych zbiorowości wskazała, iż prostytuowanie się nieletnich 
jest zjawiskiem występującym w rzeczywistości województwa dolnośląskiego. 
Dodatkowo mieszkańcy, tak jak i liderzy, którzy posiadali wiedzę na ten te-
mat, zostali zapytani o społeczny odbiór prostytuowania się młodzieży. Wśród 
liderów dominowała postawa bezczynności wobec prostytucji nieletnich, nato-
miast mieszkańcy Dolnego Śląska zajęli odmienne stanowisko. Dla 13,75% pro-
stytucja nieletnich wywoływała zgorszenie, a 9,05% uważała, iż jest to sprawa 
indywidualna i nic nie powinno się z nią robić. 

Na tle Dolnoślązaków inne postawy charakteryzowały osoby zamieszkują-
ce tereny przygraniczne. Tam rozkład odpowiedzi zbliżony był do tych, jakich 
udzielili liderzy: prostytuowanie się nieletnich to sprawa osobista. Analogicz-
nie, jak w przypadku liderów, bardziej wrażliwe na proceder prostytucji nie-
letnich okazały się również kobiety, mężczyźni natomiast częściej postrzegali 
prostytuowanie się nieletnich jako sprawę intymną. Z dalszych analiz wynika, 
że osoby pochodzące z miast również odnosiły się do tego zjawiska negatywnie. 
U 87,41% badanych zamieszkujących obszary miejskie prostytucja wzbudzała 
zgorszenie. Ponadto, w przeciwieństwie do przebadanej zbiorowości liderów, 
na wymiar natury emocjonalnej częściej zwracały uwagę badani z wykształce-
niem średnim i podstawowym, niż z wykształceniem wyższym. 

Odpowiedzi udzielone przez mieszkańców Dolnego Śląska i obszarów przy-
granicznych, na pytanie o przyczyny prostytuowania się nieletnich, były niekiedy 
zbliżone do udzielonych przede wszystkim przez liderów. Dolnoślązacy bowiem, 
tak jak i przywódcy lokalni wyróżnili tylko dwie z trzech grup przyczyn prostytu-
owania się nieletnich, a mianowicie pobudki natury materialnej oraz emocjonalno 
– psychicznej. Pośród obu zbiorowości została udzielona podobna liczba wskazań 
w ramach pierwszej kategorii przyczyn. Tym samym, zdaniem 48,26% Dolnoślą-
zaków młodzież prostytuuje się, ponieważ ma nader rozbudzone aspiracje natury 
materialnej, natomiast w opinii 35,46% badanych przyczyną jest bieda i brak moż-
liwości rozwoju / brak perspektyw. Pobudki natury materialnej były zauważane za-
równo przez kobiety, jak i mężczyzn, respondentów do 39. roku życia. Ludzie mło-
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dzi, w tym sama młodzież, zdecydowanie częściej postrzegała świat oraz dokony-
wała jego oceny przez pryzmat wartości materialnych. Tym samym zaprezentowane 
stanowisko owej zbiorowości (20-29 lat; 30-39) pozwala wyprowadzić wniosek, iż 
ludzie młodzi przywiązują większą wagą do komfortu życia, a nie do jego jakości.

Natomiast na drugi rodzaj bodźców, nawiązujący na płaszczyzny emocjo-
nalno-psychicznej, zwróciło uwagę 29,61% badanych. To, iż młodzież prosty-
tuuje się, wynika z kryzysu w rodzinie, braku kontaktów z rodzicami / opieku-
nami oraz braku zainteresowania z ich strony. Jednakże takie stanowisko wy-
raziło dwukrotnie mniej mieszkańców aniżeli liderów. Przyczyny akcentujące 
wymiar aksjologiczno-emocjonalny zdecydowanie częściej były wskazywane 
przez respondentki – 64,55% oraz osoby dojrzałe i starsze (40-49 lat; 50-59 lat; 
60-64 lat; 65 lat i więcej). Fakt, iż dominantą w tych zbiorowości są kobiety 
oraz ludzie o określonym bagażu wieku potwierdza tylko prawidłowość, że:
-  kobiety dokonując oceny zjawisk społecznych częściej zwracały uwagę na 

ich wewnętrzny wymiar,
-  im starsi są respondenci, tym płaszczyzna aksjologiczna stawała się dla nich 

ważniejsza. 
Oba rodzaje przyczyn prostytuowania się nieletnich były dostrzegane przez 

respondentów bez względu na wykształcenie, pochodzących przede wszystkim 
z miast.

Preferencje mieszkańców Dolnego Śląska w przypadku miejsc, w których 
uprawiana jest prostytucja przez osoby nieletnie były zbliżone do tych, jakie 
zasygnalizowali liderzy. Uczestniczący w badaniach mieszkańcy wskazali, iż 
tymi miejscami są dyskoteki (61,35%), ulica (41,34%) i agencje towarzyskie 
(33,95%). W przeciwieństwie do młodzieży znacznie mniej było wskazań, 
w obu tych zbiorowościach, w przypadku odpowiedzi „mieszkanie klienta”.

Fakt, iż nieletni prostytuują się na dyskotekach i w agencjach towarzy-
skich było zauważalne przede wszystkim przez kobiety (odpowiednio: 55,88%; 
54,48%). Dane te ukazują, iż kobiety rzeczywiście postrzegają agencje towa-
rzyskie jako miejsca właściwe do prostytuowania się, w tym nieletnich, bo-
wiem taka prawidłowość pojawiła się także w przypadku liderek. Pokrywa się 
to z tendencjami występującymi w całym społeczeństwie, gdzie agencje towa-
rzyskie są znacznie częściej wskazywane przez kobiety niż przez mężczyzn. 

Badania mieszkańców odnoszące się do zmiennej miejsce zamieszkania po-
twierdziły wyniki, jakie zostały uzyskanie także w przypadku liderów. Bez wzglę-
du na miejsce zamieszkania (miasto, wieś), także zdaniem Dolnoślązaków, mło-
dzież uprawia ten proceder głównie na dyskotekach i w agencjach towarzyskich. 
W sposób swoisty natomiast mieszkańcy Dolnego Śląska ustosunkowali się do 
kategorii odpowiedzi „ulica” - 81,10% respondentów pochodząca z miast wskazała 
na tę odpowiedź i 18,90% mieszkańców wsi. W tej kwestii odmienne wskazania 
pochodziły od liderów – na prostytuowanie się młodzieży na ulicy częściej zwraca-
li uwagę respondenci pochodzący z obszarów wiejskich, a nie z miast.
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Prawie ¼ najmłodszych wiekiem respondentów (20-29 lat) i osoby pomię-
dzy 40 a 49 rokiem życia zwracało uwagę na wszystkie trzy możliwości. Pozo-
stali badani im byli starsi, tym ilość wskazań w poszczególnych odpowiedziach 
była niższa.

Osoby, których zdaniem młodzież na miejsce prostytucji wybiera dyskote-
ki oraz ulicę najczęściej miały wykształcenie średnie i zasadnicze zawodowe, 
natomiast mieszkańcy legitymujący się wykształceniem wyższym zwracali 
uwagę na prostytucję nieletnich odbywającą się na ulicy. Takie stanowisko, 
uwzględniwszy wykształcenie wyższe, stało w sprzeczności z opiniami lide-
rów, którzy akcentowali prostytuowanie się ludzi młodych przede wszystkim 
w dyskotekach. Badana zbiorowość mieszkańców uważała jednak, iż zna realia 
i wskazanie właśnie na ulicę, jako na pierwszą preferencję, a nie na dyskoteki, 
jest efektem właściwej obserwacji przestrzeni społecznej. 

Zdecydowana większość respondentów wyrażała przekonanie, że rodzice, 
których dzieci prostytuują się, pozostają nieświadomi tego faktu. Uważało tak 
ponad 70% badanych (73,08). Co czwarta osoba (26,92%) sądziła, że rodzice 
posiadają wiedzę na temat procederu, jakiemu oddaje się ich pociecha, jednak 
nie podejmują żadnych działań, mających temu zapobiec. 

Respondenci pochodzący z centralnych części województwa częściej niż ci 
z pogranicza wyrażali przekonanie, że rodzice dzieci uprawiających nierząd 
wiedzą o tym fakcie. Także osoby w średnim wieku podzielały tę opinię. Bada-
ni, należący do najmłodszej (20-29 lat) i do najstarszej kategorii wiekowej (65 
lat i więcej) uważali, że wiedza posiadana przez rodziców często nie pozwala 
im na odkrycie, że ich dziecko para się tym procederem. Najsilniejsze przeko-
nanie, że rodzice mają świadomość, że ich latorośl prostytuuje się wyrażały 
osoby z wykształceniem wyższym oraz zasadniczym zawodowym, dla pozo-
stałych kategorii badanych pogląd ten nie był tak ważny. 

Mieszkańcy prezentowali podobne jak młodzież i liderzy stanowisko od-
noszące się do wiedzy rodziców o prostytuowaniu się ich nieletnich dzieci. 
Przekonanie o posiadaniu przez rodziców informacji na ten temat wyrażali sto-
sunkowo częściej niż młodzież i jedynie odrobinę rzadziej niż liderzy. Wynik 
ten wskazuje, że liderzy w ramach swej pracy czy działalności społecznej nie 
stykają się znacząco częściej niż mieszkańcy z przypadkami bierności rodzi-
ców w sytuacji uprawiania prostytucji przez dziecko. 

Dlaczego tak się dzieje, że ojciec i matka, mimo nabycia wiedzy, że z ich 
dzieckiem dzieje się coś złego, nie reagują? Ponad połowa mieszkańców stwier-
dziła, że przyczyną bierności rodziców jest brak zainteresowania swoimi dzieć-
mi. Rodzice są tak zajęci swoimi sprawami, problemami, zabiegani i zestreso-
wani, że nie są w stanie analizować zachowanie dziecka i zauważać subtelne 
sygnały, świadczące o jego problemach (52,36%). 

Jak pokazują przywoływane już wyniki badań CBOS (2002), rodzice i dzieci 
nie prowadzą pogłębionych dyskusji na temat życia i ważnych spraw, rzadko dzielą 
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się swoimi przemyśleniami i kłopotami. Najczęściej wzajemna komunikacja ogra-
nicza się do zdawkowej wymiany informacji o szkole, zajęciach, codziennych drob-
nych domowych sprawach. Trudno więc się dziwić, że kiedy pojawia się problem, 
bardzo często ani jedna, ani druga strona nie wie, w jaki sposób o nim rozmawiać. 

Respondenci wyrażali także przekonanie, że część rodziców nie reaguje na 
prostytuowanie się własnego dziecka, dlatego, że zajęcie to przynosi rodzinie 
dochód (38,41%). Nie jest więc postrzegane w kategoriach aksjologicznych, 
w kategoriach „dobra” i „zła”, lecz jako instrument do osiągnięcia celu. Zajęcie 
to staje się z tej perspektywy taką samą pracą, jak każda inna, ani lepszą ani 
gorszą, ponieważ zapewnia pieniądze, przeznaczane na utrzymanie rodziny 
lub zaspokajanie konkretnych potrzeb jej członków. Niektórzy rodzice mogą 
być wręcz zadowoleni, że ich dziecko przyjęło strategię samodzielnego „zara-
biania”, zamiast oczekiwać, że to rodzice zapewnią mu zaspokojenie potrzeb. 
Zerwanie z procederem w sytuacji, gdy rodzice przyzwalają czy wręcz aprobu-
ją taki sposób zdobywania pieniędzy, wydaje się bardzo trudne. 

Kolejnym powodem rodzicielskiej bezczynności wobec prostytuowania się ich 
dziecka jest unikanie stawienia czoła problemowi i jego konsekwencjom (29,42%). 
Rodzice nie pytają o nic, ponieważ boją się potwierdzenia swoich domysłów. Nie 
wiedzą również w jaki sposób mieliby pomóc swojemu dziecku w sytuacji, gdyby 
te przypuszczenia się potwierdziły. Tak więc, lęk przed własną bezsilnością i bólem 
sprawianym całej rodzinie powoduje, że rodzicom łatwiej jest stosować „strusią po-
litykę” i udawać, że nic złego się nie dzieje, niż stawić czoła problemowi. Jeszcze inni 
rodzice wstydzą się rozmawiać z dziećmi o sprawach trudnych, krępujących, zwią-
zanych z bardzo intymną sferą życia ludzkiego i dlatego też nie podejmują dialogu 
z dzieckiem, pozwalając, by młody człowiek był zostawiony sam sobie (18,28%). 

Respondenci z centrum województwa częściej uważali, że powodem rodzi-
cielskiej bierności jest wstyd związany z poruszaniem trudnych problemów. 
Mieszkańcy pogranicza większe znaczenie przypisywali przyzwoleniu rodzi-
ców na tę formę zarobkowania przez swoje dzieci oraz silniej niż inni badani 
wiązali takie zachowanie z obawą rodziców przed poznaniem prawdy, która 
powoduje unikanie jakiejkolwiek wzmianki o zaistniałych podejrzeniach. 

Kobiety częściej niż mężczyźni sądziły, że rodzice nie interesują się swoimi 
dziećmi, jest im wszystko jedno, czym tak naprawdę zajmuje się ich dziecko, 
częściej również wyrażały przekonanie, że bierność rodzicielska powodowana 
jest ich strachem przed poznaniem bolesnej prawdy, która może diametralnie 
zmienić dotychczasowe życie rodziny. Mężczyźni natomiast częściej przypusz-
czali, że prostytucja nieletnich postrzegana jest przez rodziców jako jeszcze 
jedna z form zarabiania na siebie lub rodzinę. 

Im młodsi respondenci, tym częściej wyrażany pogląd, że rodzice nie robią 
nic, by ich dzieci zerwały z prostytucją, dlatego że czerpią profity z ich działa-
nia. Im wyższy poziom wykształcenia respondentów, tym rzadsze przekonanie, 
że powodem bierności rodziców jest wstyd przed poruszaniem trudnych prob-
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lemów. Osoby z wykształceniem wyższym i policealnym częściej formułowały 
sądy, że rodzice nie interesują się swoimi dziećmi, traktują ich zachowanie jako 
formę zarobku oraz boją się niewygodnej prawdy. Dla mieszkańców wsi częst-
szym powodem pasywności rodziców był wstyd przed poruszaniem trudnych 
problemów, mieszkańcy miast wyrażali przekonanie, że rodzice nie interesują się 
poczynaniami swoich dzieci oraz traktują to zachowanie jako formę zarobku. 

Wszystkie badane zbiorowości zgodne były, że podstawową przyczyną bier-
ności rodziców jest ich brak zainteresowania dzieckiem i tym, co się z nim 
dzieje. Na drugim miejscu liderzy i młodzież wskazali lęk rodziców przed po-
twierdzeniem własnych obaw i unikanie rozmów o swych podejrzeniach. Na-
tomiast mieszkańcy podkreślali motywy zarobkowe, kierujące postępowaniem 
rodziców – należy jednak dodać, że niemal taka sama liczba mieszkańców jak 
liderów wskazała na tę przyczynę. Mieszkańcy rzadziej wyrażali przekonanie, 
że przyczyny pasywności tkwią w unikaniu problemu oraz nieumiejętności 
prowadzenia rozmów o sprawach trudnych, intymnych i wstydliwych. 

Także mieszkańcom Dolnego Śląska zadano szereg pytań, mających na celu 
wyodrębnienie podmiotów, które w przekonaniu respondentów, mogą służyć 
pomocą osobom prostytuującym się. 

Według badanych nieletni prostytuujący się mogą poszukiwać pomocy prze-
de wszystkim u rodziców. To oni z racji bliskości emocjonalnej powinni mieć 
najlepszy kontakt z dzieckiem, oni powinni zauważyć, że z dzieckiem dzieje się 
coś złego i potrzebuje pomocy. Badani uważali, że z rodzicami dziecko może bez 
skrępowania porozmawiać o wszystkim, przełamać barierę wstydliwości i liczyć 
na zrozumienie i wsparcie. Innym ważnym podmiotem dla dziecka, które ma 
kłopoty i szuka wyjścia z sytuacji, w jakiej się znalazło, był, w opinii badanych, 
pedagog szkolny. Rolą pedagoga jest praca z dziećmi, śledzenie rozwoju dziecka, 
przewidywanie różnego rodzaju kryzysów i trudności, jakie mogą się pojawić 
na jego drodze oraz pomoc w sytuacjach problemowych. Stąd zapewne wyni-
ka przekonanie wyrażane przez badanych, że pedagog szkolny jest tą osobą, do 
której może zwrócić się prostytuująca się osoba nieletnia. Kolejną „instancją”, 
u której prostytuujący się mogą poszukiwać wsparcia jest ksiądz. 

Zdaniem Dolnoślązaków, dzieci i młodzież prostytuujące się, mogą poszu-
kiwać wsparcia również u wychowawcy, u rówieśników oraz w różnego rodzaju 
organizacjach pomocowych, zazwyczaj o charakterze pozarządowym. Instytu-
cje, które wymieniane były najrzadziej, to ośrodek zdrowia i policja. Oznacza 
to, że policja nie jest przez mieszkańców postrzegana jako element systemu 
rozwiązywania problemu, jakim jest prostytucja, w tym prostytucja nieletnich. 
Być może badani wychodzili z założenia, że zadaniem policji jest ściganie 
przestępców, interwencja mająca na celu ukrócenie procederu, zaś działania 
związane z pomocą powinny stanowić domenę innych służb. 

Mieszkańcy powiatów przygranicznych wyrażali większą wiarę w rolę rodzi-
ców jako podmiotu, który może służyć pomocą nieletniej osobie prostytuującej 
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się. Osoby z centralnej części województwa bardziej niż pozostali badani, żywili 
przekonanie, że młodzi ludzie mogą szukać pomocy w innych organizacjach oraz 
na policji. Mężczyźni częściej twierdzili, że osoby trudniące się prostytucją mogą 
zwrócić się z prośbą o pomoc do pedagoga szkolnego, kobiety zaś źródła pomocy 
w większym stopniu upatrywały w policji. Osoby mieszkające na wsi częściej 
niż mieszkańcy miast wyrażali przekonanie, że młodzi ludzie, mający problemy, 
mogą zwrócić się z prośbą o pomoc do wychowawcy oraz do policji. 

Podobnie jak młodzież i liderzy, także mieszkańcy przeświadczeni byli, że 
nieletni prostytuujący się mogą poszukiwać pomocy przede wszystkim u ro-
dziców i pedagoga szkolnego. Częściej niż liderzy uważali przy tym, że młodzi 
ludzie mogą liczyć na wsparcie rówieśników, byli też bardziej niż liderzy scep-
tyczni w swej ocenie pomocowej roli policji. 

Podobnie, jak reprezentanci pozostałych zbiorowości, również mieszkańcy 
mieli problem ze zidentyfikowaniem podmiotów, które w ich społeczności lo-
kalnej mogą pełnić funkcje wspierające osoby trudniące się procederem. Ba-
dani, w przeważającej większości, nie potrafili stwierdzić, czy na terenie ich 
miejscowości znajdują się instytucje, które mogą pomóc osobie prostytuującej 
się. Brak wiedzy na ten temat deklaruje niemal 70% (68,17) badanych. Prze-
konanie, że podmioty, służące wsparciem osobom prostytuującym się, można 
znaleźć w miejscu ich zamieszkanie, wyraziło jedynie 14,82% badanych, opinię 
przeciwną – 17,01% respondentów. Osoby mieszkające na pograniczu częściej 
niż pozostali badani, mieli problem z udzieleniem jednoznacznej odpowiedzi 
na pytanie, czy w ich miejscowości znajdują się instytucje czy organizacje, któ-
re mogą służyć pomocą osobom prostytuującym się. Można domniemywać, 
że ów „chaos organizacyjny”, charakterystyczny w większym stopniu dla po-
granicza, przekłada się również na trudności ze zdefiniowaniem podmiotów, 
świadczących pomoc nieletnim prostytuującym się. 

Porównując wszystkie zbiorowości badanych, można stwierdzić, że to lide-
rzy najlepiej potrafili zidentyfikować podmioty, które w ich miejscowości mogą 
pomóc osobom prostytuującym się. W następnej kolejności umiejętnością tą 
wykazali się mieszkańcy. Młodzież miała największe trudności z wyodrębnie-
niem w przestrzeni instytucjonalnej tych podmiotów, które mogą świadczyć 
usługi wspierające osobom prostytuującym się. Mimo, że każda ze zbiorowości 
bez większych problemów potrafiła wskazać te podmioty, do których nielet-
ni prostytuujący się mogą zwrócić się z prośbą o pomoc, już odpowiedź na 
pytanie czy w ich miejscu zamieszkania znajdują się takie instytucje, nastrę-
czała znacznie więcej problemów. Wielu respondentom brakuje umiejętności 
ujęcia aspektów związanych z funkcjonowaniem konkretnych osób, placówek 
czy organizacji w szerszym kontekście, jako elementów systemu wsparcia osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym również osób prostytuujących 
się. Dopóki społeczności lokalne nie nabędą takich umiejętności, dopóty pomoc 
świadczona osobom potrzebującym będzie fragmentaryczna i nieskuteczna. 
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Wśród instytucji, które znajdują się na terenie miejsca zamieszkania respon-
dentów i które mogą pomóc osobom prostytuującym się, respondenci najczęś-
ciej wymieniali policję i szkołę. Z nieco mniejszą częstotliwością wskazywali 
na instytucje samorządowe, gminne i powiatowe, ośrodki wsparcia i interwen-
cji kryzysowej, poradnie pedagogiczno-psychologiczne, Kościół, a na samym 
końcu wymieniali przychodnie lekarskie. 

Stanowisko mieszkańców (łącznie z osobami zamieszkałymi obszary przygra-
niczne), dotyczące oceny skali prostytucji wśród nieletnich na Dolnym Śląsku, ko-
respondowało z tym, jakie wyrazili liderzy społeczności lokalnych oraz sama mło-
dzież. 27,46% uznało, iż jest to zjawisko występujące powszechnie, a dla 33,40% 
sporadycznie. Nie było respondentów, którzy zaprzeczyliby występowaniu tego 
procederu. 27,04% respondentów miała problemy z dokonaniem oceny. 

Powszechność prostytuowania się nieletnich podkreśliły głównie osoby 
w dwóch pierwszych kategoriach wiekowych (33,63% osób pomiędzy 20 a 29 
rokiem życia oraz 33,31% respondentów pomiędzy 30 a 39 rokiem życia). Re-
spondenci, im starsi, tym bardziej byli ostrożni w diagnozie skali prostytucji 
nieletnich. W ich przekonaniu proceder ten występował sporadycznie.

Równie zdecydowane stanowisko charakteryzowało respondentów za-
mieszkałych w miastach. Znacznie więcej pochodzących z nich utrzymywało, 
iż jest to powszechny element funkcjonowania systemu społecznego. Miesz-
kańcy obszarów wiejskich mieli problemy z odniesieniem się do tego pytania, 
a jeżeli już to czynili, wskazywali na odpowiedz: „występuje tylko w dużych 
miastach”. Tym samym, w opinii Dolnoślązaków, prostytucja nieletnich jest 
przede wszystkim komponentem życia przestrzeni miejskiej.

Bardziej wstrzemięźliwi w ocenie procederu prostytucji wśród nieletnich 
okazali się mężczyźni. Ich zadaniem jest to zjawisko występujące rzadko 
(55,50%). Natomiast dla respondentek prostytucja wśród młodzieży okazała 
się powszechna. Tak na to pytanie odpowiedziało 59,52% kobiet. Jednocześnie 
prawie 30% pań nie umiało wskazać skali tego procederu. Wykształcenie nie 
miało większego wpływu na rozkład odpowiedzi.

Zdaniem mieszkańców Dolnego Śląska ludzie uprawiają prostytucję najczęś-
ciej z trzech powodów: akceptacji / przyzwolenia ze strony klientów – 45,47%, 
jest to konsekwencja splotu różnych okoliczności – 44,44% oraz przyczyną jest 
sama specyfika seksu – 39,75%. Taki rozkład odpowiedzi wskazuje, iż miesz-
kańcy dostrzegali zróżnicowane pobudki prostytuowania się. Przyczyny te mają 
podłoże tak „emocjonalno-psychiczne”: akceptacja ze strony klientów, czy też 
swoistość seksu, jak również „sytuacyjno-substytucyjne”, czyli są efektem splotu 
różnych okoliczności. Tym samym, zarówno Dolnoślązacy, jak również liderzy 
sygnalizowali, iż prostytuowanie się może przynosić zadowolenie w innych ob-
szarach ludzkiej aktywności, a nie tylko ekonomicznej / materialnej. Oznacza to, 
iż w przeciwieństwie do młodzieży, pobudki natury materialnej zostały zmargi-
nalizowane przez pełnoletnich respondentów. Jednocześnie, podobnie jak wszyst-
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kie zbiorowości, tak i mieszkańcy Dolnego Śląska mieli trudności ze wskazaniem 
konkretnych przyczyn, dla których ludzie decydują się na takie rozwiązania.

Na prostytuowanie się z powodu potrzeby odczuwania akceptacji zwraca-
ły uwagę głównie osoby z wykształceniem wyższym (63,13%) i zasadniczym 
zawodowym (55,87%). Natomiast respondenci z wykształceniem średnim jako 
pierwszą preferencję sygnalizowali splot różnych okoliczności. Podobnie, w opi-
nii badanych z wykształceniem podstawowym, ludzie prostytuują się nie dlate-
go, iż odczuwają potrzebę akceptacji, ale z przyczyny bardzo prozaicznej, czyli 
nadmiernie rozbudzonych potrzeb seksualnych (62,39%) oraz jest to wynikiem 
okoliczności bliżej nieokreślonych (splot różnych okoliczności – 79,17%). 

Do przyczyn natury „emocjonalno-psychicznej” większą wagę przywiązy-
wały osoby dojrzałe i starsze. I tak prostytuowanie się ludzi z powodu potrzeby 
akceptacji było pierwszą preferencją dla 34,45% osób pomiędzy 20 a 29 rokiem 
życia, zaś 63,42% 40-49-latków uznało to jako najważniejszą przyczynę; 52,24% 
osób pomiędzy 50 a 59 rokiem życia oraz 100% respondentów pomiędzy 60 a 64 
rokiem życia. W przypadku prostytuowania się z powodu seksu tendencja była 
odwrotna: przyczyna ta była istotna dla ludzi młodych, dla których aktywność 
seksualna jest istotnym elementem funkcjonowania (43,28% – osoby 20-29 lat), 
zaś dla osób po 40 roku życia aspekt seksualny tracił na znaczeniu.

Dominujące wśród Dolnoślązaków dwie najważniejsze przyczyny prostytu-
cji w niewielkim stopniu dywersyfikowane były zmienną miejsce zamieszka-
nia. Jednakże zaobserwowana wśród liderów zamieszkujących obszary wiej-
skie tendencja, iż prostytuowanie się może wynikać z chęci uprawiania seksu, 
była zauważalna także w przypadku Dolnoślązaków. Dla 42,88% mieszkańców 
wsi była to pierwsza preferencja, zaś wśród osób zamieszkujących miasto sta-
nowisko takie podzielało 37,78%. Ponieważ dla respondentów zamieszkujących 
obszary wiejskie seks jest istotnym komponentem życia, nie dziwi więc po-
strzeganie sfery seksualnej człowieka jako inicjującej różne działania, w tym 
prostytucję. Również dla mieszkańców obszarów przygranicznych najważniej-
szą przyczyną prostytuowania okazał się seks. 

Dostrzegalna wśród liderek emancypacja, przejawiająca się w percepcji prosty-
tucji jako sposobu kanalizowania popędów seksualnych, nie uwidoczniła się w przy-
padku Dolnoślązaków. Wśród respondentów to właśnie mężczyźni uznali seks jako 
czynnik stymulujący prostytuowanie się (53,11%; 46,89%). Tym samym w przeba-
danej zbiorowości mieszkańców potwierdziło się tradycyjne postrzeganie niektó-
rych elementów systemu międzyludzkiego przez pryzmat płci. Odzwierciedleniem 
owej prawidłowości okazało się także ustosunkowanie kobiet wobec przyczyn „sy-
tuacyjno-substytucyjnych”. To bowiem one, zgodnie ze swoją naturą sygnalizowały, 
iż przyczyną prostytucji jest potrzeba akceptacji, którą mogą dać klienci. 

Wizerunek osoby prostytuującej się, niezależnie od badanych zbiorowo-
ści (uwzględniając obszary przygraniczne), jest bardzo zbliżony. Większość 
z respondentów wskazywała na neutralną lub też bierną ekspozycję własnej 
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seksualności. Natomiast coraz rzadziej osoby uprawiające ten proceder iden-
tyfikowane były przez pryzmat czynnej ekspozycji seksualności, skorelowaną 
z konkretnymi działaniami: utrzymywaniem stosunków seksualnych z maksy-
malnie dużą liczbą partnerów, zachowywaniem się w sposób wyzywający czy 
eksponowaniem swego seksapilu. 

Liderzy podkreślali przede wszystkim neutralny wymiar seksualności osób 
prostytuujących się, młodzież natomiast zwracała uwagę głównie na bierną 
ekspozycję. Podobnie jak najmłodsi respondenci, tak i Dolnoślązacy sprowa-
dzili ten wizerunek przede wszystkim do określonego sposobu ubierania się 
oraz rażącego makijażu. Takie stanowisko zajęło 56,03% badanych (w tym 
32,57% zaakcentowało ubiór, 23,46 makijaż). 1/3 respondentów okazała się 
zwolennikami neutralnej ekspozycji seksualności, co oznaczało brak jakich-
kolwiek szczególnych cech osób prostytuujących się; 13,52% postrzegała osoby 
uprawiające proceder przez pryzmat czynnej ekspozycji seksualności, konkre-
tyzując jako działania, a nie tylko zachowania.

Prawie 2/3 respondentów, niezależnie od wieku, stanęła na stanowisku, iż 
osoba prostytuująca się kojarzona jest głównie z prowokującym ubiorem i wy-
zywającym makijażem. Natomiast wśród osób, które najczęściej wskazywały na 
bierną ekspozycję seksualności były jednostki z trzech pierwszych kategoriach 
wiekowych (20-29; 30-39; 40-49). Tym samym, zmiany postaw wśród samych 
osób prostytuujących się są zauważalne głównie przez młodszych respondentów, 
starsi natomiast widzą ten proceder przez pryzmat wskaźników, które funkcjo-
nowały we współczesnych dla nich czasach. Na zewnętrzne komponenty częściej 
zwracały uwagę także kobiety oraz jednostki mające wykształcenie policealne, 
średnie i zasadnicze zawodowe. Osobom legitymującym się wykształceniem 
wyższym bliższy był obraz osoby prostytuującej się, która jest zwyczajna, niepo-
zorna, czyli neutralna ekspozycja seksualności. Nie jest również zaskoczeniem, 
iż dla respondentek w deskrypcji osób prostytuujących się ważne była także 
czynna ekspozycja seksualności. Dla kobiet, oprócz ubioru i makijażu, w opi-
sie osób prostytuujących się, ważne okazały się także prowokujące zachowania. 
Te dodatkowe okoliczności, na które zwracały uwagę przede wszystkim kobiety 
wynikają z wnikliwej obserwacji zarówno samych siebie, jak i rzeczywistości 
społecznej. Nie ulega bowiem wątpliwości, iż respondentki są świadome, iż sam 
ubiór, niejednokrotnie wymyślny / prowokujący, lub też ekstrawagancki makijaż 
nie są dowodem na to, iż dana osoba prostytuuje się. Potrzeba czegoś więcej, aby 
te wątpliwości został rozwiane. Tym potwierdzeniem, aby ocena samej fasado-
wości nie była błędna, może być właśnie określony sposób zachowywania się.

Jednym z pytań weryfikujących stosunek do zjawiska prostytucji, jej obecności 
w pejzażu otoczenia społecznego była ocena prostytucji jako zjawiska społecznego. 
Badani poproszeni zostali o weryfikację jego istoty i skali występowania. Próba 
zbadania tego aspektu jest o tyle istotna, że pozwoli również kontekstowo zinter-
pretować stosunek badanych do zachowań nieletnich w sferze seks-biznesu. 
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Z uzyskanych danych wynika, że mieszkańcy obszaru Interregu, co prawda, 
ocenili nagannie to zjawisko (43%), ale zarazem uznali, „że dobrze się stało, że 
powstały agencje towarzyskie, gdyż cywilizują tego typu usługi” (19% badanych), 
poza tym jest to sprawa pomiędzy dwiema dorosłymi osobami (18%). Wskazali, 
iż stało się ono stałym komponentem krajobrazu lokalnego, a sami ludzie się do 
tego przyzwyczaili (21%). Porównując opinie mieszkańców miast i wsi w tym 
względzie, okazało się, że mieszkańcy obszarów wiejskich w 48% potępili to 
zjawisko, z miast zaś w 39%. Kobiety bardziej stanowczo negowały prostytucję 
(52% wskazań), podczas gdy mężczyźni uczynili to zaledwie w 29%.

Porównując poszczególne kategorie wiekowe respondentów najbardziej ry-
gorystyczne okazały się osoby powyżej 60. roku życia – 50% potępiło takie 
zachowania. Najniższy poziom negacji wykazali respondenci w wieku 20-29 
lat, szczególnie mężczyźni, dla których zjawisko to ma charakter relacji pry-
watnych pomiędzy dwiema osobami (17-22%). Fakt, iż powstały agencje towa-
rzyskie pozytywnie był oceniany przez około 25% badanych.

Kobiety w wieku 20-29 lat wykazały ambiwalentny stosunek wobec zjawiska, 
traktując je jako prywatną sprawę dwóch osób (19%), co więcej 22% kobiet w tym 
wieku twierdziło, że rozumie osoby, które zdecydowały się na taki zawód. Im star-
sza była respondentka, tym jej stosunek do zjawiska był bardziej kategoryczny, np.: 
w przypadku kobiet mających 20-29 lat wskaźnik negatywnych ocen moralnych 
wynosił 15%, zaś w wieku 40-59 lat już 37%. Niezależnie jednak od tego stanowi-
ska kobiety również przyznały, że dobrze się stało, że powstały agencje towarzy-
skie, ponieważ pozwala to niejako „zhumanizować” ten proceder. 

Osoby z wyższym wykształceniem były najbardziej tolerancyjne wobec pro-
stytucji. 25% pochwaliło fakt powstania agencji, gdyż proceder zostanie ucy-
wilizowany, będzie odbywał się w bezpieczniejszych warunkach. Jednocześnie 
pośród badanych z wyższym wykształceniem sygnalizowano, iż jest to sprawa 
między dwiema jednostkami, wobec czego nie powinna podlegać społecznej 
debacie. Najbardziej przyzwalający stosunek do powstawania agencji towarzy-
skich wyrazili mężczyźni z wykształceniem zawodowym, mieszkańcy miast 
– 28%. Wskaźnik ten u osób z wykształceniem średnim wynosił 22%. Respon-
denci każdej z kategorii potwierdzili fakt, że zjawisko jest codziennością w ich 
rzeczywistości, a sam proceder wpisał się w pejzaż usług i oferty handlowej.

Z powyższymi kwestiami koresponduje pytanie o legalizację prostytucji 
w Polsce. Choć punkt widzenia każdej z kategorii respondentów zdecydowa-
nie się różnił, to najbardziej nieprzychylne stanowisko wobec tej kwestii zajęli 
mieszkańcy obszaru Interregu (45% przeciw, 19% za). Oczywiście postawa ta 
jest projekcją sytuacji w jakiej znajdują się mieszkańcy tych obszarów, bowiem 
w regionie przygranicznym poważnym problemem pozostaje zorganizowana 
przestępczość, także w obszarze prostytucji. 

W przypadku mieszkańców pozostałej części województwa dolnośląskiego 
można wyróżnić następujące prawidłowości:
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-  mieszkańcy miast byli bardziej skłonni zalegalizować prostytucję (1/4 bada-
nych), podczas gdy w przypadku mieszkańców obszarów wiejskich odsetek 
ten nie przekraczał 17% badanych;

-  przeciwne legalizacji były głównie kobiety (59%), podczas gdy wśród męż-
czyzn ten odsetek był na poziomie 32%;

-  w przypadku mężczyzn wyższy był wskaźnik zwolenników legalizacji pro-
cederu, bowiem oscylował on na poziomie 36 %;

-  im młodsi byli respondenci, tym bardziej byli przychylni legalizacji prosty-
tucji w Polsce: jednostki w wieku 30-39 lat 14%; 20-29 lat 32%;

-  w kategoriach osób legitymujących się wykształceniem wyższym wskaźnik 
akceptacji legalizacji prostytucji wynosił 40%, osób z wykształceniem po-
licealnym i średnim po 26%, co oznacza, że im wyższe wykształcenie, tym 
większa aprobata dla tej koncepcji.
W porównaniu ze stanowiskiem wyrażonym przez liderów okazuje się, że 

mieszkańcy mają bardziej przyzwalający stosunek wobec tego procederu. 

Badani zostali poproszeni również o ocenę zachowań ludzi, którzy korzy-
stają z usług seksualnych nieletnich. Najczęściej udzielane odpowiedzi negowa-
ły te zachowania, uznając je za  godne potępienia, „zboczone”, odbiegające od 
zachowań normalnych. Najmniej kategoryczni w swoich sądach, byli najmłodsi 
respondenci, szczególnie mężczyźni, którzy uznali, że „skoro jest taka oferta, to 
się z niej korzysta”. Odpowiedzi takiej udzieliło 8% osób w wieku 20-29 lat. Ta 
sama liczba respondentów twierdziła, że „jeśli nie ma sankcji to i jest pokusa”. 
Wskazanie tej odpowiedzi wśród 20-29-latków było na poziomie 7-8 %. Nato-
miast najbardziej stanowcze okazały się być kobiety, mieszkanki miast, w wie-
ku 30-49 lat oraz respondenci posiadający wykształcenie wyższe (74% wyraziło 
potępienie). Mieszkańcom wsi trudniej się było odnieść do tego typu zachowań. 
Odpowiedzi: „dziwię się im” udzieliło 69% kobiet i 61% mężczyzn zamieszkują-
cych na wsi. Odpowiedź: „nie wiem, jak to ocenić” odnotowano u 7% kobiet ze 
wsi i 4% mężczyzn ze wsi (podczas gdy z miast udzieliło jej 2% respondentów). 
Mieszkańcy Interregu w niewielkim stopniu odnieśli się do tego typu zachowań 
krytycznie. 46% z nich uznało, że jest to zachowanie naganne, wymagające potę-
pienia. Ponadto 4% z nich twierdziło, że „jak nie ma sankcji to jest pokusa”, a 2% 
uznało, że istnienie oferty usprawiedliwia korzystanie z niej. 

Problem oceny zachowań osób korzystających z oferty seks-biznesowej 
z udziałem nieletnich ujawnił ambiwalentny stosunek badanych do zjawiska. 
Nie zauważono zdecydowanej negacji takich zachowań. Respondenci częściej 
wyrażali zdziwienie aniżeli ostracyzm czy odrzucenie. Częściej szukano także 
okoliczności łagodzących, które tłumaczyłyby zachowania dorosłych, a tak-
że unikano akcentowania negatywnych konsekwencji udziału młodych ludzi 
w seks-biznesie. Zaledwie ¼ badanych oceniła takie zachowania za odbiega-
jące od normatywnych standardów i tyle samo respondentów określiło takie 
zachowanie za dewiacyjne. Tym samym Dolnoślązacy albo wypierali ze świa-
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domości fakt istnienia takiego procederu albo też starali się nie dostrzegać nie-
bezpieczeństw z tym związanych.

Podobne problemy z zajęciem jednoznacznego stanowiska wobec tej kwestii 
zaobserwowano wśród liderów. Okazało się, że 50% z nich oceniło takie zacho-
wania za nienormalne lub zboczone, pozostali zaś wykazali ambiwalentny i/
lub ignorujący stosunek do istnienia takich zachowań. Najbardziej rygorystycz-
ne w swych opiniach były kobiety (wśród mężczyzn ten odsetek był 3-krotnie 
mniejszy); im młodsi liderzy, tym większy był poziom akceptacji dla zjawiska. 

Ponieważ jednym ze zjawisk współistniejących z procederem prostytucji 
nieletnich jest pedofilia, Dolnoślązacy zostali poproszeni o zdefiniowanie tego, 
czym ona jest. Tak jak w przypadku terminu „prostytucja”, także i pedofilii 
okazało się, że mieszkańcy Dolnego Śląska w wysokim stopniu ogólności, ale 
jednak trafnie definiują to zjawisko, wskazując przede wszystkim na fakt wy-
korzystywania seksualnego nieletnich (25-33%); uprawiania seksu z nieletnimi 
(35-40%); skłonności seksualne wobec nieletnich (20-25%) oraz na dewiacyj-
ny kontekst preferencji seksualnych (15-20%). Najmniej precyzyjne odpowie-
dzi udzielały osoby najstarsze, dla których zjawisko jako takie jest nieobecne 
w dyskursie zarówno publicznym, jak i osobistym. Co więcej, wyniki badań 
potwierdziły, że wielu błędnych odpowiedzi na to pytanie udzieliły osoby 
pracujące bezpośrednio z młodzieżą: nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy 
w ośrodkach różnego typu. 

Biorąc pod uwagę wszystkie przebadane zbiorowości najwięcej poprawnych 
odpowiedzi na pytanie dotyczące wieku, poniżej którego uprawianie stosunków 
seksualnych z osobą nieletnią jest karalne udzielili jednak liderzy (31,23%). 
Wśród Dolnoślązaków odsetek ten wynosił 20,71%. Jednocześnie, podobnie jak 
w przypadku młodzieży oraz liderów, mieszkańcy Dolnego Śląska najczęściej 
wskazywali na 16. rok życia. Takie stanowisko zajęło 30,56% respondentów, 
a 24,48% uznało, iż jest to wiek poniżej 18. roku. Tym samym tylko 1/5 bada-
nych miała należytą wiedzę, korespondującą ze stanem prawnym obowiązują-
cym w Polsce. 

Brak wiedzy w tej materii nie był determinowany wykształceniem respon-
dentów. Tylko 14% poprawnie udzielonych odpowiedzi należało do osób legi-
tymujących się wyższym wykształceniem. Co więcej okazało się, iż znacznie 
większą wiedzę miały jednostki posiadające wykształcenie średnie (32,32%), 
a nawet zasadnicze zawodowe (26,33%) oraz podstawowe ukończone (16,02%). 
Jednocześnie osoby z wykształceniem zawodowym i podstawowym ukończo-
nym „chętnie” wskazywały 17. i 14. rok życia.

Tak jak w przypadku liderów, tak i wśród Dolnoślązaków, którzy popraw-
nie wskazali 15. rok życia więcej było kobiet, niż mężczyzn. Co więcej, osoby 
te zamieszkiwały obszary miejskie. Równocześnie więcej kobiet, niż mężczyzn, 
znalazło się w tym gronie respondentów, którzy wskazywali na 16. i 18. rok ży-
cia. Uprawianie stosunków seksualnych z osobami poniżej 16. i 18. roku życia zo-
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stało natomiast zmarginalizowane przez respondentów zamieszkujących tereny 
przygraniczne. Ich zdaniem kwalifikowanie tego czynu jako przestępstwa winno 
mieć miejsce w przypadku, kiedy jednym z uczestników jest osoba poniżej 17. 
roku życia. Oznacza to zatem, że karalność winna mieć miejsce, jeżeli czyny te są 
kierowane wobec osób niepełnoletnich. Analogicznie zatem jak młodzież, miesz-
kańcy tych obszarów dokonali prostego przeniesienia: jeżeli osobą pełnoletnią 
jest osiemnastolatek, to wszystko skierowane do osób poniżej tej granicy wieku 
jest przestępstwem. Na prawidłową granicę wieku wskazało 16,79% badanych.

KONKLUZJE

● Zdecydowana większość mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz 
obszarów przygranicznych definiowała zjawisko prostytucji jako sprzeda-
wanie własnego ciała dla zysku, dla korzyści majątkowych, w tym przede 
wszystkim pieniędzy. 

● Świadomość występowania zjawiska prostytuowania się nieletnich była po-
wszechna wśród tej kategorii badanych, zarówno pośród kobiet, jak i męż-
czyzn (odpowiednio 90,77% i 88,10%), osób zamieszkujących miasto i wieś 
(77,83%; 73,42%) oraz prawie u 90% respondentów bez względu na wy-
kształcenie i wiek. 

● Podobnie jak pozostałe badane zbiorowości, również mieszkańcy jedno-
znacznie wyrazili swój stosunek wobec prostytucji nieletnich. Nie ulega 
wątpliwości, iż jest to naganne moralnie. Takie stanowisko zajęło 2/3 miesz-
kańców, zaś na obszarach przygranicznych 3/4. Jednocześnie Dolnoślązacy, 
a szczególnie osoby pochodzące z obszarów przygranicznych, deklarowa-
ły swoją neutralność wobec problemu (9,75% wskazań), wyrażając pogląd, 
że dysponowanie własnym ciałem stanowi indywidualną decyzję każdego 
człowieka i jako takie nie powinno podlegać społecznej ocenie. 

● Zapytani o bezpośredni kontakt ze zjawiskiem prostytucji mieszkańcy, po-
dobnie jak liderzy i młodzież, wskazywali na brak wiedzy na temat, czy 
w miejscach ich zamieszkania miały miejsce przypadki prostytuowania się 
nieletnich. Wśród mieszkańców fakt występowania prostytucji potwierdziło 
26,09% respondentów, 11,06% zaprzeczyło, pozostali natomiast nie mieli na 
ten temat wiedzy. Zdecydowanie częściej zjawisko prostytuowania się nie-
letnich było zauważalne przez Dolnoślązaków zamieszkałych w miastach. 
Także mieszkańcy pochodzący z obszarów przygranicznych częściej stykali 
się z tym zjawiskiem: ¼ z nich zadeklarowała, iż w ich miejscu zamieszka-
nia miały miejsce przypadki prostytucji nieletnich. 

● Dolnoślązacy, podobnie jak przywódcy lokalni wyróżnili jedynie dwie 
z trzech grup przyczyn prostytuowania się nieletnich, a mianowicie pobud-
ki natury materialnej (rozbudzone aspiracje natury materialnej, bieda i brak 
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możliwości rozwoju / brak perspektyw) oraz emocjonalno-psychicznej 
(kryzys w rodzinie, brak kontaktu z rodzicami /opiekunami oraz brak za-
interesowania z ich strony). Przyczyny akcentujące wymiar aksjologiczno- 
-emocjonalny zdecydowanie częściej były wskazywane przez kobiety oraz 
osoby dojrzałe i starsze (powyżej 40. roku życia). 

● Według mieszkańców miejscami, w których nieletni uprawiają prostytu-
cję są dyskoteki (61,35%), ulica (41,34%) i agencje towarzyskie (33,95%). 
W przeciwieństwie do młodzieży pozostałe zbiorowości znacznie rzadziej 
wybierały mieszkanie klienta jako miejsce sprzyjające prostytucji nieletnich. 
W sposób swoisty natomiast mieszkańcy Dolnego Śląska ustosunkowali się 
do odpowiedzi „ulica” – wskazało na nią 81,10% respondentów pochodzą-
cych z miast i jedynie 18,90% mieszkańców wsi.

● Podobnie jak reprezentanci pozostałych kategorii, również mieszkańcy mie-
li problem ze zidentyfikowaniem podmiotów, które w ich społeczności lo-
kalnej mogą pełnić funkcje wspierające osoby trudniące się procederem. 
Badani, w przeważającej większości, nie potrafili stwierdzić, czy na terenie 
ich miejscowości znajdują się instytucje pomocowe. Brak wiedzy na ten te-
mat deklarowało niemal 70% badanych. Wielu respondentów nie posiadało 
umiejętności ujęcia aspektów związanych z funkcjonowaniem konkretnych 
osób, placówek czy organizacji w szerszym kontekście, jako elementów 
systemu wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym 
również osób prostytuujących się. Dopóki społeczności lokalne nie nabędą 
takich umiejętności, dopóty pomoc świadczona osobom potrzebującym bę-
dzie fragmentaryczna i nieskuteczna. 

● Mieszkańcy Dolnego Śląska dostrzegali zróżnicowane pobudki prostytuo-
wania się. Przyczyny te mają podłoże tak „emocjonalno-psychiczne”: ak-
ceptacja ze strony klientów, czy też swoistość seksu, jak również „sytua-
cyjno-substytucyjne”, czyli są efektem splotu różnych okoliczności. Tym 
samym, zarówno Dolnoślązacy, jak również liderzy sygnalizowali, iż pro-
stytuowanie się może przynosić zadowolenie w innych obszarach ludzkiej 
aktywności, a nie tylko ekonomicznej / materialnej. Tak więc, pobudki na-
tury materialnej zostały zmarginalizowane przez pełnoletnich responden-
tów. Jednocześnie, podobnie jak wszystkie zbiorowości, tak i mieszkańcy 
Dolnego Śląska mieli trudności ze wskazaniem konkretnych przyczyn, dla 
których ludzie decydują się na takie rozwiązania. 

● Wizerunek osoby prostytuującej się, niezależnie od badanych zbiorowości 
(uwzględniając obszary przygraniczne), jest bardzo zbliżony. Większość 
z respondentów wskazywała na neutralną lub też bierną ekspozycję włas-
nej seksualności. Natomiast coraz rzadziej osoby uprawiające ten proceder 
identyfikowane były przez pryzmat czynnej ekspozycji seksualności, sko-
relowaną z konkretnymi działaniami: utrzymywaniem stosunków seksual-
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nych z maksymalnie dużą liczbą partnerów, zachowywaniem się w sposób 
wyzywający czy eksponowaniem swego seksapilu. 

● Badani poproszeni o ocenę zachowań ludzi, którzy korzystają z usług sek-
sualnych nieletnich, najczęściej je potępiali, uznając je za „zboczone”, od-
biegające od zachowań normalnych. Najmniej kategoryczni w swoich są-
dach, byli najmłodsi respondenci, szczególnie mężczyźni, którzy twierdzi-
li, że „skoro jest taka oferta, to się z niej korzysta”. Jednocześnie, kwestia 
oceny zachowań osób korzystających z oferty seks-biznesowej z udziałem 
nieletnich ujawnił ambiwalentny stosunek badanych do zjawiska. Negacja 
takich zachowań nie była zjawiskiem dominującym. Respondenci, obok 
ostracyzmu czy odrzucenia wyrażali również zdziwienie. Często szukano 
także okoliczności łagodzących, które tłumaczyłyby zachowania dorosłych, 
a także unikano akcentowania negatywnych konsekwencji udziału młodych 
ludzi w seks-biznesie. 





VII. PRACOWNICY SPECJALISTYCZNYCH INSTYTUCJI 
POMOCOWYCH DLA MŁODZIEŻY O PROSTYTUOWANIU 

SIĘ LUDZI MŁODYCH

W trakcie realizowania zadań związanych z rokiem 2006 na Dolnym Ślą-
sku niezmiernie ważką, ale i nader cenną, pod względem badawczym, okazała 
się kategoria osób pracujących z ludźmi młodymi, a mianowicie pracowników 
specjalistycznych ośrodków szkolno-wychowawczych, domów dziecka, mło-
dzieżowych ośrodków socjoterapii, policyjnych izby dziecka, poradni psycho-
logiczno-pedagogicznych1, a także policji oraz straży granicznej. Osoby te, 
niejednokrotnie jako jedne z pierwszych, mają do czynienia z procederem pro-
stytucji nieletnich i, co więcej, pracując z młodzieżą posiadają niezwykle cenną 
wiedzę na ten temat. Mając na względzie trudność weryfikacyjną poruszanej 
problematyki przeprowadzone z pracownikami tych instytucji wywiady kiero-
wane okazały się tym bardziej niezbędne, ponieważ pozwoliły na uwiarygod-
nienie tego zjawiska. Poza tym, osoby pracujące z młodzieżą, wywodzącą się 
z trudnych środowiska, są tą kategorią zawodową, która, jako jedna z nielicz-
nych ma prawo i jest kompetentna do wyrażania opinii na temat podejmowany 
w badaniach. 

Przywołując atmosferę odbywanych rozmów warto podkreślić, iż pracow-
nicy akcentowali przytłoczenie problemem i odczuwalną bezsilność w jego 
rozwiązywaniu. Można było również odnieść wrażenie, iż traktowali oni wy-
wiady jako „superwizję”. Stan przygnębienia, zmęczenie i przeświadczenie 
o ogromie trudności związanych z minimalizowaniem zjawisk patogennych 
wśród młodzieży sprawiało także, iż rozmówcy byli konkretni, niekiedy skru-
pulatni i oschli w przekazywaniu swoich uwag oraz zdobytej podczas tej pracy 
wiedzy. 

Oczywiście pozyskane z wywiadów informacje oraz dane stanowią pewną 
formę uogólnienia zjawiska prostytucji wśród młodzieży, a opinie pracowni-
ków odnośnie rozwiązań systemowo-instytucjonalnych nie odnoszą się do kon-
kretnych instytucji czy też osób.

1  Szczególnie istotną okazała się współpraca z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, które zor-
ganizowało szereg konferencji regionalnych dotyczących roku 2006, jako roku przeciwdziałania 
prostytucji nieletnich, podczas których możliwym było przeprowadzenie wywiadów kierowanych.
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W badaniach uczestniczyły 104 kobiety i 67 mężczyzn, w wieku powyżej 
40 lat, z dziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym w charakterze peda-
gogów, wychowawców w placówkach resocjalizacyjnych i/ lub opiekuńczych. 
Występująca dysproporcja pomiędzy płcią respondentów wynika z faktu sfemi-
nizowania zawodów pedagogiczno-psychologicznych, choć w przypadku pla-
cówek opiekuńczo-wychowawczo-resocjalizacyjnych proporcje te nie są aż tak 
widoczne, jak w szkolnictwie otwartym. 

Jednym z warunków partycypacji w badaniach był określony staż pracy 
z młodzieżą. 10 lat pracy w zawodzie oznacza, iż osoba taka zdobyła już do-
świadczenie, a także wiedzę na temat funkcjonującego w Polsce systemu pomo-
cowego, struktury sieci pomocowej oraz jej zalet i słabości. Co więcej element 
doświadczenia zawodowego respondentów był cennym atutem prowadzonych 
badań, gdyż osoby prowadzące wywiady rozmawiały z jednostkami świado-
mymi ważności poruszanej problematyki oraz meandrów pracy z młodzieżą 
doświadczoną życiowo. Oczywiście aspekt ten z jednej strony wzmacniał prze-
konanie o słuszności obranej metody badawczej, z drugiej zaś obnażał słabości 
systemu i/lub indagowanych osób. 

Wywiady zostały przeprowadzone w 5 blokach / planach tematycznych, 
w ramach których zadawano pytania, które również znalazły się w narzędziu 
badawczym wykorzystanym w zbiorowościach młodzieży, liderów oraz miesz-
kańców Dolnego Śląska. Odpowiedzi udzielane przez pracowników niejedno-
krotnie korespondowały z tymi, które były udzielane przez respondentów po-
chodzących z pozostałych kategorii.

BLOK 1 – najważniejszym było ustalenie skali i dynamiki zjawiska prostytucji 
nieletnich, czyli czy respondent / pracownik spotkał na swojej drodze za-
wodowej przypadki podopiecznych, którzy prostytuowali się. Jeżeli miało 
to miejsce, starano się dowiedzieć, o ile to było możliwe, jakie osoby, ze 
względu na płeć, partycypowały w procederze oraz szczegółów postępowa-
nia z takimi jednostkami (kontekst zdarzenia, rozmowa z taką osobą: forma, 
przebieg). Na tym etapie wywiadu istotnym była weryfikacja informacji, ce-
lem ich uwiarygodnienia. Służyły temu pytania przesiewowe, które odnosiły 
się przede wszystkim do podejmowanych przez respondenta konkretnych 
działań służących rozwiązaniu problemu, współpracy z innymi osobami / 
instytucjami. 

BLOK 2 – w wywiadzie poruszono także problematykę oddziaływania osób 
prostytuujących się na rówieśników w placówce. Istotą pytań było uchwy-
cenie procesu kształtowania się postaw rówieśniczych wobec zjawiska i/lub 
osób, które są nim objęte. Zwrócono się do respondentów z pytaniami o to, 
czy grupa wiedziała o fakcie prostytuowania się rówieśnika (rówieśników), 
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jakie były w związku z tym reakcje wychowanków i czy, a następnie jak, 
zmieniła się ich postawa wobec osób związanych z seks biznesem. Oceny 
te mogły dotyczyć zarówno procederu jako takiego, jak i konkretnej oso-
by. Istotnym były także kształtujące się relacje osobowe oraz ich charakter. 
W końcowej sekwencji tej części rozmowy zwrócono się do respondentów 
z prośbą o ocenę zjawiska prostytucji oraz znaczenia, jakie ma dla pozosta-
łych wychowanków obecność takiej osoby w grupie. 

BLOK 3 – uszczegółowione pytania zadawane w ramach tego bloku dotyczyły 
przede wszystkim próby zdiagnozowania przyczyn skłaniających młodzież 
do wejścia w seks-biznes oraz sposobów nawiązywania relacji seks-bizne-
sowych. 
Zadając tego typu pytania założono, iż wychowawcy, opiekunowie, pedago-
dzy są swego rodzaju powiernikami młodzieży, co oznacza, iż z racji pełnio-
nych przez siebie funkcji mają naturalną sposobność pozyskiwania wiedzy 
na temat procederu prostytucji. Co więcej, z uwagi na okoliczności w jakich 
znajdują się wychowankowie w domach dziecka, ośrodkach resocjalizacyj-
nych, MOS-ach, łatwiej jest o szczerą rozmowę pomiędzy wychowankiem 
a wychowawcą, niż z ankieterem przeprowadzającym wywiad. 
Oczywiście poruszana w ramach tego bloku problematyka wymagała od 
pracowników instytucji pomocowych wiedzy na temat procesu wychowaw-
czego i znajomości samych wychowanków. Ponieważ prawidłowy kontakt 
z podopiecznym nie musi być udziałem każdego z pracujących dorosłych, 
przyjęto iż na pytania o szczegóły procederu będzie w stanie odpowiedzieć 
co drugi badany. 
Pojawiły się także obawy, czy zadawane pytania nie będą zbyt diagnostycz-
no-interpretacyjne. Zważywszy jednak na fakt, iż rozmówcami były osoby 
zawodowo zajmujące się systemem pomocy dla młodzieży, w tym trud-
nej, okazało się to nieuzasadnione. Co ważniejsze, respondenci wykazali 
się sporym wyczuciem problemu, formułowali swoje poglądy rozważnie, 
wstrzemięźliwie, wykazali także spory poziom autorefleksji co do działań, 
jakie podejmują w pracy z młodzieżą. Ich uwagi okazały się cenne, trafne 
i interpretacyjnie użyteczne.

BLOK 4 – problematyka dotyczyła szeroko rozumianego systemu wsparcia 
udzielanego przez pracowników osobom prostytuującym się. W związku 
z tym pytania dotyczyły nie tylko wykorzystywanych przez wychowawców / 
opiekunów już istniejących instytucji pomocowych, ale także wskazania tych, 
które winny zostać włączone w proces pomocowo-terapeutyczny. Najczęściej 



VII. pracoWnIcy specjalIstycznych InstytucjI pomocoWych...148

udzielane odpowiedzi zostały przedstawione poniżej w układzie tabelarycz-
nym. 

Gdzie szukać 
pomocy ?

Z kim podjęto 
współpracę ?

W jaki sposób udzielono 
pomocy ?

Jakiego typu pomoc jest 
oczekiwana?

pedagog policja
izolacja i pouczenie, 
wymiana informacji na 
temat osób i miejsc

większa odpowiedzialność 
ze strony rodziców 
i kontrola

policja sądy rodzinne/ ds. 
nieletnich sankcje i odstraszenie etaty w placówkach dla 

psychologów i terapeutów
wychowawca psychiatrzy diagnoza i terapia grupy wsparcia  

i SUPERWIZJA

psycholog punkty interwencji 
kryzysowej

izolacja i pomoc 
w szczególnych 
sytuacjach

konsultowanie trudnych 
przypadków przez 
wysoko kwalifikowany 
interdyscyplinarny zespół 
szybkiego reagowania

ksiądz
na naszym terenie 
nie ma osób do tego 
przygotowanych

- szkolenia na temat 
prostytucji i seks biznesu

rodzice - - -
rówieśnicy - integracja grup 

rówieśniczych -
ośrodki 
szkolno-
wychowawcze

- - -

kuratorzy - - -

BLOK 5 – problematyka poruszana w tym ostatnim planie tematycznym do-
tyczyła wiedzy respondentów na temat prawnych regulacji nawiązywania 
kontaktów seksualnych przez osoby pełnoletnie z młodzieżą poniżej 15 roku 
życia. 

BLOK 1: Ilościowe wskaźniki problemu prostytucji nieletnich na Dolnym 
Śląsku

Informacje dotyczące skali, dynamiki oraz swoistości prostytucji nieletnich 
na Dolnym Śląsku pochodziły z 2 źródeł Pierwszym z nich był sam pracownik 
instytucji pomocowej dla dzieci i młodzieży, drugim – dane faktograficzne, znaj-
dujące się w dokumentacji instytucji. Dodatkowo, celem weryfikacji pozyskanej 
wiedzy, konfrontowano informacje pochodzące od jednej osoby, z udzielonymi 
przez pozostałych respondentów2. Tym samym, w procesie badawczym dołożono 
wszelkich starań, by przedstawione dane cechował poziom wiarygodności. 

Pochodzące z wywiadów kierowanych informacje i dane dowodzą, że problem 
prostytucji wśród młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem nieletnich, jest po-
ważny, a obszar pogranicza (Interregu) cechuje wyraźne natężenie zjawiska. Z ba-
dań wynika, że w proceder zaangażowane są zarówno dziewczęta, jak i chłopcy, 
2  Warto dodać, że uzyskane informacje były poddane weryfikacji z pozostającymi w dyspozy-
cji dra Jacka Kurzępy, który będąc osobą zajmująca się tym zagadnieniem od kilku lat, posiada 
także własną bazę informacyjno - źródłową 



VII. pracoWnIcy specjalIstycznych InstytucjI pomocoWych... 149

a różnica ilościowych wskazań dotyczy zaledwie 1/3 przypadków, ze wskazaniem 
na dziewczęta. Jednocześnie są i takie obszary, gdzie owa różnica jest minimalna: 
Wałbrzych, Jelenia Góra, Kąty Wrocławskie, Strzelin, Środa Śląska czy Świdnica. 

Wśród miast i regionów, które wykazują największe „nasycenie” tego typu ak-
tywnością znajdują się: Wrocław (łączna liczba potwierdzonych przypadków pro-
stytucji nieletnich 55 osób), Legnica (43), Wałbrzych (34), Lubań (31), Jelenia Góra 
(23). Oczywiście warto zaakcentować, iż osoby prostytuujące się w tych miastach 
niekoniecznie muszą z nich pochodzić. W przypadku Wrocławia należy przyjąć, 
że osoby prostytuujące się najczęściej nie pochodzą z tej aglomeracji. Przybywa-
ją jednak do Wrocławia, ponieważ miasto to, z racji swojej wielkości, gwarantuje 
anonimowość, ale i większy rynek klientów. Do szczególnych miejsc, które two-
rzą scenografię dla aktywności dziewcząt zaliczono: tradycyjnie okolice dworców 
(choć specyfika tych miejsc ulega zmianie, choćby z uwagi na skuteczność działań 
Dyrekcji Dworca PKP Wrocław Główny, SOK, policji, Urzędu Miasta), puby i po-
pularne dyskoteki. W proceder zaangażowani są zarówno stręczyciele, taksówka-
rze, pracownicy hotelowi, osoby obsługujące kafejki internetowe. 

Intrygujące są wyniki dotyczące Legnicy i Wałbrzycha, Jeleniej Góry i Lubania. 
Legnica i powiat legnicki oraz Wałbrzych są tymi obszarami, gdzie zjawisko osiąga 
bardzo wysokie wskaźniki. Najprawdopodobniej wynika to z faktu, iż miasta te cechu-
je, w porównaniu do pozostałych regionów Dolnego Śląska, niższy poziom rozwoju 
ekonomicznego. Część mieszkańców nie potrafiło sprostać wymogom gospodarki 
wolnorynkowej, wypadło z rynku pracy, miało i wciąż ma problemy z rozwiązywa-
niem trudności dnia codziennego. Tym samym, popadali oni w obszary marginali-
zacji i/ lub samomarginalizowali się. Jednakże zaskakująca jest ilość powstających 
różnego typu podmiotów gospodarczych działających w sferze usług towarzysko-ho-
telarskich. W przeciągu ostatnich 4-5 lat, w każdym z omawianych miast, zauważalna 
jest wzmożona aktywność w tym zakresie, której towarzyszy zarówno powstawanie, 
jak i likwidacja agencji towarzyskich, salonów masażu, sex-klubów. 

Kształtująca się w ten sposób specyfika miast wpływa bezpośrednio na za-
chowania nastolatków, szczególnie na obszarach pogranicza: Jeleniej Góry, 
Wałbrzycha, Lubania. Ważnym jest podkreślenie, że w miastach tych ujawniają 
się wysokie wskaźniki prostytucji chłopców. Ponieważ miejscowości te leżą 
w szerokim pasie pogranicza z Niemcami i Czechami, to klientami są najczęś-
ciej osoby pochodzące z tych państw. 

Dynamizacja prostytucji nieletnich na tych właśnie obszarach jest bezpo-
średnio związana z przenoszeniem się z tych krajów zorganizowanych grup 
przestępczych i mafii na teren Polski. Poza tym jest to obszar „worka turoszow-
skiego”, który określany jest w nomenklaturze badaczy tego obszaru i służb 
policyjno-granicznych mianem „trójkąta bermudzkiego”, rozpościerającego się 
aż do Ziemi Lubuskiej, okolic Żagania, Żar, Bolesławca. 

Przez długi czas cechą charakterystyczną mieszkańców tego regionu była spe-
cyficzna forma działalności tak zwany „mały import towarów przez granicę”, który 
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pozwalał dyskontować rentę przygranicznego położenia. Ponieważ z czasem sta-
ło się to nieopłacalne (ze względu na wyrównanie cen po obu stronach granicy), 
mieszkańcy tych terenów zaczęli zagospodarowywać inne, trudno dostępne w kra-
jach ościennych, nisze aktywności, w tym związane z seks-biznesem. Na teren po-
granicza (oprócz wymienionych, należy jeszcze dodatkowo zaliczyć miejscowości 
kurortowe: Karpacz, Szklarska Poręba, ale także Kamienna Góra, czy Bolków) 
napłynęli organizatorzy seks-biznesu, rozumiejąc i trafnie rozpoznając szczególną 
sytuację popytu i podaży. Do nich trafiali sutenerzy, kuplerzy, którzy zaczynali 
organizować swoje „stajnie” i pozyskiwać osoby do pracy. Klientem stał się sąsiad 
zza granicy, nie tylko Niemiec, Czech, ale także Austriak, Holender, czy Skandyna-
wowie (stosunkowo rzadko osoby innych narodowości). W pierwszych agencjach 
towarzyskich pracowały kobiety, później także dziewczęta i dzieci z Rumunii, 
Ukrainy, Rosji, Bułgarii, Białorusi, Wietnamu, z czasem także i Polki. 

Z badań wynika, że aktywność w seks-biznesie podejmują najczęściej 
dziewczęta w wieku 15-16 lat, natomiast w przypadku chłopców z reguły o rok 
wcześniej, czyli w wieku 14-15 lat. Wpływ na owe zróżnicowanie mają czynni-
ki ryzyka, do których można zaliczyć:
a) czynniki ryzyka podmiotowego, odnoszące się do samej prostytuującej się oso-

by, np. napięcie psychoseksualne charakteryzujące dziewczęta, chłopców, so-
matyzacja tożsamości, zaburzenia w systemie norm i wartości młodzieży.
Chłopcy im młodsi, tym są bardziej atrakcyjni dla klientów, szczególnie gdy 
w grę wchodzi, najczęściej występująca, prostytucja homoseksualna Przy-
czyną nie są skłonności homoseksualne, ale przede wszystkim korzyści na-
tury finansowej. 
Dziewczęta zaś osiągnąwszy wiek 15-16 lat „rozkwitają jak przecudowne 
piwonie, stając się apetycznym kąskiem, dla podtatusiałych facetów” (peda-
gog szkolny, Anna K., l. 41, staż pracy 14 lat). Aby powielać zachowania, 
których wzorce docierają do nich z pism młodzieżowych, stacji muzycznych, 
codziennej mody, która zdominowana jest kultem własnego ciała i potrzebą 
upodabniania się do ikon popkultury, potrzebują one środków finansowych, 
dzięki którym można nie tylko zaspokoić rozbudzony apetyt konsumpcyjny, 
ale także zyskać uznanie grupy rówieśniczej, wkupić się w ich krąg, poczuć 
się popularnym i modnym. Szybkim pieniądzem staje się prostytucja.

b) czynniki ryzyka sytuacyjnego, czyli między innymi preferencje klientów, do-
stępność usług, stosunek społeczeństwa do tego typu zachowań (przyzwole-
nie / negacja) oraz opłacalność / zyskowność procederu.
Na szczególną uwagę zasługuje czynnik dostępności usług, który w zbio-
rowościach osób korzystających jest wysoki: dziewczęta spacerujące po 
najwyższej kondygnacji wielopoziomowego parkingu w centrum miasta 
niewielu osobom będą się kojarzyły z możliwością uprawiania prostytucji - 
jednak część kierowców parkuje tylko tam i wyłącznie z tego powodu; zacie-
nione uliczki wokół parku, po których codziennie spacerują Wrocławianie, 



VII. pracoWnIcy specjalIstycznych InstytucjI pomocoWych... 151

wieczorem bywają nadmiernie zatłoczone, gdyż parkują na nich potencjalni 
klienci, negocjujący przez uchylone okna aut z wybraną dziewczyną. 

BLOK 2: Relacje prostytutka/ prostytuujący się chłopiec, a grupa rówieś-
nicza

Pracownicy instytucji pomocowych byli przekonani, że podopieczni mają pełną 
informację dotyczącą tego z „jakimi papierami przychodzi jednostka do placówki”. 
I choć tego typu wiadomości nie pochodzą od wychowawców, to najczęściej grupa 
i tak zdobywa wiedzę na temat przeszłości kolejnego wychowanka. Jednocześnie, 
gdy młodzi ludzie mają już pewność, iż pozostające w ich dyspozycji informacje są 
prawdziwe, to kształtują określone postawy wobec rówieśników, którzy się prosty-
tuowali. Są to najczęściej afektywne reakcje, będące projekcją występującej w śro-
dowisku „szeptuchy” (czyli przekazywania informacji od ucha do ucha). 

Reakcje te wyraźnie uwarunkowane są specyfiką placówki. I tak, na przykład, 
dzieci z domów dziecka najpierw ujawniają zdumienie, szok, niedowierzanie, z cza-
sem charakteryzuje ich ciekawość i wreszcie zbliżanie się do osoby z obszaru prob-
lemowego. Natomiast młodzież z ośrodków szkolno-wychowawczych (męskich) 
natychmiast odrzuca, poddaje ostrej negacji takie osoby. Jednostka ta zostaje także 
dodatkowo stygmatyzowana inwektywami, które degradują ją w grupie rówieśni-
czej, wykluczają z kręgu „ludzi”, spychając zarówno do „podłych” prac, jak zmu-
szając ją (niekiedy) do czynności seksualnych o naturze homoseksualnej. 

Jeszcze inna postawa charakteryzuje młodzież specjalnych ośrodków reha-
bilitacyjno-resocjalizacyjnych (na przykład dla dzieci i młodzieży niedosłyszą-
cej, z upośledzeniem umysłowym). W tym pierwszym przypadku początkowo 
rówieśnicy demonstrują obojętność, by powoli, acz skutecznie, zacieśniać więzi 
z bohaterem „tej informacji” i niekiedy wejść z nią/ nim w układ3. Osoba prosty-
tuująca się staje się osobą znaczącą, ma przewagę nad pozostałymi podopiecz-
nymi / wychowankami / pensjonariuszami, bowiem przekroczyła próg doro-
słości. Tym samym jej status w grupie zdecydowanie poprawia się ze względu 
na nabyte już doświadczenie. Początkowo poddana lekkiemu ostracyzmowi, 
szybko staje się atrakcyjną koleżanką / kolegą, traktowaną jako „odźwierny” do 
świata nowych wrażeń czy też doznań4.
3  „Układ” jest pojęciem, które bardzo często wykorzystywane jest w nomenklaturze osób trud-
niących się prostytucją. I tak na przykład nie mówi się „iść z klientem” tylko „mieć układ”. Roz-
mawiając z prostytutką nie wypada pytać „ilu miałaś klientów”, tylko „ile miałaś układów”. 
4  W trakcie badań udało się dotrzeć do osób, które zorganizowały kilku - osobowy zespół, zajmu-
jący się świadczeniem usług seksualnych. W zespole tym rolę sutenerów przyjęli niedosłyszący ko-
ledzy, podczas gdy usługi świadczyły niedosłyszące koleżanki. Proceder na początku miał miejsce 
na terenie Dolnego Śląska, z czasem jeden z chłopaków – Łukasz – (wówczas 20-letni) wyjechał do 
Włoch, do pracy. Tam również udało mu się zorganizować sieć odbiorców usług, przy jednoczes-
nym sprowadzeniu z Polski koleżanek (w wieku 16-18 lat), pod pretekstem organizowania im zajęć 
terapeutycznych, korygujących wady słuchu. Dziewczęta wiedziały w jakim celu wyjeżdżają, a „ka-
muflaż” dotyczący zajęć terapeutycznych został wymyślony na potrzeby rodziców dziewcząt. To, 
iż opiekunowie zgodzili się wynikało z faktu wcześniejszej znajomości z Łukaszem (organizatorem 
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Charakter relacji grupa rówieśnicza – osoba prostytuująca się determinowany 
jest nie tylko typem placówki, w której przebywa młodzież, ale także płcią tej-
że osoby. Prostytuujące się dziewczęta budzą szczególne zaciekawienie wśród 
chłopców, szczególnie w wieku 13-14 lat. Odnoszą się oni do dziewcząt z mie-
szaniną niepewności i lęku, ale i fascynacji, często licząc także na to, iż „coś 
się przytrafi”. Jednocześnie obawy, które im towarzyszą wynikają z potencjalnej 
możliwości zakwestionowana ich męskości w przypadku zbliżenia seksualnego. 
Zachowania ich przyjmują także często charakter nadmiernej ekspresji, przery-
sowania wulgaryzmem i dwuznacznością seksualną. Z kolei u dziewcząt, pocho-
dzących zarówno z obszaru problemowego, jak i spoza niego, ta spontaniczna 
i oparta na prymitywnej potrzebie adoracja generuje rywalizację o chłopaków.

Pojawiają się także sytuacje, kiedy rówieśnicy negatywnie odnosząc się do zjawi-
ska prostytucji jako takiego, są obojętni albo nawet akceptują w swoim gronie osoby 
uprawiających ten proceder. Taka sytuacja ma miejsce przede wszystkim w przy-
padku prostytuujących się dziewcząt, które oceniane są jako fajne koleżanki i nie ma 
żadnych powodów, aby zerwać z nimi kontakt. Zupełnie odmienna strategia stoso-
wana jest wobec prostytuujących się chłopców, gdzie standardem jest ostracyzm.

Wpływ na charakter relacji z grupą rówieśniczą mają także same osoby prosty-
tuujące się. Możliwe są dwa scenariusze. Pierwszy z nich odnosi się do sytuacji, 
kiedy grupa wyraża ambiwalentną postawę wobec takiej osoby. Wówczas w natu-
ralny sposób tworzy się przestrzeń, która może zostać zagospodarowana przez nią 
samą. Skoro rówieśnicy są zakłopotani informacją o aktywności koleżanki / kolegi, 
a tym samym nie są negatywnie nastawieni, nie pozostaje nic innego, jak zadbanie 
o zmianę dotychczasowego wizerunku, co w konsekwencji może prowadzić do ak-
ceptacji środowiska rówieśniczego. Stosunkowo często zabiegi te kończą się sukce-
sem, a same jednostki czują się komfortowo w grupie. Oczywiście, nie jest to łatwe 
i niejednokrotnie poprzedzone jest koniecznością „wkupienia” się do grupy. Kartą 
przetargową może być zarówno dzielenie się zyskami z działalności w seks-biznesie, 
sponsorowanie pobytów w dyskotekach, pożyczenie pieniędzy ze świadomością, że 
ich się nie odzyska, ale i wprowadzanie pozostałych osób w niuanse procederu.

Druga natomiast możliwość związana jest z postawą już samych osób prostytu-
ujących się, które izolują się od grupy. Nie odczuwają one potrzeby integracji, nie 
dlatego, że czują się gorsze, wprost przeciwnie, uważają, że reszta dzieci w domu 

procederu), którego postrzegali jako życzliwego, zaufanego, pełnego wigoru i sprytu młodzieńca. 
Dziewczęta za swoje seks usługi otrzymywały od 30 euro (seks oralny) do 100 euro (seks analny). 
Pieniędzy jednak nigdy nie dostawały, przejmował je Łukasz. Pomagali mu dwaj dorośli mężczyźni 
(40 lat) z kręgu osób niedosłyszących, których zadanie polegało na ochranianiu dziewcząt, ale i dba-
niu o ich „lojalność” wobec pracodawcy. 
Za przykład może również posłużyć przypadek chłopców z ośrodka surdopedagogicznego, którzy na 
weekendy wracali autostopem do domów rodzinnych odległych od o 60-80 km. Podczas tych przejaz-
dów sugerowali („przymawiali”) kierowcom możliwość zapłaty w naturze. Ponieważ spotkania z nie-
którymi kierowcami przybrały charakter cykliczności (określona pora, miejsce), opłata za usługi uległa 
modyfikacji: to kierowcy musieli „wypłacić się” za usługę. Cennik w przypadku chłopców (mieli wów-
czas 15-17 lat) określał cenę za seks oralny w wysokości 30 złotych, a za seks analny 70 złotych. 
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dziecka, ośrodku, placówce, to „zgraja bachorów, które nie zaznały prawdziwego 
życia”. Tym samym to one wyznaczają pewne zasady, charakter i intensywność 
interakcji, decydują o zmianie hierarchii w grupie. Paradoksalnie, powstają rela-
cje, które w całości są kształtowane przez osoby z obszaru problemowego. W ta-
kiej sytuacji proces oddziaływań wychowawczych w oczywisty sposób zostaje 
zawieszony i poddany intensywnemu oddziaływaniu niepożądanych wzorców

Biorąc zatem pod uwagę wszystkie kryteria mające wpływ na kształtowanie 
się relacji: grupa rówieśnicza – osoba prostytuująca się możliwym jest wyszcze-
gólnienie 3 rodzajów. Jest to trajektoria oparta na następujących ścieżkach:
1) odrzucenie – ciekawość – zbliżanie się,
2) obojętność – spowszechnienie –  tolerancja / akceptacja,
3) ciekawość – zazdrość – naśladownictwo – zażyłość / konfidencja.

Respondentów poproszono także o refleksje odnoszące się do faktu obecno-
ści osoby prostytuującej się w grupie. Z badań wynika, iż pracownicy instytucji 
pomocowych nie widzą niebezpieczeństw związanych z przebywaniem na te-
renie placówek osób prostytuujących się i co więcej, bagatelizują ten fakt. Dla 
50% z nich nie miało to znaczenia, a zdaniem 34% większość wychowanków 
jest odporna. Prowadzi to do wniosku, iż wpływ i negatywne oddziaływanie 
osób prostytuujących się na pozostałych wychowanków jest ograniczony. 

Takie stanowisko opiekunów koresponduje z deklarowanymi przez nich stra-
tegiami. W sytuacji, kiedy do placówki (ośrodka, do klasy w szkole) trafia osoba 
uprawiająca proceder prostytucji, to pracownicy starają się (potwierdza się w wie-
lu wypowiedziach - 67%) odsunąć od siebie i grupy problem, kierując taką osobę 
do pedagoga szkolnego, psychologa w placówce, policji czy kuratora sądowego.

W wypowiedziach nauczycieli-wychowawców pojawiają się między innymi ta-
kie, jak: „przekazałam sprawę pedagogowi szkolnemu” albo „napisałam opinię do 
poradni psychologiczno-pedagogicznej i poprosiłam, żeby coś z tym zrobili”; „ma-
china ruszyła, ale dziecko zniknęło, uczennica (15 lat) porzuciła szkołę, wobec czego 
problem sam się rozwiązał”. Jeszcze inne argumenty to: „nie mam informacji o losach 
dziecka, bo właśnie kończyło szkołę” (podstawową); lub „rozmawialiśmy na Radzie 
Pedagogicznej. Na początku była to sensacja i gratka, każdy zacierał ręce z zadowole-
nia, że to nie w ich klasie (grupie), potem sprawa przycichła, znormalniała, póki nic się 
więcej wokół tego nie działo problem przysychał i jakoś się żyło”; inny rozmówca do-
daje: „inni nauczyciele odwrócili się od problemu, nie ich klasa, nie ich problem…”. 

Do zaskakujących wypowiedzi ze strony respondentów zaliczyć można 
zacytowany passus: „Czy o osobie wiedziała także grupa rówieśnicza? Od-
powiedź: „Nie, ponieważ nasza placówka nie jest szkołą”. Natomiast na py-
tanie w toku dalszej rozmowy: „Jakie relacje miała ta osoba z rówieśnikami?” 
pada odpowiedź: „Nie wiem” (rozmówcą był wychowawca Ośr. Szk-Wych.  
z 10-letnim stażem, z wykształcenia wojskowy).

Pozostali badani wskazywali na sytuacje, kiedy osoby prostytuujące się wcho-
dząc w grupę generują eskalację zachowań patogennych u pozostałych podopiecz-
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nych, bądź stają się „kozłami ofiarnymi”. I tak, nader często dziewczęta / chłop-
cy, którzy mają problem z narkotykami, alkoholem, są posądzeni o kradzież czy 
rozboje traktują obecność prostytutki / rówieśniczki jako legitymizację dla swojej 
nieprawości. Niekiedy dochodzi również do rywalizacji pomiędzy grupami, które 
sprzyjają i akceptują osoby z kręgu problemowego, a tymi, którzy je odrzucają. 

BLOK 3: Etiologia motywacji wejścia w proceder seks biznesu przez wy-
chowanków oraz specyfika ich aktywności

Zdaniem pracowników instytucji pomocowych dla dzieci i młodzieży głów-
nymi powodami prostytuowania się młodzieży, w tym nieletniej są:
-  trudna sytuacja materialna (53%), 
-  możliwość zarobku (17%),
-  chęć podniesienia standardu własnego życia, szczególnie wśród młodzieży 

uczącej się poza miejscem stałego zamieszkania (17%),
-  potrzeba bycia zaakceptowanym przez grupę (potrzeba zdobycia sobie miej-

sca w grupie rówieśniczej) (19%). 

Zaprezentowana powyżej typologia przyczyn wejścia w proceder prostytucji ma 
charakter ogólny. Jednakże, zdaniem wychowawców / pracowników instytucji po-
mocowych, mogą się one różnić w zależności od płci osób prostytuujących się.

I tak na przykład prawie 2/3 dziewcząt traktuje świadczenie usług seksual-
nych jako zajęcie tymczasowe, którego głównym celem jest zdobycie środków 
finansowych, celem wyjścia z bieżących kłopotów, bądź uzbierania pieniędzy 
na konkretne rzeczy. Decyzję o prostytuowaniu się najczęściej podejmują sa-
modzielnie lub za namową koleżanki. 

Natomiast głównymi motywami prostytuowania się chłopców są przede wszyst-
kim czynniki natury ekonomicznej, w tym przypadku chęć pozyskania środków na 
zaspokojenie różnych własnych potrzeb, ale i potrzeba ograniczenia poczucia „bycia 
gorszym” w grupie. Ze względu na to, że nie dysponują innym możliwościami pozy-
skania pieniędzy, przy wykorzystaniu których mogą zdobyć akceptację rówieśników, 
to prostytuują się. Do równie ważnych przesłanek winno się zaliczyć poszukiwanie 
własnej tożsamości seksualnej przez chłopców. W przypadku adolescentów mamy 
do czynienia z naturalną sekwencją ścieżek biseksualnych. W okoliczności współ-
czesnych kontekstów socjalizacyjnych młodzież jest odbiorcą tak wielu dwuznacz-
nych sugestii, co do samorealizacji w tym zakresie, że niejednokrotnie przyjmuje 
odmienne sposoby jej ekspresji. W przypadku dziewcząt takich dylematów nie ma.

BLOK 4: System wsparcia
Badania obrazują, że wykorzystywana przez wychowawców sieć instytucji 

pomocowych jest ograniczona, a wykorzystywane rozwiązania w przypadkach 
pobytu osób prostytuujących się w placówce są schematyczne i standardowe. 
Ponieważ skala zjawiska nie ma tendencji malejącej można wyciągnąć wnio-
sek, iż przedsięwzięcia te są nieskuteczne. Ponadto z rozkładu odpowiedzi 
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wynika, iż wychowawcy marginalizują w procesie pomocowym rolę rodzi-
ców oraz grup rówieśniczych. Większość pracowników instytucji opiekuńczo- 
-wychowawczych argumentuje, iż dzieci / młodzież, będąca w placówkach, 
przebywa tam najczęściej ze względu albo na pozbawienie przez sąd rodziców 
praw albo też z uwagi na demoralizujący wpływ rówieśników / otoczenia. Tym 
samym ograniczenie kontaktów jest uzasadnionym środkiem wychowawczym. 
W konsekwencji prowadzi to do sytuacji, w której pomocy szuka się przede 
wszystkim wśród instytucji działających w szerokim nurcie represyjno-izola-
cyjnym, a niekoniecznie terapeutyczno-korekcyjno-wychowawczym. Są to 
zatem sądy, kuratorzy sądowi, policja. Jednakże nie należy zapominać, iż nie 
wszystkie dzieci pochodzą z patologicznych rodzin / środowisk. Oznacza to, iż 
zarówno rodzice, jak i rówieśnicy mogliby być nieocenionym ogniwem w pro-
cesie wyprowadzania jednostki z obszaru zachowań ryzykownych.

Pracownicy nie tylko są sceptyczni wobec partycypacji grup pierwotnych 
w procesie terapeutycznym. Wykazują także wyraźną bierność w stosunku do 
pomocy oferowanej przez różnego rodzaju organizacje, stowarzyszenia. Z prze-
prowadzonych wywiadów wynika, iż postawa ta jest projekcją nienajlepszych 
doświadczeń ze współpracy z organizacjami pozarządowymi. Respondenci wska-
zywali przede wszystkim na brak kompetencji i profesjonalnego przygotowania 
osób tam pracujących, podając jako przykład wolontariat, a konkretnie pracę 
street workerów. Zdaniem badanych, niebezpieczeństwa związane z taką formą 
pomocy wynikają z dwóch okoliczności. Po pierwsze, nie zawsze streetworkerzy 
przechodzą specjalistyczne przeszkolenia, co w konsekwencji oznacza, iż ich pra-
ca jest wypadkową zainteresowań, pasji / woli niesienia pomocy innym, czy też 
wiedzy nabytej z książek, a nie pochodzi od praktyków. Po drugie, w przypadku 
źle prowadzonej pracy z wolontariuszami może dojść do obarczenia ich samych 
zbyt dużym obciążeniem, zarówno natury psychicznej, jak i moralnej / obyczajo-
wej. Ten ostatni aspekt sygnalizuje potrzebę przestrzegania norm etycznych, ale 
i dbałości o obie strony kontraktu: pomagającego i osoby wspieranej. 

Ponadto badani wskazywali, iż ilość jednostek specjalizujących się w roz-
wiązywaniu problemów prostytucji wśród nieletnich jest stosunkowo mała 
w porównaniu do tych, które skupiają swoją uwagę na młodzieży narkotyzującej 
się czy uzależnionej od alkoholu. Jest to zatem problem traktowany jako drugo-
rzędny. W sposób naturalny generuje się sytuacja, w której pomoc osobom wy-
wodzącym się z seks-biznesu udzielana jest w oparciu o zawężony krąg osób, 
które niejednokrotnie wykorzystują schematyczne metody rozwiązań. Wśród 
samych podopiecznych rodzi się przeświadczenie, iż jest się „skazanym” na 
współpracę z konkretnym terapeutą, ponieważ jest się w obszarze jej/jego „spe-
cjalności”. Można taką sytuację rozpatrywać jako terapeutyczną konieczność 
budowania poczucia bezpieczeństwa i przewidywalności kontraktu, ale jedno-
cześnie może to być odebrane jako zaszufladkowanie, ograniczające poczucie 
wyjścia z „kręgu osób z obszaru problemowego”.



Pracownicy / wychowawcy podkreślali także dotkliwy brak wypracowanych 
standardów, które określałyby procedury postępowania z osobami prostytuu-
jącymi się. Ponieważ w obecnej sytuacji formalno-prawnej brak jest tego typu 
rozwiązań, większość placówek stara się problem marginalizować, odwołując 
się do następującej strategii: „że coś się robi, ale na ile jest to efektywne, to nie 
ma co sobie tym zaprzątać głowy” (Anna, l.47, staż pracy 15lat, MOS). 

BLOK 5: Uwarunkowania prawne 
Pracowników specjalistycznych ośrodków szkolno-wychowawczych, domów 

dziecka, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, policyjnych izby dziecka, poradni 
psychologiczno-pedagogicznych, policji oraz straży granicznej poproszono o wska-
zanie granicy wieku poniżej której uprawianie stosunków seksualnych z osobą nie-
letnią jest karalne. Niestety, na tle pozostałych zbiorowości poziom wiedzy wśród 
osób zawodowo pracujących z młodzieżą w tym aspekcie jest niepokojący. 

Poprawnych odpowiedzi udzieliło zaledwie 42% badanych. W przypadku 
pozostałych 58% rozkład odpowiedzi wyglądał następująco: 17 % wskazało na 
wiek 16 lat, na 14 lat – 21% oraz na 17 i 18 lat – po 10% respondentów. Staż 
pracy oraz typ placówki nie wpływały na poziom posiadanej wiedzy. Błędne 
interpretacje prawne były udziałem pracowników zarówno z rocznym stażem 
pracy, jak i tych, którzy w zawodzie funkcjonują już 5-8 lat, osób pracujących 
w domach dziecka, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, jak i w placówkach 
otwartych, gdzie zatrudnieni byli jako pedagodzy szkolni. 
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VIII. PROSTYTUCJA NIELETNICH W SIECI  
– ANALIZA TREŚCI FORÓW INTERNETOWYCH

Badania dotyczące analizy treści i sposobów nawiązywania kontaktów w, 
noszących znamiona oferty seksualnej, kierowane do osób poniżej 18. roku ży-
cia jednoznacznie wskazywały, iż w internecie znajdują się materiały i propozy-
cje skierowane nie tylko do osób niepełnoletnich, ale i małoletnich. Najczęściej 
na forach internetowych (w zakresie kategorii wiekowej do 18. roku życia) ofer-
ty seksualne umieszczały osoby w wieku 16 - 17 lat:
- chłopcy w wieku 15-16 lat (45% z ogółu ofert), 
- dziewczęta w wieku 16-17 lat (47% z ogółu ofert).

Propozycje przedkładane przez chłopców miały przede wszystkim charakter 
ofert skierowanych do mężczyzn (79% z ogółu analizowanych ofert), dziew-
częta zaś w niewielkim procencie adresowały je do osób tej samej płci (4,5 % 
z ogółu analizowanych ofert). 

Treść ofert seksualnych chłopców pozwala przypuszczać, że skłonni byli 
oni do podejmowania całej gamy zachowań seksualnych. W niewielkim stopniu 
(17% z ogółu analizowanych ofert) deklarowali chęć zachowania zasad bez-
piecznego seksu. Natomiast na ten aspekt zbliżeń seksualnych zwracały uwa-
gę dziewczęta (najczęściej umieszczają na pierwszym miejscu zapis: „Zdrowa, 
bezpruderyjna, gorąca nastolatka – safer sex za kase” lub w podobnym stylu, 
podkreślają konieczność używania prezerwatyw podczas stosunku). W przy-
padku technik seksualnych żadna z płci nie wskazywała na ograniczenia. 

Oferenci sygnalizowali określone kryteria, jakie winien spełniać potencjalny 
klient. To przede wszystkim zasobność finansowa („bogatemu; ustawionemu 
życiowo”; „sponsorowi z wysokiej półki”; „nadzianemu”; „Panu z dobrym au-
tem”). Natomiast, chcąc zachęcić do siebie, młodzież często pisała: „młodziut-
ki, niedoświadczony; gorąca, nie zmanierowana; nastolatka o mocnym tempe-
ramencie; uczennica, dla nauczyciela; sympatyczny, szuka taty; młody ogier, 
z dużą pałą; czuła, bezradna, opiekuna szuka; oddam się męskiemu w zamian 
za wierność; zdrowa, nie tykana; chętny na wszystko, sex bez ograniczeń; mój 
pierwszy raz; kto mnie wprowadzi”. 

W ofertach znajdowały się także informacje dotyczące miejsca spotkania. 
Do najczęściej wymienianych należały: hotele, mieszkanie sponsora, samo-
chód, plener; w przypadku chłopców również: dom klienta, miejsce w mieście 
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– najczęściej jakiś „wu-cet”. Proponowane stawki były bardzo zróżnicowane. 
Należy uznać, że chłopcy mogą zarobić więcej w krótszym czasie, choć mają 
większy kłopot z nawiązaniem kontraktu. Dziewczętom jest łatwiej znaleźć 
klientów, lecz stawki są niższe, gdyż także podaż jest większa. Cena wahała 
się od (uśrednione, minimalne stawki, w sytuacji gdy oferent może jeszcze 
negocjować) 10 złotych za seks oralny, do 70-80 złotych za seks analny. 

Tabela nr. 1: Formularz obserwacji ofert w cyberspace,  
dokonanych na przełomie stycznia - listopada 2006 roku

Data ob-
serwacji

Obiekt (krótki opis: ilość 
osób na czacie tematyka 
czatu, godzina obserwa-
cji); serwisy ogłoszenio-
we: znajomi.pl; randka.
pl; seksolatki.pl; ency-
klopedia.seksu.pl; 

Liczba ofert seksu-
alnych osób poniżej 
18. roku życia; 

Liczba ofert 
seksualnych 
osób powyżej 
18. roku 
życia 

Liczba zweryfikowanych 
kontaktów, czyli nawiąza-
nych relacji (potwierdzenie 
nr. telefonu, adres mailowy, 
numer GG, ustalone warunki 
kontraktu)

Styczeń 
2006

Czateria: Wrocław, To-
warzyskie, Seks-20 latki, 
gejowo.pl; czat.wp.pl;
Nastolatki.pl;  serwisy 
ogłoszeniowe: znajomi.
pl; randka.pl; seksolatki.
pl; encyklopedia.seksu.pl;
W dniach 10 - 17.01.06, 
łącznie 54 oferty, 
w tym♀ 32; ♂ 22, komer-
cyjne 30/ 22

Stałych 7 – w tym 
4 chłopców i 3 
dziewczęta, spora-
dycznie 5 innych 
osób, w tym „seks 
za ferie” lub „kasa 
na zimowisko” oba 
zresztą dotyczą 
chłopców; pozostałe 
3 to dziewczęta;

16 ♂ i 26 ♀

♂- zweryfikowano 8 przy-
padków, spotkawszy się 
z chłopakami najpierw na GG, 
później doprowadzając do 
spotkania w „realu”; zapropo-
nowano pomoc ze strony Misji 
Dworcowej - dwa przypadki 
prowadzono z sukcesem; ♀ 
- zweryfikowano 12 przypad-
ków, spotkanie w realu doko-
nano w 8 przypadkach, z czego 
3 dziewczęta wyraziły zgodę 
na współpracę z instytucjami 
pomocowymi, z czasem je 
zerwały

Marzec 
2006

Czateria: Wrocław, To-
warzyskie, Seks-20 latki, 
gejowo.pl; czat.wp.pl;
Nastolatki.pl;  serwisy 
ogłoszeniowe: znajomi.
pl; randka.pl; seksolatki.
pl; encyklopedia.seksu.pl;
W dniach 28.02- 
16.03.06, łącznie 43 
oferty, w tym ♀ 27; ♂ 16, 
komercyjne 24/16;

Stałych 14 osób 
-  w tym 8 ♂ i 6♀; 
sporadycznie poja-
wiają się 4 chłopcy 
i 5 dziewcząt; naj-
częściej oferta zwią-
zana jest z czasem 
ferii i/ lub prezenta-
mi na  walentynki 
- nie mam na prezent 
dla dziewczyny/ 
chłopaka

8 ♂ i 21 ♀

♂ - zweryfikowano zaledwie 2 
przypadki, brak chęci współ-
pracy, spotkania, blokada lub 
„indor”;  ♀- zweryfikowano 6 
przypadków, z czego 4 to lice-
alistki z dwóch prestiżowych 
liceów Dolnośląskich oraz 2 
to gimnazjalistki ze Świdnicy 
i Oławy; podjęto rozmowy - 
propozycję pomocy odrzucono;
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Maj 2006

Czateria: Wrocław, To-
warzyskie, Seks-20 latki, 
gejowo.pl; czat.wp.pl;
Nastolatki.pl;  serwisy 
ogłoszeniowe: znajomi.
pl; randka.pl; seksolatki.
pl; encyklopedia.seksu.pl;
W dniach 30.04 -10.05.06 
łącznie 44 ofert, w tym 
♀ 25; ♂ 19, komercyjne 
25 / 19

Stałych 22 osób- 
w tym 13 ♀ i 9 ♂; 
sporadycznie po-
jawia się 5 innych 
osób, są to ♀; 
motywacja – kasa 
na wakacje, kasa na 
ciuchy, kasa na kon-
certy; kasa, a dlacze-
go by nie, skoro daje 
ci przyjemność

10 ♂ i 12 ♀

♂- zweryfikowano, 6 chłop-
ców, wśród których pojawił 
się uczeń 3 klasy gimnazjum 
który, zbierał na mecz żuż-
lowy; inny (też 3 kl. gimn.) 
chciał kupić ptaka do pary, 
gdyż jeden mu zdechł; dwaj 
licealiści, zarabiali na letnie 
wakacje; ostatni dwaj zaś „ro-
bili to za kasę”, gdyż za każdą 
pracę trzeba płacić; w trzech 
przypadkach udzielono sku-
tecznego wsparcia, porozu-
miano się z rodzicami, chłopcy 
funkcjonują poza problemem; 
♀- zweryfikowano poprzez 
różne kontakty 10 dziewcząt, 
którym zaproponowano 
pomoc, trzy odpowiedziały 
twierdząco, w ich przypadku 
chodziło o zarobkowanie na 
potrzeby bytowe rodzeństwa, 
rodziny w ogóle, zaś osoby 
te wywodziły się z obszaru 
głębokiej patologii; pozostałe 
zignorowały ofertę pomocy

Lipiec 
2006

Czateria: Wrocław, To-
warzyskie, Seks-20 latki, 
gejowo.pl; czat.wp.pl;
Nastolatki.pl;  serwisy 
ogłoszeniowe: znajomi.
pl; randka.pl; seksolatki.
pl; encyklopedia.seksu.pl;
W dniach 30.06.-10.07.06 
łącznie 45 ofert, w tym 
♀ 26; ♂ 19, komercyjne 
22 / 19

Stałych  23 osoby- 
w tym 13 ♀ i 10 ♂, 
sporadycznie poja-
wiają się inne osoby 
- z czego 4 to ♂, 5 
to♀. Deklarują chęć 
odbycia podróży 
życia, umilenia wa-
kacyjnych - urlopo-
wych planów poten-
cjalnym sponsorom, 
zarobienia na swoje 
potrzeby związane 
z wakacjami

9 ♂  i 9 ♀

Podjęto udany kontakt z 3 chło-
pakami, okazali się wychowan-
kami ośrodków szkolno-wy-
chowawczych, którzy na czas 
wakacji zostali „wypisani” do 
domu. Okazało się, że w domu 
sytuacja wychowawczo - ro-
dzinna nie uległa zmianie, więc 
chłopcy - czy to zarabiając na 
potrzeby młodszego rodzeń-
stwa - wrócili do znanej sobie 
praktyki; czy też zarabiając 
na swoje przetrwanie weszli 
w seks-biznes - przymówieni 
do tego przez „kumpli z ośrod-
ka”; w przypadku dziewcząt 
nawiązano kontakt z 5 z nich, 
które szukały pracy na waka-
cje, poza tym (już) zarabiały na 
poczet przyszłego roku szkol-
nego - „wynajem stancji we 
Wrocku”, weszły w kontrakt 
pomocowy - uzyskały wsparcie 
socjalne, udało się znaleźć tań-
szą ofertę stancji, skierowano 
je do konsultacji psychologicz-
nej, seksuologicznej, podjęto 
współpracę z rodzicami;



VIII. prostytucja nIeletnIch W sIecI160

Wrzesień 
2006

Czateria: Wrocław, To-
warzyskie, Seks-20 latki, 
gejowo.pl; czat.wp.pl;
Nastolatki.pl;  serwisy 
ogłoszeniowe: znajomi.
pl; randka.pl; seksolatki.
pl; encyklopedia.seksu.pl;
W dniach 30.08- 10.09.06 
łącznie 74 oferty, w tym 
♀ 40; ♂ 34, komercyjne 
37/34

Stałe 27 osób, z cze-
go większość dekla-
ruje zainteresowanie 
zarobieniem na 
podręczniki, stancję, 
bilet miesięczny do 
szkoły, wyposażenie 
szkolne, ale także 
znajduje w ofercie 
- „pilna uczennica 
do wzięcia” szansę 
na podbicie stawki; 
10♀ i 7  ♂

27 ♂ i 27♀

W okresie tym podjęto udane 
rozmowy 5 chłopakami oraz 
7 dziewczętami, którzy mimo 
wstępnego oporu i niedowie-
rzaniu, że coś takiego mogło 
im się przytrafić (to znaczy, 
iż zostały zidentyfikowane), 
podjęli próbę wycofania się 
z seks-aktywności. Wystar-
czyło  przypomnieć określone 
zasady, wartości i wskazać na 
budowanie szacunku do sa-
mych siebie.

Paździer-
nik 2006

Czateria: Wrocław, To-
warzyskie, Seks-20 latki, 
gejowo.pl; czat.wp.pl;
Nastolatki.pl;  serwisy 
ogłoszeniowe: znajomi.
pl; randka.pl; seksolatki.
pl; encyklopedia.seksu.pl;
W dniach 1.01.06 - 
10.10.06 łącznie 70 ofert, 
w tym♀ 40; ♂ 30, komer-
cyjne 35/30 

5 ofert 15-latków;
3 oferty 16-latków;  
5 ofert 17-latków;
2 oferty 18-latków

3 oferty  
21-latków;
4 oferty  
23-latków;

15-latek - Bartek, Świdnica - 
cena 100 za godzine, full servis 
bez gumy; tel. xxx 023 245, 
GG 12 3xx 786; maila 

Listopad 
2006

Czateria: Wrocław, To-
warzyskie, Seks-20 latki, 
gejowo.pl; czat.wp.pl;
Nastolatki.pl;  serwisy 
ogłoszeniowe: znajomi.
pl; randka.pl; seksolatki.
pl; encyklopedia.seksu.pl;
serwis ogłoszeniowy na 
gejowo.pl, Miasto Wroc-
ław, ogłoszenia z dni 10 
11.06 – 17.11. 2006, łącz-
nie 54; w tym ♀ 30; ♂ 24, 
komercyjne 30 / 24; 

3 oferty 17-latków ; 
5 ofert 16-latków;  
4 oferty 15-latków; 
10 ofert 18-latków;

3 oferty  
19-latków;  
2 oferty  
20-latków;

15-latek, Wrocław Krzyki; 
seks za kase 200 zl za godzine, 
pasywny; nr. GG...../tel...../
www....../
itd.....

Ponieważ propozycji o charakterze seksualnym można odnaleźć w interne-
cie coraz więcej, watro zwrócić uwagę na następujące problemy w monitorowa-
niu tej właśnie przestrzeni:
a) przestrzeń ta bardzo często pozostaje poza kontrolą rodziców / opiekunów 

prawnych, którzy albo ignorują to co robi ich dziecko, albo nie uświadamiają 
sobie zagrożeń, albo też nie potrafią sami korzystać z komputera, pozostające-
go tym samym tylko i wyłącznie w dyspozycji dziecka,

b) sami nastoletni użytkownicy często nie zdają sobie sprawy z zagrożeń, jakie 
niesie nieumiejętne korzystanie z przestrzeni internetowej (po zabawnym in-
cydencie na czacie może okazać się, iż ktoś szantażuje, nagabuje nastolatka),

c) jednakże, co warto pamiętać:
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● młodzi użytkownicy, jeśli korzystają z internetu w celu nawiązania kontak-
tów seksualnych, posiadają dużą umiejętność jego użytkowania, potrafią czy-
nić to w sposób ostrożny, maskując po sobie ślady bytności na określonych 
stronach; posiadają wiele internetowych tożsamości (co może prowadzić do 
tego, iż sami gubią się w tym kim są, a kim się stają wchodząc w wielość 
osobowości),

● mogą się uzależnić zarówno od medium, jakim się posługują, jak i od tema-
tyki, której tam poszukują. 

Poniżej - historia Magdy, dziewczyny, która prostytuuje się od 17. roku życia. 

Mam na imię Magda. Urodziłam się 24 lata temu w malutkiej wsi w woj. jele-
niogórskim. W moim domu nigdy nie było tak jak powinno. Mieszkałam z matką, 
trzema starszymi braćmi i siostrą, która ma teraz 15 lat. Mój ojciec odszedł od 
matki zaraz po tym jak urodziła się moja młodsza siostra. Stwierdził, że to matki 
wina, że znów zaszła w ciąże i że nie będzie wychowywał „bękarta”. Tyle wiem. 
Nigdy go więcej nie widziałam. Wyjechał za granicę. Matka nie miała pracy, 
nas było pięcioro rodzeństwa, ojciec nie płacił alimentów, w ogóle do dzisiaj 
nie mam pojęcia, gdzie przebywa, nawet w jakim kraju, nic. Było nam bardzo 
ciężko, gdyż matka nie pracowała. Odkąd pamiętam w domu była bieda, bieda 
i jeszcze raz bieda. Zawsze zazdrościłam koleżankom nowych zabawek, ubrań, 
tego, że mogły jeździć na szkolne wycieczki, w góry czy nad morze. Zawsze sobie 
w duchu powtarzałam, że ja im jeszcze pokaże, że to one będą mi zazdrościły. 
I rzeczywiście przyszedł taki moment, że nagle te pieniądze w domu się poja-
wiały. Mama wychodziła do pracy późnym popołudniem, wracała nad ranem. 
Mówiła nam, że znalazła taką pracę i że teraz będzie nam łatwiej, że ta praca 
jest właśnie w takim systemie zmianowym. Nikt z nas nie podejrzewał, że był 
dziwką, aż do momentu, gdy przyszła pewnego ranka do domu cała poobijana, 
posiniaczona. Ja miałam wtedy 14 lat. Jak na swój wiek byłam bardziej „doj-
rzalsza” niż rówieśnicy. Podsłuchałam kiedyś, jak mama opowiadała ciotce, co 
jej się tej nocy przytrafiło. Wtedy zrozumiałam do jakiej pracy mama chodzi. 
Fakt – miałam żal, za to że kłamała nas, również żal miałam za to, co robi, gdyż 
nie uważałam wtedy, że jest to właściwe, ale z drugiej strony, nasze życie od 
czasu, gdy mama zaczęła pracować zmieniło się kolosalnie.

Nie odważyłam się wtedy z nią o tym pogadać, chyba bałam się, że wrócą 
znów te czasy, że w domu będzie ubogo. A tak miałam praktycznie to czego sobie 
zażyczyłam. Dorównałam rówieśnikom. Gdy skończyłam szkołę popracowałam 
za „psie” pieniądze jako salowa w szpitalu, bo taki zawód sobie wybrałam. Jed-
nak w praktyce okazało się, że nie jest to, co w życiu chcę robić. Za wiele trudu, 
za tak małe pieniądze. Chciałam czegoś więcej, czegoś co będzie dawało pienią-
dze i pozwalało na odjazdowe ciuchy, balangi i alkohol. Poszłam w ślady matki, 
gdyż wiedziałam, że tam przynajmniej idzie czegoś się dorobić i nie bardzo na-
robić. Robiłam to już wcześniej z mężczyznami i przyznam, że seks był dla mnie 



czymś wspaniałym. Uwielbiałam krótkie romanse - romantyczny wypad do kina, 
potem jakaś kolacja, następnie szybki „numerek” z tyłu samochodu. Na drugiej 
randce też było zawsze fajnie, dostawałam jakiś drobny prezencik. Wkurzało 
mnie tylko, jak facet zaczynał gadać o naszej wspólnej przyszłości itd. Przecież 
mi chodziło tylko o dobrą zabawę - trochę urozmaicenia. Tak więc spróbowa-
łam raz, drugi, trzeci… I na dzień dzisiejszy uważam, że znalazłam to, co chcę 
w życiu robić. Na własne oczy widziałam jak matka odmieniła nasze życie gdy 
została prostytutką. Nie uważam, że jest coś w tym złego, wiem, że chciała dla 
nas jak najlepiej, że w ogóle robiła to dla nas. Żeby w życiu było lepiej. 

Ja jeszcze jestem młoda, nie mam dzieci, nie mam faceta, czasem myślę sobie 
jak to moje życie będzie wyglądało kiedyś za parę lat. Z jednej strony marzy mi 
się, by był ktoś przy moim boku taki na stałe, wiem, że samej jest ciężko wycho-
wywać dzieci itd. Ale z tej drugiej strony nie wyobrażam sobie jakby było, gdy-
bym z tego zrezygnowała, ze sprzedawania się. Jeszcze nie wiem, co wybiorę. 
Teraz jest mi dobrze. Żyję jak chcę, robię co chcę. 

A jak życie wygląda moje codzienne życie? Dziwką jestem od 7 lat. Tzn. mia-
łam 17 jak zaczęłam pracować. Wciągnęła mnie koleżanka – był to mały Night 
Club w Łęknicy. Na początku to byłam trochę niepewna, jakby przestraszona. 
Najgorszy był pierwszy raz, gdy robiłam to za pieniądze, czułam się taka brudna 
i zła. Ale jak dostałam zapłatę i stać mnie było na coś fajnego, szybko zapomnia-
łam o wstydzie. Potem był bardzo fantastyczny czas, zaaklimatyzowałam się, 
każdy dzień przynosił nowe doświadczenia i oczywiście pieniądze. Teraz jest to 
normalka dla mnie. Przyzwyczaiłam się do tego stopnia, że czuję się jakbym szła 
normalnie do roboty. 

Klienci trafiają się różni. Nie czuję żadnego wstydu, kiedyś czułam się gor-
sza, troszkę upokorzona. Teraz zrozumiałam, że nie mam się czego wstydzić. 
Dzięki temu godnie żyję, mam na chleb, chodzę modnie ubrana, bardziej jako 
dziecko wstydziłam się biedy. Bardziej bolało i było przykro, gdy chodziłam 
głodna. Pamiętam te czasy i nie chcę do nich powrócić...
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IX. WNIOSKI

■ Badania dotyczące prostytucji „nieletnich” po raz kolejny potwierdziły wy-
stępowanie wyraźnych różnic międzypokoleniowych dotyczących oceny, 
skali oraz istoty zjawisk patogennych. Świat młodzieży i wyobrażenia tego 
świata przez ludzi dorosłych cechuje wielość znaczeń, kontekstów, różno-
rodność wartości oraz stereotypów. Obraz młodzieży, widziany oczyma 
dorosłych mieszkańców regionu, jest nader pesymistyczny. Młodzi Dolno-
ślązacy są postrzegani jako kategoria cechująca się roszczeniowym stosun-
kiem do życia, skupiona na konsumpcjonizmie oraz realizacji tylko włas-
nych potrzeb, niekiedy także kosztem wspólnoty, w tym lokalnej. Co wię-
cej, współczesna młodzież, zdaniem pozostałych kategorii, generuje także 
szereg problemów społecznych, w tym kryminogennych. Kryminogenne 
skłonności młodzieży stanowią, według Dolnoślązaków, poważniejszy 
problem dla społeczności lokalnej niż przestępczość dorosłych. Natomiast 
sama młodzież postrzega swoich rówieśników zupełnie inaczej. Dla nich, 
podobnie jak i dla pozostałych kategorii respondentów, najważniejsze są: 
miłość, rodzina, zdrowie i religia (wiara, Bóg), czyli wartości, które cenio-
ne są przez ogół Polaków. Rodzina, zdaniem młodzieży, jest podmiotem, 
z którym łączy ich nie tylko więź emocjonalna, ale również szacunek i za-
ufanie. Jednocześnie młodzi ludzie postrzegają rodziców jako osoby, które 
nie zawsze potrafią pomóc im w rozwiązaniu ich problemów, zwłaszcza po-
ważnych i wstydliwych. Natomiast wartości, którymi młodzież najrzadziej 
kieruje się w życiu to zachłanność, przemoc, zazdrość, cwaniactwo i ego-
izm. Tym samym, kształtowana w oparciu o tak odmienne paradygmaty 
przestrzeń społeczna jest pozbawiona elementu współpracy i zrozumienia. 

■ Efektem tego jest brak komunikacji w transmisji autentycznych doświad-
czeń i przeżyć, „życzeniowe”, ale także niekiedy i krzywdzące myślenie 
o młodzieży, czy w końcu przyjmowanie rozmaitych sekwencji decyzji 
– nie zawsze właściwych – które tłumaczyłyby / krytykowały jej zachowa-
nia. Tym samym, pogłębia się brak umiejętności bezpośredniej konfrontacji 
z ludźmi młodymi i ich sposobem myślenia.

■ Jednocześnie, w obliczu zmian zachodzących we współczesnym społeczeń-
stwie polskim, sami dorośli wydają się być zagubieni. Brak umiejętności 
komunikacji z ludźmi młodymi, lęki i stereotypy wypełniające płaszczyznę 
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porozumienia mogą zatem wynikać nie tyle z ich złej woli, ile być efektem 
zbyt szybko zachodzących przemian modernistycznych i postmodernistycz-
nych w zbiorowościach, w tym lokalnych.

■ Jednocześnie Dolnoślązacy jawią się jako społeczność wrażliwa na zjawiska 
patogenne oraz posiadająca elementarną wiedzę na temat procederu prostytucji, 
przyczyn i związanych z tym niebezpieczeństw. Respondenci mają świadomość 
czym jest prostytucja i najczęściej kojarzą ją ze świadczeniem usług seksual-
nych w celu osiągania korzyści majątkowych. Większość respondentów wie, 
że prostytuowanie się osób nieletnich jest w Polsce traktowane jako przestęp-
stwo. Potwierdzili także, iż współcześnie proceder ten uprawiają tak chłopcy, 
jak i dziewczęta. Jednocześnie we wszystkich przebadanych zbiorowościach po-
jawił się odsetek badanych, którzy identyfikowali pojęcie prostytucji nie tylko 
z cielesnością, ale z jej wewnętrznym / duchowym wymiarem, głównie jako 
skutek zagubienia, a także jako sprzedawanie własnej godności. Większość 
respondentów różnicowała przyczyny prostytucji wśród nieletnich, wskazując 
najczęściej na jej wymiar materialny oraz aksjologiczno –emocjonalny.

■ Dla prawie 80% badanych prostytucja jest zjawiskiem nagannym, z uwzględ-
nieniem wymiaru moralnego. Oznacza to, iż społeczność województwa 
dolnośląskiego, w tym powiatów przygranicznych, jest daleka w określa-
niu swoich postaw wobec systemu społecznego przez pryzmat relatywizmu 
postmodernistycznego. Społeczność lokalna charakteryzuje się zatem przy-
jęciem dość jednoznacznych kryteriów moralnych wyborów. Oznacza to, iż 
odpowiedź na pytanie: czy postawy moralne Dolnoślązaków odpowiadają 
kierunkowi zmian, które w wyniku procesów modernizacyjnych zachodzą 
w społeczeństwach zachodnioeuropejskich, brzmi negatywnie. Prowadzi to 
więc do wniosku, iż badani nie mają problemów z określeniem zjawisk spo-
łecznych jako „normalne” / dobre oraz jako patogenne / złe. 

■ Z drugiej jednak strony, postawa Dolnoślązaków wobec procederu i osób prosty-
tuujących się nie jest koherentna, to znaczy: mając podstawową wiedzę na temat 
tego, czym jest prostytucja nieletnich i jednocześnie deklarując brak akceptacji 
wobec takiej formy aktywności ludzi młodych, Dolnoślązacy nie podejmują zde-
cydowanych działań (na różnych szczeblach swej aktywności) celem ograniczenia 
tego zjawiska. Co więcej, osoby korzystające z oferty seks-biznesowej z udziałem 
nieletnich nie napotkały na jednoznaczną dezaprobatę ze strony badanych zbioro-
wości. Respondenci częściej wyrażali zdziwienie aniżeli ostracyzm czy odrzuce-
nie. Zaledwie ¼ mieszkańców i 50% liderów oceniła takie zachowania za dewia-
cyjne. Tym samym Dolnoślązacy (mieszkańcy i liderzy społecznoúci lokalnych) 
albo wypierali ze świadomości fakt istnienia takiego procederu albo też starali się 
nie dostrzegać niebezpieczeństw z tym związanych.

■ Brak praktycznych rozwiązań służących ograniczeniu procederu prostytucji 
wśród nieletnich jest szczególnie widoczny wśród liderów oraz pracowników 
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systemu pomocy społecznej. Badania jednoznacznie pokazały, iż osoby okre-
ślane mianem liderzy nie są świadomi roli animatora życia społecznego. Nie 
postrzegają siebie jako podmioty, które mogą wpływać na to, co dzieje się 
w ich miejscu zamieszkania. Tym samym nie czują się współodpowiedzialni 
za kształtowanie społeczności lokalnej oraz procesów w niej zachodzących, 
zarówno mających charakter stymulujący, jak i destrukcyjnie wpływających 
na funkcjonowanie systemu społecznego. Oznacza to, iż liderzy wykazują 
niski poziom potencjału obywatelskiego oraz umiejętności postrzegania spo-
łeczności lokalnej jako „systemu naczyń połączonych”, w którym działania 
podejmowane przez różne podmioty winy być komplementarne. 

■ Wyłaniająca się z badań postawa liderów wyraźnie odbiega od oczekiwań, jakie 
Dolnoślązacy mają wobec moderatorów życia lokalnego. Respondenci jedno-
znacznie wyrazili swe opinie na temat podmiotów, które winny partycypować 
w rozwiązywaniu problemów o naturze społecznej. Obok rodziny, to właśnie 
poziom lokalny, a konkretnie funkcjonujące w ramach gminy struktury winny 
wspierać jednostki nieumiejące radzić sobie w przestrzeni społecznej.

■ Niski poziom wiedzy na temat patogennego wymiaru prostytucji nieletnich, 
a także nieumiejętność rozwiązywania konkretnych problemów skorelo-
wanych z tym zjawiskiem cechuje pracowników systemu pomocy społecz-
nej. Ta kategoria respondentów wykazuje bierność w kontekście prewencji 
i przeciwdziałania prostytucji „nieletnich” i, co więcej, jest zainteresowana 
ukrywaniem występujących wśród podopiecznych przejawów tego zjawi-
ska. W przypadku pracowników systemu pomocy społecznej, taki stan rze-
czy wynika z następujących przesłanek:

a) braku systemowych rozwiązań dotyczących sposobów pracy z osobami wy-
chodzącymi się z procederu prostytucji;

b) deficytu praktycznych umiejętności wśród personelu pomocniczego w pracy 
z takimi osobami;

c) braku gotowości, ale i możliwości do indywidualnej pracy z każdą z osób, 
z uwagi na niski poziom motywacji oraz ograniczenia organizacyjne czy 
finansowe;

d) niedostatecznego wsparcia pośród samych współpracowników, a także bra-
ku systemowej superwizji pracowników systemu pomocy socjalnej.

■ Ponadto warto podkreślić, iż wrażliwość Dolnoślązaków na problemy związane 
z prostytucją nieletnich nie koresponduje z ich wiedzą na temat zagrożeń skore-
lowanych z tym procederem, w tym głównie pedofilią. Dorośli, w tym liderzy, 
wykazują niski poziom wiedzy na temat istoty zjawiska pedofilii, co przejawia 
się między innymi w braku rozeznania odnośnie podstawowych zasad pomocy, 
jakiej należy udzielić ofiarom przemocy, w tym przemocy seksualnej.
Deficyt wiedzy na temat istoty oraz zagrożeń związanych z pedofilią nie 
charakteryzuje tylko moderatorów życia społecznego, ale także osoby pra-



cujące bezpośrednio z młodzieżą: nauczycieli, pedagogów, wychowawców 
w ośrodkach różnego typu. 

■ Niezależnie jednak od dość wysokiego ogólnego poziomu wiedzy, a także 
pasywności na płaszczyźnie konkretnych działań respondenci wskazują na 
konieczność podjęcia wieloaspektowej edukacji seksualnej młodzieży, po-
cząwszy od wspólnot pierwotnych, takich jak rodzina, poprzez wtórne, ze 
szczególnym uwzględnieniem szkoły. Rola i znaczenie rodziny w procesie 
edukacji seksualnej jest tym bardziej istotna, iż w opinii młodych ludzi cie-
szy się ona większym uznaniem (szacunek, zaufanie) aniżeli inne postacie 
i instytucje życia społecznego. Jest to znamienne tym bardziej, iż badania 
wskazują na pogłębiający się kryzys szkoły i marginalizowanie przez sa-
mych uczniów znaczenia w procesie wychowawczym tej instytucji. Bada-
nia ujawniają także, iż środowisko szkolne charakteryzuje deficyt w sferze 
przekazu wartości i norm, brak wystarczającej dbałości o przedkładane 
wzorce zachowań i wzory osobowe młodzieży. Ten trend jest zauważalny 
niezależnie od miejsca zamieszkania młodzieży. 

■ Zmienna miejsce zamieszkania jest jednak istotnym kryterium w przypadku 
charakterystyki stosunku Dolnoślązaków wobec odmienności seksualnych. 
Wyniki badań potwierdzają, iż na obszarach wiejskich więzi terytorialne 
oraz sąsiedzkie są silniejsze aniżeli w zbiorowościach miejskich, co wynika 
z hermetyczności i przywiązania do tradycji tych wspólnot. Egzemplifikacją 
tego zjawiska jest, między innymi, o wiele mniejsze zrozumienie dla od-
mienności seksualnych, co jednak nie prowadzi do zachowań agresywnych. 
Oznacza to, iż mieszkańcy obszarów wiejskich wykazują tolerancję wobec 
osób homoseksualnych, a nie akceptację. Co więcej, stosunek do osób o od-
miennych orientacjach seksualnych jest pochodną wykształcenia. Wyższy 
odsetek osób z wyższym wykształceniem, występujący w miastach prowa-
dzi do akceptacji, a nie tylko tolerancji. 
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X. REKOMENDACJE

Koniecznym wydaje się kontynuowanie oraz inicjacja działań i prac wynikają-
cych zarówno z badań, jak i realizacji całego przedsięwzięcia Roku 2006 na Dol-
nym Śląsku. Do najważniejszych i jednocześnie zalecanych rekomenduje się: 

■ Będącą kontynuacją Roku 2006 kampanię społeczną, której celem nie byłoby 
uwrażliwianie Dolnoślązaków na występowanie w systemie społecznym prostytu-
cji nieletnich, ponieważ owa wrażliwość jest, ale akcentującą skalę tego zjawiska, 
niebezpieczeństwa z tym związane i wypracowane już rozwiązania systemowo – 
instytucjonalne, które ukierunkowane są na pomoc ofiarom przemocy seksualnej.

■ Głównym adresatem akcji winny być nie tylko osoby borykające się z tym prob-
lemem, ale także ci, które z racji tytułu prawnego oraz obowiązków zawodowych 
pracują z ludźmi młodymi. 

■ W kampanii informacyjnej winno być zaangażowanych maksymalnie dużo po-
staci / instytucji funkcjonujących w systemie społecznym (jednostek zarówno 
państwowych, jak i pozarządowych), z uwzględnieniem samego Kościoła kato-
lickiego. Ponieważ badani sygnalizowali, że w ich ocenie ważną rolę w realizo-
waniu działań pomocowo – korekcyjno - profilaktycznych odgrywa ten podmiot 
życia publicznego oraz jego agendy (stowarzyszenia, wspólnoty, duszpasterstwa), 
to w naturalny sposób staje się on sprzymierzeńcem w walce z jedną z patologii 
występujących w systemie społecznym. 

■ Komplementarnym wobec kampanii / akcji informacyjnej winien być monitoring 
zjawiska prostytucji, ze szczególnym uwzględnieniem prostytucji nieletnich, na 
badanym obszarze.

■ Wykorzystywanie w znacznie szerszym stopniu już istniejących metod, procedur 
i podmiotów wspierających osoby wychodzące z procederu, jak również jednost-
ki borykające się z problemami będącymi pochodnymi prostytuowania się. Nale-
ży podkreślić szczególną rolę, jaką mogą pełnić (i to czynią) poradnie rodzinne, 
ośrodki interwencji kryzysowej, stowarzyszenia i organizacje (zarówno polskie, 
jak i międzynarodowe), których celem jest między innymi pomoc osobom do-
świadczanym przemocy seksualnej.

■ Ponieważ prostytucja nieletnich jest zjawiskiem występującym nie tylko na ob-
szarze Dolnego Śląska czy nawet Polski, koniecznym jest koordynacja działań na 



szczeblu tak regionalnym, jak i państwowym, a w przyszłości może i międzyna-
rodowym. Współpraca ta winna również zmierzać do poszerzenia zakresu syste-
mowych działań diagnostyczno-profilaktycznych w odniesieniu do zjawisk zwią-
zanych z seks-biznesem, zwrócenia szczególnej uwagi na przestrzeń internetu, 
telefonii komórkowej, a nawet prasy, w tym przede wszystkim młodzieżowej.

■ Projekcją koordynacji działań na poziomie ponadnarodowym może być w formie 
pilotażu (a następnie jako stały element) współpraca w ramach Euroregionów za-
równo na płaszczyźnie diagnostycznej, profilaktyczno-prewencyjnej, jak i korek-
cyjno-pomocowej.

■ Ponieważ region Dolnego Śląska jako pierwszy w kraju został poddany takim 
badaniom i realizowanym podczas nich warsztatom koniecznym wydaje się kon-
tynuacja tego typu przedsięwzięć i objęcie nimi całości szkół gimnazjalnych i po-
nadgimnazjalnych. 

■ Kampania edukacyjna prowadzona w szkołach może zostać wsparta ewaluacją 
działań lokalnych Falochronów, stworzonych i zainicjowanych w ramach Roku 
2006 na Dolnym Śląsku.

■ Na tym etapie działań szczególnie istotną jest rola Kuratorium Oświaty we Wroc-
ławiu, które może wystąpić z inicjatywą zmierzającą do objęcia systemową po-
mocą pedagogiczno-psychologiczną rodziców dzieci dotkniętych przemocą sek-
sualną. W przyszłości może to prowadzić do podjęcia inicjatywy ustawodawczej 
(na przykład w formie inicjatywy ludowej / obywatelskiej) zobowiązującej rodzi-
ców do współpracy ze szkołą w rozwiązywaniu problemów wychowawczych do 
czasu przebywania w niej dziecka.

■ Ponadto wskazanym jest kontynuacja szkoleń dla pracowników edukacyjnych 
i kadr służb społecznych, które pozwoliłyby wprowadzić w specyfikę pracy 
z osobami prostytuującymi się. Dodatkowo tematyka szkoleń powinna uwzględ-
niać problem pedofilii, jej rozpoznawania oraz systemu wsparcia.

■ Wzmocnieniu powinny ulec także działania o charakterze pomocowo-prewen-
cyjnym podejmowane w sieci placówek zamkniętych i półotwartych, w celu 
udrożnienia i usprawnienia realizowanych już działań wychowawczo-resocjaliza-
cyjnych. 

■  Całość kampanii może zostać wsparta przez powołanie stałego zespołu (3-5) su-
perwizorów, którzy podejmowaliby niezbędne działania wobec zespołów pracowni-
ków, którzy poruszają się w tzw. obszarach trudnych, a takiego wsparcia nie mają.

■ Niezwykle przydatna jest także kontynuacja merytorycznej współpracy pomię-
dzy dotychczasowymi partnerami realizującymi przedsięwzięcie Roku 2006 na 
Dolnym Śląsku: Kuratorium Oświaty, Komenda Wojewódzka Policji, Dolnoślą-
ski Ośrodek Polityki Społecznej, Wydział Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego), 
uzupełniona o kooperację przedsięwzięć ze służbami podległymi Wojewodzie 
Dolnośląskiemu oraz z wymiarem sądownictwa (kuratorzy sądowi).
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