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Obraz siebie, rozwój i samorealizacja kobiet w okresie drugiej i trzeciej 

dojrzałości w regionie małopolskim. 

Wg danych GUS, obecnie osoby w wieku 60 plus stanowią w Polsce 22 procent 

całej populacji. Wielkość ta będzie wzrastać, z prognoz wynika iż w roku 2030 – 

wyniesie ona ok 30 procent, a w roku 2050 wzrośnie do ponad 40 procent populacji. 

Połowa ludności Polski będzie miała w roku 2050 ok 52,5 lat lub więcej, przy czym 

kobiety stanowią większość (59%), na 100 mężczyzn przypada ich 143. Przewaga 

liczebna kobiet wzrasta wraz z przechodzeniem do kolejnych grup podeszłego wieku, 

np. w grupie wieku 60-64 lata kobiety stanowią 54% zbiorowości i współczynnik 

feminizacji wynosi 125, a wśród osób co najmniej  80-letnich już 70% to kobiety i na 

100 mężczyzn przypada ich 228.  

Europejskie ankietowe badanie zdrowia (European Health Interview Survey – 

EHIS), kluczowe narzędzie realizacji jednego z głównych celów Unii Europejskiej w 

dziedzinie statystyki zdrowia publicznego (jakim jest stworzenie systemu monitoringu 

zdrowia obejmującego stan zdrowia, chorobowość, zdrowie psychiczne, wypadki i 

urazy, korzystanie z opieki zdrowotnej, profilaktykę zdrowotną oraz styl życia) w roku 

2014 wykazało, że większość osób starszych ocenia swoje zdrowie jako takie sobie, 

ani dobre ani złe (43%), 29% – jako złe i bardzo złe, a tylko 28% jako bardzo dobre i 

dobre.  

Eurostat w swoim raporcie z  roku 2012 wskazuje na procent osób starszych na 

rynku pracy, z którego wynika, iż ma miejsce wydłużanie się średniego okresu 

trwania kariery zawodowej (szczególnie osób w wieku 50-64 lat). Ważna staje się 

staje się strategia uczenia się przez całe życie. Istotne są dane wskazujące na 

uczestnictwo w życiu społecznym, edukacja, turystyka, korzystanie z internetu, 

aktywność polityczna. W większości państw członkowskich UE w ostatnich dekadach 

wzrosło uczestnictwo w edukacji, w związku z czym wśród przedstawicieli młodszych 

grup wiekowych generalnie więcej jest osób mających wykształcenie średnie II 

stopnia oraz wyższe niż w poprzednich pokoleniach.  Tendencja  ta  była  

szczególnie  widoczna  w  odniesieniu  do  względnie  niskiego  poziomu 

wykształcenia kobiet w wieku od 55 do 64 lat. 

Fundacja Lemoniada przeprowadziła badanie oparte na rozmowach 

indywidualnych, ankietach oraz wywiadach wśród kobiet w drugim i trzecim okresie 
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dojrzałości. Badanie objęło 58 kobiet w wieku 51-82 lat, zamieszkujących obszar 

województwa małopolskiego, w szczególności powiat brzeski oraz krakowski . Celem 

głównym badań było zbadanie wpływu wieku badanych kobiet na obraz sieb ie oraz 

wpływanie wzajemne samooceny ze stopniem ich samorealizacji. Pytania dotyczyły 

związków między wiekiem (z wyszczególnieniem wykształcenia, statusu 

społecznego) a stopniem zadowolenia z własnego życia, widzenia siebie w 

pozytywnym/negatywnym świetle, poczucia użyteczności. Kobiety ustosunkowały się 

do zagadnień dotyczących  potrzeby samorealizacji i ich odbioru własnej osoby oraz 

określały jakie wybierają formy w procesie rozwoju osobistego.  

W wyniku zebranych informacji, można wnioskować, że ocena własnego zdrowia 

pogarszają się wraz z upływem lat życia. Wyniki te pokryły się z prezentowanymi 

badaniami, gdzie średnio co trzecia osoba, wśród sześćdziesięciolatek ocenia swoje 

zdrowie jako bardzo dobre lub dobre, a tylko co piąta jako złe lub bardzo złe; 

natomiast wśród osób najstarszych (75 lat i więcej) co druga osoba deklaruje zły lub 

bardzo zły stan swojego zdrowia, a tylko 2 na 9 kobiet co najmniej dobry stan 

zdrowia.  

Coraz więcej kobiet starszych korzysta z możliwości uczenia się nowych rzeczy 

czy odświeżenia wiedzy  na  poszczególne  tematy,  uczęszczając  na  kursy  

uniwersyteckie  i  w  innych  instytucjach edukacyjnych.  Uczenie  się  dorosłych  

wykracza  jednak  poza  działalność  związaną  z  pracą  – obejmuje   również,   w   

ramach   edukacji   formalnej,   systemów   szkolenia   czy   innych   form kształcenia, 

umiejętności osobiste, obywatelskie i społeczne. 

Wzrost ilości osób starszych w społeczeństwie bezpośrednio wpływa na wzrost 

oferty zajęć edukacyjnych, samorozwojowych skierowanej dla osób dorosłych, w tym 

seniorów – ze względu na potrzebę aktywizacji tej grupy społecznej, wychodząc 

naprzeciw podniesieniu dobrostanu ogólnego osób, przeciwdziałając marginalizacji, 

niepełnosprawnościom, spadkowi aktywności ekonomicznej i in. Zauważa się wzrost 

świadomości roli człowieka starego w społeczeństwie i kulturze, a znaczenia nabiera 

pogląd, że kolejne etapy w wieku dorosłego człowieka stanowią tak samo istotny 

etap życia jak każdy inny. 
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W społecznościach, w jakich funkcjonują ludzie istnieją wartości czy wzorce, 

będące niczym drogowskazy, pokazujące do czego warto dążyć, jaką osoba warto 

być.  

Źródłem tendencji do podejmowania pracy nad sobą jest proces porównywania 

się, w którym jednym z elementów jest osoba każdej konkretnej osoby, jej cechy, 

zachowania, aktywności, na drugim biegunie zaś pojawiają się wartości, normy, 

wzorce jakiejś grupy czy organizacji, lub tez inni ludzie, którzy odnieśli sukces 

indywidualny. W procesie życia zarówno rodzina, szkoła, środki masowego przekazu, 

grupy i organizacje, które mamy okazje obserwować lub w nich uczestniczyć, 

powodują że utożsamiamy się pewnymi ideałami, wzorcami, czy normami, 

pozwalając aby stały się one częścią nas samych. Spostrzeżenia te pokrywają się z 

wnioskami uzyskanymi w badaniach. 

W życiu człowieka istnieją również okresy, w których silniej zaznacza się potrzeba 

do pracy nad sobą. Jednym z nich jest okres dorastania, który jest momentem 

poszukiwania własnej tożsamości oraz miejsca wśród innych. Drugim ważnym 

momentem, pod tym aspektem jest wiek średni. Jest to okres, kiedy osoba ma za 

sobą szczytowy okres rozwijania życia rodzinnego czy zawodowego. Badane 

wspominały okres ten jako moment największej aktywności zawodowej. Kobiety 

znajdując się w momentach, gdzie dzieci rozpoczynają własne dorosłe życie, 

rozpoczynają bardziej swobodny rozwój i najbardziej intensywny okres aktywności 

zawodowej. Czas ten oznacza również początek procesu porównywania z 

osiągnięciami innych i szacowania własnych sukcesów i porażek. W zależności od 

wyniku powyższych podsumowań może być brak satysfakcji i idące za nim napięcie, 

którego drogą do zniwelowania mogą  być działania zmieniające zachowanie czy 

cechy danej osoby. 

Dorosłość to okres największej witalności oraz doskonalenia psychologiczno-

społecznych aspektów życia. Jest to czas dalszego formowania i realizacji aspiracji 

dotyczących przede wszystkim rodziny i odpowiedniej pozycji społecznej. Może więc 

to być okres największej satysfakcji związanej z udanym życiem uczuciowym i 

zawodowym, czas ujawniania kompetencji społecznych, zdolności intelektualnych i 

sprawności organizacyjnych. Z drugiej strony, okres dorosłości może być czasem 
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napięć związanych z koniecznością dokonywania wyborów i doznawania porażek, 

których źródłem są zarówno własne pasje, jak i wymagania innych osób. 

Powszechna staje się aktywność edukacyjna i zawodowa kobiet, przyczyniająca 

się do ich rozwoju i poczucia spełnienia. Wychodząc naprzeciw potrzebie 

samorealizacji, wybierają te formy aktywności, w których upatrują szansę na 

samorozwój.  

Mówiąc o samorealizacji współczesnej kobiety należy pamiętać o rysie 

historycznym. W poprzednim stuleciu dokonały się istotne przeobrażenia w stylach 

życia Polek. Od połowy XX wieku kobiety aktywizują się w kolejnych obszarach 

egzystencji. Do niedawnych czasów życie rodzinne kumulowało w przeważającym 

stopniu ich aktywność, dającą wyraz w przede wszystkim prowadzeniem domu. 

Przemiana społeczna wytyczyła zmiany, dzięki który zwiększyła się koncentracja 

kobiet wokół rynku pracy, podejmowania kształcenia, czy walki o swoje prawa. 

Współczesna kobieta nie ogranicza się już do ambicji związanych z prowadzeniem 

rodziny, aspirując do poszerzania obszarów własnej aktywności i rozwoju. 

Powszechna stała się aktywność edukacyjna i zawodowa kobiet, przyczyniająca się 

do ich rozwoju i poczucia spełnienia. Kobiety angażują się w sprawy społeczne, 

polityczne i gospodarcze kraju. Jest niezaprzeczalnym faktem, że kobiety dużą (jeśli 

nie największą wartość) przypisują rodzinie, jednak coraz częściej praca zawodowa 

sytuowana jest na kolejnym miejscu w hierarchii priorytetów życiowych.  

Jako trzeci najważniejszy aspekt życia współczesnej kobiety uważa się edukację 

rozumianą jako podnoszenie własnych kwalifikacji i rozwój siebie. Uczenie się 

potrzebne jest nie tylko do rozwoju osobistego, ale idąc dalej do podwyższenia 

samooceny i jakości życia. Dbając o własny rozwój, autonomię i wysoką pozycję 

społeczną, kobiety z coraz większą determinacją angażują się w wyznaczanie 

kolejnych celów, co pociąga za sobą niejednokrotnie opiniowanie (pozytywne i 

negatywne) ich postaw przez społeczeństwo, które to informacje zwrotne 

równocześnie przekładają się na stopień samooceny. 

Rozpatrując aktywność i działalność kobiet, zarówno zawodową jak i 

hobbystyczną, należy zwrócić uwagę na takie aspekty ja dyskryminacja kobiet w 

życiu zawodowym, szanse i bariery awansu, obyczajowość w miejscu pracy oraz 

zmiany w funkcjonowaniu rodziny w powiązaniu ze wzrostem aktywności kobiet – 
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żon i matek. Za ważną do podkreślenia uważa się politykę państwa wobec 

zatrudnienia kobiet i opieki socjalnej w zakładach pracy. Z kwestią rozwoju (oraz 

edukacji) kobiet wiąże się szereg zagadnień , mi.in. szanse i bariery edukacji i kariery 

naukowej oraz zmiany w stylu życia zawiązane z kształceniem. Nie należy również 

zapominać o sytuacji kobiet i ich aktywności zawodowej, społecznej, 

zamieszkujących tereny wiejskie, gdzie ich aktywność niejednokrotnie opiera się na 

działalności  w ramach kół gospodyń, czy struktur parafialnych. 
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