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Bożena Majerek

OCZEKIWANIA I ORIENTACJE ŻYCIOWE 
MŁODZIEŻY POLSKIEJ I NIEMIECKIEJ 

W SYTUACJI NIEPEWNOŚCI I NIEPRZEWIDYWALNOŚCI1

Sytuacja współczesnej młodzieży wydaje się dosyć skomplikowana. Z jednej bowiem 
strony młodzi muszą wywiązać się z zadań rozwojowych, z drugiej zaś sprostać proble-
mom ponowoczesnej i coraz bardziej komplikującej się rzeczywistości. Słusznie zauwa-
ża K. Szafraniec (2011), że przejście z fazy młodości do dorosłości jest mocno sprzęgnię-
te z możliwościami (kondycją) systemu społecznego, w którym młodzież dorasta. Gdy 
możliwości te są niewielkie lub ograniczone (w zakresie podaży miejsc pracy, miesz-
kań, satysfakcjonujących dochodów), pojawia się zagrożenie opóźnionego wchodzenia 
w dorosłość (tamże, s. 38). Zjawisko to uzyskało nawet w ostatnim czasie swoją nazwę 
„wschodząca lub stająca się dorosłością” (emerging adult) (m.in. Arnett, 2007).

Zmienność, płynność i niepewność to kategorie najczęściej pojawiające się w opi-
sie postmodernistycznej wizji świata (m.in. Beck, 2002; Bauman, 2007; Sztomp-
ka, 2007). Nieprzewidywalność i wieloznaczność zjawisk jest dla człowieka sytuacją 
trudną, ponieważ każde działanie naznaczone jest ryzykiem pojawienia się niesprzy-
jających czy wręcz zagrażających konsekwencji. Takie trudne sytuacje stwarza nie-
wątpliwie wzrastające z roku na rok bezrobocie, a wraz z nim pojawiające się al-
ternatywne czy elastyczne formy zatrudnienia. Perspektywa stałego lub czasowego 
braku pracy jest dla młodego pokolenia zapewne tym czynnikiem, który determinuje 
znaczną część podejmowanych przez nich decyzji i działań.

Niepewność zawsze towarzyszyła ludzkiej egzystencji. Wydaje się, że coraz czę-
ściej jest ona dominującym czynnikiem, charakteryzującym społeczny, moralny, eg-
zystencjalny kontekst życia człowieka. Jest problemem kulturowym, z którym ludzie 
muszą sobie radzić. Człowiek bowiem nie może żyć w warunkach zupełnej nieprzewi-
dywalności, dlatego też podejmuje działania zmierzające do zredukowania poziomu 
niepewności. J. Kagan (1972) twierdzi, że redukcja niepewności jest podstawowym 
motywem (obok potrzeby osiągnięć i afi liacji) kierującym naszą aktywnością (za: 
Kossowska, 2005). Sposoby reagowania człowieka na sytuacje niepewne, niejasne 
czy ryzykowne analizowane są w literaturze zarówno w wymiarze indywidualnym, 
jak i zbiorowym. W pierwszym koncentruje się uwagę przede wszystkim na subiek-
tywnym postrzeganiu i reagowaniu na sytuacje niejasne, ukazując między innymi 
wpływ dążenia do uzyskania pewności na przebieg procesów kategoryzacji własnej 
osoby oraz innych ludzi (np. niski poziom tolerancji niepewności sprzyja postawom 
ksenofobicznym, konserwatywnym, nietolerancyjnym) (np. Kossowska, 2005; Sor-
rentino, Hudson, Huber, 2005; Dalber, 1999), czy zwiększenia poziomu poczucia 
 zagrożenia i poszukiwania wsparcia społecznego. W drugim wymiarze  analizuje się 
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społecznie wypracowane i przejmowane modele unikania niepewności, traktując 
je jako istotny wymiar kultury danego kraju (np. Hofstede i in., 2007). 

Bezrobocie i problemy z nim związane to dla młodzieży sytuacje ryzykowne, które 
niosą spore prawdopodobieństwo życiowej porażki, społecznego wykluczenia i eko-
nomicznej niepewności. Istnieje wiele sposobów radzenia sobie człowieka w sytuacji 
trudnej, a taką jest niewątpliwie ryzyko bycia bezrobotnym. Podejmowane w takich 
sytuacjach działania przyjmują często formę działań asekuracyjnych, minimalizu-
jących silne awersyjne doświadczenie porażki (Boski, 2009, s. 116). Działania po-
dejmowane są już na poziomie projektowania wizji własnego życia, czyli w sytuacji 
wyznaczania celów, wartości i zadań, a także w momencie oceny możliwości ich re-
alizacji. Często wtedy uruchamia się mechanizm racjonalizacji (przewartościowania 
celów), który chroni człowieka przed poczuciem niepowodzenia, przygnębienia czy 
obniżeniem nastroju. Innym sposobem radzenia sobie w sytuacjach trudnych jest 
podejmowanie działań, które zwiększą prawdopodobieństwo odniesienia własnego 
sukcesu albo zmniejszą ryzyko porażki. Należy zaznaczyć, iż nie zawsze działania 
takie będą miały charakter pozytywny i akceptowany społecznie. Z tego względu 
należy systematycznie diagnozować sposoby interpretowania i dostosowywania się 
młodego pokolenia do ciągle zmieniającej się i niepewnej rzeczywistości.

Analiza wyników systematycznie i regularnie prowadzonych badań na temat po-
staw, oczekiwań i orientacji życiowych młodzieży pozwala na wyodrębnienie takich 
właśnie specyfi cznych działań, które wydają się działaniami zabezpieczającymi mło-
dzież przed porażką życiową. 

Borykając się z wieloma problemami natury metodologicznej i merytorycznej, 
w niniejszym artykule podjęto próbę porównania oczekiwań i orientacji życiowych 
młodzieży polskiej i niemieckiej. Analizie poddano wyniki badań publikowane przez 
Shell Jugendstudie w Niemczech oraz Centrum Badań Opinii Publicznej w Polsce. 
Zestawiając i opisując dane próbowano odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób mło-
dzi Polacy i Niemcy radzą sobie z poczuciem niepewności, będącym wynikiem syste-
matycznie zwiększającego się bezrobocia. 

Założenia teoretyczne i metodologiczne

Badania międzynarodowe zawsze przysparzają wielu problemów. Pojawiają się one 
na poziomie projektowania badań (np. wysoki koszt, dobór próby badawczej), wy-
boru obszarów, określających i wyznaczających daną problematykę, czy różnicy 
interpretacji uzyskanych wyników. Problemów jest wiele, ale i zalet nie mało. Po-
równywanie bowiem wyników badań międzynarodowych daje możliwość uzyska-
nia nowej, szerszej perspektywy ich interpretacji. Jednocześnie pokazuje kulturową 
specyfi kę reagowania ludzi na globalne problemy. 

W niniejszym opracowaniu dokonano zestawienia oraz porównania wybranych 
tendencji zmian w formułowanych przez młodzież oczekiwaniach i orientacjach 
życiowych oraz podejmowanych przez nią aktualnie działaniach. Przeprowadzona 
analiza wyników badań w kontekście bezrobocia jako sytuacji trudnej i zagrażają-
cej pozwoliła na identyfi kację tych charakterystycznych wyborów i działań, które 
są prawdopodobnie sposobem młodzieży na radzenie sobie z niepewną i nieprzewi-
dywalną rzeczywistością społeczną.
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W opracowaniu przyjęto założenie, że najważniejszym współcześnie problemem 
globalnym dla młodzieży są niekorzystne zjawiska związane z kategorią praca. Jak 
podaje Europejskie Obserwatorium Ryzyka, działające przy Europejskiej Agencji 
Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy:
• stopa bezrobocia wśród młodzieży w 2005 roku w EU-25 wyniosła 18,7%, czyli 

dwa razy więcej niż całkowita stopa bezrobocia (9%). Regionalne wskaźniki bez-
robocia wśród młodych wahały się od 6,2% do 59,1%;

• pracownicy w wieku 15 do 24 lat rzadziej niż ogół osób pracujących zatrudniani 
byli na pełnym etacie (72% w stosunku do 82%);

• młodzi częściej zawierali umowy na czas określony (39% do 14%);
• częściej niż starsi pracownicy otrzymywali płacę tygodniową niż miesięczną (94% 

w stosunku do 84%) (http://osha.europa.eu).
Obecne dane statystyczne podawane przez EUROSTAT wskazują niestety 

na wzrost stopy bezrobocia. W styczniu 2011 roku wyniosła ona w EU-27 9,5%. 
Wskaźnik dla Polski oscyluje wokół unĳ nej średniej, a dla Niemiec jest niższy (7%). 
Stopa bezrobocia wśród młodzieży poniżej 25 roku życia wynosi 19,9% w strefi e euro 
i 20,6% w EU-27. Najniższy wskaźnik odnotowano w Holandii (7,8%), Austrii (8%) 
i Niemczech (8,3%), a najwyższy w Hiszpanii (43,1%), na Słowacji (37,7%) i Litwie 
(34,4%). W Polsce wyniósł on 24,9% (http://www.podatki.biz ). 

Według raportu sporządzonego w 2010 roku przez Raymonda Torresa (dyrektora 
Międzynarodowego Instytutu Studiów Społecznych) oraz Stevena Tobina (ekonomi-
sty Międzynarodowej Organizacji Pracy) bezrobocie w Europie już nie będzie nigdy 
malało. Za kilka lat – przewidują autorzy Raportu – będzie jeszcze więcej ludzi bez 
pracy. Potwierdzają jednocześnie, że długotrwałe bezrobocie może prowadzić między 
innymi do syndromu wykluczenia społecznego, wzrostu zachowań antyspołecznych 
oraz przestępczości. Ich zdaniem na bezrobocie narażone są szczególnie osoby młode, 
bez wykształcenia i/lub doświadczenia zawodowego (Cimoch, 2010; Majerek, 2010). 

W literaturze podjęto już wiele analiz na temat przyczyn i skutków bezrobocia czy 
wprowadzania nowych form zatrudniania, np. wpływ niepewności ekonomicznej na pla-
nowanie własnej kariery (Vormbusch, 2009) czy znaczenie niepewności zatrudnienia dla 
procesów demografi cznych (Gebel, Giesecke, 2009). Ze względu na ograniczony zakres 
niniejszego opracowania nie sposób wymienić wszystkich podejmowanych kierunków 
badań w tym zakresie. Wydaje się jednak, że brak jest międzynarodowych badań po-
równawczych, ukazujących różne sposoby radzenia (lub nieradzenia) sobie młodzieży 
z niepewną rzeczywistością. Tak więc zaproponowana analiza – obarczona wieloma 
niedoskonałościami – może być istotnym uzupełnieniem, a także inspirować i zachęcać 
do podejmowania odpowiednich działań badawczych na poziomie międzynarodowym.

W niniejszym opracowaniu analizie poddano wyniki badań uzyskane przez wio-
dące w obu wybranych krajach grupy badawcze. Oczekiwania i orientacje życiowe 
młodzieży niemieckiej przedstawiono na podstawie danych uzyskanych przez grupę 
badawczą Shell Jugendstudie opublikowanych w Raporcie Jugend 2010 Eine pragmati-
sche Generation behauptet sich. W publikacji przedstawiono wyniki badań sondażowych 
przeprowadzonych na reprezentatywnej próbie młodzieży, liczącej 2604 osoby w wie-
ku od 12 do 25 lat. W wymienionym opracowaniu autorzy poszczególnych rozdzia-
łów, analizując zmiany w przebiegu zjawisk czy dokonywanych wyborów i decyzji 
młodzieży, odwołują się często (lecz niestety nie zawsze) do wyników badań prezen-
towanych w poprzednich raportach, np. z roku 2002 czy 2006. 
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Orientacje i oczekiwania życiowe polskiej młodzieży scharakteryzowano na podsta-
wie danych uzyskanych przez Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS). CBOS jest 
ośrodkiem prowadzącym reprezentatywne dla społeczeństwa polskiego badania sonda-
żowe, dotyczące opinii na temat ważnych problemów społecznych, politycznych i gospo-
darczych. Od 1992 roku Ośrodek prowadzi systematyczne badania poświęcone młodzie-
ży. W Polsce jest niestety niewiele przedsięwzięć badawczych prowadzonych na próbach 
reprezentatywnych, a jeszcze mniej cyklicznie powtarzanych przy zastosowaniu tego sa-
mego narzędzia. Z tego względu opublikowany w 2009 roku raport Młodzież 2008. Diagno-
zy i opinie to materiał badawczy niezwykle wartościowy, pozwala bowiem na uchwycenie 
zmian, jakie dokonały się w poglądach i orientacjach życiowych młodzieży w perspek-
tywie ostatnich 16 lat (Majerek, 2007). Zrealizowane przez CBOS badania prowadzone 
były metodą audytoryjną. Wykonano je w dniach od 13 do 23 października w 2008 roku 
wśród 1400 osób. Badani mieli 18–19 lat i byli uczniami ostatnich klas, losowo dobra-
nych różnych typów szkół średnich, mieszczących się we wszystkich rejonach Polski. 

Wyznaczając tendencje zmian w oczekiwaniach i orientacjach życiowych mło-
dzieży analizę niemiecką oparto na danych pochodzących z 2002 i 2010 roku, a pol-
ską na wynikach pochodzących z 2003 i 2008 roku. Różnica ta wynika z różnych 
terminów prowadzenia badań i dostępności ich wyników. Jednocześnie należy pod-
kreślić, że dane zaczerpnięte z wyżej wymienionych źródeł nie zawsze dawały możli-
wość dokonywania bezpośrednich porównań. Wynikało to chociażby ze specyfi ki py-
tań formułowanych w badaniach polskich i niemieckich. Wydaje się jednak, że dane 
pochodzące z badania Shell 2010 oraz CBOS 2009 stanowią bardzo ważne (być może 
najważniejsze) źródło pozwalające na nakreślenie głównych tendencji zmian w for-
mułowanych przez młodzież orientacjach i oczekiwaniach życiowych. 
Świadomie przyjmując i godząc się na metodologiczne i merytoryczne utrudnie-

nia, w opracowaniu dokonano kolejno analizy celów i wartości deklarowanych przez 
młodych Polaków i Niemców. Ukazano również zmiany w postrzeganiu swojej sy-
tuacji rodzinnej i rówieśniczej, wskazano na istotne tendencje w obrębie aspiracji 
edukacyjnych i zawodowych, porównano poziom ich zadowolenia z życia. 

Analiza wyników

W części teoretycznej niniejszego opracowania przyjęto założenie, że wzrastające 
zjawisko bezrobocia oraz związane z nim alternatywne formy zatrudnienia są sy-
tuacjami trudnymi, z którymi młodzi muszą niewątpliwie sobie poradzić. Przyjęto 
również, że te specyfi czne sposoby radzenia sobie z nieprzewidywalną, niepewną czy 
wręcz naznaczoną ryzykiem porażki przyszłością pojawiać się będą zarówno na po-
ziomie formułowania oczekiwań i orientacji życiowych, jak i aktualnie podejmowa-
nych przez młodzież działaniach. Analizie poddano wyniki badań publikowane przez 
Shell Jugendstudie w 2010 roku oraz CBOS w roku 2009. Analiza dotyczy kolejno 
porównania tendencji zmian w formułowanych przez młodych Polaków i Niemców 
wybranych celach i wartościach, aspiracjach edukacyjnych i zawodowych. 

Analizę dostępnych danych rozpoczęto od pytania zasadniczego, czyli jak badana 
młodzież postrzega swoją przyszłość w kontekście znalezienia pracy. Wyniki badań 
są zaskakujące, gdyż pomimo uświadomienia sobie trudności występujących na ryn-
ku pracy młodzież nie obawia się bezrobocia. 
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Tabela 1. Otrzymanie pracy po zakończeniu kształcenia (%)

Odpowiedzi
Polacy Niemcy

2003 2008 2006* 2010

Zdecydowanie pewny/a 9 23 21 24
Raczej pewny/a 24 40 41 52
Raczej niepewny/a 34 27 24 14
Zdecydowanie niepewny/a 33 10 10 7
Brak danych – – 4 3

Opracowanie własne na podstawia Shell 2010, s.113 oraz CBOS, 2009, s. 24
*brak w badaniach Shell danych za rok 2002

Z danych zamieszczonych w tabeli 1 wynika, że aż 63% młodych Polaków spo-
kojnych było o pracę, a odsetek zaniepokojonych ewentualnym bezrobociem spadł 
do najniższej wartości od 16 lat (w badaniach CBOS z 1992 roku aż 51% badanych 
obawiało się bezrobocia). Jeszcze bardziej optymistycznie przedstawiają się dane 
uzyskane w badaniach Shell 2010. Zaznacza się w nich podobna tendencja, czyli 
systematycznie wzrasta liczba osób pewnych, że po ukończeniu szkoły znajdą pracę 
(76%), oraz jednoznacznie maleje odsetek tych, którzy mają wątpliwości, czy uda im 
się uzyskać zatrudnienie po ukończeniu edukacji. Zestawione wyniki są niezwykle 
ciekawe, gdyż wraz ze wzrostem stopy bezrobocia wzrasta pewność młodzieży, iż oni 
właśnie znajdą pracę. Należy zadać pytanie, jak to się dzieje, że wraz z kurczącym 
się rynkiem zatrudnienia maleje poczucie zagrożenia bezrobociem zarówno wśród 
młodych Polaków, jak i Niemców? Czy jest to efekt zmiany w projektowanych i po-
dejmowanych przez nich działaniach? Czy być może ten deklarowany optymizm jest 
jedynie sposobem radzenia sobie z lękiem przed niepowodzeniami? Dalsza analiza 
będzie próbą poszukiwania odpowiedzi.

W formułowanych przez młodzież celach i wartościach życiowych w sposób za-
sadniczy dominują wartości prospołeczne, podkreślające znaczenie bliskich więzi in-
terpersonalnych.

Tabela 2. System wartości polskiej i niemieckiej młodzieży (%)

Lp. Wartości
Polacy* Niemcy**

2003 2008 2002 2010

1 Mieć dobrych przyjaciół 46 55 87 94
2 Prowadzić dobre życie rodzinne 50 54 67 77
3 Być niezależnym 6 6 58 63
4 Rozwĳ ać własne zainteresowania

i spełniać marzenia; być kreatywnym
43 40 60 56

5 Dążyć do pewności i bezpieczeństwa 26 28 53 55
6 Żyć pełnią życia 21 15 48 57
7 Osiągnąć wysoki standard życia 24 26 33 41
8 Wierzyć w Boga 7 8 24 24
9 Pomagać innym 9 8 29 30

Opracowanie własne na podstawie Shell, 2010, s. 197 i 203 oraz CBOS, 2009, s.11
*Badani spośród 15 wybierali 3 najważniejsze dla nich cele życiowe. Prezentowane w tabeli dane 
to procentowy udział wskazanych przez badanych najważniejszych celów i wartości życiowych

**Badani ze pomocą skali od 1do 7 dokonywali oceny kolejnych 24 celów i wartości. Prezentowane 
w tabeli dane to procentowy udział odpowiedzi „szczególnie ważne” (6 i 7 punkt skali)
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Mimo różnic w założeniach metodologicznych (Polacy wybierali 3 najważniejsze, 
a Niemcy oceniali wszystkie wymienione wartości) oraz w nieco odmiennie określo-
nych celach i wartościach (z 15 sformułowanych w badaniach polskich i 24 w bada-
niach niemieckich celach udało się wyodrębnić jedynie 9 wspólnych Itemów), moż-
na na podstawie zestawionych w tabeli 2 danych dokonać próby porównania zmian 
w formułowanych przez młodzież celach i wartościach życiowych. Jednocześnie 
należy uznać, iż niezmiennie w perspektywie kolejnych lat zarówno młodzieży pol-
skiej, jak i niemieckiej zależy na miłości, przyjaźni i udanym życiu rodzinnym. Jednak 
w obrębie tych wartości można zaobserwować nieco odmienne tendencje. W przy-
padku młodych Polaków nieznacznie, ale jednak dominującą wartością stały się nie-
spodziewanie związki przyjacielskie i partnerskie (wzrost aż o 9%). Życie rodzinne jest 
nadal ważnym, ale już nie najważniejszym celem życiowym. Taka sytuacja zdarzyła 
się po raz pierwszy od 1996 roku, zawsze bowiem do tej pory dla polskiej młodzieży 
udane życie rodzinne oraz posiadanie dzieci było zdecydowanie najważniejsze.

Odwrotną tendencję obserwujemy w przypadku wyborów młodych Niemców, dla 
których dobre relacje przyjacielskie i partnerskie zawsze były najwyżej ocenianą war-
tością. Jednak to właśnie rodzina spośród wszystkich innych form relacji mikrospo-
łecznych uzyskała największy wzrost wyborów (aż o 10%).

Na uwagę zasługuje również to, że w obu cytowanych raportach znalazły się dane 
świadczące o tym, iż większość badanych pozytywnie ocenia swoją obecną sytuację 
rodzinną, twierdząc, że wychowuje się w przyjaznej atmosferze. Polskiej młodzieży 
najlepiej układają się relacje z matką (aż 57% badanych ocenia je jako bardzo dobre, 
a 26% jako dość dobre). Znaczącej poprawie uległy również stosunki z ojcem (aż 43% 
ocenia je jako bardzo dobre, a 24% jako dość dobre) (CBOS, 2009, s.100–101). Wy-
niki badań prezentowanych w Shell Jugendstudie 2010 ukazują podobną tendencję. 
Większa część badanych twierdzi, że mimo różnicy zdań potrafi  znaleźć porozumie-
nie z rodzicami (56%), a 35% uważa, że ma bardzo dobre relacje z nimi. W obu ba-
daniach pojawiła się tendencja systematycznej poprawy relacji rodzinnych (Albert 
i in., red., 2010, s. 66).

Pomimo przewidywanego „kryzysu rodziny i małżeństwa” młodzież w ciągu 
ostatnich lat nie zmieniła zasadniczo własnej wizji przyszłości. Nadal 88% badanych 
młodych Polaków zamierza w przyszłości założyć rodzinę i mieć dzieci, niewielki od-
setek planuje bezdzietne związki (8%) lub pozostanie osobą samotną (4%) (CBOS, 
2009, s.17). Wśród młodzieży niemieckiej zauważyć można nawet niewielki wzrost 
(o 2%) osób w wieku 18–21 lat deklarujących chęć posiadania potomstwa w przy-
szłości (Shell, 2010, s. 59).

Analiza kolejnych wyników badań wykazuje istotne różnice w postrzeganiu 
przez młodzież znaczenia niezależności. Wydaje się, że niezależność jest dla młodych 
Niemców wartością szczególnie ważną, tak ocenia ją aż 63% badanych. Natomiast 
w przypadku Polaków jedynie 6% respondentów wymieniło „bycie niezależnym” 
jako jedną z trzech najwyżej cenionych wartości. „Niezależność” jednak była w obu 
porównywanych badaniach nieco inaczej wyznaczana. W badaniu Shell chodziło 
o kategorię „Być niezależnym od innych ludzi” („Von Anderen Menschen unabhän-
gig sein”), w badaniu CBOS natomiast o kategorię „być niezależnym w pracy”. Wy-
daje się jednak, że jest to znacząca różnica w systemie wartości polskiej i niemieckiej 
młodzieży. Młodzi Polacy liczą się z tym, że chcąc podjąć, a potem zachować pracę 
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często muszą podporządkować się narzuconym regułom i zrezygnować z własnej 
niezależności i indywidualności. Innych wyborów dokonują młodzi Niemcy, którzy 
z roku na rok wyżej cenią sobie niezależność, pomimo iż wcześniej deklarowali bar-
dzo silny związek z rodziną, która przecież często wyznacza „ograniczające” młodych 
normy i reguły postępowania. 

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, iż zarówno w przypadku młodych Polaków 
(o 3%), jak i Niemców (o 4%) pojawiła się tendencja do rezygnowania z potrzeby 
bycia kreatywnym, realizującym własne marzenia i zainteresowania. Obie grupy ba-
danych dostrzegają również częściej znaczenie dążenia do bezpiecznego i pewnego 
życia. Taka tendencja jest uzasadniona, gdyż wraz ze wzrostem poczucia niepewno-
ści pojawia się silniejsze dążenie do osiągania poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji 
w życiu (Kagan, 1972, za: Kossowska, 2005).

Młodzi Polacy są dosyć konsekwentni w swoich wyborach. Chcą spokoju i pew-
ności, więc coraz rzadziej doceniają znaczenie prowadzenia barwnego, pełnego roz-
rywek życia. Należy zaznaczyć, iż dla Polaków nigdy ta wartość nie była specjalnie 
ważna, a obecnie osiągnęła wartość najniższą w ciągu ostatnich 14 lat i trudno jest 
jednoznacznie oszacować, czy jest to przejaw pesymizmu czy pragmatyzm Polaków. 
Być może jednak jest to efekt mechanizmu racjonalizacji, zgodnie z którym świado-
mość braku lub trudności w zdobyciu środków fi nansowych spowodowała, że cel stał 
się mniej znaczący. Inaczej przedstawiają się wybory Niemców, bo aż 57% badanych 
ocenia bardzo wysoko dążenie do korzystania z pełni życia. Jednocześnie należy pod-
kreślić, iż w ciągu 8 lat aż o 9% wzrosła liczba osób szczególnie wysoko oceniających 
tę wartość. 

Dążenie do zdobycia majątku i uzyskanie wysokiej pozycji materialnej jest ważne 
dla obu badanych grup. Jednak u młodych Niemców tendencja ta jest nieco bardziej 
znacząca (wzrost o 8%) niż w przypadku Polaków (wzrost jedynie o 2%). Być może 
jest to związane z poprzednimi wynikami, wskazującymi na proces przewartościo-
wywania w obrębie systemu wartości życiowych, a być może jest wynikiem większej 
obawy Polaków przed porażką. 

Na stałym, dosyć niskim poziomie utrzymują się wartości religĳ ne. Jedynie 8% 
badanych Polaków uważa, że wiara w Boga jest jedną z trzech najważniejszych dla 
nich wartości życiowych. Również jedynie co czwarty młody Niemiec jest skłonny 
wiarę w Boga uznać za wartość najistotniejszą.

Nieznaczne różnice zaobserwowano w przemianach wartości allocentrycznych. 
W przypadku wyborów Polaków „bycie użytecznym dla innych”, czy niesienia pomo-
cy potrzebującym nie dość, że nigdy nie było wartością szczególnie ważną, to jeszcze 
ponownie odnotowano spadek jej znaczenia, osiągając jednocześnie ocenę najniższą 
od 1994 roku. Być może to zamykanie się na innych to efekt kryzysu ekonomicznego, 
a być może skutek przemiany w obrębie polskiej kultury kolektywistycznej. Młodzi 
Niemcy natomiast nieznacznie, ale częściej niż 8 lat wcześniej dostrzegają znaczenie 
niesienia pomocy osobom potrzebującym. 

Szczególne miejsce w hierarchii wartości współczesnego człowieka zajmuje wy-
kształcenie, które z jednej strony przygotowuje do funkcjonowania w społeczeństwie 
wiedzy, z drugiej jest najważniejszym środkiem do uzyskania zatrudnienia. Ponieważ 
w cytowanych wcześniej opracowaniach sformułowano odmienne pytania, dlatego 
prezentowane są one w dwu oddzielnych tabelach.
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Tabela 3. Aspiracje edukacyjne polskiej młodzieży (%)
Jakie będziesz miał(a) 

wykształcenie za 10–15 lat?
1990 1994 1996 1998 2003 2008

Zasadnicze zawodowe 30 16 10 5 3 5
Średnie 36 31 31 24 14 15
Pomaturalne 9 16 16 14 12 11
Wyższe 25 36 43 57 71 69

Źródło: na podstawie CBOS, 2009, s. 12

W sferze aspiracji edukacyjnych zaobserwować można niezwykle silną dyna-
mikę. W 1990 roku co czwarty młody Polak zakładał, że będzie miał wykształcenie 
wyższe. Trzynaście lat później zdecydowana większość młodzieży deklarowała chęć 
osiągnięcia wyższego wykształcenia. Jednocześnie proporcjonalnie i systematycznie 
spadało zainteresowanie wykształceniem zawodowym i średnim. Nieznacznie trend 
ten został zahamowany w 2008 roku. Młodzież być może coraz częściej zdaje sobie 
sprawę z tego, iż wyższe wykształcenie nie tylko nie daje gwarancji zatrudnienia, 
a czasami wręcz utrudnia znalezienie pracy. Jak wynika z danych statystycznych, 
w Polsce w latach 2000–2006 liczba bezrobotnych z wykształceniem wyższym wzro-
sła aż o 120%, a średnim zawodowym spadła o 10% (http://gospodarka.gazeta.pl).

Tabela 4. Aspiracje edukacyjne młodzieży niemieckiej (%) 
Jugendliche im Alter von 12 bis 21 Jahren, die noch zur Schule gehen

Jakie chciałbyś/łabyś uzyskać wykształcenie? 2002 2006 2008

Szkoła główna 14 12 12
Szkoła realna 31 32 26
Wykształcenie zawodowe 4 5 6
Matura oraz wykształcenie wyższe 49 51 55
Brak danych 2 1 0

Opracowano na podstawie Shell Jugendstudie 2010 – TNS Infratest Sozialforschung, s.75

Prezentowane dane wskazują jednoznacznie na wzrost aspiracji edukacyjnych 
młodych Niemców. Z roku na rok maleje liczba uczniów chcących zakończyć kształ-
cenie na poziomie sekundarnym I, czyli uzyskać świadectwo ukończenia szkoły 
głównej (Hauptschulabschluss) czy realnej (Realschulabschluss). Jednocześnie rośnie 
liczna osób pragnących w przyszłości zdobycie wykształcenia na poziomie sekundar-
nym II, czyli osiągnięcie wykształcenia zawodowego (Fachhochschulreife) oraz na po-
ziomie wyższym, czyli uzyskanie matury i ukończenie studiów wyższych (Abitur und 
Hochschulreife). Autorzy Raportu Shell Jugendstudie 2010 twierdzą, że ten wzrost 
poziomu aspiracji edukacyjnych pokazuje, jak niezwykle ważne jest dla współczesnej 
młodzieży wykształcenie. Młodzi są świadomi tego, że niski poziom wykształcenia 
łączy się z wyższym ryzykiem bezrobocia (s. 75–76). 

Wcześniej zaznaczono, że zarówno dla polskiej, jak i niemieckiej młodzieży szkoła 
jest niewątpliwie instytucją znaczącą. Otwiera ona bowiem drogę do kariery zawo-
dowej. Dlatego też należy zwrócić uwagę na to, jak uczniowie oceniają codzienność 
szkolną. Sondaż CBOS 2009 jednoznacznie pokazuje, że młodzież wyżej ocenia swoje 
szkoły niż przed pięcioma, czy dziesięcioma latami. Obecnie ponad połowa polskich 
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uczniów jest skłonna twierdzić, że szkoła, do której uczęszcza, „daje im duże szanse 
na zdobycie atrakcyjnej pracy po jej ukończeniu” (52%) oraz „dobrze przygotowuje 
do dalszej nauki, studiów” (66%). Z danych CBOS 2009 wynika także, że szkoła co-
raz częściej postrzegana jest przez polskich uczniów jako miejsce przyjazne. Znacznie 
zwiększyła się bowiem liczba osób, które twierdzą, że „nauczyciele starają się ich 
nauczyć samodzielnego myślenia (61%), zachowują się fair w stosunku do uczniów 
(44%) i dyskutują z nimi otwarcie o problemach (prawie 37%). Zmalała natomiast 
liczba osób uważających, że nauczycielom nie zależy na tym, by czegoś ich nauczyć 
(z 21% w 1998 roku do 16% w roku 2008).

Należy dodać, że dla większości badanych Polaków szkoła przestała być postrze-
gana jako miejsce inicjacji zachowań ryzykownych.
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Wykres 1. Występowanie zachowań ryzykownych na terenie badanych szkół (%)
Źródło: na podstawie CBOS 2009, s. 43

Zgodnie z danymi zamieszczonymi na wykresie można powiedzieć, że w ciągu 
ostatnich dziesięciu lat systematycznie zmniejszyła się skala wszystkich uwzględnio-
nych w badaniu zachowań patologicznych (np. picie alkoholu o 12% czy zażywanie 
narkotyków o 18%). Jednocześnie zdaniem badanych wzrósł poziom bezpieczeństwa 
na terenie ich szkół. Nie oznacza to oczywiście, że uwzględnione w badaniu zacho-
wania ryzykowne przestały być problemem. Nadal bowiem 81% uczniów styka się 
w szkole z paleniem papierosów, a co szósty badany spotkał się z piciem alkoholu 
i narkotyzowaniem.

Inną ocenę szkoły formułują uczniowie niemieccy, dla których codzienność szkol-
na jest stresująca (55%) lub bardzo stresująca (21%). Jedynie 24% badanych nie 
odczuwa w ogóle w szkole stresu. Autorzy Raportu Shell Jugendstudie 2010, pod-
sumowując powyższe wyniki twierdzą, że młodzież uświadamiając soibie, iż wraz 
z uzyskaniem wyższych etapów kształcenia będzie mieć większe szanse na rynku 
pracy, częściej między sobą rywalizuje i konkuruje, a to powoduje istotny wzrost ich 
poczucia przeciążenia i częstotliwości odczuwania stresu w szkole (s. 110). Również 
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K. Szafraniec (2011), analizując wyniki prowadzonych w wyznaczonym zakresie ba-
dań, stwierdza, że wykształcenie stanowi klucz do trzech bardzo ważnych obszarów 
życia i trzech rodzajów potrzeb: bezpieczeństwa, poziomu i jakości życia oraz presti-
żu. Z tego więc względu w obrębie strategii edukacyjnych koncentruje się dziś pod-
stawowy wysiłek, największe inwestycje i emocjonalne zaangażowanie młodzieży.

Wydaje się również, że aby zwiększyć swoje szanse na sukces edukacyjny i zawo-
dowy młodzież racjonalnie wykorzystuje swój czas wolny. Ponad połowa polskich 
uczniów poświęca go na naukę języków obcych (50%), czy kursy na prawo jazdy 
(51%). Należy dodać, że systematycznie w ciągu ostatnich 14 lat wzrasta liczba mło-
dych podejmujących takie właśnie rodzaje aktywności (CBOS, 2009, s. 124). Z roku 
na rok wzrasta również liczba uczniów, którzy korzystają z korepetycji.

Tabela 5. Korzystanie z korepetycji (%)

Korepetycje

Polska Niemcy

1998 2003 2008 2002 2008 2010
39 46 54 18 23 24

Opracowanie własne na podstawie Shell, 2010, s. 81 oraz CBOS, 2009, s. 125

Dodatkowe lekcje zarówno dla polskich, jak i niemieckich uczniów to ważny 
sposób nadrabiania zaległości i zwiększania własnych szans edukacyjnych. Autorzy 
Raportu Shell Jugendstudie 2010 piszą, że szkoła staje się z roku na rok coraz waż-
niejsza. Przestała być już jedynie instytucją, w której młodzi spędzają znaczną część 
swojego życia. Coraz częściej instytucja ta stawia wymagania, do których uczniowie 
muszą się dostosować. Jako nagrodę za spełnienie tych żądań, szkoła obiecuje zdo-
bycie odpowiednich kwalifi kacji i dyplomów, które oznaczają powodzenie i sukces 
w dalszym życiu zawodowym. Z tego też względu szkoła pełni znaczącą rolę w życiu 
młodego człowieka, ingerując w nie jednak znacznie częściej i dalej niż tylko (jak 
to było do tej pory) w czasie spędzonym w klasie szkolnej (Albert i in., red., s. 80).

Chcąc zwiększyć własne szanse na rynku pracy, młodzież w czasie wolnym zdo-
bywa doświadczenie zawodowe. 

Tabela 6. Podejmowanie pracy w czasie wolnym (%)

Praca dorywcza

Polska Niemcy*

1992 1998 2003 2008 2002 2006 2010
22 24 30 34 39 41 36

Opracowanie własne na podstawie: Shell, 2010, s. 87 oraz CBOS, 2009, s. 78

Z danych zamieszczonych w tabeli wynika, ze co trzeci młody Polak i Niemiec 
podejmuje pracę dorywczą. Jednak w przypadku obu grup badanych zauważyć moż-
na odwrotną tendencję. W Polsce systematycznie wzrasta liczba uczniów, którzy 
w czasie roku szkolnego podejmują pracę, w Niemczech natomiast liczba pracują-
cej młodzieży systematycznie maleje. Jak twierdzą jednak autorzy Raportu CBOS 
(2009), doświadczenia zawodowe młodzieży związane są raczej z pogarszającymi się 
warunkami materialnymi rodziny niż chęcią zdobycia doświadczenia zawodowego. 
Odwrotną natomiast zależność dostrzegli autorzy Raportu Shell Jugendstudie 2010. 
Według ich danych zdecydowanie częściej pracę zarobkową podejmuje młodzież 
z wyższych (39%) i średnich (41%) niż z niższych (20%) warstw społecznych. 
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Współczesna młodzież wydaje się optymistyczna i zadowolona z własnego ży-
cia. Mimo że ofi cjalnie często słyszy się opinie, iż jakość życia młodych ludzi z roku 
na rok pogarsza się, to jednak autorzy niemieckich badań twierdzą, że nie ma jed-
noznacznych empirycznych przesłanek, aby z tego powodu dramatyzować (Shell, 
2010, s. 190). Jak wynika bowiem z danych, aż 73% młodzieży w wieku 18–21 lat 
jest (bardzo) zadowolonych z całego swojego dotychczasowego życia. Jednocześnie 
nieznacznie (bo o 2%), ale wzrosło zadowolenie młodzieży z aktualnego stanu. Obec-
nie aż 61% młodych Niemców (bardzo) pozytywnie ocenia swoje bieżące, codzienne 
życie (Shell, 2010, s.190, 122).

W badaniach polskich nie zadano podobnego pytania, tak więc bezpośrednie porów-
nanie nie jest możliwe. Jednak o wysokim poziomie zadowolenia z życia i optymizmu 
wnioskować można chociażby na podstawie zebranych wyników (patrz: wykres 2). 
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Wykres 2. Szansa na osiągnięcie sukcesu w opinii polskiej młodzieży (%)
Źródło: na podstawie CBOS, 2009, s. 118

Młodzi Polacy pozytywnie postrzegają własną przyszłość. Aż 75% badanych twier-
dzi, że należą do pokolenia, które ma szansę na lepsze życie niż ich rodzice. Jednocze-
śnie większość uczniów uważa, że sukces zależy jedynie od nich (77%). Komentując 
bardzo podobne wyniki badań w wyznaczonym zakresie, K. Szafraniec (2011, s. 307) 
stwierdza, że zadowolenie z życia jest ważnym atrybutem młodości. Jednak niestety 
ta ufność młodzieży we własną przyszłość może być w większym stopniu efektem 
zawierzenia stylom lansowanym przez współczesną kulturę, aniżeli wyrazem rzeczy-
wistego rozpoznania życiowych możliwości.

Dyskusja wyników

Głównym celem przeprowadzonej analizy było przedstawienie tendencji zmian 
w formułowanych przez polską i niemiecką młodzież oczekiwaniach i orientacjach 
życiowych. W pracy przyjęto założenie, że trudna sytuacja na rynku pracy będzie 
zapewne tym czynnikiem, który najprawdopodobniej wpływać będzie zarówno 
na system wartości badanych, jak i podejmowane przez nich działania. Poddane 
analizie wyniki okazały się jednak zaskakujące, albowiem młodzi coraz rzadziej 
obawiają się bezrobocia w przyszłości. Wierzą, że tuż po zakończeniu edukacji uda 
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im się na pewno uzyskać zatrudnienie. Należy zastanowić się, skąd bierze się ten 
optymizm młodych. Zgodnie z regułą konsekwencji i zaangażowania jest on uza-
sadniony, gdyż wraz ze wzrostem wysiłku i starań zainwestowanych we własny 
rozwój, wzrasta poczucie pewności, że działania te przyniosą w przyszłości ocze-
kiwany sukces (Cialdini, 1994). Analizując wyniki badań stwierdzono, że z roku 
na rok wzrasta poziom aspiracji edukacyjnych młodzieży. Obecnie 55% młodych 
Niemców i 69% Polaków pragnie mieć wyższe wykształcenie. Aby zwiększyć swoje 
szanse na sukces edukacyjny, systematycznie wzrasta również liczba uczniów ko-
rzystających z korepetycji. Nieco odmiennie jednak badani oceniają własną szkolną 
codzienność. Polscy uczniowie są częściej skłonni wydawać pozytywną ocenę swojej 
szkole i nauczycielom niż uczniowie niemieccy, dla których szkoła jest znacznie czę-
ściej stresująca i wymagająca. 

Innym sposobem chroniącym młodzież przed poczuciem niepewności i ryzy-
kiem porażki jest również racjonalne wykorzystanie znacznej części czasu wolne-
go. Badani z obu krajów bardzo często podejmują zarobkową pracę dorywczą. Część 
robi to z powodu pogarszających się warunków ekonomicznych, a część ze względu 
na chęć zdobycia doświadczenia zawodowego. 

W założeniach teoretycznych przyjęto również, że niektóre działania asekuracyj-
ne podejmowane będą na poziomie projektowania wizji własnego życia, czyli w sytu-
acji wyznaczania oraz szacowania celów i wartości. Często wtedy bowiem uruchamia 
się mechanizm racjonalizacji (tj. przewartościowania), który chroni człowieka przed 
niebezpieczeństwem niepowodzenia. Jak wykazano powyżej, system wartości mło-
dzieży nadal koncentruje się przede wszystkim na rodzinie i przyjaciołach. Zauważyć 
jednak można odmienne w przypadku obu grup badanych tendencje zmian. Mło-
dzi Polacy częściej swoje zainteresowanie kierują w stronę rówieśników i przyjaciół, 
a Niemcy niespodziewanie bardziej doceniają pozytywne relacje rodzinne. Jednocze-
śnie w ocenie obu grup badanych znacznej poprawie uległy stosunki panujące w ro-
dzinie. Młodzież nie buntuje się, akceptuje normy i reguły obowiązujące w domu 
rodzinnym, a w zamian być może uzyskuje poczucie bezpieczeństwa oraz wsparcie 
fi nansowe niezbędne do realizacji dalszych planów. Taka sytuacja sprawiła zapewne, 
że wśród badanych pojawiły się odmienne tendencje w postrzeganiu niezależności. 
Dla młodych Polaków bycie niezależnym w miejscu pracy staje się coraz mniej moż-
liwe i zarazem coraz mniej ważne. Można przypuszczać, że coraz częściej młodzi liczą 
się z koniecznością pójścia na wiele kompromisów zanim ich pozycja zawodowa po-
zwoli na niezależność. Trudniej wyjaśnić wybory młodych Niemców w tym zakresie. 
Bo to przecież właśnie oni wycofali się do środowiska rodzinnego, do którego w imię 
dobrych relacji i przyjacielskiej atmosfery muszą się dostosować, a jednocześnie co-
raz bardziej cenią sobie niezależność wobec innych ludzi. Prezentowane wyniki uka-
zują dwa różne sposoby reagowania młodzieży na problem wzrastającej zależności 
społecznej i ekonomicznej – Polacy zdają się z niej rezygnować, a młodzi Niemcy co-
raz częściej o nią zabiegać. Zapewne zagadnienie to wymaga dalszych badań i analiz.

Kolejnym przejawem pragmatyzmu i konformizmu młodzieży jest ich rezygnacja 
z bycia kreatywnym oraz realizacji własnych zainteresowań i marzeń. Zarówno Po-
lacy, jak i Niemcy podejmują być może takie działania, które zwiększają prawdopo-
dobieństwo osiągnięcia sukcesu życiowego, jednocześnie ograniczają działania indy-
widualne, niepewne i ryzykowne. Podobny wniosek formułuje K. Szafraniec (2011, 
s. 39) uważając, że dzisiejsza młodzież to nie pokolenie, które chce zasadniczo zmie-
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niać świat, raczej chce się do niego zaadaptować. Przez pryzmat tych wyników jawi 
się dosyć pesymistyczna wizja przyszłości, w której indywidualne zainteresowania 
i marzenia przestają mieć znaczenie. 

Ciekawie prezentują się również wyniki dotyczące oceny wartości hedonistycz-
nych. Młodzi Polacy dokonują przewartościowania w systemie wartości. Brak do-
stępnych środków fi nansowych powoduje, że „korzystanie z uroków życia” staje się 
dla nich mniej istotne. Odwrotną tendencję zaobserwowano w przypadku młodych 
Niemców, którzy nie dość, że nie rezygnują z korzystania z przyjemności prowadze-
nia barwnego życia, to jeszcze coraz częściej dostrzegają jego znaczenie. 

Mimo pojawiających się coraz częściej kryzysów gospodarczych, czy wzrastającej 
stopy bezrobocia nieustannie i systematycznie wzrasta dążenie młodzieży do zdoby-
cia majątku i uzyskania wysokiej pozycji materialnej. Należy zwrócić uwagę, że po-
mimo realnego zagrożenia realizacji tak wyznaczonego celu życiowego uzyskane 
w badaniach wyniki świadczą o zadowoleniu młodzieży z własnego życia i optymi-
stycznie ocenia swoją przyszłość.

Podsumowanie

Na podstawie prezentowanych w artykule wyników badań można stwierdzić, iż za-
równo w grupie młodych Polaków, jak i Niemców dominuje optymizm i wiara w osią-
gnięcie sukcesu życiowego. Młodzi nie obawiają się już bezrobocia być może dlatego, 
że podejmują przede wszystkim działania pragmatyczne zwiększające prawdopodo-
bieństwo najpierw sukcesu edukacyjnego, a potem zawodowego (np. korepetycje 
czy dorywcza praca zawodowa). Potrafi ą dostosować się do zmiennej rzeczywistości, 
z roku na rok podnosząc poziom aspiracji edukacyjnych. Coraz częściej są skłonni 
zrezygnować nie tylko z własnych marzeń i zainteresowań, ale i własnej niezależno-
ści. Młodzi nadal prezentują tradycyjne i konformistyczne preferencje. Nie buntują 
się, nie próbują zmieniać rzeczywistości, wołając „jesteśmy NO FUTURE”. Przyjmują 
i akceptują ją, uczą się, pracują i nie marnotrawią czasu wolnego. Coraz bardziej lubią 
swoich nauczycieli, partnersko i kumpelsko traktują rodziców. Można przypuszczać, 
że taki akceptowany społecznie styl życia opłaca się młodzieży zarówno ze wzglę-
dów fi nansowych, jak i emocjonalnych. Daje im bowiem poczucie bezpieczeństwa. 
Wydaje się jednak, że tendencje pragmatyczno-konformistyczne silniej determinują 
wybory i działania młodych Polaków niż Niemców, którzy częściej dostrzegają zalety 
korzystania z uroków życia oraz domagają się niezależności. Taka sytuacja jest za-
pewne związana z odmiennym poziomem tolerowania niepewności w obu krajach. 
G. Hofstede i in. (2007) twierdzi, że członkowie różnych kultur odczuwają odmienny 
stopień zagrożenia w obliczu sytuacji nowych, nieznanych i niepewnych – i dlate-
go charakteryzują się odmiennym stopniem unikania zagrażających sytuacji. Jak 
wynika z jego badań, Polacy i Niemcy należą do dwu odmiennych kultur. Polacy 
należą do tych narodowości, które nie tolerują sytuacji niepewnych i wieloznacz-
nych, w związku z tym częściej będą podejmować działania zabezpieczające przed 
niepewnością i ryzykiem porażki. Inaczej jest w przypadku Niemców, którzy częściej 
są skłonni tolerować sytuacje niepewne i ryzykowne. 

Zaproponowana analiza obarczona była wieloma trudnościami merytorycznymi 
i metodologicznymi. Jednak wydaje się, że prowadzenie badań międzynarodowych 
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wyznacza dodatkową, szerszą perspektywę analizy zmian w obszarze oczekiwań 
i aspiracji młodzieży, ukazując jednocześnie kulturową specyfi kę reagowania na glo-
balne problemy. Jest to tym bardziej ważne, że jak słusznie zauważa K. Szafraniec 
(2011), „wyciszanie” marzeń o błyskotliwej karierze, „wychładzanie” aspiracji edu-
kacyjnych i zawodowych świadczy o gotowości młodych do weryfi kacji własnych 
planów, jeśli dyktuje to niekorzystna koniunktura. Autorka Raportu Młodzi 2011 
ostrzega, że pogarszająca się sytuacja gospodarcza może oznaczać tracenie znaczą-
cych zasobów motywacji i kompetencji z negatywnymi skutkami odczuwanymi nie 
tylko przez młodzież, ale również przez gospodarkę i cały system społeczny (Szafra-
niec, 2011, s. 62).

Przypisy

1 Fragmenty niniejszego tekstu znajdą się również w artykule pt.: Erwartungen und Lebensorien-
tierungen der polnischen und deutschen Jugend in Situationen von Unsicherheit und Unvorhersehbarkeit. W: 
J. Mansel, D. Hoffmann, K. Speck (red.): Jugend und Arbeit. Prekäre Lebenssituationen, Lebenspläne und 
biographische Perspektiven. Weinheim und München: Juventa Verlag (w druku).
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Oczekiwania i orientacje życiowe młodzieży polskiej i niemieckiej 
w sytuacji niepewności i nieprzewidywalności

W artykule podjęto próbę porównania oczekiwań i orientacji życiowych młodzieży polskiej i nie-
mieckiej. Analizie poddano dane publikowane w raportach Shell Jugendstudie w 2010 r. oraz CBOS 
w 2009 r. Omawiając wyniki badań przyjęto założenie, że zarówno formułowane przez młodzież 
cele, deklarowane wartości, jak i aktualnie podejmowane działania, stanowią specyfi czne sposoby 
radzenia sobie z niepewną, nieprzewidywalną czy wręcz naznaczoną ryzykiem porażki przyszłością.

Słowa klucze: niepewność, ryzyko, oczekiwania i aspiracje życiowe

Expectations and life orientations of Polish and German teenagers 
in the situation of uncertainty and unpredictability 

The article is an attempt at comparing the expectations and life orientations of Polish and German 
teenagers. The data published in the reports by Shell Jugendstudie in 2010 and Public Opinion 
Research Centre in 2009 is analysed. When discussing the results of research, it was assumed that 
both the formulated goals and the values declared by teenagers as well as the activities undertaken 
currently constitute specifi c ways of coping with the uncertain and unpredictable future or future 
marked by the risk of failure.

Keywords: uncertainty, risk, expectations and life aspirations
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