16

Dzierżymir Jankowski, Czas wolny doniosłym problemem edukacji kulturalnej
(Tekst stanowi poprawioną wersję rozdziału VII pt. Czas wolny istotnym czynnikiem jakości życia i wyzwaniem dla edukacji kulturalnej, w: D. Jankowski, Pedagogika kultury. Studia i koncepcja. Kraków 2006, Oficyna Wydawnicza IMPULS).

Związek problematyki czasu wolnego i edukacji kulturalnej
Problematyka edukacji kulturalnej przekracza chronometryczne granice czasu wolnego. I jest tak w każdym jej rozumieniu, dającym się zrekonstruować na podstawie lektury piśmiennictwa jej poświęconego (jako edukacja humanistyczna, edukacja estetyczna czy – szerzej - edukacja kulturalna. Składnikiem tej ostatniej staje się wtedy też edukacja estetyczna. Ale należy do niej ponadto edukacja aksjologiczno-moralna, emocjonalna, obyczajowa, rekreacyjno-ludyczna, medialna oraz - wolnoczasowa) Por. m.in.: D. Jankowski (red.), Edukacja kulturalna w życiu człowieka. Kalisz 1999, Instytut Pedagogiczno-Artrystyczny UAM; D. Jankowski, Edukacja kulturalna. W: Encyklopedia Pedagogiczna XXI Wieku, pod red. T. Pilcha. Warszawa 2003.. Te jej zakresy stanowią z kolei doniosły składnik edukacji ogólnej. Bez ich uwzględnienia edukacja ogólna byłaby jedynie nauczaniem oraz stymulowaniem i wspomaganiem uczenia się, a to byłoby stanowczo za mało. 
Tak pojmowana edukacja kulturalna obejmuje zjawiska, procesy i działania należące do wielu płaszczyzn działalności edukacyjnej, też szkolnej, pozaszkolnej, poszkolnej, medialnej, w ich wymiarach świadomych i intencjonalnych, ale również spontanicznych, na różnych poziomach zorganizowania i samoorganizowania. 
       Jednak czas wolny człowieka staje się bezcenny dla tworzenia sytuacji sprzyjających realizacji celów edukacji kulturalnej. To w jego ramie czasowej jednostka oddaje się z własnego wyboru różnym czynnościom komunikowania symbolicznego, a więc osiąga możliwość w pełni podmiotowego uczestnictwa kulturalnego warunkującego w wysokim stopniu jej osobową samorealizację. 
Czas wolny w społeczeństwie postindustrialnym i informacyjnym oraz demokratycznym jawi się jako istotny czynnik jakości życia ludzi. I on stawia dziś poważne wyzwanie całej edukacji, a w nim szczególnie edukacji kulturalnej.
Przeczytaj ciąg dalszy tekstu
     Na podstawie literatury polskiej i obcej, jaka się pojawiła w latach 60. i 70. ub. wieku, gdy wzrosło zainteresowanie socjologów i pedagogów problematyką czasu wolnego Jan Daniecki, Czas wolny – mity i rzeczywistość. Warszawa 1967; J. Daniecki, Jedność podzielonego czasu, Warszawa 1970; R.J. Clayne, Leisure and Recreation: Introduction and Overview. Brigham Young University. Philadelphia 1977; Zygmunt Dąbrowski, Czas wolny dzieci i młodzieży, Warszawa 1966; Maksymilian Siemieński, Z badań nad działalnością kulturalno-oświatową w Nowej Hucie. Budżet czasu pracownika a możliwość jego uczestnictwa w działalności kulturalno-oświatowej, Wrocław, Warszawa, Kraków 1961; Vera Tapilina, Typologia sposobów wykorzystania czasu wolnego przez ludność wiejską, W: Roczniki Socjologii Wsi, tom XIV, 1976; M.H. Neumeyer, Leiseure and Recreation, New York 1949; N.P. Miller, D.M. Robinson, The Age of Leisure. Wadsworth Publishing Co. Belmont 1963; Aleksander Kamiński, Czas wolny i jego problematyka społeczno-wychowawcza. Warszawa, Wrocław, Kraków 1965; Witold Kula, Czas wolny, w: Polityka 1992, nr 3; Joffre Dumazedier, Vers une civilisatione du loisier? Paris 1972; Edmund Wnuk-Lipiński, Czas wolny. Współczesność i perspektywy. Warszawa 1975., można było utwierdzić się w przekonaniu, że czas wolny jest wielkim sukcesem i dobrodziejstwem naszej cywilizacji, posiada nadzwyczajną wartość społeczną i stwarza ludziom ogrom możliwości samorealizacji. 
     W konfrontacji z awersyjnymi doświadczeniami w różnych okresach historycznych na wszystkich kontynentach świata, w tym w najbliższym doświadczeniu Polaków okresie stalinowskim i tzw. realnego socjalizmu, nielubianej, a często degradującej osobowościowo, wyalienowanej i nietwórczej pracy, w świadomości wielu ludzi przeznaczeniem ludzkości stało się powiększanie czasu wolnego, tworzące jego podmiotom szansę bogatej aktywności rekreacyjno-zabawowej, kulturalnej i edukacyjnej. To powiększanie się czasu wolnego miało też służyć poprawie zdrowotności społeczeństw. Istotne też były oczekiwania, zwłaszcza środowisk intelektualistów i działaczy społecznych, że obszar czasu wolnego stanie się ważnym podłożem rozwijania silnych więzi społecznych, zwłaszcza w skali mikro i mezo. 
     Te wielkie nadzieje związane z czasem wolnym ze zdwojoną siłą wybuchły w Polsce w latach 80. Rodziły wówczas powszechne oczekiwanie i masowe żądanie redukcji czasu pracy, wolnych sobót, zwiększenia dni świątecznych wolnych od pracy, dłuższych urlopów, przyznawania uprawnień do przyśpieszonych emerytur. Ludzie w swej niecierpliwości wobec własnego położenia bytowego, będącego składnikiem i wynikiem narastającego kryzysu ekonomicznego i ustrojowego państwa, a zwłaszcza politycy, zakłamywali racje ekonomiczne i społeczne obniżania wymiaru pracy, realizując intencje polityczne ugrupowań aspirujących do przejęcia władzy, a potem rywalizujących o wysoką pozycję wewnątrz struktur władzy. W ten sposób hasło „czas wolny od nadmiaru pracy” uległo politycznej instrumentalizacji. 
     Atmosfera ta przeniosła się też na płaszczyznę edukacji szkolnej. Mimo wprowadzenia pięciodniowego tygodnia zajęć nie ustają dążenia do dalszego zmniejszenia godzin lekcyjnych i, generalnie, obciążeń uczniów obowiązkami szkolnymi. Ta tendencja, a w tym rzeczywiste powiększanie się czasu wolnego, zwłaszcza średniego (weekendowego i świątecznego) i wielkiego (wakacyjnego), przy rosnącej zamożności znacznej części społeczeństwa i wolnym dostępie do bogatych środków kultury oraz form współżycia społecznego, aktualizuje rosnącą troskę społeczeństwa i jego instytucji o treść i formy spędzania czasu nie obciążonego zewnętrznie ustanawianymi obowiązkami i rytuałami.
      Młodzież o dużym poczuciu obowiązkowości i spełniająca swoją rolę ucznia w sposób perfekcyjny, jest obciążona szkołą w stopniu znaczącym. Ale jaki odsetek ogółu uczących się stanowią tacy uczniowie? Pozostali, a tych jest zdecydowana większość, nie są szkołą przeciążeni. Awersyjność tej instytucji i, co się z tym wiąże, niski próg „zmęczenia” uczniów szkołą ma inne, bardziej merytoryczne źródła. Przede wszystkim jest nim sam model szkoły „zeskolaryzowanej”, tzn. historycznie ukształtowanej, ale nieadekwatnej do warunków, w których obecnie realnie przebiegają lub mogą przebiegać procesy edukacyjne. W skutek tego liczne doniosłe funkcje edukacyjne współczesnego społeczeństwa nie są zadowalająco realizowane lub są ewidentnie zaniedbywane. 
      W latach 90. ub. wieku powszechny stał się w Polsce 5-dniowy tydzień pracy, z łącznym wymiarem 42, a następnie 40 godzin. Także pięciodniowy tydzień nauki szkolnej i studiów w uczelniach wyższych. Trzeba ponadto uwzględnić fakt, że liczne grupy zawodowe miały już wówczas krótszy obligatoryjny tygodniowy wymiar pracy, co wiązało się bądź ze szkodliwością zdrowotną wykonywanej pracy lub stanowiło kontynuację utrwalonego przywileju społecznego, a uwzględniając święta, urlopy i okresy zwolnień chorobowych faktyczny tygodniowy wymiar pracy całej populacji zatrudnionych de facto nie przekraczał 35 godzin.
      Dawny społeczny sukces walki o 8-godzinny dzień pracy w sześciodniowym tygodniu pracy z przełomu wieku XIX i XX stał się dla nowych pokoleń końca XX wieku czymś świadomościowo bardzo odległym, zamazanym w pamięci. 
Dominowało już wtedy fałszywe przeświadczenie, i do dziś wielu ludzi, zwłaszcza młodych, je pielęgnuje, że to właśnie udziałem obecnych pokoleń jest wielka udręka związana z nadmiernym obciążeniem pracą zarobkową, i, że jest to źródłem wielu zagrożeń zdrowia, kłopotów z wychowaniem dzieci w rodzinach, niemożnością oddawania się zamiłowaniom i korzystaniu z dostępu do kultury wysokiej, uprawiania bardziej ambitnych form rozrywki i zajęć współżycia społecznego, w tym działalności społecznikowskiej. 
      Poczucie nadmiaru pracy w budżecie czasu dobowego, tygodniowego czy rocznego może mieć związek z obciążeniami psychicznymi wynikającymi z eskalowanej rywalizacji zawodowej, z zagrożeń zachowania posiadanej pracy, z wymogami dalszego dokształcania się i doskonalenia zawodowego, co w doświadczeniu wielu ludzi kojarzy się z już wcześniej nabytą awersyjnością do czynności uczenia się, a także z niestabilnością w systemie organizacji pracy i wykonywanych zadań. 
     Te zagrożenia i uciążliwości dotyczą tylko części dorosłych i ludzi młodych. W populacji obywateli kraju równolegle przecież rośnie liczba osób dysponujących ogromem czasu wolnego, a do nich nie należą jedynie renciści, emeryci, bezrobotni, młodzież nie ucząca się i niepracująca, ale też ludzie, którzy ujawniają skłonność do minimalizowania swojego osobistego zaangażowania zawodowego czy szkolnego. W tym ostatnim przypadku wielkość „czasu wolnego niewydzielonego” bywa bardzo duża. Oprócz czynnika organizacji, także za sprawą niezaangażowanych postaw części ludzi wydajność pracy i efektywność nauki jest w Polsce niestety nadal bardzo niska.
     Tendencja realnego zwiększania czasu wolnego od pracy zawodowej w całej populacji młodocianych i dorosłych jest jednak trwałą cechą naszych czasów, znajduje odzwierciedlenie w publicznych wystąpieniach pracowników i ich związków oraz jest potwierdzana publikowanymi danymi statystycznymi.
     Zdając sobie sprawę z sytuacji ludzi dysponujących coraz większym czasem wolnym i z otwierających się w ten sposób nowych możliwości rekreacyjno-ludycznych oraz edukacyjnych, a także rodzących się licznych nowych zagrożeń społecznych wynikających z rosnących budżetów czasu wolnego w sytuacji nierozwiniętych potrzeb kulturalnych, zaczęto wymagać od instytucji oświatowych zintensyfikowania działań wychowawczych wśród dzieci i młodzieży, by pokolenia wstępujące zostały lepiej przygotowane do aktywności w czasie wolnym. 
     Potrzebie przydania wyższej wartości czasowi wolnemu miała służyć praca oświatowo-kulturalna rozwijana wśród młodocianych i ludzi dorosłych (różnie nazywana: pracą kulturalną, działalnością kulturalno-oświatową, pedagogiką czasu wolnego, kreacją artystyczną, aktywizacją kulturalną, animacją społeczno-kulturalną). W ostatnich dekadach ub. wieku w krajach europejskich - na Wschodzie i na Zachodzie - rozwijany był szeroki ruch społeczny organizowania takiej działalności, wielorako wspierany przez instytucję państwa, nawiązujący do ideologii i tradycji o różnym rodowodzie i zabarwieniu społeczno-politycznym. I pedagogika na to wyzwanie odpowiedziała Maksymilian Siemieński, Z badań nad działalnością kulturalno-oświatową ..., op.cit.;. Aleksander Kamiński, Czas wolny ..., op.cit.; Marek Ćwiakowski, Problemy społeczne wolnego czasu, Warszawa 1967; Z. Dąbrowski. Czas wolny dzieci i młodzieży, op.cit.; D. Jankowski, Główne pytania dotyczące czasu wolnego stawiane przez współczesną socjologię i pedagogikę, w: D. Jankowski (red.), Z badań naukowych kaliskich pedagogów. Zeszty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Z. 3, Kalisz 1997; D. Jankowski, Czy potrzebna jest nowa pedagogika czasu wolnego?, w: D. Kubinowski (red.), Kultura, wartości, kształcenie. Księga dedykowana Profesorowi Januszowi Gajdzie, Toruń 2003.
      Przedstawiony tu wielce uproszczony obraz ukazuje jedynie główną tendencję rozwoju wielce złożonej problematyki czasu wolnego i jego związku z kulturą w minionych dekadach XX wieku. 
     Obecnie nie maleje atrakcyjność dysponowania dużym budżetem czasu wolnego. 
Czas wolny współczesnego człowieka nie jest jednak tak naprawdę całkowicie wolny, gdyż podlega wielu ekonomicznym, społeczno-kulturowym i nawykowym ograniczeniom, o silnym uwarunkowaniu środowiskowym (lokalnym i klasowo-warstwowym). 
Czy jednak, mimo barier zewnętrznych (kulturowych) i wewnętrznych (psychicznych), jednostka, podmiot swojego czasu, może sam, bez pomocy z zewnątrz, odegrać rolę kreatora kulturalnie i edukacyjnie wartościowego sposobu spędzania rosnącego czasu wolnego? To pytanie wymaga szerszej analizy zjawiska czasu wolnego, gdyż w sytuacji wielorakich przekształceń ekonomicznych, technicznych i społecznych rozwijającego się społeczeństwa informacyjnego rodzi się potrzeba nowego spojrzenia na czas wolny, jego relacje z innymi czynnikami rozwoju społeczno-gospodarczego, na oczekiwaną realizację nowego, bo demokratycznego i kreatywnego typu relacji interpersonalnych ludzi i tworzenia się nowych struktur ładu światowego. Z tamtych przekształceń wynikają nowe napięcia i problemy.
      Obecnie, wobec narosłej dużej wiedzy oraz własnych, niekiedy jakże przykrych, a nawet tragicznych doświadczeń ludzi z niespełnieniami i zagrożeniami związanymi z czasem wolnym, i nierzadko jego nadmiarem, przekraczającym indywidualne i zespołowe możliwości konstruktywnego spożytkowania, rośnie zainteresowanie jakością czasu wolnego. 
     Analizy wymagają aspekty pedagogiczne jego przekształceń strukturalnych, wartościowanie go przez podmioty tego czasu i praktykowane preferencje zajęciowe, a także narastające zagrożenia społeczne, kulturalne i osobowościowe, które - w warunkach kulturalnych, społeczno-ekonomicznych i prawnych społeczeństwa demokratycznego i kształtowania się społeczeństwa informacyjnego rodzi ten powiększany czas. 
     W eksploracji "kultury przyszłości” i dla pedagogiki kultury ten wątek nie może być nieobecny, gdyż kulturę nigdy i nigdzie nie można sprowadzać do warsztatów twórców i do wytworów, a każde jej bardziej adekwatne ujęcie, nawet, gdy ją zawężamy do kultury symbolicznej, wiedzie nas do egzystencji kulturalnej ogółu ludzi. Egzystencja ta ma określone ramy chronometryczne, w tym głównie związane z czasem wolnym, i - w swej istotnej części - redukuje się do właściwych dla niego środowiskowo uwarunkowanych typowych zachowań.
Źródła osłabienia pedagogicznego rozpoznawania czasu wolnego
W latach 80. i 90. zmalała podaż literatury pedagogicznej podejmującej ogólną problematykę wychowania do czasu wolnego. Skąd się jednak wzięło to osłabienie zainteresowań problematyką edukacji wolnoczasowej?
     Wśród wielu przyczyn widocznego wśród pedagogów uwiądu ogólnych zainteresowań czasem wolnym kilka z nich wydaje się być głównymi. 
     Przede wszystkim wymienić tu należy "skażenie" dyskursów pedagogicznych ideologiami antypedagogicznymi i skrajnie liberalnymi. Tacy teoretycy, jak Ekkehard von Braunműhl E. Braunműhl, Antipädagogik. Weinheim 1975. czy Hubertus von Schoenebeck H. Schoenebeck, Antypedagogika w dialogu (1985), tłum. polskie Kraków 1994, Oficyna Wydawnicza IMPULS. nie pozostawiają żadnej wątpliwości, co do osobistej odpowiedzialności jednostki także za swój czas [w tym, co oczywiste, przede wszystkim za czas wolny], w tym odpowiedzialności dziecka, które "wie lepiej od innych, co dla niego jest dobre", negując jakiekolwiek prawo do wkraczania na ten "obszar" z intencją wychowawczą, czy z jakąkolwiek inną intencją „sterowniczą”. 
Już wcześniej tendencję nie krępowania dziecka w jego aktywności wyrażały nurty pedagogiki permisywnej, dopuszczającej jedynie ofertę, dyskusję i zachętę, czy tzw. pedagogiki wyzwolenia, zorientowanej na odkrywanie i rozwijanie możliwości dyspozycjonalnych, czy też pedagogiki radykalnego humanizmu, sprzyjającej i wspomagającej rozwój Por. m.in. B. Śliwerski, Współczesne teorie i nurty wychowania. Kraków 1998, wraz z bogatą bibliografią przedmiotu..
Z kolei poglądy skrajnych liberałów sferę czasu wolnego zaliczają konsekwentnie do sfery osobistej jednostki, a ta dopuszcza tylko działanie rynku usług. 
     Innym powodem jest drastyczne zawężenie się w minionych ostatnich dekadach możliwości ekonomicznych państwa (nie tylko w Polsce, choć skala tego zjawiska jest u nas wyraźnie silna i stanowi jeden z najbardziej dotkliwych niedostatków edukacji i bytu), w czego wyniku praktyka edukacji wolnoczasowej, rozrywki i wypoczynku dzieci i młodzieży pozbawiona została strumienia państwowych środków finansowych, gdy tymczasem inne struktury publiczne [np. gminy] nie rozwinęły tych kosztownych działań i nie skompensowały niedostatki osłabionego udziału państwa. Wobec zawężenia się w skutek tego pola działań edukacyjnych zmalało też zainteresowanie badawcze. 
      Równolegle rynek zareagował na wzrastające zapotrzebowanie na wiedzę praktyczną, obejmującą organizację różnorodnych zajęć rekreacyjno-ludycznych i rozwinął usługi z tego zakresu. Wskaźnikiem tego jest podaż bogatej literatury poradniczej, w czym dużą rolę spełnia też prasa, a zwłaszcza tygodniki "kolorowe", reklama ulotkowa i mass-medialna oraz uruchomione intratne usługi: siłownie, dyskoteki, kluby karatekowe, ujeżdżalnie koni, koncerty rockowe, wielkie widowiska sportowe, sprzedaż kaset video, CD, DVD, itp. 
Śledząc te poczynania "rynku rekreacyjnego" można by wysnuć jednak błędny wniosek, że wypełnił on lukę, jaka się wytworzyła po zapaści zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dzieci i młodzieży organizowanych przez instytucje publiczne oświaty, kultury, sportu i rekreacji. 
Tymczasem powstałą lukę rynek wypełnił nader selektywnie, tylko w tych zakresach działań wolnoczasowych, które nadawały się do uzyskania łatwego zysku, i tu nawet rozwinął określone potrzeby i jednocześnie skanalizował określone sposoby ich zaspokajania, co jednak nie ma wyłącznie pozytywnego znaczenia. Często działania rynku stają się silnie patogenne, i jest to tendencja wzrostowa, czego najwyraźniejszymi wskaźnikami są, ale niestety nie jedynymi, bójki i towarzyszące im zniszczenia materialne oraz szkody moralne towarzyszące wielkim meczom piłki nożnej, chuligańskie wybryki związane z dyskotekami, brutalizacja stosunków interpersonalnych, w tym także form współżycia seksualnego, pijaństwo oraz narkomania młodzieży, osłabienie więzi i współdziałania z dorosłymi. 
     Ekspansja mass-mediów, a zwłaszcza telewizji i technik jej towarzyszących, np. video, ale także prasy "kolorowej", wypierającej wśród młodzieży skutecznie czytelnictwo literatury pięknej, ekspansja rynku gier komputerowych i „buszowania” po bezkresnych zasobach internetowych, działających na dzieci i młodzież jak nowy, modny "narkotyk", spowodowała "zawłaszczenie" znacznej części czasu wolnego ludzi, pozbawiając ich niekiedy poczucia psychicznej swobody dysponowania nim, będąc formą nowego zniewolenia. Temu zresztą towarzyszą jeszcze inne ujemne zjawiska, czym zajmę się w dalszej części opracowania. 
Ponieważ mass-media i nowe media (komputer, Internet, wirtualizacja multimedialna, telefonia komórkowa) stanowią główny zestaw domowych środków aktywności kulturalnej, i to nadal środków z wielu względów atrakcyjnych dla większości ludzi, wszelkie pozadomowe inicjatywy aktywności kulturalnej napotykają na wielkie utrudnienia, a odnośne zajęcia jawią się licznym ludziom wręcz jako niedostępne [intelektualnie, emocjonalnie, ale też ekonomicznie; ten ostatni czynnik bywa zresztą nadmiernie eksponowany, stanowiąc łatwe usprawiedliwienie dla braku indywidualnych wysiłków przekroczenia zaklętego kręgu medialnego i rówieśniczego postrzegania świata]. Nie sprzyja to rozwijaniu więzi wspólnotowych i zrzeszeniowych, nie tworzy też klimatu dla wspierania działań wspomagających bogacenie "repertuaru” zajęć wolnoczasowych. Osłabia też świadomość znaczenia edukacji wolnoczasowej.
     Dla kultury czasu wolnego nie jest też bez znaczenia socjalne ubóstwo licznych kategorii społecznych, co w zestawieniu z małą mobilnością zawodową zwłaszcza ludzi z niskim wykształceniem oddala perspektywę pełnowartościowego uczestnictwa w konstruktywnym działaniu zawodowym, edukacyjnym i kulturalnym. 
Grupy ludzi o niskim wykształceniu są najmniej podatne na zabiegi zmierzające do wzbogacenia ich zajęć czasu wolnego; nie mają też najczęściej środków pokrywających choćby w stopniu minimalnym materialnych kosztów tych zajęć; najczęściej też nie posiadają rozwiniętych stosownych nawyków ponoszenia z własnego budżetu wydatków na kategorycznie nie konieczne środki czy usługi. Ten czynnik socjalny i nawykowy zawęża pole działań wolnoczasowych stosunkowo dużej części społeczeństwa. 
Sytuacja ta sprawia, że słabną przeświadczenia ludzi zatroskanych czasem wolnym dzieci, młodzieży i dorosłych, że jest sens podejmowania zabiegów edukacyjnych służących rozwojowi edukacji wolnoczasowej. 
      Do aktywnego i twórczego spędzania czasu wolnego nie można przygotować w drodze kursowego przekazywania wiedzy, połączonego z perswazją. A edukacja jest kojarzona głównie z taką strategią. To może stanowić jedynie komplementarny nurt szeroko rozwiniętych działań animacyjnych. 
Właśnie działania wolnoczasowe, inicjowane w ramach instytucji kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych i edukacyjnych, nie koniecznie w formach zbiorowych, ale też indywidualnych, mogą pomóc jednostce - podmiotowi tego czasu - rozwijać swoje potrzeby, gromadzić nowe doświadczenia, kształtować stosowne nawyki i czynnie współkształtować środowisko ludzi aktywnie i twórczo spędzających czas wolny. Bez takiego środowiska [korzystnego kontekstu społecznego] jednostka pozbawiona zostanie cennych stymulatorów własnej ambitnej aktywności wolnoczasowej, pokonującej bariery i przekraczającej zwyczajowo ustalone środowiskowe standardy. 
      Kontrowersyjność i złożoność współczesnej problematyki czasu wolnego
Czas wolny jest czasem wolnym wtedy, gdy jednostka, jego podmiot, może nim swobodnie dysponować i wypełniać go zajęciami ulubionymi. 
Z tego wynikają dwie zasady: 
	jednostka musi pożądać posiadanie wolnego czasu i go chronić, jako dużą wartość, bo jest on jej niezbędny do czegoś, co szczególnie ceni, i 
	musi on być konkurencyjny z innymi kategoriami czasu, np. czasem przeznaczonym na funkcje biologiczne, na funkcjonowanie zawodowe czy zorganizowaną naukę szkolną. 

A więc czas wolny, to bynajmniej nie czas próżniaczy [czas nicnierobienia!]. To również nie czas niezajęty, pusty [temps inoccupé - J. Dumazedier]. Jest to czas, który ma swoją wartość dla jednostki. 
      I tu pojawia się pierwsze ważne pytanie: czy wzrastający ogół ludzi dysponujących stosunkowo dużą ilością czasu wolnego, traktuje go jako wysoką wartość i wypełnia go zajęciami, które stanowią dla nich dobrodziejstwo: bogatą zabawą, rozrywką, czynną regeneracją sił psychofizycznych, twórczością, bogatymi w treść stycznościami społecznymi, które, jeśli są oparte na zespołowym działaniu skupionym na realizacji celów wartościowych, wzbogacają więzi społeczne ludzi? Można wątpić, czy ogół użytkowników czasu wolnego tak go właśnie ceni i robi z niego użytek dla realizacji jego możliwych, a zarazem jakże potrzebnych wielorakich funkcji. 
      Tocząca się w Polsce walka o dalsze powiększenie czasu wolnego przez skrócenie czasu pracy zawodowej, przez obniżenie wieku emerytalnego, dozwolenie całym załogom niektórych zakładów pracy przechodzenia na wcześniejsze emerytury, itp., w małym stopniu jest podyktowana dążeniem do powiększenia tej wartości, jaką jest czas wolny, a w znacznie większym stopniu dążeniem do uwolnienia się od ciężaru pracy podstawowej, po to by zdobyć swobodę dla dodatkowej pracy lub pozbyć się w ogóle ciężaru pracy. 
Co przemawia za tą tezą? Przede wszystkim gorliwość, z jaką miliony ludzi na pniu "sprzedaje" swój czas wolny, z reguły zawsze wtedy, gdy nadarzy się taka okazja. I to nie obejmuje wyłącznie ludzi biednych, którzy muszą sprzedać także swój czas wolny, aby utrzymać minimalny standard materialny, ale także ludzi bogatych, którzy chcą być jeszcze bardziej bogaci. 
Zresztą zjawisko przeznaczania czasu wolnego na dodatkową pracę jest od dawna znane, zwłaszcza na Zachodzie, gdzie pisano na ten temat dużo już w latach 60. ub. wieku. 
      Czy nie jest to wystarczającym sygnałem, że w przypadku licznych ludzi potrzeby wolnoczasowe pozostały nierozwinięte? Prawdopodobnie są one ukształtowane na niskim poziomie, na poziomie odczuwanej potrzeby prostej regeneracji sił psychofizycznych, czemu wystarczająco służy bierne odpoczywanie, łatwa, niewymagająca wysiłku rozrywka i sam fakt utrzymywania kontaktu społecznego (funkcja fatyczna). I nic ponad to.
      Podobnie można konkludować inne zjawisko, a mianowicie zjawisko marnowania czasu wolnego na byle jakie zajęcia, pozbawione jakiejś doniosłej treści i konstruktywnego znaczenia dla życia jednostki i dla jej rozwoju, czy rozwoju bliskich jej grup społecznych, takich zwłaszcza, jak rodzina, grupa rówieśnicza, koleżeńska, sąsiedzka, itp. 
Wyczekiwanie na to, co się zdarzy [przed budką z piwem, na przysłowiowym rogu ulicy, czy przed "magicznym" telewizorem, lub gdziekolwiek indziej], bez jakiegokolwiek wysiłku, by podporządkować go jakimś wartościowym celom, nadać swojemu czasowi wolnemu jakiś plan, jakoś go zracjonalizować w perspektywie swojego dnia, tygodnia, miesiąca, roku, w czym przecież też może być sporo miejsca na zachowania spontaniczne, na kontemplację, na odprężenie i wypoczynek. Element spontaniczności jest w czasie wolnym ważny, szczególne znaczenie spełnia u dzieci, ale nadmierne jego eksponowanie przez młodzież i dorosłych oznacza skazanie go wyłącznie na zewnętrzny splot okoliczności i pozbawienie siebie możliwości samorealizacyjnych.
Trzeba nisko wartościować swój czas wolny, jeśli tak łatwo się go wyłącza z obszaru swoich dążeń. Dla człowieka nicnierobienie czy bylecorobienie nie może stanowić wartości autotelicznej. Wartość autoteliczną może mieć to, co w jego ramie się dzieje, dokonuje, urzeczywistnia!
     Zjawisko marnotrawienia czasu wolnego można też wytłumaczyć prymitywnym skanalizowaniem sposobów zaspokajania potrzeb, wyuczonych w toku socjalizacji, a ta kanalizacja Por. m.in. S. Kowalski, Socjologia wychowania w zarysie, Warszawa 1974, s. 307. jest przecież jedną z ważniejszych funkcji wszelkiej socjalizacji, w tym także socjalizacji intencjonalnej i zorganizowanej, czyli wychowania. Oznacza to, że współczesne instytucje wychowawcze (szeroko rozumiane, wraz ze zrzeszeniami i instytucjami parawychowawczymi, np. kulturalnymi) nie kompensują w stopniu wystarczającym, a choćby nawet w stopniu minimalnym, niedostatków socjalizacji i enkulturacji pierwotnej – już wcześniej wyuczonych sposobów zaspokajania potrzeb [w rodzinie, grupach rówieśniczych, kręgach sąsiedzkich, itp.].
      Z całą wyrazistością staje przed nami dziś pytanie o to, jak ludzie postrzegają czas wolny, jak go wartościują, jakie funkcje mu przypisują, gdyż te subiektywne i intersubiektywne [w postaci funkcjonujących w danym społeczeństwie schematów i stereotypów ujmowania czasu wolnego] uwarunkowania tworzą realną rzeczywistość społeczną czasu wolnego i sposobów jego spędzania. Ale właśnie takie pogłębione badania nad niewątpliwym kryzysem czasu wolnego i jego transformacją nie są prowadzone, a ich wyniki publikowane [przynajmniej nie są one znane autorowi tego opracowania]. 
      Tymczasem do rozpoznania pozostaje kilka kluczowych problemów. 
Przede wszystkim na nowo staje pytanie o to, czym się różni czas wolny od innych rodzajów czasu, jakie ma do dyspozycji człowiek doby obecnej? 
W społeczeństwach "drugiej fali" (Alvin Toffler Społeczeństwa przemysłowego, por.  A. Toffler, Trzecia fala. Warszawa 1986.) sprawa była bezsporna. Czas zajęty, a zwłaszcza czas pracy [nauki], miał ścisłe wyodrębnienie w całości czasu człowieka, jak też swoje wyodrębnienie przestrzenne - w fabryce, w biurze, w szkole, itp., do których się dojeżdżało czy dochodziło. Teraz coraz więcej ludzi i coraz częściej wykonuje swoją pracę [też naukę] bez konieczności jej ostrego przeciwstawiania czasowi wolnemu i oba te czasy pozostają płynne, przenikają się "fizycznie", ale też "psychicznie". W pewnych zawodach tak było zawsze, np. w rolnictwie, gdzie podział na "pole" i "dom" nie był podziałem na "pracę" i "czas wolny" Witold Kula, Czas wolny, w: Polityka, 1992, nr 3.. 
Już dawno temu zauważono ponadto [pionierem jest tu Karol Marks], że charakter pracy ma zasadniczy wpływ na funkcjonowanie człowieka w pozostałych sferach jego aktywności. Dowodnie wykazał tę zależność Maksymilian Siemieński w swojej pracy poświęconej problematyce czasu wolnego pracowników Nowej Huty M. Siemieński, Z badań nad działalnością kulturalno-oświatową ..., op.cit.. Wiele materiału dowodowego na tę zależność dostarcza bogata literatura z dziedziny antropologii kulturowej i etnologii.
     Trudności z wyodrębnieniem z puli czasu globalnego "czasu wolnego" mają przede wszystkim zawodowi twórcy, których koncentracja na zadaniach twórczych jest tak silna, że pochłania ich do granic fizycznej konieczności "przerwy". Ale Tofflerowska "wioska elektroniczna" („wykwit” Trzeciej fali), to już nie fantazja, ale realny fakt, każe się zastanowić nad tą perspektywą w szerszej skali społecznej każdej pracy wysoko kwalifikowanej lub też pracy opartej na własnym prywatnym warsztacie [sklep, rzemiosło, gospodarstwo, usługi]. To dotyczy przede wszystkim tzw. "małego czasu wolnego" [codziennego], ale w jakimś stopniu i zakresie może też "średniego" i "wielkiego" [odpowiednio: weekendowego i urlopowego]. 
     Ale są też ludzie, którzy „uciekają” w pracę, chcąc się uwolnić od nadmiaru czasu wolnego, wręcz od uciążliwości fizycznej i psychicznej, którą może on wywoływać, i oddają się dalszym zajęciom pracy zawodowej czy nauce, które bardzo lubią, traktowanym jako ważna płaszczyzna samorealizacji. [Tzw. pracoholizm i jego krytyka nie wyjaśnia do końca tego fenomenu, gdy traktuje tę ucieczkę jako zagrożenie dla struktury psychofizycznej człowieka, a zwłaszcza nie uwzględnia tego faktu, że czynności ulubione, nawet trudne, wymagające czasu i dużego wysiłku, bardzo oddalają próg zmęczenia, a uzyskiwana psychiczna gratyfikacja jest znacząca dla przebiegu regeneracji, np. spokojnego snu, zabawy, gdyż poczucie spełnienia obowiązku czy osiągnięcia sukcesu ułatwia odprężenie]. 
     Staje przed nami też pytanie następne: czy i w jakim stopniu czas wolny jest jednostce dany z zewnątrz, w wyniku skracania czasu pracy, lepszej organizacji komunikacji i usług, ochrony prawnej pracy, itp., a w jakim stopniu jest funkcją samej zapobiegliwości jednostki - podmiotu tego czasu? 
     Bezspornie droga ku wyjaśnieniu tego zjawiska przesuwa się dziś w kierunku dostrzeżenia podmiotowej roli jednostki w tworzeniu swojego czasu wolnego. 
Jednostka kierowana wysokim poczuciem wartości czasu wolnego tak organizuje swoją działalność zawodową i naukę szkolną, aby tworzyć relatywnie dużą pulę czasu wolnego, który ma dla niej sens ze względu na odniesione do niego zamiary. I w poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie warto odwołać się do sporów na Zachodzie wokół terminu leisure R.J. Clayne, Leisure and Recreation ..., op.cit.. Jak wiadomo termin ten z łac. licere oznacza "być wolnym", a to nie oznacza tylko „mieć czas”.
Stosuje się na ogół trzy pojęcia czasu wolnego: free time, leisure time i leisure. Wg. N.P. Millera N.P. Miller, D.M. Robinson, The Age of Leisure ..., op.cit. free time stanowi czas będący do dyspozycji jednostki według jej uznania [to czas wolny od przymusów biologicznych i ekonomicznych]; jako postawa odnosi się do bycia wolnym. 
Leisure time jest odcinkiem czasu wolnego [owego free time], który jest przeznaczony na realizowanie wartości wolnoczasowych. M. Siemieński, A. Kamiński nazywali tę kategorię czasu dawną polską nazwą wczasy, wczasowanie. 
Natomiast termin leisure Miller rezerwuje na oznaczenie kompleksu wartości samorealizacji i samowzbogacania, osiąganych przez jednostkę w wyniku wykorzystania czasu wolnego na aktywność zgodną z własnym wyborem, która dostarcza jej odprężenia (rekreacji), co jest główną, choć nie jedyną, funkcją czasu wolnego. 
Vera S. Tapilina czas wolny, rozumiany w duchu odpowiadającym terminowi leisure, definiuje następująco: Rozumiemy go jako tę sferę działalności w życiu człowieka, w której obrębie jest on wolny od większości "sztywnych ról": zawodowych [praca zarobkowa, niektóre rodzaje przymusowego kształcenia], domowych [gotowanie, sprzątanie itp.], rodzinnych [opieka nad dziećmi] i innych. Społecznym wskaźnikiem czasu wolnego jest zespół dobrowolnych zachowań, które same w sobie są dla jednostki celem V.S. Tapilina, Typologia sposobów ..., op.cit.. 
    Czas wolny bywa "wydzielony" i "niewydzielony". Czas wolny niewydzielony stanowią te fragmenty czasu, które „przetykają” lub wydłużają czynności czasu zajętego (np. przerwy w zajęciach lub tzw. „okienka”, czas przejazdu w trakcie podróży służbowej, dojazd do pracy lub miejsca nauki, itp.). Tak na dobrą sprawę to tylko ten pierwszy – czas wolny wydzielony może spełniać funkcje charakterystyczne dla czasu wolnego, a nie ten drugi. 
Ale aktywność jednostki, kierowana motywem wykorzystania każdej możliwości sytuacyjnej dla realizacji swoich własnych ulubionych zajęć, spożytkuje również te nie wydzielone części czasu na takie właśnie zajęcia (np. czytanie literatury pięknej w podróży, słuchanie muzyki, dyskusję na interesujące tematy), zbliżając tym samym czas tych zajęć do tzw. czasu wolnego wydzielonego. 
I tu znów musimy odnotować podmiotową rolę jednostki w tworzeniu swojego czasu wolnego, m.in. przez takie strukturyzowanie [dyscyplinowanie] czasu zajętego, aby powiększać skutecznie czas wolny "wydzielony", nadający się do swobodnego zagospodarowania, a także przez nadawanie takiej treści i formy zajęciom czasu wolnego niewydzielonego, aby w ich toku była możliwa realizacja również właściwych funkcji czasu wolnego, np. zajęciom rodziców z dziećmi, gotowaniu posiłków, przerwom w pracy, podróżom do/z pracy. Te ostatnie jawią się na ogół jako "konieczność", niekiedy wręcz udręka, ale też mogą być „obszarem” czasu służącego autentycznej zabawie lub ”bezinteresownej" nauce, zaspokajającej potrzebę poznania, współżyciu społecznemu w zaprzyjaźnionym kręgu osób czy nawet twórczości (w jej znaczeniu szerokim - pankreacyjnym). 
      Wcześniej już zasygnalizowałem kategorię czasu niezajętego, jako czasu pustego J. Dumazedier, Vers une civilisatione du loisir?. Paris 1972.  Taki czas tworzy szereg poważnych zagrożeń i rodzi niespełnienia. Bowiem jest to czas przymusowej bezczynności [np. wywołanej bezrobociem, inwalidztwem czy dłuższą chorobą, odsiadywaniem wyroku w więzieniu], czas wielkiego dyskomfortu psychicznego, połączonego często z niedostatkiem materialnym i pełną napięć sytuacją społeczną, zwłaszcza w najważniejszej grupie wspólnotowej, w rodzinie. 
     Próby aktywizacji wolnoczasowej jednostki znajdującej się w sytuacji ogromu czasu niezajętego rzadko spotykają się z powodzeniem, gdyż albo napotykają barierę w postaci nie przygotowania jednostki do wartościowego spędzania czasu wolnego, albo też na bariery psychiczne i społeczne, uwarunkowane środowiskowo. Zagrożenia z tego wynikające są wielorakie: degradacja psychiczna jednostki, często połączona z degradacją fizyczną, ale też krzewienie niekorzystnych wzorów zachowań wolnoczasowych [np. ograniczone do oglądania programów tv, udziału w "jałowych" dyskusjach, wałęsania się], czy wręcz wzorów społecznie i zdrowotnie patologicznych, np. alkoholizm. Czas niezajęty jest często realizacją wzoru kulturowego, wywołującego czy potęgującego „wyuczoną” bezczynność. 
     Duża pula czasu bezczynnego jest udziałem ludzi, którzy nie mają z jakichś względów interesujących dla siebie alternatyw zajęciowych. Np. preferowany jeszcze obecnie w pewnych grupach społecznych model kobiety niepracującej, zajmującej się domem, odpowiadający dawnej niemieckiej formule kościół, dzieci, kuchnia jest zupełnie anachroniczny w sytuacji nowoczesnego domu i małej rodziny, w których czynności domowe, dobrze skoordynowane między członkami rodziny, przy historycznym uwiądzie wielu dawniej niezwykle absorbujących zajęć, skazują nierzadko kobietę na totalną nudę lub bylecorobienie, na np. wydłużanie czasu snu ponad rzeczywistą potrzebę, gapienie się w ekran telewizyjny ponad granice sensu rekreacyjno-rozrywkowo-poznawczego, czy paplanie „o byle czym” z sąsiadką, stanowiące sposoby „wypełniania” nadmiaru czasu wolnego. Oczywiście, podobne zachowania mogą dotyczyć też mężczyzn w roli „czynnych” organizatorów zajęć domowych.
     W skali społecznej czas niezajęty (uwarunkowany sytuacyjnie) czy czas bezczynny (bezczynność z wyboru!) są bardzo groźne i wymagają wielkiej uwagi oraz troski ze strony społeczeństwa i jego instytucji, w tym zwłaszcza instytucji edukacyjnych, zarówno edukacji dzieci i młodzieży [profilaktyka], jak też edukacji dorosłych oraz kultury [profilaktyka, kompensacja, stymulowanie i wspomaganie organizacji aktywności wolnoczasowej]. 
Zadania nowej pedagogiki czasu wolnego i edukacji kulturalnej
Pedagogika, a zwłaszcza pedagogika społeczna i pedagogika kultury, wspierane badaniami socjologicznymi i z zakresu antropologii współczesnej kultury, stoi przed ogromem zadań diagnostycznych nad budżetami czasu wolnego, rzeczywistym stopniem „wolności” człowieka w tym przedziale czasu (może zdominowały go inne, mniej znane w przeszłości, czy w niej wcześniej nieobecne, mechanizmy zniewalania?) oraz nad funkcjonowaniem ludzi różnych kategorii społecznych, w ich swoistych przekrojach stratyfikacyjnych i fazach rozwoju. 
      Gwałtowne przemiany, zarówno w sferze aksjonormatywnej, gospodarczej, ekologicznej, kulturalnej, w tym obyczajowej, edukacyjnej, a szczególnie w procesie postępującego pogłębiania się rozwarstwienia społecznego, nakładające się na trzy silnie się zaznaczające procesy generalne – globalizacji, informatyzacji i ciągle kulejącej demokratyzacji życia publicznego i rozmaitych struktur społecznych - o rozległych reperkusjach dla kondycji jednostek i społeczeństwa oraz dynamiki kultury - wywołują słabo rozpoznane, ale ogromnie ważne przemiany w strukturze i sposobach funkcjonowania ludzi w ich czasie wolnym. 
Zwłaszcza nie znamy rzeczywistego świata i treści czasu wolnego ludzi młodych – dzieci i młodzieży, który jest odmienny od świata ludzi w wieku średnim i starszym. Ale jaki on jest? Znamy objawy. One nas niepokoją, rażą, wywołują nasze zakłopotanie, ale niekiedy też podziw i zazdrość. Wielu starszych chce się wkupić w ich świat, styl życia, podejmuje i krzewi trud naśladownictwa. 
Tylko nie wiemy, jak oni sami w tym „swoim” świecie się czują. Czy go akceptują, naśladują, ledwo tolerują, wewnętrznie kontestują? Jak lokują w nim siebie? Czy jest on dla nich Jarmarkiem, Niszą, Wyzwaniem, Drogą, Niecnierobieniem, Bylecorobieniem, a może tylko Wielką Zabawą? 
      Ale rozpoznania muszą też uwzględnić, czy jest jakaś szansa, i w czym ją upatrywać. Czy w edukacyjnej sublimacji aktywności wolnoczasowej współczesnych ludzi, zmierzającej do promowania aktywnych oraz osobowościowo, kulturalnie i społecznie konstruktywnych zachowań w czasie wolnym, przeciwstawnych dominującej konsumpcji gotowych, masowo rozpowszechnianych, zestadaryzowanych, zhomogenizowanych ofert świata biznesu medialnego? Nie wydaje się, aby droga do aktywizacji i sublimacji zajęć czasu wolnego wiodła przez magiczną różdżkę postępu materialno-cywilizacyjnego i bytowego, a tak właśnie sądzą niektórzy pedagodzy. Bardziej rozwinięty od Polski świat zachodniej Europy czy Japonia nie potwierdzają takiej prostej zależności przyczynowo-skutkowej. 
Nie lekceważąc znaczenia zmian w tamtej sferze, trzeba docenić wagę pomocy, jakiej każde zorganizowane społeczeństwo winno udzielać jednostce i swoim mniejszym grupom w pobudzaniu, wyzwalaniu i realizowaniu aspiracji życia kulturalnie i społecznie bogatego. 
To nie jest zadanie wyłącznie dla polityki socjalnej państwa czy innych wielkich organizacji społecznych, ale zadanie dla wszystkich podmiotów edukacji publicznej i niepublicznej. Tu idzie przecież o kształtowanie osobowościowych przesłanek, i doświadczeń, niezbędnych do rozwijania bogatej działalności wolnoczasowej, której znaczenie w wyznaczaniu jakości życia współczesnych ludzi jest coraz większe. 
      Edukacyjnym sposobem przygotowywania do bogatych możliwości, jakie jednostce daje czas wolny, oraz całożyciowego aktualizowania swoich doświadczeń i ich rozwijania, jest nie tyle wiedza o możliwościach różnorodnej aktywności i oferta sytuacji jej sprzyjających, ale przede wszystkim nabywane doświadczenie i otwarcie na nowe doświadczenia H.G. Gadamer, Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej. Tłum. B. Baran, Kraków 1993.. Idzie tu o ułatwienie jednostce przez zorganizowaną edukację przekraczania środowiskowych uwarunkowań kanalizacji sposobów zaspokajania potrzeb S. Kowalski, Socjologia wychowania ..., op.cit., s. 307, będącej funkcją socjalizacji, zwłaszcza socjalizacji pierwotnej i spontanicznej enkulturacji (np. w rodzinie, w grupie sąsiedzkiej, w dziecięcej i młodzieżowej grupie rówieśniczej). 
Niestety, polskie szkolnictwo oraz liczne inne instytucje oświaty i kultury nie są przygotowane do realizowania doniosłego zadania wprowadzania w szerszy i bogatszy, wielopoziomowy świat uczestnictwa kulturalnego, skazując wielu ludzi wyłącznie na sposoby zaspokajania swoich potrzeb, których się wyuczyli (kanalizacja) w grupach pierwotnych. 
Myślę, że pedagogika w małym stopniu śledzi i uogólnia oraz teoretycznie uprawomocnia rodzące się coraz liczniejsze, ale dalekie od powszechności, przykłady nowatorskich poszukiwań metodycznych, które mają miejsce w instytucjach różnego rodzaju i typów: w bibliotekach, muzeach, teatrach, filharmoniach, domach kultury, zrzeszeniach społecznych, szkołach, przedszkolach, a także w mediach. W publicznej recepcji przytłumia je propagandowo-reklamowa fascynacja spektakularnymi przedsięwzięciami, niekiedy drastycznie rozbieżnymi z logiką działań edukacyjnych (por. np. „lekcje” języka polskiego, walczące o pobicie rekordu długości trwania, jak w dwóch liceach – późną wiosną 2002 r. w Kaliszu, i w zimie 2003 r. w Poznaniu, zorganizowane dla wpisu do Księgi Guinnessa Felieton krytyczny do wydarzenia kaliskiego opublikowałem w: Dylematy Oświatowe, nr 4, 2002, Kalisz. Podobne przypadki „uatrakcyjniania lekcji” w nudnej szkole, sądząc z doniesień prasowych, stają się coraz częstsze). 
       Przed pedagogiką staje dziś pytanie, domagające się pilnej odpowiedzi, czy przedszkole, szkoła, uczelnia wyższa, kulturalno-oświatowe i społeczne zrzeszenia młodzieży, placówki wychowania pozaszkolnego, ruchy społeczne, itp. mogą dokonać takich przekształceń strukturalnych i programowo-metodycznych, aby były one zdolne - w epoce wzrastającej roli w życiu dzieci i młodzieży medialnych sposobów komunikowania oraz w sytuacji powszechnej hedonizacji sfery czasu wolnego - odegrać rolę istotnego czynnika stymulacji, facylitacji, kompensacji i sublimacji ich zajęć indywidualnych i zespołowych? Cała ta infrastruktura organizacyjna, kadrowa, techniczno-lokalowa, istniejąca przecież, choć w różnych zakresach osłabiona lub programowo rozchwiana, stanowi dorobek społeczny i materialny, a także zasoby doświadczeń, które są warte wykorzystania. 
Odrzucając prozelitycznie zorientowane koncepcje upowszechniania kultury, scentralizowane systemy organizacji, kładąc akcent na upowszechnianie uczestnictwa kulturalnego, upowszechnianie i wspieranie twórczości, animację społeczno-kulturalną D. Jankowski, Zróżnicowane rozumienie upowszechniania kultury i jego współczesna wykładnia, w: J. Gajda (red.), Współczesne dylematy upowszechniania kultury. Lublin 1991, UMCS; D. Jankowski, Bogdan Suchodolski o upowszechnianiu i uspołecznieniu kultury, w: Profesor Bogdan Suchodolski. Jego filozofia, myśl pedagogiczna i działalność. Warszawa 1996, PTP; J. Kargul, Od upowszechniania kultury do animacji kulturalnej. Toruń 1996, Wydawnictwo Adam Marszałek; M. Kopczyńska, Animacja społeczno-kulturalna. Podstawowe pojęcia i zagadnienia. Warszawa 1993, CAK; B. Jedlewska, Animatorzy kultury wibec wyzwań edukacyjnych. Lublin 1999, UMCS; D. Jankowski, Edukacyjne intencje i aspekty animacji kulturalnej, w: J. Gajda i W. Żardecki (red.), Dylematy animacji kulturalnej. Lublin 2001, UMCS.
, podmiotowość uczestników i ich samoorganizację D. Jankowski, Zróżnicowane rozumienie upowszechniania kultury i jego współczesna wykładnia, w: J. Gajda (red.), Współczesne dylematy upowszechniania kultury. Lublin 1991, UMCS; D. Jankowski, Bogdan Suchodolski o upowszechnianiu i uspołecznieniu kultury, w: Profesor Bogdan Suchodolski. Jego filozofia, myśl pedagogiczna i działalność. Warszawa 1996, PTP; J. Kargul, Od upowszechniania kultury do animacji kulturalnej. Toruń 1996, Wydawnictwo Adam Marszałek; M. Kopczyńska, Animacja społeczno-kulturalna. Podstawowe pojęcia i zagadnienia. Warszawa 1993, CAK; B. Jedlewska, Animatorzy kultury wibec wyzwań edukacyjnych. Lublin 1999, UMCS; D. Jankowski, Edukacyjne intencje i aspekty animacji kulturalnej, w: J. Gajda i W. Żardecki (red.), Dylematy animacji kulturalnej. Lublin 2001, UMCS., której instytucje te stwarzałyby sprzyjające warunki, można budować w przestrzeni społecznej alternatywną praktykę aktywności wolnoczasowej pokoleń wstępujących. Nie wbrew popkulturze i mediom, ale obok nich, równolegle, gdyż wartości osobotwórcze, społeczne i kulturalne tej alternatywnej działalności nie są przeżytkiem. 
Przeżytkiem jest skolarystyczna ideologia i metodyka, jakie towarzyszyły powstawaniu szkoły i jej rozwojowi. To ją trzeba odrzucić. Jednak nie przez popadanie w biegun „relaksu”, i porzucanie „ascezy”, ale harmonijne realizowanie wielu funkcji właściwych dla czasu wolnego: regeneracji sił psychofizycznych, zabawy, samorealizacji i rozwoju osobowości, współżycia społecznego oraz szeroko pojętej twórczości. Dyskoteka, rozrywka komputerowo-telewizyjna i grupa koleżeńska nie mogą stanowić jedynych preferencji wolnoczasowych młodzieży. 
Dramat jej życia i rozwoju polega obecnie na tym, że czas wolny rodziców i dziadków dostarcza mało wzorów bogatej aktywności, a ponadto sam nie tworzy zachęt i warunków dla partnerstwa w samoorganizacji kulturalnie płodnych i satysfakcjonujących zajęć. Świat bliskich wzorów jest często pusty lub anachroniczny wobec obecnych możliwości.
       Współczesne pedagogiczne podejście do wyzwalania sił jednostki i społeczeństwa dla zapewnienia wysokiej jakości całokształtu aktywności ludzi w ich czasie wolnym, co jest – jak o tym wcześniej pisałem – znaczącym współczynnikiem realizacji humanistycznej wartości życia, musi uwzględnić całą złożoną problematykę edukacji szkolnej, edukacji równoległej, edukacji permanentnej, uczestnictwa w kulturze, upowszechniania kultury i animacji kulturalnej, a nie tylko jakieś pojedyncze fragmenty czy aspekty praktyki edukacyjnej. Ta dewiza ogniskowała moje myślenie, gdy pracowałem nad dwoma książkami Autoedukacja wyzwaniem współczesności oraz Edukacja wobec zmiany D. Jankowski, Autoedukacja wyzwaniem współczesności. Toruń 1999, Wydawnictwo Adam Marszałek; Idem, Edukacja wobec zmiany. Toruń 2001 (2002), Wydawnictwo Adam Marszałek, a także, gdy pracowałem nad problematyką szkoły w środowisku lokalnym, widząc ją jako centrum edukacyjne społeczności lokalnej D. Jankowski, Szkoła-środowisko-współdziałanie. Toruń 2001; por. też rozdział 3 w: D. Jankowski, Edukacja wobec zmiany, op. cit., jak też szerokie, wieloaspektowe potraktowanie problematyki relacji szkoły i jej środowiska w przygotowanej pod red. D. Jankowskiego pracy zbiorowej pt. Szkoła w społeczności lokalnej, Kalisz 2003. W Wydawnictwie Adama Marszałka ukazała się też cenna praca zbiorowa pod red. Marii Mendel: Animacja współpracy środowiskowej, Toruń 2003. . Bowiem odpowiada mi myślenie holistyczne o edukacji, tak wyraźnie zarysowane np. w międzynarodowych raportach powstałych pod kierunkiem Paula Lengranda P. Lengrand, Obszary permanentnej samoedukacji. Tłum. I. Wojnar i J. Kubin, Warszawa 1995., w którym szeroko widziana permanencja procesów edukacyjnych uwzględnia samoedukację, czy Jacquesa Delorsa Delors J., Edukacja – jest w niej ukryty skarb. Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI Wieku, tłum. W. Rabczuk, Warszawa 1998., w którym akcent został położony na wielość dróg i aspektów edukacji szkolnej i równoległej, widzianych w kontekście permanentnego rozwoju człowieka, a także zbioru tekstów I. Wojnar, zawartych w książce Humanistyczne intencje edukacji I. Wojnar, Humanistyczne intencje edukacji. Warszawa 2000, Wydawnictwo Akademickie Zak.
. 
      Ta perspektywa spojrzenia na współczesną edukację otwiera nowe możliwości poznawcze pedagogice czasu wolnego, a także, co jest ciągle oczekiwane, perspektywę kreowania adekwatnej metodyki przydatnej spełnianiu przez edukację kulturalną doniosłego zadania rozwijania wysokiej kultury tego wymiaru czasu człowieka. 

Terminy podstawowe:
czas wolny
czas wolny wydzielony
czas wolny niewydzielony
czas niezajęty (pusty)
czas próżniaczy
pedagogika czasu wolnego
pedagogika permisywna
pedagogika wyzwolenia
nicnierobienie
byleco robienie
wioska elektroniczna
domowe środki aktywności kulturalnej
holistyczne myślenie o edukacji





