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dOROTA TOMCZySZyN*

UCZeSTNiCTWO W KUlTURZe  
A FORMy SPędZANiA CZASU WOlNeGO leKARZy

WSTęP

Kultura wyróżnia człowieka spośród wszystkich żywych istot. Wszystko, co czło-
wiek czyni i w czym się wyraża, jego istota – to kultura. Barbara Szacka przez 
pojęcie kultury rozumie wszystko, co jest stworzone przez człowieka, co jest przez 
niego nabywane w procesie uczenia się i przekazywane innym ludziom, a także 
następnym pokoleniom w postaci informacji pozagenetycznej. Kultura obejmuje 
całość życia człowieka, jest tworem zbiorowym, a nie indywidualnym – co ozna-
cza, że może być rozumiana jako zobiektywizowany system, jako proces tworze-
nia, narastania i przekształcania kultury1. Bronisław Malinowski wskazywał, że 
kultura to urządzenia, dobra, procesy techniczne, idee, zwyczaje, wartości, także 
mit, magia, religia. Celem antropologii kulturowej staje się wyjaśnienie faktów 
antropologicznych, wskazując na rolę, jaką odgrywają one w integralnym systemie 
kultury, a także zaspokajaniu potrzeb społeczeństwa2. ludzie – jak określa Piotr 
Sztompke – często są zanurzeni w kulturze niczym w przejrzystym powietrzu, 
stosując się do jej nakazów bezrefleksyjnie, automatycznie. Zdaniem Sztompki 
kultura stanowi całościowy sposób życia charakterystyczny dla danej zbiorowości, 

* Dr Dorota toMczyszyn – Państwowa Szkoła Wyższa im. Jana Pawła ii w Białej Podlaskiej, 
instytut Socjologii.

1 B. S z a c k a, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003, s. 75–77.
2 Podaję za: P. S z t o m p k a, Socjologia, wyd. 1, dodr., Kraków 2005, s. 247.
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na który składa się wszystko to, co ludzie „robią, myślą i posiadają” jako człon-
kowie społeczeństwa3. 

Jan Paweł ii, przemawiając w siedzibie UNeSCO w 1980 roku, zaprezentował 
podobne stanowisko: 

[Kultura jest – dop. d.T.] właściwym kształtem życia człowieka jako takiego. Człowiek 
żyje prawdziwym ludzkim życiem dzięki kulturze. [...] poprzez nią człowiek odznacza się 
i odróżnia się od całej reszty istnień wchodzących w skład widzialnego świata: człowiek 
nie może obejść się bez kultury. Kultura jest właściwym sposobem „istnienia” i „byto-
wania” człowieka. Człowiek bytuje zawsze na sposób jakiejś kultury [...]4. 

Kultura stanowi bowiem konieczność, obowiązek i powołanie każdej istoty 
ludzkiej.

i. CeCHy WSPółCZeSNeJ KUlTURy A SOCJAliZACJA

Czynniki kulturowe odgrywają decydującą rolę w procesie socjalizacji człowieka. 
Kwestie te przedstawił Zbyszko Melosik w opracowaniu zbiorowym pt. Pedagogika 
pod red. Bogusława śliwerskiego i Zbigniewa Kwiecińskiego5. Według Melosika 
do wyznaczników kulturowych socjalizacji należą m.in. kultura instant czy kultura 
konsumpcji. Kultura instant odnosi się do typowego dla naszych czasów nawyku 
i konieczności życia „w biegu”. david Tetzlaff twierdzi, że: „[…] logika kultury 
współczesnej wyznaczona jest w krajach Zachodu przez zjawisko nieograniczonej 
konsumpcji. A więc, konsumpcja przyjęła rolę produkcji, stając się główną per-
spektywą postrzegania zjawisk społecznych. Współczesne społeczeństwa można 
nazwać »społeczeństwem spektakli opartych na konsumpcji«”6. Twierdzi się, że 
współczesny człowiek jest manipulowany przez media. Obecnie internet zapewnia 
nieograniczony kontakt ze wszystkimi. inną formą poczucia mocy jest zmiana 
znaczenia terytorialności określana jako koniec przestrzeni. dzięki środkom ma-
sowego przekazu poczucie tożsamości ulega zmniejszeniu. Nowoczesna technika 
daje możliwość lotu samolotami, dostępu do każdego zakątka świata. Wolność 
postrzegana jest jako absolutna i uniwersalna. Poprzednie pokolenia wolność po-

3 Tamże, s. 255.
4 J a n  P a w e ł  i i, W imię przyszłości kultury, w: tenże, Wiara i kultura, wybór tekstów i oprac. 

red. M. Radwan, S. Wylężek, T. Gorzkula, wyd. 2, Rzym-lublin 1988, nr 6 (s. 54).
5 Z. M e l o s i k, Kultura popularna jako czynnik socjalizacji, w: Pedagogika, red. nauk. 

B. śliwerski, Z. Kwieciński, t. 1, Warszawa 2003, s. 72–89.
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Culture and Society” 1991, no. 13, s. 14–15.
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strzegały jako wolne wybory do parlamentu, wolność słowa, mediów, zrzeszania 
się. Pojawiła się nowa koncepcja wolności – rozumianej jako swoboda wyboru 
oferowanego przez rynek i media pakietu produktów i stylów życia. Współcześnie 
ludzie mają poczucie wolności, wybierając różne modele telewizorów, filmy czy 
formy spędzania wolnego czasu. Wolność z czasem skomercjalizowała się.

Cechą współczesnej kultury popularnej jest także kult ciała i seksualności. 
Człowiek tworzy swoją tożsamość nie poprzez ćwiczenie umysłu i charakteru, lecz 
poprzez dietę i superdietę, siłownię, solarium, modne stroje, operacje plastyczne, 
perfekcyjny makijaż itp. Kobiety i mężczyźni, wciągani przez media i reklamy 
w grę bez szans na wygraną, pełni desperacji, pasji i obsesji, poszukują sposobów 
urzeczywistnienia ideałów i standardów kulturowych, coraz częściej zapadając 
na anoreksję lub bulimię, tragiczną parodię młodości i piękna symbolizowanego 
przez szczupłe ciało7. Cechy kultury współczesnej i ich wpływ na socjalizację są 
bezsprzecznie związane ze sposobem spędzania czasu wolnego.

Czas wolny, jego ilość i sposób wykorzystania od zarania dziejów świadczyły 
o kondycji społecznej i intelektualnej oraz poziomie ekonomicznym człowieka. 
dawniej im więcej czasu wolnego miał człowiek, tym wyższą zajmował pozycję 
społeczną. dzisiaj pozytywnie oceniana jest jak największa liczba godzin pracy i jak 
najkrótszy czas wolny. Wiadomo jednak, że brak odpoczynku nie tylko wpływa 
na pogorszenie staniu zdrowia człowieka, ale też zmniejsza wydajność jego pracy. 
Uczestnictwo w kulturze w ramach form spędzania czasu wolnego ma wpływ nie 
tylko na odpoczynek, ale również samorealizację, rozwój człowieka, kształtowanie 
jego poglądów i postawy życiowej. Niestety ubolewa się nad dominacją biernych 
form odpoczynku i nikłego uczestnictwa w kulturze w trakcie spędzania wolnego  
czasu. 

Przez pokolenia to elity społeczne kształtowały pewien pożądany i akcep-
towany schemat w różnych sferach życia, także w zakresie form czasu wolnego. 
do elit społecznych można zaliczyć grupę społeczno-zawodową lekarzy. Podjęto 
próbę identyfikacji form ich czasu wolnego w kulturze komercyjnej, masowej (np. 
serial, kino masowe), oraz w kulturze indywidualnej (słuchanie muzyki poważnej, 
wystawy malarskie, teatr).

ii. Cel BAdAń, MeTOdA, CHARAKTeRySTyKA BAdANeJ GRUPy

Głównym celem badań było poznanie form spędzania czasu wolnego lekarzy oraz 
sposobów uczestnictwa tej grupy zawodowej w kulturze czasu wolnego.

7 d. to m c z y s z y n, Dzieci z upośledzeniem umysłowym w środowisku szkolnym – refleksje 
nauczyciela, Biała Podlaska 2012, s. 32–33.
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Wyróżniono szczegółowe problemy badawcze:
• ile czasu wolnego posiadają lekarze?
• Jakie formy spędzania czasu wolnego preferują lekarze?
• Jak lekarze określają pojęcie kultury?
• Jakie są opinie lekarzy na temat kiczu w kulturze?
• Z jakimi przykładami lekarze utożsamiają pojęcie kiczu w kulturze? 
•  Czy kicz w kulturze czasu wolnego może być rozpatrywany jako pewna 

postawa życiowa lekarzy?
W badaniach posłużyłam się wywiadem. Badania zrealizowałam w marcu 

2013 roku. Przebadałam 10 lekarzy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 
w Białej Podlaskiej. W badaniach wzięło udział siedmiu chirurgów, dwóch lekarzy 
medycyny pracy i jeden lekarz rodzinny. dominowali mężczyźni – siedem osób. 
Oczywiście wszyscy legitymowali się wyższym wykształceniem i posiadaną spe-
cjalizacją w zakresie wykonywanego zawodu. 
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Rysunek 1. Ocena dotychczasowego życia (liczba osób).

Badani pozytywnie oceniają swoje życie, najczęściej jako udane – sześć osób, 
dosyć dobre – dwie osoby, ani dobre, ani złe – dwie osoby. Żaden z lekarzy nie 
określił swojego życia jako „wspaniałe”. Nikt też nie ocenił życia w kategoriach 
negatywnych jako: „niezbyt udane”, „nieszczęśliwe”, „okropne”. 

Badane osoby były w wieku 28–55 lat, w tym 6 osób w wieku 36–45 lat. 
W badaniu wzięło udział ośmiu lekarzy pozostających w związkach małżeńskich, 
jedna osoba rozwiedziona i jeden kawaler. Siedmiu lekarzy posiadało po dwoje 
dzieci, dwóch lekarzy po jednym dziecku. 
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Rysunek 2. Najważniejsze wartości w życiu w ocenie lekarzy (liczba wyborów).

Najważniejsze wartości życiowe badanych lekarzy dotyczyły rodziny: życie 
rodzinne (siedem wyborów), rozwój i zdrowie dzieci (pięć wyborów). Badani 
uważali za ważne bycie dobrym człowiekiem (pięć wyborów), posiadanie czystego 
sumienia (cztery wybory). Rzadziej akcentowano wartości ekonomiczno-material-
ne, takie jak przyzwoite zabezpieczenie materialne (dwa wybory) czy utrzymanie 
stałej pracy (jeden wybór). Jeden wybór dotyczył takich wartości, jak: poczucie 
szczęścia osobistego, życie zgodne z zasadami religijnymi, podróżowanie, po-
znawanie nowych kultur i przydatność dla innych. Nie wybierano następujących 
wartości: ekscytujące chwile pełne pozytywnych emocji, samorealizacja, dobra 
kondycja finansowa, odpowiedzialność za losy ojczyzny i własnego regionu, życie 
z przygodami. dokonane wybory lekarzy wpisują się w analizy wykonane przez 
Centrum Badań Opinii Społecznej w 2006 roku. Badania dotyczyły struktury, 
funkcji, ról rodzinnych, a także wartości preferowanych przez Polaków. Według 
badanych rodzinę tworzy małżeństwo wraz z dziećmi. Wśród najważniejszych 
wartości najczęściej wymieniano rodzinę i dobre zdrowie. Mniej ważny okazał 
się spokój, uczciwe życie, praca zawodowa oraz szacunek innych osób. Najmniej 
pożądanymi wartościami były sukces i sława, życie pełne przygód, udział w życiu 
demokratyczno-politycznym.

Podsumowując charakterystykę badanej grupy, należy stwierdzić, że w bada-
niach wzięli udział przede wszystkim mężczyźni, chirurdzy, w wieku 36–45 lat, 
pozytywnie oceniający swoje życie i akcentujący w nim wartości rodzinne.
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iii. WyNiKi BAdAń

Na pytanie, jaką ilością czasu wolnego średnio dziennie Pan/i dysponuje, otrzymano 
zróżnicowane odpowiedzi. W dni powszednie średnio było to 2,3 godziny. Poszcze-
gólni lekarze wskazywali od jednej do pięciu godzin czasu wolnego. W niedziele 
i święta ilość czasu wolnego wzrosła i wynosiła średnio 5,5 godziny dziennie. Ba-
dani wskazywali wymiar czasu wolnego od trzech do dziesięciu godzin dziennie. 
Ośmiu lekarzy spędzało ten czas z rodziną, jeden z przyjaciółmi (rozwiedziony) 
i jeden samotnie (kawaler).

Tabela 1. Formy czasu wolnego, dni powszednie i wolne od pracy (ilość wskazań)

Wybrane formy czasu wolnego
W dni  

powszednie
W weekendy 

i święta

tak nie tak nie

Czytam książki, np. ostatni tytuł: Życie Pi, Szlak łez… 6 4 7 3

Słucham radia, muzyki, np:
rozrywkowej, poważnej, rock, pop… 5 5 5 5

Oglądam TV, ulubione programy:
filmowe, sport, filmy historyczne, fantasy, informacje… 7 3 7 3

Korzystam z komputera, internetu 8 2 8 2

Chodzę na spacery 2 8 8 2

Uprawiam różne formy sportowo-rekreacyjne: tenis, basen, 
rower, taniec, bieganie, gry w hali, rower itp. 6 4 5 5

Realizuję swoje zainteresowania (hobby) 5 5 5 6

Zabawy z dziećmi 3 7 3 7

Rozmawiam z bliskimi 4 6 5 5

Kino, np. tytuł ostatniego filmu:
Anna Karenina, Syberiada, Hobbit, Życie Pi 6 4 5 5

teatr rzadko 1 9 1 9

Wystawy 9 9

inne 0 0

Zarówno w dni powszednie, jak i święta najbardziej popularną formą spę-
dzania czasu wolnego okazało się korzystanie z internetu i komputera. Ponadto 
w dni powszednie w czasie wolnym lekarze oglądali programy telewizyjne (filmy, 
programy sportowe). Ponad połowa badanych (60%) wskazywała także na uczest-
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nictwo w zajęciach sportowo-rekreacyjnych, takich jak: tenis, basen, rower, taniec, 
bieganie, gry halowe czy jazdę rowerem. Taka sama ilość osób deklarowała czytanie 
książek oraz wyjścia do kina. W weekendy i święta, kiedy czasu wolnego było 
więcej, lekarze najczęściej korzystali z interentu i komputera, spacerowali, a także 
czytali książki i oglądali programy telewizyjne.

Popularnością nie cieszyły się takie formy spędzania czasu wolnego, jak: spek-
takle teatralne, wystawy, zabawy z dziećmi. 

W zasadzie lekarze korzystali przede wszystkim z medialnych technik spędzania 
czasu wolnego. Oprócz spacerów, które dominowały w dni wolne od pracy, formy 
czasu wolnego były podobne zarówno w dni powszednie, jak i dni wolne.

W kolejnej części badań próbowano poznać opinie lekarzy na temat kultury 
i kiczu w kulturze. Pytania w tym zakresie były otwarte. Na pytanie dotyczące 
pojęcia kultury lekarze wskazali następujące odpowiedzi:

1. Tworzona dla sfery „duchowej”, ale też właściwe zachowanie.
2.  Wszystkie działania, które rozumieją nasze wnętrze, osobowość, sprawiają 

przyjemność; pozytywne nastawienie do świata.
3. Jest to coś, co znawcy uznają za kulturę.
4. elokwencja, kultura osobista, obycie, wiedza ogólna, wykształcenie.
5. Zachowanie zgodne z regułami.
6. To jest coś, co powinno być przyjemnością dla „ducha”.
7.  Zespół zachowań i norm, które powodują, że życie jest piękniejsze, przy-

jemniejsze – nie są zaś niezbędne z punktu widzenia biologicznego do 
przeżycia człowieka.

8.  Reguły zachowania człowieka, wytwarzane dzieła sztuki, architektury, 
cywilizacji.

9.  Przekazywanie różnymi sposobami i formami poglądów na temat postrze-
gania świata przeszłego, teraźniejszego lub przyszłego.

10. Jest to całokształt zachowań i wytworów materialnych uznanych za kulturę.

W definiowaniu zwracano uwagę na fakt, że kultura to zasady, normy, reguły 
działań, jak również formy materialne wytworów człowieka przekazywane przez 
innych i uznane przez znawców. Podkreślano, że udział w kulturze ma sprawiać 
przyjemność, że kultura odnosi się też do sfery duchowej człowieka, do świata 
jego wewnętrznych przeżyć.

Zapytano badane osoby, jak rozwijają pojęcie kiczu w kulturze. Został on 
określony w następujący sposób:

1.  Nie przedstawia żadnej wartości artystycznej, chociaż czasem jest chwalony 
przez celebrytów czy krytyków.

2. Subiektywna ocena, że coś nam się nie podoba, jest marne, słabe.
3. Jest to coś, co znawcy uznają za kicz.
4. tandeta.
5. Coś paskudnego.
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6.  Myślę, że to jest kwestia gustu. dla mnie to k…i jeleń na rykowisku. dla 
innych może coś innego.

7.  Kicz to coś, co pretenduje do bycia pięknym i wyszukanym, a w istocie 
jest brzydkie, mało wartościowe.

8. Wartości popularne o niskiej wartości oraz poziomie w sztuce i dziełach.
9. Pokazywanie sztuki w kiepskim wykonaniu z jednoczesną mocną reklamą.
10. Jest to całokształt zachowań i wytworów materialnych uznanych za kicz.

lekarze uważali, że kicz w kulturze to coś, co nie przedstawia żadnej wartości, 
jest marne, tandetne, chociaż w wersji marketingowej, komercyjnej pretenduje do 
bycia pięknym, wyszukanym. Wskazywano, że to znawcy określają gusta, podając 
ludziom gotowe oceny wytworów kultury, chociaż z drugiej strony pojawiła się 
wypowiedź, w której badany zwrócił uwagę, że jeżeli dzieło nie przedstawia war-
tości, to jest kiczem pomimo gloryfikowania przez znawców i celebrytów. Badani 
podkreślili subiektywizm i indywidualizm w ocenie kiczu w kulturze.

Badani wskazali przykłady kiczu w kulturze. ich zdaniem przykładami mogą 
być: film Inspektor Bond i oko sprawiedliwości, twórczość Andy’ego Warhola, 
większość najnowszych kreacji mody, jeleń na rykowisku, coś paskudnego, wiele 
współczesnych piosenek, np. disco polo z mało ambitnym tekstem i prostą melodią, 
wiele współczesnych rzeźb, popularne płytkie kryminały i powieści obyczajowe, 
malarstwo, rzeźba, programy typu: „Mam talent”, „Jak oni śpiewają”, krasnal 
w ogródku. Postawiono badanych lekarzy w sytuacji wyboru jednej z dwóch moż-
liwości formy spędzenia czasu wolnego bądź uczestnictwa w określonej dziedzinie 
kultury czasu wolnego.

Tabela 2. Wybory lekarzy form czasu wolnego

Forma czasu wolnego Ilość  
wskazań

Ilość  
wskazań Forma czasu wolnego

Kino 6 czy 4 teatr

Serial 7 czy 3 Wieczór poezji

Książka S. lema lub R. 
Kapuścińskiego 2 czy 8 Książka popularna, np. 

romans czy thriller

Polskie Radio: Program 
drugi 2 czy 8 Radio RmF

Występ kabaretu 8 czy 2 Wystawa malarska

Muzyka poważna 5 czy 5 TVP eska

Kino ambitne, awangardowe 3 czy 7 Kino masowe
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Jak wynika z danych zebranych w tabeli, lekarze częściej preferowali kino 
niż teatr, serial w telewizji niż wieczór poezji. Chętniej sięgnęliby po romans czy 
thriller niż książkę Stanisława lema czy Ryszarda Kapuścińskiego. Woleliby słu-
chać współczesnej muzyki w RMF niż muzyki klasycznej w Programie drugim 
Polskiego Radia. Chętniej poszliby na występ kabaretu niż wystawę malarstwa. 
Częściej wskazywali również kinowy film komercyjny w kinie niż kino ambitne 
czy awangardowe. Równy podział dotyczył muzyki poważnej i współczesnej popu-
laryzowanej przez TVP eska. Wybory badanych wskazują na postawę, którą można 
określić uczestnictwem w kulturze niskiej lub kulturze komercyjnej. Analizując 
zebrany materiał badawczy, można postawić pytanie: czy takie preferencje lekarzy 
nie prowadzą do popularyzacji kultury kiczu wśród form uczestnictwa w kulturze 
czasu wolnego grupy zawodowej uznanej za elity społeczne? 

WNiOSKi

lekarze poprawnie określali pojęcie kultury. W definiowaniu zwracali uwagę na 
fakt, że kultura to zasady, normy działań, formy materialne wytworów człowieka 
przekazywane przez innych i uznane przez znawców. Zaznaczali, że udział w kul-
turze ma sprawiać przyjemność, że kultura dotyczy także sfery duchowej człowieka, 
odnosi się do jego świata przeżyć wewnętrznych. lekarzy uważali, że kicz w kul-
turze to coś, co nie przedstawia żadnej wartości, mimo że w wersji komercyjnej 
może pretendować do bycia pięknym, wyszukanym. Wskazywano na subiektywny, 
mimo pozytywnej oceny specjalistów danej dziedziny, odbiór kiczu w kulturze.

Badani lekarze dysponowali w dni powszednie średnio ponad dwiema godzinami 
czasu wolnego, zaś w dni wolne od pracy mieli ponad pięć godzin czasu wolnego. 

Formy spędzania czasu wolnego nie były zróżnicowane, ich rozkład był po-
dobny w dni powszednie i wolne od pracy. Najczęściej korzystali z medialnych 
form wypoczynku, takich jak: komputer, internet, telewizja. Ponadto czytali 
książki, uczestniczyli w formach sportowo-rekreacyjnych. Badani lekarze nie 
byli zwolennikami uczestnictwa w przedstawieniach teatralnych czy wystawach. 
Niewielu z nich w czasie wolnym poświęcało czas na zabawy z dziećmi, chociaż 
dzieci posiadali, a wartości rodzinne stawiali na pierwszym planie.

Mając wybór, niewielu lekarzy decydowało się na formy uczestnictwa w kulturze 
ambitnej, uznanej za wysoką. Większość badanych preferowało w czasie wolnym 
serial telewizyjny, komercyjną muzykę i kino masowe, w odróżnieniu od teatru, 
wieczoru poezji, wystawy malarskiej czy muzyki poważnej. 

Można podsumować uzyskane wyniki w dwóch perspektywach. Możemy 
przyjąć, że kultura masowa to kultura o niskiej wartości, schlebiająca popularnym 
gustom, zaś w opinii krytyków sztuki i innych artystów nie posiada wartości ar-
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tystycznej. Wówczas warto zaryzykować twierdzenie, że kicz w kulturze obecny 
w formach spędzania czasu wolnego może być rozpatrywany jako pewna postawa 
życiowa lekarzy, pomimo adekwatnego i świadomego definiowania kultury i kiczu 
w kulturze. Jeżeli jednak założymy, że zaliczanie kultury masowej do kiczu jest 
raczej wyrazem arogancji kulturowej niż obiektywną oceną, to wówczas opisane 
wywiady z lekarzami są jedynie optyką przemian preferencji form czasu wolnego 
badanych osób.

Autor zdaje sobie sprawę z faktu, że zaprezentowane opinie dotyczą małej grupy 
osób, że zastosowana metoda niesie także pewne niedoskonałości. Wskazano jednak 
na istnienie potrzeby szerszych badań nad zagadnieniem. Jeżeli zaobserwowane 
zjawisko uczestnictwa w kulturze masowej lekarzy okazałoby się powszechne, 
powstaje pytanie: jaki to może mieć wpływ na kształtowanie świadomości kultu-
rowej elit społecznych w Polsce?
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S t r e s z c z e n i e

Współcześnie obserwujemy zjawisko coraz rzadszego korzystania z form kultury wyższego 
rzędu w czasie wolnym. Powszechne są bierne formy spędzania czasu wolnego. Autor postanawia 
zweryfikować te tezy poprzez badanie sondażowe lekarzy w Białej Podlaskiej. Grupa ta zalicza się do 
elit społeczno-zawodowych, zwłaszcza w małych miastach – co powinno mieć związek z ich czynnym 
i biernym sposobem spędzania czasu wolnego i uczestnictwa w kulturze. Okazało się, że niewielu 
lekarzy wybierało formy uczestnictwa w kulturze ambitnej, uznanej za wysoką. Większość badanych 
preferowało w czasie wolnym serial telewizyjny lub komputer, nie zaś teatr, wystawę malarską czy 
muzykę poważną. Można zaryzykować twierdzenie, że kicz w kulturze obecny w formach spędzania 
czasu wolnego może być rozpatrywany jako pewna postawa życiowa lekarzy pomimo adekwatnego 
i świadomego definiowania przez nich kultury i kiczu w kulturze. 

Słowa kluczowe: kultura, czas wolny, wypoczynek, rozrywka, kicz, lekarze
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PARTiCiPATiON iN CUlTURe ANd FORMS OF SPeNdiNG FRee TiMe  
iN THe dOCTORS’ eNViRONMeNT

S u m m a r y

Today we can observe the phenomenon of rare usage of high culture. Passive forms of spending free 
time are most common. The author decides to verify these theses by conducting a survey among 
doctors in Biała Podlaska. This group is classified as social and professional high society and elite, 
especially in small towns. This should be connected with their active and passive ways of spending 
leisure time and participating in the culture. it appeared that only few doctors choose ambitious, 
high culture. Most of the examined persons preferred TV serial or computer to theatre, art gallery 
or opera. it can be claimed that although the doctors can consciously define kitsch in culture, they 
still choose it in their life attitudes. 

Keywords: culture, leisure, recreation, entertainment, kitsch, doctors




