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The fulfillment and implementation of the respondents’ life goals is differenti-
ated by their environment and the preferred values. A tendency can be observed 
that the learners from schools with Polish as the teaching language focus mostly 
on the group of aspirations associated with comfortable and attractive family life, 
which they can fulfill, they will be able to fulfill most easily, and they are partially 
already implementing. Most frequently, the children from the Polish part of the 
borderland do not identify the goals which they will aim at in life with the ones 
they can achieve. Apart from this, in the context of economic, social and cultural 
determinants of their country, they present an overrated evaluation of their 
chances and possibilities concerning the implementation of all life aspirations.

The general picture of the respondents’ axiological preferences involves: a low-
ered level of the whole system of values, the growing tendency to focus on life for 
oneself, increased significance of individual-private values, in opposition to social 
values, and the aiming at self-fulfillment, understood as the conduct in compliance 
with one’s own potentialities and needs, which rejects all ideologies, including the 
religious one.
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