
 

Anna DYLĄG 

Uniwersytet Łódzki 

Abc Sun Energy  

 

ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA I ENERGETYCZNA 

MŁODZIEŻY DUŻEGO I MAŁEGO MIASTA  

W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 

 

 

1. Wstęp 

 Przez wiele stuleci rozwój technologii pozyskiwania energii na 

świecie był do siebie bardzo zbliżony. W różnych zakątkach globu wyko-

rzystanie dostępnych źródeł energii odbywało się na podobnych zasadach. 

Od wieków ludzie czerpali ciepło i energię z palenia drewna czy też dostęp-

nych źródeł energii odnawialnej takich jak woda lub wiatr. Istotne zmiany 

nastąpiły wraz z nastaniem ery maszyny parowej. W ciągu zaledwie 50 lat, 

technologia ta zdominowała gospodarkę na całym świecie. Punktem zwrot-

nym dla energetyki światowej była II wojna światowa. Przyjęta po wojnie 

metoda pozyskiwania energii z surowców naturalnych stała się przyczyną 

zmian gospodarczych i społecznych wielu krajów tworząc poszczególne 

kultury energetyczne.
1
 

 Lata powojenne stały się okresem, w którym rządy wielu państw 

starały się za wszelką cenę odbudować zrujnowaną gospodarkę oraz wzbu-

dzić w swoich obywatelach chęć uczestnictwa w rekonstrukcji państw. 

Szybki rozwój gospodarczy wymagał zwiększenia poboru energii, która 

była czynnikiem koniecznym dla funkcjonowania rozwijających się  

w owym czasie gałęzi przemysłu. Każde z rozwiązań wytwarzania energii  

z różnych surowców energetycznych łączyło się z trwałymi i negatywnymi 

zmianami w środowisku przyrodniczym, co w konsekwencji prowadziło do 

jego ogromnej degradacji. Przewaga rozwoju przemysłu nad ochroną śro-
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dowiska była jednak tak duża, że nikt nie przejmował się racjonalnością 

wykorzystania i poszanowaniem wyprodukowanej energii.   

 Brak poszanowania energii, wysoka energochłonność gospodarki, 

niechęć do liberalizacji rynku energii jak również niska świadomość energe-

tyczna i ekologiczna obywateli to cechy polskiej kultury energetycznej. 

Chęć wprowadzania w Polsce rozwiązań proekologicznych, z których wy-

nika m.in. oszczędność energii czy nacisk na zmianę źródeł wytwarzania 

energii, wymusza na obywatelach znajomość podstawowych zagadnień 

związanych z omawianą problematyką. Energetyka, do tej pory, nie była 

tematem często poruszanym wśród mieszkańców kraju, gdyż uważano ją za 

coś stałego, niezmiennego, a decydowanie o niej nie należało do obywateli. 

Wraz z procesem liberalizacji rynku energii elektrycznej społeczność coraz 

częściej zaczęła interesować się sprawami energetyki.  

 Stosunek dorosłych mieszkańców Polski do problematyki energii 

oraz ochrony środowiska jest znany, jednak wciąż mało mówi się o przeko-

naniach oraz wyobrażeniach na ten temat wśród młodych ludzi. Artykuł 

prezentuje wyniki badań nad świadomością ekologiczną i energetyczną 

młodzieży w województwie łódzkim. Zasadność prowadzonych badań upa-

trywana jest w tworzeniu strategii edukacyjnej mającej na celu świadome 

podejmowanie decyzji o środowisku naturalnym oraz wyborze źródeł ener-

gii i jej oszczędzaniu przez młodzież w dorosłym już życiu.  

 Według Papuzińskiego świadomość ekologiczna to rezultat uznania 

problemu ekologicznego za problem społeczny. Zagadnienia te ukonstytu-

owane zostały w chwili uznania przez opinię publiczną degradacji środowi-

skowych warunków życia za konsekwencje zachowań społecznych.
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 Świadomość energetyczna zaś, w opinii autorki, jest elementem 

świadomości ekologicznej. Zwraca ona uwagę na konsekwencje wytwarza-

nia oraz użytkowania energii zarówno dla społeczeństwa jak i każdego 

człowieka z osobna.  Nowoczesne społeczeństwo jest uzależnione od sta-

łych i bezpiecznych dostaw energii, więc wiedza o niej powinna być szero-

ko dostępna i powszechnie znana. Pojęcie świadomości energetycznej nie 
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jest często używanym termin, jednak wspólny mianownik może znaleźć  

z szerokorozumianym pojęciem kultury energetycznej.  

 Obecnie coraz bardziej dostrzegana jest potrzeba kształtowania świadomo-

ści ekologicznej oraz wiedzy o energii. Należy jednak dążyć do tego, by te działa-

nia nie były jedynie efektem mody społecznej, ale wyrazem odpowiedzialności za 

własne czyny wobec środowiska, w jakim żyje człowiek.   

  

2. Metodologia 

 Badania przeprowadzone zostały w oparciu o metodę ankietową 

audytoryjną, której poddani zostali uczniowie szkół ponadgimnazjalnych  

w województwie łódzkim. Ankieta została przeprowadzona wśród 263 

uczniów z Łodzi i Wielunia. Respondenci byli anonimowi, a samo badanie 

było w wysokim stopniu standaryzowane.  

 Badanie przeprowadzone zostało w różnych rodzajach szkół ponad-

gimnazjalnych, takich jak licea ogólnokształcące, technika oraz zasadnicze 

szkoły zawodowe. Ankietowani uczniowie uczęszczali do klas pierwszych 

oraz ostatnich w etapie edukacji – wiek 16 – 20 lat. 

 Zakres czasowy badania to październik i listopad 2013 roku. Zakres 

przestrzenny zaś to miasta Łódź i Wieluń, gdzie do szkół uczęszczały osoby 

zarówno z terenów miejskich jak i wiejskich.     

 Ankieta składała się z 31 pytań z sugerowaną kafeterią odpowiedzi. 

W momencie, gdy żadna z odpowiedzi nie satysfakcjonowała respondenta, 

mógł on zasugerować własną odpowiedź. W formularzu zostało wprowa-

dzone jedno pytanie otwarte, które wymagało zaproponowania indywidual-

nych rozwiązań. Pytania zawarte w ankiecie dotyczyły znajomości oraz po-

glądów respondenta związanych z zagrożeniami cywilizacyjnymi, ochroną 

środowiska, znajomością tematyki energetycznej oraz ewentualnych sposo-

bów pogłębiania wiedzy na ww. tematy. Na potrzeby pracy zostały wyko-

rzystane i omówione 17 pytań zawartych w ankiecie.   

 Głównym celem artykułu było określenie poziomu świadomości 

młodzieży w województwie łódzkim w zakresie osobistego wpływu na śro-

dowisko naturalne, ochrony środowiska jak również racjonalnego używania 

energii oraz sposobów jej wytwarzania. Ponadto w artykule starano się tak-

że uchwycić różnice w poziome wiedzy oraz świadomości uczniów w mo-

mencie rozpoczynania i kończenia szkoły ponadgimnazjalnej. 



 

   

 

Rysunek nr 1: Struktura demograficzna próby wg płci i rodzaju szkoły 

 

 
Źródło: Badania autorki 

 

3. Wyniki 

Badania ankietowe pokazały, że spośród wielu zagrożeń 

cywilizacyjnych współczesnego świata najbardziej istotne dla młodzieży 

były katastrofy naturalne, alkoholizm i narkomania, zanieczyszczenie 

środowiska oraz wyczerpywanie się zasobów naturalnych. 

 

Rysunek nr 2: Zagrożenia cywilizacyjne. 

 

 
Źródło: Badania autorki 

 



 

Pocieszającym jest fakt, że aż trzy z czterech najczęściej pojawiających 

się odpowiedzi dotyczyły zagadnień środowiskowych. Dla niemalże 

wszystkich badanych ochrona środowiska była bardzo ważna lub ważna. 

Niemalże trzech na czterech respondentów stwierdziło, że zachowanie 

poszczególnych jednostek ma duży i bardzo duży wpływ na stan środowiska 

(rys. 3.). Dla uczniów w ostatnich klasach szkół ponadgimnazjalnych (bez 

zróżnicowania typu szkoły) osobiste zaangażowanie i wpływ na środowisko 

naturalne zmalało do 68% w porównaniu z 77% w klasach pierwszych (rys. 

4.).  

Rysunek nr 3: Wpływ indywidualnych osób na stan środowiska 

 

 
Źródło: Badania autorki 

 

Najczęstszymi powodami, dla których respondenci chcą chronić, lub 

chronią środowisko, jest troska o przyszłe pokolenia oraz zdrowie swoje 

i swojej rodziny (rys. 5). Na trzecim miejscu uplasował się pogląd 

dotyczący wyczerpywania się surowców naturalnych. Niepokojącym 

zjawiskiem jest brak świadomości wśród uczniów, iż dbając o środowisko 

jesteśmy w stanie oszczędzać pieniądze.  

 

Rysunek nr 4: Indywidualny wpływ osób i ich zaangażowanie w ochronę 

środowiska wg uczniów klas pierwszych (a) i ostatnich (b) szkół 

ponadgimnazjalnych 

 



 

 
Źródło: Badania autorki 

Rysunek nr 5: Powody, dla których warto chronić środowisko 

 

 
Źródło: Badania autorki 

 

Rysunek nr 6: Chęć poświęcania wolnego czasu na rzecz ochorny 

środowiska przez uczniów uczęsczcających do liceów ogólnokształcących  

(a), techników (b), i szkół zawodowych (c) 

 

a) b) 



 

 

 
Źródło: Badania autorki 

Różnorodność odpowiedzi w podziale na typy szkół jest dostrzegalna, 

gdy poruszony został temat dotyczacy poświęcania wolnego czasu na rzecz 

ochrony środowiska (rys. 6.). Uczniowie liceów znaczenie chętniej (62%) 

wyrażają chęć zaangażowania się w szeroko pojętą działalność ekologiczną 

niż uczniowie techników (52%) i szkół zawodowych (57%). 

 

Rysunek nr 7: Czynniki, od których zależy poprawa środowiska naturalnego 

wg ankietowanych 

 

a) b) 

c) 



 

 
Źródło: Badania autorki 

 

Rysunek 7 ilustruje, że co trzeci uczeń uznał aktyność każdego z nas za 

czynnik najważniejszy, wpływający na poprawę śrowiska naturalnego. 

Niemalże 20% respondentów uważało uzananie problemów 

środowiskowych przez społeczeństwo za znaczącą kwestię. Jedynie 2% 

badanych uznało powszechną edukację w obszarze ekologii za czynnik 

mogący wpłynąć na poprawę środowiska, w którym mieszkamy. 

 

 

Rysunek nr 8: Oszczędzanie mediów w ciągu ostatniego roku 
 

 
Źródło: Badania autorki 
 



 

Oceniając ograniczenie zużycia mediów, ponad połowa respondentów 

stwierdziła, iż oszczędzała energię elektryczną, a nimalże co 4 uczeń 

zwracał uwagę na oszczędność wody. Zadowalającym faktem jest to, że 

tylko 1% respondentów nie zwracało uwagi na daną problematykę (rys. 8.).  

Jedyne otwarte pytanie w ankiecie dotyczyło pochodzenia prądu  

w województwie łódzkim. Odpowiedzi były zróżniocowane, czego dowodzi 

chociażby przykład dotyczacy „gniazdka,”(rys. 9.). Dla 35% ankietowanych 

prąd pochodzi z Bełchatowa (znajduje się tam Elektrownia Bełchatów, która 

zasila w prąd 20% terenów Polski), a dla 15% – z elektrowni niewiadomego 

pochodzenia. Niestety, niemalże co siódmy uczeń nie umiał odpowiedzieć 

na to pytanie. Dotyczyło to przede wszystkich uczniów liceów 

ogólnokształcących. 
 

Rysunek nr 9: Skąd pochodzi prąd w województwie łódzkim? 
 

 
Źródło: Badania autorki 

Bez względu na typ szkoły, 85% uczniów czuło się dobrze 

poinformowanymi w kwestiach oszczędzania energii w domu, zagadnień 

energetycznych oraz odnawialnych źródeł energii. Nawiązując do tych 

ostatnich, ankietowani słusznie uznali, że energia odnawialna to energia 

oparta o energię słoneczną, wiatorwą, wodną i geotermalną (51%), jak 

również, że jest przyjazna środowisku (46%) i pozwoli zaoszczędzić 

surowce naturalne (33%). Odpowiedzi związane z określeniem wartości 

pozyskiwania energii odnawialnej oraz wkładem w systemy energetyczne 

kraju wiązały się już z dużymi trudnościami zilustrowanymi na rys. 10.  

 

 



 

Rysunek nr 10: Skojarzenia dotyczące energii odawialnej 
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Źródło: Badania autorki 

 

Nie jest dla nikogo zaskoczeniem, że w XXI wieku, młodzież 

kształtowana jest przede wszystkim przez media (43%), dopiero w drugiej 

kolejności przez szkołę (27%). Rysunek nr 11 ukazał również, że na 

młodzież mają niewielki wpływ inni ludzie i otoczenie (8%). Rysunek  

nr 12 zaś przedstawił źródła wiedzy, po które najczęściej sięgają uczniowie. 

Media, które już wcześniej zostały ujęte jako ważny czynnik kształtujący 

młodych ludzi, są również cennym narzędziem do pozyskiwania informacji 

na różne tematy. Dwie trzecie uczniów korzysta z telewizji i Internetu, 

czego konsekwencją jest niewielki, bo jedynie siedmioprocentowy udział 

książek, jako podstawy pozyskiwania wiedzy.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Rysunek nr 11: Kto wg młodzieży kształtuje wiedzę na temat ochrony 

środowiska i energetyki 

 

 
Źródło: Badania autorki 

 

Przyglądając się wykresom zilustrowanych na rysunku 13, uwidacznia 

się duży rozdźwięk między typami szkół odnośnie chęci uczestnictwa  

w dodatkowych zajęciach o tematyce związanej z ochroną środowiska  

i energetyką. Aż ¾ uczniów uczęszczających do technków chciałoby 

uczestniczyć w tego typu zajęciach, 57% uczniów liceów i jedynie 38% 

ankietowanych ze szkół zawodowych. Osoby pragnące się doskonalić  

w tej dziedzinie, najchętniej preferowały kurs w formie kilkudniowego 

wyjadu (39%) lub krótki, intensywny kurs prowadzony w szkole (27%). 

Zaskajuącym jest to, że w dobie Internetu, jedynie 12% respondentów 

wybrałoby kursy interentowe (rys. 14).  

 

 

 

 

 

 

 



 

Rysunek nr 12: Źródła wiedzy na temat środowiska naturalnego i energetyki  

 

 
Źródło: Badania autorki 

 

Rysunek nr 13: Chęć uczestnictwa w dodatkowych szkoleniach dotyczących 

energetyki i ochrony środowiska, w podziale na uczniów liceów 

ogólnokształcących (a), techników (b) i szkół zawodowych (c) 

 

 

 
Źródło: Badania autorki 
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Rysunek nr 14: Charakter dodatkowych zajęć  

 

 
Źródło: Badania autorki 

 

4. Dyskusja 

Przeprowadzone badania ukazały zadowalający poziom świadomości 

ekologicznej i energetycznej młodzieży w województwie łódzkim. Różnice 

pomiędzy wiekiem respondentów oraz typem szkoły dostrzegane są  

w niewielkim stopniu. Analiza kwestionariuszy wykazała również, że sami 

uczniowie czują się dobrze poinformowani w kwestiach środowiskowych 

oraz energetycznych. Badania potwierdzają sens kształtowania w młodych 

ludziach postaw proekologicznych oraz kładą nacisk na większą czujność  

w kwestiach energetyki w Polsce. Podpowiadają one również, jakich 

narzędzi należy użyć, by najskuteczniej dotrzeć do młodych ludzi.  

Studia nad tą problematyką ukazały brak różnic w odpowiedziach 

między uczniami z powiatu wieluńskiego i łódzkiego. Niesie to pozytywny 

przekaz zacierania się różnic między małymi a dużymi miastami.  

Spośród dziewięciu zaproponowanych zagrożeń cywilizacyjnych  

o bardzo szerokim podłożu społecznym i gospodarczym, uczniowie 

najczęściej wybierali te związane z niepewnością klimatu oraz nieracjonalną 

gospodarką surowcami naturalnymi. Potwierdza to zasadność podjęcia 



 

badań w powyższej dziedzinie. Jak wynika z prowadzonego pomiaru, 

uczniowie są świadomi niebezpieczeństwa degradacji środowiska  

i konsekwencji z tym związanych. Badania przeprowadzone przez Drobot w 

pracy „Świadomość ekologiczna mieszkańców Tarnowa” oraz raport 

przeprowadzony przez TNS dla Ministerstwa Środowiska „Badanie 

świadomości i zachowań ekologicznych mie-szkańców Polski” (Dorbot 

2012) potwierdzają ogólne zaniepokojenie zanieczyszczeniem środowiska. 

Różnica między opracowaniami polega na dużo niższej ocenie zagrożenia 

dla nadmiernej eksploatacji surowców naturalnych.
3
 

Analizując badania zawarte w Eurobarometrze z 2007
4
 roku, 

związanym z technologiami energetycznymi, największymi zagrożeniami, 

jakie stoją przed człowiekiem, to bezrobocie, przestępczość i służba 

zdrowia. Problemy dotyczące energii zauważał co siódmy mieszkaniec Unii 

Europejskiej, a kwestie zmian klimatu – co ósmy. Badania powtórzone  

w 2011 roku ukazały wzrost zainteresowania tematyką zmian klimatu – aż 

20% respondentów uznało to zagadnienie za ważny problem społeczny. 

Niestety, jedynie co 14 mieszkaniec wspólnoty europejskiej dostrzegł 

zagrożenie ze strony energetyki.
5
 

Badana grupa młodzieży rozumie, że dbałość o środowisko leży  

w gestii każdego człowieka z osobna, jednak ich zaangażowanie w te 

działania maleje wraz z wiekiem. Osoby kończące szkołę ponadgimnazjalną 

rzadziej wyrażają chęć uczestniczenia w tego typu przedsięwzięciach. 

Osoby, które przyznały się do troski o środowisko wyrażały to w praktyce 

segregacją śmieci. Badani dostrzegają zależność między stanem środowiska 

naturalnego a poziomem zdrowia, jednak umyka im fakt, że ochrona 

środowiska jest również formą oszczędności. Można domniemywać, że 

brakuje uczniom podstawowej wiedzy z zakresu ekonomii oraz pozytywów 

płynących z efektywnego gospodarowania środowiskiem. Dodatkowym 

zarzutem wobec młodego pokolenia jest brak odpowiednich nawyków 

oszczędzania energii czy wody. Często forma ochrony środowiska przez 
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oszczędzanie jest jedynie presją ekonomiczną, która wymusza takie 

zachowania.  

Raport przygotowany przez TNS OBOP i Miesięcznik Gospodarczy 

Nowy Przemysł pt. „Świadomość energetyczna Polaków” z 2011 roku oraz 

podobny raport utworzony przez firmę RWE potwierdzają dotychczasowe 

badania dotyczące oszczędzania energii oraz motywów, jakimi kierują się 

mieszkańcy kraju.
6
 

Badania ujawniły, że skuteczna ochrona środowiska jest zależna od 

aktywności każdego z nas z osobna oraz od uznania przez społeczeństwo  

tej problematyki za ważną kwestię. Stałe informowanie ludzi przez media  

o konkretnych zagrożeniach narzuca im sposób myślenia oraz sugeruje 

sposoby zachowania. Niepokojącym wnioskiem płynącym z badań jest fakt, 

że powszechna edukacja ma bardzo mały wpływ na działania uczniów. 

Autorytet szkoły i wiedza przez nią przekazywana są coraz częściej 

zastępowane przez informacje płynące z telewizji czy Internetu.  

Potwierdzeniem tego wniosku jest druzgocący wynik mówiący  

o źródłach wiedzy młodzieży dotyczącej omawianej problematyki. Aż 
2
/3 

młodych ludzi pozyskuje informacje z telewizji i Internetu, i to właśnie te 

źródła kształtują wiedzę młodzieży. Szkoła uplasowała się dopiero na 

drugim miejscu, wyprzedzając tym samym wpływ otoczenia na młodych 

ludzi.  

Dobór źródeł wiedzy przez młodych ludzi potwierdzają również inne 

badania, m.in. „Badanie świadomości osobistego wpływu człowieka na 

środowisko” zlecone przez Fundację Nasza Ziemia czy raport TNS OBOP 

dla Ministerstwa Środowiska w 2011 i 2012 roku.
7
 

Rozdźwięk między typami szkół a odpowiedziami pojawił się  

w momencie wyrażania chęci uczniów do podnoszenia swej wiedzy  

w omawianej dziedzinie. Pomimo braku różnic w poziomie wiedzy oraz 
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świadomości ekologicznej i energetycznej uczniów, licealiści są mniej 

zainteresowani dokształcaniem niż wychowankowie techników. Sprawa 

wygląda jeszcze gorzej, jeśli spojrzy się na odpowiedzi słuchaczy szkół 

zawodowych. Jedynie 38% z nich wyraża chęć uczestnictwa w tego typu 

zajęciach. Wyniki mogą sugerować, że licealiści przeświadczeni o dużym 

zasobie wiedzy, nie widzą potrzeby dalszego kształcenia w tym zakresie. 

Uczniowie szkół zawodowych zaś nie dostrzegają potrzeby dalszej edukacji 

w dziedzinie ekologii i energetyki.  

W raporcie stworzonym dla Ministerstwa Środowiska znajduje się 

pytanie „kto powinien dbać o kształtowanie postaw i zachować 

ekologicznych społeczeństwa?”
8
 Odpowiedzi na to pytanie różnią się 

znacznie od stanu rzeczywistego. Wynik tego badania wskazuje już na 

szkołę oraz rodzinę. Wyobrażenia te znacząco przeciwstawiają się 

faktycznym sytuacjom.  

Sugerując uczniom kafeterię odpowiedzi dotyczącą dodatkowych zajęć 

pozalekcyjnych w omawianej problematyce, preferowali oni kilkudniowe 

wyjazdy, podczas których odbywałyby się prelekcje bądź intensywny  

kurs w szkole. Warunkiem uczestnictwa było organizowanie tych kursów 

podczas zajęć szkolnych. Niewielkie zainteresowanie dokształcaniem  

e-learningowym może wynikać z faktu, że uczniowie nie chcieli poświęcać 

swojego pozaszkolnego czasu na pogłębianie wiedzy. 

 

5. Podsumowanie 

Badania prowadzone od kilku lat w Europie potwierdzają zwiększanie 

się świadomości ekologicznej i energetycznej obywateli. Z roku na rok 

coraz to szersze rzesze ludzi dostrzegają fakt, że każdy ponosi 

odpowiedzialność za stan środowiska naturalnego. Można sugerować, by  

w dalszym ciągu badać to zjawisko stosując zarówno metody ilościowe jak  

i jakościowe.  

Poziom świadomości ekologicznej i energetycznej młodzieży z Łodzi  

i Wielunia nie jest w pełni zadowalający. Pomimo ogólnej wiedzy  

o zagrożeniach, jak i możliwościach ochrony środowiska, nie stara się ona  

z własnej woli temu przeciwdziałać. Ważnym elementem zwiększania 
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wiedzy jak i świadomości w badanej tematyce jest prowadzenie o szerokim 

zakresie kampanii edukacyjnych za pośrednictwem Internetu i telewizji. Są 

to kanały, którymi można najłatwiej dotrzeć do młodych ludzi. Nie można 

zapomnieć o bardziej tradycyjnych metodach kształtowania postaw. 

Edukacja szkolna obok wychowania wyniesionego z domu powinna 

stanowić podstawowy element wpływania na młode pokolenie.  

Pozytywnym zjawiskiem w Polsce jest prowadzenie kampanii 

edukacyjnych dla najmłodszych, tworzonych przez koncerny energetyczne. 

Bogaty zasób prac na ten temat dostarcza również projekt PRADAC 

wydający m.in. „Edukację energetyczną – kształtowanie postaw przyszłych 

użytkowników energii”.
9
 Starają się oni kształtować wśród dzieci konkretne 

postawy oraz wyjaśniają zasady funkcjonowania systemów energetycznych 

w Polsce i Europie. Idąc za Janem Zamoyskim – „Takie będą 

Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”.
10

  

 

Streszczenie 

W przeciągu dziesięciu czy dwudziestu lat o przyszłości energetyki 

polskiej będą decydowały osoby, które w chwili obecnej zasiadają  

w szkolnych ławach. Od ich wiedzy oraz percepcji środowiska będzie 

zależał kierunek losów energetyki polskiej. Autorka zbadała wpływ  

wieku oraz etapu edukacji młodych Polaków na postrzeganie zagrożeń 

środowiska oraz zasób podstawowej wiedzy dotyczącej energetyki. Artykuł 

dotyczy wyników badań świadomości ekologicznej i energetycznej 

przeprowadzonych wśród młodzieży województwa łódzkiego (powiat 

łódzki i wieluński). Wzięły w nim udział 263 osoby z różnych typów szkół 

ponadgimnazjalnych. Bez względu na typ szkoły oraz wiek respondentów, 

dostrzegają oni zagrożenia cywilizacyjne wynikające z gospodarowania 

środowiskiem przez człowieka, do których najczęściej można zaliczyć 

katastrofy naturalne, zanieczyszczenie środowiska oraz wyczerpywanie 

istniejących surowców. Istotnym wnioskiem z przeprowadzonych badań jest 

brak korelacji miejsca zamieszkania z poziomem świadomości ekologicznej 
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młodzieży. Świadomość ta kształtowana jest w największym stopniu przez 

telewizję (33%) i Internet (32%). Pomimo zbliżonego poziomu wiedzy 

ekologicznej i energetycznej uczniów wszystkich typów szkół, uczniowie 

techników (77%) byli najbardziej zainteresowani dokształcaniem się  

w danym kierunku. Najmniej zainteresowani podnoszeniem swej wiedzy  

w tym zakresie byli uczniowie szkół zawodowych (38%). Badania będą 

kontynuowane wśród młodzieży następnego etapu edukacji – studentów.  

Słowa klucze: świadomość ekologiczna, świadomość energetyczna, 

energia, ekologia, młodzież, ochrona środowiska 

 

Summary 

In the matter of th next 10 or 20 years people who are now still at 

school will decide about the future of Polish energetics.The direction of its 

fate will depend on their knowledge and perception of the environment. The 

author of this thesis has studied the influence of age and stage of education 

of young Poles on perception of dangers of the environment and resources 

of knowledge on energetics. The article concerns results of research of 

ecological and energy consciousness conducted among young people in 

Łódź province (Łódź and Wieluń area). 263 people from different secondary 

schools have taken part in this research. Regardeless of the type of school 

and age of the respondents , they have noticed the hazards connected with 

civilization resulting from managing the environment by people counting 

natural disasters, environmental pollution and depletion of natural resources 

among them. The vital conclusion from the conducted research was the lack 

of correlation between place of residence and level of ecological 

consciousness of young people. This consciousness is mainly shaped by 

television (33%) and the Internet(32%). In spite of a very close level of 

ecological and energy knowledge, students of technical school are the most 

interested in improving their skills in given subject. The least interested are 

the students of vocational school. The reasearch will be continued among 

students from higher level of education- university and technical university. 

Key words: ecological consciousness, energy consciousness, energy, 

ecology, young, environmental protection  
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