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Abstrakt 

Słowa kluczowe

Przebieg życia obejmujący trzy podstawowe fazy – młodość, dorosłość, starość – wyraźnie kompliku-

je się w społeczeństwie ponowoczesnym, szczególnie w okresie tranzycji z młodości do dorosłości. 

Niepokojąco wydłuża się proces stawania się dorosłym. Młodzi ludzie coraz później osiągają pełną 

dorosłość obejmującą niezależność ekonomiczną poprzez stałą pracę, niezależność społeczną w rozu-

mieniu samodzielnego zamieszkania i prowadzenia gospodarstwa domowego oraz założenia rodzi-

ny. Zawarte w tomie teksty prezentują rezultaty badań socjologicznych dotyczących tego złożonego 

zjawiska, które jest skutkiem oddziaływania globalnych procesów, strukturalnych uwarunkowań 

funkcjonowania młodych ludzi i ich indywidualnych wyborów. 
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Od redaktorki: Osiąganie dorosłości i młodzi dorośli jako kategorie analiz socjologicznych

Młodzi dorośli stali się w ostatnich dwóch 

dekadach przedmiotem znaczącego zainte-

resowania w badaniach socjologicznych. Dzieje się 

tak, ponieważ przebieg życia obejmujący trzy pod-

stawowe fazy – młodość, dorosłość, starość – wyraź-

nie komplikuje się wskutek wzrastającej dynamiki 

życia społecznego jako rezultatu oddziaływania 

kilku procesów, między innymi modernizacji go-

spodarczej i towarzyszącej jej transformacji rynku 

pracy, indywidualizacji życia, ale także globalizacji 

i migracji. Zmiana taka jest szczególnie obserwowa-

na między dwoma pierwszymi etapami życia: mło-

dością i dorosłością. Niepokojące stało się wydłuża-

nie się procesu stawania się dorosłym w rozumieniu 

podejmowania ról człowieka dorosłego, które obej-

muje: zakończenie edukacji, podjęcie stałej aktyw-

ności zawodowej, opuszczenie domu rodzinnego, 

samodzielne zamieszkanie i prowadzenie własnego 

gospodarstwa domowego oraz założenie rodziny 

(Bendit 2006).

Tranzycję w dorosłość eksplorowaną współcześnie 

przez wybitnych teoretyków i empiryków, wśród 

których wskazać można Jaffrey’a Arnetta, An-

thonego Giddensa, Urlicha Becka, Martina Kohli, 

Anderasa Walthera, a w Polsce Annę Brzezińską 

i Krystynę Szafraniec, cechuje postępująca złożo-

ność tego etapu życia, jego pluralizacja, fragmen-

tacja i biografizacja. Znajduje to odzwierciedlenie 

w stosowaniu nowych pojęć w jego analizach, 

między innymi: „późne dojrzewanie” (ang. post 

adolescence), „młoda dorosłość” (ang. young adul-

thood) (np. Bendit 2006; Casall 1996; Cavalli, Gal-

land 1995 za: Brzezińska i in. 2011), „wyłaniająca 

się dorosłość” (ang. emerging adulthood) (Arnett 

2000) czy „odroczona dorosłość” (Brzezińska i in. 

2011). Tworzone są także nowe określenia na ludzi 

młodych doświadczających tej tranzycji – w języku 

polskim stosowana jest kategoria „młodzi dorośli”, 

a w języku angielskim określenia: young adults, ki-

dults, adultescents. Badania te ujawniają, że kryteria 

oddzielenia dorosłych od ludzi młodych stały się 

mniej jednoznaczne, że coraz trudniej jest określić 

moment, w którym człowiek staje się „dorosłym”, 

a przedział wiekowy dla doświadczających zmian 

charakterystycznych dla tego etapu rozszerza się 

i obejmuje roczniki od 15. do nawet 40. roku życia 

(Piotrowski 2013; Grotowska-Leder, Rek-Woźniak, 

Kudlińska 2016). 

Proces tranzycji do dorosłości, który rozciągnął 

się współcześnie i obejmuje wskazane nowe etapy, 

charakteryzowany jest przez określone sytuacje 

stanowiące doświadczenie młodego człowieka na 

każdym z nich. Etap młodości (adolescence) cechu-

je mieszkanie z rodzicami, koncentracja na nauce, 

a etap później młodości (post-adolescence) (Galland 

1990; Cavalli, Galland 1995 za: Bendit 2006) wypeł-

nia eksperymentowanie: zawodowe, w zakresie 

organizacji warunków mieszkaniowych i relacji 

partnerskich, a etap wczesnej/wyłaniającej się do-

rosłości (young adulthood / emerging adulthood) to 

czas poznawania możliwych kierunków aktyw-

ności życiowej, dokonywania intensywnej eks-

ploracji w obszarze związków intymnych i pracy, 

kształtowania aspiracji zawodowych i świadomo-

ści znaczenia profesjonalnej kariery wwarunkach 

niepewności zatrudnienia, ryzyka bezrobocia i in-

flacji kompetencji zawodowych, co skutkuje zmia-

ną miejsca pracy, ale także warunków mieszkanio-

wych, partnerów i tym podobne. Domknięciem 

procesu społecznego dorastania jest etap pełnej 
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dorosłości (ang. completed adulthood) (Bendit 2006). 

To okres podejmowania względnie trwałych decy-

zji i przyjmowania zobowiązań w kwestiach relacji 

partnerskich (wspólne zamieszkanie, pozostanie 

w trwałym związku i jego formalizowanie przez 

małżeństwo, macierzyństwo) i zawodowych (za-

angażowanie się w określoną branżę, wybór firmy 

jako miejsca pracy). 

Procesy, które określiły ponowoczesny etap roz-

woju – upowszechnienie edukacji, zmiany demo-

graficzne i zmiany na rynku pracy, rosnące zapo-

trzebowanie na wysoko wykwalifikowanych spe-

cjalistów, wzrost konkurencyjności – otworzyły 

przed młodymi ludźmi wielość możliwości wyboru 

własnej ścieżki rozwoju i kreowania własnego ży-

cia, ale w warunkach intensyfikacji zagrożeń spo-

łecznych i narastającej niepewności. Realizowany 

w społeczeństwie nowoczesnym normatywnie 

określony cykl życia zorganizowany wokół pracy 

zawodowej, w którym linearnie, w określonym po-

rządku chronologicznym następowały: edukacja, 

praca zawodowa, usamodzielnienie ekonomiczne, 

małżeństwo i rodzicielstwo, wypiera dzisiaj model 

nowoczesny, który cechuje destandaryzacja, dezin-

stytucjonalizacja, dechronolizacja. Ścieżki życiowe 

na etapie przechodzenia od młodości do dorosłości 

są coraz bardziej różnorodne, ale też niepewne i nie-

przewidywalne. Są różnymi wariantami połączenia 

tradycyjnego, normatywnie określonego modelu 

wkraczania w dorosłość i modelu nowoczesnego, 

w którym realizacja podstawowych ról społecznych 

nakłada się, a na znaczeniu zyskuje refleksyjność, 

konieczność świadomego kierowania życiem, ale 

też otwarcie na nowe sytuacje i szybkie na nie re-

agowanie w postaci zmian (Beck 2002; DuBois-Rey-

mond, López Blasco 2003; Bauman 2006; Walther 

2006; Giddens 2001; Zielińska 2018), 

Podniesione w ogólnym zarysie kwestie składają 

się na treść tomu zatytułowanego Młodzi dorośli 

w czasach ponowoczesności w analizach socjologicz-

nych. Z wyjątkiem ostatniego artykułu, pozosta-

łe prezentują różne aspekty złożonego procesu 

wchodzenia w dorosłość z wykorzystaniem rezul-

tatów badań prowadzonych wśród młodych ludzi, 

głównie Polaków, ale także Amerykanów, w jako-

ściowym paradygmacie metodologicznym z zasto-

sowaniem różnych technik (wywiady jakościowe 

IDI, quasi-biograficzne, FGI, obserwacja).

Tom otwiera artykuł pod tytułem Emerging Adul-

thood: An Intersectional Examination of the Changing 

Life Course, amerykańskiej badaczki zjawiska Shau-

ny Morimoto. Autorka w oparciu o badania doty-

czące postrzegania przez uczniów szkół średnich 

swojego miejsca w świecie dorosłych weryfikuje 

hipotezę Jeffreya Arnetta wyłaniającej się dorosło-

ści jako nowego etapu w cyklu życia, wskazując, 

że podejmowane przez młodych Amerykanów de-

cyzje i wybory są przez nich negocjowane oraz że 

z perspektywy ich obecnych doświadczeń trudno 

przesądzać ostatusie dokonanych przez nich wy-

borów. Przeprowadzone analizy ujawniły zróżni-

cowanie tego etapu w zależności od płci i przy-

należności rasowej. Morimoto wskazuje, że mimo 

wielu już dowodów potwierdzających uniwersal-

ny charakter koncepcji Arnetta (przytacza między 

innymi studia Becka, Brooksa i Everetta; Woodma-

na i Wyn) ważne są kolejne badania w tym obsza-

rze. Prezentowane w tomie studia teoretyczno-em-

piryczne nad młodymi dorosłymi Polakami ujaw-

Jolanta Grotowska-Leder
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niają cechy i prawidłowości przebiegu tego etapu 

życia w Polsce. 

Cztery artykuły składające się na program tomu 

zostały przygotowane przez członków zespołu 

z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego re-

alizującego w latach 2015–2019 projekt NCN pod 

tytułem Polityki publiczne na rzecz pełnej dorosłości 

w Polsce (UMO-2014/2015/B/HS5/03284). Celem pro-

jektu było ustalenie przebiegu procesu osiągania 

dorosłości w Polsce i jego uwarunkowań oraz usta-

lenie zakresu, w jakim instrumenty polityczno-

-instytucjonalne wspierają ten proces. W koncepcji 

badań będących jego empiryczną podstawą zało-

żono, że przebieg tego procesu stanowi wypadko-

wą indywidualnych strategii życiowych, wpływu 

czynników strukturalnych i dostępnych rozwiązań 

instytucjonalnych oferowanych w ramach polityk 

publicznych. Teoretyczne ramy projektu stano-

wią koncepcje przebiegu życia i polityki (reżimu) 

przebiegu życia (a w jej ramach – konceptualizacja 

kategorii młodych dorosłych), a także konstrukcjo-

nistyczna koncepcja polityki społecznej. W artyku-

łach zamieszczonych w tomie wykorzystano czę-

ściowo dane zebrane w procesie realizacji trzech 

z sześciu zadań stanowiących program badawczy 

projektu, tych zadań, które dotyczyły konceptu-

alizacji procesu wchodzenia w dorosłość przez 

młodych dorosłych, stosowanych przez nich stra-

tegii wchodzenia w dorosłość oraz społeczno-oby-

watelskiego zaangażowania młodych dorosłych 

oraz problematyzacji procesu osiągania dorosło-

ści w polityce społecznej w Polsce. Przedmiotem 

analiz w projekcie uczyniono przebieg doświad-

czeń życiowych młodych dorosłych łodzian, osią-

gających demograficzną dorosłość w roku akcesji 

Polski do UE, realizujących swoje role człowieka 

dorosłego w warunkach rozwoju społeczeństwa 

rynkowego w Polsce przełomu wieków.

Pierwszy z tych tekstów autorstwa Iwony Kudliń-

skiej-Chróścickiej pod tytułem Stawanie się osobą do-

rosłą w czasach płynnej nowoczesności w doświadczeniu 

wielkomiejskich młodych dorosłych podejmuje próbę 

odtworzenia procesu stawania się człowiekiem do-

rosłym w wymiarze tożsamościowym i interakcyj-

nym. Wykorzystując instrumentarium pojęciowe 

trzech teorii: płynnej nowoczesności, wczesnej do-

rosłości i teorii tożsamości, autorka charakteryzuje 

etapy formowania się tożsamości osoby dorosłej. 

W posumowaniu analiz konstatuje, że wczesna do-

rosłość młodych mieszkańców Łodzi jest etapem 

poszukiwania i eksplorowania różnych dostępnych 

im możliwości oraz przeżywania przez nich wielu 

trudności, wątpliwości i negatywnych emocji, po-

wodowanych przede wszystkim ograniczeniami 

strukturalnymi, ale także ich emocjonalną niedoj-

rzałością. 

Agnieszka Dziedziczak-Foltyn i Marcin Gońda 

w artykule pod tytułem Instrumentalizacja i kapita-

lizacja edukacji w postawach wielkomiejskich młodych 

dorosłych koncentrują uwagę na roli edukacji w pro-

cesie wchodzenia w dorosłość w teoretycznych ra-

mach kapitału ludzkiego. Przedmiotem ich analiz 

są wybory, strategie i doświadczenia edukacyjne 

łódzkich trzydziestolatków legitymujących się wy-

kształceniem wyższym z perspektywy ich subiek-

tywnych narracji oraz ocen formułowanych przez 

przedstawicieli lokalnej administracji publicznej 

i instytucji polityki społecznej. Odtworzone ścieżki 

edukacyjne i zawodowe młodych dorosłych łodzian 

Od redaktorki: Osiąganie dorosłości i młodzi dorośli jako kategorie analiz socjologicznych
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uwidoczniły silny pragmatyzm ich decyzji w tym 

obszarze, zorientowany na natychmiastową lub – 

rzadziej – odroczoną w czasie potrzebę sukcesu za-

wodowego.

Kluczowym etapem w procesie osiągania dorosło-

ści jest podjęcie pracy zawodowej. Aktywność za-

wodowa młodych dorosłych jest tematem kilku ar-

tykułach w niniejszym tomie. Praca zawodowa mło-

dych dorosłych łodzian jest przedmiotem analizy 

Jolanty Grotowskiej-Leder w artykule pod tytułem 

Aktywność zawodowa łódzkich trzydziestolatków w per-

spektywie kariery zawodowej w świetle analiz jakościo-

wych. Ramy teoretyczne podjętych rozważań stano-

wią koncepcje karier zawodowych: E. Scheina oraz 

D. Supera, które łączą rozwój zawodowy człowieka 

z czynnikami roli i czynnikami sytuacyjnymi. Prze-

prowadzone analizy wskazują, że kariery zawodo-

we łódzkich trzydziestolatków mają cechy karier 

poziomych i „w głąb”, są zróżnicowane według płci 

i poziomu wykształcenia oraz sytuacji w rodzinach 

pochodzenia na etapie wzrastania bohaterów bio-

grafii. Mają też cechy wspólne – obejmują wielość 

miejsc pracy i stanowisk, na ogół niestabilnych i nie-

pewnych – które potwierdzają ujawnianie w innych 

studiach doświadczenia w sferze pracy zawodowej 

na etapie wchodzenia w dorosłość.

Artykuł pod tytułem Młodzi dorośli łodzianie i zduń-

skowolanie zaangażowani w sferę i przestrzeń publiczną 

w procesie osiągania pełnej dorosłości, przygotowany 

przez Marcina Kotrasa, ostatni z tekstów wykorzy-

stujących wyniki badań projektu łódzkich badaczy 

zjawiska, poświęcony jest aktywności młodych do-

rosłych w sferze i przestrzeni publicznej na etapie 

osiągania dorosłości, zgodnie z założeniem, że zaan-

gażowanie społeczno-obywatelskie należy włączyć 

do zestawu ról człowieka dorosłego. Czyniąc przed-

miotem analiz przebieg życia młodych dorosłych 

aktywnych w sferze i przestrzeni publicznej oraz 

problematyzowanie trudności w procesie wchodze-

nia w dorosłość w działaniach polityczno-instytu-

cjonalnych w skali lokalnej, autor ujawnia, że role 

aktywisty i społecznika nie są powszechne, ale też 

niezbyt cenione na tym etapie życia, że angażujący 

się w sferę i przestrzeń publiczną prowadzą „wal-

kę o uznanie” ich aktywności wśród mieszkańców 

i instytucji samorządowych w ich środowiskach 

lokalnych. Młodzi dorośli nie są też obecni w pro-

gramach politycznych jako kategoria wymagająca 

oddzielnego zainteresowania i wsparcia ze wzglę-

du na warunki życia. Są beneficjentami transferów 

finansowych w ramach programów adresowanych 

do szerszych kategorii Polaków (np. Rodzina 500+). 

Autor konkluduje, że wpływ na politykę przebiegu 

życia młodych dorosłych ma zasięg ograniczony. 

Kolejne dwa artykuły w tomie mają także charakter 

teoretyczno-empiryczny, prezentują wyniki badań 

nad współczesnymi młodymi dorosłymi zrealizo-

wane przez młode badaczki zjawiska, członkinie 

zespołu Młodzi w Centrum LAB, funkcjonującego 

na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych 

USWPS. Artykuł pod tytułem Nowe oblicza konflik-

tu ról wśród młodych Polek i Polaków w świetle łączenia 

rodzicielstwa ze studiami i pracą zawodową, przygoto-

wany przez Izabelę Mleczko, Paulę Pustułkę, Justy-

nę Sarnowską i Martę Buler powstał na podstawie 

danych z eksploracyjnego badania pod tytułem 

Wyzwania i strategie łączenia edukacji z rodzicielstwem 

wśród studentów i absolwentów Wydziału Nauk Huma-

nistycznych i Społecznych Uniwersytetu SWPS (Edu-

Jolanta Grotowska-Leder
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PRo), realizowanego w latach 2017–2018, które jest 

kontynuacją projektu pod tytułem Losy zawodowe 

absolwentów Wydziału Nauk Humanistycznych i Spo-

łecznych Uniwersytetu SWPS: wartość dyplomu i łącze-

nie edukacji z pracą. W teoretycznych ramach koncep-

cji „chciwych” instytucji Cosera autorki podejmują 

problem łączenia trzech podstawowych ról człowie-

ka dorosłego – edukacyjnej, zawodowej, rodzinnej – 

na przykładzie studiujących i pracujących rodziców. 

Przeprowadzone analizy ujawniają występowanie 

konfliktu tych ról społecznych, zróżnicowanego 

według płci i dostępnego wsparcia. 

Z kolei Dominika Winogrodzka i Justyna Sarnow-

ska w artykule pod tytułem Tranzycyjny efekt jojo 

w sekwencjach społecznych młodych migrantów śledzą 

ścieżki zawodowe młodych migrantów w oparciu 

o wyniki projektu NCN pod tytułem Przejścia mło-

dych z edukacji na rodzimy i zagraniczny rynek pracy: 

rola lokalności, grupy rówieśniczej i nowych mediów 

(2015/18/E/HS6/00147), realizowanego w latach 

2016–2018. Operacjonalizując tranzycyjny efekt jojo 

w trakcie ścieżki edukacyjno-zawodowej (jako po-

dejmowanie nauki przez pracujących oraz powroty 

do pracy wcześniej wykonywanej) oraz wykorzy-

stując analizę sekwencji społecznych, autorki wery-

fikują koncepcję tranzycyjnego efektu jojo A. Wal-

thera w ścieżkach edukacyjno-zawodowych migru-

jących młodych dorosłych Polaków oraz wskazują 

na rolę migracji międzynarodowych w przebiegu 

ich ścieżek edukacyjno-zawodowych. Walorem 

podjętych analiz jest zestawienie obiektywnego 

i subiektywnego wymiaru przebiegu ścieżek edu-

kacyjno-zawodowych.

Tom zamyka artykuł autorstwa Małgorzaty Po-

tocznej i Grażyny Mikołajczyk-Lerman pod ty-

tułem Enhancing Autonomy through Occupational 

Engagement of Adults with Intellectual Disabilities – 

Supported Employment Model Applied by the Polish 

Association for Persons with Intellectual Disabilities 

(Branch in Zgierz), który nie koncentruje stricte 

uwagi na młodych dorosłych, lecz czyniąc przed-

miotem zainteresowania problem wchodzenia na 

rynek pracy szczególnej kategorii – osób niepełno-

sprawnych intelektualnie – tej kategorii w dużym 

stopniu dotyczy. Autorki artykułu analizują jedną 

z innowacyjnych praktyk promowania uczestnic-

twa społecznego i aktywizacji zawodowej osób 

niepełnosprawnych intelektualnie w otwartym 

środowisku społecznym na przykładzie działań 

podejmowanych w Zgierzu, w jednym z Oddzia-

łów Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Nie-

pełnosprawnością Intelektualną. 
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Editorial: Young Adults in the Age of Postmodernity in Sociological Analyses

Abstract: The course of life covering three basic phases - youth-adulthood-old age - is clearly complicated in a post-modern soci-
ety, especially during the transition from youth to adulthood. The process of becoming an adult is getting alarmingly prolonged. 
Young people reach full adulthood later and later in life, which includes economic independence through a permanent job, social 
independence in the sense of independent living and running a household, and starting a family. The texts contained in this volume 
present the results of sociological research on this complex phenomenon, which is the product of the impact of global processes, the 
structural conditionings behind the functioning of young people, and their individual choices.

Keywords: young adults, the process of achieving adulthood 
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