
JAKOŚĆ CZASU WOLNEGO – SPORY

AKADEMICKIE CZY PRAWDZIWE ŻYCIE…?



Definiowanie czasu wolnego 
- różne podejścia

• Czas wolny jest składową dobrego i godziwego życia.
(Arystoteles)

• Czas wolny to całokształt życia człowieka poza pracą,
a sama ilość czasu wolnego jednostki jest wskaźnikiem
przynależności do określonej klasy społecznej. (T. Veblen)

• Neulingerowski paradygmat czasu wolnego: czas wolny
czysty (pure leisure) - czynności wykonywane dla
przyjemności, czas wolny z pracą (leisure work) – np.
systematyczny trening dyscypliny sportowej.

• Podejście ekonomiczne - czas konsumpcji dochodów
z pracy, zarówno w okresie aktywności zawodowej jak i po
jej zakończeniu.



Czas wolny jest elementem 
niezbędnym do uzyskania:

• Pozytywnych emocji, a co za tym idzie ( w pewnym
uproszczeniu) dobrostanu psychicznego jednostki;

• Możliwości ewaluacji życia jednostki;

• Służy nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji z innymi.



Refleksja o współczesnym 
czasie…



Obecnie czas wolny stał się  obiektem:

• Racjonalizacji i optymalnego zagospodarowania;

• Naukowego zarządzania;

• Przejawiana treści narcystycznych;

• Przyspieszenia.



Grupy ubogie i zasobne w czas wolny a poziom zamożności
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Co chcielibyśmy robić w czasie wolnym 
przy nieograniczonych środkach?

Badanie Eurobank na próbie 974 Polaków wieku co najmniej 18 lat. 
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Czas wolny – wymiar realny
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Kilka przykładów…



City Placement

• Tzw. set jetting jest jednym z obszarów turystyki, który
na świecie dynamicznie rozwinął się ̨ w ciągu ostatnich
lat.

• Terminem tym określa sie ̨ podróżowanie do miejsc
znanych z filmów, seriali telewizyjnych, książek lub też
w jakis ́ inny sposób powiązanych z nimi (np. przez
wystawy poświęcone filmom).



Wystawa „Ojca Mateusza” w 
Sandomierzu – dotknąć realnie serialu



Europejskie Centrum Bajki 
Pacanów 

– czas rodzinny w Polsce



Czas wolny pełen endorfin
…człowiek szczęśliwy to ten, który ma wiele relacji…



Imprezy biegowe
– ożywcza moc sportu



Zawody 
triathlonowe



Wirtualizacja czasu wolnego
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Gracze

Przykład połączenia sportowca i esportowca – PashaBiceps



Treningi – refleksomierz



https://zdrowigracze.pl/category/sport-i-
zdrowie/

https://zdrowigracze.pl/category/sport-i-zdrowie/


W podsumowaniu…

• Czas wolny jest immanentną składową dobrostanu
psychicznego, a co za tym idzie - pozytywnej oceny
własnej jakości życia.

• Obserwujemy rozdarcie jednostki pomiędzy
powinnościami a czasem wolnym dla siebie.

• Nuda w czasie wolnym obniża postrzeganie własnej
jakości życia.

• Czas wolny przeżywany w realności lub przestrzeni
wirtualnej jest wieloaspektowy, trudny do zbadania ale
niezwykle ważny dla samej jednostki…



Czymże jest czas (wolny)…?
Jeśli nikt mnie o to nie pyta – wiem.

Jeśli pytającemu usiłuję wytłumaczyć – nie wiem…



Dziękuję za uwagę
malgorzata.bombol@sgh.waw.pl


