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Rozrywka w następnych dekadach 
 
 
 

1. Zmieni się charakter imprez - muzyka i obraz, które potęgują doznania i 
wprawiają uczestników w „bezpieczny” trans zdominują kluby pełne gadŜetów, 
laserów i hologramów 

2. Nowością cieszącą się niesamowitą popularnością będą na pewno spotkania 
w cyberprzestrzeni, które będą całkowicie konfigurowalne – będzie moŜna 
pójść na wirtualny spacer po KsięŜycu, pojeździć na nartach na wirtualnych 
stokach idealnie dopasowanych do umiejętności narciarza, a nawet poderwać 
dziewczynę na wirtualnej imprezie w cyfrowym lokalu 

3. Pojawią się sportowe gadŜety rodem z filmów SF – lewitująca deskorolka, 
która będzie hitem wśród nastolatków,   

4. Będziemy chodzić do kin, w których filmy będą oddziaływać na wszystkie 
nasze zmysły, w których będziemy mogli poczuć zapach, jakim pachnie nasza 
ulubiona aktorka, a nawet poczuć jej dotyk. 

5. Konkurencją wyścigów samochodowych staną się wyścigi robotów, a dalszej 
kolejności kolejne dyscypliny sportu opanowane przez cyborgi. Bardzo 
moŜliwe, Ŝe będą one sterowane ludzkimi myślami, co wniesie do zawodów 
pierwiastek ludzki i tym samym je uatrakcyjni. 

6. Powstaną parki rozrywki, gdzie będziemy mieć dostęp do najnowszych 
technologicznych nowinek, które zapewnią nam niezapomnianą zabawę np. 
turnieje sztuk walki, gdzie my sami będziemy kierować zawodnikami za 
pomocą myśli, gra typu „cube”, gdzie grupa zawodników musi wydostać się z 
wirtualnego kwadratu pełnego niebezpiecznych pułapek itp. 

7. Dla najmłodszych powstaną interaktywne teatrzyki, w których dziecko będzie 
się mogło wcielić w rolę Czerwonego Kapturka, Sierotki Marysi, a nawet 
Śpiącej Królewny czy krasnoludka. 

8. Zupełną rewolucję przejdą konsole do gier. Nie będziemy juŜ więcej grać w 
tzw. gry 3D na ekranie monitora, lecz na trójwymiarowym hologramie wysokiej 
jakości.  

9. W dalszej perspektywie pojawią się nowe sporty ekstremalne jak np. skok w 
tunel czasoprzestrzenny :) 

10. Na całe szczęście cały czas będzie moŜna pójść do przedpotopowego kina, 
gdzie na płaskim ekranie zobaczymy stary film z XX wieku, zagrać w zwykłe 
kręgle i pojeździć na normalnym rowerze, a nawet posłuchać na starej dobrej 
wieŜy naszych ulubionych płyt CD. Pewne jest, Ŝe będzie wiele ludzi, dla 
których wyjście do lasu na obrzeŜach miasta będzie nieporównywalnie 
większą atrakcją niŜ spacer choćby po najpiękniejszych miejscach wirtualnego 
świata i oni teŜ będą spędzać wolny czas i wypoczywać w tradycyjny XX 
wieczny sposób :) 
 

 


