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Czy możemy mówić o polskim nowoczesnym 

społeczeństwie czasu wolnego –  

kilka refleksji i dylematów 

prof. dr hab. Małgorzata Bombol, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Instytut 

Zarządzania Wartością, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 

Czas wolny jest kategorią wymykającą się prostym opisom teoretycznym – 

przez swą wieloznaczność, różne podejścia interpretacyjne a przede wszystkim 

przez wielorakie sposoby jest wypełniania. W ciągu ostatniej dekady przemiany 

technologiczne a co za tym idzie także społeczne (choćby uwspólnianie wielu 

przeżyć i doznań w social mediach), przeobraziły doznania czasu wolnego. 

Przestrzenie i dystanse geograficzne jeszcze bardziej się skurczyły a digita -

lizacja życia i konsumpcji odmieniła nasze życie. Zmienił się też czas wolny – 

może rzecz jasna być wypełniony klasycznymi zachowaniami rekreacyjnymi, 

uczestnictwem w kulturze, sporcie czy też aktywnościami turystycznymi lecz 

szybszy obieg informacji, tysiące aplikacji, powszechny streaming czy też 

serwisy rozrywkowe na żądanie, zmieniły nie tylko zasoby i sposoby 

spędzania czasu wolnego ale także jego znaczenie i rozumienie. Czas wolny 

jest coraz bardziej zalgorytmizowany – staje się nową odsłoną stylu życia 

i zachowań w nowoczesnym społeczeństwie.  

Istotną kategorią jest tzw. „timestyle”, a więc indywidualny styl przeży -

wania i organizowania sobie czasu wolnego. Swoistym punktem zwrotnym 

dla tej kategorii stało się wyzwanie pandemii. W marcu 2020, w  momencie 

pojawienia się globalnej pandemii i lockdownu popularność wpisów o czasie 

wolnym w Internecie znacząco wzrosła (jak pokazują analizy wykonane za 

pomocą oprogramowania SentiOne). Wypracowane wcześniej sposoby zagospo-

darowania czasu uległy „dezaktualizacji” a pojawiła się perspektywa nowych, 

nieprzewidywanych zasobów czasu wolnego. Jako istotne zagadnienie należy 

uznać zjawisko tworzenia nowych wzorców zachowań i ich ewentualnego 

wpływu na zachowania społeczeństwa w przyszłości.   

W swoim wystąpieniu skupię się na analizie danych zastanych pocho-

dzących z agencji badawczych, instytucji państwowych czy europejskich oraz 
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badaniach własnych dotyczących czasu wolnego przeprowadzonych przed 

pandemią, jesienią 2019 roku oraz powtórzonych rok później w trakcie 

trwania pandemii COVID-19. Badania były przeprowadzone metodą CAWI na 

panelach internetowych na osobach pracujących (N  = 349 w 2019 roku i N = 

360 w 2020). Uzupełnieniem do nich będą wyniki badania jakościowego 

przeprowadzonego na grupie N = 63 studentów w listopadzie 2020 roku.   

Na podstawie zebranych danych ilościowych stworzono również klasyfi-

kację pracujących Polaków, biorąc pod uwagę ich przynależność pokoleniową 

oraz subiektywną ocenę ich życia. Łącząc te dwie zmienne wydzielono 

w populacji 5 kategorii konsumentów. Wyróżniono więc osoby uważające 

swoje życie za nudne – UTRACONYCH, przedstawicieli pokolenia Y i Z 

uważający swoje życie za pasjonujące – YOLO (od skrótu You Only Live Once – 

wskazującego na to, że warto jest żyć pełnią życia) oraz tych za zwyczajne – 

MŁODYCH DOROSŁYCH. Przedstawicieli pokolenia X i Baby Boomers 

podzielono na tych z pasjonującym życiem – DRUGA MŁODOŚĆ oraz 

z życiem zwyczajnym – ZWYCZAJNI DOROŚLI. W wystąpieniu pojawią się 

wątki jak zmienił się sposób spędzania czasu wolnego z perspektywy liczbo-

wej, ale również jak czasem nieobserwowalne zmiany ilościowe wpłynęły na 

jakość postrzeganego czasu.  

W konkluzjach przedstawię swoje stanowisko, wobec tytułowego nowo-

czesnego społeczeństwa czasu wolnego w Polsce, a także na najważniejsze 

dylematy, z którymi jako badacze musimy się skonfrontować. 
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Humanizm a technologizm  

w czasach postmodernistycznych 

Aleksandra Berkowicz, aleksandra.zurowska@uj.edu.pl, Instytut Spraw Publicz-

nych, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński,  

www.uj.edu.pl 

Czy komuś to odpowiada czy nie należy przyznać, że postmodernizm jest 

wyrazem współczesności. Żyjemy w społeczeństwie postmodernistycznym. 

Słowo postmodernizm zostało po raz pierwszy użyte ok. roku 1870 przez 

brytyjskiego artystę Johna Watknisa Chapmana, następnie w 1917 r. przez 

niemieckiego pisarza, poetę i filozofa Rudolfa Pannwitza, niemniej jako prąd 

myślowy rozwinął się w latach 60. XX w. Wg J.L. Loytarda postmodernizm nie 

jest okresem, który nastąpił po modernie ani przeciw niej, lecz był w modernie 

zawarty tylko ukryty. W związku z tym postmodernizm niektóre idee moder-

nizmu rozwijał, a inne negował. Charakterystycznymi cechami postmo-

dernizmu są: relatywizm etyczny, nihilizm, pluralizm kulturowy, eklektyzm, 

niczym nieskrępowana wolność, nastawienie anty (antyfundamentalizm, 

antyabsolutyzm, antypedagogika).  

Człowiek w czasach postmodernizmu próbuje dopasować się do otaczają-

cego świata, jest zmienny, nieuporządkowany, traktowany jak rzecz, narzędzie, 

a życie człowieka bezsensowne, bezcelowe, co niejednokrotnie skutkuje 

odarciem z jakichkolwiek wartości, w tym ładu, harmonii, godności. Temu 

osobowemu kryzysowi towarzyszy dynamiczny rozwój technologii i inno-

wacji. Niebezpieczne jest zachwianie równowagi pomiędzy rozwojem a tech-

nologicznym, a humanistycznym. Pytanie brzmi czy jesteśmy w tym 

społeczeństwie szczęśliwi? Czy człowiek, jak pisał R. Ingarden, jest nadal 

odpowiedzialny za zrealizowanie określonej wartości pozytywnej (lub nega-

tywnej)? Czy istnieje sieć wartości w społeczeństwie postmodernistycznym? 

I w końcu czy postmodernizm powoli odchodzi, a jeśli tak to co można na 

postmodernizmie zbudować?  
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Narzędzie komunikacyjne,  

towarzyszące nam od prehistorii do dzisiaj 

dr Marek Zimnak, Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa, Dolnośląska Szkoła 

Wyższa z siedzibą we Wrocławiu 

Szukając wspólnego mianownika dla tak szeroko zakrojonej tematyki 

naszej konferencji w sposób nieuchronny poczułem się skierowany w stronę 

komunikacji społecznej. Ten właśnie wyznacznik zachowania ludzi niegdyś 

i dzisiaj pozostał bez zmian. Przez tysiąclecia, przez pokolenia, obyczaje 

plemienne i religie przenosi nas możliwość – i umiejętność – komunikowania 

się. I chociaż nasz dorobek umysłowy nieco łatwiej zmierzyć i zważyć, 

oceniając wielotysiącletni dorobek piśmienniczy, to jednak nie jemu 

postanowiłem poświęcić nasze spotkanie. Jest bowiem znacznie starsze 

narzędzie ludzkiego porozumiewania się, które – pomimo różnorodnych 

zabiegów – pozostało praktycznie niezmienne  „Od społeczeństwa pier-

wotnego do społeczeństwa postmodernistycznego” – jak brzmi tytuł naszej 

konferencji. Tym narzędziem jest głos.  

Ta szczególna umiejętność, przynależna w tak rozwiniętej postaci 

wyłącznie gatunkowi ludzkiemu, od samego powstania była obiektem 

refleksji człowieka – możemy zaryzykować taką hipotezę, mając przecież do 

czynienia z liczącymi kilka tysięcy lat ustaleniami i twierdzeniami 

najwybitniejszych umysłów starożytności – Platona i Arystotelesa. I nie bez 

przyczyny przywołuję tutaj akurat te dwa nazwiska. Stworzone przez nich 

dwa sposoby interpretowania funkcji głosu towarzyszą nam bowiem do 

dzisiaj, czyniąc badania nad głosem zjawiskiem dwubiegunowym z rozlicz-

nymi konsekwencjami tego faktu. I właśnie przegląd stanowisk badawczych 

wobec tego najstarszego instrumentu międzyludzkiej komunikacji – od 

praźródeł do współczesności – jest tematem naszego wykładu. A w tej 

współczesności rola głosu w niczym nie zmalała – wręcz wzrosła, na co 

wskazują sposoby funkcjonowania, rola i znaczenie konkretnych polityków, 
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przywódców religijnych, twórców, aktorów, dziennikarzy, ludzi i nauki, 

i show-businessu, dla których bezpośredni kontakt i możliwość oddziały-

wania na słuchaczy jest fundamentem ich pozycji, bardzo często z wielo-

wymiarowymi konsekwencjami społecznymi. 
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Warszawska Saska Kępa –  

specyfika miejsca, specyfika urbanizacji 

Agnieszka Wołk, a.wolk@uksw.edu.pl, Instytut Nauk Socjologicznych, Wydział 

Społeczno-Ekonomiczny, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 

https://uksw.edu.pl 

Saska Kępa to kameralne osiedle warszawskiej dzielnicy Praga Południe, 

prawobrzeżnej strony miasta, niemal od zawsze traktowanej jako ta druga, 

mniej reprezentacyjna, czy „gorsza” część stolicy. To głęboko zakorzenione 

stereotypowe postrzeganie Pragi przez mieszkańców Warszawy – w tym 

także przez mieszkańców Pragi – widoczne jest na poziomie języka, na co 

dawno już zwracał uwagę socjolog miasta Aleksander Wallis, przytaczając 

przedwojenne powiedzenie, że Praga to „kuchenne schody Warszawy” 

i konkludując, że najlepiej pokazywało ono dystans klasowy, kulturalny 

i ekonomiczny między warszawiakami i mieszkańcami Pragi. Prawa strona 

Warszawy nie była dla warszawiaków atrakcyjna, ale Saska Kępa, położona 

nad Wisłą, blisko centrum miasta – była atrakcyjna zawsze, chociaż 

z różnych powodów, zmieniających się na przestrzeni wieków.  

W pracy niniejszej krótko tylko zostało omówione, czy Praga wciąż jest 

uważana za mniej reprezentacyjną i „niemodną” część Warszawy, natomiast 

jej celem było pokazanie Saskiej Kępy jako miejsca specyficznego, w którym 

zachodziły i zachodzą specyficzne procesy urbanizacyjne, i wciąż wyjątkowo 

modnego miejsca na Pradze. Dokonane to zostało przy wykorzystaniu 

literatury historycznej z zakresu historii Pragi i Saskiej Kępy, literatury 

socjologicznej z zakresu socjologii miasta i miejskiej przestrzeni w oraz kilku 

pozycji z zakresu urbanistyki. Posłużono się metodą analityczno -syntetyczną 

(badania teoretyczne), wzbogaconą o obserwację, spacer miejski, metodę 

wizualną i sondaż (badania empiryczne). Przeprowadzone badania i analizy 

potwierdziły, że Saska Kępa zawsze stanowiła miejsce wyjątkowe i pokazały, 

że wyjątkowe były i są procesy urbanizacji zachodzące w tej części miasta, 

zwłaszcza na tle całej Pragi. Uzyskane wyniki mogą stanowić wstęp do 

pogłębienia badań, na przykład poprzez realizację empirycznych badań 

ilościowych lub jakościowych.  
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Współczesna polska uczelnia publiczna –  

podmiot uprzywilejowany,  

czy kolos na glinianych nogach?  

Marzena Świstak, marzena.swistak@umcs.pl, Instytut Nauk Prawnych, Wydział 

Prawa i Administracji, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

Przeprowadzona ostatnio reforma w sektorze szkolnictwa wyższego zmierzała 

nie tylko umiędzynarodowienia i wzmocnienia pozycji prawnoorganizacyjnej 

uczelni, ale także zmiany trajektorii ich rozwoju w stronę usamodzielnienia, 

przy jednoczesnym zachowaniu publicznych instrumentów wspierających. 

Problem badawczy jakiego podjęto się w artykule oscyluje wokół rozważenia: 

po pierwsze, jakie narzędzia o charakterze wzmacniającym przyjęto dla 

poprawy pozycji uczelni publicznych, po drugie, czy są to środki skuteczne 

i wystarczające. W tym celu poddano analizie obowiązujące regulacje, nie 

tylko nowej ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (zwanej 

„Konstytucją dla Nauki” lub „ustawą 2.0”, ale i inne, o charakterze 

szczegółowym, które determinują kierunek wyprowadzonych wniosków (np. 

ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, czy szerokie spektrum 

regulacji o charakterze prawnopodatkowym). Regulacje w dużym stopniu 

wykazują niespójności systemowe, przez co osłabiają oddziaływanie na 

poziom (i skuteczność) proponowanych preferencji, czyniąc je niekiedy nie 

tylko znikomymi, albo wręcz martwymi. Właściwym rozwiązaniem nie jest 

bowiem jedynie przyjęcie regulacji od strony formalnoprawnej, ale 

przeciwnie, zapewnienie jej materialnej skuteczności poprzez potencjalną 

aplikowalność w praktyce stosowania zakodowanej w niej normy prawnej. 

W pracy posłużono się głównie metodą dogmatycznoprawną i analizy orzecz-

nictwa sądowego oraz rozstrzygnięć organów podatkowych. Pomocniczo, 

w niezbędnym zakresie, wykorzystano również metodę historycznoprawną.  
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Wybrane zastosowania rachunku kosztów 

alternatywnych w optymalizacji decyzji gospodarczych 

w perspektywie ekonomii pozytywnej 

dr Andrzej Wartecki, prof. WWSSE, Wydział Ekonomii, Wielkopolska Wyższa 

Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wlkp 

Wykład składa się z części teoretycznej oraz eksperymentalnej. Część 

teoretyczna wykładu odnosi się do metodycznych oraz teoretyczne aspektów 

kosztów alternatywnych, symulacji oraz optymalizacji decyzji gospodarczych . 

W części eksperymentalnej przeprowadzone zostały badania o charakterze 

pilotażowym, gdzie na podstawie wybranych danych, takich jak: koszty, 

przychody oraz zyski przeprowadzono wybrane zastosowania rachunków 

symulacyjnych w kierunku wskazania możliwości i kierunków wykorzystania 

rachunku kosztów alternatywnych w procesie optymalizacji decyzji gospo-

darczych, które mieszczą się w założeniach ekonomii pozytywnej opartych na 

obiektywnej wiedzy o rzeczywistości. Dla zobrazowania prezentowanych 

zastosowań rachunku kosztów alternatywnych wykorzystane zostały 2 tabele, 

4 wykresy oraz 3 rysunki. 
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Zapewnienie społeczeństwu bezpieczeństwa pożarowego 

na przestrzeni wieków 

mł. kpt. dr Damian Witczak, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej 

Przedmiotowe wystąpienie poświęcone jest genezie służb pożarnictwa 

i kształtowaniu się statusu strażaka na przestrzeni wieków. Tym samym 

Autor pragnie zaprezentować to w jaki sposób społeczeństwu zapewniono 

bezpieczeństwo pożarowe w poszczególnych epokach.  W pracy przedsta-

wione zostaną etapy powstawania pierwszych formacji przeciwpożarowych 

stanowiących zalążek współczesnych straży pożarnych. Z uwagi na  stosun-

kowo niewielki dorobek naukowy w zakresie historii ochrony przeciwpo -

żarowej, trudno doszukać się źródeł dostarczających niezbędnych informacji 

na temat statusu strażaka w dawnych czasach, w szczególności na ziemiach 

polskich. Pierwsze normy dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa pożaro-

wego odnaleźć można w prawodawstwie starożytnego Rzymu. Z uwagi na to, 

że pierwsze wzmianki na temat statusu prawnego funkcjonariusza pożarnictwa 

pochodzą z czasów późnego średniowiecza, szczególny nacisk położono na 

regulacje prawne obowiązujące w okresie nowożytnym. Analizą objęto 

w szczególności kwestie bezpieczeństwa pożarowego na terenach zaborów, 

w okresie międzywojennym, jak również w okresie Polski Ludowej. Kluczowym 

momentem dla ustalenia aktualnego bezpieczeństwa pożarowego, a zarazem 

statusu strażaka jest uchwalenie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Pań -

stwowej Straży Pożarnej oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1991 roku o ochronie 

przeciwpożarowej, będących podstawą dla dalszych analiz.  
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