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Pfzeobruzenia,
Recenzja dorobku naukowego oraz monografii pt. Zrozumiet czas wolny.

ubiegania
to\samosd, doswinilczenie wskazanej jako osiqgnigcie naukorve w procedurze
sig o

stopiei naukowy doktora habilitowanego przez dr Dorotg Mroczkowskq

pracownikiem
Dr Dorota Mroczkowska jest absolwentke kierunk6w socjologia i psychologia,
Instlutu Socjologii uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tltul doktora nauk
przez
spolecznych w zakresie socjologii ot rzymalaw tejae tczelni w 2003 roku. Przedstawiony

byi podstawq do nadania stopnia doktora habilitowanego jest
przewidzianych
bogaty i zr62nicowany. Oceny pracy dr Mroczkowskiej dokonam w trzech'
sig do przedstawionego przez ni4 osi4gnigcia naukowego' jej
ni4 dorobek naukowy, kt6ry ma

ustaw4 czgsciach: odniosg

pozostalej aktywnoSci naukowej oraz osiqgnigd dydaktycznych i organizacyjnych'

1.

Ocena podstawowego osi4gniecia naukowego

pt. zrozumiet czar
Jako gl6wne osiqgniecie naukowe Habilitantka przedstawila monografig

wolny. PrzeobraLenia, to2samoit, doiwiadczenie, opublikowan4 przez Wydawnictwo
NaukoweUAM,Poznaf2020.Jesttozatempracanowa'clro6wdu2ejmierzewczgSct
temu Gl6wny
empirycznej bazuiqca na badaniach przeprowadzonych dekadg i niemal dekadg
poglgbionych) pochodzi
korpus danych (600 wpviad6w kwestionariuszowych i 40 w1nviad6w

zprojekturealizowanegowlatach2003-20ll,pozostaledanepochodz4zprojektu20l2-13(10
wywiad6w) oraz 2017-18 (8 przypadk6w). To samo w sobie nie stanowi mankamentu
niewiele by zmienilo
monografii i podjgtych w niej analiz i rzec molna,2e prawdopodobnie
zmiany
gdyby Autorka odniosla sig do nowszych wynik6w - w badanym przez niq obszarze
zostalabyjakoS
nie zachodz1et2tak dynamicznie, to po pierwsze, a po drugie i tak ich wymowa

przefiltrowana przez ostatni rok, czyli czas pandemii, czego ocz)'\ iScie nikt, wl4cznie z dr
Mroczkowsk4, nie m6gl pnewidziel. Pracg pofwigcon4 czasowi wolnemu nie spos6b dzisiaj
czylat bez bagarzu aktualnych doSwiadczeri, do w4tku tego powr6c9 w dalszej czgSci recenzji.

Monografia poSwigcona

jest

problematyce czasu wolnego

empirycznym. Autorka stara

w

ujgciu teoretycznym i

sig krytycznie spojrzed, ztvlaszcza na aktualny, stan

subdyscypliny, jak4 jest socjologia czasu wolnego. Czyni to szczeg6lnie w odniesieniu do

polskiej refleksji socjologicznej. OS
metodologiczne

-

krlyki

skierowana jest zwlaszcza

na

ujgcie

perspektywa ilodciowa, zdaniem Habilitantki, posluguj4ca sig

nieprzystaj4cym do wsp6lczesnoSci schematem podziatu na czas wolny

i

czas pracy, nie

pozwala uchwycii w pelni istoty wsp6lczesnych zmian i okreilid czym fenomen czasu wolnego
obecnie jest. To teza ciekawa

odnosz4c si9

i

nieZle uzasadniona

w czgSci empirycznej, w kt6rej Autorka

do badari wlasnych posluguje sig r62nymi technikami. Triangulacja

danych

obejmuje pol4czenie podejScia ilo6ciowego z jakoSciowym, a w obrgbie tego ostatniego dr
Mroczkowska posluguje sig cal4 palet4 technik

-

sq

to m.in. wyviad poglgbiony, obserwacja

uczestnicz1ca, technika dzienniczk6w czasowo-przestrzennych. Przedstawiaj4c wybrane
techniki oraz ich pol4czenie w badaniach, w moim odczuciu przesadnie (s. 142) usprawiedliwia
ich zestawienie i zastosowanie. tr-4czenie r62nych podej56 metodologicznychjest zawsze cenne,

o ile badacz ma SwiadomoS6 ich odrgbnoSci i celu zastosowania.
Wracam teraz do poczqtku monografii. Jest ona podzi elona na cztery czgSci' Maj4 one nier6wn4

objgtoS6.

I

CzgS6 zatltulowana PrzeobraZenia (moglaby byd

w

istocie rozdzialem) jest

najk6tsza, chociuZ zawiera charakterystykg kontekstu spoleczno-historycznego. Autorka
pokazuje

jak na przestrzeni dziej6w w kulturze europejskiej ksztaltowala sig kategoria czasu

wolnego. Jest to opis bardzo syntetyczny

najczgSciej stosowanemu

i

skondensowany. Zoslal on podporzqdkowany

opisowi przemian spoleczelistwa od

tradycyjnego

(preindustrialneg o), przez industrialne a2 do wsp6lczesnoSci. Autorka skupia si9 tu wlaSnie na
charakterystyce proces6w spoleczno-historyczno-kulturowych, mniej na kwestiach podejSd

teoretyczno-analitycznych tworzonych

w

obrgbie refleks.ii teoretyczno-metodologicznej,

zwlaszczaw obrgbie socjologii czasu wolnego (t4 perspektyw4 zajmuje sig w Czg5ci Il). Tego'
czego zabraklo mi

w opisie

Przeobraae'h, to

zby og6lnikowe potraktowanie wpisania

czasu

wolnego w sferg sacrum oraz podkreSlenia roli ludycznego charakteru czasu wolnego. Co
ciekawe Habilitantka porusza tg problematykg w jednym ze swoich artykul6w (Ludycznoit

czasu wolnego

-

opinie, ocerry...) i niemal2e kompletnie j4 pomija w ksi4zce. Nie chodzi mi

pny tym o dokonanie rozbudowanego wykladu z zakresu historii kultury, ale raczej o
skomentowanie perspektywy takich klasyk6w jak Huizinga czy Callois podkreSlaj4cych
kulturotw6rcz4 rolg zabawy oraz spoleczne i kulturowe konsekwencjejej cechy konstlutywnej

jak4jest zawieszenie w czasie i przestrzeni, czy inaczej oderwanie od rutyny dnia codziennego.
Te w4tki ,,zawieszenia", przejScia, podejmowane sq zresdq przez innych np' Victora Tumera

czy Bachtina pojawiaj4cego sig obszemiej w jednym z artykul6w Autotki (Karnawalizacja

cielesnoicl. W moim odczuciu przedstawiane przez Habilitantkg stwierdzenie, ze stosowane
do pewnego momentu przez badaczy czasu wolnego podejScie definiujqce czas wolny jako czas

bez pracy,jestjuZ nie adekwatne wobec wsp6lczesno3ci, powinno by6 wzbogacone o refleksjg

kulturowych

(a nie tylko

przestrzeniq pracy

zwi4zane

i

badawczych) konsekwencji rozmywania sig granic migdzy

odpoczynku/czasu wolnego. Zaburzenie nryraZnego niegdyS podziafu

jest ze zmqceniem

relacj

i

migdzy sacrum

a

profanum ze wszystkimi tego

konsekwencjami. Np. nieostry dzi$ podzial na czas 6wi9ta i czas nie-Swigta. Widai to wyraZnie
chocia2by w odniesieniu do aktualnych dyskusji na temat Swigtowania niedzieli. Toczq sig one

w ramach r62nych dyskurs6w np. ekonomicznego, religUnego, kulturowego. Byd moZe jednq

z przyczyn wsp6lczesnej trudnoici dokonania jasnego podzialu migdzy czas pracy, a relaksu
jest nie tylko styl zycia ksztaltowany przez nowe technologie, ale brak wypracowania w
kulturze alternatylvnego

dla podzialu

sacrum

vs. profanum

sposobu kategoryzacji

rzeczfvistosci. To zreszt4 wAtki podejmowane chociahby przez wspomnianego Huizingg, czy
Eliade. To tylko przyklad, w kt6rq stronq moglaby zmierzat mySl Autorki tak, aby c2936 I

nazwana Przeobrazenia

nie byla jedynie odtworzeniem biegu przemian

historyczno-

spolecznych ale refleksjq o charakterze kulturologicznym.
Cz9S6

zatytulowana jest To2samo56 i, jak, wynika

II

z wyjaSnieri Autorki, chodzi tu w

pierwszym ngdzie o tozsamosi subdyscypliny, jak4 jest socjologia czasu wolnego. Od razu
muszj zaznaczyl. 2e wyw6d Habilitantki pod tym wzglgdem b}'wa tu niesp6jny tzn. raz mowa
jest o podejsciu (to2samosci) badaczy/subdyscypliny, innym razem o badanym czasie wolnym,
a przez to

niejako o to2samo6ci korzystaj4cych z czasu wolnego (czyli badanych). Innymi slowy

niekiedy jako czltelnik gubilam sig w toku prezentacji: czy chodzi Autorce o krytyczne

podejScie

do

stosowanych metod,

czy

,,nieudolnoS6" socjologii czasu wolnego do

skonstruowania odpowiedniej ramy badawczej

i teoretycznej, czy tez chodzi charakterystykg

czasu wolnego wylaniajqc4 sig na podstawie badah. Ten dysonans najbardziej wybrzmial w

czgsci poSwigconej czasowi PRL. Z jednej strony Autorka zarzuca 6wczesnym badaczom
koncentrowanie sig wyl4cznie na badaniach iloSciowych oraz eksponowaniu socjalistycznej
idei czasu wolnego, z drugiej strony do56 dokladnie zabadaczami tg wizjp rekonstruuje uznaj4c

j4 za nie tylko ideologicznie prawomocny, ale r6wnie2 rzeczywisty opis 6wczesnego Zycia'
Wynika

z

niego, 2e czas wolny, wypoczynek zdominowany byt przez kolektywne wzory

zachowafi. Takiemu opisowi poSwigcony jest rozdzial Socjalistyczny wariant spoleczehstwa
czasu wolnego. Oczl'lviScie trudno jest zanegowa6 przedstawiany obraz, ale jednocze6nie
trudno jest mi go lez ur,nae za jedyny (nawet waham sig czy faktycznie dominuj4cy)' Od razu

musz? zastrzec, 2e moim zamierzeniem nie jest jakakolwiek apologia czasu PRL

-

wrgcz

przeciwnie. Tym niemniej, jeSli Autorka pisze o odp oczynku zorganizowanym, FWP itp., to po
pierwsze naleZaloby dopelnid ten opis o stwierdzenie, 2e taki rodzaj odpoczynku byl 2r6dlem
ksztaltowania sig okeslonych wzorc6w kulturowych, kt6rych Zrbdlo lezalo bardziej chyba po

stronie kultury ludycznej, a nastgpnie masowej, niZ socjalistycznej wizji Swiata (np' satyra
Mtynarskiego wyra2ona

w

piosence JesteSmy na wczasach

w tych g6ralskich lasach).

Co

ciekawe, wydaje sig,2e ta kultura, mimo zmian transformacyjnych, zachowala sig do dzisiaj na

tumusach sanatoryjnych

-

sanatoria

to specyficzny spos6b spedzania czasu, zwi4zany

z

dzialaniami prozdrowotnymi, ale bior4c pod uwagg oderwanie od codziennych rutyn, mozna tq
aktyrvnoSd umiesci6

w

zbiorze zachowah zwi4zanych

z

czasem wolnym. Po drugie, je5li

spojrzymy na stosowane w6wczas praktyki spgdzania zorganizowanego czasu wolnego, to do
zludzeniaprzypominaj4 one wsp6lczesne wyjazdy np. typtr atl inclusive,gdzie ich uczestnik
ma zorganizowany azas, moze korzysta6

z r62nych zaproponowanych i zorganizowanych dla

niego atrakcji. Po trzecie jesli spojrzymy np' na Zakopane, czy inne g6rskie miejscowoSci,
nadbaltyokie wsie itd., to

w

regionach turystycznych od zawsze lokalni mieszkaricy zyli z

turystyki ito w dMej mierze turystyki indywidualnej
Ten wz6r wypoczynku byl doS6 powszechny

-

wynajmowali tzw. kwatery, czy pokoje.

iwynikal z mieszanki przedwojennych wzor6w

mieszczariskich adaptowanych do nowej rzeczywistosci. Do tego naleZy dodaQ ze du2a cz?!;b

populacji miejskiej w PRL-u, to efekt proces6w modernizacyjnych
pozostala rodzina

-

i migracji

ze wsi, gdzie

np. dziadkowie, do kt6rych jechalo sig na wakacje. Innym czqstym

zjawiskiem byla indywidualna turystyka piesza, zwlaszcza g6rska, korzystanie ze schronisk
turystycznych. Odrgbnym zjawiskiem byla kultura studencka: teatry, kabarety, kluby. Takich

zjawisk niekoniecznie zwiqzanych

z

ideq socjalistycznego kolektywizmu, a moze wrqcz

tworz4cych nisze dla zdystansowania sig wobec niej, bylo calkiem sporo. Reasumuj4c ten

wqtek: zupelnie zabraklo mi tego

w refleksji Autorki, co wigcej w

dalszej czgSci pracy,
A

charakteryzuj4c prezentowane przez badanych wsp6lczesne podejScie do kwestii czasu
wolnego, dr Mroczkowska rysuje r62nic9 migdzy indyrvidualnym podejSciem, refleksyjnoSci4

kolektlvnym podporzqdkowaniem czasu PRL.

a

Jest to moim zdaniem nadinterpretacja

-

brak

tego typu badari z okresu PRL nie oznacza,2e ludzie w odniesieniu do konceptualizacji czasu

wolnego byliby mniej refleksyjni, zindywidualizowani czy sprawczy.

CzgSd

III Ku metodzie juZ nieco scharakteryzowalam, do poruszonych wqtk6w dodamjeszcze

tylko,2e nie przekonuje mnie odniesienie Autorki do metodologii refleksyjnej. Rozumiem
wyjasnienia dr Mroczkowskiej i deklaracje jej zastosowania, z t]V!|rl, 2e w toku prezentacji
material6w

w

zasadzie nie widzg

tej refleksyjnoSci. Innymi slowy Autorka przedstawia po

prostu analizg material6w pozyskanych przy pomocy r6znych technik jakosciowych. Analiza

tajest poprawna i ciekawa, chociaZ trzeba zarazem przyzna1,2e wlafinie malo refleksyjna, jeSli

termin ten odnie66 do zakresu analizy. W wigkszodci wywodu Habilitantka wykorzystuje
zebrany material w bardzo klasyczny spos6b tzn. dla ilustracji prezentowanych tez i kategorii.

Nawet nie wiadomo do korica czy zostaly one wygenerowane z materiatt, czy tez ,,na+ozone"
na zebrany material

i uporz4dkowane wg. pojawiaj4cych sig w literaturze pojgd i kategorii -

wydaje mi sig, 2e dominuje to drugie podejScie.

Dr Mroczkowska wyraZnie w swoich analizach eksponuje kwestie uwiklania czasu wolnego w
codzienno5i. Rozwa2ania te s4 bardzo ciekawe i dob rze zrealizowanejest tu zaloZenie Autorki,

aby nada6 badaniom nad czasem wolnym nowy impuls. widzimy wyrotanie
wsp6lczesnego paradoksu

i

-

2r6dla

mimo oficjalnego (regulowanego prawnie) podziatu na czas pracy

czas wolny, mimo wielu ulatwieri

w rutynach dnia

chronicznego braku czasu w og6le, a czasu wolnego

codziennego, mamy na o96l poczucie

w

szczeg6lnoSci. Batdzo ciekawe sq

analizy pokazuj4ce doswiadczenia graniczne i udzial w niej technologii, kt6ra postrzeganajako

niezwykle ulatwienie codziennoSci staje sig zarazem pulapkq, zwiEzanqz ,,uttatq" orientacji w
czasie w odniesieniu to pelnionych 16l spolecznych

i budowania relacji spolecznych. Autorka

bardzo przekonujqco pokazuje wieloznacznosi, czy ,,niestabilno36" definicji, ich relatywnosd

w odniesieniu, do tego jakq akty.wnosi uznaje sig za wpisan4 w porz4dek czasu wolnego czy
tez nie-pracy,
Nasuwaj4 mi sig tutaj dwie uwagi.

pandemii.

P

ierwsza zwiqzanajest z aktualnymi doswiadczeniami czasu

w jej obliczu, kiedy np. rvigkszos6, jesli nie wszystkie aktyrvnosci

czasie pierwszego lockdownu wiosnq 2020 roku) zostaly przeniesione

(zwlaszcza w

w przestrzefi domowq,

granice migdzy Swiatem pracy a Swiatem prywatnym, prac4 a odpoczynkiem drastycznie sig

zatarty. Trudnos

ci z

poradzeniem sobie

z t4 nowa

i

calkowicie nieoczekiwan4 syuacjq

pokazuj4, ze jednak, trochg wbrew ustaleniom Autorki np. doswiadczenia graniczne jednak

takimi do kohca nie s4. By6 moze te granice zostaly znacz}co rozmyte, ale jednak s4, albo
inaczej - pandemia pokazala, ze nawet jeSli nam wydaje sig, 2e ich nie, to jednak sq one
niezbgdne.

oczyviscie ani Autorka, ani osoby przez niq badane nie mogli o tym wiedzied. To

efekl spektakularnego doiwiadczenia, ale ten nieprzewidywany eksperyment, trochg d rebours,
pokazuje, Le zrniana kulturowa ma swoje granice' A

ja

czylai4c tQ c2956 ksi4zki nie moglam

nie czyni6 tu por6wnah z obecn4 s1tuacj4.

Dr Mroczkowska pokazuj4c wsp6lczesny spos6b doswiadczania czasu wolnego skupia
przede wszystkim na codziennosci i plynnym przechodzeniu od obowi4zku/pracy

sig
do

moment6w relaksu, dystansu wobec rutyn dnia codziennego. Jak napisatam, sQ to bardzo
ciekawe i cenne spostrzezenia. Zanzem w tej refleksji zabraklo mi dw6ch kwestii'
i
Po pierwsze Autorka silnie podkreSla refleksyjnos6 badanych, ich indywidualne interpretacje

w sferg wolnosci

proces nadawania znaczeit, definiowania oraz wpisyrania wlasnych dzialafi

i

powinnodci.

Nie ujmuj4c nic temu tropowi

rozwa'zari trudno

jest mi sig zgodzi('

z

przypisywaniem badanym wyj4tkowej, czy raczej nowei refleksyjno5ci' OczywiScie w zakresie
sposobu postrzegania rzecz)"wistosci jest ona odbiciem wsp6lczesnosci

i w tym sensie jest

nowa, jednak namysl nad sensem swoich dzialafi nie jest czyms nowym. Kr6tko m6wiEc,
badania jakoSciow e, zwlaszcza wywiady poglgbione uruchamiaj4

w wypowiedziach struktury

argumentacyjne, prowadzqce do namyslu nad sensem podejmowanych aktyrvno5ci M6wi4c

jeszcze inaczej, jest calkiem prawdopodobne, 2e tozmawiajqc
uzyskatibySmy bardzo podobne argumentacje
oczywiscie umieszczone

w inne scenografii

z

lud2mi

- w sensie podobieristw

w okesie

PRL'

formalnych, choi

spolecznej (np. brak technologii). Dodatkowe

jest py4anie o zakes
kwestiq kt6ra nie jest poddana tu wystarczaj4co poglgbionei analizie
indywidualizmu, refleksyjnosci i sprawczo$ci. czy nie sE to tylko wsp6lczesne retoryki, a tak
naprawdg

jednostki realizujq kulturowe trendy i mody spoleczeristwa ksztattowanego pzez

wypracowanie
neoliberalnq ideologig. Czy niejest np. tak, ze ludzie uznaj4 za osobisty sukces

autorskich ,,pneji;6"

w

doSwiadczeniach granicznych,

a w rzeczlvisto6ci wpisuj4 sig w

zaprojektowany sohemat efektlrvnoSci pracy stwarzaj4cej
niezaleZnoSci, wolnoSci itP.?

(ak np' w

korporacjach) iluzjq

Po drugie, bardzo brakuje mi wyraZniejszego odniesienia do tego, co stanowi ,,klasyczne"
ujgcie czasu wolnego, tzn. podr62y, wyjazdu urlopowego. Zgadzaj4c sig z Autorkq co do
opisanych cech wsp6lczesno5ci nie spos6b jednak pomin46 tej kwestii

-

mobilnoS6, a w tym

turystyka, zwlaszcza turystyka masowa to jedno z signum temporis wsp6lczesnosci. Zn6w
przychodzq na mySl obecne do5wiadczenia pandemiczne i dyskomfort tych, kt6rzy nie mogq
wyjechad (np. na najblizsza maj6wkg) oraz trudne poloZenie ekonomiczne tych, kt6ny z tego

2yj4. Kluczowe do$wiadczenie podr6zy

-

zawieszenie

w czasie i przestrzeni

pozwalaj?ce

oderwai sig od rutyny dnia codziennego, to punkt odniesienia wsp6lczesnego czlowieka.
PopularnoS6 zorganizowanego (sic!) wypoczynku ujgtego

dzisiaj duZo wigksza ni2

w

w oferty biur turystycznych jest

okresie PRL (eSli m6wimy np. o Polsce)

i jest to zjawisko

og6lno5wiatowe. Je5li Autorka chcialaby pozostad w ramie refleksyjno5ci, to np. Swietnie tg

cechg wsp6lczesno6ci opisuje Eric Cohen

w

klasycznym

juz dzisiaj artykule na temat

fenomenologii doiwiadczenia turysty (A Phenomenologt of Tourist Experiences, 1979).
Wyrazone tu argumenty krytyczne

i

wEtpliwoSci nie podwaZaj4 mojej og6lnej pozytywnej

oceny monografii przedstawionej jako gl6wne osiqgnigcie naukowe. Polemika jest
przywilejem recenzenta oraz podstaw4 dyskursu naukowego. Oceniana monografia spelnia
kryteria gl6wnego osi4gnigcia naukowego. Dr Mroczkowska prezentuje sig w niej jako znajqca

problematykg, swobodnie poruszaj4ca sig

w literaturze przedmiotu, jej badania pnynosz4

ciekawe obserwacje. Szkoda jednak, 2e Autorka nie odwaZyla sig spi4i przedstawionych
rozwari,afi klamr4 uog6lnionej refleksji dotycz4cej kulturowych (nie

perspektl.ny socjologii codzienno5ci) przemian

i

tylko postrzeganych z

cech zmieniaj4cego sig spoteczefistwa.

OtrzymalibySmy wt edy to, za czym wydaje sig, ze Autorka tgskni, czyli monografig kluczowq
dla nadania socjologii czasu wolnego nowego impulsu. My5lg, ze przypisanie poszczeg6lnym
czgsciom takich, a nie innych

tltul6w pokazuje zamysl takiego projektu,

chociaZ

w moim

odczuciu forma przeScigngla tu tre56.

2,

Ocena pozostalego dorobku

Pozostafy dorobek naukowy dr Doroty Mroczkowskiej jest bogaty i zr62nicowany. Obejmuje

on jedn4 monografig jednoautorsk4, redakcje monografii oraz monografie wsp6lautorskie,
chooiaZ

tu niekt6re z nich s4 poradnikami lub podrgcznikami. Je6li dobrze

policzylam,

Habilitantka jest autork4 lub wsp6lautorkq 20 rozdzialach w monografiach zbiorowych oraz
autork4 lub wsp6lautork4 15 artykul6w w czasopismach naukowych. Dodai naleZy, 2e dorobek

ten zawiera sig

w przedziale czasowym 2003-2020, azatem

tego dorobku, chcg

17 lat. Zanim przejdg do

om6wienia

zwr6cii uwagg, z€ Habilitantka nie wykazala sig naleZytym umiarem w

jego prezentacji. Zal4czyta chyba wszystkie moZliwe teksty. Nie jest to najlepsza strategia

prowadzi ona do nieuniknionej konfrontacj

-

i z zawarlymi w poszczeg6lnych publikacjach

powt6rzeniami, z,r,tlaszcza jeSli s4 one poSwigcone podobnej problematyce. Dodatkowo
habilitantka powinna moim zdaniem wybra6 te teksty, kt6re uznaje za najlepsze. W pracy
naukowej ka2dy z nas ma w dorobku opracowania, kt6re uznaje za szczeg6lnie wtiLne i ,,udane"
oraz takie, kt6re uznat rnoie zateksty mniej kluczowe. Mam wraZenie, 2e dr Mroczkowska nie

pokusila sig o tak4 selekcje. WSr6d zal4czonych kopii znajdujE sig teksty, kt6re okreSlilabym

jako przyczynkarskie czy sztampowe

i

dotyczy

to gl6wnie publikacji w

opracowaniach

zbiorowych, Artykuly publikowane w czasopismach s4 pod tym wzglgdem duZo lepsze.
Nie ulegajednak w4tpliwoSci,

Ze

zainteresowania badawcze i teoretyczne dr Mroczkowskiej s4

zr62nicowane, a sama Habilitantka dzielije na 5 wymiar6w. Warto te2 podkreSli6,2e realizuj4c
r6zne tematy badawcze odnosi sig zar6wno do socjologii

jak i psychologii, zgodnie ze swoimi

kompetencjami.

Pierwszy

z wyr6znionych

obszar6w dotyczy problematyki czasu wolnego. Nie do korica

prawdziwa jest deklaracja Habilitantki,2e treSci przedstawione w publikacjach nie pokryrvajq

sig z zawartymi

w gl6wnym

osiQgnigciu naukowym. Tak jest

tylko po

czgSci (zresztq jak

wskazalam moim zdaniem ze szkod4 dla monografii np. w odniesieniu do kwestii ludycznoSci),

ale nie uznajg tego za mankament. Jest oczyuriste, 2e monografia jest zwieiczeniem
kilkuletniego zainteresowania dan? problematyk4 i 2e zawsze poruszamy si9 jako badacze i
autorzy w pewnym obszarze rozwrtah literaturowych

i

badawczych. Habilitantka tylko to

potwierdza iwskazuje, ze systematycznie budowata i buduje (ostatni tekst nie wlqczony do

autoreferatu) dorobek

w

interesujqcej

j4

problematyce.

W

wyr62nionych przez

dr

Mroczkowsk4 ,,sub" tematach, najmniej przekonujE mnie teksty na temat nier6wnoSci plci w

konteKcie czasu wolnego, nie dlatego,2e ich nie dostrzegam, ale z powodu zdawkowoici
prezentowanych p rzez Autorkg lez i samych tekst6w np. Genderowe uwarunkowania spgdzania

i doiwiadczania czasu wolnego,

naleZy moim zdaniem do grupy tekst6w, kt6re nazwalabym

przyczynkarskimi. R6wnie2 mam ci4gle w4tpliwo6ci co do tak silnego eksponowania
,,refleksyjnoSci projektu polityki wyboru" w odniesieniu do os6b uprawiaj4cych fitness

-

na ile

jest to jednak projekt kulturowy, a nie indywidualny?
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Drugi obszar tematycznyi problematyka 6wiadomoSci i wyobrazni spolecznej oraz socjologii
codziennoSci

- ujgtyjest

w trzech tekstach, odniosg sig do dw6ch z nich Momenty przelomowe

i D)tuacje losowe oraz Momenty przelomowe

i

punkty zwrotne. Jestem tu w trudnej sytuacj ijako

recenzent, poniewaZ z jednej strony s? to teksty skonstruowane poprawnie

i w jakieS mierze
ciekawe, daj4ce wglqd popnez cytaty w material empiryczny. Z drugiej strony jako badacz
biografii i tekst6w narracyjnych mogg stwierdzid, ze sq to w duzej mierze analizy intuicyjne i
zdroworozsqdkowe, cytaty

z

wywiad6w pelni4 funkcje ilustracyjn4, brak jest wigc tu

poglgbionej analizy, jaka moZe by6 wykonana

pny tego typu

materiale empirycznym.

Trudnos6 w wyrazeniu mojego dystansu polega tez na tym, ze niestety taki spos6b prezentacji
material6w jakoSciowych jest dominuj4cy i Habilitantka nie odbiega tu od standardowej normy.
Trzeci w4tek to problematyka technologii mobilnych. Uchylam sig tutaj od oceny tego wymiaru
aktywnoSci naukowej Habilitantki, poniewaz nie bardzo sig na tym znam. Czwarty wyr62niony
obszar tematyczny - Work Life Balance i obszar6w granicznych zostal po czgSci wl4czony do

monografii Zrozumiet czas wolny

i

zasadniczo zakresem tematycznym mie5ci sig w

zainteresowaniach czasem wolnym, Wreszcie piqty wyr62niony obszar,

keatlrvnodci

i

to

problematyka

innowacyjno6ci. Habilitantka zalicza j4 do aktywnoSci naukowej w obszarze

doiwiadczeri socjologicznych, ale przedstawiona w tej czg6ci wieloautorska monografia i
autorstwo wskazanych przez dr Mroczkowsk4 rozdzial6w WraLnie pokazuj4 r6wnie2 jej
kompetencje w zakresie psychologii. Publikacja ta wpisuje sig w powszechne obecnie trendy

tworzenia analiz oraz wskazari dla rozwijania spolecznie zdefiniowanych cech ujgtych w
perspektywie dyskurs6w neoliberalnych. KreatywnoSi, innowacyjnoS6, indyrvidualizm to
jedne z podstawowych pojgd

-

kluczy skladajqcych sig na ten jgzyk. Habilitantka wyrviqzuje

sig z tego zadania dobrze, chociaZ osobiScie jestem wobec takiej retoryki

i

takiego ujgcia

wsp6lczesnosci mocno zdystansowana.

Ostatnim w4tkiem tematycznym s4 rozwaZania na temat cielesnoSci, zwlaszcza
pewnych dysfunkcji, jakimi

s4 zaburzenia

w

ujgciu

jedzenia i ich kulturowe, spoleczne i psychologiczne

2r6dlo. Dr Mroczkowska najpelniej lqczy tu swoje kompetencje socjologa

i

psychologa.

Przedstawione tu teksty skladaj4 sig na pelna gamg gatunkow4 (artykuly, poradniki, eseje) i
tematycznq

-

definicje, diagnozy, analizy kulturowe

i

psychologiczne oraz genderowe. To

bardzo ciekawa i waZna czgSi dorobku Habilitantki.
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Na oceng dorobku naukowego sklada sig r6wniez czynny udzial w konferencjach, projektach i

innych przedsigwzigciach naukowych. Dr Mroczkowska prezentowala efekty swojej pracy
naukowej na wielu konferencjach krajowych i 8 zagranicznych, ztym, ze na3 z nich wyglosila
referaty w jgzyku obcym (angielskim), brata te2 udzial w 7 projektach badawczych, w tym w

dw6ch przypadkach byta kierownikiem projektu. Co warte podkedlenia rcalizowa+a tei.
projekty finansowane przez Wydzial Zdrowia i Spraw Spolecznych miasla Poznania, zwiEzane

z

profilaktyk4

i

edukacj4

w

zakresie zaburzefi jedzenia. Jest autorkE kilku ekspertyz

wykonywanych dla r62nych instyucj i pozaakademickich.
Przygl1daj1c sig umigdzynarodowieniu dorobku dr Mroczkowskiej trzeba przyzna1,2e nie jest

to

najmocniejszy punkt. Skladajq sig na niego wspomniane trzy wystqpienia

w jgzyku

angielskim oraz cztery teksty: dwa rozdzialy w monografiach i dwa artykuly w czasopismach.

Habilitantka zaczgla publikowad teksty wjgzyku angielskim od 2018 roku, co moZe $wiadczyi

o

przemy5lanym planowaniu strategii ubiegania sig

o

awanse

i

daje podstawy do

przypuszczenia,2e w dalszej karierze naukowej te starania bgd4 kontynuowane.
Reasumuj4c

-

dorobek

dr Doroty Mroczkowskiej w

zakresie pozostalych osi4gnigd

nauko*ych oceniam pozyt$rynie,

3,

Osiqgniecia dydaktyczne i organizaryjne

Dr Mroczkowska jest wszechstronnym dydaktykiem - prowadzi wyklady,

w

i

czy jest promotorem prac
tworzeniu program6w dydaktycznych, jest autork4 kilku

warczlaly, treningi interpersonalne.
licencjackich. Brala udzial

konwersatoria,

Nie podala

informacj

publikacji promuj4cych naukg oraz dydaktykg. Prowadzi r6wnie2 szkolenia dla mlodzie|y i
rodzic6w, wyklady dla mieszkaric6w Poznania i okolic. Stworzyl a dzialajqce w latach 20162018 kino psychologiczne

w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Ma

szereg publikacji

popularyzuj4cych naukg oraz projekt6w finansowanych przez Wydzial Zdrowia w Poznaniu

lub Ministerstwo Zdrowia. Na kanwie tych zainteresowah nale2y do gremi6w eksperckich
zajmuj4oych sig kwestiami zdrowia, a w szczeg6lno6ci behawioralnymi uwarunkowaniami
Zlnvienia. Jest to wigc bardzo bogata i wieloaspektowa akt1ruvno66, wychodz4ca przy tym poza
mury akademii
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Dorobek dr Doroty Mroczkowskiej w zakresie dydaktyki oraz aktywno5ci organizacyjnej

ujttej zwlaszcza w obszarze popularyzacji nauki oceniam pozft,"rvnie,

Konkluzja koficowa: bior4c pod uwagg dorobek naukowo-badawczy i dydaktyczny dr
Doroty Mroczkowskiej oraz przedstawion4 przez niEjako osi4gnigcie naukowe monografig pt.
Zrozumiet czas wolny. Przeobra2enia, lo2samolt, doiwiadczenie, stwierdzam, 2e spelnia ona
wymagania stawiane kandydatom do stopnia doktora habilitowanego i tym samym opowiadam

sig za nadaniem Pani doktor Dorocie Mroczkowskiej stopnia naukowego doktora
habilitowanego w dziedzinie nauk spolecznych w dyscyplinie nauki socjologiczne.
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