
 Emilia Mazurek 
 

152 

Emilia Mazurek 

KARIERA  ZAWODOWA  I  AKTYWNO ŚĆ 
EDUKACYJNA  JAKO  SZANSA  

SAMOREALIZACJI  WSPÓŁCZESNEJ  KOBIETY 

W poprzednim stuleciu dokonały się istotne przeobrażenia w stylach ży-
cia Polek. Od połowy XX wieku aktywizują się one na nowych obszarach 
egzystencji. Powszechnym zjawiskiem staje się aktywność edukacyjna i zawo-
dowa kobiet, przyczyniająca się do ich rozwoju i poczucia spełnienia. W tym 
miejscu nie można pominąć faktu, iż współczesne kobiety angażują się także 
w sprawy społeczne, polityczne i gospodarcze kraju. Coraz częściej Polki stają 
się członkiniami partii politycznych, zajmują wysokie pozycje w administracji 
rządowej, odważniej niż dawniej kandydują w wyborach parlamentarnych. Od 
początku lat dziewięćdziesiątych powstaje coraz więcej organizacji kobiecych, 
których prekursorkami są przedstawicielki elity politycznej i intelektualnej 
(Siemieńska 1996, s. 39). Ich celem jest między innymi promowanie kobiet 
w życiu polityczno-gospodarczym, walka z dyskryminacją i bezrobociem, 
propagowanie idei respektowania zasad wynikających z równouprawnienia. 

W tej sytuacji trudno nie zgodzić się ze Zbyszkiem Melosikiem, który 
twierdzi, iż kobiety wchodzą z pełną determinacją na tereny dotychczas zare-
zerwowane dla mężczyzn. Naruszają tradycyjną równowagę płci, zagrażając 
poczuciu męskiej dominacji (Melosik 2002, s. 49). Uważam, że warto byłoby 
zastanowić się nad zmianami, jakie dokonały się w stylach życia kobiet. Warto 
byłoby również odpowiedzieć na pytania: jaką rolę w życiu współczesnej 
kobiety odgrywa kariera zawodowa? W jaki sposób wspomagać kobietę 
w kreowaniu przez nią sukcesu zawodowego? Co zrobić, by aktywność edu-
kacyjna była postrzegana przez kobietę nie tylko jako szansa na lepszą pracę, 
ale także jako cel sam w sobie? 

Współcześnie priorytetem jednostki staje się rozwój, realizacja własnych 
marzeń i życiowych planów. Człowiek nieustannie dąży do zaspokojenia po-
trzeby samorealizacji, która gwarantuje poczucie wysokiej jakości życia. 
Abraham Maslow potrzebę samorealizacji określa jako pragnienie stawania 
się w coraz wyższym stopniu wszystkim, czym jednostka jest zdolna się stać 
(Turner, Helms 1999, s. 495). Podobny pogląd w tej kwestii wyraża Józef 
Kozielecki twierdząc, iż ludzie dążą do przekraczania swych dotychczaso-
wych granic, podejmują działania transgresyjne, które przyczyniają się do ich 
rozwoju i autokreacji (Kozielecki 2002, s. 10).  

Przejrzyste, łatwo przewidywalne, a zarazem bezpieczne wzorce życia 
stopniowo zanikają. Człowiek nie jest wyposażony w gotowe recepty, dające 
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odpowiedź na pytanie, co zrobić, by osiągnąć sukces. Współczesny świat 
wymaga od jednostki kreatywnego i samodzielnego projektowania swojego 
życia. Możliwość samodzielnego wyznaczania sobie celów osobistych i zawo-
dowych, a także ich realizacja stwarzają współczesnej kobiecie realne szanse 
na autokreację, spełnienie i satysfakcję. Jednym ze źródeł poczucia samoreali-
zacji jest kariera zawodowa. W epoce ponowoczesnej mówi się wręcz o karie-
rze życiowej rozumianej jako proces całożyciowego rozwoju postaw, wartości 
i umiejętności człowieka. Zasadniczym elementem tak rozumianej kariery 
życiowej jest rozwój zawodowy. Bożena Wojtasik podkreśla, że karierę za-
wodową tworzą różne wydarzenia stanowiące swoistą mozaikę epizodów życia 
(Wojtasik 2003, s. 344). W takim ujmowaniu kariery nie chodzi o wartościo-
wanie jej w kategoriach sukcesu lub porażki, ale o samą aktywność jednostki, 
przyczyniającą się do jej autokreacji.  

Praca stwarza szansę na samospełnienie jednostki wtedy, gdy jest trakto-
wana przez człowieka w sposób autoteliczny, gdy stanowi źródło radości 
i satysfakcji. Osoby czynne zawodowo często wypowiadają się, iż praca daje 
im poczucie własnej wartości. Wielu ludzi sens pracy utożsamia z sensem 
życia. Ponadto aktywność zawodowa jest jednym z podstawowych źródeł 
kontaktów z ludźmi, to dzięki niej człowiek zawiera nowe znajomości oparte 
na wspólnych zainteresowaniach. Z drugiej strony aktywność zawodowa może 
być traktowana w sposób instrumentalny i stanowić jedynie środek do osiąg-
nięcia innych celów. Taka postawa jest charakterystyczna dla osób, które 
traktują pracę wyłącznie jako źródło dochodów i wyznacznik statusu społecz-
nego. Nie dostrzegając autotelicznej wartości pracy, ograniczają szansę na 
samospełnienie i samorozwój na płaszczyźnie zawodowej.  

Z karierą zawodową ściśle wiąże się idea całożyciowego uczenia się. Ak-
tywność edukacyjna nabiera nowego wymiaru, gdyż coraz częściej rozumiana 
jest jako możliwość wyrażenia siebie, ekspresji swych pasji. Wyższe kwalifi-
kacje to większy wybór możliwości, które otwierają się przed człowiekiem, 
a tym samym większa szansa na spełnienie. Mówi się, iż w dobie rewolucji 
informacyjnej to właśnie wiedza staje się bogactwem człowieka, niepodważal-
nym źródłem jego władzy i zasobem sprzyjającym transcendencji (Zaborowski 
2001, s. 176). Edukacja, ze szczególnym naciskiem na samokształcenie, jest 
ważnym czynnikiem zarówno rozwoju osobistego, jak i zawodowego współ-
czesnej kobiety. Segmenty rynku pracy wymagające niskiego poziomu kompe-
tencji zmniejszają się, dlatego kobiety nastawione na rozwój i samorealizację 
muszą nieustannie się uczyć i zdobywać nowe umiejętności.  

Kariera zawodowa i uczenie się to jedne z wielu form aktywności współ-
czesnej kobiety, stwarzające szansę na samorealizację i rozwój. Będąc twórcą 
swojego życia, kobieta wybiera te formy aktywności, w których upatruje szan-
sę na samorozwój. Mówiąc o samorealizacji współczesnej kobiety nie można 
pominąć jej zaangażowania w życie rodzinne, które jeszcze nie tak dawno 
było jedynym obszarem aktywności większości Polek. Powszechnie wiadomo, 
iż w poprzednich epokach kobieta zajmowała się przede wszystkim prowa-
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dzeniem domu. Jednak w ubiegłym stuleciu nastąpiła radykalna zmiana 
w kobiecej egzystencji. Kobiety zaczęły aktywizować się na rynku pracy, 
podejmowały kształcenie, walczyły o swoje prawa. Współczesnym kobietom 
rola rodzinna już nie wystarcza do poczucia spełnienia. Fakt ten jest rezulta-
tem wzrostu ich aspiracji i kwalifikacji oraz efektem wywieranej na nie presji 
społecznej (Strykowska 1999, s. 232). Kobiety decydują się na podjęcie pracy 
zawodowej, jednocześnie nie rezygnując ze swoich dotychczasowych ról. 
Zmiany, które dokonały się w statusie kobiet, z jednej strony zwiększyły ich 
niezależność, z drugiej doprowadziły do ogromnego obciążenia ich nowymi 
obowiązkami.  

Ze względu na coraz większy udział kobiet w sferze pracy zawodowej 
i duże obciążenie obowiązkami zmienia się charakter ról rodzinnych. Jednym 
z aspektów przemian w strukturze współczesnej rodziny jest demokratyzacja 
stosunków wewnątrzrodzinnych. Zanika typ rodziny, w której kobieta ma być 
zorientowana tylko na sferę życia małżeńskiego i rodzinnego (Adamski 2002, 
s. 161). Relacje małżeńskie mają charakter partnerski.  

Przeobrażenia, jakie dokonują się w myśleniu o podziale obowiązków 
między współmałżonkami, to nie jedyna tendencja o charakterze zmiany, jaką 
obserwuje się współcześnie. Dla przełomu wieków XX i XXI charaktery-
styczna jest nasilająca się tendencja w kierunku radykalnego ograniczania 
dzietności rodziny łącznie z zupełną rezygnacją przeciętnie co piątej kobiety 
z posiadania potomka (Adamski 2002, s. 159). Jedną z przyczyn drastycznego 
zmniejszenia się liczby dzieci jest emancypacja społeczna i zawodowa kobiet 
nastawionych coraz bardziej na sukcesy zawodowe, samorealizację i rozwój 
osobistych uzdolnień. Młode, coraz lepiej wykształcone kobiety odkładają 
decyzję o założeniu rodziny, ponieważ najpierw chcą zapewnić sobie stabilną 
pozycję na rynku pracy.  

Choć współczesność umożliwia tworzenie kariery życiowej zgodnie 
z własnym wyobrażeniem, to często jednostka napotyka na ograniczenia, 
utrudniające autokreację. Coraz częściej akcentuje się problem trudnej sytu-
acji kobiet na rynku pracy. W literaturze wspomina się o dyskryminacji, se-
gregacji zawodowej i o barierach awansu zawodowego kobiet. Problem doty-
czy całej populacji, choć oczywiście nie każda kobieta spotkała się z nim 
osobiście. Należy zatem zwrócić szczególną uwagę na sytuację kobiet we 
współczesnym świecie – na ich szanse rozwoju i samorealizacji, ale także na 
zagrożenia, którym kobiety muszą się przeciwstawić. Z racji tego postanowi-
łam zająć się problematyką związaną z karierą zawodową i edukacyjną kobiet. 
W tych dwóch sferach aktywności upatruję szansę na ich rozwój i samoreali-
zację. Nie neguję jednak możliwości spełniania się poprzez wypełnianie obo-
wiązków rodzinnych, realizowanie swych pasji czy też podejmowanie aktyw-
ności społecznej. 

Mając na uwadze tendencje rozwojowe Polek, podjęłam badania, których 
celem było wskazanie na te czynniki, które mogą sprzyjać karierze edukacyj-
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nej i zawodowej współczesnej kobiety. Poszukując odpowiedzi na pytanie, 
w jaki sposób kariera zawodowa i aktywność edukacyjna współczesnej kobie-
ty sprzyjają jej samorealizacji, przeprowadziłam badania za pomocą metody 
biograficznej. Techniki badawcze, które zastosowałam w obrębie tej metody 
to wywiad otwarty pogłębiony i analiza dokumentów osobistych. Słuszność 
zastosowania metody biograficznej w moich badaniach upatruję w tym, że 
metoda ta pozwala dotrzeć do subiektywnych przeżyć i osobistych doświad-
czeń osób badanych. Dzięki temu miałam szansę poznania indywidualnej 
historii życia każdej z narratorek, ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu 
edukacji i kariery zawodowej każdej z nich. Co więcej, dzięki metodzie bio-
graficznej byłam w stanie dotrzeć do subiektywnych znaczeń, jakie współcze-
sne kobiety nadają swoim sukcesom i ewentualnym niepowodzeniom eduka-
cyjnym i zawodowym. Respondentkami były celowo wybrane przeze mnie 
kobiety, które odnoszą duże sukcesy w podejmowanych formach aktywności. 
W efekcie analizy wypowiedzi pięciu narratorek i ich dokumentów osobistych 
doszłam do wniosków, które chciałabym w tym miejscu zaprezentować. 

Dokonujące się procesy we współczesnym świecie zmuszają jednostkę do 
przejawiania inicjatywy w kreowaniu własnego życia. Kobiety niebojące się 
ryzyka, kreatywne, dobrze wykształcone zdecydowanie lepiej sobie radzą 
w świecie szybkiej zmiany. To one poszukują nowych źródeł samorealizacji. 
W jaki sposób zaspokoić potrzebę samorealizacji i twórczo kreować własną 
drogę życiową? Nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi na tak posta-
wione pytanie, ponieważ każda jednostka jest inna, ma inne plany życiowe, 
aspiracje i marzenia. Coraz więcej kobiet uważa, że zarówno kariera zawodo-
wa, jak i pielęgnowanie życia rodzinnego stwarzają największe możliwości 
zaspokojenia potrzeby autokreacji. Z tego też względu najwięcej Polek reali-
zuje się jednocześnie na płaszczyźnie zawodowej i rodzinnej. Jednak nie po-
przestają one na tych dwóch formach aktywności, ale angażują się także 
w politykę, w działalność społeczną i edukacyjną. 

Z badań Żywii Leszkowicz-Baczyńskiej wynika, iż kobiety największą 
wartość przypisują rodzinie, a pracę zawodową sytuują na kolejnym miejscu 
w hierarchii priorytetów życiowych. Jako trzeci najważniejszy aspekt życia 
respondentki wymieniały edukację rozumianą jako podnoszenie własnych 
kwalifikacji (Leszkowicz-Baczyńska 2002, s. 118). Badane przeze mnie ko-
biety wyraziły niemalże identyczną opinię w tej kwestii. Respondentki wska-
zały na trzy główne płaszczyzny życia, w których są w stanie zaspokoić po-
trzebę samorealizacji. Do tych dziedzin zaliczyły odpowiednio życie rodzinne, 
karierę zawodową oraz aktywność edukacyjną. 

Wszystkie badane przeze mnie kobiety uznały rodzinę za najistotniejszy 
element ich egzystencji. Chociaż dostrzegają sens pracy i nie chciałyby rezy-
gnować z kariery zawodowej, to jednak rodzina zajmuje najwyższe miejsce 
w ich hierarchii wartości egzystencjalnych. Właśnie od szczęścia rodzinnego 
kobiety uzależniają osobistą satysfakcję i poczucie zadowolenia z życia. Ten 
sąd pokrywa się z wynikami ogólnopolskich badań, wedle których kariera 



 Emilia Mazurek 
 

156 

zawodowa zajmuje niższe miejsce niż rodzina w hierarchii wartości (Nowa-
kowska, Piwnik 2003, s. 50). Badane przeze mnie kobiety dostrzegają i kryty-
kują dokonujące się zmiany w stylach życia szczególnie młodych kobiet, które 
rezygnują z życia rodzinnego i angażują się wyłącznie w karierę zawodową. 
Kwestię znaczenia rodziny w życiu kobiety ilustrują wypowiedzi responden-
tek: 

Myślę, że gdyby nie rodzina, to brakowałoby mi zupełnie celu w życiu. 
Praca nie dałaby mi tego celu. Właśnie praca jest dla mnie tym, co pozwala 
mi rozwijać się na polu rodzinnym (wywiad A)1. 

Najważniejsza jest rodzina. Moje wspomnienia zawodowe są, ale to 
wszystko już było, minęło, a rodzina mi została. (...) okazuje się, że bez szczę-
ścia w rodzinie nie da się realizować karier zawodowych. Je się tak realizuje 
do pewnego momentu, a później przychodzi drugi moment i wtedy się podsu-
mowuje – zrobiłam to i to, ale ja nie mam rodziny lub nie założyłam rodziny. 
Wtedy często już jest za późno, żeby założyć rodzinę. Kobieta zostaje wtedy 
sama, nie ma wsparcia. A człowiek potrzebuje wsparcia, miłości, docenienia. 
Takie największe dowartościowanie dają najbliżsi (wywiad E)2. 

Od współczesnej kobiety oczekuje się, aby realizowała się zarówno w ro-
li matki i żony, jak i w roli pracownika. Spełniając oczekiwania społeczeństwa 
oraz realizując własne ambicje, kobiety skupiają się i na karierze zawodowej, 
i na wypełnianiu obowiązków rodzinnych. Wszystkie badane osoby zaobser-
wowały tendencję do tego, by kobieta pracowała zawodowo, a jednocześnie 
nie rezygnowała z zajmowania się domem. Z problemem tym wiąże się także 
konieczność dokonywania wyborów, planowania życia w taki sposób, by 
umiejętnie łączyć rolę pracownika z prowadzeniem domu.  

Nie ulega wątpliwości, że rozwój zawodowy kobiety w dużym stopniu 
zależy od jej sytuacji rodzinnej. Obowiązki domowe wpływają na przebieg 
kariery zawodowej kobiety, przy czym należy podkreślić, że są momenty, 
kiedy wpływ ten jest silniejszy (na przykład w okresie wychowywania małych 
dzieci) lub słabszy (między innymi wtedy, kiedy dorastające dzieci opuszczają 
dom rodzinny). Najbardziej krytycznym momentem w karierze życiowej re-
spondentek był czas, kiedy opiekowały się swoimi małymi dziećmi i jednocze-
śnie pracowały zawodowo. To wymagało od nich dużego wysiłku, rezygno-
wania ze swoich planów i przyjemności na rzecz dobra rodziny.  

Wszystkie respondentki mówiły o sztuce dokonywania wyborów pomię-
dzy pracą zawodową a rodziną. W każdym wywiadzie pojawiał się wątek 
związany z koniecznością podjęcia decyzji o urodzeniu dziecka i przerwaniu 

                                                           
1 Respondentka A, 45 lat, wykształcenie wyższe, mieszkanka Jaszkowej Górnej 

(wieś położona niedaleko Kłodzka), kierownik jednego z działów w banku, pracuje 
w Kłodzku, żona i matka dwóch synów. 

2 Respondentka E, 52 lata, wykształcenie średnie, mieszkanka Wrocławia, 
współwłaścicielka dużego przedsiębiorstwa we Wrocławiu, żona i matka dwudziesto-
pięcioletniej córki. 
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na pewien czas kariery zawodowej. Wspominała o tym także jedna z bada-
nych, która jeszcze nie założyła rodziny, ale jest gotowa przerwać swoją ak-
tywność zawodową, gdy urodzi dziecko. Wynika z tego, że mimo coraz więk-
szej chęci kobiet do realizowania własnych potrzeb i ambicji, nie chcą one 
rezygnować z wypełniania obowiązków, które zgodnie z polską tradycją nale-
żą właśnie do nich. Można więc wnioskować, że stereotyp „kobiety – straż-
niczki domowego ogniska” nadal tkwi w świadomości Polek. 

Drugą wymienianą formą aktywności, sprzyjającą samorealizacji, była 
kariera zawodowa. Nieustannie dokonują się zmiany w postrzeganiu pracy 
jako wartości. Dawniej traktowana była jako kara za grzechy. Obecnie praca 
staje się wartością autoteliczną, przynoszącą człowiekowi satysfakcję i szczę-
ście oraz poczucie dumy. Współczesne kobiety, dostrzegając sens pracy, po-
dejmują aktywność zawodową kierując się nie tylko motywacją ekonomiczną, 
ale i chęcią rozwoju, chęcią osiągnięcia prestiżu społecznego... Taka orienta-
cja wpływa na poszukiwanie pracy interesującej, atrakcyjnej, która może 
przyczynić się do poczucia spełnienia i zdobycia szacunku społecznego. 

Wszystkie respondentki traktują pracę jako szansę twórczego kreowania 
własnej drogi życiowej. Sens pracy utożsamiają z sensem swej egzystencji 
i deklarują, że praca zawodowa jest wyznacznikiem poczucia wysokiej jakości 
życia oraz cennym źródłem kontaktów społecznych. O ile wszystkie badane 
osoby doceniają pracę zawodową i nie chciałyby z niej dobrowolnie rezygno-
wać, o tyle dla niemalże każdej z nich ważniejsze są inne korzyści wynikające 
z podejmowania aktywności zawodowej. Z analizy wypowiedzi respondentek 
można wnioskować, że kariera zawodowa współczesnej kobiety może być 
postrzegana jako droga prowadząca do samorealizacji. Dzięki pracy zdobywa 
się środki, które można przeznaczać na realizowanie swych pasji pozazawo-
dowych. Z drugiej strony praca może być postrzegana jako teren samorealiza-
cji. W tej sytuacji kobieta poprzez wykonywanie służbowych obowiązków jest 
w stanie w sposób twórczy odkrywać siebie, realizować swoje marzenia 
i czerpać z tego satysfakcję. Nie bez znaczenia jest fakt, iż głównym motywem 
podejmowania aktywności zawodowej deklarowanym przez badane kobiety 
jest traktowanie pracy jako istoty powołania życiowego. Współczesne kobiety 
coraz częściej pracują, ponieważ chcą pracować i nie zrezygnowałyby z ak-
tywności zawodowej, nawet gdyby mąż zarabiał wystarczająco dużo. 

Nowe ujęcie pojęcia „kariera zawodowa” nie wartościuje działalności 
człowieka w kategoriach sukcesu i porażki. Jednakże można wskazać na kilka 
wyznaczników kariery zawodowej, świadczących o postępie i rozwoju kobie-
ty. Między innymi są to: awans poziomy i pionowy, większa odpowiedzial-
ność i autonomia, wyższe zarobki, osiąganie mistrzostwa, coraz większy bagaż 
doświadczeń, rozwój, poszerzanie zakresu wiedzy i doskonalenie umiejętno-
ści. 

Jednym z wyznaczników samorealizacji jest dążenie do coraz większej 
autonomii, co przejawia się między innymi w podjęciu decyzji o założeniu 
własnej firmy. Dwie spośród badanych przeze mnie kobiet prowadzą wspólnie 
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z mężami własne firmy, a jedna planuje pracę na własny rachunek. Większa 
swoboda działania, niezależność oraz możliwość realizowania obowiązków 
zawodowych zgodnie z własną wizją sprawiają, że praca na własny rachunek 
jest coraz atrakcyjniejsza dla kobiet.  

Awans poziomy i pionowy również stwarza szanse na podejmowanie 
działań transgresyjnych. Awans stał się udziałem badanych przeze mnie ko-
biet. W ich opiniach zdobywanie coraz wyższych lub bardziej odpowiedzial-
nych stanowisk zawsze wiązało się z większą autonomią, swobodą w działa-
niu, a także możliwością kierowania innymi ludźmi. Każda zmiana stanowiska 
pracy, zakresu obowiązków czy konieczność zarządzania zasobami ludzkimi 
stanowiła swoiste wyzwanie. W celu rozwiązania pojawiających się zadań 
rozwojowych kobiety podejmowały różne formy kształcenia, a także samo-
kształcenie.  

Wszystkie spośród badanych kobiet dostrzegają związek pomiędzy roz-
wojem zawodowym a uczeniem się, co wyraża się w ich stosunku do wy-
kształcenia. Doskonale wiedzą, że edukacja jest wpisana w ludzką egzystencję 
i nie kończy się, tak jak dawniej, z chwilą opuszczenia murów szkolnych, ale 
przebiega przez całe życie. Respondentki mają świadomość tego, że współ-
czesny człowiek chcąc realizować swoje cele zawodowe i marzenia życiowe, 
nie może zrezygnować z uczenia się. Kobiety z własnej inicjatywy podejmują 
kształcenie, ponieważ w uczeniu się dostrzegają możliwość lepszej egzysten-
cji. Podejmując kształcenie niekoniecznie kierują się chęcią awansu czy wyż-
szych zarobków, ale rozwojem własnym, chęcią twórczego kreowania siebie 
i swojego istnienia. 

Badane przeze mnie kobiety mówiły o podejmowaniu kształcenia w kon-
tekście możliwości zaspokojenia potrzeby samorealizacji. Respondentki wy-
raźnie zaznaczają, że uczą się nie tylko po to, by dzięki temu zdobyć lepiej 
płatną pracę lub awans zawodowy. Uczenie się jest im potrzebne do rozwoju 
osobistego, do podwyższenia samooceny i jakości życia. Mając świadomość 
konieczności nieustannego pogłębiania wiedzy i zdobywania nowych umiejęt-
ności biorą udział w szkoleniach organizowanych przez ich zakłady pracy, 
uczestniczą w kursach i studiach podyplomowych, a także podejmują kroki 
o charakterze samokształceniowym. W całożyciowym uczeniu się upatrują 
szansę na zdobycie lepszej pracy, szybkie przystosowanie się do wypełniania 
nowych obowiązków w sytuacji zmiany pracy oraz możliwość kreatywnego 
wypełniania swoich zadań. 

Całożyciowe uczenie się nie wiąże się tylko z nabywaniem praktycznych 
umiejętności wykorzystywanych w pracy zawodowej, ale także z wszech-
stronnym rozwojem osobowościowym i intelektualnym człowieka. Pracująca 
na stanowisku kierowniczym w banku respondentka A mówi o skutkach po-
dejmowania kształcenia:  

Nie ma bezpośredniego przełożenia na finansowe sprawy czy awans. Ja 
zawsze bardzo chętnie jeździłam na wszelkie szkolenia, ponieważ chciałam się 
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czegoś nauczyć oraz nawiązać kontakty z ludźmi, których się tam poznaje 
(wywiad A). 

Z wypowiedzi tej wynika, że edukacja przyczynia się do lepszego przy-
stosowania się respondentki do otaczającego ją świata, a także wspiera ją 
w przekształcaniu rzeczywistości. Poprzez zdobywanie wiedzy oraz nawiązy-
wanie kontaktów interpersonalnych jednostka rozwija się, wzbogaca swe do-
świadczenie i osobowość. Tym samym zyskuje szansę na twórcze wyrażanie 
siebie. 

Badane kobiety dostrzegają dwa sposoby wykorzystania aktywności edu-
kacyjnej do zaspokojenia potrzeby samorealizacji. Jednym z nich jest samo-
kształcenie oraz podejmowanie kształcenia formalnego, czyli pełnienie roli 
ucznia. Drugim sposobem jest realizowanie się w roli nauczyciela. Ten rodzaj 
aktywności stał się nie tylko udziałem osób pracujących jako nauczyciele 
w szkole, ale także kobiet, które dzieliły się swoją wiedzą i doświadczeniem 
z młodszymi lub niżej wykwalifikowanymi w pewnym zakresie pracownikami.  

Edukacja dorosłych nie jest postrzegana wyłącznie w kategoriach instru-
mentalnych. Respondentki uczą się po to, by lepiej rozumieć procesy zacho-
dzące w obecnej rzeczywistości i w twórczy sposób kreować swe życie. Poza 
tym podejmują kroki edukacyjne dla samej przyjemności uczenia się i chęci 
zaspokajania swojej ciekawości. W ten sposób aktywność edukacyjna zaspo-
kaja potrzebę samorealizacji. 

Bardzo ważnym elementem życia jest aktywność człowieka bez względu 
na jego wiek, miejsce zamieszkania, wykształcenie. Dzięki aktywności jed-
nostka jest w stanie wieść szczęśliwe, pełne wrażeń i przeżyć życie. Aktyw-
ność przyczynia się do wszechstronnego rozwoju człowieka, a także wyzwala 
w nim twórcze postawy. Współczesne kobiety zorientowane na rozwój i suk-
ces nieustannie poszukują takich form aktywności, które byłyby źródłem sa-
morealizacji i spełnienia. Warunkiem egzystencji w obecnych realiach jest 
autokreacja i transgresja. Miejscem działań transgresyjnych jest kariera zawo-
dowa i edukacyjna, pielęgnowanie życia rodzinnego, aktywność społeczna 
i polityczna. Od indywidualnych wyborów jednostki będzie zależała realizacja 
drogi prowadzącej do satysfakcji i spełnienia.  

Jak wynika z wielu badań, największą satysfakcję czerpią kobiety, które 
realizują się na kilku płaszczyznach życia. Ograniczanie pól aktywności hamu-
je działania transgresyjne. Z tego względu ideałem dla współczesnej kobiety 
jest łączenie kilku ról społecznych, co wiąże się z opanowaniem trudnej sztuki 
umiejętnego organizowania sobie czasu. O potrzebie kreowania własnego 
losu, aktywizowania się na wielu obszarach życia wspomina współwłaściciel-
ka dużej wrocławskiej firmy. Potwierdzają to jej słowa: 

Tak naprawdę to trzeba się kształcić i realizować, bo przychodzi taki 
moment, że dzieci dorastają i odchodzą w świat, i takie kobiety, które nie 
pracowały zawodowo – ja nie mówię, że one nie są szczęśliwe – ale przycho-
dzi taki moment, że one zostają same i nie mają, co ze sobą zrobić. To nie jest 
dobre (wywiad E). 
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Istotne jest znalezienie sobie nowej formy aktywności po wycofaniu się 
z życia zawodowego. Przejście na emeryturę wymaga wypracowania dojrzałej 
postawy wobec starości. Jednostka powinna znaleźć nowe sposoby spędzania 
czasu, rozwijać nowe zainteresowania i pasje, szukać nowych źródeł samore-
alizacji. Osoby, które miały zalążki zainteresowań czy zamiłowań innych niż 
zawodowe, mogą odnaleźć łatwo tereny nowej aktywności (Furmanek 2004, 
s. 66). Udało się to respondentce, która niemalże od pięciu lat realizuje się 
jako rzecznik prasowy wrocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Ilustru-
je to wypowiedź badanej: 

Podjęcie aktywności w Uniwersytecie Trzeciego Wieku daje mi poczucie, 
że robię coś sensownego, że nie siedzę tylko w domu przykuta do fotela i tele-
wizora czy do działki, ale też mogę jeszcze być aktywna w inny sposób. To 
moje zaangażowanie też daje coś innym ludziom (wywiad D)3. 

Podejmując problem rozwoju zawodowego współczesnej kobiety nie 
można pominąć tak ważnej kwestii jak ograniczenia awansu zawodowego. 
W literaturze przedmiotu mówi się o dyskryminacji ze względu na płeć 
w miejscu pracy. Jednakże respondentki nie doświadczyły tego zjawiska. 
Wspominały natomiast o złych warunkach pracy, do których zaliczyły wyko-
rzystywanie potencjału pracownika przez pracodawcę oraz niechętne zawiera-
nie umów na czas nieokreślony. Wysokie wskaźniki bezrobocia zachęcają 
niektórych pracodawców do coraz gorszego traktowania pracowników. Zdają 
sobie oni sprawę, że ludzie godzą się na pewne niedogodności z obawy przed 
utratą pracy. Zagrożenie utratą pracy znacznie obniżyło poziom poczucia 
stabilizacji i bezpieczeństwa jednostki. 

Reasumując, kariera zawodowa i aktywność edukacyjna coraz częściej 
postrzegane są przez współczesne kobiety jako szansa rozwoju i samorealiza-
cji. Należy wykorzeniać funkcjonujące nadal w świadomości wielu Polaków 
stereotypy, że rolą kobiety jest „siedzenie w domu”. Zasadniczą rolę w tej 
kwestii może odegrać organ ustawodawczy państwa, który powinien stworzyć 
prawo gwarantujące kobietom jednakowe szanse awansu zawodowego i do-
stępu do edukacji jak mężczyznom. W ostatnich latach zachodzą powolne 
zmiany w tym kierunku. Mam tutaj na myśli między innymi stworzenie ojcom 
możliwości brania urlopu na okres choroby dziecka.  

Ważne jest, aby promować kobiety, które dążą do osiągnięcia coraz 
większej autonomii i stwarzać im takie same szanse dostępu do wysokich 
stanowisk kierowniczych jak mężczyznom. Nie bez znaczenia jest tutaj także 
edukacja, której celem powinno stać się uświadamianie barier awansu zawo-
dowego kobiet oraz wskazywanie możliwości ich pokonywania. 

 

                                                           
3 Respondentka D, mieszkanka Wrocławia, aktualnie przebywa na emeryturze 

i jest rzecznikiem prasowym Uniwersytetu Trzeciego Wieku, dawniej pracowała jako 
nauczyciel szkoły podstawowej oraz wykładowca na Uniwersytecie Wrocławskim. 
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Streszczenie 
Dynamiczny postęp cywilizacyjny obliguje współczesnego człowieka do 

przejawiania inicjatywy w kreowaniu własnego życia. Dlatego też obserwuje 
się zasadnicze zmiany zachodzące w stylach życia ludzi. Współczesne kobiety 
coraz odważniej konkurują z mężczyznami na płaszczyźnie zawodowej, jesz-
cze nie tak dawno będącej niejako w posiadaniu przedstawicieli płci męskiej. 
Dbając o własny rozwój, autonomię i wysoką pozycję społeczną, kobiety 
z coraz większą determinacją angażują się w karierę zawodową i edukacyjną. 
W artykule w oparciu o analizę biografii kobiet przedstawiono te płaszczyzny 
życiowe, które stwarzają największe szanse samorealizacji współczesnym 
kobietom oraz wskazano korzyści, jakie czerpie kobieta z podejmowania ak-
tywności. Ponadto ukazano związek, jaki zachodzi pomiędzy całożyciowym 
uczeniem się jednostki a jej rozwojem zawodowym. 

 
Summary 

Dynamic civilization progress obliges modern person to manifest an ini-
tiative in creating personal life. For this reason, we are able to observe funda-
mental changes in people lifestyles. Nowadays women more courageously 
compete with men on professional surface, which few years ago was in prop-
erty of male representatives. Taking care of development, autonomy and high 
social position women become involved with higher determination in profes-
sional and educational careers. Based on biographical research of women, the 
article presents these life areas which create the biggest chances of self-
realization nowadays women. Also, it shows benefits that women have from 
their activity. Additionally, the article shows an association between lifelong 
learning and professional development. 

 
 




