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RecenzjaosiEgnigcianaukowegowpostacimonogr#iinaukowei

Przedmiot recenzji stanowi monografia naukowa dr Doroty Mroczkowskiei Zrozumie' czas

wolny. Przeobraienia, to2samo66, doftwiadczaniewydaneiprzezwydawnictwo Naukowe UAM

w Poznaniu wskazana jako osi4gnigcie naukowe o kt6rym mowa w art' 219 ust'l pkt'2a (Dz'

u. 2018 po2.1,668u S T AWA z dria2Olipca 2018r.Prawo o szkolnictwiewy2szymi nauce)

Pani dr Dorota Mroczkowska jest autork4 L4 artykul6w opublikowanych w

czasopismach naukowych po uzyskaniu stopnia naukowego doktora' Publikacje mialy

miejsce w socjologicznych i kulturowych czasopismach branzowych takich jak "Polish

Sociological Review", ,,Kultura Wsp6lczesna"' "Kultura Populatna"' "Kultura i

Spoleczefls two" , ,,Miscellanea Anthropologica et Socioio +ca" , ,,Studia Socjologiczne"'

,,Przegl4d. socjologii jako6ciowej". wszystkie te czasopisma stanowi4licz4ce sig tytuly w

Srodowisku polskiej socjologii, a opublikowane w nich artykuty stanowi4 wartosi w

dorobku naukowym. Publikacje te ukazuj4 sig regularnie z wyj4tkiem lat 2006-2012' kiedy to

wigcej artykul6w opublikowano w pracach zbiorowych i publikacjach pokonferencyjnych'

W materiatach otrzymanych do recenzji znajdowal sig na ptzyl4ad artykul zatytulowany

,,Codziennosi w Y,ryzysie" napisany we wsp6lpracy zf-ukaszem Rogowskim i Radoslawem

Skrobackim, oprrUtito-any w ,,Kulturze i Spoleczeristwie" numerze 1 roku 2010' Niestety'

nie zostal on umieszczony w wykazie opublikowanych artykul6w w czasopismach

naukowych po obronie doktoratu. Generalnie jednak warto zwr6ci( uwagg na fakt' ze pani

dr Dorota Mroczkowska pracuje systematyc znie, ajej aktywnosi publikacyjna jest regulama'

a nie jedynie zwi4zana z awansami zawodowymi' lJwaaam to za alut dzialalnosci i

aktywnosci naukowej. Na d,ziefi22 kwietnia202:_liczba cytowari wedle Google scholar

wynosila 1,55, a H-index 5. Bior4c pod uwagg liczbg publikacji, wartosi cytowafi powinna

byiniecowigksza.Jednak|iczbapowy2ejl-50cytowarijestzadowalaj4ca.
Wartododai,zepanidrDorotaMroczkowskabylatakLewsp6lredaktork4kilku

monografii naukowych. Wigkszosi z nich nie dotyczyla tematyki czasu wolnego' Byly to

publikacje poswigcone problematyce od2ywiania i zabtxzea jedzenia' wktad w

przygotowanie tych pozycii byl zawsze istotny, wi4zal sig bowiem z opracowaniem

koncepcji teoretycznej i opiek4 merytoryczn4 nad caloSci4 publikacji' w5r6d tych prac
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znajduje sig tak2e przygotowana ksi4zka pod redakcj4 zatytulowana Czas wolny. Refleksie,

dylematy, perspektywy wydana w roku 20\L przez Wydawnictwo Naukowe Difin. (nota bene

w dokumentach zawieraj4cych wykaz opublikowanych monografii naukowych po

doktoracie ksi4zka ,,Czas wolny. Refleksje, dylematy, perspektywy" .ie zawiera informacji,

ze jest to pozycja przygotowana pod redakcj4 a nie samodzielna monografia). To wazna

pozycjaw dorobku naukowym przedstawionym do oceny w zakresie nauk socjologicznych.

Pragng zwr6ci( na ni4 uwagg talcze w kontek6cie wydanej w 2020 monografiiZrozumiel czas

zuolny. Przeobraienia, toisamo66, do1utiadczanie przez Wydawnictwo Naukowe UAM, kt6ra

zostala wskazana jako osi4gnigcie naukowe w procesie habilitacyjnym. Habilitantka od

wielu lat interesuje sig tematyka czasu wolnego, co tylko potwierdza jej ostatnia monografia

Zrozumiet czas wolny. Przeobra2enia, toisamo66, doSwiadczanie.Monografia, kt6ra jest wla6ciwie

kompendium wiedzy teoretycznej i metodologicznej oraz empirycznej i analitycznej. Jest to

obecnie pozycja, kt6ra najpetniej i wieloaspektowo przedstawia stan wiedzy i ustaleri

badawczych w zakresie badari nad czasem wolnym. Pragng zwr6ci( uwagg na nastgpuj4ce

kwestig zwi4zane z ksi42k4.

Po pierwsze, pragng docenii f.aktprzygotowania przez Habilitantkgiz$oszenia jako

osi4gnigcie naukowe monografii po6wigconej kategorii czasu wolnemu i jego analizie we

wsp6lczesnym Swiecie ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem polskiego spoleczeristwa w

wydanej w serii socjologicznej numer 83 Wydawnictwa Naukowego UAM. Oceniaj4c

dorobek dr Doroty Mroczkowskiej mozna bylo bowiem dopu6cii do wszczgcia procesu

habilitacyjnego na podstawie serii artykul6w po6wigconych tej problematyce. Zdecydowala

sig ona jednak na formg wymagaj4ca odrgbnej konceptualizacji i szerszego przedstawienia

tematyki. Oceniam tg decyzjg pozytywnie.
Po drugie, pragng podkre6lii konsekwencjg i systematycznol( prowadzonych przez

Habilitantkg badarl i analiz skoncentrowan4 wok6l tematyki czasu wolnego.

Zainteresowania czasem wolnym nie s4 w dorobku dr Doroty Mroczkowskiej nagt4

fascynacj4, ale wieloletnim badaniem tej problematyki.

Po trzecie, zaloileria teoretyczne i metodologiczne przyjgte w kontek6cie badania

czasu wolnego w ksi4zce wydaj4 sig logiczne. Celem pracy jest bowiem szerokie

zaprezentowanie rozmaitych naukowych perspekfw i szk6l analitycznych, podeii( czy

trend6w, kt6re mo2na uczynii podstaw4 i fundamentem badari kategorii czasu wolnego.

Autorka monografii ma ambicje zaptezentowania calego spektrum mySlenia o problematyce

czasu wolnego nie wybieraj4c jednej teorii czy te| dominuj4cej koncepcji. Jej celem jest raczei

przedstawienie jak najpelniejszego obrazu czasu wolnego wyra2aj4cego sig w przywolaniu

pelnego dyskursu skoncentrowanego wok6l tej tematyki, w tym takie wiasnych badarl

prowadzonych w paradygmacie jakoSciowym.Jak sama zapowiada we wstgpie swojej Pracy

,,wa2rte staje sig uzyskanie mozliwie pelnego obrazu czas6w wolnego jako pewnej

szczeg6lnej przesttzeni poznawczej, interakcyjnej, symbolicznej i emocjonalnej, a nie

stworzenie jednej zasadniczej definicji czy sposobu my6lenia na jego temat (str. 9)". Ptzyigcie

takiego stanowiska wydaje sig byi rozs4dne i uzasadnione merytorycznie, czas wolny

stanowi bowiem zagadnienie nie daj4ce sig sprowadzi! wyl4cznie do zawg2onej kwestii

2ycia codziennego. Je6li nawet tego typu zawg2enie mialoby zostai ptzyigte w pracy, to

w6wczas bytoby to badanie jedynie okreSlonego wyimka z caloSciowej tematyki. Bylaby to

w6wczas zupelnie inna praca badawcza, maj4ca inne cele i charakter. Takich szczeg6lowych
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i skoncentrowanych na w4skim zagadnieniu opracowari jest zreszt4 calkiem sporo. Ich

charakterystyka polega zazwyczaj na analizie problemu z perspektywy okre6lonych

podmiot6w na przyklad wyl4cznie kobiet, rng2czyzn, mlodzieLy, rrratparz! (,,Czas wolny
rnarynarzy na l4dzie" red. Ludwik Janiszewski, ,,Kobieta i jej czas wolny" red. Anna

Zawadzka, ,,Mlodzie2w czasie wolnym" red. Ewa Narkiewicz-Niedbalec i Maria Zieliriska).

Pojawiaj4 sie zreszt1 jeszcze bardziej specjalistyczne i zawg2one do bardziei

wyselekcjonowanych podmiot6w opracowania, dotyczAce na przyklad czaslr wolnego

mlodych kobiet (,,Spoleczne aspekty wypoczynku mlodych kobiet" Anna Zawadzka,

Krystyna Ferenz). Mozna tak2e badat konkretne formy realizowane w czasie wolnym
(Wzory spoleczne wakacji w Polsce" rcd. Zygmunt Sk6rzyriski i Andrzej Ziemilski) czy te2

uwzglgdniai rozmaite perspektywy na przyklad rynkowe (,,Rynkowe konsekwencje czasu

wolnego" Kazimierz Rogoziriski) lub edukacyjne (,,Czas wolny i jego problematyka
spoleczno-wychowawcza" Aleksander Kamiriski). Wskazujg tutaj tylko kilka mozliwo6ci
ujmowania tak rozleglej, zmieniaj4cej sig niejednoznacznej kategorii socjologicznej jak4 jest

czas wolny. Zamysl pani dr Doroty Mroczkowskiej byl odmienny, starala sig ona traktowai
czas wolny wieloaspektowo uznaj4c tg kategorig za dynamiczn4, spotecznie i kulturow4
zmienn4, lokowan4 zar6wno w obszarze mikro, jak i makro proces6w spolecznych, a

najczg6ciej gdzie1 pomigdzy nimi i zwi4zarr4 z subiektywnymi prze2yciami czlowieka (str.

e).

Przyjgcie takich szerokich zaloilefi dotycz4cych ujgcia tematyki czaslr wolnego, ma

swoje konsekwencje teoretyczne i metodologiczne w postaci prac!, kt6ra ma charakter
interdyscyplinamy. Wyja6nianie rozmaitych kwestii wymaga siggania i przywolywania
r6znych teorii i koncepcji oraz odwolywania sig do rozmaitych szk6l i tradycji badawczych.
Autorka wskazuje na kilka trop6w teoretycznych takich jak symboliczny interakcjonizm,
fenomenologia, egzystengalizm, socjologia codziennoSci, psychologii do6wiadczerria,
koncepcje kulturowe, postmodemizm, teorie graniczne (str. 9). W kolejnych rozdzialach
pojawia sig jeszcze funkcjonalizm, marksizm i neo-marksizm, studia kulturowe, feminizm.
Wszystkie te podej6cia s4 opisane i stanowi4 kontekst dla prowadzonych bada(, analiz i
interpretacji. Habilitantkg interesuj4 rozmaite kwestie, stara sig niczego nie pomin4i, nie
zgabi( istotnych w4tk6w, kt6re nie ukazalyby pelnego obrazu stanu teoretycznego i
badawczego kategorii czasu wolnego. W tym podej6ciu walny jest stan obecny, ale r6wnie
wazne jest ujgcie historyczne, podejScie synchroniczne i diachroniczne. Istotny jest aktualny
stan badari i Swiadomo6ci rozumienia czasu wolnego, jak i to jak byl traktowany w
przeszlo1ci. W pracy sigga sig i wykorzystuje dane zastane pochodz4ce z wielorakich Zr6dei.

Po czwarte, kwestia struktury pracy. Monografia zostala zaplanowana wla6ciwie jako

trzyczglciowe dzielo. Skladaj4 sig na ni4 trzy rozdzialy gl6wne. Trzy z nich zostaly kolejno
nazwane - przeobra2enia, to2samo1{ do6wiadczanie. W przypadku recenzowanej ksi4zki
jest on jeszcze uzupelniony o rozdzial metodologSczny. Opr6cz wiod4cych rozdzial6w
zostaly jeszcze wprowadzone cztery dylematy organizuj4ce material zawarty w ksi4zce i
utrzymuj4ce w ryzach strukturg caloSci. Jeden z nich znalazl sigw rozdziale przeobrailenia, a

trzy kolejn e w rozdziale tozsamo6i.

RozdziaL pierwszy po6wigcony przeobrazeniom, w kt6rym zostaj4 przedstawione
konteksty, definicje i ujgcia czasu wolnego jest logicznie skonstruowany. Wskazano w nim
na rozmaite zjawiska, procesy i zdarzeria, kt6re mialy wplyw na ujgcie i traktowanie czasu
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wolnego. Mamy tam zatem przegl4d koncepcji i ujgi czasu wolnego prezentowanych

chronologicznie od czas6w starozytnej Greg| aL do wsp6lczesno6ci. Omawiana jest

koncepcja vita activa i contemplativa, zmiany w strukturze spolecznej, kwestie autoteliczneji

instrumentalnej koncepcji czasu wolnego, upowszechnienie kategorii czasu wolnego w dobie

industrializacji i rewolucji przemyslowej, przemian podejScia do czasu wolnego w dobie

rozwoju metropolii i miast, kwestie wyodrgbnienia sig sfery publicznej i prywatnej, wPlyw

rozwoju ekonomicznego i technologicznego, komercjalizowanie, racjonalizacja i kontrola

czasu wolnego. Na koniec rozdzialupojawia sig pytanie postawione w formie dylematu o to,

czy ludzie maj4 obecnie wigcej czy mniej czasu. Forma stawiania dylemat6w jest trafnym

zabiegiem, dlatego, ze wielo3i ustaleri rozmaitych badaczy reprezentuj4cych r62ne szkoly i
perspektywy wytwarza pewien zas6b kumulatywnej wiedzy, kt6ra nie ma charakteru

ostatecznego. Przywolywane zostai4 kwestie zwi4zarre z nadej6ciem ,,ery wypoczynku",

,,kulfur4 duzej szybko6ci" , ,,cywilizacj4 po6piechu", ,,kurczeniem Sig czasu", ',czasowyrn
zageszczeniem", ,,spigtrzeniem czasL1", ,,\tmy temporalne", ,,poglgbianie czaslJ'

,,kupowanie czasLt" itd., kt6re pozwalaj4 zrozumie( wieloaspektowo6i zagadnienia i pr6by

badawcze zdefiniowania problematyki.

Drugi rozdzialnoszecy tytul, tozsamoSd nie rna ju2 tak klarownej struktury. Panuje w

nim pewien chaos, nad kt6rym jednak wyra2nie starano sig zapanowaC Zamiar Habilitantki

okre6lenia go jako tozsamoSciowy jest do Pewnego stopnia ztozumialy, gdyL owa

,,tozsamos(" ma obejmowai zar6wno perspektywg teoretyczn4, jak i metodolo$czn4, istotg

kategorii czasu wolnego analizowanego w kontek6cie polskich do6wiadczef otaz znaczetia

tej problematyki na gruncie polskiej socjologii. Rozdzial maj4cy na celu historyczny opis

modelu i przeobra2eri koncepcji czasu wolnego w ramach polskiego do6wiadczenia koriczy

sig ostatecznie konstatacjarni na temat sytuacji socjologii czasu wolnego w Polsce' ,,Coraz

trudniej bowiem w kontekscie dokonuj4cych sig przeobra2efi ustalii to2samo6i polskiej

socjologii czasu wolnego. Je5li wariant socjalistyczny sprzyial rozwoiowi problematyki w

pewnym odg6mie ustalonym kierunku, to wariant demokratyczny nie mial 2adnego

kierunku (str. 115)". Dr Dorota Mroczkowska reprezentuje krytyczne stanowisko wobec

statusu polskiej socjologii czas;r) wolnego stawiaj4c uzasadnion4 diagnozq tego, 2e naleLy

raczej m6wii o ,,podejmowaniu w4tk6w czy temat6w czasu wolnego w ramach r62nych

subdyscyplin polskiej socjologii anizeli o socjologii czasu wolnego w Polsce, tym samym

mozna wskazai nie tyle na rosn4ce znaczerie tej subdyscypliny w Polsce, co raczei na coraz

czgstsze odwolywanie sig do czaslr wolnego jako porqcznego narzgdzia eksplanacyjnego w

rozmaitych analizach socjologicznych (s.117)". Innymi slowy od opisu modelu

socjalistycznego ujgcia czasuwolnego Autorka ptzeszla do analizy znaczenia, roli i pozycji

socjologii czasu wolnego na polskim gruncie naukowym. Wydaje sig jednak, ze s4 to dwa

r62ne zagadnienia. Badaczka zdecydowala sig je pol4czyC

CzgS( po5wigcona analizie czasu wolnego w Polsce jest na tyle wazna i odrgbna od

proces6w zwi4zarrych choiby z postmodernizmem i urefleksyjnianiem czasu wolnego

wsp6lczesno6ci, czyli opisem rozmaitych proces6w i trend6w kulturowych otaz

spolecznych, 2e powinna byi potraktowana jako autonomic zna cz96( i osobny tozdzial' Czas

wolny analizowany w zupelnie innym systemie i ustroju politycznym, kt6ry mial swoje

sposoby organizacji 2ycia zwi4zarlego z Prac4'jak i tym, co czyniono Poza ni4, a tak2e tym'

jak l4czono 2ycie pracownik6w zakladu pracy z ich miejscem Pracy oraz urlopem, czyli



wczasami pracowniczymi. Ta czgsi moglaby stanowii zupelnie samodzielny i autonomiczny

rozdzial ksi42ki. Opis tego okresu i zrozumienie istoty czasu wolnego w PRl-owskiej Polsce

pozwala stworzyi model percepcji i rozumienia tego pojgcia. Niemniej jednak historyczna

analiza rozwoju podej6cia do czasu wolnego od modelu socjalistycznego do

demokratycznego wedle nomenklatury terminologicznej zastosowanej w monografii,

wskazuje na wiedzg w tym zakresie i doglgbn4 znajomo6i polskiej literatury przedmiotu.

Rozdzial poswigcony socjologii czasu wolnego w Polsce oraz modelom tego pojgcia

prezentowanym w kontek6cie r62nych system6w politycznych, gospodarczych i

spolecznych na tle zmian zachodz4cych w centralno-wschodniej czgsci Europy, uzna( nale2y

zaudany i w spos6b zajmuj4cy ukazuj4cy fazy tych przemian.

W rozdziale trzecim nazwanym ,,ku metodzie" przedstawione zostaly wyniki badari

ilosciowych dotycz4ce bud2etu czasu w ujgciu dobowym i tygodniowym' Mozna

pohaktowai przedstawione w tym miejscu dane jako wstgp do wlasnych analiz

jakoSciowych, kt6re stanowi4 gl6wn4 warto6i pracy, albo uzupelnienie wlasnych analiz o

czynnik ilo6ciowy. 54 to typowe dane dotycz4ce czasu przeznaczonego na wskazane

czynno6ci takie juk ogl4danie telewizji, czytanie, 2ycie towarzyskie. Najciekawszyrn

fragmentem tych analiz jest pr6ba przedstawienia gospodarki czasem przedstawicieli

polskiego spoleczeristwa w kontek6cie obywateli innych kraj6w europejskich. Z

przedstawionych danych wynik4 2e realizacja czasu rozklada si9 do6i podobnie w5r6d

obywateli Unii Europejskiej, choi Srednia ilo6i czasu wolnego w6r6d obywateli starych

kraj6w Unii jest duzo wigksza ni2 nowej. Zaprezentowane dane dotycz4ce tej kwestii

wymagalyby uaktualnienia, gdy2 zagadnienie rozpatrywane w analizie komparatystycznej

ujawnia podobieristwa i r6znice w gospodarce i zarz4dzariu czasem ludzi zarnieszkuj4cych

Unig. Przytoczone dane iloSciowe, choi pozwalaj4 na uchwycenie pewnych prawidlowo6ci i
zrniarr, nie s4 w stanie uchwycid zjawisk brdziej subtelnych i mniej oczywistych w
przypadku badarl nad czasem wolnym. Habilitantka, kt6ra w centrum swoich

zainteresowari stawia wsp6lczesne procesy kulturowe, spoleczne i cywilizacyjne, percypuje

rzeczywisto6i w spos6b zdecydowanie bardziej wnikliwy, dostrzega praktyki spoieczne i
kulturowe, kt6re nie s4 uwzglgdniane w badaniach ilo6ciowych. Reprezentuje postawg

socjologa, kt6ry wychwytuje nie tyle oczywiste zjawiska, ale przygl4da sig temu, co jest

mniej widoczne, zwykle, codzienne, a co ma znacz4cy wplyw na ostateczny ogl4d i
zrozumienie calo6ciowej domeny zjawisk zwi4zarrych z czasem. Interesuj4 j4 owe pomijane

w badaniach ilo6ciowych i budzetowych czasu w4tki, niuanse, praktyki, zdarzenia, kt6re

takLe maj4 wptyw na pelny ,,obraz" czasu wolnego. Z tego te2 powodu interesuje j4

subiektywno6i jego doSwiadczania, codzienno6( przeLywania, sposoby i modele

praktykowattia, a takZe kontekstualno6i i procesualno6i natury czas;r). Czas wolny ma dla

niej charakter wielowymiarowy i interpretatywny. Z tego te2 powodu przyjmuie zalo|enia

metodologiczne socjologii refleksyjnej stwierdzaj4c, 2e ,,szeroko rozumiane zaloLenia

metodologii refleksyjnej daj4 szansg wniknigcia w subiektywn4 rzeczywisto6i uczestnik6w

badania, zapoznania sig ze sposobem, w jaki interpretuj4 oni samych siebie i podejmowane

przez siebie dzialania, a tak2e okre6lenie, jak sytuuj4 sig wobec otaczaj4cego ich Swiata lub w
jego obrgbi" (...) (str. 139)".

Rozdzial czwarty, stanowi prezentacje wynik6w i analiz wlasnych w oparciu o dane

pochodz4ce z trzech realizowanych na przestrzeni lat 2008-2018 projekt6w grantowych.
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Badania maja charakter ilo6ciowo-jako6ciowy. Habilitantka analizuje w tej czg(ci

wypowiedzi pochodz4ce z wywiad6w wprowadzaj4c kategorie umozliwiaj4ce deskrypcjg i
wyja6nienie zachowarl i do6wiadczei.t w kontek6cie ich czasu wolnego. Pojawia sig tutaj

wiele w4tk6w zwi4zanych chociazby z rozumieniem czaslr wolnego i czasu dla siebie,

wolno6ci od obowi4zk6w i obligacji oraz wolno6ci do podejmowania czynno6ci wedle

wlasnych preferencji, indywidualizacja do6wiadczenia czaslr, kwestii rozumienia

odpoczynku, przyjemno6ci wynikaj4cej z r6iznych p6l czasowych, kwestie braku czasu'

permanentnego zmgczenia, trybami konieczno6ci, strategie zatadczo-dostosowawcze,

zageszczarrie i fragmentaryzacja dzialafi, serious i casual leisure. W omawianych badaniach

osobno zostaly wyszczeg6lnione kategorie wpisuj4ce sig w szeroko rozumiane aktywno6ci

czasu wolnego, a mianowicie uzycie instrument6w medialnych takich jak telewizja czy

komputer, ksi4zka czy muzyka. Jako praktykowanie czasu wolnego pojawia sig tak2e

kategoria ,,dolce far niente", czyli slodkie leniuchowanie, letarg i drzemka, kt6re s4

planowane lub czgsto pojawiaj4 sig w rozkladzie dnia do6i spontanicznie. W pracy

analizowana jest takLe kwestia obowi4zk6w domowych, rekreacji, sport6w, spacer6w czy

2ycia rodzinnego i towarzyskiego, zakup6w, uprawiania dzialek i ogr6dk6w, konsumpcji

w restauracjach, aktywno6ci kulturalnej. Staraj4c sig uporz4dkowai zgromadzony material

bad.awczy wprowadzone zostaj4 tak2e kwestie zwi4zane z codzienno6ci4, rutyn4, ale tak2e

ze sposobami odchodzenia od niej. Nie jestem zwolenniczk4 nieco wydumanego okreSlenia

wprowadzonego w pracy ,,uniecodziennianie codziennoSci" choi uchwycenie samego

zjawiska polegaj4cego na ucieczce od codzienno6ci i poszukiwania przez podmioty nisz

istnienia jest wazne, przecie2 wla5nie takie odkryte dzialania i strategie ludzkie pozwalai4

badaczowi na zaprezentowanie caloSciowego obrazu wolnego czasu. Jedn4 z form ucieczki

od codzienno6ci s4 takze opisane w pracy marzenia i fantazje, ptze2ycia, kt6re s4

substytutami pozwalaj4cymi projektowai i urefleksyjniai przyszLoSt Sformulowanie

,,uniecodziennianie codzienno6ci" zoslaje uzupelnione o opis jeszcze innego zjawiska

,,ucodzienniania niecodziennoSci". Mimo niezbyt fortunnych i nieco uci42liwych okre6lefi

opisane zjawiska s4 waLne z punktu au:raliz czasu wolnego. Jak stwierdza sig w pracy

,,ucodziennianie niecodziennoSci jest zadaniem narzucanym Przez SuPy i realizowanym

poprzezposzukiwanie wsp6lnej formy. Zkolei (...) ,,uniecodziennianie" codzienno6ci to juz

nie tyle zadanie, ile raczej wyb6r jednostkowy, kwestii podmiotowo6ci i potrzeby

podkre6lania odrgbno6ci - poprzez zaprzeczenie, negacjg, negocjacje i rozszerzenie znaczei't

(str. 217)" . Ostatni4 czgsi opisuj4ca badania wlasne po6wigcono bardzo interesuj4cej kwestii

sytuacji i do6wiad czefi granicznych, kt6re znacz4co zakl6cai4 codzienno66, istniej4cy

porz4dek spoleczno-kulturowy, rutyng codzienno6ci. Czas zaczynaw6wczas inaczei plyn4c i

nabiera nowych znaczeit.

Habilitantka bardzo kompleksowo analizuje zlo2one zagadnienie czasu i czasu

wolnego. Wnikliwie przygl4da sig najmniejszym przejawom zmiart, znaczeit, przeobra2ef'

Na r62ne zjawiska spogl4da przyimui4c dwojakiego todza|u perspektywg' Niech za

przyklad.poslu2y analizatechnologii, kt6ra z jednej strony sprzyia otganizacii czasl.)- Jednak

z dru$ej jeszcze bard.ziei kontroluje czas czLowieka. Nalezy ocenid pozylywrie wnikliwe

analizy czasu wolnego przedstawione w ksi4zce Zrozumiet czas wolny. Przeobraienia,

to2samo66, do6wiadczanie i oparte na badaniach wlasnych'
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Po pi4te, na koniec pozostaje drobna kwestia zwi4zana z tytulem monografii'

Oficjalny tytui znajduj4cy sig na okladce ksi4zki brzmi ,,Zrozumiel czas wolny.

Przeobra1enia, tozsamo6i, do6wiadczanie" jednak w dostarczonej dokumentacji (wykaz

osi4gnigi naukowych, str. 1,) tytul monografii jest sformulowany inaczei, a mianowicie

,,(Z)rozumie( czas wolny. Przeobralenia, tozsamo6i, do6wiadczenie". R62nica wydaje sig

subtelna, ale jednak wskazuje na nieco inne znaczenia. ,,Rozumiei" ozr\acza stan ostateczny,

doj6cie do finalnej wiedzy. Natomiast ,,zrozumie(' wyra2a chgi poznania tego, czym jest

czas wolny, zawiera w sobie zatem deklaracjg wysilku, aby poznai dane zjawisko'

Ostateczny tytul monografii sugeruje, ze Autorka wci42bierze udzial w niekoricz4cym si?

procesie wnikliwego dociekania naukowej natury fenomenu czasu wolnego.

Druga uwaga zwi4zarra z tytulem monografii, ale takZe generaln4 tematyk4 Pracy

odnosi sig do faktu terminologicznego. W pracy badano czas wolny' Ta przyjqta

terminologia budzi naukowe w4tpliwo6ci zwi4zarre z faktem, 2e nie da sig, szczeg6lnie

wsp6lcze6nie, badai wyl4cznie czasT wolnego. Czas wolny jest tylko cz95ci4 dobowego

czasu czlowieka. Nie da sig wla6ciwie analizowa1 czasu wolnego bez uwzglgdnienia innych

odcink6w czasu realizowanych w 2yciu czlowieka. Te kwestie zostaly w rozwa2aniach

Autorki podjgte jako istotne kwestie definicyjne.

Tematyka czasu i czasu wolnego jest niebywale zlo2ona. Wymaga uwzglgdniania

wielu czSmnik6w , zmian proces6w, obyczaj6w, tradycji, rytual6w, Przyzwyczajeri, strategii

zyciowych, hierarchii klasowych, relacji spolecznych. Habilitantka zmagala sig ze zlo2on4 i

wielorak4 materi4 wymagaj4c4 naukowej konceptualizacji. Odnosi sig wrazenie, 2e ptagngla

w przedstawionej monografii zaprezentowai ogrom wiedzy, kompetencji, arraliz,

przemy6leri. Mimo drobnych uwag dotycz4cych shuktury lub zbyt duLei ilo6ci informacji,

wywodu, kt6ry mozna bylo miejscami ograniczye przedstawiona do analizy ksi42ka spelnia

wymogi pracy naukowej i jest z pewno6ci4 prac4 solidn4 i warto6ciow4. Stanowi ona tak2e

zebranie i podsumowanie zebranej wiedzy na temat czasu wolnego. Ksi42ka jest oparta na

solidnej znajomo6ci literatury oraz prowadzonych od lat w ramach grant6w badafl

wlasnych.

Z. Ocena dorobku organizacyjno-dydaktycznego po osiEgnieciu stopnia doktora

Pani dr Dorota Mroczkowska jest dobtze przygotowana do wykonywania pracy

naukowej, organizacyjnej i dydaktycznei. Podw6jne wyksztalcenie psychologiczno-

socjologiczne umozliwia Habilitantce podejmowanie tematyki oraz prowadzenie badafl o

charakterze interdyscyplinarnym. Rozw6j naukowy Habilitantki nie koncentruje sig

wyl4cznie na w4skiej i wysoce wyspecjalizowanej dziedzinie lub subdyscyplinie. jest

wielodziedzinowy i zr62nicowany. WSr6d dzialaf. naukowych, dydaktycznych i

organizacyjnych to pole naukowe wydaje sig byi najwazniejszym obszarem rozwoju

Habilitantki, o czymSwiadczy i1o56 publikacji i udzial w grantach.

Spogl4dajac na rozw6j naukowy Habilitantki odnosi sig jednak wraienie,2e koncentruje

sig ona moze na zbyt wielu w4tkach. Interesuje j4 bowiem szeroko rozumiana kultura

wsp6lczesno6ci, przemiany praktyk kulturowych, tozsamo6i, czas wolny, Swiadomo6i'

wyobra1nia, socjologia codzienno6ci, technologie mobilne i ich funkcjonowanie szczeg6lnie

na rynku bankowym, tematyka work lifebalance, style |ycia, obszary graniczne'
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kreatywno6i, innowacyjno6d, zaburzenia odzywiania, cialo i cielesno61. Zairnuie sig takze

psychoterapi4, psychologi4 kliniczn4, teoriami genderowymi, kwestiami komunikacji,

autoprezentacji, konfliktem i negocjacjami, a talcze kompetencjami zawodowymi' Wiele z

tych temat6w rzeczywi6cie sig ze sob4 l4czy, ale czasem wydaje sig, 2e to przypadek

decydowal o tym, jakie kwestie byly przez Habilitantkg brane na warsztat.

Mo2na jednak spojrze( na tg charakterystykg rozwoju dr Doroty Mroczkowskiej jako

strategig wynikaj4c4 z umiejgtno6ci wl4czania sig w prace prg2nie dzialai4cego i

inspiruj4cego zespolu Srodowiska poznarlskiej socjologii. Pani Dorota Mroczkowska czgsto

wsp6ipracuje z badaczami ze swojego Srodowiska I sPoza niego, tym samym zdobywa

do6wiadczenie i kompetencje w rozmaitych badaniach otaz grupach naukowych.

Habilitantkabylaczlonkiem zespol6w grantowych, ale takZe zdobywaLa doSwiadczenie jako

kierownik indywidualnego grantu KBN. Najwa2niejsza jest w tym przypadku konkluzja,2e

autorstwo i wsp6lautorstwo Iej tekst6w naukowych przedstawia wysoki poziom

merytoryczny. Interdyscyplinamosi jest cech4 charakterystyczn4 w Placy pani dr Doroty

Mroczkowskiej. Jest to badaczka, kt6ra nie chce niczego pomin4i z ogromu spolecznych i

kulturowy ch zdar zei't, ziaw isk i proces6w.

Niemniej jednak odnosz4c sig do osi4gnigi o charakterze organizacyjnym i

dydaktycznym, to s4 to obszary slabiej zagospodarowane. Domen4 Habilitantki s4 badania i

praca naukowa, a w mniejszym stopniu organizacyjna i zwi4zanaz dydaktyk4' Je5li chodzi o

tg ostatni4 kwestig to ocena dzialalno6ci w tym zakresie moze wynikai z nieprecyzyinego

opisu dzialair dydaktycznych, kt6re zostalty zaw atte w autoreferacie.

Od momentu zatrudnienia w roku 2003 roku w Instytucie Socjologii na

Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Habilitantka prowadzila, iak wykazuie

w autoreferacie, 15 przedmiot6w w t62nych formach migdzy innymi wyklad6w,

konwersacji, zajgt fakultatywnych, warsztatowych i trening6w interpersonalnych. Byty to

takze autorskie kursy z zakresu komunikacji i autoprezentacji, konfliktu i negocjacji oraz

relacji w organizacji. Niestety trudno jest w pelni ocenii kwestig dydaktyki, bowiem nie ma

2adnych bardziel szczeg6iowych informacji na temat owych 15 przedmiot6w. w
autoreferacie nie pojawily sig informacje o programach tych kurs6w, ich tematyce, tytulach

czy ich ewaluacji dokonanej plzez student6w. Brakuje taldre wiedzy na temat czasu i okresu

ich tmrania. Jedynie jeden kurs przywoiany w autoreferacie ,,Style 2ycia i czas wolny"

d.otyczy tematyki zwi4zanej z osi4gnigciem naukowym i tematyk4, kt6ra od lat znajduje sig

w cenffum uwagi Habilitantki. Analizuj4c informacje o dydaktyce przedstawione w

autoreferacie Habilitantki, odnosi sig wrazenie, 2e jej wiedza z socjologii czasu wolnego nie

jest w pelni wykorzystana w jednostce Pracy.

warto zwr6ci( przy tym uwage na fakt, 2e Dr Dorota Mroczkowska podejmuje

aktywne dzialania i wsp6lpra ce ze Srodowiskiem zewngtrznym i rynkowym' Prowadzi

szkolenia i warsztaty dla r62nych podmiot6w a mianowicie pedagog6w , rodzic6w,lekatzy,

opiekun6w , mlodzie2v popularyzuj4c naukg i edukuj4c w zak'resie profilaktyki zaburzefi

odzywiani a czy kompetencji komunikacyjnych. Spogl4daj4c i oceniaj4c dziatalno6i

popularyzatorsk4 Habilitantki oraz zaarrga2owanie w kierowanie lub wsp6lkierowanie

instytucjami publicznymi, to zdecydowanie ogniskuje sig ono wok6l kwestii o charakterze

psychologi cznym, zwi4zanych z zabtttzeniami odzywiania i Swiadczeniem wielorakiej

pomocy psychologi cznej. Przykladem tej ostatniej jest praca w ogrodku Psychoterapii i
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Pomocy Psychologicznej ,,Rozmowa" w Poznaniu czy w Centrum Zaburzefl Jedzenia takie

w Poznaniu. Habilitantka zostala doceniona przez pracodawca uzyskuj4c nagrody za

osi4gnigcia naukowe i organizacyjne w roku 2003 orc22017 i 2018.

Dzialalno6( orgatizacylno-dydaktycznaHabilitantki, w por6wnaniu do podejmowanych

przez ni4 aktywnoSci na polu naukowym jest skromniejsza, ale te dzialaria praktyczne

uzupelniaj 4 w wystar czaj4cy rn stopniu akfi no3i naukow4.

Ponadto Habilitantka od czasu uzyskania stopnia doktora, czyli roku 2003 wzigla

udzial w 36 konferencjach prezentuj4c referaty. Aktywno6i konferencyjna jest wysoka i

regularna, choi jedynie 6 wyst4pie( z tego okresu (migdzy rokiem 2003 a 2019, czyli w ci4gu

16 lat) bylo po6wigconych sensu stricto kategorii czasu wolnego. Zdecydowanie czg6ciej

Habilitantka prezentowala referaty zwi4zane z problematyk4 zywieniow4. Pewien niedosyt

pozostawia fakt, 2e w tym czasie jedynie dwa razy prezentowala referaty na konferencjach

migdzynarodowych. Razbylato konferencja ESA w Turynie (2011), na kt6rej przedstawiono

wsp6iautorski referat work-life balance w Polsce, zal drugp.razbyLa to konferencja w Novej

Goricy (2018), gdzie zaprezentowala wsp6lautorskie wyst4pienie po6wigcone teoriom

granicznym analizowanym na przykladzie polskich instytucji. Niestety brakuje informacji w

autoreferacie o orgarizatorze tej drugiej konferencji. Na tym etapie rozwoju kariery

naukowej dysponuj4c sporym dorobkiem naukowym udzial w konferencjach

migdzynarodowych jest do pewnego stopnia obligatoryjny. Z pewno6ci4 nalezaloby

wykaza( sig w tej kwestii wigksz4 aktywno6ci4. Ta tendencja jest takZe widoczna w zakresie

czlonkostwa w organizacjach branzowych. Habilitantka byla, ale od kilku lat nie jest juz

czlonkini4 Polskiego Towarzystwa Socjologicznego podobnie jak i nie iest iu2 czlonkini4

European Sociological Association. Mimo, 2e wymagania aktywno6ci migdzynarodowej

uzna( naleLy za wa2ne w dorobku naukowym, to pewien ich niedosyt w dorobku

Habilitantki nie zostaje w tym przypadku uznany za slabo1C Jest to raczei przestrzefi do

rozwoju w przyszlo6ci. Nie mam w4tpliwo6ci, ze taka zostanie podjgta. Nalezaloby nieco tg

aktywno66 migdzynarodow4 rozwin4i mobilizuj4c sig do nawi4zania wsp6lpracy

migdzynarodowej i prezentacji wynik6w pracy naukowej na arenie szerszej ni2 lokalna.

Niemniej jednak Habilitantka konsekwentnie rozwlja swoje naukowe pasje i
dzialania na rynku lokalnym angahuj4c sig na przyklad w prace zespol6w badawczych

Urzgdu Miasta Poznari. W roku 2018 brala udzial aL w 3 tego tyPu projektach

finansowanych ze 6rodk6w Ministerstwa Zdrowia lub Wydziaiu Zdrowia i Spraw

Publicznych Urzgdu Miasta Poznari. Jest te2 zapraszana do r6znych gremi6w w roli

eksperta. Inn4 aktywnoSci4 lokaln4 bylo wielokrotne angazowanie sig prace i przygotowania

ekspertyz i opracowarl dla podmiot6w zewngtrznych. Wsp6lpraca z otoczeniem

zewngtrznym, Srodowiskiem wladzmiejskich i lokalnych firm nale2y ocenii bardzo wysoko

i pozytywnie. Dr Dorota Mroczkowska dziala na tzecz lokalnego Srodowiska i wydaje sig

czyni1 to w spos6b Swiadomy traktujAc bliskie otoczenie jako gl6wne pole swojego dzialaria

na rzecz dobra wsp6lnego.

Podsumowuj4c, mamy do czynienia z rzetelnA prace przygotowanA na podstawie

wieloletnich badari i rozwijanych zainteresowari. Dorobek pani dr Doroty Mroczkowskiej

jest r62norodny, wieloaspektowy i interdyscyplinarny. Autorka jest dojrzalaiprzygotowana

do dalszej pracy badawczej. Habilitantkg cechuje wysoka kultura humanistyczna. Praca jest

napisana poprawnie stylistycznie.
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Konkluzia

Bior4c pod uwagg calo6i dorobku naukowego Habilitantki, osi4gnigcie naukowe w

postaci monografii Zrozumiet czas wolny. Przeobraienia, to2samo66, doSwiadczanie wydanej

przez Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu oraz dorobek i do6wiadczeria

dydaktyczno-organizacyjne z przekonaniem stwierdzam, ze w tym przypadku spelnione s4

ustawowe wymogi do nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie

nauki socjologiczne.
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