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Tadeusz Burger, Świadomość ekologiczna społeczeństwa 
polskiego, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkal
nictwa, Warszawa 2005, ss. 131.

Od dłuższego czasu zauważamy wzrost zainteresowania wśród ludzi doro
słych jak  i młodzieży tematyką związaną z ekologią czy szerzej, z ochroną środo
wiska. Związane jest to z propagowaną w ostatnim czasie modą na zdrowe życie, 
ekologiczną żywność jak  również z informacjami docierającymi za pośrednic
twem środków masowego przekazu dotyczącymi katastrof na naszym globie. 
Wszystkie te czynniki przyczyniają się do tego aby przyjrzeć się dokładniej świa
domości ekologicznej.

T. Burger jest autorem wielu publikacji i raportów poruszających i badających 
problem świadomości ekologicznej. Interesującą jego autorstwa publikacją jest 
książka zatytułowana Świadomość ekologiczna społeczeństwa polskiego, która za
wiera wspomnianą problematykę. Książka składa się z czterech rozdziałów poka
zujących różne usytuowanie świadomości ekologicznej. W  pierwszym rozdziale T. 
Burger zapoznaje czytelnika z ogólnym pojęciem świadomości ekologicznej, oraz 
zwraca uwagę na to, iż problem ekologiczny może być przedmiotem badań socjo
logicznych. Kolejny rozdział dotyczy społecznego i politycznego oddziaływania na 
polską kwestię ekologiczną. Obecny stan jest wynikiem wielu bodźców, których 
oddziaływanie złożyło się na ówczesny poziom świadomości ekologicznej. Warto 
zwrócić uwagę czytelnika na rozdział trzeci oparty o wyniki autorskich badań 
socjologicznych przeprowadzonych na 1000-osobowej próbie reprezentatywnej. 
Badania wskazują na wiek osób biorących udział w ankiecie, ich wykształcenie, 
region, w którym było prowadzone badanie czy też aktywność zawodowa.

Wnioski, które autor w podsumowaniu rozdziału przedstawia, bardzo jasno 
wskazują na to, jakie czynniki wpływają na kształtowanie świadomości ekolo
gicznej naszego społeczeństwa. Ostatni czwarty rozdział książki wskazuje na 
pozytywne elementy transformacji ustrojowej jaka miała miejsce w naszym spo
łeczeństwie. Do tych elementów należą np.: „demokratyzacja życia wyrażająca 
się w upodmiotowieniu społeczeństwa” czy „zmiany w stanie prawodawstwa 
ekologicznego” (s. 117). T. Burger podkreśla zarazem iż „nie było jego celem 
tworzenie propagandy sukcesu ekologicznego” (s 120) lecz pokazanie przebytej 
drogi społeczeństwa polskiego w kształtowaniu się świadomości ekologicznej.

Książka Świadomość ekologiczna społeczeństwa polskiego jest ciekawą ilustra
cją czynników wpływających na stan tej świadomości. Czytelnik może uzyskać 
informacje, które pomogą mu zorientować się w tej tematyce, co może przyczy
nić się do podjęcia odpowiednich kroków w celu pogłębienia swoich wiadomości 
z dziedziny ekologii czy ochrony środowiska.

Marcin Klimski


