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Streszczenie: Artykuł odnosi się do wyników badań osób powyżej 50. r. ż. angażują-
cych się w zorganizowaną (instytucjonalnie) aktywność kulturalną, pozyskanych 
w ramach projektu Inicjatywy z udziałem osób 50+ a rozwój kapitału społecznego 
w woj. lubuskim – diagnoza i ewaluacja”. Na jego użytek wykorzystano wtórnie 
część materiału empirycznego, a mianowicie materiał wywiadów indywidualnych 
z niepracującymi już zawodowo uczestniczkami wybranych form zajęć. Celem anali-
zy było zrekonstruowanie sposobu, w jaki kobiety 50+ doświadczają swojej aktywno-
ści kulturalnej. Postawione pytanie ma charakter fenomenologiczny. Fenomenologię 
bowiem interesuje, jak świat jawi się ludziom i proponuje koncentrowanie się na tym, 
jak go przeżywają i rozumieją. Wstępne ustalenia teoretyczne zostały ograniczone, by 
rekonstruując subiektywne sensy nadawane doświadczeniom przez kobiety 50+, nie 
zawłaszczać ich świata znaczeń. Jednakże założeniem artykułu było także przekro-
czenie indywidualnej perspektywy i (do)interpretowanie zrekonstruowanych sensów 
w określonym kontekście teoretycznym. W tym celu wykorzystano koncepcję małych 
światów przeżywanych i edukacyjną koncepcję emancypacji. W artykule zaprezento-
wano wyłonione w wyniku analizy dwa podstawowe typy doświadczania aktywności 
kulturalnej przez kobiety 50+: „zawsze byłam aktywna” i „nadszedł czas dla mnie”.  

 
 
Aktywność kulturalna to sfera, w której w ostatnich latach obserwować 

można głębokie przeobrażenia, co z kolei przekłada się na wzrost zainteresowa-
nia naukowego tym obszarem oraz skłania do wypracowywania nowych podejść 
teoretycznych i badawczych pozwalających uchwycić oraz lepiej zrozumieć tę 
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zmienną i skomplikowaną dziedzinę rzeczywistości społecznej. W ten nurt po-
szukiwań naukowych wpisuje się również niniejszy artykuł. Zaprezentowane 
zostaną w nim wyniki wtórnej analizy części materiału empirycznego pozyska-
nego w ramach projektu Inicjatywy z udziałem osób 50+ a rozwój kapitału spo-
łecznego w woj. lubuskim – diagnoza i ewaluacja (zob. Słowińska 2015a), opar-
tej na założeniach fenomenologii społecznej Alfreda Schütza i zorientowanej na 
zrozumienie aktywności kulturalnej kobiet powyżej pięćdziesiątego roku życia. 
Prezentację ustaleń poprzedzimy krótką charakterystyką aktywności kulturalnej 
osób 50+ odnoszącą się do wyników krajowych badań z ostatnich lat, w tym 
także wspomnianego wyżej projektu1. W dalszej kolejności opisane zostaną 
założenia teoretyczne i metodologiczne analiz, a następnie ich wyniki i interpre-
tacje osadzone w kontekście edukacyjnej koncepcji emancypacji oraz koncepcji 
małych światów przeżywanych.  

Aktywność kulturalna osób 50+ 

W projekcie Inicjatywy z udziałem osób 50+ a rozwój kapitału społecznego 
w woj. lubuskim – diagnoza i ewaluacja przyjęto względnie szeroki sposób ro-
zumienia aktywności kulturalnej (Słowińska 2015b), zgodnie z którym jest to 
uświadomiona część szeroko pojmowanego uczestnictwa w kulturze (Kasprów 
1982). Natomiast uczestnictwo w kulturze, wedle definicji odwołującej się do 
poglądów Andrzeja Tyszki, oznacza wszelki kontakt z wytworami kultury oraz 
zachowaniami kulturowymi, a tym samym bezpośredni lub pośredni kontakt 
z innymi ludźmi. Kontakt ten polega na używaniu wytworów kultury, na przy-
swajaniu, przetwarzaniu i odtwarzaniu tkwiących w nich wartości, na podlega-
niu obowiązującym w kulturze wzorom, ale także na tworzeniu (i współtworze-
niu – S.S.) nowych jej wytworów i wartości oraz zachowań (Golka 2008, s. 12). 
Jednocześnie w przekonaniu, że kulturę tworzą wszyscy, uznajemy za nieaktu-
alny arbitralny podział na jej twórców i odbiorców. Uczestnictwo w kulturze 
odnosi się nie tylko do jej odbioru, tworzenia i współtworzenia, ale także prak-
tyk dzielenia się nią, redystrybucji, reprodukcji, modyfikowania i przetwarzania, 
rekomendowania, komentowania, recenzowania, oceniania (zob. Filiciak i in. 
2010; Filiciak i in.  2012). Tak pojęte uczestnictwo w kulturze lokuje się zarów-
no w ramach instytucjonalnych, jak i poza nimi, w przestrzeni niesformalizowa-
nej, gdzie przybiera postać aktywności niezorganizowanych, spontanicznych, 
nie zawsze w pełni zaplanowanych, dokonujących się coraz częściej za pośred-
nictwem sieci. W badaniach nad inicjatywami angażującymi osoby 50+ skon-
centrowaliśmy się jednak tylko na wycinku tak szeroko pojmowanej aktywności 
kulturalnej, mianowicie tej zorganizowanej instytucjonalnie.  
                                                      
1 Projekt Inicjatywy z udziałem osób 50+ a rozwój kapitału społecznego w woj. lubuskim – dia-

gnoza i ewaluacja, realizowany był przez zespół z Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk 
o Zdrowiu Uniwersytety Zielonogórskiego w latach 2013–2014, w ramach programu MKiDN 
Obserwatorium kultury, zob. http://50plus.wpsnz.uz.zgora.pl.  

http://50plus.wpsnz.uz.zgora.pl/
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Interesująca nas kategoria wiekowa 50+ jest niejednorodna i mocno zróżni-
cowana, należą do niej bowiem zarówno ludzie będący w okresie średniej doro-
słości, a właściwie u jej schyłku (30./35.-60./65. r.ż.), jak też będący na etapie 
późnej dorosłości (po 60./65. r.ż.) – określani powszechnie jako seniorzy, osoby 
starsze, stare. Ponadto kategorię tę postrzega się z dwóch perspektyw: 
– z perspektywy deficytów (idących w parze z niską samooceną, brakiem po-

czucia własnej wartości) oraz zagrożenia wykluczeniem społecznym (jak też 
samowykluczeniem), które utrwalają bierność osób po 50. roku życia, 
w konsekwencji powodując zamknięcie się nie tylko na nowe trendy spo-
łeczne i kulturowe, ale też na własny rozwój, możliwość samorealizacji 
i wyjścia poza narzucone wzory biograficzne (zob. Raport o kapitale…); 

–  z perspektywy potencjałów osób 50+ dysponujących dużymi zasobami wolne-
go czasu, którego na poprzednich etapach życia nie miały, a który teraz mogą 
zagospodarować i efektywnie wykorzystać, na przykład uczestnicząc aktywnie 
w życiu społecznym i kulturalnym, gdzie ich wiedza, doświadczenie, kreatyw-
ność i energia mogą zostać spożytkowane zarówno dla dobra ich samych, jak 
i dobra wspólnego (zob. Landsberg i in. 2012; Słowińska 2015a).  

Na podstawie przeprowadzanych w ostatnim czasie rozmaitych badań aktyw-
ności kulturalnej/uczestnictwa w kulturze można zauważyć, że rewolucyjne prze-
obrażenia związane m.in. z usieciowieniem i deinstytucjonalizacją aktywności 
kulturalnej dotyczą przede wszystkim młodych pokoleń (Filiciak i in. 2010; 
Szlendak 2010; Landsberg i in. 2012; Drozdowski i in., 2014; Batorski, Zając). 
Jak pokazują rozpoznania empiryczne, polscy seniorzy to grupa społecznie wyco-
fana, a ich aktywność kulturalna, zwłaszcza ta ulokowana w przestrzeni instytu-
cjonalnej, jest nikła (Jak się żyje osobom starszym…, 2012). Osoby starsze czas 
wolny spędzają przede wszystkim w domu, oglądając telewizję i czytając (Pęczak 
2010), ich aktywność w większości zamyka się w kręgu bieżących spraw byto-
wych i rodzinnych (Czapiński, Błędowski 2013). Wszelako badania, w tym także 
i te przeprowadzone przez nas, ujawniają też trend przeciwny – kreowany przez 
mniejszość populacji osób starszych oraz wkraczających w okres późnej dorosło-
ści. W instytucjach kultury są one bowiem znacząco obecne (Szlendak 2010), 
a ich przeważającą większość stanowią właśnie kobiety. To one zdecydowanie 
częściej niż starsi mężczyźni angażują się w zorganizowaną, „pozadomową” ak-
tywność kulturalną i odpowiadają na rosnące zainteresowanie instytucji kultury 
kategorią ludzi starszych oraz znajdujących się na przedpolu starości. Dla wielu 
bowiem kobiet to właśnie dopiero w okresie późnej dorosłości pojawia się prze-
strzeń dogodna dla ich rozwoju, w której przyznają sobie prawo do zajęcia się 
sobą i dokonania dynamicznych zmian w obrębie własnych mikroświatów (Ski-
bińska 2006, s. 519). Coraz więcej zatem podmiotów dostrzega potrzeby oraz 
potencjał tych grup i tworzy specjalną ofertę adresowaną tylko do nich. Intensyw-
nie rozwija się też sieć placówek – głównie klubów seniora i uniwersytetów trze-
ciego wieku (zob. Gołdys i in. 2012) – zorientowanych w swej działalności tylko 
na ludzi starszych. Przy czym w obszarze instytucjonalnie zorganizowanej aktyw-
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ności kulturalnej wyraźnie ujawnia się jej „gettoizacja” polegająca na tworzeniu 
oferty „na wyłączność” dla określonych grup wiekowych, w tym przypadku dla 
osób starszych lub szerzej – osób 50+ (zob. np. Skutnik 2015, Konieczna 2016). 
Z jednej strony sami seniorzy preferują uczestnictwo w kulturze w gronie rówie-
śników i wycofują się do niszy stworzonej specjalnie dla nich (zob. Landsberg 
i in. 2012), a z drugiej instytucje kultury częściej i chętniej tworzą odrębne propo-
zycje dla jednolitych grup wiekowych niż przedsięwzięcia międzypokoleniowe 
(zob. Słowińska 2014a). 

Aktywność kulturalna uznawana jest za istotny czynnik wpływający na ja-
kość egzystencji osób na etapie późnej dorosłości. Jak się okazuje, w później-
szym okresie życia na znaczeniu zyskują jej funkcje instrumentalne. Toteż dla 
seniorów i osób u schyłku średniej dorosłości jest ona w głównej mierze sposo-
bem na rekonstruowanie i pielęgnowanie więzi oraz kontaktów społecznych, 
podtrzymywanie sprawności intelektualnej i fizycznej, na przyjemne zagospoda-
rowanie czasu, jest też przestrzenią indywidualnego rozwoju poznawczego, 
artystycznego, kreatywnego, instrumentem pozyskiwania uznania; źródłem za-
bawy i rozrywki. Nade wszystko staje się sposobem wypełnienia pustki, poja-
wiającej się w konsekwencji wygasania kontaktów społecznych, obowiązków 
zawodowych i rodzicielskich, co szczególnie wyraźne jest w przypadku kobiet. 
Badacze wskazują na przykład, że starsze kobiety, które są aktywne edukacyj-
nie, kulturalnie i społecznie, cechuje wysoki poziom akceptacji zachodzących 
w ich życiu zmian oraz spójny i pozytywnie zorientowany obraz siebie, odporny 
na społeczne uprzedzenia i zaprzeczający stereotypowym obrazom starości 
(Szarota, Łaszyn 2012, s. 98–99). Potwierdzają to również badania przeprowa-
dzone w ramach projektu Inicjatywy z udziałem osób 50+… Pokazały one po-
nadto, że aktywność kulturalna podejmującym ją osobom jawi się w głównej 
mierze jako przestrzeń spełniania indywidualnych potrzeb i aspiracji, obszar 
samorealizacji związanej z działaniami artystycznymi, relacjami towarzyskimi, 
oraz kontaktem z kulturą, mniej zaś z zaangażowaniem w życie społeczności, 
w sprawy ponadindywidualne, na rzecz dobra wspólnego.  

Teoretyczne i metodologiczne założenia analizy  

W ramach projektu Inicjatywy z udziałem osób 50+… przeprowadzono 
między innymi indywidualne wywiady pogłębione z 44 osobami biorącymi 
udział w różnych formach zajęć, wśród których znalazło się 40 kobiet. Do anali-
zy na użytek niniejszego artykułu wybrane zostały wywiady z kobietami, które 
w momencie realizacji badań nie pracowały już zawodowo (30 emerytek  
i 3 rencistki, w wieku od 56 do 78 lat). Były to uczestniczki: zespołów arty-
stycznych (chór, teatr tańca, grupa teatralna), sekcji i klubów (klub piosenki, 
sekcja zumby, plastyczna, rękodzieła artystycznego), spotkań uczestników (spo-
tkania wielodziedzinowe, kulinarne, rękodzielnicze) oraz kursu komputerowego. 
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Zrozumienie aktywności kulturalnej kobiet 50+ wymagało odpowiedzi na 
pytanie o sens, jaki nadają one tej aktywności. Z perspektywy fenomenologii 
oznacza to zrekonstruowanie sposobu, w jaki kobiety jej doświadczają, ujaw-
nienie jako co aktywność kulturalna jawi się w ich doświadczeniu. Należy za-
znaczyć, że nie chodzi tu o stanowisko „istotnościowe” osadzone w fenomeno-
logii transcendentalnej Edmunda Husserla. W naszych poszukiwaniach opiera-
my się na fenomenologii społecznej Alfreda Schütza i jego koncepcji świata 
przeżywanego, w kontekście którego aktorzy społeczni interpretują rzeczywi-
stość i nadają znaczenie swoim doświadczeniom (Schütz, Luckmann 2003; 
Schütz 2012). Zrozumienie działania aktorów społecznych, jak uważał Schütz, 
wymaga zwrócenia się ku subiektywnym interpretacjom, ku znaczeniom, jakie 
jednostka łączy ze swoimi działaniami, bowiem tylko aktor wie, co czyni, dla-
czego to czyni, oraz kiedy i gdzie rozpoczyna się i kończy jego działanie (Schütz 
2012, s. 12). Zgodnie z tym podejściem badacz ma do czynienia z rzeczywisto-
ścią zinterpretowaną, opatrzoną sensami przez działających w świecie aktorów 
społecznych i stosując procedury metodologiczne nie tylko rekonstruuje subiek-
tywne sensy, ale w oparciu o nie tworzy typologie i modele naukowe, tzw. kon-
strukty drugiego stopnia zakorzenione w świecie przeżywanym badanych akto-
rów społecznych (Schütz 2006). 

By nie zawłaszczać świata znaczeń kobiet, nie dokonywać interpretacji 
„ponad ich głowami” (Hitzler, Eberle 2000), zastosowany został szeroki ogląd 
materiału empirycznego ukierunkowany jedynie ogólnym pytaniem o sens ak-
tywności kulturalnej konstruowany przez nie w aktach refleksji. Ograniczyły-
śmy do minimum wstępne założenia teoretyczne i nie przyjęłyśmy z góry, za-
czerpniętych z konkretnych teorii, kategorii analitycznych i interpretacyjnych. 
Uznałyśmy, że istotne kategorie wyłonią się w trakcie analizy i pozwolą dobrać 
adekwatną koncepcję umożliwiającą zawężenie analizy i jednocześnie pogłę-
bienie zrekonstruowanych subiektywnych interpretacji zgodnie z kierunkiem, 
który wyznaczyły same uczestniczki badań. I tak oto wstępna analiza materiału 
empirycznego ujawniła, że istotnym komponentem aktywności kulturalnej ko-
biet 50+ jest doświadczanie wolności i poszerzania zakresu niezależności. To 
ustalenie pozwoliło pogłębić interpretację poprzez odniesienie się do edukacyj-
nej teorii emancypacji Marii Czerepaniak-Walczak (2006), zgodnie z którą 
emancypacja to proces o pozytywnej logice polegający na uwalnianiu od opresji 
i zależności, ale przede wszystkim na rozwijaniu podmiotowego potencjału 
w celu i poprzez poszerzanie pól wolności. W proces ten wpisane jest także sza-
nowanie wolności i praw innych ludzi (2006, s. 37). Ponadto za użyteczną uzna-
łyśmy również, powiązaną z fenomenologią społeczną A. Schütza, koncepcję 
małych światów przeżywanych (zob. Luckmann 1970; Honer 2011; Słowińska 
2014b). Świat przeżywany to świat, który jawi się w naszym doświadczeniu, 
rzeczywistość konstytuowana w naszej świadomości. Współcześnie, jak twier-
dziła Benita Luckmann (1970), w przeciwieństwie do społeczeństw tradycyj-
nych, składa się on z wielu małych światów przeżywanych, niekiedy konkuren-
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cyjnych, niekiedy dopełniających się. Uczestnictwo w nich jest niepełnowymia-
rowe i nie całożyciowe, raczej wybierane niż naturalnie dane. Małe światy prze-
żywane współczesnego człowieka, jako w miarę spójne fragmenty świata prze-
żywanego, różnią się właściwymi im strukturami wiedzy i znaczeń, systemami 
relewancji, interpretacją rzeczywistości. Są dla jednostki „enklawą wolności” – 
przestrzenią indywidualnych wyborów, realizacji własnych potrzeb, zaintereso-
wań i celów. 

Znaczenie własnej aktywności kulturalnej – interpretacje kobiet 50+  

Zgodnie z fenomenologią społeczną sensy nadawane aktywności kultural-
nej przez kobiety 50+ konstruowane są przez nie w kontekście ich świata prze-
żywanego, w powiązaniu z całością ich subiektywnych doświadczeń. Szczegól-
ne znaczenie dla interpretacji aktywności kulturalnej okazał się mieć sposób, 
w jaki w doświadczeniu kobiet jawi się ich życie przed emeryturą/rentą, „życie 
wcześniej” – oraz życie na emeryturze i od momentu podjęcia aktywności kultu-
ralnej – „życie teraz”„ Odmienne sensy nadawane przez kobiety tym właśnie 
obszarom doświadczenia pozwoliły w toku analizy materiału empirycznego 
wyłonić dwa podstawowe typy pojmowania aktywności kulturalnej przez kobie-
ty 50+, przy czym w ramach drugiego typu zrekonstruowałyśmy trzy podtypy: 
• zawsze byłam aktywna (i teraz też jestem), 
• nadszedł czas dla mnie,  

− zawsze chciałam to robić, 
− żeby nie siedzieć w domu, 
− stworzyć przestrzeń dla siebie (i innych kobiet). 

Podejście zawsze byłam aktywna i teraz też jestem reprezentują kobiety, 
którym „życie wcześniej” jawi się jako okres intensywnej aktywności wypeł-
niony przez liczne obowiązki zawodowe, często też społeczne, dopełniane zada-
niami domowo-rodzinnymi. Ten czas dużego zaangażowania nie jest jednak 
postrzegany przez nie w opozycji do czasu dla siebie, a obowiązki nie są trak-
towane jako opresyjne. Bycie aktywną osobą jawi się tu jako fundamentalny 
składnik indywidualnej tożsamości uczestniczek. Kobiety te lubiły życie na 
wysokich obrotach, spełniały się w nim, zaś przejście na emeryturę budziło 
w nich lęk przed pustką, nudą, izolacją:  

powiem szczerze, że no… no… nie cieszyłam się z tego, że poszłam na eme-
ryturę, bo ja byłam wciąż z ludźmi, ja pracowałam […], właśnie taką pracę 
miałam, ja to lubię i ja wciąż gdzieś tam latałam. Tak jak to w domu mówią: 
mama już gdzieś tam poleciała, to ja… ja cały czas byłam w wiecznym ruchu. 
(Sołtys, spotkania uczestników) 

Dla mnie na przykład przejście na emeryturę i siedzenie w domu to byłaby 
najgorsza rzecz, jaka by mogła być, bo ja… mnie by po prostu energia roznosi-
ła! Ja cały czas muszę gdzieś być. (Alicja, teatr tańca)  
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Dlatego życie na emeryturze – „życie teraz” – zorganizowały podobnie, 
szybko znajdując nowe obszary działalności pozwalające podtrzymać aktywność 
na wysokim poziomie. Do uczestnictwa w kulturze podchodzą instrumentalnie, 
pojmując je przede wszystkim jako sposób na wypełnienie luki po obowiązkach, 
które wygasły, a które zaspokajały ich ważne potrzeby oraz decydowały o poczu-
ciu własnej wartości. Co interesujące, dla kobiet reprezentujących omawiany spo-
sób myślenia o aktywności kulturalnej drugorzędne znaczenie wydaje się mieć 
sama dziedzina, w której uczestniczą, bowiem to nie zainteresowanie nią było 
motywem włączenia się w przedsięwzięcia kulturalne. Ważna jest w tym przypad-
ku po prostu sama aktywność, działanie, bycie osobą w coś zaangażowaną. Po-
zwala to odnaleźć się w „życiu teraz” i spełniać się w nim pomimo braku pracy 
zawodowej bądź obowiązków związanych z wychowywaniem dzieci. Podejmując 
aktywność kulturalną, kobiety te konstruują mały świat przeżywany, który nie jest 
konkurencyjny wobec innych obszarów ich świata przeżywanego, raczej lokuje się 
w opustoszałej przestrzeni i zastępuje małe światy, w których kobiety uczestniczy-
ły wcześniej, a które przestały dla nich istnieć. 

Emancypacyjny wymiar aktywności kulturalnej kobiet z tej grupy przeja-
wia się przede wszystkim w ich świadomym wyzwalaniu się ze stereotypu eme-
ryta/emerytki, człowieka starego, niesprawnego, wycofanego, samotnego, spę-
dzającego czas przed telewizorem, ograniczającego aktywność do zajmowania 
się wnukami, ogródkiem, „robienia na drutach”. Kobiety te dają sobie prawo do 
przekraczania schematów, wzorów i norm wyznaczonych przez porządek spo-
łeczny i kulturę (zob. Czerepaniak-Walczak 2006). Jako wyraz oporu wobec 
tych ograniczających wzorów, wykorzystując aktywność kulturalną, samodziel-
nie (re)konstruują swój aktywny sposób życia, tak by wbrew stereotypom czuć 
się spełnione, atrakcyjne, sprawne i szczęśliwe. 

Zawsze chciałam to robić – pierwszy podtyp w ramach drugiego podejścia 
nadszedł czas dla mnie – reprezentują kobiety, dla których „życie wcześniej” to 
przede wszystkim czas obowiązków realizowanych w różnych obszarach (za-
wodowych, rodzinnych, społecznych). W ich poczuciu był to czas bardziej dla 
innych niż dla siebie. Będąc aktywnymi kobietami, skupionymi na wypełnianiu 
licznych zadań, nie realizowały wcześniej swoich marzeń, pasji, zainteresowań, 
pragnień, często skrywanych, zarzucanych, odraczanych: 

Ja po prostu zawsze lubiłam tańczyć. I gimnastykę lubię i śpiew, no ale 
człowiek nigdy na to nie miał czasu. Po prostu miał pracę zawodową, dzieci, 
zajęty cały czas… Także teraz mogę sobie na to pozwolić i z chęcią uczestniczę. 
(Krystyna, teatr tańca) 

[…] kiedyś gdzieś tam skrycie marzyłam, że bym chciała coś takiego robić, 
a nie robiłam, bo nie było możliwości, a bo później dzieci, a bo praca… […] 
albo robota na drutach albo telewizor, działka. I to było moje życie. […] O 360 
stopni się moje życie zmieniło. (Danuta, spotkania uczestników) 

„Życie teraz” to zatem czas odzyskany (też) dla siebie, w którym kobiety 
50+ umiejętnie godzą wypełnianie, już nie tak mocno absorbujących, obowiąz-
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ków domowo-rodzinnych z realizacją niespełnionych do tej pory marzeń, z roz-
wijaniem, najczęściej bardzo konkretnych, zainteresowań. Cieszą się ze swego 
„życia teraz”, bo odzyskały czas, który mogą przeznaczyć (również, a niekiedy 
przede wszystkim) dla siebie.  

Aktywność kulturalną pojmują one jako przestrzeń samorealizacji w dziedzi-
nie, która je interesuje, pasjonuje. Aktywność ta ma dla nich przede wszystkim 
wartość autoteliczną, angażują się w nią ze względu na zamiłowanie do danej 
dziedziny kultury, samo zajmowanie się nią jest dla nich cenne oraz stanowi źró-
dło satysfakcji. Ale aktywność ta pełni też funkcje instrumentalne, umożliwia 
kontakty społeczne, dbanie o kondycję zdrowotną, oderwanie od codzienności, 
zapominanie o kłopotach itp. Przede wszystkim zaś pozwala na ukonstytuowanie 
się małego świata przeżywanego, na który wcześniej w ich świecie przeżywanym 
nie było miejsca i w którym (wreszcie) robią to, co chcą, co lubią, o czym marzy-
ły, a czego przedtem z różnych względów robić nie mogły.  

Także w tym podejściu do aktywności kulturalnej ujawnia się jej wymiar 
emancypacyjny, można bowiem uznać, że kobiety „odzyskują siebie”, gdyż 
(wreszcie) dochodzą do głosu, realizują swoje dotąd niezaspokojone, ukrywane 
bądź odraczane potrzeby i pragnienia. Wydawać by się mogło, że w ich przy-
padku nie jest uzasadnione mówienie o emancypacji, która wiąże się wszak 
z podmiotowym aktem wyzwalania się z opresji oraz poszerzania zakresu wol-
ności. W istocie kobiety te nie walczyły o „odzyskanie siebie”, raczej odczekały 
aż wolność sama nadejdzie (wraz z wygaśnięciem obowiązków zawodowych, 
rodzicielskich). Gdy już nastąpiła, niejako niezależnie od nich, potrafiły jednak 
skorzystać z niej w niezależny i podmiotowy sposób, podejmując świadomą 
decyzję o przeznaczeniu odzyskanego czasu na własny rozwój oraz dokonując 
świadomego wyboru konkretnego rodzaju aktywności odpowiadającej ich po-
trzebom i zainteresowaniom. 

 Ponadto owo realizowanie się w „życiu teraz” poprzez aktywność kultu-
ralną jest także i w tym podejściu aktem odważnego przełamywania dominują-
cych wzorów i stereotypów starszej kobiety, kobiety-emerytki, jak też przeja-
wem poszerzania granic podmiotowego świata życia poprzez podejmowanie 
nowych ról i działań, niedostępnych wcześniej z powodu doświadczanych róż-
nego rodzaju ograniczeń (Czerepaniak-Walczak 2006).  

„Życie wcześniej” kobiet reprezentujących kolejny podtyp w podejściu 
nadszedł czas dla mnie, a mianowicie żeby nie siedzieć w domu, toczyło się 
również według schematu praca – dzieci – dom. Nie miały one czasu, możliwo-
ści bądź okazji (a niekiedy i potrzeb), by angażować się w coś więcej, na przy-
kład w aktywność kulturalną czy społeczną. Zatem także w ich odczuciu był to 
czas przede wszystkim dla innych, aczkolwiek im obowiązki nie jawią się jako 
opresyjne, jako bariery w samorealizacji. Wypełnianie ich i poświęcanie czasu 
innym stanowiło dla nich wręcz sposób na spełnianie się. Przejście na emeryturę 
u części kobiet budziło niepokój (lęk przed pustką związaną z zakończeniem 
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pracy, usamodzielnieniem się dzieci), ale część z nich cieszyła się, wyczekiwała 
tego momentu:  

wyszłam do ludzi, żeby się troszkę tak dowartościować. No, bo w domu to, 
wiadomo, obowiązki. [...] gdyby nie ten teatr, […], no to ja bym się zagrzebała, 
w cudzysłowie, w domu. A tak to mam kontakt z ludźmi. Po prostu bardzo lubię 
te zajęcia. Wyjdę i mam jakiś obowiązek [...]. No to ma duży sens, bo to właśnie 
człowiek wychodzi do ludzi, nie pamięta o swoim wieku, ciągle wydaje mu się, 
że jest młody… [śmiech]. No i próbuje swoich sił, rozwija się po prostu. (Kot, 
zespół teatralny) 

Po prostu, żeby człowiek był troszeczkę inny jak w tym domu, przy tych ga-
rach. […] Ja wychodzę z domu i ja jestem szczęśliwa, że ja widzę ludzi, coś się 
dowiem, coś się ode mnie ktoś dowie dobrego […] Świetne, wie Pani, samopo-
czucie przede wszystkim. Ja się czuje, wie Pani, potrzebna po pierwsze. Po dru-
gie ja się czuję lepsza, naprawdę. Ja więcej umiem, ja więcej potrafię, ja wię-
cej… po prostu jestem… ja jestem inna! (ze śmiechem) To nie jest ta sama Kry-
sia co była – to jest nowa Krysia! Nowa i to tak pod każdym względem. (Babcia 
Krysia, spotkania uczestników) 

„Życie teraz” dla kobiet związanych z podejściem żeby nie siedzieć w domu 
to poniekąd życie od nowa – z nowymi, niedoświadczanymi dotąd formami 
aktywności, z odkrywaniem nieznanych im dotąd obszarów zainteresowań, no-
wych pasji, czasami również własnych ukrytych talentów. Uczestnictwo w kul-
turze jest dla nich sposobem spędzania czasu wolnego „odzyskanego”, w którym 
największe znaczenie ma możliwość nawiązywania kontaktów społecznych, 
„bycie wśród ludzi”, mobilizacja do wyjścia z domu, oderwanie od codziennych 
obowiązków, odzyskanie radości i satysfakcji z życia, dowartościowanie, wła-
sny rozwój. Aktywność kulturalna służy tu wypełnieniu pustki, częściowo za-
stępuje wcześniejsze obszary aktywności (zawodowej, rodzicielskiej), które już 
wygasły bądź właśnie wygasają, ale także stanowi nową przestrzeń rozwoju. 
Konstytuowany wokół aktywności kulturalnej mały świat przeżywany pozwala 
znowu nadać sens swojemu życiu, tym razem przez działanie skoncentrowane 
na sobie, na własnych potrzebach. Nie jest on konkurencyjny wobec innych 
obszarów życia kobiet 50+, te bowiem przestały być aż tak absorbujące. Nie 
oznacza to także skupienia się tylko na sobie, „życie teraz” to czas też dla siebie, 
a nie tylko dla siebie.  

Kobiety reprezentujące to podejście nie walczyły o wolność, o odzyskanie 
czasu również z tego względu, że sens „życia wcześniej” znajdowały w robieniu 
czegoś dla innych, w wypełnianiu obowiązków. Gdy jednak wolność sama na-
deszła, a wraz z nią czas też dla siebie, zdecydowały się zacząć życie od nowa, 
podejmując się nowych wyzwań i działań, wykraczających poza powszechnie 
przyjęte wzory i schematy życia emerytki/osoby starszej. W tym sensie aktyw-
ność kulturalna staje się tu również doświadczeniem emancypacyjnym, przeja-
wiającym się w przekraczaniu pułapu rozwojowego ustalonego w tradycyjnym 
porządku (Czerepaniak-Walczak 2006, s. 138). 
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Ostatni podtyp, wyróżniony w drugim podejściu – stworzyć przestrzeń dla 
siebie (i innych kobiet), dotyczy osób, które w „życiu wcześniej” również nie 
miały czasu na uczestnictwo w kulturze; wypełniały je obowiązkami, w szcze-
gólności zawodowymi i społecznymi, a pozostały czas poświęcały sprawom 
domowo-rodzinnym. Interpretując swoją aktywność kulturalną, kobiety nie 
ujawniają lęków przed przejściem na emeryturę, skupiają się głównie na obec-
nym zaangażowaniu, na „życiu teraz”, które jest dla nich przede wszystkim cza-
sem przeznaczonym, „wymyślonym” i zagospodarowanym (też) dla siebie, 
wzbogaconym o samodzielnie stworzone nowe przestrzenie aktywności:  

Nasze spotkania to jest nasze święto zawsze. […] dodatkowa moja przy-
jemność w życiu, to te „Alebabki”, które sobie same zorganizowałyśmy […] ta 
organizacja jest dla nas po to, żebyśmy siebie wspierały, […] żebyśmy mogły 
sobie zorganizować czas kulturalnie […].  Sobie, dla własnego grona. […] żeby 
po prostu mieć jakąś odskocznię […] od tej codzienności, która nas wszystkich, 
można powiedzieć, że czasami przytłacza […]. (Tessa, spotkania uczestników) 

I tak się skrzyknęłyśmy we wrześniu, już po wakacjach, na imprezie takiej 
ogródkowej, też u jednej z koleżanek, tej deklamatorki, że robimy teatr. Teatr… 
i nie ma siły! […] Skoro tyle lat się…- każdy nauczyciel jest w pewnym sensie 
aktorem, bo się prezentuje przed klasą, przed dziećmi, przed rodzicami, to dla-
czego tego nie wykorzystać? I jeżeli się dobrze czujemy, a tym bardziej, że spo-
tkanie takie… spotkanie z grupą przeważnie dobrych znajomych, to jest też ode-
rwanie się od spraw codziennych, od domu, od innych różnych pierdół ważnych, 
mniej ważnych (Stanisława, grupa teatralna).  

Uczestnictwo w kulturze oznacza w tym przypadku konstruowanie dla sie-
bie i dla innych kobiet odrębnej przestrzeni stanowiącej odskocznię od codzien-
ności wypełnionej obowiązkami; przestrzeni, w której mogą zrobić coś dla sie-
bie wspólnie z innymi kobietami. Ten mały świat przeżywany jawi się jako „en-
klawa wolności”, częściowo konkurencyjna wobec innych obszarów życia, 
w której kobiety 50+ uzyskują szansę, by wieść życie wedle własnej reżyserii, 
kierując się swoimi potrzebami, przekonaniami i celami (Luckmann 1970). 
Emancypacyjny wymiar aktywności kulturalnej odnosi się tu do uwalniania się 
od ograniczeń związanych z rutyną dnia powszedniego, domowymi obowiązka-
mi, męską dominacją. Kobiety te, tworząc same dla siebie (i dla innych kobiet) 
niszową, własną przestrzeń aktywności, poszerzają pole wolności – robią coś 
dla siebie, rozwijają podmiotowy potencjał, doświadczają samodzielności, nie-
zależności, realizują się, na własnych, ustanowionych przez siebie, warunkach. 
Jednocześnie poprzez swoją aktywność kulturalną, podobnie jak pozostałe 
uczestniczki badań, świadomie i odważnie przełamują powszechnie istniejące 
szablony, wzory i schematy dotyczące sposobu życia kobiet starszych będących 
na emeryturze.  

Dla usystematyzowania opisanych wyżej sposobów pojmowania własnej 
aktywności kulturalnej przez kobiety 50+ oraz odpowiadających im typów 
i kategorii zostały one ujęte również w formie tabelarycznej (tab. 1). 
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Tabela 1. Sposoby pojmowania aktywności kulturalnej przez kobiety 50+ – zestawienie typów 
i kategorii 

 

TYP „ŻYCIE 
WCZEŚ-

NIEJ” 

„ŻYCIE 
TERAZ” 

SENS 
AKTYWNOŚCI 

KULTURALNEJ 

EMANCYPACYJNY 
WYMIAR 

AKTYWNOŚCI 

1. ZAWSZE 
BYŁAM 
AKTYWNA  
(I TERAZ TEŻ 
JESTEM)  

„życie  
w biegu” 

nadal na 
wysokich 
obrotach  

sposób, by nadal 
być aktywną 

przełamywanie sche-
matów  

2. NADSZEDŁ 
CZAS DLA 
MNIE  

    

Zawsze chcia-
łam to robić  

czas 
wiąz-
ków/czas dla 
innych  

czas (też) 
dla siebie  

przestrzeń  reali-
zacji niespełnio-
nych zaintereso-
wań  

podmiotowo wykorzy-
stana wolność, która 
sama nadeszła, 
 
przełamywanie sche-
matów  

Żeby nie sie-
dzieć w domu  

czas 
wiąz-
ków/czas dla 
innych  

czas (też) 
dla siebie  

sposób zapełnia-
nia czasu odzy-
skanego  

podmiotowo wykorzy-
stana wolność, która 
sama nadeszła 
  
przełamywanie sche-
matów  

Stworzyć prze-
strzeń dla siebie  
(i innych kobiet)  

czas 
wiąz-
ków/czas dla 
innych 

czas (też) 
dla siebie  

enklawa wolności  uwalnianie się od 
ograniczeń codzienno-
ści i męskiej domina-
cji  
  
przełamywanie sche-
matów  

 

Źródło: opracowanie własne. 
 

*** 
 
Późna dorosłość, schyłek średniej dorosłości, czyli okres, gdy kobiety 

uwalniają się od natłoku obowiązków zawodowo-rodzinnych, to też czas, kiedy 
korzystają one z możliwości zaangażowania się w zorganizowaną aktywność 
kulturalną. Tej aktywności nadają one różny sens. Dla części z nich jest ona 
sposobem na zrekonstruowanie aktywnego sposobu życia (życia na wysokich 
obrotach) i podtrzymanie obrazu siebie jako osoby aktywnej, mniejsze znacze-
nie ma zaś dziedzina, której ta aktywność dotyczy. Inne kobiety 50+ uczestnic-
twu w kulturze w większym stopniu nadają wartość autoteliczną, m.in. ze 
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względu na zainteresowanie wybranymi dziedzinami. Ale pełni też ono dla nich 
istotne funkcje instrumentalne, tu bowiem pojmowane jest jako obszar, w któ-
rym kobiety mogą (wreszcie) zrobić coś dla siebie, w którym realizują swoje 
potrzeby i zainteresowania, wcześniej odsuwane na dalszy plan, niekiedy nieu-
świadamiane lub jeszcze nierozbudzone. O ile zatem kobiety reprezentujące 
pierwsze podejście wykorzystują aktywność kulturalną, by podtrzymać ciągłość 
swojej biografii i tożsamości, to kobiety związane z drugim podejściem wpro-
wadzają do nich nowe wymiary, świadomie je urozmaicają, wzbogacają. 

Ponadto aktywność kulturalna staje się dla kobiet 50+ doświadczeniem 
emancypacyjnym, przyczyniającym się do upełnomocnienia. Po pierwsze jawi 
się im ona tym obszarem zaangażowania, w obrębie którego i dzięki któremu 
wyzwalają się z narzuconych wzorów biograficznych i stereotypów człowieka 
starego (starzejącego się)/starej (starzejącej się) kobiety. Po drugie aktywność 
kulturalna staje się dla nich przestrzenią rozwijania podmiotowego potencjału 
oraz niezależności, dla części enklawą wolności, małym światem przeżywanym, 
w którym to kobiety dochodzą do głosu i realizują swoje potrzeby oraz aspira-
cje, dokonują autonomicznych wyborów i spełniają się. W tych małych świa-
tach, konstytuujących się wokół określonej aktywności kulturalnej, to one sy-
tuują na pierwszym planie, wychodzą z cienia. I chociaż kobiety nie wywalczyły 
wolności od obowiązków, odczuwanych niekiedy jako opresyjne i ograniczają-
ce, po prostu je wypełniły, odczekały aż wolność nadejdzie, to teraz w sposób 
świadomy i niezależny robią z niej użytek, nie podporządkowując się zewnętrz-
nym oczekiwaniom i stereotypom.  

Jednocześnie kobiety 50+ angażujące się w zorganizowaną instytucjonalnie 
aktywność kulturalną podejmują trud, by samodzielnie nadać kształt doświad-
czaniu późnej dorosłości/schyłku średniej dorosłości. Istotną rolę w tym przypi-
sały właśnie aktywności kulturalnej. Wydaje się, że to, jak jej doświadczają 
w znaczącym stopniu decyduje o tym, jak w ogóle doświadczają swojego życia 
na tym etapie. 
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Cultural activity in the experience of women over 50 and its emancipatory 
dimension 

 
Key words: women over 50, cultural activity, subjective meanings, emancipation, 
the small life-world. 
 
Summary: The paper refers to the results of those over 50 years old engaged in 
institutionally organized  cultural activity acquired within the project Initiative 
with the participation of the 50+ and the development of social capital in the 
Lubuskie province – diagnosis and evaluation. For the purposes of the paper part 
of the empirical material was re-used, namely material from the interviews with the 
already professionally inactive women. The objective of the analysis is to 
reconstruct the way in which the interviewed women experience their cultural 
activity. It is a phenomenological issue, since phenomenology is in fact interested 
in how the world appears to the people. The base of the research is A. Schütz's 
phenomenology, offering to focus on how the people experience and understand 
the world.  
Therefore preliminary theoretical findings were limited while reconstructing 
subjective meanings given to the experience  in order not to appropriate the world 
of meaning the women assign to their experience. However, the premise of the 
paper is also to exceed the individual perspective and to interpret reconstructed 
meanings of their experience in a specific theoretical context. The emancipating 
educational theory and the small life-worlds concept were used for this purpose. 
As a result of the analysis two basic types in which the women over 50 experience 
their cultural activity: „I was always active” and „it's time for me” will be 
discussed in the paper.  
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