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Zarys treści: Niniejsze opracowanie powstało na bazie badań ankietowych przeprowadzonych na
próbie 1111 mieszkańców miast Polski Południowej i przedstawia opinię dorosłych mieszkańców
tych miast na temat młodzieży wiejskiej.Prezentowane wyniki badań dotyczą uogólnionego
postrzegania młodzieży wiejskiej, a także konkretnych cech poddanych ocenie. Przedstawione
zostały także czynniki, które wpływają na niejednakową percepcję młodych mieszkańców wsi
przez różne grupy osób zamieszkujących miasta. Czynniki te były klasyfikowane do trzech
zasadniczych grup: określających cechy osobowe respondentów, intensywności ich związków
z obszarami wiejskimi oraz specyfikę ich miejsca zamieszkania. Mierzono również wielkość
dystansu społecznego dzielącego młodzież wiejską od mieszkańców miast, wskazano także
czynniki decydujące o jego zróżnicowaniu.Z przeprowadzonych badań wynika, iż postrzeganie
młodzieży wiejskiej przez mieszkańców wytypowanych miast jest bardziej pozytywne aniżeli
młodzieży z ich własnego miejskiego środowiska, zarówno w ujęciu syntetycznym jak i w aspekcie
poszczególnych cech. W największym stopniu na zróżnicowanie postrzegania wpływają związki
mieszkańców miast z obszarami wiejskimi oraz wykształcenie respondentów. Ciekawe zależności rysują się również w odniesieniu do płci respondentów oraz położenia miast w granicach
historycznych regionów Polski. Zaobserwowano, iż dystans społeczny dzielący mieszkańców
miast od młodzieży wiejskiej jest z reguły niewielki, jednak w przypadku pewnych grup
ankietowanych, zwłaszcza gorzej wykształconych, nadal nie pozwala on na pełną integrację
z młodymi mieszkańcami polskiej wsi.
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Wprowadzenie
Obszary miejskie i wiejskie w swej naturze stanowią dwa przeciwstawne elementy
przestrzeni osadniczej. Fakt ten decyduje o zróżnicowaniu warunków życia ludności.
W przeszłości mieszkańcy miast i wsi stanowili odrębne grupy społeczne, zaś pełna
integracja między nimi nie zawsze była możliwa, choćby ze względu na istniejące bariery prawne, kulturowe, edukacyjne itp. Przez wiele stuleci społeczeństwo wiejskie na
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Ziemiach Polskich miało w olbrzymiej większości chłopski charakter; co więcej, ludność
wiejska nie mogła w sposób wolny gospodarować na roli i czerpać z tego zysków, była bowiem podporządkowana Kościołowi bądź świeckim właścicielom (Wojnowski 2001).
Te utrwalone przez wieki animozje miejsko-wiejskie przetrwały w Polsce do dnia
dzisiejszego; wynikają one, rzecz jasna, z pewnych historycznych zaszłości, ale również
z utrzymujących się nadal niejednakowych warunków życia mieszkańców. Tego rodzaju różnice stanowią przedmiot społecznych gradacji (Smith 1987). Wiele problemów
społeczności wiejskiej wciąż nie zostało rozwiązanych (jak choćby kwestia niskiego
poziomu wykształcenia mieszkańców), a ludność tego środowiska nadal przez znaczną
część mieszkańców miast jest odbierana jako grupa drugiej kategorii. Nie do rzadkości
należą opinie o mieszkańcach wsi o wydźwięku silnie pejoratywnym. Tymczasem
młode pokolenie tego środowiska coraz chętniej podejmuje wyzwania nowoczesnej
gospodarki; pragnie też w większym stopniu aniżeli pokolenie rodziców decydować
o własnym losie. Wskazują na to wyniki badań dotyczących poziomu wykształcenia
młodzieży wiejskiej, jej ambicji oraz aspiracji życiowych (Frenkel 2003; Gorlach
i in. 2003; Szafraniec 2006). W tym świetle interesujące się wydaje przeanalizowanie
postrzegania młodzieży wiejskiej przez mieszkańców miast, zwłaszcza że może ono
wywierać duży wpływ na realne szanse życiowe młodego pokolenia współczesnej wsi.
Przypuszczać można, iż pozytywny bądź negatywny obraz tej grupy funkcjonujący
w społeczeństwie miejskim ma istotne znaczenie przy podejmowaniu decyzji na poziomie jednostkowym. Decyzje te stanowią z kolei bodźce ograniczające bądź promujące
młodych ludzi ze wsi w podejmowanych przez nich przedsięwzięciach.
Przed niniejszym opracowaniem postawiono trzy cele: po pierwsze przeanalizowanie w jaki sposób mieszkańcy miast postrzegają młodzież wiejską na tle młodych
ludzi zamieszkujących środowisko miejskie; po drugie wskazanie czynników mogących
decydować o niejednakowych opiniach o młodym pokoleniu współczesnej wsi wśród
mieszkańców miast; po trzecie zaś – określenie dystansu społecznego dzielącego
mieszkańców miast od młodzieży wiejskiej.

Uwagi metodologiczne
Prezentowane poniżej analizy powstały na podstawie badań przeprowadzonych
w 11 miastach Polski Południowej. Jako kryteria wyboru ośrodków miejskich posłużyły
następujące cechy: wielkość miasta, jego położenie w granicach historycznych regionów,
dynamika przyrostu liczby ludności w okresie 1950-2000, historia miejskości ośrodka
(czyli okres, w którym uzyskał on prawa miejskie) (Tab. 1).
W celu poznania opinii mieszkańców wyróżnionych miast posłużono się kwestionariuszem wywiadu składającym się z 25 pytań, przeważnie zamkniętych. Arkusze
te były dystrybuowane przez szkoły podstawowe, a ostateczna liczba ankiet wypełnionych przez dorosłych mieszkańców miast wyniosła 1111.
W badaniu posłużono się głównie jednoczynnikowa analizą wariancji. W dalszej
części opracowania prezentowane są jedynie te zależności, które okazały się istotne
statystycznie, przy założeniu poziomu istotności α=0,05, co oznacza 95-procentowe
prawdopodobieństwo powtarzalności otrzymanych wyników. Ponadto w analizach
wykorzystano procentowe rozkłady odpowiedzi poszczególnych grup respondentów.
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Tab. 1. Charakterystyka miast wybranych do realizacji badań
Table 1. Characteristics of cities selected for research purposes

* poniżej lub powyżej wartości średniej dla wszystkich miast polskich w tym okresie
* lower or higher value compared with the average for all cities in Poland at that time
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Opinie na temat młodych mieszkańców wsi mierzone
wskaźnikiem syntetycznym
Do określenia ogólnego obrazu młodzieży wiejskiej funkcjonującego w środowisku miejskim wykorzystano syntetyczny wskaźnik postrzegania. Został on skonstruowany na podstawie pytań odnoszących się do opinii na temat następujących cech
młodzieży wiejskiej: religijności, pracowitości, uczciwości, zaradności, samodzielności,
stopnia agresywności bądź pokojowego nastawienia, kultury osobistej, ambicji oraz
stopnia otwartości na świat. Skrajne wartości wskaźnika wynoszą 1 oraz 6, przy czym
w badanej grupie przyjmuje on wartości od 1 do 4,6 (Ryc. 1). Konstrukcja wskaźnika
zakładała, że im niższa jego wartość, tym bardziej pozytywne postrzeganie młodzieży
wiejskiej. Wskaźnik ten miał charakter relatywny, respondenci określali poszczególne
cechy młodzieży wiejskiej odnosząc je do młodzieży miejskiej. W rezultacie wartości
poniżej 3 świadczą o bardziej pozytywnej ocenie młodzieży wiejskiej w stosunku do
miejskiej, powyżej 3 – o bardziej negatywnym odbiorze młodych mieszkańców wsi,
zaś wartość 3 – iż odbiór młodzieży miast i wsi jest jednakowy.
Wyniki przeprowadzonych analiz statystycznych wskazują na ogólnie pozytywne
postrzeganie młodych mieszkańców wsi (średnia wartość dla całej badanej grupy wynosi

Ryc. 1. Rozkład wskaźnika postrzegania młodzieży wiejskiej przez mieszkańców miast
*Pod pojęciem częstości rozumie się liczbę respondentów, którzy udzielili danej odpowiedzi

Figure 1. Distribution of city dweller vs. rural youth perception data

* The term frequency means the number of respondents who gave a particular answer
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2,55), jednak najczęściej wybierana przez respondentów była wartość 3, wyrażająca opinię,
że młodzi mieszkańcy wsi nie różnią się zasadniczo od swoich rówieśników z miast.
Opinie o młodzieży wiejskiej nie są jednakowe w całej badanej populacji. Istnieją
w tym zakresie różnice wynikające z cech osobowych respondentów, znajomości oraz
intensywności kontaktów z mieszkańcami wsi, wreszcie pewnych cech miejsca zamieszkania, jak choćby położenia w granicach historycznych regionów Polski. Wpływ tych
czynników omówiony zostanie jednak bardziej szczegółowo w dalszej części pracy.

Opinie na temat poszczególnych (uwzględnionych w badaniu)
cech młodzieży wiejskiej
Według mieszkańców wytypowanych ośrodków miejskich aż 9 spośród 10 przedstawionych do oceny cech odróżnia młodzież wiejską na korzyść od miejskiej (Ryc. 2).
Zdaniem ankietowanych te dwie grupy młodzieży w największym stopniu różnicuje
religijność, w dalszej kolejności także pracowitość, w nieco mniejszym stopniu uczciwość, zaradność i samodzielność, tylko nieznacznie pokojowe nastawienie młodzieży
wiejskiej, jej wyższa kultura osobista. W opinii ankietowanych młodzież miast i wsi
w najmniejszym stopniu różni się tolerancyjnością, ambicjami oraz otwartością na świat,

Ryc. 2. Opinie na temat poszczególnych cech młodzieży wiejskiej
Figure 2. Opinions on speciﬁc traits of rural youth
Wykres prezentuje odchylenie wskaźnika od wartości wzorcowej 3. Wartości ujemne świadczą, iż w odczuciu respondentów daną cechę należy przypisać młodzieży miast, zaś dodatnie młodzieży wiejskiej. /
The graph presents the indicator’s deviation from the normal value 3. Negative values indicate that,
according to survey participants, a given characteristic should be associated more with urban youth while
positive values should be more associated with rural youth.
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tyle że dwie pierwsze z tych cech odróżniają młodzież środowiska wiejskiego in plus,
natomiast ostatnia jest jedyną, którą przypisywano raczej młodzieży miejskiej.
W przypadku kilku cech, a zwłaszcza religijności, zdanie ankietowanych stanowi powielenie pewnych stereotypowych wyobrażeń o społeczeństwie wiejskim, nie
tylko jego młodym pokoleniu. Przedstawiony obraz postrzegania tak ogólnego jak
i poszczególnych cech zaskakuje bardzo pozytywnym odbiorem. Te pochlebne oceny
mogą w dużej mierze wynikać z niechęci do wyrażania mało popularnych poglądów,
sprzecznych z ideą równości. Być może jednak doświadczenia mieszkańców miast
z młodzieżą z własnego środowiska są na tyle mało pozytywne, że skłaniają ich do
cieplejszego stosunku wobec przeciwstawnej grupy poddanej ocenie.

Czynniki różnicujące postrzeganie cech młodych
mieszkańców wsi
Przedstawiony powyżej obraz opinii na temat młodzieży wiejskiej jest tylko pewnym ogólnym i uśrednionym ujęciem tego zagadnienia, istnieje bowiem wiele czynników, które determinują zróżnicowanie postrzegania każdej z omówionych powyżej
cech. Czynniki te podzielić można na trzy grupy. Na pierwszą składają się indywidualne
cechy respondentów (płeć, wiek, wykształcenie), na drugą – te odnoszące się do stopnia
intensywności kontaktów w ludnością wiejską (zamieszkanie respondenta na wsi kiedykolwiek w jego życiu, okres tego zamieszkiwania, urodzenie na wsi przynajmniej jednego
z rodziców, utrzymywanie kontaktów z mieszkańcami wsi, częstotliwość kontaktów
z ludnością wiejską, wreszcie liczba znajomych wśród młodych ludzi ze wsi). Z kolei
trzecią grupę tworzą cechy miejsca zamieszkania ankietowanych osób (wielkość miasta,
dynamika przyrostu liczby ludności w okresie 1950–2000, położenie w granicach historycznych regionów). Wymienione elementy w niejednakowym stopniu różnicują opinie
mieszkańców na temat cech młodzieży wiejskiej. Co ciekawe, w największym stopniu
postrzeganie to jest różnicowane przez wykształcenie (wpływa ono na zróżnicowanie
oceny aż 7 z 10 cech). Niezwykle istotne znaczenie mają również cechy świadczące
o intensywności związków respondentów z obszarami wiejskimi i ludnością tam zamieszkującą. Wyraźne i jednoznaczne związki zaobserwowano ponadto w zależności od płci
respondentów oraz położenia miast w granicach historycznych regionów (Ryc. 3).

Zależności od stopnia intensywności kontaktów z obszarami wiejskimi
oraz ich mieszkańcami
Wydaje się, że najważniejszy wpływ na wizerunek młodych ludzi zamieszkujących
środowisko wiejskie mają elementy świadczące o stopniu intensywności kontaktów ze
wsią i ludnością wiejską1. Różnicują one postrzeganie w zakresie aż 6 cech i w każdym

1
Elementami tymi są: zamieszkiwanie respondenta na wsi kiedykolwiek w jego życiu i okres tego zamieszkiwania, urodzenie na wsi przynajmniej jednego z rodziców, utrzymywanie kontaktów z mieszkańcami wsi
oraz osobista znajomość przedstawicieli młodzieży wiejskiej.
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Ryc. 3. Czynniki różnicujące (przy założonej istotności) postrzeganie poszczególnych cech młodzieży wiejskiej
Figure 3. Factors differentiating perception of speciﬁc traits of rural youth (assuming a given level
of signiﬁcance)
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przypadku najlepsze opinie o młodzieży wiejskiej są formułowane przez osoby, których związki z obszarami wiejskimi i ich mieszkańcami były silniejsze. Taki rozkład
świadczy na korzyść młodego pokolenia współczesnej wsi polskiej. Skoro bowiem osoby
utrzymujące z mieszkańcami tego środowiska częste, regularne kontakty wyrażają się
o jej młodych mieszkańcach pozytywnie (bardziej pozytywnie niż o miejskich rówieśnikach), zaś mniej pozytywne zdania formułują osoby o sporadycznych kontaktach
ze społecznością wiejską, to bardziej wiarygodne wydaje się zdanie pierwszej grupy.
Przypuszczać można, iż opinie tych respondentów, którzy na wsi pojawiają
się bardzo rzadko, kształtowane są głównie pod wpływem zdania innych osób, być
może są kreowane przez media lub też są kopią stereotypowych wyobrażeń o wsi
i jej mieszkańcach funkcjonujących w społeczeństwie polskim.

Wykształcenie jako czynnik różnicujący postrzeganie
Wykształcenie mieszkańców miast nie pozostawało bez wpływu na udzielane
przez nich odpowiedzi. Wpływa ono na ocenę aż 7 z 10 poddanych ocenie cech
(uczciwości, zaradności, samodzielności, kultury osobistej, tolerancyjności, ambicji
oraz otwartości na świat). Co ciekawe, osoby z wykształceniem wyższym w przypadku każdej cechy wyrażały się o młodzieży wiejskiej mniej pozytywnie (bądź bardziej
negatywnie) aniżeli osoby gorzej wykształcone. Jako przykład przytoczyć można
opinie na temat kultury osobistej dwóch porównywanych grup młodzieży . Ankietowani legitymujący się wykształceniem co najwyżej zasadniczym zawodowym mają
o kulturze osobistej młodzieży wiejskiej znacznie bardziej pozytywne zdanie (średnia
wartość odpowiedzi 2,66) niż osoby z wykształceniem średnim (2,78), a tym bardziej
niż osoby, które ukończyły studia wyższe (2,92). Jest to zgodne z analizą procentowego
rozkładu udzielanych odpowiedzi.
W przypadku pozostałych elementów opinie osób z wykształceniem najniższym
i średnim są do siebie zbliżone, a na tym tle silnie zaznacza się mniej pozytywna opinia
najlepiej wykształconych respondentów. Zaprezentowana postawa osób legitymujących
się dyplomem ukończenia studiów wyższych może budzić zaskoczenie. Spodziewano
się, iż członkowie tej grupy powinni – jako najbardziej świadomi – udzielać odpowiedzi
mniej skrajnych, wyważonych. Dalsze pogłębione analizy wykazały ponadto, że ten
widocznie gorszy odbiór młodzieży wiejskiej nie jest pochodną ściślejszych związków
osób słabiej wykształconych z obszarami wiejskimi oraz ich mieszkańcami.
Kierując się chęcią ustalenia, czy wyrażane opinie w większym stopniu zależą od
intensywności związków respondentów z obszarami wiejskimi czy raczej od samego wykształcenia, z całej badanej populacji wybrano tych ankietowanych, którzy deklarowali,
że przez pewien okres zamieszkiwali tereny wiejskie (łącznie 591 osób) i zestawiono ich
z grupą przeciwstawną, tj. 602 respondentami, którzy nigdy tego nie doświadczyli. W dalszej kolejności przeanalizowano postrzeganie młodzieży wiejskiej w aspekcie wszystkich
branych pod uwagę cech, oddzielnie dla respondentów z dwóch opisanych powyżej grup,
z uwzględnieniem ich wykształcenia. Okazało się, że w przypadku wszystkich elementów, których zależności okazały się istotne statystycznie (tolerancyjności, otwartości na
świat, ambicji), opinie osób niezamieszkujących na wsi pokrywały się z przekonaniami
grupy przeciwnej. Uściślając, osoby z wyższym wykształceniem w każdym przypadku
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oceniały młodzież wiejską mniej pozytywnie aniżeli respondenci gorzej wykształceni,
bez względu na fakt wcześniejszego zamieszkiwania bądź niezamieszkiwania na wsi.
Zaprezentowane opinie najlepiej wykształconych respondentów wyjaśnić można
przez ogólny obraz środowiska wiejskiego jako słabiej wykształconego, niechętnego
zmianom, gorzej radzącego sobie na rynku pracy. Ankietowani o wysokim statusie
społecznym w swych sądach prawdopodobnie w większym stopniu kierowali się przekonaniem, iż gorsze wykształcenie rodziców ze środowiska wiejskiego determinuje
niższe aspiracje edukacyjne ich potomstwa. Ten tok myślenia najlepiej wykształconych osób pozostaje w zgodzie ze zjawiskiem reprodukcji poziomu wykształcenia
w rodzinach (Bourdieu, Passeron 1990). W tym kontekście pamiętać należy ponadto
o licznych barierach, m.in. o słabszym dostępie do placówek edukacyjnych (Guzik 2003)
czy ubóstwie rodzin wiejskich, które niezależnie od aspiracji edukacyjnych w znacznej
mierze determinują losy młodzieży. Przedstawiona postawa najlepiej wykształconych,
pełniących niejednokrotnie ważne funkcje społeczne, gospodarcze, polityczne z pewnością działa na niekorzyść młodych ze środowiska wiejskiego. Opinie zaprezentowanej
grupy mogą wpływać m.in. na decyzje o zatrudnieniu młodego człowieka ze wsi.

Znaczenie płci respondentów przy ocenie młodzieży wiejskiej
Analizy dowiodły, że płeć różnicuje postrzeganie w zakresie 2 cech: samodzielności oraz otwartości na świat. W obu przypadkach kobiety mają o młodzieży wiejskiej
bardziej pozytywne zdanie aniżeli mężczyźni. Jako przykład niech posłuży otwartość
na świat. W odniesieniu do tej cechy mężczyźni częściej wyrażali pogląd, że młodzież
wiejska w porównaniu z miejską jest raczej zamknięta we własnym kręgu (34% odpowiedzi w stosunku do 25,2% odpowiedzi udzielonych przez kobiety), natomiast
rzadziej, iż młodzież ta jest bardzo otwarta i raczej otwarta na świat (łącznie 14,9%
wszystkich odpowiedzi; w przypadku kobiet analogiczne dwie kategorie odpowiedzi
stanowiły 23,7% wszystkich).
Trudno jest jednoznacznie wskazać przyczyny negatywnych postaw męskiej
części badanych wobec młodych mieszkańców wsi. Nasuwa się przypuszczenie, iż
być może w trakcie dokonywania wyboru odpowiedzi kobiety odwoływały się do
przykładów dziewcząt, zaś mężczyźni – chłopców. Jak wiadomo, młode mieszkanki
terenów wiejskich Polski cechuje większa przebojowość niż ich rówieśników płci
przeciwnej. Częściej opuszczają one rodzinne wsie i migrują do miast. Częściej też
podejmują pracę poza miejscem zamieszkania, przeważnie niezwiązaną z rolnictwem.
Możliwe, iż postrzeganie przez pryzmat własnej płci spowodowało, że oceny kobiet
biorących udział w badaniach okazały się bardziej pozytywne (mniej negatywne)
niż mężczyzn. Z drugiej strony, należy wziąć pod uwagę, iż kobiety stanowią grupę
znacznie bardziej łagodnie niż mężczyźni nastawioną do świata. Sądy żeńskiej części
społeczeństwa cechuje mniejsza radykalność, nastawienie ugodowe. Również ten
fakt w pewnym stopniu wyjaśnia różnice w postawach kobiet i mężczyzn stwierdzone
w niniejszych badaniach.
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Zależność od położenia miasta w granicach historycznych regionów
Czynnik położenia miasta w granicach historycznych regionów (Kongresówki,
Galicji oraz Śląska) wpływa na zróżnicowanie opinii o młodzieży wiejskiej w aspektach: religijności, ambicji oraz otwartości na świat. Obraz opinii na temat młodych
ludzi ze wsi w stosunku do młodych mieszkańców miast jest spójny; w odniesieniu
do wszystkich trzech elementów najbardziej pochlebne opinie na temat mieszkańców
wsi formułowane są przez osoby z ośrodków miejskich należących niegdyś do Galicji,
zaś najgorsze przez osoby z byłej Kongresówki. Niewątpliwie postawy osób z miast
wymienionych regionów historycznych Polski różnią się w sposób znaczący; różnią się
także same obszary wiejskie tychże regionów. Fakt, iż przez pewien okres znajdowały
się one w granicach trzech różnych państw zaborczych, odcisnął na nich ślad. Pomimo
niskiego poziomu rozwoju gospodarczego tereny niegdysiejszej Galicji odznaczały się,
licznymi swobodami niespotykanymi w pozostałych regionach, przez co sytuacja ludności wiejskiej była bardziej korzystna. Chłopi galicyjscy zostali wcześnie uwłaszczeni,
a wieś tego obszaru doświadczyła reform agrarnych oraz prób pobudzenia rolnictwa,
co stanowiło efekt uznania przez Austrię Galicji za trwały nabytek Cesarstwa. Podjęte zabiegi nie zdołały jednak znacząco poprawić sytuacji gospodarczej tego obszaru,
zacofanego w znacznej mierze ze względu na rozdrobnienie gospodarstw rolnych oraz
wielkie przeludnienie wsi.
Można przypuszczać, iż opisane różnice w postrzeganiu niektórych cech młodych
mieszkańców polskiej wsi w obszarach pozostających przez pewien okres pod rządami
innych państw wynikają z wpływu, jaki te rządy wywarły na mentalność mieszkańców
danych regionów, ale w pewnej mierze także na funkcjonowanie obszarów wiejskich.
W Galicji silna ręka zaborcy była w najmniejszym stopniu odczuwalna w porównaniu
z pozostałymi obszarami Polski, przez pewien czas cieszyła się ona nawet znacznym
stopniem autonomii.
Faktyczne różnice pomiędzy ośrodkami miejskimi i wiejskimi w Galicji nie
są aż tak duże i rzucające się w oczy jak w przypadku byłej Kongresówki. W tym
drugim obszarze dychotomia miasto – wieś zaznacza się szczególnie silnie i mimo
iż jest to część Polski ogólnie słabiej rozwinięta od pozostałych obszarów kraju,
co odnosi się również do miast, to jednak przyznać trzeba, że wieś tego obszaru wraz
z jej mieszkańcami szczególnie ucierpiała w okresie zaborów. Ogromny dystans dzielący
miasta i wsie byłej Kongresówki wyjaśniać może zatem tak negatywny odbiór młodych
mieszkańców terenów wiejskich.

Dystans społeczny dzielący młodzież wiejską
od mieszkańców miast
Aby jeszcze dokładniej zgłębić kwestię postaw ludności miejskiej wobec młodych mieszkańców wsi, posłużono się skalą dystansu społecznego Bogardusa. Jest
ona wykorzystywana do zbadania skłonności ludzi do wchodzenia w relacje społeczne
o zróżnicowanym stopniu bliskości z osobami należącymi do innych grup społecznych
(Babbie 2003). Idea konstrukcji skali Bogardusa polega na zadawaniu pytań określa-
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jących możliwość akceptacji przez respondenta relacji z przedstawicielem konkretnej
grupy, począwszy od kontaktów najmniej intensywnych do bardzo bliskich. Zakłada
się, że jeśli badana osoba wyklucza najbardziej powierzchowny rodzaj kontaktów,
to tym samym wyklucza ona zawarcie relacji bliższych, skala ma więc charakter kumulatywny. Skonstruowana dla potrzeb niniejszych badań skala zawierała pytania
o możliwość zawarcia następujących relacji z młodymi mieszkańcami wsi: wspólne
zamieszkiwanie w tej samej dzielnicy, wspólne zamieszkiwanie tego samego osiedla,
zamieszkiwanie w swym bezpośrednim sąsiedztwie, wejście w związek rodzinny. Przy
pomocy przedstawionych pytań starano się sprawdzić, w jakim stopniu mieszkańcy
miast umieją zaakceptować kontakt z młodym człowiekiem o wiejskim pochodzeniu,
a jednocześnie przekonać się, na ile sądy na temat cech młodzieży wiejskiej przekładają
się na chęć rzeczywistych relacji z tą grupą osób.
Zdecydowana większość, bo aż 91,8% wszystkich, którzy odpowiedzieli na to
pytanie (993 osoby), nie deklaruje żadnych uprzedzeń wobec młodzieży wiejskiej.
Jakikolwiek rodzaj kontaktu z młodymi ludźmi ze wsi nie stanowi dla nich problemu,
skłonni są przystać nawet na związki rodzinne. Jednocześnie pozostałych 89 osób (czyli
8,2% wszystkich) tworzy dosyć liczną grupę uprzedzonych, którzy w skrajnym przypadku wykluczają nawet bardzo ograniczony kontakt z młodzieżą wiejską – niespełna 1%
ankietowanych nie wyraża zgody nawet na współzamieszkiwanie w jednej dzielnicy.
Po przeanalizowaniu czynników mogących mieć wpływ na wielkość tego dystansu okazuje się, że największe znaczenie ma bliskość relacji z ludnością wiejską,
a konkretnie: utrzymywanie kontaktów z mieszkańcami wsi, posiadanie rodziny
na wsi oraz znajomość przedstwicieli młodzieży wiejskiej. A zatem ci, których zdanie
na temat mieszkańców wsi opiera się wyłącznie na zasłyszanych opiniach innych
osób bądź stereotypowych wyobrażeniach, znacznie częściej odżegnują się od pełnej
integracji z młodzieżą wiejską. W tej właśnie grupie aż 29,9% respondentów wyklucza
wejście z młodymi mieszkańcami wsi w relacje rodzinne, zaś 10,4% nie zgadza się
nawet na sąsiedztwo. W przypadku pozostałych uczestników badania brak akceptacji
dla kontaktów z młodymi ze wsi wyraziło tylko 6,8% ankietowanych.
Ciekawe, że stosunek do młodych mieszkańców wsi jest również uwarunkowany
płcią oraz wykształceniem. O ile w przypadku zróżnicowania ze względu na płeć zauważyć można zgodność pomiędzy dystansem społecznym i postrzeganiem poszczególnych cech młodzieży, o tyle wyniki dotyczące wpływu wykształcenia nie pozostają już
w takiej zgodności. Im wyższe wykształcenie mieszkańców miast tym mniejszy dystans
społeczny dzielący ich od młodzieży wiejskiej (odsetek osób z wykształceniem wyższym przystających na każdy rodzaj kontaktu z młodym mieszkańcem wsi wynosi 95%,
analogiczna wartość dla osób najgorzej wykształconych to 87,1%). Jest prawdopodobne, iż w przypadku najlepiej wykształconych osób, o wielkości dystansu społecznego
w większym stopniu aniżeli w przypadku respondentów słabo wykształconych, decydują cechy niezwiązane bezpośrednio z miejscem zamieszkania młodzieży.
Względnie duży dystans osób najsłabiej wykształconych świadczy o uprzedzeniach wobec młodzieży wiejskiej i społeczeństwa wiejskiego jako całości, co wbrew
pozorom nie pozostaje w sprzeczności z pozytywną opinią na temat konkretnych cech.
Uprzedzenia stanowią bowiem negatywny stosunek wobec jakiejś grupy społecznej,

70

PRACE GEOGRAFICZNE, ZESZYT 121

który wcale nie musi być poparty faktycznymi złymi doświadczeniami związanymi
z kontaktami z tą grupą (Mitchell 1968). W praktyce oznacza to, że osoba odbierająca
wiele pozytywnych sygnałów o cechach młodzieży wiejskiej (jej uczciwości, zaradności,
samodzielności itd.), mimo wszystko woli zachować wobec niej pewien dystans i nie
wchodzić z konkretnymi młodymi ludźmi w bliższe relacje.

Wnioski
Ogólne wyobrażenie o młodych mieszkańcach wsi w środowisku miejskim Polski
jest lepsze, niż przypuszczano. Opinie o przedstawicielach tej grupy są bardziej pozytywne aniżeli o młodych mieszkańcach miast. Wynik ten jest dosyć zaskakujący, ale
w dużej mierze zgodny ze stereotypowym wyobrażeniem polskiego rolnika – religijnego i pracowitego (Jarco, Dolińska 2002). Tak pozytywny odbiór młodzieży wiejskiej
można wyjaśniać niechęcią respondentów do ujawniania negatywnego stosunku wobec
środowiska wiejskiego i jego mieszkańców. Inną przyczyną może też być przekonanie
o negatywnych cechach samej młodzieży miast, na tle której cechy każdej innej porównywanej grupy zdają się bardziej pozytywne.
Ustalono, jakie jest postrzeganie młodych mieszkańców wsi w zakresie wybranych
cech (w porównaniu z ich miejskimi rówieśnikami). W całości badanej populacji opinie
na temat 9 z 10 przedstawionych do oceny elementów mają wydźwięk pozytywny, zaś
tylko w zakresie jednego młodzież wiejska jest postrzegana gorzej. Największe różnice
są dostrzegane pod względem religijności, zaś najmniejsze w przypadku ambicji. Jedynym pozytywnym elementem, który w opinii badanych bardziej właściwie byłoby
przypisać młodzieży miast, jest otwartość na świat. Jest to zarazem cecha, która zdaniem
badanych na niekorzyść odróżnia młode pokolenie wsi od miejskich rówieśników.
Na zróżnicowanie opinii respondentów wpływa wiele czynników, spośród których za najistotniejsze uznano te określające związek mieszkańców miast z terenami
wiejskimi oraz ich mieszkańcami. Im silniejsze te związki tym stosunek do młodych
mieszkańców wsi jest bardziej ciepły. Istotny jest również wpływ wykształcenia
ankietowanych: im jest ono wyższe, tym postrzeganie młodzieży wiejskiej mniej pozytywne. Znaczenie ma w dalszej kolejności płeć respondentów, przy czym kobiety
widzą młodzież wiejską w lepszym świetle niż mężczyźni. Spośród czynników charakteryzujących miejsce, w którym prowadzono badania, pewną rolę odgrywa również
położenie w granicach regionów historycznych Polski. Osoby zamieszkujące obszar
historycznej Galicji są nastawione do młodzieży wiejskiej bardziej pozytywnie aniżeli
mieszkańcy miast byłej Kongresówki.
Zdecydowana większość mieszkańców miast nie przejawia żadnych uprzedzeń
wobec młodzieży wiejskiej. Około 92% wszystkich ankietowanych skłonnych jest
wejść w każdy rodzaj relacji z młodym człowiekiem ze środowiska wiejskiego. Wyróżniono jednak grupę 8% respondentów, którzy okazali się w większym lub mniejszym
stopniu uprzedzeni wobec młodzieży wiejskiej, w skrajnym przypadku wykluczają
oni nawet współzamieszkiwanie w jednej dzielnicy. Interesujące, iż osoby najlepiej
wykształcone deklarują najmniejszy dystans społeczny spośród porównywanych ze
względu na poziom wykształcenia grup, pomimo wyrażanej bardziej krytycznej oceny
poszczególnych cech młodych ze wsi.
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Przedstawione powyżej wnioski stanowią zbiór najbardziej znaczących – zdaniem autorki – efektów przeprowadzonych badań i analiz. Należy mieć na uwadze,
iż prezentowane opinie mieszkańców miast dostarczają pewnych informacji o postrzeganiu młodzieży wiejskiej, ale również o samych mieszkańcach tych ośrodków, o ich
sposobie percepcji otaczającej rzeczywistości, ich kompleksach, postawach, wreszcie
stereotypach, którymi się kierują. Jest to zatem w pewnym sensie także interesujące
źródło informacji na temat samych ankietowanych – dorosłych mieszkańców miast
Polski Południowej.
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Differences in perception of rural youth by inhabitants
of southern Polish cities
Summary
The aim of the research was to analyze the general views of urban dwellers on
young people from the countryside as well as their views concerning specific characteristics (e.g. honesty, religiousness, openness) in comparison with analogous traits
of young city dwellers.
The second objective of the study was to determine the factors differentiating the
perception of each characteristic trait of young country dwellers. Factors were placed
in three broad categories: 1) personal traits of city inhabitants (education, sex, age), 2)
intensity of city inhabitants’ relationships with country dwellers, and 3) characteristic
features of survey respondents’ place of residence. The last goal of the research was
to determine the social distance (measured on the Bogardus Social Distance Scale)
between city dwellers and young people from the countryside as well as to identify
the reasons behind the uneven magnitude of the measured social distance.
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The research was carried out in eleven cities in southern Poland. The selection
criteria taken into account before choosing cities for research purposes were the
following: city size, geographic location within its historical region, dynamics of its
population growth between 1950 and 2000, and date when the given city was granted
“city rights”.
The data were collected via a survey of 1111 inhabitants of the cities selected. The
results of the survey indicate that young people from rural areas are viewed differently
by urban dwellers than are their counterparts from cities. Opinions expressed by urban
dwellers were more positive than it was initially expected. The most important opinion-shaping factors were city dwellers’ intensity of their relationship with rural areas
and their level of education. Other key factors identified were various characteristics
related to one’s place of residence, especially considering Poland’s various historical
regions. Surprisingly, the social distance between the two analyzed groups is larger
than it is suggested by the expressed views on young people from rural areas.
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