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STRESZCZENIE Autorki artyku!u po"wi#caj% swoje zainteresowanie 
problematyce zwi%zanej z poszukiwaniem spo!ecznych de$ nicji 
sukcesu i czynników mu sprzyjaj%cych. Zak!adaj%c, 'e ró'nice 
w pojmowaniu sukcesu i powodzenia w 'yciu stanowi% odzwier-
ciedlenie istnienia rozmaitych systemów warto"ci, poszukuj% 
dominuj%cego sposobu rozumienia tego terminu jako odzwier-
ciedlenia dominuj%cych warto"ci cenionych przez badan% zbio-
rowo"5. Z tego powodu poddaj% analizie warto"ci i interesy 
akceptowane i uznawane za wa'ne przez mieszka&ców woje-
wództwa lubuskiego i podejmuj% prób# stworzenia listy celów 
'yciowych istotnych dla osi%gni#cia powodzenia w 'yciu oraz 
strategii jemu sprzyjaj%cych. 

Podstaw% empiryczn% artyku!u s% rezultaty dwóch edycji 
Lubuskiego Sonda'u Spo!ecznego (LSS) przeprowadzonych na 
prze!omie 2007 i 2006 roku (pierwsza edycja) oraz w roku 2009 
(druga edycja) przez pracowników Instytutu Socjologii Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego.
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Wprowadzenie
Cz!owiek podejmuj%c dzia!anie, bierze pod uwag# dwa elementy � korzy"ci, których 

osi%gni#cie wymaga dopasowania si# do zewn#trznych, sytuacyjnych warunków dzia!a-
nia, oraz normatywn% s!uszno"5 rozumian% jako dostosowanie si# do dzia!ania zgodne-
go z funkcjonuj%cymi w kulturze danego spo!ecze&stwa systemami warto"ci (Parsons 
1969; 19=2). Zewn#trzne cechy sytuacji wskazuj% na materialne warunki dzia!ania, na-
tomiast funkcjonuj%ce w kulturze systemy warto"ci mo'na scharakteryzowa5 jako nor-
matywne warunki brzegowe tych dzia!a&, de$ niuj%ce jednocze"nie konkretne warto"ci, 
b#d%ce ich celami. Interesów i warto"ci nie mo'na traktowa5 jako co" raz na zawsze 
ustalonego. S% one raczej rezultatem spo!ecznego formu!owania i negocjowania � pro-
cesu pe!nego napi#5. Przy czym, o ile przy ustalaniu interesów zachodzi odniesienie do 
zewn#trznej rzeczywisto"ci, o tyle nie wyst#puje ono przy formu!owaniu warto"ci, które 
dlatego, bardziej ni' pozosta!e, zale'% od kszta!tu stosunków spo!ecznych (Koralewicz, 
Zió!kowski 2003: 226�236).

Problematyka badawcza zwi%zana z poszukiwaniem spo!ecznych de$ nicji sukcesu 
i czynników mu sprzyjaj%cych wydaje si# wi#c by5 istotna z trzech powodów. Po pierw-
sze, od sposobu pojmowania sukcesu zale'y zmiana warunków 'ycia spo!ecze&stw, 
gdy' zgodnie ze zdaniem wielu badaczy (Czapi&ski 1996; Marody 2000; Zió!kowski 2000; 
Grzeszczyk 2003) nastawienie na sukces i potrzeba osi%gania go stanowi% podstaw# 
efektywnej pracy. Po drugie, sposób pojmowania sukcesu wp!ywa na podejmowane 
strategie 'yciowe. Po trzecie, ró'nice w pojmowaniu sukcesu i powodzenia w 'yciu sta-
nowi% odzwierciedlenie istnienia rozmaitych systemów warto"ci, przez co mo'emy przy-
puszcza5, 'e dominuj%cy w danej zbiorowo"ci sposób rozumienia tego terminu stanowi 
odzwierciedlenie dominuj%cych warto"ci cenionych przez t# zbiorowo"5.

Jakie wi#c interesy i warto"ci s% przyjmowane przez mieszka&ców województwa lu-
buskiego, czy te' mówi%c inaczej, akceptowane przez nich i stanowi%ce element ich 
"wiadomo"ci spo!ecznej oraz uznawane za korzystne i/lub s!uszne? Jakie cele 'yciowe 
(strategie) s% przez nich wskazywane za wa'ne dla osi%gni#cia powodzenia w 'yciu 
i/lub dobrego 'ycia? Oto pytania, na które postaramy si# odpowiedzie5. Dodatkowo, 
odwo!uj%c si# do "wiadomo"ci spo!ecznej, przyj%5 nale'y, 'e sk!ada si# ona z takich 
przekona& indywidualnych, które: 1) s% wspólne dla jakiej" zbiorowo"ci czy kategorii 
spo!ecznej; 2) s% zak!adane jako wspólne przez jej cz!onków; 3) stanowi% przes!anki czy 
korelaty samych dzia!a& indywidualnych, wyst#puj%cych na skal# masow% (Zió!kowski 
2000: =6).

Podstaw% empiryczn% niniejszego artyku!u s% rezultaty uzyskane z dwóch edycji Lu-
buskiego Sonda'u Spo!ecznego1 (LSS) przeprowadzone na prze!omie 2007 i 2006 roku 
(pierwsza edycja) oraz w roku 2009 (druga edycja) przez pracowników Instytutu Socjo-
logii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Obydwa projekty zrealizowano metod% sonda'u 
na próbach imiennych, reprezentatywnych dla doros!ych mieszka&ców województwa 
lubuskiego.

1 Projekt realizowano w ramach grantu nr 1H02E01629 $ nansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. 
Po przeprowadzeniu bada& do obróbki statystycznej w roku 2006 zakwali$ kowano =47 kwestionariuszy wywia-
du, a podczas drugiej edycji (w 2009 r.) � 7=8. Przy tworzeniu próby kierowano si# trzema kryteriami: kryterium 
wieku, p!ci i miejsca zamieszkania. Zmienne te kontrolowano przy doborze próby i przy opracowywaniu wyni-
ków bada&, dzi#ki czemu mo'na stwierdzi5, 'e próba po realizacji bada& w dalszym ci%gu dobrze odzwiercied-
la!a cechy populacji generalnej.
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Przejawy!sukcesu!#yciowego!w!opinii!respondentów
Skupiaj%c uwag# na celach dzia!ania, uznawanych przez aktorów 'ycia spo!ecznego 

za s!uszne i korzystne dla osi%gni#cia sukcesu, trzeba najpierw zbada5, jakie de$ nicje 
s% mu nadawane. Jest to tym wa'niejsze, 'e sposób de$ niowania terminu �sukces� 
ulega w spo!ecze&stwie polskim zmianom. Kulturowe wzory sukcesu nie ograniczaj% 
si# do wskazania dzia!a& istotnych dla jego osi%gania, obejmuj% równie' wzory zacho-
wa& stanowi%cych jego manifestacj#. Aby sprawdzi5, jakie wzory zachowa& s% zda-
niem badanych jego oznak%, wykorzystuj%c dane z drugiej edycji Lubuskiego Sonda'u 
Spo!ecznego podda!y"my analizie odpowiedzi dotycz%ce rodzajów osi%gni#5 uznawa-
nych przez respondentów za sukces. Najcz#"ciej wskazywanym przejawem sukcesu 
'yciowego okaza!a si# by5 sta!a praca. Z tym twierdzeniem zdecydowanie zgodzi!o si# 
48,7_ badanych. Sumuj%c odpowiedzi zdecydowanie zgadzaj%cych si# z raczej zga-
dzaj%cymi si#, otrzymano 92,1_ wskaza&. Drugie miejsce na skali najcz#"ciej wskazy-
wanych przejawów sukcesu zaj#!o posiadanie pieni#dzy. Zdecydowanie zgadzaj%cych 
si# by!o tu 43,8_ osób, a raczej zgadzaj%cych 41,4_. Kolejne � trzecie miejsce w hierar-
chii najcz#"ciej wskazywanych przejawów sukcesu osi%gn#!o posiadanie wykszta!cenia 
wy'szego. Spo"ród wszystkich respondentów 41,4_ osób zdecydowanie wskaza!o na 
wykszta!cenie wy'sze jako "wiadectwo osi%gni#cia sukcesu w 'yciu, a 3=,=_ uzna!o, 'e 
mo'na je zaliczy5 do przejawów sukcesu, wybieraj%c odpowied+ �raczej si# zgadzam�. 
Wykszta!cenie wy'sze jako przejaw sukcesu 'yciowego dostarcza mniej jednorodnych 
odpowiedzi ni' wi#kszo"5 pozosta!ych kategorii zawartych w analizowanym pytaniu. 
Twierdzenie, 'e o osi%gni#ciu sukcesu w 'yciu nie "wiadczy wykszta!cenie wy'sze 
wskaza!o 19,1_ badanych (zsumowano odpowiedzi �raczej si# nie zgadzam� i �zdecy-
dowanie si# nie zgadzam�). Wysoka warto"5 wykszta!cenia wy'szego jest spu"cizn% 
do"wiadcze& z �socjalistycznym rynkiem pracy�. Coraz wi#ksza liczba osób wskazuj%-
cych, 'e nie jest ono dla sukcesu istotne mog!aby jednak "wiadczy5 o rozpowszechnia-
niu si# wiedzy dotycz%cej sytuacji na rynku pracy i zwi%zanych z ni% trudno"ci w znajdo-
waniu zatrudnienia i osi%ganiu wysokich dochodów mimo wy'szego wykszta!cenia, co 
prowadzi do jego dewaluacji. Odwo!anie do identycznie postawionego pytania w pierw-
szej edycji Lubuskiego Sonda'u Spo!ecznego z roku 2006 wykaza!o, 'e liczba osób 
niezgadzaj%cych si# z de$ niowaniem sukcesu jako osi%gni#cia wy'szego wykszta!cenia 
jest raczej sta!a i wynosi równie' ponad 19_ wskaza&. Wyró'ni!y si# równie' nast#pu-
j%ce kategorie: w!adza polityczna i kierownicze stanowisko. 41,=_ osób wskaza!o, 'e 
w!adza polityczna nie jest kojarzona z osi%gni#ciem sukcesu, a 30_ nie kojarzy tego 
stanu tak'e z kierowniczym stanowiskiem Je"li wi#c d%'enie jednostki do sukcesu mo'-
na interpretowa5 w takich wymiarach jak d%'enie do uzyskiwania przez ni% przywilejów 
(w tym dochodu), presti'u oraz w!adzy, zauwa'y5 nale'y, 'e ów proces zarysowuje si# 
w"ród mieszka&ców województwa lubuskiego, ale nie istnieje w pe!ni. Jedn% z przyczyn 
tego stanu jest przypuszczalnie brak tak rozumianego sukcesu przez Polaków przed 
1989 rokiem. Wyst#powanie zamiast sukcesu indywidualnego poj#cia �awansu spo-
!ecznego�, maj%cego by5 udzia!em ca!ych grup spo!ecznych, dekompozycja systemu 
uwarstwienia spo!ecznego czy negatywne konotacje wskazuj%ce, 'e jest on moralnie 
podejrzany, s% sta!ymi zmiennymi wskazywanymi jako g!ówne czynniki oddzia!uj%ce na 
wspó!czesn% de$ nicj# sukcesu w Polsce. Do tego nale'y jednak doda5 uwarunkowa-
nia regionalne zwi%zane z wysok% stop% bezrobocia (14,=_ � lipiec 2011; dane WUP) 
i wysokim odsetkiem � 47_, a w powiatach nowosolskim, 'aga&skim, 'arskim i kro"-
nie&skim ponad 70_ osób utrzymuj%cych si# z niezarobkowych +róde! (Gospodarstwa 

domowe i rodziny 3445). W tej sytuacji prawdopodobne wydaje si#, 'e przejawy sukcesu 
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zwi%zane z utrzymaniem si# i godnym 'yciem w niesprzyjaj%cych warunkach gospodar-
czych respondenci de$ niuj% przez skupienie na pracy i sta!o"ci dochodów, a nie w!adz# 
polityczn%. 

Próbuj%c dotrze5 do informacji, którzy z respondentów wskazywali przejawy sukce-
su zwi%zane z zabezpieczeniem podstawowych potrzeb egzystencjalnych, skorelowa-
no otrzymane wyniki bada& z ich podstawowymi cechami spo!eczno-demogra$ cznymi. 
W celu przeprowadzenia dalszych analiz wybrane przez respondentów odpowiedzi zo-
sta!y nast#puj%co przekszta!cone: deklaracje wskazuj%ce, 'e badani przyjmuj% wymie-
nione oznaki sukcesu zdecydowanie si# zgadzaj%c lub raczej si# zgadzaj%c, skumulo-
wano i utworzono kategori# �zgadzam si#�. Podobnie post%piono z dwoma kolejnymi 
rodzajami odpowiedzi (�raczej si# nie zgadzam� i �zdecydowanie si# nie zgadzam�), co 
umo'liwi!o utworzenie kategorii �nie zgadzam si#�. Dzi#ki takiemu zabiegowi uda!o si# 
sprawdzi5 zale'no"ci pomi#dzy wiekiem badanych, p!ci% i wykszta!ceniem a opiniami 
na temat wspó!czesnych przejawów sukcesu 'yciowego.

Tabela 1 

Wiek a przejawy sukcesu 'yciowego w opinii respondentów

Przejawy sukcesu 'yciowego

Wiek 

do 27 lat 26�47 lat 46�67 lat
66 lat

 i wi#cej

L _ L _ L _ L _

Wy'sze 
wykszta!cenie

Zgadzam si# 66 =8,6 133 =3,1 1=2 =8,9 82 92,1

Nie zgadzam si# 18 21,4 49 26,9 46 21,1 = =,9

Ogó!em 84 100,0 182 100,0 218 100,0 89 100,0

Sta!a praca

Zgadzam si# =0 83,3 166 91,2 206 94,7 86 96,6

Nie zgadzam si# 14 16,= 16 8,8 12 7,7 3 3,4

Ogó!em 84 100,0 182 100,0 218 100,0 89 100,0

Kierownicze 
stanowisko

Zgadzam si# 64 =6,2 12= 69,8 162 =4,3 =0 =8,=

Nie zgadzam si# 20 23,8 77 30,2 76 27,= 19 21,3

Ogó!em 84 100,0 182 100,0 218 100,0 89 100,0

W!adza polityczna

Zgadzam si# 46 74,8 9= 73,3 113 71,8 73 79,6

Nie zgadzam si# 38 47,2 87 46,= 107 48,2 36 40,4

Ogó!em 84 100,0 182 100,0 218 100,0 89 100,0

Pieni%dze

Zgadzam si# =0 83,3 149 81,9 18= 87,8 82 92,1

Nie zgadzam si# 14 16,= 33 18,1 31 14,2 = =,9

Ogó!em 84 100,0 182 100,0 218 100,0 89 100,0

\ród!o: opracowanie w!asne na podstawie LSS 2009.

Kategori% najbardziej przywi%zan% do postrzegania sukcesu przez pryzmat wykszta!-
cenia wy'szego, sta!ej pracy i pieni#dzy by!y osoby w wieku 66 lat i wi#cej (ponad 90_ 
wskaza&; tab. 1). Jest to zgodne z przedstawion% wy'ej koncepcj%, odwo!uj%c% si# do 
wp!ywu do"wiadcze& socjalizmu i warunków, które w szczególny sposób determinuj% 
przywi%zanie tej kategorii wiekowej do wy'szego wykszta!cenia. Zale'no"5 jest istotna 
statystycznie dla chi2 � 13,140, df � 3; p � 0,004. Osoby mieszcz%ce si# w przedziale 
wiekowym 46�67 lat przywi%zywa!y uwag# do sta!ej pracy (94,7_) i pieni#dzy (87,8_). 
Badania pokazuj% (Drozdowski 2002; Si&czuch 2000), 'e kategoria ta jest szczególnie 
skupiona na utrzymaniu zatrudnienia. Wykazuje si# te' zazwyczaj du'ym poczuciem 



85

zagro'enia zwi%zanym z utrat% pracy, co najprawdopodobniej sk!ania do de$ niowania 
sukcesu przez skupienie si# na dobrach, których utrzymanie wydaje si# szczególnie trud-
ne. Jednocze"nie osoby zaliczone do tego przedzia!u wypowiedzia!y si# najbardziej kate-
gorycznie w ocenie w!adzy politycznej jako przejawu sukcesu (48,2_). Osoby reprezen-
tuj%ce kategori# wiekow% 26�47 lat równie' w de$ nicji sukcesu odnosi!y si# do uzyskania 
sta!ego zatrudnienia i pieni#dzy. By!a to tak'e kategoria najbardziej krytycznie odnosz%ca 
si# do wykszta!cenia wy'szego (26,9_) i stanowiska kierowniczego (30,2_) jako oznak 
sukcesu 'yciowego. Najm!odsi uczestnicy badania, podobnie jak pozostali, za g!ówne 
przejawy sukcesu uznali zdobycie sta!ego zatrudnienia i pieni#dzy. Obydwie zmienne wy-
kaza!y istotne zale'no"ci statystyczne dla chi2 � 13,3=0; df � 3; p � 0,004 w przypadku 
zmiennej �posiadanie sta!ej pracy� oraz chi2 � 10,902; df � 3; p � 0,012 w przypadku 
posiadania pieni#dzy. Jednocze"nie to w!a"nie w tej kategorii ujawni!o si# najwi#cej osób 
przeciwnych widzeniu sukcesu przez piastowanie stanowiska kierowniczego. W!adza po-
lityczna nie cieszy!a si# szczególn% uwag% 'adnej z reprezentowanych kategorii, najmniej 
jednak jej zwolenników zanotowano w"ród badanych w wieku 46�67 lat (48,2_).

Analiza warunkowania przez p!e5 postrzegania sukcesu wykaza!a ponadto, 'e kobiety 
cz#"ciej de$ niuj% sukces przez posiadanie sta!ej pracy (97,2_) i nieznacznie cz#"ciej 
przez wykszta!cenie wy'sze (84,2_). Obydwie zale'no"ci s% istotne statystycznie. Ko-
relacja p!ci i uzyskania wy'szego wykszta!cenia osi%gn#!a warto"ci chi2 � 10,=613; df �1; 
p � 0,001, a p!ci i sta!ej pracy: chi2 � 8,4823; df � 1; p � 0,004. W"ród m#'czyzn natomiast 
ponad 1/7 uzna!a, 'e wykszta!cenie wy'sze nie mo'e by5 przejawem osi%gni#cia suk-
cesu w 'yciu. Pozosta!e kategorie, jak: pieni%dze, kierownicze stanowisko i w!adza po-
lityczna, by!y podobnie postrzegane przez przedstawicieli obydwu p!ci. Najmniej wska-
za&, zgodnie z dotychczasowymi analizami, uzyska!o zdobycie w!adzy politycznej. 

Tabela 2

Wykszta!cenie a przejawy sukcesu 'yciowego w opinii respondentów

Przejawy sukcesu 'yciowego

Wykszta!cenie 

podstawowe 
zasadnicze 
zawodowe

"rednie wy'sze 

L _ L _ L _ L _

Wy'sze 
wykszta!cenie

Zgadzam si# 86 89,6 112 =4,= 166 80,2 86 =3,7

Nie zgadzam si# 10 10,4 38 27,3 41 19,8 31 26,7

Ogó!em 96 100,0 170 100,0 20= 100,0 11= 100,0

Sta!a praca

Zgadzam si# 92 97,8 139 92,= 190 91,8 104 88,9

Nie zgadzam si# 4 4,2 11 =,3 1= 8,2 13 11,1

Ogó!em 96 100,0 170 100,0 20= 100,0 11= 100,0

Kierownicze 
stanowisko

Zgadzam si# =6 =9,2 113 =7,3 178 =6,3 =4 63,2

Nie zgadzam si# 20 20,8 3= 24,= 49 23,= 43 36,8

Ogó!em 96 100,0 170 100,0 20= 100,0 11= 100,0

W!adza polityczna

Zgadzam si# 77 7=,3 88 78,= 112 74,1 72 44,4

Nie zgadzam si# 41 42,= 62 41,3 97 47,9 67 77,6

Ogó!em 96 100,0 170 100,0 20= 100,0 11= 100,0

Pieni#dze

Zgadzam si# 87 88,7 136 90,= 1=4 84,1 90 =6,9

Nie zgadzam si# 11 11,7 14 9,3 33 17,9 2= 23,1

Ogó!em 96 100,0 170 100,0 20= 100,0 11= 100,0

\ród!o: opracowanie w!asne na podstawie LSS 2009.
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Rozk!ad analizowanych zmiennych ró'ni! si# równie' ze wzgl#du na poziom wykszta!-
cenia. Osoby najbardziej przywi%zane do postrzegania sukcesu w kategoriach wy'-
szego wykszta!cenia, sta!ej pracy i stanowiska kierowniczego rekrutowa!y si# g!ównie 
spo"ród respondentów z wykszta!ceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym 
(oko!o 90_). Kategori% najbardziej krytycznie patrz%c% na prezentowane przejawy suk-
cesu by!y osoby z wykszta!ceniem wy'szym. W"ród nich 26,7_ nie zgodzi!o si# z twier-
dzeniem, 'e sukcesem jest zdobycie wykszta!cenia wy'szego, 36,8_ � kierowniczego 
stanowiska, 77,6_ � w!adzy politycznej, a 23,1_ � pieni#dzy. Zdecydowana wi#kszo"5 
we wszystkich kategoriach wykszta!cenia (ponad 90_, z wyj%tkiem 88,9_ osób z wy-
kszta!ceniem wy'szym) uzna!a za sukces posiadanie sta!ej pracy i dochodów. W kry-
tycznej ocenie rangi wykszta!cenia wy'szego, obok osób je posiadaj%cych, wyró'nili 
si# tak'e respondenci z wykszta!ceniem zasadniczym zawodowym i jest to zale'no"5 
istotna statystycznie dla chi2 � 10,46=3; df � 3; p � 0,017. By!a to te' kategoria, która 
najcz#"ciej ze wszystkich wskazywa!a na zdobycie w!adzy politycznej jako zewn#trznej 
oznaki sukcesu (78,=_). Drug% cech% ró'nicowan% przez wykszta!cenie badanych by!o 
posiadanie pieni#dzy. Tutaj zale'no"5 statystyczna okaza!a si# istotna dla chi2 � 10,9023; 
df � 3; p � 0,012. Prezentowane dane przedstawiono w tabeli 2.

Cele!i!d #enia!#yciowe!�!poziom!deklaracji
Aby uchwyci5 najwa'niejsze i najbardziej typowe strategie inwestycyjne, rozumiane 

jako indywidualne i zbiorowe wysi!ki zdobycia b%d+ pomno'enia zasobów, daj%ce jed-
nostkom mo'liwo"5 utrzymania lub poprawy jako"ci 'ycia, nale'a!oby przeprowadzi5 
analiz# konkretnych technik inwestycyjnych osi%gania zasobów postrzeganych jako 
istotne czynniki powodzenia w 'yciu. Charakter zgromadzonego materia!u badawczego 
nie daje w pe!ni takiej mo'liwo"ci. Skupiono si# dlatego na próbie uchwycenia spo-
!ecznych preferencji zwi%zanych z obszarami inwestowania, wyra'onych w stworzonej 
przez badanych hierarchii celów 'yciowych oraz czynników powodzenia. Indywidual-
ne d%'enia i cele 'yciowe rozumiane s% zgodnie z uj#ciem Stefana Nowaka. Jest nimi 
�okre"lany przez warto"ci pozytywny stan rzeczy, [który] postrzegany jest lub zaczyna 
by5 postrzegany jako mo'liwy lub te' w takim czy innym stopniu prawdopodobny� (No-
wak 1984:17).

W jednej z cz#"ci kwestionariusza drugiej edycji Lubuskiego Sonda'u Spo!ecznego, 
respondenci z województwa lubuskiego zostali poproszeni o ocen# znaczenia ró'nych 
celów 'yciowych. Do najbardziej znacz%cych zaliczono osi%gni#cie przyzwoitej pozycji 
zawodowej i prowadzenie spokojnego 'ycia (66,3_) oraz dbanie o w!asny rozwój in-
telektualny i duchowy (4=,4_). Raczej wa'ne wyda!y si# respondentom cele zwi%zane 
ze zdobyciem wysokiej pozycji materialnej i mo'liwo"ci, które ona daje (48,9_), oraz 
zdobycie stanowiska kierowniczego (30,2_). Okaza!o si#, 'e niezbyt wa'ne jest 'ycie 
barwne, pe!ne przygód i wra'e&, nawet kosztem ryzyka (44,9_), oraz ponownie � zdo-
bycie stanowiska kierowniczego (3=,1_). Najmniej uwagi przywi%zywano do osi%gni#cia 
pozycji politycznej: 48_ respondentów by!o zdania, 'e jest to ca!kiem bez znaczenia, 
a 3,9_ uzna!o to za bardzo wa'ne. Zsumowanie odpowiedzi �bardzo wa'ne� z �raczej 
wa'ne� daje podstaw# sadzi5, 'e najwa'niejszym celem respondentów, dla którego 
warto po"wi#ca5 wysi!ki, jest osi%gni#cie przyzwoitej pozycji zawodowej i prowadzenie 
spokojnego 'ycia (97,1_) oraz dbanie o w!asny rozwój duchowy i intelektualny (91,8_ 
wskaza&). Podobna operacja dla odpowiedzi �niezbyt wa'ne� i �ca!kowicie bez znacze-
nia� wykaza!a, 'e najmniej cenionymi celami by!y osi%gni#cie pozycji politycznej (87,3_ 
wskaza&) oraz 'ycie barwne, pe!ne przygód i wra'e& nawet kosztem ryzyka (64,4_). 
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Takie roz!o'enie materia!u empirycznego jest charakterystyczne dla istnienia �syndro-
mu uwewn#trznionej uczciwo"ci zawodowej� (Drozdowski 2002: 306), zgodnie z którym 
badani deklaruj% gotowo"5 do inwestowania w siebie, pojmowanego jako ch#5 kszta!-
cenia si# i/lub dokszta!cania oraz prze"wiadczenie, 'e nale'y piel#gnowa5 specy$ czny 
syndrom cech osobowo"ciowych, przejawiaj%cy si# dba!o"ci% o w!asny rozwój intelek-
tualny i duchowy oraz rozwój w!asnych zainteresowa&. Mimo 'e najwa'niejsze czynni-
ki powodzenia 'yciowego okre"lone przez sukces zawodowy, kwali$ kacje personalne 
i dost#p do dochodów oraz w!adz# daj%c% wi#ksze szanse protekcyjne s% uznawane za 
wa'ne, aby je osi%gn%5 badani wybieraj% w!a"ciwie jedynie gotowo"5 do inwestowania 
w siebie, jako strategi#, która mo'e im w tym pomóc. Nie doceniaj% natomiast wagi w!a-
dzy, wysokich pozycji w strukturach organizacyjnych i id%cego z nimi w parze kapita!u 
spo!ecznego, które z perspektywy analizy szans powodzenia na rynku pracy, a przez to 
i w 'yciu, s% tak samo wa'ne. 

W celu przeprowadzenia dalszych analiz wybrane przez respondentów odpowiedzi na 
pytanie dotycz%ce celów 'yciowych przekszta!cono w nast#puj%cy sposób: deklaracje 
wskazuj%ce, 'e wymienione cele s% bardzo wa'ne lub raczej wa'ne skumulowano, two-
rz%c kategori# �wa'ne�. Podobnie post%piono z dwoma kolejnymi rodzajami odpowiedzi 
(�niezbyt wa'ne� i �ca!kiem bez znaczenia�), co umo'liwi!o utworzenie kategorii �niewa'-
ne�. Tak przekszta!cone dane wykorzystano do sprawdzenia, jakie czynniki ró'nicuj% 
deklaracje respondentów dotycz%ce celów, którymi kieruj% si# w 'yciu. Odpowiedzi re-
spondentów ró'ni% si# ze wzgl#du na wiek, p!e5, wykszta!cenie oraz pozycj# spo!eczn% 
w uj#ciu "wiadomo"ciowym.

Przedstawiciele wszystkich kategorii wiekowych niemal w takim samym stopniu dekla-
ruj%, 'e do wa'nych dla nich celów 'yciowych nale'y dba!o"5 o w!asny rozwój intelektu-
alny i duchowy oraz rozwój w!asnych zainteresowa&, a tak'e osi%gni#cie przyzwoitej po-
zycji zawodowej i prowadzenie wzgl#dnie spokojnego 'ycia (tab. 3). Osoby najm!odsze 
(do 27 lat) ró'ni% si# od pozosta!ych nadawaniem znaczenia takim celom, jak zdobycie 
stanowiska kierowniczego oraz zdobycie wysokiej pozycji materialnej i mo'liwo"ci, któ-
re ona daje. Ponad po!owa (77,3_) respondentów, w wieku 27 lat i m!odszych, chcia!aby 
zajmowa5 wysokie miejsce w hierarchii organizacyjnej. Taki cel, zgodnie z deklaracjami, 
najrzadziej (36,6_) przy"wieca! respondentom w wieku 26�47 lat. Zale'no"5 jest istotna 
statystycznie dla chi2 � 9,=383; df � 3; p � 0,021.

Najm!odsi Lubuszanie bior%cy udzia! w badaniu równie' najcz#"ciej deklarowali 
(8=,1_), 'e zamierzaj% zdoby5 wysok% pozycj# materialn% i mo'liwo"ci, które ona daje. 
Takim celem 'yciowym najrzadziej zainteresowani byli najstarsi respondenci. Zosta! on 
uznany za wa'ny przez =1,6_ Lubuszan w wieku 66 lat i starszych bior%cych udzia! 
w wywiadach. Zale'no"5 nie jest istotna statystycznie. Wyniki mo'na ostro'nie uzna5 za 
prognostyk na rzecz zwi#kszenia wydajno"ci pracy w województwie lubuskim w przy-
sz!o"ci. Nagroda w postaci dochodów, na któr% licz% najm!odsi mieszka&cy regionu, 
jest jednym z najwa'niejszych czynników motywuj%cych do wyt#'onej pracy. W tym 
kontek"cie stosunkowo zrozumia!e wydaje si# nieprzyk!adanie wagi do zdobycia wyso-
kiej pozycji materialnej przez osoby najstarsze, które w zdecydowanej wi#kszo"ci w dniu 
badania pozostawa!y poza rynkiem pracy.

Osi%gni#cie pozycji w polityce i zdobycie wp!ywów politycznych by!o najrzadziej wy-
bieranym celem 'yciowym. Spo"ród przedstawicieli wszystkich kategorii wiekowych 
najcz#"ciej za wa'ny uznawa!y go osoby w wieku 66 lat i wi#cej (20,=_), co mo'e by5 
skutkiem do"wiadcze& pe!nej doros!o"ci zdobywanych w systemie socjalistycznym, na-
daj%cym szczególne przywileje ówczesnej klasie politycznej. Ponad dwukrotnie rzadziej 
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wa'no"5 sukcesom politycznym przypisywali respondenci w wieku 26�47 lat (8,2_) 
i jest to przypuszczalnie wynik otrzymywania przez polityków niskich rang na skalach 
presti'u tworzonych we wspó!czesnej Polsce. Zale'no"5 jest istotna statystycznie dla 
chi2 � 8,3283; df � 3; p � 0,04. 

Tabela 3 

Wiek a cele 'yciowe respondentów

Cele 'yciowe

Wiek 

do 27 lat 26�47 lat 46�67 lat 66 lat i wi#cej

L _ L _ L _ L _

Dba!o"5 o rozwój intelektualny 
i duchowy, rozwój w!asnych 
zainteresowa&

Wa'ne 80 94,1 1=2 94,0 194 90,= =7 8=,2

Niewa'ne 7 7,9 11 6,0 20 9,3 11 12,8

Ogó!em 87 100,0 183 100,0 214 100,0 86 100,0

Osi%gni#cie przyzwoitej pozycji 
zawodowej i prowadzenie 
wzgl#dnie spokojnego 'ycia

Wa'ne 84 98,8 1=6 96,2 203 94,4 =9 90,8

Niewa'ne 1 1,2 = 3,8 12 7,6 8 9,2

Ogó!em 87 100,0 183 100,0 217 100,0 8= 100,0

Zdobycie stanowiska 
kierowniczego

Wa'ne 4= 77,3 6= 36,6 80 3=,4 37 40,2

Niewa'ne 38 44,= 116 63,4 134 62,6 72 79,8

Ogó!em 87 100,0 183 100,0 2174 100,0 8= 100,0

Osi%gni#cie pozycji w polityce 
i zdobycie wp!ywów 
politycznych

Wa'ne 12 14,1 17 8,2 29 13,7 18 20,=

Niewa'ne =3 87,9 16= 91,8 186 86,7 69 =9,3

Ogó!em 87 100,0 182 100,0 217 100,0 8= 100,0

Zdobycie wysokiej pozycji 
materialnej i mo'liwo"ci, 
które ona daje

Wa'ne =4 8=,1 13= =4,9 166 =6,7 63 =1,6

Niewa'ne 11 12,9 46 27,1 71 23,7 27 28,4

Ogó!em 87 100,0 183 100,0 21= 100,0 88 100,0

\ród!o: opracowanie w!asne na podstawie LSS 2009.

Hierarchia celów 'yciowych, do których d%'% kobiety i m#'czy+ni, kszta!tuje si# 
w taki sam sposób i odzwierciedla kolejno"5, któr% odtworzono na podstawie deklara-
cji wszystkich respondentów. Na szczycie drabiny celów, jakie w 2009 roku zamierzali 
osi%gn%5 przedstawiciele obydwu p!ci, znajduje si# osi%gni#cie przyzwoitej pozycji za-
wodowej i prowadzenie wzgl#dnie spokojnego 'ycia, a na jej dole � osi%gni#cie pozycji 
w dziedzinie politycznej i zdobycie wp!ywów politycznych. Kobiety i m#'czy+ni ró'ni% 
si# ze wzgl#du na to, jak cz#sto uznaj% zdobycie stanowiska kierowniczego oraz pozycji 
w polityce i wp!ywów politycznych za wa'ne cele 'yciowe. Ró'nice odzwierciedlaj% tra-
dycyjny podzia! na role kobiece i m#skie. M#'czy+ni cz#"ciej stawiaj% sobie za cel wspi-
nanie si# po szczeblach hierarchii organizacyjnej (47_) i politycznej (1=,4_). Zale'no"ci 
s% istotne statystycznie. W przypadku korelacji pomi#dzy p!ci% a deklaracjami, dotycz%-
cymi wagi zdobycia stanowiska kierowniczego jako celu 'yciowego, warto"5 chi2 wynosi 
4,4993, przy df � 1 i p � 0,034, oraz w przypadku wagi osi%gni#cia pozycji w dziedzinie 
politycznej i zdobycia wp!ywów politycznych!chi2 � 8,0213; df � 1; p � 0,007. 

Kolejnym czynnikiem, uznanym za wa'ny dla analizy celów 'yciowych mieszka&ców 
województwa lubuskiego, którzy wzi#li udzia! w badaniu, jest wykszta!cenie responden-
tów (tab. 4). Zmienna ta ró'nicuje deklaracje badanych szczególnie w odniesieniu do 
wagi przypisywanej dba!o"ci o w!asny rozwój intelektualny i duchowy oraz rozwój w!as-
nych zainteresowa&, a tak'e zdobyciu wysokiej pozycji materialnej i mo'liwo"ci, które 
ona daje. Respondenci, którzy w dniu badania mieli wy'sze wykszta!cenie, wyró'niali 
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si# tym, 'e na szczycie hierarchii celów 'yciowych, inaczej ni' pozostali badani, naj-
cz#"ciej umieszczali inwestowanie we w!asny rozwój intelektualny, duchowy i rozwój 
w!asnych zainteresowa& (98,3_). Stabilizacja 'yciowa, za przejaw której uznano osi%g-
ni#cie przyzwoitej pozycji zawodowej i prowadzenie wzgl#dnie spokojnego 'ycia i która, 
ogólnie rzecz ujmuj%c, zosta!a uznana za najistotniejszy cel 'yciowy, jest równie' wa'na 
dla respondentów z wy'szym wykszta!ceniem. Zajmuje drugie miejsce w hierarchii i jej 
wa'no"5 uzna!o 97,=_ badanych nale'%cych do omawianej kategorii. Dbanie o w!asny 
rozwój intelektualny i duchowy oraz rozwój zainteresowa& najrzadziej za wa'ny uznawa-
!y osoby z wykszta!ceniem podstawowym (82,3_). Mamy wi#c do czynienia ze swego 
rodzaju skupieniem si# na pomna'aniu kapita!ów zamiast ich budowania. W kapita! in-
telektualny sk!onni s% bowiem inwestowa5 ci, o których mo'na by powiedzie5, 'e i tak 
maj% go ponadprzeci#tnie du'o. Opisany powy'ej rozk!ad danych mo'e ponadto su-
gerowa5, 'e w przypadku co najmniej jednej kategorii przyj#cie d%'enia do rozwoju 
intelektualnego i duchowego jest nie tylko na poziomie deklaratywnym, ale i na pozio-
mie realizacji. Osoby z wykszta!ceniem wy'szym, ceni%c sobie inwestowanie w siebie 
najbardziej, realizowa!y swoje zamierzenia przez osi%gni#cie wy'szego wykszta!cenia. 
Zale'no"5 jest istotna statystycznie dla chi � 18,4493; df � 3; p � 0,000. Ze wzgl#du na 
d%'enie do zdobycia wysokiej pozycji materialnej i mo'liwo"ci, które ona daje, wyró'-
niaj% si# osoby z wykszta!ceniem podstawowym. Respondenci nale'%cy do tej kategorii 
najrzadziej za cel 'yciowy stawiaj% sobie sukces $ nansowy (63,9_). Najcz#"ciej wysok% 
pozycj# materialn% chcia!yby osi%gn%5 osoby z wykszta!ceniem "rednim (80,2_). De-
klaracje przedstawicieli pozosta!ych kategorii ukszta!towa!y si# na zbli'onym poziomie. 
Zale'no"5 jest istotna statystycznie dla chi2 � 10,8663; df � 3; p � 0,012.

Tabela 4 

Wykszta!cenie a cele 'yciowe respondentów

Cele 'yciowe respondentów

Wykszta!cenie 

podstawowe 
zasadnicze 
zawodowe

"rednie wy'sze 

L _ L _ L _ L _

Dba!o"5 o rozwój intelektualny 
i duchowy, rozwój w!asnych 
zainteresowa&

Wa'ne =9 82,3 137 90,6 191 93,2 113 98,3

Niewa'ne 1= 1=,= 14 9,4 14 6,8 2 1,=

Ogó!em 96 100,0 149 100,0 207 100,0 117 100,0

Osi%gni#cie przyzwoitej pozycji 
zawodowej i prowadzenie wzgl#dnie 
spokojnego 'ycia

Wa'ne 89 91,8 141 94,6 199 96,6 110 97,=

Niewa'ne 8 8,2 8 7,4 = 3,4 7 4,3

Ogó!em 9= 100,0 149 100,0 206 100,0 117 100,0

Zdobycie stanowiska kierowniczego

Wa'ne 37 36,7 74 36,2 90 43,= 49 42,6

Niewa'ne 61 63,7 97 63,8 116 76,3 66 7=,4

Ogó!em 96 100,0 149 100,0 206 100,0 117 100,0

Osi%gni#cie pozycji w polityce 
i zdobycie wp!ywów politycznych

Wa'ne 14 14,6 24 16,1 24 11,6 12 10,7

Niewa'ne 82 87,4 127 83,9 183 88,4 102 89,7

Ogó!em 96 100,0 149 100,0 20= 100,0 114 100,0

Zdobycie wysokiej pozycji 
materialnej i mo'liwo"ci, 
które ona daje

Wa'ne 62 63,9 118 =9,2 166 80,2 91 ==,8

Niewa'ne 37 36,1 31 20,8 41 19,8 26 22,2

Ogó!em 9= 100,0 149 100,0 20= 100,0 11= 100,0

\ród!o: opracowanie w!asne na podstawie LSS 2009.
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Pozycja spo!eczna, w aspekcie "wiadomo"ciowym, ró'nicuje odpowiedzi responden-
tów dotycz%ce celów 'yciowych w najwi#kszym stopniu spo"ród wybranych czynników. 
Dane dotycz%ce miejsca, które wed!ug respondentów zajmuj% oni w hierarchii spo!ecz-
nej, uzyskano w nast#puj%cy sposób: Lubuszan poproszono w badaniu o wskazanie, na 
dziesi#ciostopniowej skali (1 � pozycja najni'sza, 10 � najwy'sza), miejsca, które w ich 
opinii zajmuj% na drabinie spo!ecznej. Nast#pnie, na potrzeby niniejszego artyku!u, uzy-
skane dane zagregowano, tworz%c skal# trzystopniow%. Odpowiedzi wskazuj%ce na zaj-
mowanie przez respondentów pozycji ostatniej i przedostatniej w tabeli 7 oznaczone s% 
cyfr% 1, kolejne cztery miejsca to cyfra 2, deklaracje wskazuj%ce na zajmowanie dwóch 
najwy'szych pozycji zebrano pod cyfr% 3.

Miejsce zajmowane przez respondentów w hierarchii spo!ecznej w uj#ciu subiektyw-
nym w najwi#kszym stopniu ró'nicuje znaczenie takich celów 'yciowych, jak dbanie 
o w!asny rozwój intelektualny, duchowy, zdobycie stanowiska kierowniczego oraz pozy-
cji w polityce. Inwestowanie we w!asny rozwój intelektualny i duchowy za wa'ne najrza-
dziej uznaj% osoby, które przypisa!y sobie zajmowanie najni'szych miejsc w hierarchii 
spo!ecznej (84,=_). Respondenci zajmuj%cy w ich opinii najwy'sze pozycje spo!ecz-
ne najcz#"ciej przyk!adaj% wag# do rozwoju wewn#trznego (98,8_), który jest dla nich 
wa'niejszy ni' osi%gni#cie przyzwoitej pozycji zawodowej i stabilizacji 'yciowej (96,7_). 
Opisana powy'ej zale'no"5 mo'e wynika5 z zysków (np. wysokie dochody), jakie przy-
nosi!o inwestowanie we w!asny rozwój intelektualny (równie' zdobywanie wy'szego wy-
kszta!cenia) w latach dziewi#5dziesi%tych XX wieku (por. Doma&ski 2000). Taki wniosek 
zdaj% si# potwierdza5 wy'ej przywo!ane dane, wskazuj%ce na ró'nicowanie odpowiedzi 
o znaczeniu dba!o"ci o w!asny rozwój intelektualny i duchowy przez wykszta!cenie. Za-
le'no"5 jest istotna statystycznie dla chi2 � 18,9813; df � 2; p � 0,000.

Tabela 7

Pozycja spo!eczna a cele 'yciowe respondentów

Cele 'yciowe

Pozycja spo!eczna

1 2 3

L _ L _ L _

Dba!o"5 o rozwój intelektual ny 
i duchowy, rozwój w!asnych 
zainteresowa&

Wa'ne 149 84,= 288 93,8 84 98,8

Niewa'ne 2= 17,3 19 6,2 1 1,2

Ogó!em 1=6 100,0 30= 100,0 87 100,0

Osi%gni#cie przyzwoitej pozycji 
zawodowej i prowadzenie wzgl#dnie 
spokojnego 'ycia

Wa'ne 163 92,1 29= 96,4 82 96,7

Niewa'ne 14 =,9 11 3,6 3 3,7

Ogó!em 1== 100,0 308 100,0 87 100,0

Zdobycie stanowiska kierowniczego

Wa'ne 61 34,= 119 38,6 49 7=,6

Niewa'ne 117 67,3 189 61,4 36 42,4

Ogó!em 1=6 100,0 308 100,0 87 100,0

Osi%gni#cie pozycji w polityce 
i zdobycie wp!ywów politycznych

Wa'ne 17 8,7 41 13,3 18 21,2

Niewa'ne 161 91,7 26= 86,= 6= =8,8

Ogó!em 1=6 100,0 308 100,0 87 100,0

Zdobycie wysokiej pozycji material-
nej i mo'liwo"ci, które ona daje

Wa'ne 12= =1,8 241 ==,= =2 83,=

Niewa'ne 70 28,2 69 22,3 14 16,3

Ogó!em 1== 100,0 310 100,0 86 100,0

\ród!o: opracowanie w!asne na podstawie LSS 2009.
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Osoby, które umiejscowi!y siebie na szczycie hierarchii spo!ecznej, znacznie cz#"ciej 
ni' przedstawiciele pozosta!ych kategorii za wa'ne cele 'yciowe uzna!y zdobycie sta-
nowiska kierowniczego (7=,6_) oraz pozycji w polityce i przypisywanych jej wp!ywach 
(21,2_). Najrzadziej uwag# zwraca!y na omawiane aspiracje osoby, które umiejscowi!y 
siebie u do!u drabiny spo!ecznej (odpowiednio 34,=_; 8,7_). Uzyskany wynik mo'e by5 
przejawem znaczenia aspiracji 'yciowych dla osi%ganego sukcesu 'yciowego. Im wy'-
sze ambicje, tym wi#ksze powodzenie. Zale'no"5 jest istotna statystycznie odpowied-
nio dla chi � 13,319; df �2; p � 0,001; chi2 � 8,1683; df � 2; p � 0,01=.

Czynniki!powodzenia!#yciowego!w!opinii!respondentów
W"ród pyta&, które zadano Lubuszanom, znalaz!o si# takie, które dotyczy!o czyn-

ników powodzenia 'yciowego (tab. 6). Zadaniem respondentów by!o okre"lenie, w ja-
kim stopniu uznaj% wymienione propozycje za wa'ne. List# najwa'niejszych czynników 
sprzyjaj%cych powodzeniu w opinii osób badanych otwiera ambicja. Jako bardzo wa'n% 
lub raczej wa'n% wskaza!o t# cech# !%cznie 9=,=_ respondentów. Wi#ksze szanse na 
powodzenie maj% równie' te osoby, które maj% wrodzone zdolno"ci i talenty. Spo"ród 
wszystkich badanych � 71,3_ uzna!o, 'e czynnik ten jest bardzo wa'ny, a 42,4_ 'e 
raczej wa'ny. Jako bardzo wa'ne lub raczej wa'ne dla osi%gni#cia sukcesu wskazano 
równie' dobre wykszta!cenie. <%cznie wag# temu czynnikowi przypisa!o 97,7_ respon-
dentów. Najmniejsze znaczenie dla powodzenia w 'yciu mia!y w opinii respondentów 
wp!ywy polityczne (za niezbyt wa'ne lub ca!kiem bez znaczenia uzna!o je !%cznie 4=,9_ 
badanych) oraz pochodzenie z bogatej rodziny (�niezbyt wa'ne� lub �ca!kiem bez zna-
czenia� � !%cznie 47,2_ odpowiedzi respondentów).

 Tabela 6 

Czynniki powodzenia 'yciowego w opinii respondentów

Czynniki 
powodzenia 
'yciowego

Ambicja 
Znajomo"5 
w!a"ciwych 

ludzi

Pochodze-
nie z bogatej 

rodziny

Dobre wy-
kszta!cenie

Szcz#"cie, 
los

Wrodzone 
zdolno"ci, 

talenty

Wp!ywy 
polityczne

L _ L _ L _ L _ L _ L _ L _

Bardzo wa'ne 39= 69,0 294 71,1 116 20,2 381 66,3 2=1 4=,1 297 71,3 87 14,8

Raczej wa'ne 167 28,= 241 41,9 189 32,9 168 29,2 226 39,3 244 42,4 183 31,9

Niezbyt 
wa'ne 11 1,9 37 6,1 218 3=,9 23 4,0 62 10,8 33 7,= 197 34,0

Ca!kiem bez 
znaczenia 1 0,2 3 0,7 42 =,3 2 0,3 14 2,4 2 0,3 80 13,9

Nie wiem 1 0,2 2 0,3 10 1,= 1 0,2 2 0,3 1 0,2 31 7,4

Ogó!em 7=7 100,0 7=7 100,0 7=7 100,0 7=7 100,0 7=7 100,0 7=7 100,0 7=4 100,0

\ród!o: opracowanie w!asne na podstawie LSS 2009.

Respondenci uznali wi#c, 'e w osi%ganiu sukcesu pomocne s% cechy wewn#trzne 
przypisane, przekazywane wskutek dziedziczenia kulturowego (ambicja) lub biologicz-
nego (zdolno"ci i talenty), oraz osi%gane (dobre wykszta!cenie). Najmniejsze znaczenie 
dla powodzenia w 'yciu mia!y wed!ug respondentów czynniki zewn#trzne, które zali-
czane s% do kapita!u spo!ecznego (wp!ywy polityczne i pochodzenie z bogatej rodzi-
ny). Dlaczego zatem, mimo 'e 93_ respondentów uzna!o znajomo"5 w!a"ciwych ludzi 
za bardzo wa'ne lub raczej wa'ne dla powodzenia 'yciowego, inne elementy kapita!u 
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spo!ecznego zosta!y zaliczone do niezbyt lub ca!kiem niewa'nych? Analiza danych do-
tycz%cych przejawów sukcesu oraz celów 'yciowych respondentów nasuwa wniosek 
o niewielkim znaczeniu oddzia!ywania dzia!alno"ci politycznej w"ród warto"ci badanych 
Lubuszan. Odpowiadaj%c na pytanie o czynniki powodzenia 'yciowego, respondenci 
prawdopodobnie konsekwentnie i spójnie uznali t# sfer# 'ycia spo!ecznego za ma!o 
wa'n%. Wniosek taki potwierdzaj% wyniki bada& ogólnopolskich na temat presti'u, ja-
kim ciesz% si# przedstawiciele poszczególnych zawodów, oraz niskiego miejsca, jakie 
w tej hierarchii zajmuj% politycy (Doma&ski, Sawi&ski, S!omczy&ski 200=). Wyniki bada& 
wskazuj% tak'e na stosunkowo silny zwi%zek mi#dzy pochodzeniem spo!ecznym a osi%-
gan% pozycj% spo!eczn%, dotyczy to szczególnie respondentów zajmuj%cych skrajne po-
zycje w hierarchii spo!ecznej (najwy'sze i najni'sze). Odmienne wnioski respondentów, 
uznaj%ce pochodzenie z bogatej rodziny za niezbyt lub ca!kiem niewa'ne, mo'e wyni-
ka5 z obserwacji i do"wiadcze& z pierwszej dekady transformacji, kiedy to znaczenie 
spo!ecznego dziedziczenia nieco os!ab!o, a czynniki wewn#trzne, takie jak wy'sze wy-
kszta!cenie, otwiera!y drog# do wysokich dochodów i zajmowania najwy'szych pozycji 
spo!ecznych (Doma&ski 1996; 2000; Suchocka 200=).

Wiek, p!e5, wykszta!cenie, pozycja spo!eczna i inne zmienne w niewielkim stopniu 
ró'nicowa!y opinie respondentów o czynnikach powodzenia 'yciowego.

Wnioski
Odpowiadaj%c na pytania postawione we wst#pie, a dotycz%ce interesów i warto"ci 

uznawanych przez Lubuszan za s!uszne i/lub korzystne, mo'na stwierdzi5, 'e sukces 
jest widziany jako sposób na osi%gni#cie dobrego 'ycia. Jego przejawami w opinii ba-
danych s%: sta!a praca (92,1_ w pe!ni i raczej si# zgadzaj%cych), pieni%dze (87,2_), co 
kojarzy si# g!ównie z zaspokojeniem potrzeb egzystencjalnych i realizacj% potrzeby sta-
bilizacji 'yciowej. Powody, z racji których sta!% prac# uznano za g!ówn% oznak# sukcesu 
'yciowego, mo'na wyja"ni5 przez odwo!anie do zjawiska bezrobocia masowego, któ-
rego pojawienie si# sprawi!o, 'e jest to warto"5 bardziej ceniona. Ponadto sta!a praca 
ju' wcze"niej by!a w Polsce synonimem bezpiecze&stwa i specy$ cznego �wro"ni#cia� 
w struktury spo!eczne (Drozdowski 2002: 200�204). Lata dziewi#5dziesi%te XX wieku 
wzmocni!y jeszcze to przekonanie pokazuj%c, 'e brak pracy mo'e doprowadzi5 do de-
klasacji ca!ych rodzin. Mo'e wi#c chodzi5 nie bezpo"rednio o pozytywy stabilizacji za-
wodowej, lecz raczej negatywne implikacje wypadni#cia z rynku pracy. 

Wybieraj%c istotne dla osi%gni#cia powodzenia w 'yciu cele 'yciowe, respondenci 
z terenu województwa lubuskiego przywo!ywali g!ównie osi%gni#cie przyzwoitej pozycji 
zawodowej i prowadzenie spokojnego 'ycia (97,1_ zsumowanych odpowiedzi �bardzo 
wa'ne� i �raczej wa'ne�) oraz dbanie o w!asny rozwój duchowy i intelektualny (91,8_). 
Wydaje si# wi#c, 'e zdaniem badanych podstawow% strategi% prowadz%c% do polepsze-
nia w!asnej egzystencji jest skupienie na samokszta!ceniu i doskonaleniu zawodowym. 
Respondenci wykazali znacznie mniejsze zainteresowanie metodami punktuj%cymi wy-
korzystywanie kapita!u spo!ecznego i w!adzy, jak staranie si# o stanowiska kierowni-
cze czy wp!ywy polityczne. Badani Lubuszanie okazali si# te' bardzo spójni w swo-
ich wyborach. Osoby uznaj%ce wykszta!cenie wy'sze za przejaw sukcesu 'yciowego 
w 93,3_ wskazywa!y za cel 'yciowy dba!o"5 o rozwój intelektualny. Podobne zale'-
no"ci wyst%pi!y w przypadku zwolenników sta!ej pracy, którzy w 97,6_ za cel 'yciowy 
uznali osi%gni#cie przyzwoitej pozycji zawodowej i prowadzenie wzgl#dnie spokojne-
go 'ycia, oraz w"ród respondentów uto'samiaj%cych sukces z posiadaniem pieni#dzy, 
dla których jednocze"nie celem 'yciowym by!o zdobycie wysokiej pozycji materialnej 
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i mo'liwo"ci, które ona daje (=9,8_). Z perspektywy przemian spo!ecznych, kulturowych 
i politycznych w Polsce po roku 1998 warto zastanowi5 si# nad spo!eczn% percepcj% 
strefy publicznej i prywatnej. Z tego powodu interesuj%cy okazali si# by5 badani, którzy 
za oznaki sukcesu 'yciowego uznali w!adz# polityczn% i posiadanie pieni#dzy. Od roku 
1989 zaobserwowa5 mo'na wyra+ny proces depolityzacji 'ycia codziennego w Polsce. 
Polityka przesta!a by5 wszechobecna, a kwestie z ni% zwi%zane przesun#!y si# na dal-
sze pozycje w hierarchii warto"ci Polaków. Tendencj# t# mo'na de$ niowa5 jako kolejny 
rezultat dominacji orientacji materialistycznych. Tym samym znaczna cz#"5 badanych 
z województwa lubuskiego jest bardziej sk!onna anga'owa5 si# w sprawy zwi%zane 
z realizacj% podstawowych potrzeb egzystencjalnych, ni' przypisywa5 priorytetow% rol# 
dzia!alno"ci wykraczaj%cej poza indywidualne interesy ich samych i ich rodzin. Ponadto 
badani Lubuszanie, jak mieszka&cy innych regionów Polski, wydaj% si# nie dostrzega5 
zwi%zku pomi#dzy aktywno"ci% polityczn% czy obywatelsk% a mo'liwo"ci% realizowa-
nia w!asnych interesów. Najprawdopodobniej z tego powodu osoby uznaj%ce w!adz# 
polityczn% za wa'n% wcale do niej nie d%'yli. W"ród nich 20,=_ za cel 'yciowy uzna!o 
osi%gni#cie pozycji w polityce i zdobycie wp!ywów politycznych. By!a to jednocze"nie 
kategoria, która najcz#"ciej wskazywa!a, 'e celem 'yciowym mo'e by5 'ycie barwne, 
pe!ne przygód i wra'e&, nawet kosztem ryzyka (3=,4_). Czy'by wi#c kariera polityczna 
by!a te' rozwa'ana w kategoriach ludycznych? Wydaje si# jednak, 'e mo'e by5 to raczej 
wyrazem coraz bardziej popularnych w Europie Zachodniej warto"ci postmaterialistycz-
nych, wyra'anych równie' przez zaanga'owanie polityczne i dzia!alno"5 obywatelsk%. 
Uznaj%cy za sukces �posiadanie pieni#dzy� !%czyli je cz#sto z dba!o"ci% o rozwój in-
telektualny (90,8_) oraz z osi%gni#ciem przyzwoitej pozycji zawodowej i prowadzeniem 
wzgl#dnie spokojnego 'ycia (97,9_). Zdecydowanie rzadziej wskazywali jednak na 
posiadanie wysokich stanowisk w hierarchii organizacyjnej (41_) i prawie w ogóle nie 
byli zainteresowani zdobywaniem wp!ywów politycznych (13,9_), co jeszcze raz mo'e 
"wiadczy5, wed!ug nich, 'e je"li pieni%dze !%cz% si# z polityk%, s% trudne do zdobycia. 
Ponadto sama procedura naboru na stanowiska zwi%zane z polityk% mo'e by5 równie' 
nisko rokuj%ca osi%ganie wysokich zarobków.

Analiza obserwacji przekona& na temat znaczenia ró'nych czynników dla powodzenia 
w 'yciu wykaza!a, 'e zestaw warunków, którym przypisuje si# szczególn% rol# w osi%-
ganiu sukcesu, w!a"ciwie nie uleg! zmianom przez ca!y okres transformacji systemowej 
w Polsce (Janicka, S!omczy&ski 200=: 249). W obydwu edycjach Lubuskiego Sonda'u 
Spo!ecznego, podobnie jak w innych badaniach prowadzonych na terenie naszego kra-
ju (por. S!omczy&ski 200=), wrodzone zdolno"ci i talenty, ambicja oraz wykszta!cenie 
s% podstawowymi czynnikami sukcesu wskazywanymi przez badanych. Oznacza to, 'e 
zdaniem badanych szanse na sukces kszta!towane s% przez cechy osobowo"ci oraz 
wykszta!cenie uznawane za jedyn% cech# wymagaj%c% osobistego wysi!ku (tzw. cecha 
osi%gana). Na bazie przedstawionych analiz ujawni! si# g!ówny wymiar my"lenia o szan-
sach osi%gania sukcesu, czyli wymiar merytokratyczny, zawieraj%cy osobiste nak!ady 
jednostki � jej cechy wrodzone i osi%gane. Respondenci nie docenili natomiast wymia-
ru rodzinno-towarzyskiego, wzbogaconego o sie5 interakcji czy czynników losowych. 
Cech% charakterystyczn% my"lenia o szansach osi%gania sukcesu, w kategorii pocho-
dzenia spo!ecznego czy kapita!u spo!ecznego, jest wi%zanie tych szans z czynnikami 
pozostaj%cymi poza mo'liwo"ciami osobistej kontroli. Nadanie niskiej wagi tym czynni-
kom mo'e wi#c wskazywa5 na aktywne podej"cie respondentów do planowania kariery 
i sk!onno"5 do stawiania sobie bardziej ambitnych celów 'yciowych. 
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Wniosek, który nasuwa si# na podstawie powy'szych rezultatów, wskazuje na ten-
dencj# do fragmentaryzacji do"wiadcze& 'yciowych jednostek, które przebiegaj% w roz-
maitych, oderwanych od siebie kontekstach, jak te zwi%zane z prac%, cz#sto zupe!nie 
ró'ne od 'ycia rodzinnego czy pozazawodowej aktywno"ci spo!ecznej. W zwi%zku z tym 
nast#puje fragmentaryzacja warto"ci odnosz%cych si# do ró'nych sfer 'ycia (pracy, po-
lityki, moralno"ci, rodziny) zwi%zanych z zaspokajaniem potrzeb. Zdaniem Moniki Fr%c-
kowiak-Socha&skiej przedstawiciele wspó!czesnych spo!ecze&stw coraz cz#"ciej staj% 
przed konieczno"ci% integrowania niespójnych czy wr#cz sprzecznych warto"ci odno-
sz%cych si# do ró'nych kontekstów do"wiadcze&. Z tego powodu systemy warto"ci sta-
j% si# raczej tworem dynamicznym, procesualnym, a nie stabiln% hierarchiczn% struktur% 
(Fr%ckowiak-Socha&ska 2009: 49). Przedstawione analizy wykaza!y, 'e podobna ten-
dencja dotyczy warto"ci zwi%zanych z sukcesem i powodzeniem w 'yciu. Tutaj równie' 
zauwa'y5 mo'na ow% procesualno"5 i pewn% niespójno"5 wyborów wynikaj%c% naj-
prawdopodobniej z rozdzielenia sfery pracy, polityki i 'ycia towarzyskiego, stanowi%ce-
go przecie' podstaw# kapita!u spo!ecznego jednostek. Ponadto obecnie mo'na obser-
wowa5 kumulowanie takich kapita!ów jak wiedza, w!adza, pozycje spo!eczne, a nie ich 
pomna'anie. Na kszta!cenie czy podnoszenie w!asnych kwali$ kacji cz#"ciej nastawione 
s% osoby, które i tak lokuj% si# w tej hierarchii bardzo wysoko. Mamy wi#c do czynienia, 
zdaniem Rafa!a Drozdowskiego, z istnieniem �edukacyjnych no'yc� (Drozdowski 2002: 
302). Dobrze wykszta!ceni widz% potrzeb# dalszego podnoszenia kompetencji, gorzej 
za" wykszta!cone osoby, które powinny zabiega5 o polepszenie swojej pozycji na rynku 
pracy, jednak tego nie robi%. Podobne zale'no"ci zauwa'ono pomi#dzy subiektywn% 
ocen% miejsca zajmowanego przez respondentów w hierarchii spo!ecznej a wskazywa-
niem takich celów 'yciowych, jak dbanie o w!asny rozwój intelektualny, duchowy i rozwój 
w!asnych zainteresowa&, zdobycie stanowiska kierowniczego oraz pozycji politycznej 
i wp!ywów. Osoby, które umiejscowi!y siebie na szczycie hierarchii spo!ecznej, znacznie 
cz#"ciej ni' przedstawiciele pozosta!ych kategorii za wa'ne cele 'yciowe uznawa!y zdo-
bycie stanowiska kierowniczego, rozszerzanie kwali$ kacji czy wykorzystywanie kapita-
!u spo!ecznego, niedocenianego przez pozosta!ych respondentów. Wa'ne wydaje si# 
tak'e wyja"nienie dotycz%ce pomini#cia rangi rodziny jako warto"ci czy celu 'yciowego 
jednostek. Bezsprzecznie rodzina utrzymuje si# na pierwszym miejscu w"ród warto-
"ci deklarowanych przez Polaków jako najwa'niejsze. Ze wzgl#du na fakt, 'e wybrana 
do analizy cz#"5 materia!u statystycznego nie pozwala na wnioskowanie o jej miejscu 
w hierarchii warto"ci Lubuszan, zosta!a wy!%czona z analiz.

Pytanie, które si# nasuwa na zako&czenie przedstawianych analiz, dotyczy przyczyn 
uzyskanego rozk!adu odpowiedzi wskazuj%cego, 'e sukces jest przede wszystkim ko-
jarzony z zaspokojeniem potrzeb egzystencjalnych i realizacj% potrzeby stabilizacji 'y-
ciowej. Owa dominacja warto"ci materialistycznych, zwi%zanych z realizacj% potrzeby 
przetrwania i bezpiecze&stwa, jest charakterystyczna dla krajów postkomunistycznych. 
Kraje te, w zestawieniu z krajami Europy Zachodniej, pozostaj% wci%' bli'ej warto"ci 
przetrwania, a ich przedstawiciele skupieni na zaspokajaniu potrzeb materialnego bez-
piecze&stwa znacznie rzadziej ni' mieszka&cy Europy Zachodniej wyra'aj% zadowolenie 
z jako"ci 'ycia, rzadziej te' odczuwaj% potrzeb# aktywno"ci spo!ecznej i politycznej oraz 
odznaczaj% si# ni'szym poziomem zaufania i tolerancji (Fr%ckowiak-Socha&ska 2009). 
Polska jako kraj z podobn% spu"cizn% jest "wietnym przyk!adem owych procesów. 
Wspó!czesne przechodzenie naszego kraju przez faz# opó+nionej modernizacji skutkuje 
w!a"nie dominacj% warto"ci materialistycznych, szczególnie akcentowanych w zapre-
zentowanych analizach pojmowania sukcesu oraz celów i d%'e& 'yciowych.
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SUMMARY The article addresses the problem of seeking a social 
de$ nition of success and its contributory factors. Working on 
the assumption that the differences in comprehending the no-
tion of success and well-being re> ect the existence of various 
systems of values, it was attempted to search for the dominant 
way of understanding the term as a re> ection of the dominating 
values cherished by a given community. To this end, the values 
and interests accepted and considered essential by the inhabi-
tants of the Lubuskie Province were analyzed. It was attempted 
to list life goals crucial to success and to name the contributory 
strategies.

The empirical basis of the article has been provided by the 
results of two editions of the Lubuskie Province Social Survey 
conducted at the turn of 2007 and 2006 ($ rst edition) and in 2009 
(second edition) by employees of the Institute of Sociology at the 
University of Zielona Góra. 
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