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Czy warto mieć hobby ?  

 

 

W życiu zawsze trzeba 

stawiać sobie cele. Realizacja 

zamierzonych celów nie zawsze 

jest jednak łatwa. Często człowiek jest zmęczony, zniechęcony i 

nieskłonny do dalszych działań. Zatem, czy wobec ogromu 

obowiązków, warto mieć hobby? Czy warto zużywać energię na 

działania, których nikt od nas nie oczekuje? Czy może lepiej 

odpocząć po zrealizowaniu swoich szkolnych czy zawodowych 

zajęć?  

Przede wszystkim uważam, że każdy człowiek musi znaleźć w 

swoim życiu coś, co daje mu siłę i energię. Gdy robimy to, co 

lubimy, przestaje to być obowiązkiem, a staje się przyjemnością. A 

kto świadomie rezygnuje z przyjemności? Chyba nikt. Dlatego 

warto mieć hobby i czerpać przyjemności z nimi związane. 

Gdy posiadamy hobby, to działania związane z jego realizacją 

mogą nas rozwijać zarówno intelektualnie jak i fizycznie. Na 

przykład osoba interesująca się średniowiecznym rycerstwem 

będzie dużo czytać, poznawać historyczne wydarzenia, w których 



 
 

brali udział rycerze. Ostatecznie poszerza ona swoje horyzonty 

myślowe. Gdy ktoś inny wybierze – jako swoje hobby – sport, to z 

każdym treningiem poprawia swoją  kondycję fizyczną i działa 

prozdrowotnie. 

Musimy jednak pamiętać, że realizacja hobby często może 

pochłaniać dużo czasu. Dlatego gdy chcemy zrobić coś, co sprawia 

nam przyjemność, musimy szybciej wywiązywać się z naszych 

obowiązków. 

Warto również wspomnieć, że podczas realizacji hobby 

spotykamy też ludzi o podobnych zainteresowaniach i poczuciu 

humoru, dlatego dobrze się czujemy w ich towarzystwie, a z czasem 

mogą oni okazać się dla nas przyjaciółmi. 

Podsumowując, uważam że posiadanie hobby niesie za sobą 

wiele korzyści. Może ono wpłynąć na nasz rozwój intelektualny i 

fizyczny. Powoduje, że stajemy się lepiej zorganizowani i często 

bardziej uśmiechnięci. Energia, która wydziela się w nas podczas 

realizacji hobby, może pomagać odreagować codzienny stres oraz 

daje nam siłę do wykonywania obowiązków.  

Uważam, że warto mieć hobby. Zaangażowanie się w coś, co 

jest naszą pasją, stanowi przeciwwagę do trudów, jakich 

doświadczamy w codziennym życiu. 


