
 

W poszukiwaniu wolnego czasu 
 

 

Nieważne, w jakim badaniu, nieistotne, na jakiej grupie, wynik jest 

wciąż takisam – nikt nigdy nie ma wolnego czasu. Jednak im bardziej 

się przyglądamy temu zjawisku, tym bardziej widzimy, że ten brak 

czasu jest pozorny. Obserwacje pokazują, że brak jest raczej w g owie 

niż w rzeczywistości. Pierwszy i najważniejszy powód – w naszym 

społeczeństwie nie wypada mieć wolnego czasu. 

Dlaczego? Bo przyznanie się do tego, że ma się wolny czas, oznacza 

często między innymi, że: 

-Jesteśmy leniwi 

-Jesteśmy nieudacznikami 

-Coś z nami jest po prostu nie tak 

-Nikt nas nie chce 

-Jesteśmy bezrobotni 

-Nie mamy przyjaciół 

To, że nie wypada mieć wolnego czasu, powoduje, że definicja tego, co to właściwie oznacza 

mieć wolny czas, jest zgo a odmienna w różnych grupach. Studenci do „zapracowania” 

zaliczają absolutną konieczność spędzenia kilku godzin na Facebooku, obejrzenia serialu czy 

rozmowę przy piwie. To nie jest wolne, tylko jest to czas, który trzeba spędzić i trzeba 

wszystkie te czynności wykonać, a skoro tak, to wcale nie jest on wolny. 

Kiedy dzieci dorastają, matki zaczynają mieć więcej wolnego czasu. Kobieta nie bardzo wie, 

co ma z tym fantem zrobić. Czuje często, że chyba coś jest nie tak, bo skoro ten czas ma, to 

znaczy, że nie poświęca go dziecku, czyli nie jest najlepszą matką. A jak wszyscy wiemy, nie 

ma nic gorszego na świecie niż matka, która nie jest doskona a. I tak, ogarnięta obsesją, że 

musi być najlepszą matką Polką, natychmiast znajduje sobie zajęcie. Jakiekolwiek, byleby 

tego czasu nie mieć. Klucz jest tylko jeden – nie może to być zbyt widoczne, czyli raczej nie 

pójdzie na lekcje tańca (chyba że ma naprawdę już dorosłe dziecko, na tzw. wylocie), no bo 

wtedy wszyscy (a najbardziej sąsiedzi i teściowa) wiedzą, że ma wolny czas. Za to układanie 

pasjansa na komputerze jest jak najbardziej właściwe, bo to przecież chwila edukacji. Dobre 

jest oglądanie czasem serialu, bo przy okazji można spokojnie zjeść obiad, itd. 

We wszystkich badanych grupach znajdują się ludzie, którzy są tak przerażeni faktem, że 

będą mieli ten wolny czas, że robią wszystko, żeby go nie mieć. Ale są też tacy, którzy 

rozumieją, że mamy tyle wolnego czasu, na ile się zdecydujemy. Mają oni poczucie, że jest to 

kwestia wyboru, że nikt nigdy nie powiedzia , że musimy dużo zarabiać. Ci, którzy mają 

więcej wolnego czasu, prezentują często postawę: OK, może mam mniej pieniędzy, ale za to 

częściej robię to, co lubię, np. spędzam czas z dziećmi itd. To, czym różnią się ci przerażeni 

od tych zadowolonych, to jedynie to, jakie mają w głowie defnicje i ile rzeczy narzucają sobie 

z metką „muszę”. 

Julia Izmałkowa  



„– Czy jest panu przykro, że pracuje pan w wolny dzień? 

– Nie, bo dla mnie wolny dzień nie jest wtedy, kiedy mam wolne”. 

 

I bardzo wszystkim tego życzę – poczucia, że to MY decydujemy, kiedy mamy wolne, a więc 

akceptacji faktu, że czas jest dla nas, a nie my dla czasu. 

 


