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PODZIĘKOWANIA 
 

Chciałabym bardzo podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się czy 

wręcz umożliwili mi napisanie poniższej pracy. Taką osobą był niewątpliwie mój 

promotor, Piotr Nowak, który niezmiernie pomógł mi w trudnych początkach 

konceptualizacji pracy, a także zawsze służył radą na dalszych jej etapach. 

Jestem również bardzo wdzięczna osobom, które znalazły czas, by uczestniczyć   

w moich badaniach: zarówno ekspertom w dziedzinie wspinaczki, którzy zgodzili się na 

rozmowy ze mną, jak i wszystkim tym, których nie zawsze miałam okazję poznać 

osobiście, a których udział w badaniach pozwolił zweryfikować moje teorie wiedzą 

empiryczną.  
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„Alpinista przestrzegający wszystkich zawartych w podręcznikach zasad ostrożności 
praktycznie skazany byłby na bezczynność. Narażanie się na niebezpieczeństwo nie jest 
celem tej gry, ale stanowi jej część.” 
 

Lionel Terray, Niepotrzebne zwycięstwa. Od Alp do Annapurny 
 

 

WSTĘP 
 

Temat sportów ekstremalnych poruszony w mojej pracy wyniknął głównie            

z osobistego zaangażowania w tej dziedzinie, które trwa już kilka lat. W 1999 roku 

„zdobyłam” swoją pierwszą dwunastometrową skałę, która stanowiła jedynie zachętę do 

dalszych prób. W kolejnych latach liczba „pokonanych” dróg skalnych wzrastała a skałki 

coraz częściej zastępowały kilkusetmetrowe ściany. Wspinanie powszechnie uznawane 

jest za jedną z dyscyplin ekstremalnych. Będąc osobą należącą do środowiska 

uprawiających ten rodzaj sportów, obserwuję z dużym zainteresowaniem jak ono się 

zmienia i jak bardzo zwiększa się jego liczebność, jak coraz bardziej staje się różnorodne. 

Hasło „sporty ekstremalne” robi zawrotną karierę od kilkunastu lat na całym 

świecie, tendencję tą możemy zauważyć również w Polsce. Coraz więcej ludzi jest 

gotowych robić coraz bardziej ryzykowne rzeczy, które wciąż traktowane są w 

kategoriach sportu.  

The Extreme Sports Channel, pierwszy kanał telewizyjny poświęcony 

promowaniu szybko rozwijających się sportów ekstremalnych oraz towarzyszącemu im 

stylowi życia, powstał w 1999 roku. Dziś jest dostępny już w 60 krajach Europy, 

Bliskiego Wschodu i Afryki, emitując programy w 12 językach (w tym w polskiej wersji 

językowej) przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, dla niemal 20 milionów 

odbiorców.1 

Najpopularniejsze zawody sportów ekstremalnych – X Games – po raz pierwszy 

odbyły się 1995 roku w Stanach Zjednoczonych, gdzie rywalizowano 9 konkurencjach, 

takimi jak: skoki bungee, jazda na deskorolce, skysurfing, wspinaczka sportowa, street 

luge (saneczkarstwo uliczne), jazda na rowerze i inne. Impreza ta odniosła tak duży 

sukces (198 tysięcy widzów), że organizatorzy postanowili powtórzyć ją już w kolejnym 

roku, a nie, jak wcześniej planowano, dopiero w 1997. Już rok później amatorzy sportów 

zimowych mogli wziąć udział w zimowej wersji X Games, której przebieg transmitowany 
                                                 
1 http://www.extremeinternational.com/aboutus.htm, 
http://www.extremesport.pl/news.php?DivisionId=6&NewsId=1510 29.01.2007 r. 
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był w 198 krajach w 21 różnych językach. W kwietniu 1998 roku zainaugurowano 

„azjatycką” edycję X Games, latynoska wersja X Games po raz pierwszy odbyła się w 

2002 roku w Rio de Janeiro, a w Europie w 2001 roku w Barcelonie.2 

Liczne festiwale – górskie, podróżnicze, sportów ekstremalnych – przyciągają 

coraz większą widownię w coraz liczniejszych miejscach. W Polsce najdłuższą tradycję 

ma Przegląd Filmów Górskich w Lądku Zdroju, który organizowany jest od 1995 roku3, 

obecnie największą tego typu imprezą jest Krakowski Festiwal Górski.4 W 2006 

zorganizowano 8 takich festiwali w różnych rejonach Polski prezentując filmy na tematy 

dotyczące wspinaczki, B.A.S.E. jumping, kajakarstwa górskiego, canyoningu, speleologii 

i innych dyscyplin powszechnie uznawanych za ekstremalne.5 

Przykłady wzrastającej popularności sportów ekstremalnych można mnożyć, 

podając liczby kolejnych nowopowstających klubów czy stowarzyszeń magazynów, 

programów telewizyjnych, czy stron internetowych dotyczących tego zagadnienia (jeśli 

mierzyć istotność problemów techniką Z. Baumana (Bauman, 2004: 44-47) – na hasło 

„extreme sports” wyszukiwarka Google znajduje 52,800,000 odpowiedzi6).  

Powyższe informacje potwierdzają fakt rosnącej ciągle rzeszy wielbicieli sportów 

ekstremalnych. Pytaniem, które się nasuwa jest: skąd bierze się tak duże zainteresowanie 

sportami, w których – z założenia –  bardzo często zarówno nasze zdrowie i życie jest w 

stanie zagrożenia? Czy wszystkie sporty, które uważane są za ekstremalne, w 

rzeczywistości pociągają za sobą takie ryzyko? 

Z jednej strony popularność sportów ekstremalnych wynikać może z chęci 

ucieczki przed profesjonalizacją (zawodniczym stylem życia), ostrą rywalizacją i 

współzawodnictwem czy komercjalizacją, z drugiej strony sporty ekstremalne, ze swoim 

widowiskowym charakterem, stały się nowym centrum zainteresowania mediów, 

producentów oraz handlowców specjalistycznym sprzętem. Takie programy jak The 

Extreme Sports Channel czy imprezy jak X Games są doskonałym zobrazowaniem 

                                                 
2 http://expn.go.com/international/intl/eurox/s/2002/0710/40307.html, 
http://skateboard.about.com/cs/events/a/XGamesHistory.htm 29.01.2007 r. 
3 http://cojestgrane.pl/fm,,,2005,9,0,0,/katalog/dolnoslaskie/ladek_zdroj/ckir/F-1164-0918-
4427,index.html 29.01.2007 r. 
4 http://www.kfg.pl/index.htm 27.01.2007 r. 
5 http://www.przeglad.turnia.pl/,http://www.festiwal.kw.katowice.pl/, 
http://www.spotkania.zakopane.pl/index.php?lnk=7, http://kks.dy.pl/inne/komunikat.pdf, 
http://www.radiolodz.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1893&Itemid=85 
27.01.2007 r. 
6 Dane z dnia 04.05.2007 
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medialnego show, które promując nowy, „odjazdowy” styl życia czerpie duże zyski 

podbijając rynek stosunkowo młodej grupy osób, w przedziale wiekowym 18-32 lat.  

Czyżby zainteresowanie sportami ekstremalnymi to głównie skutek odpowiedniej 

akcji marketingowej? Swoista moda, która po pewnym czasie przeminie? Czy może 

jednak tego typu dyscypliny umożliwiają wyrażenie własnych poglądów, skupiają wokół 

siebie ludzi o podobnym sposobie myślenia i stylu życia?  

Dobrym przykładem do zastanowienia się nad powyższymi pytaniami jest 

wspinaczka, traktowana jako jedna z dyscyplin ekstremalnych. W nieodległej przeszłości, 

która sięga zaledwie lat siedemdziesiątych, wspinanie, czy raczej uprawianie taternictwa 

(alpinizmu) było czynnością elitarną, skupiającą głównie osoby z kręgów 

intelektualnych, które postępowały według swoistych zasad etycznych.7 Dziś, dzięki 

szybkiej komunikacji międzynarodowej i państwowej (autostrady, liczne połączenia 

lotnicze), możliwościom finansowym oraz zdecydowanie lepszej jakości sprzętu 

wspinaczkowego, chętnych do spróbowania „skalnej przygody” wciąż przybywa. Czy dla 

większości z nich jest to kolejny etap po turystyce górskiej, chęć uprawiania sportu w 

pięknym otoczeniu natury, zdobywania szczytów niedostępnych pieszo? A może raczej 

potrzeba adrenaliny, chęć doznania mocnych wrażeń? Lub jeszcze inaczej: wspinanie 

jako skutek namowy kolegi, który słyszał, że „wspinanie to fajna sprawa” czy programu 

w telewizji o „ludziach-pająkach”, którzy bez lęku ruszają na coraz bardziej pionowe 

ściany. Czy tą coraz liczniejsza grupą kierują we współczesnych czasach podobne 

wartości oraz życiowe cele? Na ile istotny jest dla nich sport, który uprawiają: czy ma 

bardziej charakter zabawy, ciekawego sposobu spędzania czasu,  czy może staje się 

punktem centralnym, według którego biegnie rytm życia?  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 "Wychodzimy razem - wracamy razem" (A. Wilczkowski),  
"Partnera nie zostawia się samego nawet jak jest już tylko zamarzniętą bryłą" (W. Żuławski) 
za: http://pl.wikipedia.org/wiki/Wspinaczka#Etyka 
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Rozdział 1. 
SPORT W ŚWIETLE SOCJOLOGII 

1.1. SPORT – ZJAWISKO ZŁOŻONE  
W dzisiejszych czasach można zauważyć bardzo wysoki stopień zróżnicowania 

sportu. Dychotomiczny podział na sport zawodniczy (elitarny) i amatorski (masowy) jest 

podziałem podstawowym. W bardziej szczegółowych klasyfikacjach wyróżnia się 

dodatkowo sport wyczynowy, instrumentalny oraz rekreacyjny (Winiarski, 1995:10). Te 

różnorakie formy powodują liczne spory i dyskusje związane ze sformułowaniem 

precyzyjnej definicji sportu. 

Sport jest zjawiskiem badanym przez specjalistów różnych dziedzin nauki: 

poczynając od fizjologii poprzez medycynę, psychologię, pedagogikę, socjologię i wiele 

jeszcze innych. Każda z powyższych dziedzin podkreśla jego inne aspekty, rozpatrując 

zagadnienia związane z nim w sposób najbardziej odpowiadający danemu ujęciu 

teoretycznemu. Nie możemy mówić o sporcie jako nauce, jest on jedynie dyscypliną 

cząstkową, szczegółową, tak jak np. socjologia sportu, psychologia sportu, medycyna 

sportu czy fizjologia sportu. Poszczególne dyscypliny szczegółowe łączą swoje wyniki 

badań, dając bardziej całościowy obraz sportu. Zdaniem K. Heinemanna nie jest to 

jeszcze faza w pełni zintegrowanej, zorientowanej na specyficzne problemy nauki, która 

posiada zwartą teorię oraz uznany schemat pojęciowy (Heinemann, 1989: 43-48). 

Także Z. Krawczyk w krótkiej charakterystyce orientacji współczesnej socjologii 

sportu, podkreśla, że ta dziedzina nauki jest przede wszystkim nauką empiryczną, a 

główną jej cechą jest przede wszystkim preferowanie ujęć cząstkowych, 

fragmentarycznych, ukazujących ilość i jakość związków sportu z innymi dziedzinami 

życia i specyfikę tych związków (Krawczyk, 1997: 135). 

Niektórzy teoretycy, jak na przykład Grabowski, uznają sport za jeden z 

elementów kultury fizycznej, tak jak i wychowanie fizyczne, rekreacje fizyczną oraz 

rehabilitację ruchową. Poprzez pojęcie kultury fizycznej Grabowski nawiązuje do kultury 

jako takiej i jej definicji w ujęciu socjologicznym. Spomiędzy różnorodnych definicji 

kultury wyróżnia najczęściej wymieniane zjawiska, takie jak: wartości, zachowania oraz 

ich wytwory, zarówno materialne, jak i niematerialne (Grabowski, 1994:8). 
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1.2. UJĘCIA TEORETYCZNE KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU ORAZ REKREACJI  

1.2.1. Kultura fizyczna 
 

„Wszystko co człowiek czyni i czym się wyraża jako człowiek jest kulturą”  
(za: Bombol, Dąbrowska, 2003:17) 

 
Wytwory materialne rozumiane są jako efekt działalności człowieka w zakresie 

przekształcania i podporządkowywania sobie przyrody, tak jak na przykład narzędzia 

pracy oraz wykonane za ich pośrednictwem produkty materialne (obiekty, urządzenia, 

budynki mieszkalne). Z kolei wytwory niematerialne związane są z dążeniem do prawdy, 

sprawiedliwości i ładu społecznego. Zalicza się do nich wiedzę, doświadczenia, obyczaje, 

tradycję, wierzenia, sztukę. Podział ten nie jest jednak jednoznaczny, gdyż oba te obszary 

przenikają się wzajemnie: każdy materialny twór powstaje na wzór istniejącej w 

wyobraźni idei, projektu czy planu; z drugiej strony każda idea, prawo, odkrycie, aby 

wejść na trwałe do kultury muszą przyjąć postać materialną. Co więcej, podmiotowość 

człowieka i przedmiotowość jego wytworów wzajemnie się warunkują, stanowiąc 

wspólną cechę procesu tworzenia materialnych i niematerialnych dóbr (Grabowski, 1994: 

8). 

W ramach kultury ujęto również ludzkie działania, których przedmiotem i 

zarazem rezultatem jest własne ciało, a celem - mniej lub bardziej uświadomionym – 

rozwój i doskonalenie jego struktury i funkcji. Takie działania określono jako kultura 

fizyczna.  

Z. Krawczyk wyodrębnił podstawowe ujęcia kultury fizycznej, sprowadzając je 

do czterech typów: 

• Kultura fizyczna jako całokształt materialnego środowiska, kształtowanego 
przez człowieka zgodnie z jego możliwościami, potrzebami i wartościami. Nie 
istnieje ona  poza światem człowieka, jest jego integralną częścią i stanowi 
podstawę wszelkiej kultury. 

• Kultura fizyczna jako system wartości, działań oraz ich efektów w dziedzinie 
cielesnej aktywności człowieka zależnych od zewnętrznych warunków 
stymulowanych przez społeczne potrzeby. W tym ujęciu mieści się także praca 
fizyczna oraz inne działania, mające na celu doskonalenie zdrowia, sprawności i 
ekspresji ciała. Wszystkie te zachowania są społecznie determinowane i mają 
społeczne funkcje. 

• Kultura fizyczna jako zespół form aktywności ruchowej człowieka 
podejmowanych świadomie i celowo dla pomnażania zdrowia rozwoju 
sprawności fizycznej i pomnażania urody człowieka, podporządkowanych 
wzorowi osobowości wszechstronnej, harmonijnej i dynamicznej. Formy te mają 



 11

tendencję do instytucjonalizacji, przejawiają się przede wszystkim w postaci gier, 
zabaw, gimnastyki, sportów i turystyki. 

• Kultura fizyczna jako synonim sportu 

 
W nawiązaniu do trzeciego ujęcia Krawczyk za definicję kultury fizycznej przyjął 
 
„względnie zintegrowany i utrwalony system zachowań w dziedzinie dbałości o rozwój 

fizyczny, sprawność ruchową i zdrowie człowieka, przebiegających według przyjętych w danej 
zbiorowości wzorów, a także rezultaty owych zachowań. Jako taka wiąże się ona integralnie ze 
zjawiskami wychowania, higieny osobistej i społecznej, pracy i wypoczynku oraz dążeniem do 
poprawy materialnych i psychicznych warunków ludzkiego bytowania (Krawczyk, 1997: 11-
13).”  

 
W zależności od podejścia badawczego kulturę fizyczną definiuje się w całkiem 

odmienny sposób. M. Demel podkreśla aksjologiczny aspekt, krytykując potoczne 

rozumienie kultury fizycznej, które zawęża się do spraw ćwiczeń ruchowych lub po 

prostu do sportu. Według niego: 

 
 „kultura fizyczna obejmuje wszystkie wartości, które wiążą się z fizyczną postacią i 

fizycznym funkcjonowaniem człowieka, zarówno w jego własnym subiektywnym odczuciu, 
jak też w obrazie społecznie zobiektywizowanym. Wartości te – najogólniej mówiąc – odnoszą 
się do zdrowia, budowy i postawy ciała, odporności, wydolności, sprawności i urody. 
Analogicznie do innych wartości kulturowych, mają one charakter dynamiczny, kształtują 
poglądy i postawy ludzie (Demel, 1985: 32-33).”  

 
Inne, bardziej instrumentalne podejście prezentuje A. Wohl, wskazując na 

zależność tego zjawiska od całej kultury duchowej i materialnej, które ujawniają prawa 

społeczne działające w tej dziedzinie życia. Wraz z kulturą fizyczną kształtują się swoiste 

wzory zachowań, które stanowią podstawę procesu uspołeczniania poprzez kulturę 

fizyczną. Wohl poprzez kulturę fizyczną rozumie  

 
„całokształt dorobku społecznego w dziedzinie pielęgnacji ciała, to jest całokształt 

systematycznie stosowanych środków natury sprawnościowej, wychowawczej, higienicznej i 
rozrywkowej, wpływających na rozwój fizyczny ludzi, rozwój ich aparatu ruchowego oraz 
przystosowanie tegoż aparatu do wszechstronnych potrzeb osobowości ludzkiej w danych 
warunkach rozwoju życia społecznego (Wohl, 1985: 28-30).” 

 
Grabowski analizując powyższe definicje wysunął swoją propozycję, w której za 

główne kryteria kultury fizycznej uznał świadomość potrzeb i możliwości swojego 

ciała, odpowiednie zachowania służące ich realizacji oraz rezultaty owych zachowań 

(Grabowski, 1994: 10).  

Kultura fizyczna przejawia się w różnych formach, takich jak: wychowanie 

fizyczne, rekreacja fizyczna, rehabilitacja ruchowa oraz sport. 
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1.2.2. Wychowanie fizyczne 
 

W ramach teorii wychowania fizycznego w życiu osobniczym było ono 

rozumiane jako całożyciowa praca nad własną cielesnością. Czterema funkcjami, które 

spełniało były: funkcja stymulacji (rozwojowa), adaptacji (przystosowawcza), 

kompensacji (wyrównawcza) i korektywy (naprawcza).  

Funkcja stymulatywna, w pierwszej fazie życia (do 20 roku życia) wspomaga 

naturalny proces rozwoju, kształtując narząd ruchu. W wieku dojrzałym wyraża się ona 

głównie w dostarczaniu bodźców, zwłaszcza ruchowych, które przez jak najdłuższy okres 

czasu podtrzymują stan rozwoju fizycznego, osiągniętego w poprzednim okresie. Na 

kolejnym etapie życia funkcja stymulacyjna może jedynie opóźnić procesy inwolucyjne 

(Grabowski, 1994: 12).  

Ze względu na zdecydowanie niskie zdolności przystosowawcze istoty ludzkiej w 

porównaniu ze zwierzęciem funkcja adaptacyjna odgrywa bardzo istotną rolę, w 

szczególności w okresie rozwoju. Uodparnia ona organizm na oddziaływanie różnorakich 

bodźców: termicznych, mechanicznych, wymagających wysokiej tolerancji wysiłkowej, 

itp. W okresie dojrzałości stan adaptacji powinien być podporządkowany wymaganiom 

związanymi z pracą zawodową. W ostatniej fazie życia stanowi on formę bufora 

neutralizującego zmianę trybu życia oraz ułatwia przystosowanie do nowych warunków 

egzystencji związanej z niepełną sprawnością ruchową.  

Funkcja kompensacyjno-korekcyjna ma na celu zapobieganie i leczenie 

skutków długotrwałego oddziaływania niekorzystnych warunków środowiska. Funkcja ta 

odgrywa znaczącą rolę w okresie rozwoju, gdy organizm jest najbardziej plastyczny. W 

okresie dojrzałości korekta i kompensacja powinny koncentrować się wokół schorzeń 

zawodowych i cywilizacyjnych, schorzeń narządów ruchu, krążenia i oddychania. W 

okresie starzenia prócz złagodzenia przejścia z aktywnego trybu zżycia na pasywny, 

funkcja kompensacyjno-korekcyjna powinna zapobiegać zmianom starczym w obrębie 

poszczególnych układów. 

1.2.3. Rekreacja      
Zdaniem Grabowskiego rekreacja fizyczna to taka postać rekreacji, w której 

głównym środkiem odnowy i samodoskonalenia się jest aktywność ruchowa. Spełnia ona 

funkcję kompensacyjną – niweluje braki wynikające ze spadku spontanicznej aktywności 

ruchowej człowieka wraz z zakończeniem jego procesów rozwojowych. Głównymi 

uczestnikami tej formy kultury fizycznej są osoby w wieku produkcyjnym                        
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i poprodukcyjnym, a rekreacja jest dla nich renowacją, podtrzymaniem i pomnażaniem 

zdrowia, sprawności fizycznej i urody ciała. 

Termin „rekreacja” wywodzi się z łacińskiego recreo – tworzyć na nowo, ożywić, 

odświeżyć, orzeźwić, wzmocnić. Rekreacja, związana z czasem wolnym i odpoczynkiem, 

nie oznaczała jednak bezczynności, a specyficzną formę aktywności (Kunicki, 1997: 83-

84). 

Wolańska analizując różne teoretyczne przedstawienia rekreacji fizycznej –  

której głównymi cechami są czynności wykonywane w czasie wolnym, dla przyjemności, 

bez przymusu, bez motywów ekonomicznych – definiuje ją jako 

 
„ (…)wszelki ruch sportowo-campingowy uprawiany w czasie wolnym, dla wypoczynku, 

rozrywki, dla rozwoju własnej osobowości, bez nastawiania się przede wszystkim na osiąganie 
maksymalnych wyników sportowych, niezbyt męczący, a przynoszący odprężenie, radość             
i przyjemność (Wolańska, 1971: 9-11).” 

 
Za cel rekreacji fizycznej Wolańska uważa zaspokojenie potrzeb ruchu w celu 

osiągnięcia wypływającego z niego zadowolenia. Jako zasady rekreacji fizycznej 

wymienia: 

• Czas wolny 
• Forma zajęć dobrowolnych, wykonywanych z własnego wyboru, bez 

jakiegokolwiek przymusu 
• Rekreacja jako skutek zainteresowań człowieka 
• Rekreacja podejmowana w celu wypoczynku, rozrywki i rozwoju własnej 

osobowości 
• Czynność społecznie użyteczna 
• Forma czynnego odpoczynku po pracy 
• Rekreacja jako ciekawe doświadczenie, przygoda, okazja do poznania czegoś 

nowego 
• Przystępna, jej cele  powinny być osiągalne 
• Dostępna dla wszystkich 
• Przynosi zadowolenie i radość z samego w niej udziału 
• Funkcje wychowawcze lub samowychowawcze 
• Oparta na ruchu społecznym 

 
Winiarski podkreśla znaczenie swobodnego wyboru  (dowolności) jako warunku 

koniecznego do nazwania aktywności ruchowej rekreacją fizyczną. Przez sport 

rekreacyjny rozumie on wszelkie rodzaje sportów uprawiane przez człowieka w czasie 

wolnym, dla wypoczynku, rozrywki lub samodoskonalenia, które powinny spełniać 

kryteria: 

• Łatwości opanowania i bezpieczeństwa 

• Możliwości do uprawiania w ciągu całego życia człowieka 
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• Przyjemności oraz kompensacji braków i uciążliwości współczesnego życia 

(Winiarski, 1989: 9-13) 

1.2.4. Sport 
1.2.4.1. Sport a zabawa 

Sport, już od dawna jawiący się jako zjawisko nader złożone, zazwyczaj 

umieszczane było przez socjologów w sferze zabawy: poczynając od J. Huizingi, 

głoszącego, że u źródeł wszelkiej kultury leży zabawa, poprzez T. Veblena, 

Znanieckiego, czy autorów książki Sport and Social Systems (Krawczyk, 1997: 61-62).  

F. Znaniecki przez sport rozumie wszelką działalność fizyczną, dążącą w swoim 

zakresie do możliwie doskonałych wyników, lecz nie usiłującej wytwarzać bezpośrednio 

użytecznych wartości, różną od pracy a równą zabawie (tylko wtedy, gdy zostaje 

podporządkowany sprawdzianom hedonistycznym). 

Do sportu kwalifikuje on czynności, które kiedyś spełniały jakieś funkcje 

społeczne, lecz utraciły charakter utylitarny (myślistwo, rzut oszczepem, itp.); czynności, 

które w przyszłości, po należytym udoskonaleniu, mogą nabrać charakteru zawodowego 

(samochody, lotnictwo); czynności zabawowe rozwinięte w stronę specyficznych 

sprawdzianów specyficznej doskonałości i wprowadzenie elementów uregulowanej 

formalnie walki lub współzawodnictwa (biegi, skoki). 

Znaniecki, zauważając częściową racjonalizację sportu ze stanowiska 

utylitarnego, higienicznego czy obyczajowo-estetycznego, skupia się na elemencie 

zabawy, jako tym, który dał początek rozwoju sportu:  

„(…) między jego [sportu – dop. własny] uprawianiem przez wyrobionego sportowca,      
a samorzutną zabawą dziecka może być mniej lub więcej znaczna odległość, którą osobnik 
przechodzi tylko dzięki wychowaniu – lecz nić, która je wiąże, nigdy się całkowicie nie zrywa 
(Znaniecki, 1973:353).” 

 
Przejście od zabawy do sportu u młodych osobników dokonuje się poprzez 

naśladowanie – zazwyczaj bezrefleksyjne – przykładu starszych. Na pewnym etapie sport 

podlega społecznej organizacji, a jego uprawianie staje się sprawą grupową: rozwija się 

ideał doskonałości sportowej i współzawodnictwo w dążeniu do tego ideału. Wytwarzają 

się typy osobnicze sportowców – powstaje refleksyjne wychowanie sportowe. Znaniecki 

wspomina tu o pojmowaniu poszczególnych sportów jako przywilejów klasowych. 

Zauważa jednocześnie, że we współczesnych czasach większość sportów zatraciła cechę 

klasowości. Uprawianie danego sportu jest celem specjalnie tworzonych grup – 

związków sportowych. Funkcję przygotowania sportowego przyjmują częściowo szkoły, 
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częściowo grupy dzieci i młodzieży, związki młodzieży pozaszkolnej (Znaniecki, 1973: 

348-360). 

 
1.2.4.2. Współczesne interpretacje sportu 

Zbigniew Krawczyk krytykuje przedstawione przez Znanieckiego ujęcie sportu, 

słusznie zwracając uwagę na intensywne procesy instytucjonalizacji aktywności 

ruchowej, która nabiera coraz to nowych znaczeń i funkcji. Tendencja ta związana jest z 

szerszym zjawiskiem procesów demokratyzacji, instytucjonalizacji i egalitaryzacji życia, 

gdzie dawne podziały czynności ludzkich tracą swoją aktualność, a dychotomiczne ujęcie 

społeczeństwa na „ludzi pracy” i „ludzi zabawy” nie jest możliwe nawet w przybliżonym 

stopniu. 

Taka sytuacja zmusza badaczy sportu do nowych interpretacji sportu, jako 

fenomenu współczesnej kultury. Spomiędzy nich możemy wyróżnić interpretacje:  

• egzystencjalno-fenomenologiczną (obiektywne, autoteliczne wartości sportu; 

ludzie są tylko ich nośnikami); 

• psychoanalityczną (społeczeństwo i kultura w kategoriach anomii; sport 

współczesny jako kanał wyzwalania złóż agresji i gwałtu);  

• antropologiczno-kulturową (sport jako sfera zjawisk społeczno-kulturowych; 

sport w kategoriach wartości i wzorów kultury – element stylu życia) 

• semiotyczną (sport jako system znaków) 

• strukturalno-funkcjonalną (sport jako element trzech typów systemu: 

normatywnego, strukturalnego, struktury społecznej; problem sportu jako 

zjawiska kultury to poszukiwanie jego funkcji/dysfunkcji) 

• dialektyczną (rozumienie kultury globalne i selektywne – w tym kontekście 

rozpatruje się sport) (Krawczyk 1997: 63-68) 

 
Pomimo tak wielu typów orientacji teoretyczno-metodologicznych i różnych 

definicji sportu w ich ramach, uwypuklają się pewne charakterystyczne i zarazem 

niezbędne komponenty sportu. Krawczyk, powołując się na socjologiczną teorię kultury 

rozwijaną przez A. Kłoskowską wydziela ze sportu trzy odrębne znaczeniowo warstwy 

czy sfery. 

1. Sfera kultury bytu – materialne obiekty i narzędzia, służące stymulacji 

sportowych dokonań, lecz pozbawione charakteru symbolicznego (stadiony, hale 

sportowe, baseny, sauny, itp.) 
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2. Sfera kultury społecznej – zachowania sportowe, mające na celu zdobycie 

mierzalnych wyników rozwoju bądź utrzymania fizycznej sprawności człowieka; 

sport w funkcji instrumentalnej – celem osiągnięcie zdrowia psychicznego i 

fizycznego, przystosowanie się do siedzącego trybu życia, wszechstronny rozwój, 

będący połączeniem celi rekreacyjnych i autokreacyjnych. 

3. Sfera kultury symbolicznej – sprawność fizyczna stanowi środek do osiągania 

innych wartości – wartości symbolicznych indywidualnych (rywalizacja, walka, 

osobisty sukces czy umiejętność porażki) lub wartości o znaczeniu kolektywnym 

(pokój, przyjaźń czy rywalizująca koegzystencja) (Krawczyk 1997:70). 

 
1.2.4.3. Socjologiczne definicje sportu 

 Sport został przez Grabowskiego scharakteryzowany poprzez rolę, jaką spełnia 

w życiu jednostki, tzn.:  

• jako widowisko;  

• jako środek realizacji celów pozasportowych (wychowawczych, zdrowotnych, 

rekreacyjnych, obronnych) – sport instrumentalny 

• jako wartość sama dla siebie – sport autoteliczny 

Sport jako widowisko nie wiąże się bezpośrednio z uczestnictwem w kulturze 

fizycznej. Sport instrumentalny służy realizacji różnych potrzeb człowieka, czy to 

wychowawczych, czy zdrowotnych. Uprawianie sportu w takim rozumieniu jest 

odpowiedzią na te potrzeby i niedostatki człowieka. Przeciwny mechanizm można 

zauważyć w sporcie autotelicznym, gdzie to ludzie są dobierani do poszczególnych 

dyscyplin i konkurencji sportowych pod kątem dyspozycji somatyczno-motorycznych. 

Taka forma kultury fizycznej zaspokaja potrzeby samorealizacji na drodze 

współzawodnictwa w dążeniu do osiągnięcia maksymalnych wyników, w zakresie 

sprawności fizycznej i ruchowej. Autoteliczne oblicze sportu oznacza zgodę na pewne 

ryzyko wynikające z uprawiania danej dyscypliny (Grabowski, 1994: 23). 

Zupełnie inaczej definiuje sport Heinemann w swojej książce „Socjologia sportu” 

(Heinemann, 1989: 43-60). Zdając sobie sprawę, w jaki zakres wielu różnych dziedzin 

wchodzi zagadnienie sportu i jak wiele różnych zmiennych określa to samo zjawisko, 

postanowił wyróżnić cztery z nich: zmienną konstytutywną, strukturalną, działającą 

oraz towarzyszącą.  
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Zmienna konstytutywna stanowi podstawę, która jest wspólną dla wszelkich 

wariantów sportu. Jej elementami składowymi są: 

• ruch ciała rozumiany jako specyficzne obchodzenie się i podejście do ciała, 

zdolności, sprawności i umiejętności; na tej podstawie sport jako obchodzenie się 

z ciałem staje się „sztuką”, którą trzeba „uprawiać”; 

• wyczyn rozumiany jako pozytywna ocena, która może być dokonywana na 

podstawie różnych miar: wysiłku fizycznego, wygranie konkurencji, 

postępowanie fair, solidarność grupowa i wiele innych.  

• społecznie zorganizowana forma postępowania z ciałem, konieczna m.in. przy 

ustalaniu celu, legalnych środków do osiągnięcia celu, definiowaniu reguł, 

ustalających przestrzeń i czas, w których sport może się dokonać oraz „reguł 

sprawności”, które powinny być opanowane dla wykonywania jakiegoś sportu, 

wykształceniu postaw wobec sportu, etosu sportowego 

• nieproduktywność sportu, jest w dużym stopniu pozbawiony konsekwencji         

i autoteliczny 

 
Poza zmienną konstytutywną Heinemann wyróżnia jeszcze m. in. zmienną 

strukturalną, która określa różne formy przejawiania się sportu, a ukształtowana jest 

głównie poprzez systemy przepisów. Innymi różnicującymi cechami jest: 

• stopień organizacji – rozpatrywany pod kątem uprawiania danego sportu            

w ramach klubów, zrzeszeń, w szkołach czy organizacjach komercyjnych oraz 

pod względem praktycznego wdrażania przepisów danego sportu 

• rodzaj organizacji – sport uprawiany w ramach organizacji jest zarazem przez 

nią kształtowany – określenie stopnia i charakteru tej zależności 

• stopień profesjonalizacji i komercjalizacji – w jakim stopniu sport jest 

traktowany autoteliczne, a w jakim staje się już profesją, zawodem czy innym 

źródłem przynoszącym zysk 

• zakres wykonywania sportu jako konkurencji, czyli współzawodnictwa 

 
Kolejne zmienne – zmienne działające – są skutkiem sił powstałych na zewnątrz, 

takich jak na przykład zakres interesu publicznego, atrakcyjność, siła przyciągania 

wywierana przez imprezy sportowe, rodzaj i zakres sprawozdawczości w środkach 

masowego przekazu, wsparcie finansowe, polityczne zainteresowanie sportem, czy 

interesy komercyjne. 
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 Zmienne towarzyszące są podlegają zmiennym działającym, jednak 

oddziaływają w znacznie mniejszym stopniu. Heinemann zalicza do nich szanse kariery i 

awansu w ramach istniejących organizacji sportowych, styl kierowania, formy autorytetu 

i mechanizmy podejmowania decyzji, strukturę społeczną członków, formę rekrutacji i 

selekcji, wymogi lojalności i solidarności oraz stopień identyfikacji z wartościami oraz 

celami każdorazowej organizacji sportu (Heinemann, 1989: 43-59). 

H. Sekuła-Kwaśniewicz, w swojej charakterystyce zjawiska sportu, główny 

nacisk kładzie na takie elementy jak: osiąganie ekstremalnych wyników oraz zjawisko 

rozszerzającego się współzawodnictwa. Innymi ważnymi znamionami sportu są także: 

świeckość, obowiązujące zasady równości, specjalizacja, racjonalizacja, biurokratyzacja    

i kwantyfikacja (Sekuła-Kwaśniewicz, 1991:12). 

Winiarski natomiast do cech konstytutywnych sportu zaliczył 

współzawodnictwo, pragnienie sukcesu, doskonalenie fizyczne i techniczne, 

bezinteresowność i dobrowolność uczestnictwa, podporządkowanie się regułom 

społecznym oraz aktywność motoryczną (Winiarski, 1995: 10). 

Zagadnienie sportu nieodłącznie związane jest z kulturą fizyczną, która wchodzi 

w zakres kultury danego społeczeństwa. Elementem podstawowym powyżej 

przytaczanych definicji kultury fizycznej jest dbałość o zdrowie i prawidłowy rozwój 

fizyczny. W zależności od ujęcia teoretycznego cele te osiągane są poprzez kierowanie 

się określonym systemem wartości, odpowiednie instytucje wychowawcze czy też 

poprzez przyjęcie określonych wzorów zachowań charakterystycznych dla danej kultury.  

 
 1.2.4.4. Sport i jego główne komponenty 

Z powyższych teoretycznych ujęć sportu wyłaniają się jego główne komponenty: 

• aktywność ruchowa 

• doskonalenie fizyczne i techniczne (uzyskanie lepszych wyników) 

• współzawodnictwo (uzyskanie lepszych wyników) 

• społecznie akceptowane reguły 

• autoteliczny charakter sportu (nieproduktywność sportu) 

Nieproduktywność sportu może być łatwo, i często bywa, kwestionowana. 

Współczesny trend dążenia do osiągania jak najlepszych wyników, które oscylują wokół 

fizycznych granic ludzkich możliwości przekłada się również na wymiar ekonomiczny     

i społeczny (Sekuła-Kwaśniewicz, 1991:12). Profesjonalizacja sportu doprowadziła do 

głębokiego rozdziału na sport zawodniczy oraz amatorski. 
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W socjologicznej perspektywie, ważnym elementem sportu wydaje się być 

zmienna strukturalna, wymieniana przez Heinemann’a. Stopień i rodzaj organizacji oraz 

profesjonalizacja i komercjalizacja pomagają nam osadzić sport w strukturze danego 

społeczeństwa. 

Na podstawie powyższych analiz różnych definicji w swojej pracy badawczej 

sport traktować będę jako: 

 
Jeden z komponentów kultury fizycznej, oparty na aktywności ruchowej o charakterze 

autotelicznym, który jest odpowiedzią na potrzeby samorealizacji jednostki oraz w którym 
występuje element współzawodnictwa, którego przebieg określony jest społecznie 
akceptowanymi regułami. Stopień rozwoju danej dyscypliny sportowej określają jej formy 
przejawiania się poprzez rodzaj oraz stopień organizacji, a także poprzez stopień profesjonalizacji 
i komercjalizacji danej dyscypliny. 
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Rozdział 2. 
SPORTY O WYSOKIM STOPNIU RYZYKA 
 

W kronice sportu czytamy:  
 

„Dla nowoczesnego sportu był to wiek [XIX w. –dop. własny] premier. (...) Nie sposób wyliczyć, 
co wtedy stało się „po raz pierwszy”. Ale wiek XIX był także złotym czasem cyrków i popisów 
zręczności. Czym dla techniki był najnowszy wynalazek, tym dla sportu był rekord, a dla 
artystów cyrku sensacja. Dlaczego przepływano cieśniny mórz, albo dokonywano pierwszego 
wejścia na najwyższy szczyt, jak gdyby ludzi ogarnęła gorączka wysokości? Granice między 
sportem a popisami zręcznościowymi pozostawały płynne (Kronika sportu, 1993: 105).” 

 
Przykładem takich wyczynów mogą być Blodin (prawdziwe imię: Charles 

Gravelet), który w 1859 przeszedł po linie nad Niagarą czy Matthew Web, który jako 

pierwszy przepłynął kanał La Manche. Pogoń za sensacją odcisnęło swoje piętno na 

sporcie, łatwo też gubiła śmiałków. Wiele artystów cyrkowych zakończyło karierę ze 

złamanym karkiem czy pęknięta czaszką (Kronika sportu, 1993: 106). 

Czy tylko o sensację chodziło w tych wyczynach, o żądzę sławy? Czy wcześniej 

już nie było głośno o „wariatach” porywających się na „szalone cele”? I czy wielu z nich 

dzięki swoim dokonaniom i odwadze nie dało początku nowym możliwościom, 

odkryciom? 

Cytując A Wohla: 

 „Rozwijana przez ludzi od zarania dziejów aktywność ruchowa jest niewątpliwie 
wynikiem ich dążenia do samowiedzy o sobie, o możliwościach i zdolnościach swego 
ciała w takim samym stopniu, jak dążenie do wiedzy o otaczającym ich świecie oraz ich 
miejsca w nim (za: Sekuła-Kwaśniewicz, 1985: 24).” 

 
Czy właśnie te słowa nie oddają istoty z pozoru bardzo ryzykownych                     

i niebezpiecznych wyczynów sportowych? Już w odległej przeszłości ludzie wymyślali 

przedziwne konkurencje, takie jak np. wyścigi nurków obciążonych kamieniem na 

głębokości 3 m pod wodą pomiędzy dwoma palami (Oceania, ok. 500 r.n.e.) czy 

wypływanie  na deskach natłuszczonych olejem daleko w morze, a następnie powrót na 

fali przyboju z powrotem do brzegu: na brzuchu lub na stojąco (Hawaje 900 r.n.e.). 

Magia i nieprzystępność górskich szczytów od zawsze przyciągały nielicznych 

śmiałków. W 8.08.1786 lekarz Michael Gabriel Paccard i jego przewodnik Jacques 

Balmat zdobyli najwyższy szczyt Alp – Mont Blanc. Na zdobycie najwyższej góry świata 

czekano do maja 1953 roku, kiedy to Nowozelandczyk Edmund Percival Hillary i Szerp 

Tenzing Norgay  stanęli na wierzchołku Mont Everest. Kolejnymi himalajskimi 

„rekordami” było zdobycie Everestu zimą w 1981 roku (Leszek Cichy, Krzysztof 
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Wielicki) oraz wejście na wszystkie z 14-tu ośmiotysięczników przez Reinholda 

Messnera w 1986.  

Swoim torem toczyła się historia zdobywców powietrznych przestrzeni, mit o 

Ikarze kusił kolejnych odważnych. Próby lotów balonem rozpoczęto w 1783 roku. 

Pierwsi śmiałkowie – J.F. Pilatre de Rozier i Francois L d’Arlanders – osiągnęli 

wysokość 1000m w czasie 25 minut, w trakcie których przebyli 8 km.  

W XIX wieku poczęto konstruować bardziej skomplikowane maszyny – na wzór 

szkiców Leonarda da Vinci. 17.12.1903 w Północnej Karolinie 5 osób było świadkami 

36-metrowego lotu samolotu „Flyer” sterowanego przez Orville’a Wrighta. Na modelu 

„Flyer 3” w 1905 roku bracia Wright przelecieli aż 45 km. W dniach 21-22 maja 1927, 

Amerykanin Charles A. Lindbergh dokonał pierwszego samotnego przelotu nad 

północnym Atlantykiem z Nowego Jorku do Paryża.  

Wciąż nie odkryte zakątki świata wabiły swoim urokiem i przyciągały 

odważnych. Jednym z nich był Norweg Fridtjof Nansen, który w 1888 wraz trzema 

norweskimi towarzyszami oraz dwoma Japończykami postanowili przetrawersować 

Grenlandię. Byli żegnani jak wariaci opętani przez idee-fixe, którzy dobrowolnie skazują 

się na śmierć. Ich zamiar został uwieńczony sukcesem. Norwedzy pokonali 560 

kilometrów w trudnych lodowo-śnieżnych warunkach, poruszając się na nartach. 

(Kronika sportu, 1993, 110-173) 

Można by wymienić jeszcze wiele przykładów ryzykownych wyczynów, kolejne 

osiągnięcia himalaistów, spadochroniarzy, nurków, speleologów… Były to jednak 

niezbyt szerokie grupy osób, niekoniecznie utożsamiające swoją działalność ze sportem.  

2.1. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA SPORTÓW EKSTREMALNYCH 

Aby przybliżyć charakter sportów ekstremalnych, w niniejszym rozdziale 

przedstawione zostaną próby klasyfikacji tego typu dyscyplin sportowych na podstawie 

trzech źródeł: Encyklopedii ekstremalnych sportów J. Tomlinson’a wydanej w 1997 roku, 

polskiej strony internetowej www.extrema.sport.wp.pl oraz w anglojęzycznej wersji 

Wikipedii (Wolna encyklopedia) – wielojęzycznej internetowej encyklopedii open 

content. Zakres dyscyplin sportowych, które zostały uznane za ekstremalne według 

każdego ze źródeł jest bardzo zróżnicowany.  
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Za główne czynniki, powodujące te rozbieżności, można uznać: 

• czas, wraz z którym następuje ciągła ewolucja sportu czy też powstawanie 

nowych gałęzi sportowych 

• miejsce zamieszkania – wiele nowych trendów jest importowanych zza granicy 

• język – język angielski jest obecnie jednym z najpowszechniejszych na świecie, 

stąd ilość uzyskanych informacji (trafień) w trakcie szukania danego hasła jest 

największa 

 

Pomimo powyższych uwag pewna część dyscyplin, występuje w każdym ze źródeł. 

Poniższe tabele przedstawiają pełne zestawienie dyscyplin sportowych, które uznawane 

są za ekstremalne. 
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Tabela 1. Sporty ekstremalne – zestawienie sportów powietrznych 

Encyklopedia 
ekstremalnych sportów www.extrema.sport.wp.pl Wikipedia – wersja 

anglojęzyczna 
POWIETRZE 

B.A.S.E. Jumping Base jumping B.A.S.E. Jumping 

Bungee Jumping Bungee jumping Bungee Jumping 
Balonotniarstwo Paraglajty Paralotniarstwo 

Skoki spadochronowe Spadochrony Spadochroniarstwo 

Spacery na linie Szybowce Hang gliding 
Sky surfing Skydiving Sky surfing 

Lotniarstwo kaskaderskie Dream jumping Motolotnia 

Lotniarstwo   
Skoki i loty narciarskie   
Wolne skoki z samolotu   

Szybownictwo   
Źródło: opracowania własne na podstawie: Wikipedia.pl, extrema.sport.wp.pl, Encyklopedia 
ekstremalnych sportów 
   
Tabela 2.  Sporty ekstremalne – zestawienie sportów wodnych  

Encyklopedia 
ekstremalnych sportów www.extrema.sport.wp.pl Wikipedia – wersja 

anglojęzyczna 
WODA 

Windsurfing Windsurfing Windsurfing 
Wolne nurkowanie  
(free diving) 

Nurkowanie Wolne nurkowanie (free 
diving) 

Pływanie długodystansowe Kitesurfing Kitesurfing 
Regaty żeglarskie (dookoła 
świata, oceaniczne) 

Żagle Skimboarding 

Nurkowanie z akwalungiem Canyoning Nurkowanie            
z akwalungiem 

Surfing Surfing Surfing 
Kajakarstwo górskie Kajakarstwo górskie Kajakarstwo górskie 
Jazda wodna boso Hydrospeed Jazda wodna boso 
Skutery wodne Rafting Rafting 

Wyścigi łodzi motorowych  Bodyboarding 
Snorkling  Kneeboarding 
Żeglarstwo szybkie  Nurkowanie  

w jaskiniach 
Wakeboarding  Wakeboarding 
  Jazda na nartach wodnych 
Źródło: opracowania własne na podstawie: Wikipedia.pl, extrema.sport.wp.pl, Encyklopedia 
ekstremalnych sportów 
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Tabela 3. Sporty ekstremalne – zestawienie sportów lądowych  

Encyklopedia 
ekstremalnych sportów www.extrema.sport.wp.pl Wikipedia – wersja 

anglojęzyczna 
ZIEMIA 

Rajdy przygodowe Rajdy przygodowe Bouldering 
Speleologia Jaskinie Speleologia 

Rower górski Rowery Rower górski 
Żeglarstwo na lądzie i lodzie Deskorolki (skateboarding) Jazda na deskorolce 

Snowboard Snowboarding Snowboard 
Speed biking Paintball Paintball 
Snowschoeing 
(rakiety śnieżne) 

Airsoft Airsoft 

Speedskiing Freeride i skialpinizm Ekstremalna jazda na 
nartach 

Wspinaczka Wspinaczka Wspinaczka  
Jazda na BMX Offroad BMX Freestyle 
Motocross  Freestyle Motocross 

Street luge  Street luge 
Mountain Boarding  Mountain Boarding 
  Drag racing 
  Freeboarding 

  Wspinaczka lodowa 
  Turystyka kwalifikowana 
  Poweriser 
  Wspinaczka skalna 

  Parkour 
  Roller derby 

  Buildering 
  Skiboarding 

  Slamball 
  Snakeboarding 

  Snowskating 
  Stunt pogo 

  Tricking 

  Unicycling 
  Zorbing 

Źródło: opracowania własne na podstawie: Wikipedia.pl, extrema.sport.wp.pl, Encyklopedia 
ekstremalnych sportów 
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W powyższym zestawieniu widzimy, jak szybko nowo pojawiające się trendy 

ulegają dezaktualizacji. Skutery wodne, wyścigi łodzi motorowych, żeglarstwo szybkie, 

rakiety śnieżne czy skoki narciarskie, które figurują w Encyklopedii ekstremalnych 

sportów (wydana w 1997 r.) raczej nie kojarzą nam się dziś z działaniem na granicy 

ryzyka. Na stronach internetowych Wikipedii dowiadujemy się o nowych, szybko 

rozwijających się tendencjach w sporcie, takich jak na przykład parkour (sztuka 

przemieszczania), slamball (odmiana koszykówki) czy stunt pogo („tricki” na kijku 

pogo).  Zdecydowanie Wolna encyklopedia zawiera najbardziej rzetelne informacje, ze 

względu na częste aktualizacje oraz międzynarodowy charakter.  

Dużą część z wymienionych dyscyplin możemy znaleźć w każdym ze źródeł, na 

przykład: B.A.S.E. jumping, bungee jumping, windsurfing, surfing, kajakarstwo górskie, 

speleologia, rowery górskie, wspinaczka czy snowboard. Czy te dyscypliny tworzą jakiś 

spójny obraz sportów ekstremalnych? Czy można określić, które elementy z powyżej 

wymienionych dyscyplin kwalifikują sport jako ekstremalny lub nie?  

By bardziej zobrazować i przybliżyć sporty powszechnie uznawane za 

ekstremalne, na kolejnych stronach zamieszczone zostały krótkie charakterystyki 

subiektywnie wybranych przeze mnie dyscyplin, które wydają mi się najbardziej 

reprezentatywne dla tego typu sportów. 
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B.A.S.E. jumping  

Wywodzi się ze spadochroniarstwa, polega na 

skokach z obiektów stałych. Nazwa wzięła się od 

obiektów, z których wykonuje skakać: 

Building - budynek 

Antena – nadajnik telekomunikacyjny 

Span – przęsło, most 

Earth klif lub inna naturalna formacja 

Skoki wykonywane są zazwyczaj z bardzo 

małych wysokości: 50-300 m, spadochron ma 

tylko jedną czaszę, początkowo opór wiatru jest 

praktycznie równy zeru, dodatkowym ryzykiem 

jest sam obiekt, z którego się skacze, znajdujący 

się tuż za plecami skoczka8 

 
 

Swobodne nurkowanie (freediving) 

Rodzaj nurkowania, podczas 

którego nurek wykorzystuje 

wyłącznie powietrze zgromadzone 

w płucach. Historia takiego 

nurkowania wywodzi się z czasów 

prehistorycznych - polowań na 

ryby. Współczesny freediving ma 

dwa wymiary - sportowy i 

filozoficzny. Charakter sportowy 

wiąże się z próbą osiągnięcia jak największych głębokości (uwzględnia się różne 

kategorie w zależności od sposobu obciążenia nurka) – rekord to 223 metry.9 

 
 
 
 

                                                 
8http://www.polishbase.offheading.com/cotojestbase.html 12.12.2006 r.  
9 www.freediving.com.pl, http://pl.wikipedia.org/wiki/Freediving 22.04.2007 r. 
 

B.A.S.E. jumping w Norwegii 
Źródło: www.polishbase.offheading.com 

Wolne nurkowanie w Morzu Czerwonym.  
Źródło: woodburnphoto.co.za
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Narciarstwo ekstremalne   

Pod tą szeroką nazwą kryje się wiele kategorii, które w 

dużym stopniu się zazębiają: heli skiing (narciarze są 

dowożeni na punkt początkowy zjazdu przez 

helikopter), ski alpinizm, free skiing, narciarstwo 

wysokogórskie. Punktem wspólnym tych wszystkich 

kategorii jest jazda poza wyznaczonymi trasami 

narciarskimi, na bardzo stromych stokach, w 

niebezpiecznym terenie, często zagrożonym 

lawinami.10 

 
 

 

 

 

 

 

Paralotniarstwo   

Latanie przy użyciu paralotni. 

Paralotnie nie posiadają sztywnych 

elementów konstrukcyjnych. 

Najprostszą formą są zloty, gdzie 

startuje się ze stromego zbocza,        

a ląduje na niżej położonym terenie. 

Loty termiczne pozwalają dotrzeć aż 

do podstawy chmur. Tzw. przeloty 

trwały nawet do 10 godzin, podczas 

których pokonano odległość kilkuset 

kilometrów.11 

 

                                                 
10 http://en.wikipedia.org/wiki/Extreme_skiing, http://extremeskiing.blogspot.com/ 21.01.2007 r. 
11 http://pl.wikipedia.org/wiki/Paralotniarstwo 21.01.2007 r. 

Lot nad jeziorem Annecy. 
Źródło: www.marksparaglidingpages.com

Heli skiing w Nowej Zelandii 
Źródło: honeymoons.about.com
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Skateboarding, jazda na rolkach, wrotkach 

 Wykonywanie mniej lub bardziej 

skomplikowanych tricków (sztuczek) na 

deskorolce, rolkach czy wrotkach. By 

urozmaicić tricki można wykorzystać specjalnie 

przygotowane konstrukcje w tzw. skateparkach. 

Często ujmowane są w mediach w kategoriach 

sportu ekstremalnego, choć jest to krytykowane 

przez niektórych skatów (skate - osoby 

uprawiające te wyżej wymienione dyscypliny). 

Skateboarding tworzy pewną subkulturę, jest 

pewnym stylem życia i myślenie, a nie jedynie 

sportem.12 

 

 

 

Taternictwo jaskiniowe 

„Pokonywanie lub przechodzenie 

trudnych technicznie jaskiń  z 

wykorzystaniem specjalistycznego 

sprzętu,wymagających specjalnych 

umiejętności w różnych celach, 

takich jak na przykład: 

turystyczny, poznawczy (po 

założonym sprzęcie), naukowy, 

sportowy (przejście jaskini trudnej, 

z wykorzystaniem sprzętu, który 

wieszamy i ściągamy, wnosimy i wynosimy w jaskini podczas danej akcji) lub 

eksploracyjny.(…)”13 

 

 
                                                 
12 http://pl.wikipedia.org/wiki/Skateboarding 21.01.2007 r. 
13 http://www.speleo.z-ne.pl/index.php?id=23&url=taternictwo.html 12.12.2006 r. 

Jaskinia , Tatry 
Źródło:  www.stj.krakow.pl 

Skok na deskorolce na rampie 
Źródło:extremsports.oceanaria.com 
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Kajakarstwo górskie  

Pływanie kajakiem po różnych 

ciekach wodnych, zazwyczaj 

rzekach. W zależności od 

stopnia trudności danej rzeki  

kajakarstwo górskie może być 

dobrą zabawą (rekreacją) lub 

zmienić się w pełną adrenaliny 

walkę z żywiołem. Można 

wyróżnić kilka podkategorii 

kajakarstwa: river runing - 

spływ rzekami górskimi; creeking - spływ wąskimi strumieniami o bardzo dużym 

spadku; slalom - wyścig trasą wyznaczoną bramkami; rodeo (Playboating lub Freestyle) 

– akrobacje na kajaku.14 

 

 

 

Surfing, windsurfing, kate-surfing   

Jazda na specjalnie 

przygotowanej do tego desce. 

W przypadku surfingu deska 

unoszona jest przez czoło fali 

oceanicznej (morskiej). 

Windsurfing – deska razem z 

żaglem; kite surfing – deska 

napędzana rodzajem „latawca-

parolotni”. Tradycja surfingu 

wywodzi się prawdopodobnie z 

Polinezji, skąd została przeniesiona na Hawaje. Wraz ze sportem wytworzyła się filozofia 

i kultura surferska, która niestety w dużej mierze została skomercjalizowana.15 

                                                 
14 http://en.wikipedia.org/wiki/Whitewater_kayaking 21.01.2007 r. 
15 http://en.wikipedia.org/wiki/Kitesurfing, http://en.wikipedia.org/wiki/Windsurfing 

Windsurfing, jezioro Garda, Włochy 
Źródło: zdjęcie własne 

Słowenia, rzeka Soca 
Źródło: www.galeria.nurt.com.pl 
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Wspinanie      

„Przemieszczanie się w terenie na tyle stromym, że 

wymaga on użycia rąk co najmniej do utrzymania 

równowagi”. Taka definicja jest bardzo szeroka              

i zawiera w sobie wiele możliwości od wspinania na 

kilkumetrowe kamienie (bouldering) po zdobywanie 

kilkukilometrowych ścian (np. w Himalajach). 

Początkowo wspinanie było zawsze sportem 

uprawianym na wolnym powietrzu, obecnie można 

zauważyć bardzo intensywny rozwój wspinaczki 

halowej (sztuczna ściana z dokręconymi chwytami).16 

 

 

2.2. SPORTY EKSTREMALNE – UJĘCIE TEORETYCZNE  
Krótka charakterystyka sportów potocznie rozumianych jako ekstremalne, daje 

wyobrażenie jak rozległy zasięg może mieć to pojęcie i ile problemów definicyjnych       

w sobie kryje. Już samo określenie ”sporty ekstremalne” wprowadza wiele niejasności. 

Słowo ekstremalny funkcjonuje w języku polskim jako  neologizm i przez Słownik języka 

polskiego określony jest jako: „skrajny, krańcowy”. Ekstremizm zdefiniowany jest jako:  

„podzielanie skrajnych poglądów w danej kwestii, krańcowość, skrajność; stosowanie 
ostatecznych środków, aby osiągnąć dany cel polityczny, ideologiczny, itp (Szymczak, 1981).”   

 
Zakładając, że w każdym profesjonalnym sporcie organizm ludzki adaptuje się do 

specyficznych warunków rywalizacji, moglibyśmy mówić, że każdy sport olimpijski jest 

zarazem sportem ekstremalnym. Aby nie doprowadzić do paradoksalnej sytuacji, należy 

dokonać podziału na sporty ekstremalne w szerszym oraz węższym znaczeniu. Pierwsza 

grupa sportów dotyczyłaby tych dyscyplin, w których osiągane ekstremalnie wysokie 

wyniki, wymagają odpowiedniego treningu, a nie tylko predyspozycji fizycznych czy 

psychicznych. Do tej grupy należałyby także dobrowolnie podejmowane sporty, które 

wiążą się z trudnymi, naturalnymi lub sztucznymi warunkami ich uprawiania. Sporty 

ekstremalne rozumiane w węższym znaczeniu, dotyczyłyby jedynie tych dyscyplin, 

których uprawianie jest nierozerwalnie związane z dużym zagrożeniem zdrowia lub życia 

(Kalina, 2002). 

                                                 
16 http://pl.wikipedia.org/wiki/Wspinaczka 23.03.2007 r. 

Wspinaczka skałkowa na Sardynii 
Źródło: zdjęcie własne 
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 Podobny sposób myślenia przedstawia A. Matuszyk, zauważając,                       

że pozanaukowa klasyfikacja „sportów ekstremalnych” zalicza do tej grupy najczęściej 

tzw. sporty wysokiego ryzyka i sporty przestrzeni, a także zabawowe formy aktywności 

ruchowej, nie będące sportami. Cecha „ekstremalności”, według niego, przypisywana 

jest różnym składnikom struktury (i treści) walki sportowej uznanym za „skrajne”. 

Jednak to nie poziom trudności zadania ruchowego tylko jego rodzaj stanowi kryterium 

kwalifikacji sportu jako ekstremalnego. Trudno byłoby ocenić stopień ryzyka, choćby ze 

względu na problem z rozróżnieniem ryzyka „subiektywnego” związanego z działaniem 

podmiotu, a „ryzykiem immanentnym”, związanym z naturą „nienormalnego” 

środowiska zewnętrznego walki sportowej. Czynnikiem współdeterminującym 

aktywność sportową jednostki w sportach ekstremalnych jest środowisko, a właściwie 

relacja pomiędzy środowiskiem a zachowaniem ludzkim, którą można 

scharakteryzować pojęciem sytuacji. Możemy mówić o sytuacjach normalnych (układ 

najczęstszy, do którego człowiek jest przyzwyczajony) oraz sytuacjach trudnych (układ 

niekorzystny – przebieg aktywności podstawowej i prawdopodobieństwo realizacji 

zadania stają się dużo mniejsze). W sytuacji ekstremalnej destrukcyjne oddziaływanie 

bodźców otoczenia zagraża egzystencji człowieka (Matuszyk, 2002).  

R. Muszkieta oraz M. Gembiak sporty ekstremalne rozumieją jako: 

„(…) dyscypliny sportowe, których uprawianie wymaga ponadprzeciętnych umiejętności, 
odwagi i działania w warunkach dużego ryzyka, często zagrożenia życia. Uczestnictwo w nich 
wiąże się z pokonywaniem skrajnych trudności zewnętrznych, ograniczeń psychicznych               
i związanych z tym emocji. Uprawianie dyscyplin ekstremalnych zasadza się na chęci 
pokonywania trudności, doznawania nowych, mocnych wrażeń, dawania z siebie wszystkiego       
i przeżycia czegoś niezwykłego (za: Sahaj 2004: 66).” 

 
T. Sahaj w swoim artykule Homo transgressivus, czyli o sportach ekstremalnych, 

do powyższej definicji dodaje bardzo często występujący, charakter eksploratorski tego 

typu sportów. W dalszej części tego interesującego artykułu podkreśla znaczenia 

adrenaliny (wzmożony „efekt endorfinowy”)17. Różnica pomiędzy sportowcem 

„ekstremalnym” a „klasycznym” sprowadza się przede wszystkim  do tego, że ten 

pierwszy koncentruje się na własnej osobie, na swoim wnętrzu, jest „łowcą wrażeń”. 

Brakuje mu „realnego” przeciwnika, zmaga się przede wszystkim z samym sobą i swoimi 

ograniczeniami. Sport dla takiej osoby to przede wszystkim indywidualna przyjemność, 

                                                 
17 „Efekt endorfinowy” – produkcja znacznych ilości substancji o działaniu łagodnie narkotyzującym, które 
doprowadzają sportowca do stanu pobudzenia bliskiego euforii, na skutek wysiłku fizycznego i/lub 
psychicznego 
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„frajda” oraz realizacja własnych pragnień. Sporty ekstremalne to nie tylko zwiększone 

ryzyko, ale także z reguły większe od przeciętnych umiejętności fizyczne (Sahaj, 2004). 

Wśród naukowych głosów zabranych w kwestii sportów ekstremalnych, znajduje 

się jeden bardzo krytyczny – głos profesora Pawłuckiego. Sportowców ekstremalnych 

określa on w swojej pracy Personalism for sport pedagogy jako samotnego aktora, 

(„single performer”), który żyje wyłącznie dla siebie, nie podejmując się żadnym 

zobowiązaniom wobec innych. Głównym zarzutem Pawłuckiego wobec tego typu 

sportów jest brak przeciwnika, brak elementu rywalizacji. Sportowców ekstremalnych 

porównuje do cyrkowców, z tym, że ci drudzy nie uznają swoich wyczynów za sport. 

Jego zdaniem, moda na tego typu sporty przyszła do Polski z Zachodu i reprezentuje 

niską, masową kulturę (Pawłucki, 200:106-109). Książka podejmuje dalsze tematy, lecz, 

według mnie, jest bardzo tendencyjnie napisana, nie poparta empirycznymi badaniami     

i stawia sporty ekstremalne w ciemnym świetle. Godna polecania wszystkim osobom 

uprawiającym sporty powszechnie rozumiane jako ekstremalne – by móc ich rozbawić. 

Kwestią podstawową jest stwierdzenie, czy tak zwane sporty ekstremalne można 

w ogóle rozpatrywać w kategorii sportu czy bliżej im do rekreacji. W tym celu 

koniecznym jest sprawdzenie, czy sporty ekstremalne spełniają główne kryteria sportu 

wymienione w poprzednim rozdziale, czyli czy zawierają takie elementy jak: aktywność 

ruchowa, doskonalenie fizyczne i techniczne, współzawodnictwo, społecznie 

akceptowane reguły, autoteliczny charakter sportu. 

Podjęte przeze mnie badania i analiza uzyskanych wyników mają pomóc             

w wyjaśnieniu tej kwestii oraz stanowić będą kolejny punkt odniesienia przy dalszych 

próbach definicji sportów ekstremalnych. Moje rozumienie sportów ekstremalnych 

najbliższe jest przedstawieniu tych dyscyplin przez T. Sahaja. 
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Rozdział 3.  
STYL ŻYCIA 

3.1. POCZĄTKI BADAŃ 
Zagadnieniem stylu życia zajmowały się różne dyscypliny społeczne. Przede 

wszystkim antropologia, która ujmowała ten temat jako całościowe, globalne spojrzenie 

na różne elementy analizowanej rzeczywistości, lecz również filozofia, psychologia, 

pedagogika. Podejście antropologiczne zakładało, że styl życia jest funkcją zbiorowości, 

którą traktuje się jako jednolitą, odrębną od innych, całość społeczno-kulturową.  

W socjologii zainteresowanie stylem życia i pierwsze związane z nim koncepcje 

odnajdujemy u  T. Veblena i M. Webera. Obydwaj myśliciele zwracali uwagę na to, że 

styl życia jest funkcją zamożności, władzy i stratyfikacji. Veblen analizował styl życia    

w kontekście „próżnowania na pokaz” i ostentacyjnej konsumpcji, które uznał za 

podstawowe wyróżniki stylów życia amerykańskiej burżuazji okresu 

wolnokonkurencyjnego (za: Sekuła-Kwaśniewicz, 1991: 25). Weber wiązał ten temat ze 

stratyfikacją społeczną, styl życia traktował jako istotny element różnicujący 

społeczeństwo. Styl życia był wewnętrznie zintegrowaną całością opartą na 

zachowaniach regulowanych obyczajem i normami grupowymi. Co więcej, był drugą, 

poza warunkami ekonomicznymi, główną przyczyną tworzącą tzw. „porządek 

stanowy”. Ów porządek był konsekwencją porządku klasowego, styl życia – pochodną 

dochodów, jakimi dysponowała dana grupa. Podobny styl życia dawał poczucie wspólnej 

więzi, spójności oraz odrębności od innych grup społecznych (Zagórny, 2004:10). 

Odrębność i jednolitość stylu zapewniali ci, którzy przestrzegali swoistych zachowań, 

manier, stosunków, a nawet języka w postaci odrębnego, np. salonowego dialektu. 

Treścią stylu życia były swoiste zachowania, rekwizyty i wzory kulturowe, dostępne 

tylko tym, którzy w ramach starannej socjalizacji zostali w nie wprowadzeni (Tyszka, 

1971: 100). 

Teorie Veblena i Webera uległy w dużej mierze dezaktualizacji, procesy 

mobilności i intensywne przemieszczanie się wzorów kulturowych odbierały stylom 

życia czynnik ekskluzywności, niedostępności, izolacji czy separacji społecznej. 

Dzisiejszy „styl życia” jest cechą nie tylko wyróżniającą, ale także hierarchizującą, choć 

dystanse, które stwarza, łatwo i często bywają przekraczane (Tyszka, 1971: 100-101). 
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Współcześnie możemy zaobserwować dwa kierunki rozwoju badań nad stylem 

życia. Jest on rozpatrywany:  

• w kontekście kultury oraz towarzyszących jej wartości lub  

• w kontekście konsumpcji i zachowań konsumenckich, stanowiących funkcje 

manifestacyjne, przede wszystkim w wymiarze indywidualnym. 

Oczywiście obydwa kierunki są często komplementarne.    

3.2. STYL, SPOSÓB ORAZ POZIOM ŻYCIA 
Podejmując się analizy stylu życia koniecznym jest odróżnienie tego pojęcia od 

poziomu życia, sposobu życia, jakości życia itp. Odwołując się do marksistowskiego 

rozumienia „sposobu (trybu) życia”, który definiowany jest jako sposób wytwarzania 

sobie środków do życia, widzimy, że jest on obiektywną kategorią charakteryzującą 

ludzką egzystencję. Natomiast „styl życia” jest empiryczną kategorią socjologicznej 

analizy zróżnicowania sposobów zachowania ludzkiego. Za „poziom życia” 

przyjmujemy możliwości ekonomiczne jednostki lub grupy społecznej. Oczywiście, 

pomiędzy tymi trzema pojęciami: stylem, sposobem i poziomem życia zachodzą istotne 

zależności, jednak nie są one ze sobą tożsame (Siciński, 1976: 16-17). 

3.3. KONTEKST KULTUROWY 
W Polsce tematem stylu życia zainteresował się pod koniec lat 60-tych A. Tyszka, 

podejmując badania nad stylem życia ludności miejskiej (za: Sekuła-Kwaśniewicz, 1991: 

29). Dalsze badania nad tym zagadnieniem kontynuował A. Siciński w ramach Zespołu 

Prognoz Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Opublikowano wiele pozycji 

dotyczących tego tematu, opracowanych na podstawie studiów rozpoczętych na początku 

lat 70-tych. Początkowo były to studia skoncentrowane na zagadnieniach 

terminologicznych, w późniejszym okresie starające się scharakteryzować współczesny 

styl życia społeczeństwa polskiego. W pierwszym okresie metodą badawczą była analiza 

wtórna, od 1978 prowadzono empiryczne badania (Siciński, 1983: 5-6). Podejście 

badawcze Sicińskiego było najbardziej zbliżone do antropologii społecznej (Siciński, 

1977: 282). 

Głównymi funkcjami, które miał spełniać styl życia było: 

• poczucie przynależności do danej grupy społecznej – stwarzanie więzi 

społecznej, możliwość samoidentyfikacji społecznej  
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• wyodrębnienie danej grupy z szerszej zbiorowości – zapewnienie trwałości, 

ciągłości grupy 

• możliwość ekspresji osobowości jednostki w sposób społecznie akceptowany 

(Siciński, 1977: 284).  

 
Zdaniem Sicińskiego  

„ (...) styl życia to zakres i formy codziennych zachowań jednostek lub grup, specyficzne 
dla ich usytuowania społecznego, tzn. manifestujące położenie społeczne oraz postrzegane jako 
charakterystyczne dla tego położenia, a dzięki temu umożliwiające szeroko rozumianą społeczną 
lokalizację innych ludzi (Siciński, 1976: 15).” 

 
W tak przyjętym rozumowaniu styl życia to z jednej strony obserwowalne 

zachowania, z drugiej nieobserwowalne bezpośrednio wartości (Siciński, 1977: 284). 

Mówiąc o stylu życia w takim rozumieniu, zakładamy, że jest on pojęciem relatywnym: 

istotnymi dla nas są bowiem „zachowania znaczące”, tj. takie, po których można 

„poznać” kogoś, zlokalizować społecznie (nie tylko na podstawie przynależności 

klasowo-warstwowej, ale także ze względu na inne kryteria, np. zawód, 

pokolenie)(Siciński, 1976: 16).  

Dodatkowo „styl życia” implikuje pewną swobodę wyboru, zakłada, że 

zachowania konstytuujące styl nie są całkowicie wymuszone warunkami obiektywnymi, 

może być przejawem twórczości ludzkiej. Myśl tą Siciński rozwijał w swoich dalszych 

badaniach, aż ewoluowała do postaci metodologicznej „perspektywy homo eligens”.18 

Główną tezą tej koncepcji jest twierdzenie, że w celu zrozumienia zjawisk kulturowych, 

społecznych psychologicznych konieczne jest spojrzenie na nie z punktu widzenia 

„wyborów” dokonywanych przez ludzi. Styl życia określany w tej koncepcji to 

„(…)przejaw jakiejś zasady (zasad) wyboru codziennego postępowania spośród 

repertuaru zachowań możliwych w danej kulturze” (Siciński, 2002: 22-32). Siciński 

przedstawił także typologię stylu życia ze względu na możliwości dokonywania wyboru 

(Siciński, 2002: 82-86). 

Analiza stylu życia jako charakterystycznej dla grup i jednostek konfiguracji 

pewnych zachowań ludzkich, zdaniem Sicińskiego, powinna odwoływać się do wzorów 

społecznych jako względnie trwałych regularności zachowań, cechujących określone 

zbiorowości ludzkie. Można także rozróżnić idealne wzory zachowań (wzory uznawane 

w danej zbiorowości) od wzorów praktykowanych (reguły rzeczywiście uznawane           

w społecznej praktyce). Część wzorów praktykowanych wyznaczona jest w danej 
                                                 
18 Eligo, eligare (łac.) – wybieram, wybierać 
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zbiorowości odpowiednimi normami – traktujemy je wtedy jako wzory kulturowe – inne 

wzory praktykowane nie mają swych jednoznacznych odpowiedników normatywnych – 

uznawane są za standardy zachowań. Obie powyższe kategorie mogą, ale nie muszą być 

uświadamiane przez osobników realizujących powyższe wzory i przestrzegające 

standardów. Odwołanie się do wzorów i standardów jest o tyle ważne, że zmienność 

zakresu zachowań przez nie wyznaczonych jest jednym z istotnych aspektów przemian 

stylu życia. Kultura obejmuje całokształt wzorów, styl życia to przejaw wyborów 

dokonywanych spośród nich – wyznaczników społecznych, charakteryzujących 

lokalizację społeczną jednostek (Siciński, 1976: 22-25). 

Zależność pomiędzy kulturą a stylem życia jest ujmowana w ten sposób: 

 
„spośród całokształtu zachowań obejmowanych terminem „kultura” interesują nas przede 

wszystkim zachowania „codzienne”(...). Można by więc stwierdzić ogólnie, iż zachowania 
konstytuujące styl życia są przejawem pewnych, nieświadomych lub świadomych, wyborów 
spośród repertuaru zachowań (wzorów, wzorców, standardów) wyznaczonych przez daną kulturę 
(Siciński, 1977:  289).” 

 
Styl życia można rozpatrywać na różnych poziomach: pod kątem jednostkowym 

lub grupowym, biorąc pod uwagę mikromechanizmy (analiza poszczególnych, 

jednostkowych biografii społecznych) lub makromechanizmy (determinujący wpływ 

różnych elementów struktury społecznej) kształtowania się stylu życia. Ujęcie całościowe 

charakteryzuje zbiorowości społeczne wykrywając dominujące w nich typy zachowań, 

wzory, wartości. Płaszczyzna ideologiczna stara się przy pomocy świata uznawanych idei 

i wartości wyjaśnić przyjęty przez daną jednostkę lub zbiorowość określony styl życia 

(Zagórny, 2004: 15-16).  Powyższe spojrzenia na różne ujęcia stylu życia świadczą          

o tym, że pojęcie stylu jest silnie związane z przenikaniem się i obopólnym wpływem 

jednostki i społeczeństwa (Zagórny, 2004: 16). 

Również A. Jawłowska nawiązuje poprzez styl życia do kultury. Styl życia to nie 

tylko zachowania, lecz także motywacje, które zdeterminowane są określonymi 

wartościami. Proces tworzenia się stylu rozumiany jest jako nadawanie formy różnym 

rodzajom aktywności oraz utrwalania się względnie stałych relacji między nimi. 

Styl życia można rozpatrywać w trzech różnych sferach rzeczywistości: 

• sfera światopoglądów, celów i dążeń życiowych, potrzeb i aspiracji 

(pośrednio dostępne badaczowi) 

• sfera obserwowalnych zachowań i czynności 
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• sfera przedmiotów, które człowiek wybiera, tworzy, bądź refleksyjnie 

przyjmuje 

Ważnym jest rozróżnienie elementów stylu życia od ich determinantów. 

„Czynniki determinujące” to takie zespoły warunków, z którymi współwystępują 

określone style i których zmiana powoduje zmianę stylu. W różnych ujęciach 

badawczych przyjmowane są różne determinanty. Zdaniem Jawłowskiej należą do nich 

czynniki ekonomiczne, społeczne, kulturowe, psychologiczne i geograficzno-

przestrzenne (Jawłowska, 1976: 206-208). W badaniach przeprowadzanych przez 

Sicińskiego za główne takie czynniki przyjęto: 

• Poziom życia (płaca lub poziom dochodu na 1 osobę) 

• Wykształcenie 

• Praca, zawód 

• Budżet czasu – czas wolny 

• Mieszkanie 

• Infrastruktura socjalna i kulturalna 

• Postawy 

Problematyczna jest kwestia wartości, które z jednej strony narzucane są przez 

istniejącą kulturę, determinując styl życia, z drugiej strony uwewnętrznione i realizowane 

przez jednostki – stają się jego istotnym elementem składowym. Rola wartości                 

w strukturze motywacji może być różna, zależna od tego: czy życie zgodne                      

z akceptowanym światopoglądem traktuje się jako zadanie naczelne; czy realizacją życia 

będzie negacja i walka przeciw wartościom; czy brak koherentnej struktury 

światopoglądowej spowoduje dekompozycje stylu; czy wartości przyjmowane są 

bezrefleksyjnie i pośrednio poprzez konformizm grupowy. Ostatni z wymienionych 

przypadków jest najczęstszy (Jawłowska, 1976: 211-212). 

Pawełczyńska podkreśla, że „styl życia” nie może być rozpatrywany wyłącznie ze 

względu na wzory kultury, ponieważ w dużym stopniu zdeterminowany jest przez ludzki 

organizm, tzn. przez zdrowie. W tym kontekście zdrowie odwołuje się do takich cech jak 

dobre samopoczucie fizyczne, psychiczne i społeczne, zdolność do pracy, satysfakcji 

społecznych i twórczości. W zależności od odporności psychofizycznej w stosunku do 

cech środowiska ekologicznego, kształtują się indywidualne wybory jednostki/człowieka, 

codzienne zachowania, czyli – styl życia. Pawełczyńska podaje własną definicję styl 

życia, który rozumie jako: 
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”(...) zespół codziennych zachowań, które jako reakcje osobnicze na zmieniające się 
wymogi i warunki współczesnej człowiekowi cywilizacji odnosimy do pojęcia zdrowia 
rozumianego pozytywnie, a jako zachowania kulturowe – do funkcjonujących społecznie wzorów 
kultury (Pawełczyńska, 1976: 144-158).” 
 

3.4. STYL ŻYCIA A KONSUMPCJA 
Konsumpcja jest podmiotem dyskusji wielu dyscyplin naukowych; prócz 

szczególnego zainteresowania, jaką darzy ją socjologia, antropologia czy psychologia, 

analizowana jest również w kontekście ekonomicznym. Te ujęcia wzajemnie się 

przenikają i uzupełniają. Taką sytuację można tłumaczyć przeniesieniem się punktu 

ciężkości z konsumpcji zaspokajającej podstawowe potrzeby człowieka na 

konsumpcję dóbr luksusowych, czasu wolnego, konsumpcję, która coraz częściej 

staje się kryterium oceny stylu życia (Marciszewska, 1999: 13). Jako środek kreacji 

wizerunku i miejsca w społeczeństwie lub jego danej grupie, konsumpcja jest 

wyznacznikiem tego, kim jest lub chciałby być konsument, stanowiąc zarazem ścisłe 

powiązanie z procesami rozwoju tożsamości człowieka (Marciszewska, 1999:35).  

Styl życia konsumentów to  
 
„unikalny wzór zachowania, zainteresowań i opinii, które charakteryzują różnice między 

konsumentami. Styl życia konsumentów odzwierciedla wzór, według którego on żyje, spędza 
czas wolny i wydaje pieniądze. Jest on funkcją motywów konsumenta, odzwierciedlających jego 
hierarchię wartości (za: Zagórny 2004: 14).”  

 
Termin consumptio wywodzi się z łaciny i oznacza: spożycie, zniszczenie. 

Konsumpcja rozpatrywana w podejściu ogólnym rozumiana jest jako akt zaspakajania 

potrzeb w wąskim ujęciu podmiotowo-przedmiotowym, czyli zaspokojenie 

różnorodnych indywidualnych i społecznych potrzeb ludzkich przez dobra materialne       

i niematerialne. Ujęcie szczegółowe precyzuje rodzaj potrzeb, konsumpcję traktuje nie 

jako akt, lecz proces zaspakajania potrzeb konsumpcyjnych, tj. tych, których 

przedmiotem są produkty i usługi. W tym wypadku konsumpcja to nie tylko 

bezpośrednia czynność zaspakajania potrzeb konsumpcyjnych (akt), lecz także 

całokształt działań i zachowań człowieka zmierzających do tego celu (proces). Jednostki 

uświadamiają sobie i oceniają swoje potrzeby, decydują o ich zaspokojeniu oraz 

środkach, które posłużą do zaspokojenia tych potrzeb (za: Zagórny, 2004: 12). Taki 

proces wiąże ze sobą elementy ekonomiczne  i socjologiczne, psychologiczne                    

i kulturowe. 
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Zagórny definiuje konsumpcję jako 

„ (...) proces oparty na postawach i zachowaniach dotyczące wyboru, nabywania oraz 
używania różnorodnych dóbr materialnych i usług, w celu zaspokojenia społeczno-kulturowych 
potrzeb ludzkich.”  

 
Na powyższy proces składają się trzy fazy: 

1. faza potrzeb – pojawiają się potrzeby, które są oceniane przez konsumenta     

i ustosunkowane do priorytetów 

2. faza organizacji konsumpcji – decyzje podjęte są w oparciu o kryteria 

społeczne, środki materialne zdobywane są w postaci towarów i usług 

3. faza wielkości i struktury konsumpcji – czas właściwej konsumpcji 

Konsumpcję można analizować w skali mikroekonomicznej (konkretny 

konsument) lub w skali makroekonomicznej, czyli uwzględniając całą sferę spożycia w 

jego przedmiotowym, podmiotowym i przestrzennym ujęciu ze wszystkimi społecznymi   

i ekonomicznymi uwarunkowaniami (Zagórny, 2004: 12-13). 

 Istnieje również inne ujęcia konsumpcji ze względu na różne układy konsumpcji: 

• przedmiotowy układ konsumpcji - akty spożycia grupowane są według 

przedmiotów w całkowitym oderwaniu od osoby konsumenta 

• podmiotowy układ konsumpcji – wzbogacenie o analizę podmiotów 

decydujących o rodzajach, wielkości i sposobie zaspokajania potrzeb. 

• funkcjonalny układ konsumpcji – kształtowanie konsumpcji, przy pomocy 

odpowiednich podmiotów i ich struktur, z uwzględnieniem różnych środków, 

norm i zasad, w ten sposób, by rozwijała się ona zgodnie z tempem rozwoju 

społecznego i gospodarczego (Miczyńska-Kowalska, 2001: 111-112). 

 
 Konsumpcja jako proces wiąże się z zachowaniami konsumpcyjnymi. Pojęcie 

zachowania konsumpcyjne wywodzi się „consum behavior”, „consumer behavior”       

i odnosi się do zachowań jako zorganizowanego ciągu reakcji na bodźce zewnętrzne         

i wewnętrzna podejmowanych w celu zaspokojenia odczuwanych potrzeb (za: Zagórny 

2004: 13).  

 Szczepański definiuje zachowania konsumenckie jako  
 
„(…) ogół zachowań i zmierzających do zdobycia środków zaspokojenia potrzeb oraz sposoby 
obchodzenia się z tymi środkami (Szczepański, 1976:17).” 
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 Ciekawym faktem jest zbieżność definicyjna „zachowań konsumenckich” ze 

„stylem życia” w rozumieniu Andrzeja Tyszki, który określił go jako: 

 
„(…) kulturowo uwarunkowany stopień i sposób zaspakajania potrzeb i realizowania aspiracji za 
pomocą możliwości i prerogatyw wynikających z zajmowanej pozycji ekonomicznej i społecznej 
(Tyszka, 1971: 105).” 
 
 Istotną różnicą pomiędzy obiema definicjami jest nacisk, jaki położył Tyszka na 

kulturowe uwarunkowania sposobu zaspokajania potrzeb. 

 Zachowania konsumenckie są także zależne od czynników kulturowych: 

podporządkowane są one pewnym wzorom konsumpcji, wykształconych na podstawie 

ogółu zachowań i działań ludzkich. Wzory konsumpcji stanowią spójny kompleks 

zjawisk zaspakajających potrzeby konsumpcyjne – począwszy od odczuwanych potrzeb 

poprzez zdobywanie trwałych środków ich zaspakajania aż po reakcje na zaspokojone 

potrzeby. Wytworzone są przez jednostki i grupy, będące w podobnej sytuacji społecznej, 

ekonomicznej i kulturowej (Zagórny, 2004: 13-14). 

Na zachowania konsumpcyjne mają wpływ różne czynniki, między innymi: 

• ekonomiczne i pozaekonomiczne, 

• zewnętrzne i wewnętrzne, 

• obiektywne i subiektywne, 

• bezpośrednie i pośrednie, 

• inne, mierzalne i niemierzalne itp. 

Wśród czynników obiektywnych wyróżniamy: 

• pozaekonomiczne, takie jak: demograficzne, społeczne, zawodowe, 

• wewnętrzne ekonomiczne, takie jak poziom dochodów, stan posiadania itp., 

• zewnętrzne wobec konsumenta o charakterze ekonomicznym                         

i pozaekonomicznym, np. poziom i relacje cen, system informacji o rynku 

(Miczyńska-Kowalska, 2001: 120) 

 Coraz większego znaczenia nabierają jednak czynniki subiektywne takie jak 

zwyczaje, nawyki. Istotne znaczenie w zachowaniach konsumpcyjnych odgrywa 

również otoczenie bliższe (rodzina) i dalsze (dalsi krewni, znajomi). Rodzina spełniając 

rozliczne funkcje, m.in. prokreacyjną, opiekuńczą, wychowawczą, ekspresyjną                 

i ekonomiczną, przekazuje pewne normy społeczne i kulturowe, uczy się wartościować 

potrzeby. To właśnie głównie w rodzinie człowiek kształtuje swoje postawy oraz 
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hierarchię wartości, które mają podstawowe znaczenie w zachowaniach konsumentów 
(Miczyńska-Kowalska, 2001: 121). 

 Istotną rolę przypisuje się również grupom wzorcotwórczym, z którymi 

konsument chciałby się utożsamiać. Własny styl życia przyrównywany jest do tych grup 

społecznych, na których konsumentowi zależy i które szanuje, starając się je naśladować 

(Miczyńska-Kowalska, 2001: 121). 

 Na związek stylu życia z zachowaniami konsumenckimi zwrócił uwagę także 

Szczepański, twierdząc, że środki zaspokajania potrzeb stanowią mniej lub bardziej 

spójną całość, posiadając własną strukturę wewnętrzną (Szczepański, 1977: 17). Jego 

zdaniem to właśnie uznanie określonych potrzeb oraz wybór środków do ich 

spełnienia w oparciu o określony system wartości tworzy styl życia (Zagórny 2004, 

za: Szczepański, 1981: 289). 

 Ekonomiści ujmują styl życia w podobny sposób, jako  

„(...) pewną liczbę wzajemnie połączonych postaw (np. względem jedzenia, picia, mieszkania, 
itp.) oraz aktywności (np. w czasie wolnym, w procesie nabywania dóbr i usług), dzięki którym 
zachowania konsumenckie nabierają ściśle określonego swoistego charakteru (za: Zagórny 2004: 
17).” 
 

Takie rozumienie stylu życia przedstawiane jest również formułą A-O-I, 

oznaczającą: 

• A – aktywność oraz widoczne sposoby postępowania (spędzanie wolnego  

czasu, aktywność kulturalna, poznawcza) 

• I    –  motywacje związane z celami i aspiracjami konsumenta, względem 

rodziny, jedzenia, ubrania, czasu wolnego itp. 

• O –  świadome i celowe orientacje, tworzone na podstawie własnej percepcji 

środowiska i możliwościach przystosowania się do niego  

Badania AIO były popularne w latach 70., po pewnym okresie czasu uznano, że 

ilość zebranych informacji jest niewystarczająca. Kolejnym zaproponowanym 

podejściem było VALS – Value and Life-Styles, w których podstawą segmentacji były: 

• Postawy i poglądy 

• Hierarchia wartości 

• Preferencje dotyczące korzystania z mediów 

• Zachowania w czasie wolnym 

• Zachowania konsumenckie 

• Profil osobowości 
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Innym, popularnym  w Stanach Zjednoczonych rodzajem segmentacji jest LOV – 

List of Values. Punktem zainteresowania są wartości życiowe, którymi kierują się i do 

których aspirują konsumenci. Podczas ankiety respondenci proszeni są o ustosunkowanie 

się do trzech grup wartości: 

• Wartości indywidualne (samorealizacja, zadowolenie, poczucie sukcesu, 

szacunek do samego siebie) 

• Zorientowanie na świat zewnętrzny (poczucie przynależności, 

poszanowanie, bezpieczeństwo) 

• Relacje interpersonalne (radość życia, relacje z innymi) (Wójcik, 1998) 

Podsumowując, można powiedzieć, że zachowania konsumenckie są ściśle 

związane z kulturą. Trzeba jednak podkreślić, że chodzi tu o szeroko rozumianą kulturę, 

która wykracza poza zespół wartości normatywnych, symboli i znaków, wkraczając w 

obszar zaspakajania potrzeb oraz środków do tego prowadzących(Zagórny, 2004: 17-18). 

3.4. CZAS WOLNY 
Współcześnie czas wolny zaczyna być traktowany nie tylko w ujęciu tradycyjnym 

(minuty, godziny), ale nabiera także bardziej jakościowego wymiaru, przejawiającego się 

w jego filozoficznej, psychologicznej i socjologicznej postaci. Traktowany jest często 

jako wartość autoteliczna, został uznany za jedną z obiektywnych potrzeb społecznych,    

a także jest miarą poziomu i stylu życia społeczeństw. Czas wolny staje tym bardziej 

cenny, że pozostaje w ciągłym niedoborze, a za ciekawe jego zagospodarowanie ludzie są 

w stanie płacić coraz wyższe sumy (Bombol, Dąbrowska, 2003: ix). 

W badaniach prowadzonych  przez Sicińskiego czas wolny (budżet czasu) był 

jedną z głównych determinant stylu życia. Temat ten jest ściśle powiązany także               

z zachowaniami konsumpcyjnymi. 

„Rozwijająca się gospodarka po pierwsze wyzwoliła zasoby czasu wolnego, a także 
ukształtowała określone sposoby jego zagospodarowania. Różnego rodzaju kodyfikacje i zapisy 
przyczyniły się do stabilnego ukształtowania czasu pracy i czasu wypoczynku. Nie opierająca się 
opierająca się wpływom globalizacji i internacjonalizacji gospodarka zaoferowała nowe, często 
wcześniej nieznane możliwości dla czasu wolnego, tworząc lub budząc szereg aspiracji 
konsumpcyjnych. (…) W procesach tych uczestniczą głównie usługi handlowe, gastronomiczne, 
turystyczno-wypoczynkowe i kultury (Bombol, Dąbrowska, 2003: ix).” 

 
Teorie dotyczące czasu wolnego powstawały już pod koniec XIX w., pierwsze 

badania przeprowadzone zostały już w 1922 przez radzieckiego ekonomistę i badaczy 

amerykańskich. W Polsce pierwsze badania dotyczące wczasów robotniczych oraz 

wybranych mieszkańców miast przeprowadzono w okresie międzywojennym.  
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Czas wolny rozpatrywany był w trzech aspektach: 

• jako przeciwieństwo pracy (opozycja) 

• jako dopełnienie czasu pracy (uzupełnienie) 

• jako wartość autonomiczna (niezależna) 

Te różne kierunki rozwinęły różne ujęcia czasu wolnego: w pierwszym wypadku 

jest on sferą rozwoju w przeciwieństwie do pracy – przykrego obowiązku; w drugim 

przypadku poprzez humanizację pracy ma nastąpić przełamanie antynomii pomiędzy 

pracą a zabawą; w trzecim wypadku praca przestaje być odnośnikiem dla czasu wolnego, 

aktywności, które wykonywane są w czasie wolnym przyjmują wartość autonomiczną 

(Winiarski, 1989:18-20). 

Czas wolny jest nierozerwalnie związany z dobrowolnością, brakiem 

przymusu czy presji zewnętrznej, co potwierdza w swoich rozważaniach kolejno 

Winiarski oraz Jung, traktując czas wolny jako:  

„ (...) część czasu uwolnionego (zwanego także dyspozycyjnym) od obowiązków 
zawodowych (praca), rodzinnych i społecznych, a przeznaczonego na wybrane przez siebie 
zajęcia służące wypoczynkowi, rozrywce i kształtowaniu własnej osobowości (Winiarski, 
1989:10).” 

czy też  
 „(...) czas dyskrecjonalny, będący do dyspozycji jednostki, która względnie w sposób 

względnie dowolny i autonomiczny decyduje o jego wykorzystaniu. (...) czas, za który nie 
pobiera się wynagrodzenia, który nie jest sprzedawany i nie poświęcany na czynności związane    
z wykonywanym zawodem (za: Marciszewska, 1999:65).” 

 
W próbie charakterystyki czasu wolnego, zarysowywuje się pewien problem 

pomiędzy wykonywaniem przynależnych powinności a czasem, w którym jest on 

wykonywany. Najlepiej oddaje to poniższy rysunek. 

Rysunek 1. Czas wolny a sfera powinności   

 
Źródło: Winiarski, 1989 

Podobny problem występuje, jeśli chcemy rozgraniczyć sferę pracy i zabawy. 

Istnieje szereg aktywności, które nie mieszczą się w tym podziale. Przez Tatarkiewicza 

zostały one nazwane „stanem trzecim”, do którego zalicza on m.in. twórczość, 
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obcowanie ze sztuką, modlitwę, itp. Są to stany pośrednie pomiędzy pracą a zabawą, 

stany, w których najpełniej realizuje się własne „ja” (Winiarski, 1989: 11). 

Rysunek 2. Czas wolny a stan trzeci  

 
Źródło: Winiarski, 1989 

W praktyce czas wolny określa się jako ten, który pozostaje po odjęciu czasu 

przeznaczonego na wszelkie czynności obowiązkowe i konieczności fizjologiczne. 

Rysunek 3. Różne typy czasu w życiu ludzkim  

  

Źródło: Winiarski, 1989 

Pozostały czas wolny wypełniają takie czynności jak: 

• samodoskonalenie i samorealizacja 

• nawiązywanie i utrzymywanie więzi ludzkich  

• przyswajanie trwałych wartości związanych z otoczenie socjo-kulturowym 

• zamanifestowanie postaw twórczych 

• ekspresja osobowości (Bombol, Dąbrowska, 2003: 6)  

Zaspokajanie wyżej wymienionych potrzeb w dużym stopniu zależy od otoczenia, 

w którym znajduje się jednostka. Jako otoczenie rozumiemy zazwyczaj środowisko 

naturalne, kulturowe i społeczne. To właśnie środowisko kulturowe wpływa w głównej 

mierze na charakterze konsumpcji jednostki, determinuje jej styl życia. Ludzie poprzez te 

a nie inne wybierane formy konsumpcji, identyfikują się ze swoim środowiskiem 

kulturowym, jednocześnie je współtworząc (Bombol, Dąbrowska, 2003: 14-15). 
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Przynależność do różnych zinstytucjonalizowanych form życia, wymaga od 

jednostki podziału dobowy zasób czasu, tym samym egzemplifikując jego społeczny 

wymiar. Duża aktywność w czasie wolnym to wskaźnik spełniania wielu ról społecznych 

jednostki. Czas wolny, spełniając funkcję socjalizacyjną i integracyjną, pomaga także      

w osiąganiu różnych celów społecznych. 

Społeczny kontekst czasu wolnego powiązany jest z: 

• wykształceniem 

• społecznie determinowanym kształtowaniem zachowań jednostki 

• poziomem rozwoju kulturowego 

• obowiązującymi wartościami w danym społeczeństwie (Bombol, 

Dąbrowska, 2003: 16) 

Czas wolny jest głęboko osadzony w ramach kultury danego społeczeństwa. 

Bardzo obrazowo przedstawia to poniższy rysunek. 

Rysunek 4. Czas wolny w wymiarze kulturowym  

 

Źródło: Rosłowicz Ł., za: Bombol, Dąbrowska, 2003 

 

 Jak już wyżej wspomniano, społeczny wymiar czasu wolnego wiąże się ze stylem 

życia jednostki. W społeczeństwie konsumpcyjnym, poprzez wybór dóbr i usług, 

jednostki dokonują transmisji swego wyobrażenia za pomocą zachowań konsumpcyjnych 

do innych członków swojej zbiorowości społecznej. Takie działania, a także 

zainteresowania oraz poglądy tworzą styl życia jednostki (za: Bombol, Dąbrowska, 

2003:28). 

„Styl życia konsumentów obejmuje sposoby wykorzystania przez nich czasu, ich wydatki 
oraz poglądy, które w znacznej mierze decydują o kształcie życia codziennego – co uważają za 
ważne, jak spędzają czas i jak wydają pieniądze (za: Bombol, Dąbrowska, 2003:28).”  
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3.5. CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE STYL ŻYCIA 
Powyższe rozważania teoretyczne uświadamiają, jak szerokie jest zagadnienie 

stylu życia oraz jak wiele różnych dziedzin życia na nie wpływa. Na rysunku 5 znajduje 

się moja własna próba graficznego przedstawienia czynników wpływających na styl 

życia, która wykonana została na podstawie przeprowadzonych analiz pojęciowych. 

Rysunek 5. Styl życia  

 
Źródło: opracowanie własne
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Rozdział 4. 
WSPINANIE 

"Wysokie góry (…). To miejsce stworzone tylko po to, by dawało człowiekowi 
szczęście (Rebuffat, 1976).” 

 
W rozdziale drugim pokrótce scharakteryzowane zostały sporty ekstremalne. 

Dzięki załączonym tabelom można było zauważyć mnogość i różnorodność dyscyplin, 

które zaliczane są do sportów ekstremalnych. Przystępując do moich badań, musiałam 

podjąć decyzję: czy grupą docelową będą reprezentanci poszczególnych dyscyplin czy 

skoncentruję się na jednej z nich. Tym, co skłoniło mnie do wybrania drugiej opcji była 

dobra, trwająca kilka lat, znajomość specyfiki środowiska wspinaczkowego.  

4.1. ZARYS HISTORII WSPINANIA 
Początki wspinania łączą się z pionierskimi wyjściami na wysokie szczyty 

górskie. Data, którą przyjmuje się za punkt zwrotny jest zdobycie Mont Blanc w 1786 

roku. Od tego czasu do połowy XIX wieku trwała ekspansja górska, której nadano 

miano „alpinizmu klasycznego”. Wydarzeniem kończącym eksplorację dziewiczych 

szczytów było zdobycie Matterhornu w 1865 roku. Kolejnym etapem było 

wyszukiwanie trudniejszych linii na wierzchołki lub wyjazd w góry wyższe takie jak 

Kaukaz, Hindukusz, Himalaje. Rozpoczęła się tak zwana era „alpinizmu 

wyprawowego” trwająca aż do 1960 rok, kiedy to zdobyto wszystkie najwybitniejsze 

wierzchołki wszystkich rejonów kuli ziemskiej. Postęp techniki wspinaczkowej oraz 

ulepszenie sprzętu wspinaczkowego umożliwiał pokonywanie coraz większych 

trudności, na coraz wyższych ścianach. (Popko, 1971: 13-15) Aby podnosić swoje 

umiejętności alpiniści znaleźli optymalną formę treningu: wspinanie w skałkach, 

których krótkie, ale trudne ściany pozwalały na bardziej efektywne niż w górach 

wspinanie (mniej czasu traci się na dojazd, warunki pogodowa nie odgrywają aż tak 

istotnej roli). (Kubań, 1988) Wspinanie ewoluowało w dalszym ciągu, tworząc różne 

gałęzie dyscyplin wspinaczkowych, takie jak wspinanie skałkowe, bouldering,           

dry-tooling. 

J. Nyka w swoim artykule Alpinizm współczesny – tendencje i nurty wymienia 

kilka głównych prądów i tendencji rozwoju w alpinizmie, takich jak powszechne 

umasowienie, usportowienie połączone z profesjonalizacją, wielopłaszczyznowa 

komercjalizacja, niekorzystne zmiany w moralności i etyce ludzi gór (Nyka, 1988). 
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 W kolejnym podrozdziale kilka słów więcej o współczesnym podziale 

wspinaczki. 

4.2. RODZAJE WSPINACZKI 
Wspinanie wbrew pozorom jest bardzo obszerną dziedziną, obejmującą kilka 

różnych dyscyplin, która znacznie się między sobą różnią. Meritum sprowadza się 

zawsze do „przemieszczania się w terenie na tyle stromym, że wymaga on użycia rąk, 

co najmniej do utrzymania równowagi”, ale metody i techniki są różnorodne,                 

w zależności od terenu, w którym się znajdujemy, pory roku i własnych preferencji. 

Poniższy podział, oparty w większości na klasyfikacji znajdującej się                 

w Wikipedii19, ma na celu przybliżenie różnych form wspinania: od bardziej 

rekreacyjnych wspinaczek na sztucznych ścianach wspinaczkowych czy w skałkach po 

alpinizm czy himalaizm. 

Wspinaczka jako taka polega na pokonywaniu stromych ścian (skalnych, 

lodowych, skalno-lodowych) określonymi drogami wspinaczkowymi. Drogi te określają 

ściśle miejsce przejścia ściany, mają one różny poziom trudności określany                   

w specjalnych skalach. W popularnych miejscach uprawiania tego sportu przez jedną 

ścianę przechodzi często do kilkudziesięciu różnych dróg i wariantów o różnym 

poziomie trudności. 

Najbardziej podstawowym podziałem wspinania jest podział na: 

• wspinaczkę klasyczną – do przemieszczania używa się wyłącznie rąk i nóg; 

sprzęt wykorzystywany jest tylko w sposób bierny - do asekuracji; 

• wspinaczkę techniką sztucznych ułatwień (tzw. hakówką lub wspinaczka 

hakowa) - wspinanie z czynnym wykorzystaniem sprzętu do przemieszczania 

się. Dopuszcza się zawisanie na linie i założonych punktach asekuracyjnych, 

wykorzystanie ich jako stopnie i chwyty, zawieszanie na nich specjalnych 

„ławeczek” (małych drabinek z kilkoma szczebelkami), po których wspinacz 

wchodzi wyżej i osadza kolejne punkty asekuracyjne. 

 
 

                                                 
19Dokładne informacje na: http://pl.wikipedia.org/wiki/Wspinaczka. Klasyfikacja dycyplin 
wspinaczkowych została dokonana głównie na podstawie bibliografii:  
Corcket K., 1993, Climbing, terms & techniques, BWL Essex 
Unsworth W., 1992, Encyclopaedia of Mountaineering, Hodder & Stoughton,  
Dieška I. a kolektív, 1989, Horolezectvo – encyklopédia, Šport, Bratislava  
Kiełkowscy (red.), 2003, Wielka encyklopedia gór i alpinizmu; WEGA, Stapis 
Parysycy Z. i W.H., 1995 Wielka Encyklopedia Tatrzańska, Wydawnictwo Górskie 
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4.2.1. Podział wspinaczki ze względu teren działania 
 

WSPINANIE NA SZTUCZNYCH OBIEKTACH  

Wspinanie na ścianach wspinaczkowych, czyli obiektach 

przystosowanych do wymagań wspinaczki (wieża 

ciśnień, szyb windy czy ściana budynku) albo specjalnie 

w tym celu zbudowanych. Wspinanie na sztucznej 

ścianie odbywa się po przykręconych chwytach o 

przeróżnym kształcie. Najczęściej zrobione są one z 

żywicy epoksydowej z wypełniaczem (piasek). Zawody 

wspinaczkowe prawie zawsze odbywają się na 

sztucznych ścianach. 

 

 

BUILDERING (URBAN-CLIMBING)  

Rodzaj wspinania na sztucznych obiektach 

takich jak budynki, mosty itp. 

 

 

 

 

BOULDERING  

Wspinaczka bez asekuracji na niewysokich 

skałkach, kamieniach (do kilku metrów). 

Bouldering ma bardziej siłowy charakter niż 

wspinaczka skałkowa, z racji krótkiego przebiegu 

dróg. Drogi boulderowe, ze względu na swoją 

specyfikę, nazywane są częściej problemami, które 

się rozwiązuje. Asekurację stanowią materace z 

gąbki (tzw. crach-pad) lub osoby „spotujące” 

(chroniące przed upadkiem) 

  

Wspinanie w boulderowni 
Źródło: zdjęcie własne 

Wspinanie industrialne – buildering 
Źródło: www.studiowspin.com.pl 

Bouldering w Magig Wood, Francja 
www.redpoint.pl 
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WSPINACZKA SKAŁKOWA 

Wspinanie w skałkach, których wysokości 

dochodzą do ok. 30-40 m; wspinanie na jedną 

długość liny, po zakończeniu drogi osoba jest 

opuszczana (lub zjeżdża za pomocą przyrządu 

zjazdowego) na ziemię; skałki bardzo często 

posiadają stałą asekurację; nowe drogi 

wspinaczkowe otwierane są zazwyczaj „z góry”: 

autor drogi zjeżdża na linie przygotowując teren 

skalny i asekurację.  

 

 

 

Wspinaczka piaskowcowa – wspinaczka skalna 

uprawiana w piaskowcu i w związku z niewielką 

odpornością mechaniczną tego rodzaju skały oraz 

uwarunkowaniami historycznymi posługująca się 

dość specyficznym zestawem reguł i zasad. 

 

 

 

 

 

 

WSPINACZKA GÓRSKA  

Wielowyciągowa wspinaczka uprawiana w terenie 

górskim. Długie podejścia i zejścia, skomplikowane 

droga powrotna oraz istnienie zagrożeń obiektywnych 

to cechy wyróżniające wspinaczkę górską. Do jej 

szczególnych przypadków należy taternictwo i często 

traktowany synonimicznie alpinizm. 

Osadzanie własnej asekuracji, 
wspinanie w  piaskowcu, Kielce 

Źródło: www.fotoklenio.pl 

Wpięcie liny do stałej asekuracji, 
Hiszpania 

Źródło: zdjęcie własne 

Wielowyciągowe wspinanie na 
Krymie 

Źródło: zdjęcie własne 
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TATERNICTWO (LETNIE I ZIMOWE)  

Wspinaczka w Tatrach. Niegdyś termin ten oznaczał 

każdą działalność w Tatrach polegającą na wchodzeniu 

na ich szczyty. Obecnie obejmuje on wyłącznie 

wspinaczkę górską, prowadzoną poza wyznaczonymi 

szlakami turystycznymi. Specyficzną cechą Tatr jest 

obecność traw w ścianach nawet najwyższych 

wierzchołków. Latem utrudniająca, zimą jest znacznym 

ułatwieniem - wspinanie w trawach przypomina nieco 

wspinaczkę w lodzie.  

 

 

 

ALPINIZM  

Wspinaczka w górach lodowcowych, 

posiada dwa znaczenia. 

W bardziej dosłownym sensie 

alpinizm to każda wspinaczka 

górska uprawiana w Alpach. Ze 

względu na to, że Alpy obfitują w 

niemal każdy rodzaj formacji 

skalnych i lodowych, oraz na to, że 

większość technik wspinaczkowych została zapoczątkowana w Alpach, termin ten 

został w języku polskim "zawłaszczony" dla wszystkich rodzajów wspinaczki górskiej, 

niezależnie od tego jak i gdzie się ją uprawia. 

Według polskich ustawodawców alpinizm jest dziedziną sportu obejmującą: 

 wspinaczkę sportową, 

 wspinaczkę wysokogórską, 

 alpinizm jaskiniowy 

 narciarstwo wysokogórskie (Dz.U.01.8.67) 

 

 

Zimowe wspinanie w Tatrach: 
wspinanie mikstowe 
Źródło: zdjęcie własne 

Wspinanie metodą sztucznych ułatwień (hakówka) 
Źródło: www.bigwalls.net/climb
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WSPINACZKA LODOWA  

Wspinanie zimowe na ścianach pokrytych lodem, 

lodospadach (zamarzniętych wodospadach) i różnej 

formacji soplach. Do pokonywania lodowych formacji 

używa się rąk uzbrojonych w krótkie czekany (dziabki) 

i raki przymocowane do butów. Punktami 

asekuracyjnymi są śruby lodowe (stalowe lub 

tytanowe), wkręcane przez wspinającego się.  

 

WSPINACZKA MIKSTOWA  

Styl wspinaczkowy wymagający wykorzystania technik 

zarówno skalnych jak i lodowych; wykorzystywany na przykład w Alpach  

 
DRY TOOLING  

Wspinanie skalne z użyciem sprzętu, który wykorzystuje 

się przy wspinaniu lodowym (raki, czekany). 

Zapoczątkowana przez wspinaczy lodowych, którzy 

szukając nowych celów, musieli do odcinków lodowych 

dostać się, pokonując odcinki skalne w ścianie. Mająca 

stosunkowo krótką historię dyscyplina wzbudza wiele 

kontrowersji wśród   

wspinaczy.20 

 

WSPINACZKA WIELKOŚCIANOWA (bigwall) 

Wspinanie po tak wysokich i trudnych technicznie 

ścianach, że jest koniecznym spędzić na nich kilka dni, 

by ukończyć drogę. Miejscem narodzin takiej dyscypliny 

była dolina Yosemite z jej najbardziej charakterystyczną 

kilometrowej długości pionową ścianą: El Capitanem. 

Wspinacze zabierają ze sobą zapas żywności oraz mały 

„namiocik”, w którym mogą nocować (tzw. portaledge)21 

                                                 
20  Dla zainteresowanych obszerniejszy artykuł znajduje się pod adresem: 
 http://www.mountaineering-scotland.org.uk/pitch-in/drytooling.html 

Poranna kawa w portaledge,u
Źródło: www.bigwalls.net 

Wspinaczka lodowa, Słowacja 
Źródło: www.fotoklenio.pl

Dry tooling we Francji 
Źródło: http://clarence.dada.net 
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WSPINACZKA WYSOKOŚCIOWA (HIMALAIZM) 

W ścisłym znaczeniu: wspinaczka górska uprawiana 

w Himalajach. W ogólnym znaczeniu: wspinaczka 

podobna charakterem do wspinaczki w Himalajach, 

ale uprawiana także w innych wysokich górach, w 

których wysokość szczytów przekracza co najmniej 

5000 n.p.m. (np. Kaukaz, Andy, Hindukusz, 

Karakorum). Ilość osób biorących udział w danym 

przedsięwzięciu jest zależna od stylu, w jakim robi się 

drogę: styl alpejski oznacza szybką wspinaczkę we 

dwójkę (trójkę) z minimum potrzebnego sprzętu. Styl 

oblężniczy to współdziałanie kilkunastu osób               

i etapowe zdobywanie szczytu. Na szczególną uwagę zasługuje wspinaczka samotna 

(zwana także solową), jako że wymaga ona posiadania specyficznych predyspozycji 

psychicznych oraz dużych umiejętności technicznych. 

4.2.2. Inne podziały we wspinaczce 
Biorąc pod uwagę asekurację, dzielimy wspinanie na: 

• bez asekuracji (tzw. żywcowanie), 

• z własną asekuracją - wspinanie tradycyjne, 

• z wykorzystaniem stałych punktów 

przelotowych - wspinanie sportowe 

• na drugiego, 

• z górną asekuracją (na wędkę)22 

 

 

 

We wspinaniu nie tylko fakt zrobienia danej drogi jest ważny, bardzo istotny jest 

również styl. Początkowo przejścia bez przewodników było szczególnie wartościowym. 

W miarę upływu czasu, gromadzenia wiedzy i doświadczeń oraz pojawiania się 

wyspecjalizowanych środków technicznych pojęcie stylu ewoluowało. 

 

                                                                                                                                               
21 http://www.epiculture.com/bigwall/gallery/f_frontpage.html 23.03.2007 r. 
22 http://pl.wikipedia.org/wiki/Wspinaczka 23.03.2007 r. 

Free solo – wspinanie bez 
asekuracji, Francja 

Źródło: www.alainrobert.com

Wyjście na Ali Chhish (6164 m), 
Karakorum 

Źródło: www.pza.org.pl 
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Współcześnie rozróżniamy poniższe style wspinaczkowe:  

• Drogi wspinaczkowe wielowyciągowe o górskim charakterze: 

 styl alpejski  
 styl wyprawowy (oblężniczy) 

• Wspinanie o charakterze skalnym 

 styl francuski (sportowy) 
 styl brytyjski (tradycyjny) 
 styl saksoński (piaskowcowy) 

• W zakresie krótkich dróg skalnych: 

 OS - on sight – bez znajomości drogi 
 RP - red point – po wcześniejszym rozpoznaniu drogi 
 TR - top rope – wspinanie na wcześniej zawieszonej linie 
 PP - pink point, pre protection – droga na własnej asekuracji; asekuracja 

zostaje rozmieszczona przez wspinającego się  przed zrobieniem drogi 
 

4.3. STO LAT NA JEDNEJ LINIE –POLSKI ZWIĄZEK ALPINIZMU 
W 1903 roku w ramach Towarzystwa Tatrzańskiego wyłoniła się Sekcyja 

Turystyczna. Była ona odpowiedzią na potrzebę organizacyjnego wsparcia dla 

rozwijającej się turystyki górskiej oraz taternictwa. Celem Sekcji była „praca około 

rozwoju turystyki polskiej, szerzenie wśród ogółu zamiłowania do taternictwa                 

i ułatwianie zwiedzania Tatr". Przed I wojną światową Sekcja Turystyczna liczyła 120 

członków. Przetrwała wojnę, straciła jednak impet, „(...) praktycznie nic ona nie 

dawała”. Jako alternatywne organizacje zawiązały się Sekcje Taternickie AZS (Kraków, 

Warszawa). W roku 1935 przez połączenie Sekcji Turystycznej TT z Sekcją Taternicką 

AZS w Krakowie i Kołem Wysokogórskim OW PTT w Warszawie powstał Klub 

Wysokogórski. Lata trzydzieste były okresem śmiałego wyjścia alpinistów polskich w 

góry świata - od sukcesów w Andach, Atlasie, Kaukazie aż po Himalaje. W sezonie 

1939 ruszyła w Tatrach stała szkoła taternictwa. Dalekosiężne plany pokrzyżowała II 

wojna  światowa. Klub Wysokogórski nie przerwał działalności w latach wojny, 

wyszedł z niej jednak uszczuplony o wielu trudnych do zastąpienia działaczy. 

Początkiem lat 50-tych miejsce KW zajęła Komisja Taternictwa ZG PTTK, a terenowe 

koła klubu zamieniły się w Sekcje Taternictwa przy oddziałach PTTK, nadzorowane 

przez Okręgowe Komisje Taternictwa. Działalność niepopularnej i nacechowanej 

konformizmem Komisji Taternictwa doprowadziła do zastoju a nawet regresu w 

polskim sporcie wysokogórskim. By ratować sytuację powołano Komitet 
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Organizacyjny I Ogólnopolskiej Narady Aktywu Wysokogórskiego, który podczas 

narady w Dolinie Chochołowskiej w czerwcu 1954 roku postanowił rozwiązać Komisję 

Taternictwa ZG PTTK, zastępując ją Sekcją Alpinizmu ZG PTTK i GKKF. Dwa lata 

później, w ramach dalszych reform, Sekcja Alpinizmu została rozwiązana, a do życia 

wrócił Klub Wysokogórski, samodzielny i podległy już bezpośrednio tylko resortowi 

sportu, czyli GKKF. W 1974 roku doszło do kolejnej restrukturyzacji, tym razem 

przemiany KW w związek sportowy, czyli Polski Związek Alpinistyczny. Terenowe 

koła przekształcono w obdarzone osobowością prawną samodzielne kluby. Ostatnie 

ćwierćwiecze PZA to chlubne lata polskiego przodownictwa w Himalajach                      

i Karakorum, zimowy podbój Everestu oraz błyskotliwe kariery wysokogórskie Jerzego 

Kukuczki i Wandy Rutkiewicz (Nyka, 2003). 

Na dzień dzisiejszy PZA zrzesza 34 kluby powierzchniowe i 24 kluby i sekcje 

jaskiniowe z łączną liczbą 4400 członków, aktualnym prezesem Związku jest Janusz 

Onyszkiewicz. (Taternik, 2005) Jest federacją klubów i sekcji zrzeszających taterników, 

grotołazów, narciarzy wysokogórskich i zawodników wspinaczki sportowej. Na forum 

międzynarodowym polska organizacja wysokogórska jest znana już od roku 1932 jako 

członek-założyciel Union Internationale des Associations d'Alpinisme (UIAA), oraz 

jako członek Union Internationale de Speleologie (UIS).  

PZA koordynuje działalność sportową i szkoleniową, organizuje wyprawy 

narodowe, nadaje uprawnienia instruktorskie, zajmuje się ochroną przyrody oraz 

profilaktyką wypadkową. Na terenie Tatr PZA prowadzi Centralny Ośrodek 

Szkoleniowy na Hali Gąsienicowej oraz 3 obozowiska taternickie. Organem 

informacyjnym PZA jest kwartalnik "Taternik". 23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
23 www.pza.org.pl 23.03.2007 r. 
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Rozdział 5. 
METODOLOGIA  PRZEPROWADZANYCH  BADAŃ 

5.1. CELE BADAWCZE 
Podjęte przeze mnie badania miały charakter eksploracyjny. Podczas 

gromadzenia materiałów naukowych i poszukiwań informacji, nie natknęłam się na 

źródła podejmujące temat sportów ekstremalnych w ujęciu socjologicznym poza 

artykułem Tomasza Sahaja oraz książki Andrzeja Pawłuckiego wspomnianych              

w rozdziale pierwszym. Celem badań było umiejscowienie sportów ekstremalnych na 

tle szeroko rozumianej kategorii sportu oraz próba definicji tego typu dyscyplin. 

Kolejnym punktem zainteresowania było środowisko osób, uprawiających tego typu 

dyscypliny, a w szczególności ich styl życia. Takie ujęcie problemu badawczego miało 

pokazać, czy istnieje zależność pomiędzy rodzajem uprawianego sportu a stylem życia 

jednostki. Obszarami, na których skupiłam się podczas badań był: system wartości, 

sposób spędzania czasu wolnego oraz zachowania konsumpcyjne osób uprawiających 

sporty ekstremalne. Uzyskane dane miały za zadanie określić stopień spójności profilu 

stylu życia sportowca ekstremalnego (lub też jego brak) oraz jego odniesienie do 

wyników badań wśród społeczeństwa polskiego.  

Głównym zamierzeniem badań są odpowiedzi na poniższe pytania: 

1. Definicja sportów ekstremalnych 

• Czy sporty ekstremalne można zakwalifikować do kategorii sportów czy 

raczej do rekreacji? 

• Czym różnią się sporty ekstremalne od innych dyscyplin sportowych? 

• Czy sposób postrzegania uprawianego sportu zależy od doświadczenia 

oraz „stażu wspinaczkowego” (ilość przewspinanych lat) badanych? 

2. Styl życia sportowców ekstremalnych 

• Czy możliwe jest wyodrębnienie stylu życia sportowców ekstremalnych 

na podstawie posiadania podobnego systemu wartości, sposobu 

spędzania wolnego czasu oraz zachowań konsumenckich? 

• Czy uprawianie sportu ekstremalnego stanowi jedynie element czy 

determinant stylu życia sportowców? 

• Czy uzyskane wyniki badań dotyczące spędzania czasu wolnego, 

uznawanych wartości oraz zachowań konsumenckich różnią się znacząco 

od danych uzyskanych podczas ogólnopolskich badań?   
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• Czy styl życia respondentów uwarunkowany jest poziomem uprawiania 

przez nich sportu? 

• Czy sytuacja zawodowa wpływa na możliwości uprawiania sportu? 

5.2. HIPOTEZY 
• Wraz ze wzrostem doświadczenia („stażu wspinaczkowego”) w danej 

dyscyplinie ekstremalnej, przestaje ona być za taką postrzegana (Hipoteza I) 

• Wraz ze wzrostem umiejętności (poziom wspinaczkowy) w danej dyscyplinie 

ekstremalnej, przestaje ona być za taką postrzegana (Hipoteza II) 

• Sporty ekstremalne determinują styl życia osób je uprawiających (Hipoteza III) 

• Wraz z wyższym poziomem uprawiania danej dyscypliny sportowej styl życia 

staje się bardziej jej podporządkowany (Hipoteza IV) 

• Bycie studentem pozwala na większą ilość czasu przeznaczanego na uprawianie 

danej dyscypliny ekstremalnej (Hipoteza V)  

5.3. METODA BADAWCZA 
„(...) ilości są złożone z jakości i zmierzona jakość ma wielkość wyrażoną w swym 

wymiarze (za: Huberman, Miles, 2000: 42).”  
 
Kierując się powyższym przeświadczeniem postanowiłam przeprowadzić 

badania korzystając z obu metod, wzajemnie się uzupełniających: ilościowej oraz 

jakościowej.  

Metody ilościowe koncentrują się na ilościowym opisie rzeczywistości, 

zwracając uwagę na częstotliwość występowania zjawisk. Taki rodzaj badań pozwolił 

mi na dobór większej próby (83 osoby). W rzeczywistości, w zależności od problemu 

badawczego i metody doboru są to grupy od kilkuset do kilku tysięcy osób (Maison, 

2001: 15-16).”  

Metoda jakościowa została wykorzystana, by wzbogacić obraz uzyskanych 

danych, „osadzić je w realiach lokalnych” (Huberman, Miles, 2000: 10). Możliwości 

badawcze, które oferują metody jakościowe, pozwalają na dostrzeżenie złożoności 

problemu, wychodzą daleko poza „ujęcia migawkowe”, są bardzo pomocne w 

rozpoznawaniu znaczeń, które ludzie przypisują zdarzeniom, procesom i strukturom 

swojego życia oraz do wiązania tych znaczeń ze światem społecznym. Często 

wykorzystywane są do odkrywania nowych obszarów, tworzenia hipotez, a także ich 
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weryfikacji lub jako uzupełnienie czy objaśnienie danych ilościowych (Huberman, 

Miles, 2000: 10-11).  

5.4. NARZĘDZIA BADAWCZE 

5.4.1. Badania sondażowe 
Podstawową techniką badawczą w metodzie ilościowej są badania sondażowe 

(badania ankietowe). Są one wszechstronnym narzędziem wykorzystywanym zarówno 

do celów opisowych, wyjaśniających jak i eksploracyjnych, gdzie jednostkami analizy 

są najczęściej pojedyncze osoby. Sondaże stosowane są najczęściej w sytuacjach, gdy 

opisywane populacje są zbyt duże, by obserwować je bezpośrednio – warunkiem 

uzyskania rzetelnych wyników jest dobór reprezentatywnej próby populacji 

(respondentów) (Babbie, 2003: 268-270). Niepodważalną zaletą badań sondażowych 

prócz przydatności w opisywaniu cech dużych populacji jest możliwość stosowania 

dużych prób. Bardzo istotnym (lecz także spornym) jest wymóg standaryzacji badań:    

z jednej strony ułatwia on pomiar oraz analizę zebranych danych, z drugiej strony 

„często kończy się upychaniem na siłę materii do zbyt ciasnej formy” (Babbie, 2003: 

301). Wynikiem tej sytuacji jest często zbyt powierzchownie traktowanie złożonych 

tematów, a także oderwanie od kontekstu życia społecznego. Kolejną rzeczą, którą 

można by zarzucić sondażom jest nieelastyczność, czyli brak możliwości wprowadzenia 

poprawek w trakcie przeprowadzania badań. Podsumowując, możemy stwierdzić, że 

badania sondażowe charakteryzują się dużym poziomem rzetelności, choć niestety 

pewna forma sztuczności obciąża trafność sondażu (Babbie, 2003: 300-302).  

Wymienione powyżej wady badań sondażowych skłoniły mnie do zastosowania 

wywiadów zogniskowanych w moich badaniach, głównie w celu uniknięcia 

standaryzacji i zbyt powierzchownego potraktowania problemu. 

 Badania sondażowe mogą przybierać różne formy:  

• Kwestionariusza do samodzielnego wypełnienia 

• Kwestionariusza wypełnianego przez ankietera 

• Sondażu telefonicznego 

W obecnych czasach wiele z tych technik jest wspomaganych komputerowo, na 

przykład sondażu telefonicznego lub osobistego wspomagany komputerowo (tzw. CATI 

– computer-assisted telephone interviewing lub CAPI – computer-assisted telephone 

interviewing), ankieta samodzielnie wypełniana przez respondenta, wspomaga 

komputerowo (CASI – computer-assisted self-interviewing) skomputeryzowany 
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kwestionariusz do samodzielnego wypełnienia (CSAQ – computer self-administered 

questionnaire) czy też wprowadzanie danych za pomocą wybierania tonowego lub 

rozpoznawanie głosu (TDE – touchtone data entry lub VR – voice recognition) 

Wybór odpowiedniego narzędzia wiąże się głównie z możliwościami 

finansowymi osób przeprowadzających badania. Ankieta kwestionariuszowa do 

samodzielnego wypełnienia jest opcją tańszą i szybszą, jednak procent jej zwrotów 

pozostaje na bardzo niskim poziomie. Badania przeprowadzane przez ankieterów są       

z reguły bardziej efektywne w wypadku bardziej skomplikowanych kwestii lub 

niezrozumieniu pytań przez respondenta, mają także o wiele większą stopę zwrotów. 

Zaletą sondaży telefonicznych jest stosunkowo krótki czas ich organizacji                        

i przeprowadzenia, ponadto wpływ ankieterów na odpowiedzi jest nieco zmniejszony. 

Ich wadą jest to, że trafiają jedynie do tych respondentów, którzy posiadają telefony 

(Babbie, 2003: 298-300). 

5.4.2. Wywiad zogniskowany 
Wywiad zogniskowany jest to wywiad osobisty, prowadzony według pewnego 

planu, który określa tematy istotne z punktu widzenia hipotezy badawczej. Respondenci 

biorący w nim udział mają określone doświadczenia związane z celem badawczym, na 

których skupia się rozmowa. Wywiad zogniskowany odwołuje się do sytuacji, które 

były analizowane już przed rozpoczęciem wywiadu. Rozmowa z respondentem ma 

charakter częściowo ustrukturowany, jednak badanemu pozostawia się dużą swobodę 

wypowiedzi. Osoba przeprowadzająca wywiad powinna być przygotowana na brak 

spójności danych oraz być wrażliwą na wychwycenie istotnych, z punktu badawczego, 

informacji (Nachmias, 2001: 251).  

Dzięki zastosowaniu wywiadów możliwe jest zebranie dodatkowych informacji 

(charakterystyki osobowe i ich otoczenie; spontaniczne reakcje). Osoba 

przeprowadzająca wywiad może stale kontrolować sytuację, w której przeprowadzane 

jest badanie, w razie potrzeby wyjaśnić znaczenie pytań czy nieznanych terminów. 

Stosunkowa duża elastyczność, która jest główną zaletą wywiadów, może niekorzystnie 

wpłynąć na uzyskane wyniki, jeśli osoba prowadząca wywiad nie zachowa 

obowiązujących zasad obiektywizmu. Czasem nawet rasa lub płeć mogą wpłynąć na 

respondenta, który udziela takich odpowiedzi, które zadowolą osobę przeprowadzającą 

wywiad (Nachmias, 2001: 254-255).  
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5.5. STRUKTURA NARZĘDZIA 
Jako narzędzi badawczych użyłam ankiety oraz wywiadu zogniskowanego. W 

badaniach nad stylem życie przyjmuje się kilka przekrojów badawczych, które 

przedstawione są w poniższej tabeli.  

Tabela 4 Przekroje badawcze stylu życia  

Formy aktywności Zainteresowania Opinie 

Praca 
Hobby 
Rozrywka 
Wakacje 
Przynależność do klubów  
i stowarzyszeń 
Uprawiane sporty 
Zwyczaje zakupowe 

Rodzina 
Dom 
Praca 
Społeczeństwo 
Rekreacja 
Moda  
Odżywianie się 
Osiągnięcia 
Zainteresowanie mediami 

O sobie samym 
Cele społeczne 
Polityka 
Gospodarka 
Edukacja 
Przyszłość 
Kultura 
Produkty i usługi 
 

[Źródło: Bombol M., Dąbrowska A., 2003] 

 Przeprowadzane przeze mnie badania koncentrowały się na podobnych 

punktach: formach aktywności, a także ilości czasu oraz pieniędzy na nie 

przeznaczanych, zainteresowaniach oraz opiniach na takie tematy jak praca, polityka, 

środowisko naturalne. Dodatkowo zbadany został system hierarchii wartości.  

5.5.1. Ankieta 
Ankieta kwestionariuszowa skonstruowana na potrzeby badań koncentrowała się  

wokół dwóch głównych zagadnień sportu i stylu życia. Pytania dotyczące stylu życia 

zostały postawione tak, by móc je porównać z badaniami ogólnopolskimi. 

SPORT 

• Rodzaj, poziom oraz intensywność uprawianych dyscyplin, czas 

poświęcany na sport  

• Początki oraz przyczyny zainteresowania się sportem  

• Cechy charakterystyczne sportów ekstremalnych  

• Przynależność do sportowych organizacji  

STYL ŻYCIA 

• Sposób spędzania czasu wolnego  

• Zachowania konsumenckie, sytuacja finansowa  

• Stosunek do pracy, polityki, przyrody  

• Określenie hierarchii wartości   
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Za główne wskaźniki stylu życia osób uprawiających sporty ekstremalne przyjęłam: 

• Sposób spędzania wolnego czasu  

• Rodzaj i charakter pracy: czy ma związek z uprawianym sportem 

• Spotkania towarzyskie: w jakim kręgu znajomych 

• Zachowania konsumenckie: na czym koncentrują się wydatki badanych 

• Hierarchia wartości 

 
Właściwe badania poprzedzone zostały pilotażem, który pozwolił wprowadzić 

niezbędne poprawki i uzyskać taką formę kwestionariusza, która zawarta jest w aneksie 

niniejszej pracy. 

5.5.2. Wywiad zogniskowany 
W części jakościowej poruszone zostały głównie zagadnienia istoty sportów 

ekstremalnych, miała pomóc w ustaleniu definicji takich sportów. Wywiady 

przeprowadzane były z osobami wykonującymi wysokie funkcje w środowisku 

wspinaczkowym, mającymi autorytet, duże doświadczeniem oraz osiągnięcia. Tematy, 

które zostały poruszone podczas wywiadów dotyczyły: 

• Początków oraz przyczyn zainteresowania się sportem oraz określeniem roli, 

jaką odgrywa on w życiu badanego 

• Charakterystyki sportów ekstremalnych, próby ich definicji 

• Środowiska osób uprawiających sporty ekstremalne – próba charakterystyki, 

określenia intensywności łączących je więzi, życie towarzyskie, zmiany 

pokoleniowe,  

• Stowarzyszeń, organizacji oraz klubów sportowych – poziom ich rozwoju, 

funkcjonowanie, popularność  

5.6. SPECYFIKA BADAŃ WŁASNYCH 
Badania własne opierały się na przeprowadzeniu badań sondażowych wśród 

osób uprawiających wspinaczkę wysokogórską oraz wywiadów pogłębionych 

przeprowadzonych z ekspertami z dziedziny wspinaczki (instruktorami wspinaczki, 

prezesem Klubu Wysokogórskiego). Dużym źródłem wiedzy była moja kilkuletnia 

znajomość środowiska wspinaczkowego oraz częsty udział w wyjazdach i wyprawach 

wspinaczkowych, które pozwalały na liczne obserwacje. 
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Kwestionariusze ankietowe rozsyłane były drogą internetową oraz rozdawane 

bezpośrednio do wypełnienia (w Klubie Wysokogórskim, podczas indywidualnych 

spotkań ze wspinaczami). Pomimo że ankiety do samodzielnego wypełnienia mają 

zazwyczaj niska stopa zwrotów, w badaniach wybrano taką metodę, gdyż umożliwiało 

ona dotarcie do respondentów w różnych regionach Polski (lub tymczasowo 

przebywających zagranicą). Niewielka część ankiet (ok. 5%) przeprowadzana była        

w obecności ankietera (tzn. autorki), który służył pomocą w rozwiązywaniu 

wątpliwości.  

Badania rozpoczęto we wrześniu 2006 roku a zakończono w styczniu 2007 roku. 

5.6.1. Dobór oraz liczebność próby 
Przeprowadzane badania mają charakter eksploracyjny a efektem analizy ma 

być ogólne przedstawienie sytuacji, która w kolejnych etapach może być weryfikowana 

lub uzupełniana. Brak możliwości zarówno finansowych jak i czasowych, a przede 

wszystkim brak informacji na temat rozkładu oraz liczebności populacji nie pozwolił na 

reprezentatywny dobór próby.   

Warunkiem koniecznym, który musieli spełniać respondenci, było wspinanie się 

w górach, co najmniej w lecie. Taki wybór grupy wynika z różnic pomiędzy różnymi 

typami wspinania, które zostały opisane w poprzednim rozdziale. Moim zdaniem, od 

tego momentu wspinaniu towarzyszy większe ryzyko niż podczas uprawiania innych 

dyscyplin sportowych. Jest to oczywiście subiektywnie ustanowiona granica. 

Dobór próby oparty był głównie o metodę „kuli śnieżnej” zwanej inaczej 

metodą łańcuchową, którą wykorzystuje się zazwyczaj, gdy trudno jest odszukać 

członków jakiejś specyficznej grupy (Babbie, 2003: 206). Dzięki znajomości 

środowiska wspinaczkowego, stosunkowo nietrudno było skontaktować się                     

z poszukiwaną grupą docelową. Zasadniczo kwestionariusze trafiały do respondentów 

na (poprzez) trzy różne sposoby: 

• Ankiety zostały rozesłane (lub doręczone osobiście) osobom znanym 

autorce, a te z kolei często przekazywały je dalszym znajomym 

• Ankiety zostały rozesłane do Klubów Wysokogórskich z prośbą o dalsze ich 

przekazanie członkom klubów 

• Ankiety przesłano osobom publicznie znanym w środowisku 

wspinaczkowym ze swoich wysokich osiągnięć  
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Licząc się z niskim poziomem zwrotów ankiety zostały rozesłane do dużej ilości 

osób, praktycznie do każdego większego Klubu Wysokogórskiego w Polsce, który 

udostępnił swoje dane kontaktowe na stronie internetowej. 

Wywiady pogłębione miały uzupełnić badania ilościowe o spojrzenie                 

z perspektywy grupy eksperckiej. Z tego powodu osoby, z którymi przeprowadzane 

były rozmowy reprezentowały różne instytucje związane ze środowiskiem 

wspinaczkowym.  

5.6.2. Charakterystyka próby 

 5.6.2.1. Badania ankietowe 

W wyniku przeprowadzonych badań uzyskano 83 odpowiedzi, które spełniały 

wymagane kryteria.24 Wśród respondentów znalazło się 13 kobiet oraz 70 mężczyzn. 

Taki rozkład płci uświadamia nam, że wspinanie jest zdecydowanie bardziej męską 

dyscypliną sportową. Najliczniejszą grupą  w badanej populacji byli ludzie w wieku 26-

30 lat. 

Tabela 5. Wiek respondentów (dane w procentach) 

Płeć Wiek 
  Kobieta Mężczyzna 

Ogółem 
  

20-25 23,1 14,5 15,9 

26-30 15,4 24,6 23,2 

31-35 46,2 33,3 35,4 

36-65 15,4 27,5 25,6 

Ogółem 100,0 100,0 100,0 

 

W badanej populacji 56,1%  respondentów miało wykształcenie wyższe 

(magister/magister inżynier), 30,5% wykształcenie średnie. 6,1% respondentów 

posiadało tytuł inżyniera lub licencjat, 7,3% tytuł doktora.  

 

 

 

 

 

                                                 
24 Otrzymano wiele ankiet wypełnionych przez osoby, nie wspinające się w górach. Aby zostać 
członkiem Klubu Wysokogórskiego konieczne jest posiadanie podstawowego kursu skałkowego, 
działalność wspinaczkowa w górach nie jest konieczna. 
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Tabela 6.  Wykształcenie badanych (dane w procentach) 

Płeć 
Wykształcenie 

Kobieta Mężczyzna 
Ogółem 

średnie 23,1 31,9 30,5 

 wyższe-licencjat/inżynier 0 7,2 6,1 

 wyższe-magister/magister inżynier 69,2 53,6 56,1 

 doktorat 7,7 7,2 7,3 

Ogółem 100,0 100,0 100,0 

 

Ponad połowa badanych pochodziła z miast o liczebności większej niż 500 

tysięcy mieszkańców (53,1%), mieszkańcy wsi stanowili jedynie 8,6% próby.  

Tabela 7. Miejsce zamieszkania respondentów (dane w procentach) 

Płeć Miejsce zamieszkania 
  Kobieta Mężczyzna 

Ogółem  

wieś 7,7 8,8 8,6 
miasto od 21 do 100 tys 23,1 13,2 14,8 
miasto 101 do 500 tys 30,8 22,1 23,5 
miasto powyżej 500 tys 38,5 55,9 53,1 
 
Ogółem 100,0 100,0 100,0 

 

Jeżeli chodzi o stan cywilny, to jedynie 31,7% osób pozostaje w związku 

małżeńskim, 61,0% żyje w stanie wolnym, 7,3% to osoby rozwiedzione.  

Tabela 8. Stan cywilny ankietowanych (dane w procentach) 

Płeć Stan cywilny 
Kobieta Mężczyzna 

Ogółem 
  

panna/kawaler 46,2 63,8 61,0 
 żonaty/zamężna 46,2 29,0 31,7 
 rozwiedziony/na 7,7 7,2 7,3 
Ogółem 100,0 100,0 100,0 

 

Ciekawym wskaźnikiem wydaje się być religijność badanych respondentów.     

W całej populacji 79% to katolicy, 9% nie utożsamia się z żadnym wyznaniem wiary, 

8% to zdeklarowani ateiści, agnostycy i poszukujący stanowią po 1%.  
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Tabela 9. Wyznanie wiary badanych (dane w procentach) 

Płeć Wyznanie wiary 
Kobieta Mężczyzna 

Ogółem 
  

katolicyzm 100,0 75,4 79,2 
 judaizm 0 1,5 1,3 
 żadne 0 10,8 9,1 
 agnostyk 0 1,5 1,3 
 ateizm 0 9,2 7,8 
 poszukujący 0 1,5 1,3 
Ogółem 100,0 100,0 100,0 

 

Najliczniejszą grupą zawodową w badanej populacji byli pracownicy najemni    

w pełnym wymiarze godzin (41,5%). Dużą część próby stanowili studenci (30,5%), 

pracuje w firmie rodzinnej lub posiada własną firmę 17,1% respondentów, tylko 7,3% 

osób to pracownicy w niepełnym wymiarze godzin, 3,7% to bezrobotni.  

Tabela 10. Sytuacja zawodowa ankietowanych (dane w procentach) 

Płeć Sytuacja zawodowa 
Kobieta Mężczyzna 

Ogółem 
  

pracownik najemny w pełnym wymiarze godzin 61,5 37,7 41,5 

 pracownik najemny na umowę zlecenie lub w 
niepełnym wymiarze godzin 

15,4 5,8 7,3 

 praca we własnej firmie lub firmie rodzinnej 0 20,3 17,1 

 uczę się studiuję 23,1 31,9 30,5 

 bezrobotny 0 4,3 3,6 

Ogółem 100,0 100,0 100 

 

Ponad połowa badanych to pracownicy fizyczni lub fizyczno-umysłowi,             

w sumie 56%. 18,5% respondentów pracuje umysłowo, nie pracuje jedynie 12,3%.  

Tabela 11. Rodzaj pracy umysłowej respondentów (dane w procentach) 

Płeć Rodzaj pracy zawodowej 
  Kobieta Mężczyzna 

Ogółem 
  

 praca fizyczna 46,2 36,8 38,3 
 praca umysłowa 15,4 19,1 18,5 
 praca fizyczno-umysłowa 30,8 30,9 30,9 
 nie pracuję 7,7 13,1 12,3 
Ogółem 100,0 100,0 100 

 

 Bardzo interesująca jest charakterystyka badanej populacji ze względu na ilość 

posiadanych dzieci w gospodarstwie domowym badanych osób. Zdecydowana 
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większość respondentów jest bezdzietna (60,5%), 21% posiada jedno dziecko, 13,6% 

dwoje dzieci, trojr i czworo dzieci ma po 2,5% osób. 

Tabela 12. Sytuacja rodzinna badanych (dane w procentach) 

Płeć Ilość posiadanych 
dzieci Kobieta Mężczyzna 

Ogółem 
  

Bezdzietna/y 61,5 60,3 60,5 

 1 dziecko 30,8 19,1 21,0 

 2 dzieci 7,7 14,7 13,6 

 3 dzieci 0 2,9 2,5 

 4 dzieci 0 2,9 2,5 

Ogółem 100,0 100,0 100,0 

 

Na podstawie charakterystyki demograficznej można by się pokusić                   

o przedstawienie charakterystyki typowej osoby uprawiającej wspinaczkę 

wysokogórską. Taka osoba to najczęściej mężczyzna, kawaler, bezdzietny, w wieku  

26-30 lat, posiadający wykształcenie wyższe magisterskie, mieszkający w mieście 

powyżej 500 tysięcy mieszkańców, katolik, pracujący w pełnym wymiarze godzin. 

 

5.6.2.2. Wywiady pogłębione 

W trakcie badań przeprowadzono 6 wywiadów, w których udział wzięli: 

• Bogusław Kowalski - Instruktor Wspinaczki Wysokogórskiej od 1997 roku; 

członek Komisji Wypraw i Unifikacji działającej w ramach Polskiego 

Związku Alpinizmu; autor nowych dróg wspinaczkowych w Patagonii, 

laureat nagrody JEDYNKA za najlepsze polskie przejście wspinaczkowe        

w 2004 roku; wyróżnienia w konkursie KOLOSY w 2005 i 2006 roku         

w kategorii: alpinizm 

• Artur Paszczak – prezes Klubu Wysokogórskiego w Warszawie od 1998 

roku, członek Komisji Wypraw i Unifikacji działającej w ramach Polskiego 

Związku Alpinizmu, autor wielu dróg tatrzańskich 

• Jan Krzysztof - zawodowy ratownik Tatrzańskiego Ochotniczego 

Pogotowia Ratowniczego od 1983 roku, naczelnik straży ratunkowej TOPR 

od 1998 roku. 

• Leszek Kozakiewicz – taternik, główna działalność taternicka i alpejska      

w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych  
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• Thomas Scheiber – przewodnik górski oraz kajakarstwa górskiego, 

instruktor narciarski oraz kajakowy, członek Górskiego Pogotowia 

Ratowniczego w Austrii 

• Andreas Hammer –  instruktor wspinaczki skalnej 

 
Osoby pochodziły z różnych miejscowości w Polsce: Warszawa, Toruń, 

Zakopane, Kraków. Dwóch ostatnich wymienionych respondentów jest mieszkańcami 

Austrii: Styrii i Tyrolu. Wywiady były przeprowadzane w różnych miejscach,               

w okresie od listopada 2006 roku do stycznia 2007 roku. Rozmowy zostały 

przeprowadzone osobiście i nagrane na dyktafon, z wyjątkiem wywiadu                        

z A. Paszczakiem, który został przeprowadzony telefonicznie za pomocą programu 

Skype i przez ten program został również zarejestrowany. 
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Rozdział 6. 
ANALIZA ZEBRANEGO MATERIAŁU EMPIRYCZNEGO 

6.1. DYSCYPLINY SPORTOWE  UPRAWIANE PRZEZ RESPONDENTÓW 
W przeprowadzonych przeze mnie badaniach warunkiem koniecznym podczas 

doboru próby było uprawianie wspinaczki wysokogórskiej letniej przez respondenta.    

Z tego względu, w uzyskanych wynikach 100% osób uprawia ten rodzaj wspinania. 

Niewiele mniej, bo aż 96% zajmuje się wspinaczką skałkową. Ponad połowa 

respondentów wspina się na sztucznych ścianach wspinaczkowych (63%), zimowe 

drogi górskie to domena 61% badanych. Mniej niż połowa badanych wspinaczkę 

lodową (35%) oraz dry-tooling (35%). Najpopularniejszą nie-wspinaczkową dyscypliną 

jest ski-alpinizm (25%), drugą z kolei taternictwo jaskiniowe (14%). Do innych 

uprawianych sportów należy nurkowanie, kajakarstwo górskie, paralotniarstwo, a także 

kolarstwo, żeglarstwo, biegi i inne. 

Wykres 1. Dyscypliny sportowe uprawiane przez badanych 
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 Poniżej przedstawiono także tabele zawierające rozkład poziomów uprawianych 

dyscyplin oraz „staż wspinaczkowy” badanych. Podział ze względu na poziom 

wspinaczkowy został dokonany na podstawie skal wspinaczkowych oraz deklaracji 

badanych na temat pokonywanych przez nich trudności w odpowiednich skalach 

(skalnych, lodowych, mikstowych). Osoby wspinające się na najwyższym poziomie 

stanowią mniejszość (ogółem 19%), wyjątkiem jest dry-tooling, gdzie bardzo dobre 

umiejętności prezentuje 43% osób. Trzeba zaznaczyć, że podstawą zastosowanego 

podziału były wyniki uzyskane w badaniach, w skali ogólnoświatowej te kryteria 

przedstawiałyby się zupełnie inaczej. 
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Tabela 13. Poziom wspinania respondentów 

Poziom 
wspinania 

W. 
wysokogórska 

letnie 
W. wysokogórska 

zimowe Dry-tooling W. 
skałkowa 

W. 
lodowe Ogółem 

przeciętny 36 
47% 

13 
29% 

5 
22% 

12 
17% 

11 
48% 

77 
32% 

dobry 31 
41% 

23 
51% 

8 
35% 

43 
61% 

12 
52% 

117 
49% 

b. dobry 9 
12% 

9 
20% 

10 
43% 

16 
23% X 44 

19% 

Ogółem 76 
100% 

45 
100% 

23 
100% 

71 
100% 

23 
100% 

238 
100% 

 

Na pytanie: „Jak długo uprawiasz daną dyscyplinę?” najwięcej odpowiedzi 

otrzymano w przedziale od 3 do 5 lat (ogółem 37%), pozostałe kategorie uzyskały 

około 20%. Najbardziej odstającą od przeciętnej dyscypliną jest po raz kolejny          

dry-tooling, gdzie 54% osób wspina się od roku do dwóch lat. Przyczyną tego zjawiska 

może być fakt, że dyscyplina ta jest stosunkowo młoda, budzi także wiele kontrowersji 

wśród środowiska wspinaczkowego 

Tabela 14. Jak długo uprawiasz dyscypliny sportowe? 

Od ilu lat 
uprawiasz? 

W. 
wysokogórska 

letnia 

W. 
wysokogórska 

zimowa 
W. 

lodowa Dry-tooling W. 
skałkowa Ogółem 

od 1 do 2 10 
13% 

11 
21% 

8 
24% 

14 
54% 

6 
8% 

49 
18% 

od 3 do 5 32 
40% 

24 
46% 

12 
36% 

9 
35% 

23 
29% 

100 
37% 

od 6 do 10 18 
23% 

9 
17% 

9 
27% 

2 
8% 

27 
35% 

65 
24% 

powyżej 10 20 
25% 

8 
15% 

4 
12% 

1 
4% 

22 
28% 

55 
21% 

Ogółem 80 
100% 

52 
100% 

33 
100% 

26 
100% 

78 
100% 

269 
100% 

 

Jako motywy uprawiania sportu respondenci wymieniali przede wszystkim 

obcowanie z naturą (94%), przjemności płynące z ruchu ciała (89%), poprawę 

sprawności fizycznej (80%) czy źródło nowych wrażeń (76%). 

 

 

 

 

 

 



 70

Wykres 2. Dlaczego uprawiasz sport? 
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 Na pytanie „Czy członkowie Twojej rodziny uprawiają sport?” 64% badanych 

odpowiedziało pozytywnie. Wśród dyscyplin uprawianych przez rodzinę najbardziej 

popularnym okazało się wspinanie (23%), a w dalszej kolejności znalazły się: jazda na 

rowerze, pływanie, narciarstwo, bieganie.  

 Jako zachętę do uprawiania wspinania respondenci wymieniali zazwyczaj 

znajomych 47%, a także artykuły, reportaże (29%) oraz rodzinę (24%). Dla 12,5% 

badanych motywacją do rozpoczęcia przygody ze sportem były własne pragnienia, 

marzenia wyrażone często w stwierdzeniu „zawsze chciałem”. Istotnym czynnikiem 

była także literatura górska (7,5%). Pozostałe przyczyny były bardzo różnorodne: chęć 

zmiany, kolejny krok po turystyce górskiej, „COŚ w górach, co ciągnie do nich” czy 

„samo z siebie się wzięło”. 

6.2. PRZYNALEŻNOŚĆ KLUBOWA 
W Polsce praktycznie w każdym większym mieście funkcjonują Kluby 

Wysokogórskie lub inne stowarzyszenia skupiające osoby wspinające się. Spośród 

badanych 73 osoby (88%) zadeklarowały członkostwo w jednym (lub kilku) z takich 

klubów. Ta wysoka liczba w pewnym stopniu spowodowana jest techniką badawczą, 

którą zastosowałam: ankiety w dużej mierze były dystrybuowane poprzez kluby 

wysokogórskie. Niewątpliwym faktem jest jednak, że osoby wspinające się w górach 

bardzo często przynależą do klubów: dają one możliwości nawiązywania nowych 

kontaktów, uzyskania informacji czy doszkalania się. 
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 Okres członkostwa klubowego pokrywa się mniej więcej z ilością 

„przewspinanych” lat. Bardzo często ukończenie pierwszego kursu szkoleniowego (kurs 

wspinaczki skałkowej) wiąże osobę z danym klubem i danym środowiskiem 

wspinaczkowym na dalsze lata działalności. 

Wykres 3. Jak długo przynależysz do klubu? 
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Zapytani o częstość widywania się z innymi członkami klubu respondenci, 

najczęściej wymieniali liczbę 4 spotkań w miesiącu (38%). Jedna czwarta badanych 

spotyka się raz w miesiącu (25%), niespełna 10% 8 razy, a 15% ponad 8 razy. Ta 

ostatnia grupa często związana jest z funkcjonowaniem klubu (prezesi, instruktorzy, 

sekretarze). 

Kwestia pomocy klubów w uprawianiu danej dyscypliny sportowej jest dosyć 

jednoznaczna: klub pomaga, ale w małym stopniu. Z takim stwierdzeniem zgodziła się 

ponad połowa respondentów (60%). Jedynie 5,5% badanych nie byłaby w stanie 

uprawiać wspinaczki bez wsparcia klubowego, 20,5% przyznaje, że klub w dużej 

mierze ułatwia im kwestie finansowo-organizacyjne, a 14% osób twierdzi, że klub nie 

jest w żadnym stopniu pomocny. 

6.3. SPORTY EKSTREMALNE 

6.3.1. Wyniki badań ankietowych 
Jednym z głównych celów mojej pracy magisterskiej jest ustalenie ram 

definicyjnych tak zwanych „sportów ekstremalnych”. Na pytanie: Podaj trzy 

najważniejsze cechy, które Twoim zdaniem charakteryzują sporty ekstremalne?, 

respondenci udzielali bardzo zróżnicowanych odpowiedzi. Ostatecznie zdecydowałam 

się wyróżnić kategorie odpowiedzi, które przedstawione są na wykresie 4.  
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Wykres 4. Cechy sportów ekstremalnych według badanych 
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 Na powyższym wykresie nie zostały zamieszczone odpowiedzi, które 

zaproponowało mniej niż 7% respondentów. Między nimi znalazły się takie określenia 

jak: działanie na granicy możliwości, pokonywanie barier; poświęcenie i 

zaangażowanie; podejmowanie trudnych decyzji, odpowiedzialność; wielka 

niewiadoma, niepewność; duże skupienie psychiczne (równowaga psychiczna); 

uzależnienie; strach i jeszcze wiele innych, lecz trudno je wszystkie przytoczyć. 

 Jako interesujący wynik można uznać dychotomiczny rozkład odpowiedzi na 

pytanie, czy sport uprawiany przez respondentów można nazwać sportem 

ekstremalnym. Odpowiedzi rozłożyły się dokładnie po połowie, z czego jedna osoba 

powstrzymała się od decyzji. Wśród osób wspinających  się więcej niż dziesięć lat 

ponad 54% uznało, że sport który uprawiają jest sportem ekstremalnym. Wśród 

respondentów zajmujących się wspinaczką od sześciu do dziesięciu lat tylko 44% 

zgodziło się z ta opinią. Na podstawie wykresu 5 widzimy, że nie można wprowadzić 

prostej zależności pomiędzy ilością „przewspinanych” lat a traktowaniem uprawianej 

dyscypliny jako ekstremalnej lub nie. 
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Wykres 5. Czy sport, który uprawiasz, jest ekstremalny? Odpowiedzi pozytywne wśród 
osób o różnym „stażu wspinaczkowym” 
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Podobnie przedstawia się sytuacja jeśli chodzi o zależność pomiędzy poziomem 

wspinaczkowym respondentów a ich oceną uprawianych sportów jako ekstremalnych. 

Prawie połowa osób (47,5%) wspinających się na poziomie przeciętnym uznała 

uprawiane przez siebie dyscypliny za ekstremalne, wśród respondentów na poziomie 

dobrym znalazło się 45,4% takich osób, wśród wspinaczy na bardzo dobrym poziomi 

45,7 % osób. 

Wykres 6. Czy sport, który uprawiasz, jest ekstremalny? Odpowiedzi pozytywne wśród 
grup na różnych poziomach wspinaczkowych  
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6.3.2. Obraz sportów ekstremalnych w przeprowadzanych wywiadach 
Przeprowadzane podczas badań wywiady miały pomóc w określeniu specyfiki 

sportów ekstremalnych oraz ustaleniu ich głównych cech charakterystycznych. 

Zagadnienia poruszone w wywiadach, dotyczyły: 

• Przyczyny wzrostu zainteresowania sportami ekstremalnymi 

• Cechy sportów ekstremalnych 

• Różnice pomiędzy sportami ekstremalnymi a „klasycznymi” 

• Czy wspinanie jest można traktować jako sport ekstremalny? 

• Spojrzenia na sporty ekstremalne jako na „walkę z żywiołami natury” 

Pytanie o to, czym są sporty ekstremalne było dla większości osób dosyć 

problematycznym. Jedynym pewnym odpowiedzi rozmówcą był Artur Paszczak, który 

stwierdził, że sport ekstremalny to taki, w którym można stracić zdrowie i życie. 

Bogusław Kowalski zdecydowanie zaprzeczył, żeby w jego odczuciu wspinanie było 

sportem ekstremalnym, gdyż dla niego to pojęcie jest niezrozumiałe, „które nie wie jak 

sklasyfikować”. Pozostała część osób zawsze wymieniała ryzyko, jako podstawowy 

element tego rodzaju dyscyplin. Jednak czynnik ryzyka miał bardzo niejednoznaczny 

charakter. Dla Jana Krzysztofa jest ryzyko to „wykraczanie poza średni poziom 

zagrożeń związanych z normalną działalnością górską”. Ale to nie jest wystarczający 

czynnik, by nazwać daną aktywność sportem ekstremalnym: 

Samo zagrożenie ze świadomie postawionej sobie wyższej poprzeczki to jest za 
mało. Świadomie podjęte wysokie ryzyko i odpowiednie do tego przygotowanie. Bo 
samo podjęcie ryzyka, kiedy jest się do tego nie przygotowanym to to jest po prostu 
głupota.(…) Sport wymaga zdobywania pewnej wiedzy, pewnego treningu, 
umiejętności.  

 
Również Thomas Scheiber podkreśla element przygotowania oraz oceny 

sytuacji przed podjęciem danego ryzyka. Jego zdaniem doświadczone osoby potrafią 

właściwie oszacować szansę powodzenia akcji górskiej i stosownie do niej 

zminimalizować lub całkowicie wyeliminować element ryzyka. Poglądy, które 

przedstawia w pełni zgadzają się ze słowami naczelnika TOPR-u:  

 Myślę, że taki dobry sport ekstremalny, jest zawsze bardzo blisko i dobrze 
ocenia nasze możliwości i zawsze działa na tej granicy swojej możliwości. 

 
Leszek Kozakiewicz też wyraża podobne opinie w swoich wypowiedziach, 

twierdząc, że coś takiego jak obiektywne ryzyko nie istnieje: 

Często personifikuje się góry, że są okrutne, że są surowe, mściwe.(…) Góry są 
takie, jakie są. Ani złe, ani dobre. Po prostu to są góry. Kawałek tego świata, który 
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wygląda tak, a nie inaczej. To człowiek tam wchodząc powoduje, że może spaść, że coś 
na niego może zlecieć, że może zaznać jakiegoś uszczerbku dla zdrowia i życia. Wydaje 
mi się, że właśnie ta definicja o przyczynach subiektywnych i obiektywnych nie jest 
prawdziwa. Jakby człowiek tam nie lazł, to by nigdy nie spadł. Ta możliwość 
przetrwania w takich warunkach są wynikiem odpowiedniego przygotowania, 
począwszy od sprzętu, możliwości fizycznych i psychicznych. 

 
Bogusław Kowalski mówi wręcz o micie, „który bierze się z jakiejś takiej naszej 

tradycji polskiej, wszystkie wyprawy to było kiedyś cierpienie”. Jego zdaniem, osoby 

nie mające bliższej styczności ze wspinaniem otrzymują obraz przedstawiony przez 

media. A przecież: 

 przeciętnego redaktora, przeciętnego człowieka, który kształtuje później opinię 
publiczną, nie interesuje to, że ktoś wszedł na jakąś tam górkę, że było mu fajnie, 
przyjemnie. Musi być krew, musi być coś, co przyciągnie po prostu publiczność, bo 
ludzkość to lubi, lubi być krwiożercza.(B. Kowalski) 

 
Większość rozmówców ze sportów ekstremalnych wyklucza rywalizację, 

współzawodnictwo.  

Nie rywalizuje się z przeciwnikiem-człowiekiem, tylko przede wszystkim pracuje 
się nad własnymi słabościami, przeciwnościami, które zzsyła jakaś góra, pogoda, itd. 
(B. Kowalski) 

 
Są takie działania, które można bardzo bezpośrednio porównać, a są takie,         

w których nie ma takiej jasnej rywalizacji z innym człowiekiem, tylko rywalizacja: ze 
swoją oceną własnych możliwości a tym jak zostanie to zweryfikowane podczas tych 
zajęć. (J. Krzysztof) 

 
Z kolei Leszek Kozakiewicz twierdzi, że wspinanie ma jak najbardziej sportowy 

charakter, gdyż występuje w nim element współzawodnictwa między zespołami. 

Bo przechodząc drogę, która miała opisany czas przejścia, można było 
porównywać te czasy nawet z drugi zespołem, który przechodził tą drogę wcześniej lub 
później. 

 
Dlaczego ludzie chcą podejmować takie ryzyko? 
 

Adrenalina. Adrenalina. Narkotyk po prostu (L. Kozakiewicz) 
 

Myślę, że tu są bardzo różne motywacje.(…) funkcjonuje coś takiego jak 
potrzeba rywalizacji. (… )  ponieważ trudno znaleźć ten element rywalizacji w życiu 
codziennym, nie w każdym zawodzie, nie w każdej pracy – ludzie szukają takiej 
możliwości. (…) Mówi się o tej adrenalinie, nie wiem, być może, nie jestem tutaj 
fachowcem. (J. Krzysztof) 
 

A. Hammer za esencję sportów ekstremalnych uważa nieobliczalność, 

nieprzewidywalność oraz brak możliwości wycofania się. Takie elementy posiadają, 
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jego zdaniem, skoki B.A.S.E. czy kajakarstwo górskie. W kwestii wspinania prawie 

zawsze mamy możliwość odwrotu (zjazdy na linie, powrót do ostatniego punktu 

asekuracyjnego). Prawie, gdyż podczas wspinania w górach ostatni punkt asekuracyjny 

może znajdować się kilkanaście metrów pod nami… 

Pytanie dotyczące sportów ekstremalnych jako „walki z żywiołami” było często 

sprowadzane do obiektywnych trudności (patrz: wcześniejsza wypowiedź                      

L. Kozakiewicza). Jedynie Artur Paszczak rozwinął ten wątek, zaznaczając, że „walka   

z żywiołami” odnosi się do sportów przestrzeni (np. paralotniarstwo), które nie zawsze 

muszą być ekstremalne. 

Jeżeli latam na paralotni na przygotowanej górce i latam sobie i po prostu robię 
to dla przyjemności, no to nie bądźmy śmieszni, jaki to jest sport ekstremalny. Ktoś 
mówi, że może przyjść gwałtowna burza, może rozerwać mi czaszę, ja spadnę i się 
zabiję. Na tej samej zasadzie jazda samochodem jest ekstremalna, bo w każdej chwili 
mogę się zderzyć czołowo z TIR-em.  

 
Właśnie Artur w 1998 brał udział w rajdzie przygodowym Eco-Challenge, gdzie 

uczestnicy mieli do przebycia 500 km non-stop w trudnym terenie, wykorzystując 

różne środki transportu: wielbłądy, konie, rowery, kajaki, zdani jedynie na własne siły. 

Zapytany o to, czy mógłby w jakimś stopniu odnieść to wydarzenie do sportów 

ekstremalnych, odpowiedział przecząco. 

Dla mnie nie był to sport ekstremalny. To było coś potwornie ciężkiego, w życiu 
się nie doprowadziłem do takiego stanu wyczerpania jak na tamtym rajdzie, bólu i tego 
wszystkiego, niemniej w żadnym momencie nie musiałem ryzykować swoją skórą. 

  
Jako przyczynę wzrostu zainteresowania sportami ekstremalnymi rozmówcy 

najczęściej wymieniali media, popularyzację przez środki masowego przekazu. Artur 

wymienia także większą ilość czasu wolnego:  

Ludzie mają pieniądze, mają więcej wolnego czasu, a że ogólnie styl życia, bycia 
fajnym i zdrowym dominuje, no to zaczynają się pojawiać takie tendencje, 
zainteresowania tymi sportami. 
 

W dalszej części rozmowy podkreśla on, że tak naprawdę ilość osób 

uprawiających „prawdziwe” sporty ekstremalne maleje, większość zajmuje się 

”lizaniem przygody przez szybę” czyli na przykład nurkowaniem z akwalungiem, 

dodatkowo jeszcze z instruktorem. 

Poniżej znajdują obrazowe przedstawienia rozumienia pojęcia sportów 

ekstremalnych w ujęciu wszystkich rozmówców. 
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Rysunek 6. Mapka pojęciowa „sportów ekstremalnych”: B. Kowalski  

 
Źródło: opracowanie własne 

 
 
 

Rysunek 7. Mapka pojęciowa „sportów ekstremalnych”: A. Paszczak  

 
Źródło: opracowanie własne 

 
Rysunek 8. Mapka pojęciowa „sportów ekstremalnych”: J. Krzysztof 

 

 
Źródło: opracowanie własne 



 78

Rysunek 9. Uprawianie sportów ekstremalnych według J. Krzysztofa 

 
Źródło: opracowanie własne 

Rysunek 10. Mapka pojęciowa „sportów ekstremalnych”: L. Kozakiewicz  

 
Źródło: opracowanie własne 

 
 

Rysunek 11. Mapka pojęciowa „sportów ekstremalnych”: T. Scheiber 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 12. Mapka pojęciowa „sportów ekstremalnych”: A. Hammer  

 
Źródło: opracowanie własne 

6.4. CZAS WOLNY BADANYCH 
Wyniki uzyskane w ramach pytania o czas wolny respondentów zdecydowanie 

różnią się od wyników badań pt. „Co Polacy robią w czasie wolnym?” z 2006 roku 

uzyskanych przez CBOS (Lewandowska, 2006). Niestety sposób przedstawienia 

problemu w obu badaniach jest inny, lecz poniższa tabela oraz diagram mają na celu 

dać ogólny obraz spędzania wolnego czasu przez statystycznego Polaka oraz osoby 

wspinające się.  

Wykres 7. Spędzanie czasu wolnego przez respondentów 
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Wykres 7 przedstawia częstotliwość, z jaką wspinacze wykonują zajęcia            

w czasie wolnym. Najbardziej typowym sposobem spędzania czasu jest uprawianie 

sportów lub spacer oraz wykonywanie hobby (odpowiednio 90% badanych robi to 

często, 83% bardzo często). W badaniach ogólnopolskich 21% osób spędza czas 

zajmując się swoim hobby, 16% uprawiając sport. Najbardziej popularne wśród 

Polaków zajęcie, czyli oglądanie telewizji lub filmów na DVD czy wideo (54%), 
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znajduje się na ostatnim miejscu wśród osób wspinających się. Istotne różnice 

pomiędzy grupami badanych możemy zauważyć porównując czas spędzany przed 

komputerem oraz na czytaniu. Statystyczny Polak poświęca więcej czasu na czytanie 

(37%) niż na korzystanie z komputera (11%), odwrotnie niż statystyczny wspinacz. 

Badania CBOS pokazały, że 21% Polaków w czasie wolnym odpoczywa biernie, wśród 

próby osób wspinających się odpoczynek (drzemka) zajęły przedostatnie miejsce.  

Wykres 8. Spędzanie czasu wolnego przez Polaków   
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Źródło: Lewandowska, 2006 

  

Sposób spędzania czasu wolnego studentów i osoby pracujące niewiele się od siebie 

różni. Badani określali w skali 5-punktowej, jak często wykonują wymienione w 

ankiecie czynności, gdzie „1” oznaczało bardzo rzadko, a „5” bardzo często. Osoby 

uczące się poświęcają trochę więcej czasu na swoje hobby oraz komputer, w 

minimalnym stopniu na uprawianie sportów lub spacer. Czas przeznaczony na pozostałe 

czynności praktycznie pokrywa się u obu grup. 
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Wykres 9. Sposób spędzania czasu przez studentów i osoby pracujące 
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Porównanie sposobu spędzania wolnego czasu pomiędzy osobami wspinającymi 

się na różnym poziomie również nie charakteryzuje się dużymi różnicami. Respondenci 

wspinający się bardzo dobrze przeznaczają mniej czasu na komputer, oglądanie 

telewizji, odpoczynek czy drzemkę, minimalnie więcej czasu poświęcają na swoje 

hobby oraz uprawianie sportów czy spacer.  

Wykres 10. Spędzanie czasu wolnego a poziom wspinaczkowy 

0

1

2

3

4

5
Oglądanie TV

Słuchanie radia

Czytanie 

Komputer

Hobby

Sport, spacer

Kino, teatr, opera

Muzeum, galeria

Pub,dyskoteka, koncert

Odpoczynek, drzemka

przeciętny

dobry

b. dobry

 



 82

6.5. SPOTKANIA TOWARZYSKIE 
Spotkania towarzyskie to ważny wskaźnik w badaniu stylów życia. Z kim 

najczęściej spędzamy nasz wolny czas? W jakich kręgach towarzyskich się obracamy? 

 Wyniki badań dowodzą, że respondenci najwięcej czasu wolnego spędzają          

z ludźmi, którzy mają podobne zainteresowania i hobby, czyli w tym wypadku sport. 

85,5% badanych widuje się z tymi osobami, w każdym tygodniu, 12% raz lub dwa razy 

w miesiącu. Spotkania z przyjaciółmi dla połowy respondentów przypadają każdego 

tygodnia, dla 42,2% z nich: raz lub dwa razy w miesiącu. Ze znajomymi z pracy poza 

godzinami pracy badani widują się bardzo rzadko, 36,3% nigdy się z nimi nie spotyka, 

31,3% kilka razy w roku, 32,6% w każdym miesiącu lub tygodniu. Znajomości               

z uczelni również nie są tak intensywne: co piąty badany widuje się z nimi każdego 

tygodnia, co czwarty raz lub dwa razy w miesiącu. 11,3% badanych w ogóle nie 

spotyka się ze znajomymi ze szkoły (uczelni). 

Tabela 15. Spotkania towarzyskie badanych (dane w procentach) 

 

Spotkania ze 
znajomymi ze 
szkoły/uczelni 

Spotkania ze 
znajomymi z pracy

Spotkania z 
przyjaciółmi 

Spotkania, z os., z którymi 
uprawiam sport, mam 

wspólne hobby 

W każdym 
tygodniu 26,3 18,8 49,4 85,5 

Raz lub dwa razy 
w miesiącu 25,0 13,8 42,2 12,0 

Kilka razy w roku 37,5 31,3 7,2 2,4 

Nigdy 11,3 36,3 1,2 0 

Ogółem 100 100 100 100 

 

Podczas przeprowadzanych wywiadów moi rozmówcy także zostali zapytani o 

spotkania towarzyskie. Wszyscy z nich stwierdzili, że ich najbliżsi znajomi pochodzą ze 

środowiska wspinaczkowego. 

Na początku było tak, że tych wspinaczy wśród znajomych było bardzo mało, teraz 
bardzo dużo.(B. Kowalski) 

6.6. WYJAZDY I PODRÓŻE WSPINACZKOWE 
Wspinanie to sport ściśle powiązany z przebywaniem blisko przyrody: skałki, 

góry to naturalne otoczenie wspinacza.25 Dlatego wyjazdy i podróże są nieodłącznym 

elementem wspinania. Bardzo często czas przeznaczony na wyjazdy pozostaje               

                                                 
25 Pomijając wspinaczy halowych, którym wystarcza sztuczna ściana wspinaczkowa. 
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w konflikcie z pracą, studiami czy obowiązkami domowymi. Ile czasu badane przeze 

mnie osoby są w stanie wygospodarować na własne hobby? 

Ponad połowa respondentów przeznacza na podróże związane ze sportem 2-3 

miesiące w ciągu roku (54,3%). Co czwarty badany spędza do jednego miesiąca na 

wyjazdach (24,7%), co ósmy 4 do 5 miesięcy (13,3%), co dwunasty ponad 5 miesięcy 

(8,6%). 

Bardzo ciekawe jest zestawienie wykonywanego zawodu w stosunku do czasu 

spędzanego na wyjazdach związanych ze sportem. Grupy osób, które mogą pozwolić 

sobie na najdłuższe okres podróży stanowią pracownicy posiadające własne firmy lub 

pracujący w firmie rodzinnej (28,6%) oraz pracownicy najemni na umowę zlecenie lub 

pracujący w niepełnym wymiarze godzin (20%). Jedna trzecia studentów oraz uczniów 

spędza od 4 do 5 miesięcy na wojażach wspinaczkowych, 41,7% z nich posiada na to od 

dwóch do trzech miesięcy czasu. Prawie dwie trzecie pracowników najemnych              

w pełnym wymiarze godzin może sobie pozwolić na dwu- lub trzymiesięczny okres 

czasu przeznaczony na sporty, które uprawia, 21,2 % posiada na to jedynie miesiąc.  

Tabela 16. Wyjazdy związane ze sportem uprawianym przez badanych a ich sytuacja 
zawodowa 

  do 1 m-ca 2-3 m-ce 4-5 m-cy powyżej 5 m-cy Ogółem

Praca w pełnym wymiarze godzin 21,2 69,7 6,1 3,0 100,0 
Praca na umowę zlecenie lub w 

niepełnym wymiarze godzin 20,0 60,0 0 20,0 100,0 

Własna firma lub firma rodzinna 14,3 50,0 7,1 28,6 100,0 
Uczeń, student 25,0 41,7 29,2 4,2 100,0 

Bezrobotny 75,0 25,0 0 0 100,0 

Ogółem 23,8 55,0 12,5 8,8 100,0 
 
Respondenci osiągający najlepsze wyniki badanych stanowią grupę najczęściej 

podróżującą: 23,5%   z nich przeznacza powyżej 5 miesięcy na wyjazdy, 21% od 4 do 5 

miesięcy. Osoby wspinające się na przeciętnym poziomie wyjeżdżają zazwyczaj na      

2 do 3 miesiące w roku (57,9%), na okres dłuższy niż 3 miesiące udaje się tylko 7,7%. 
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Wykres 11. Wyjazdy związane ze sportem uprawianym przez badanych a ich poziom 
wspinaczkowy 
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6.7. TRENINGI 
W każdym sporcie uprawianym w sposób bardziej profesjonalny treningi są 

podstawą do osiągania lepszych wyników. Blisko trzy czwarte respondentów (71,1%) 

na pytanie: Czy stosujesz odpowiedni trening podnoszący twój poziom sportowy? 

odpowiedziało twierdząco.  

Na wykresach 12 i 13 widać liczbę osób stosujących odpowiedni trening,          

w zależności od sytuacji zawodowej oraz poziomu wspinaczkowego. Wśród osób na 

różnych stanowiskach pracowniczych swoje umiejętności sportowe wspomagają 

treningiem najczęściej pracownicy najemni w pełnym wymiarze godzin (82%), w 

dalszej kolejności osoby prowadzące własną firmę lub zatrudnieni w firmie rodzinnej 

oraz studenci (po 72%) i osoby pracujące na umowę zlecenie lub w niepełnym 

wymiarze godzin (67%).  
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Wykres 12. Czy stosujesz odpowiedni trening wspinaczkowy? Odpowiedzi pozytywne 
wśród osób o różnej sytuacji zawodowej 
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Wykres 13 pokazuje, że trening stosowany jest częściej przez osoby na 

wyższym poziomie wspinaczkowym. Ponad 80% osób wspinających się bardzo dobrze 

stosuje odpowiedni trening, wśród osób na dobrym poziomie grupa ta stanowi 75%, 

osoby wspinające się przeciętnie w trenują w 65% przypadkach. 

Wykres 13. Czy stosujesz odpowiedni trening wspinaczkowy? Odpowiedzi pozytywne 
wśród osób na różnym poziomie wspinaczkowym 
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6.8. DOCHODY I WYDATKI 
Respondenci zapytani o zadowolenie z sytuacji finansowej, w jakiej się znajdują 

rozmieścili swe odpowiedzi w skali 10-punktowej, które rozłożyły się mniej więcej 

równomiernie. 48,1% badanych określiła się w przedziale „raczej lub zdecydowanie 

niezadowolona” (wartośi 1-5), z czego 9,9% to osoby „zdecydowanie niezadowolone” 

(wartośći 1-2). Na przeciwległym krańcu skali znalazło się 12,3% osób zdecydowanie 

zadowolonych z istniejącej sytuacji finansowej (wartości 9-10). Osoby zadowolone 

przeważały nad niezadowolonymi (33,3% w stosunku do 24,7%), osób 
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niezdecydowanych było stosunkowo mało: 13,6% raczej niezadowolonych i 6,2% 

raczej zadowolonych.  

Na wykresie 14 widzimy, że to osoby pracujące na umowę-zlecenie lub              

w niepełnym wymiarze godzin są ogólnie bardziej zadowolone ze swojej sytuacji 

finansowej (66,7%), choć zdecydowanie zadowolonych jest najwięcej wśród osób 

prowadzących własna firmę lub pracujących w firmie rodzinnej (23,1%). Co ciekawe, 

ta ostatnia grupa jest zarazem najbardziej niezadowolona na tle pozostałych (53,9% 

raczej lub zdecydowanie niezadowolonych). Grupą, której nie cieszy własna sytuacja 

finansowa są także osoby pracujące w pełnym wymiarze godzin (51,5%) i studenci 

(44%). 

Wykres 14. Zadowolenie z sytuacji finansowej w zależności od sytuacji zawodowej 
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Prawie połowa badanych (42,6%) zarabia do 12 tysięcy złotych rocznie, około 

jedna czwarta (26,5%) mieści się w przedziale 12-24 tysięcy złotych, co piąty 

respondent ma dochód w przedziale 24-36 tysięcy złotych, co dziesiąty powyżej 36 

tysięcy złotych.  Grupą najlepiej zarabiającą są pracownicy najemni w pełnym 

wymiarze godzin (48,4% zarabia powyżej 24 tysięcy złotych), drugą z kolei stanowią 

osoby posiadające własną firmę lub pracujący w firmie rodzinnej (33,3%).  
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Tabela 17. Dochody respondentów (dane w procentach) 

  do 12 tys. zł 12-24 tys.zł 24-36 tys. zł 36-48 tys.zł Ogółem 

Praca w pełnym wymiarze godzin 19,4 32,3 25,8 22,6 100,0 

Praca na umowę zlecenie lub w 
niepełnym wymiarze godzin 50,0 33,3 16,7 0 100,0 

Własna firma lub firma rodzinna 44,3 22,3 33,3 0 100,0 

Uczeń, student 75,0 15,0 10,0 0 100,0 

Bezrobotny 0 50,0 50,0 0 100,0 

Ogółem 42,6 26,5 20,6 10,3 100,0 

 

 Najwięcej, bo aż 41,5% badanych, wydaje od jednego do czterech tysięcy 

złotych w ciągu roku na cele związane ze sportem. Odpowiednio 29,3% przeznacza na 

ten cel od czterech do dziesięciu tysięcy złotych, a 23,2% do tysiąca złotych. Grupą, 

która przeznacza na sport najwięcej pieniędzy są właściciele firm lub pracujący w 

firmie rodzinnej: 21,4% wydaje więcej niż 10 tysięcy złotych, 28,6% od 4 do 10 

tysięcy. Kolejną grupą, która przeznacza na wspinaczkę duże środki finansowe są 

studenci: 40% z nich wydaje od 4 do 10 tysięcy złotych, 44% od 1 do 4 tysięcy. Połowa 

pracowników najemnych (50%) przeznacza na ten cel od 1 do 4 tysięcy złotych, jedna 

czwarta (26,5%) od czterech do 10 tysięcy złotych. 

Tabela 18. Wydatki związane ze sportem (dane w procentach) 

  do 1 tys. zł 1-4 tys.zł 4-10 tys. zł Powyżej 10 tys.zł Ogółem 

Praca w pełnym wymiarze godzin 17,6 50,0 26,5 5,9 100,0 
Praca na umowę zlecenie lub w 

niepełnym wymiarze godzin 33,3 50,0 16,7 0 100,0 
Własna firma lub firma rodzinna 42,9 7,1 28,6 21,4 100,0 

Uczeń, student 16,0 44,0 40,0 0 100,0 
Bezrobotny 25,0 75,0 0 0 100,0 

Ogółem 23,2 41,5 29,3 6,1 100,0 
 

Bardzo ciekawe jest przedstawienie stosunku wydatków na cele sportowe do 

dochodu. Wydatki na sport stanowią od 6 do 15% dochodów u co trzeciej osoby 

badanej (33%), u co czwartej jest to od 16 do 30%. Odpowiednio 18% respondentów 

wydaje 31 do 80% ze swoich dochodów, 15% wydaje mniej 5%. Istnieje również 

grupa(9%), u której stosunek wydatków do dochodów przekroczył 80%. Wynik ten 

może nieco zaskakiwać, tym bardziej, że w ostatniej grupie znaleźli się głównie 
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studenci. Sytuację taką łatwo jest wyjaśnić: wiele osób stara się o dofinansowania       

z Polskiego Związku Alpinizmu lub szuka innych możliwości sponsoringu.   

To głównie poziom wspinaczkowy decyduje o wielkości stosunku wydatków 

sportowych do dochodów. Z poniższego wykresu widać, że jest on najwyższy u osób 

wspinających się na bardzo dobrym poziomie (u 41,1% wynosi on powyżej 31%).      

Z jednej strony osobom uzyskującym dobre wyniki sportowe łatwiej jest otrzymać 

dofinansowanie, z drugiej: osoby wspinające się na wysokim poziomie muszą 

poświęcić więcej czasu oraz pieniędzy, aby ten poziom utrzymać.  

Wykres 15. Stosunek wydatków ankietowanych na sport do ich dochodów w zależności od 
poziomu wspinaczkowego 
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6.9. ZACHOWANIA KONSUMENCKIE 

6.9.1. Codzienne wydatki 
Struktura wydatków nie była głównym punktem zainteresowania w moich 

badaniach.  Pytanie dotyczące tego zagadnienia miało dać jedynie ogólny pogląd na co 

badani przeznaczają pozostałe im po uiszczeniu standardowych opłat (mieszkanie, 

media, żywność, itp.) pieniądze. Respondenci zostali poproszeni o zaznaczenie na 

zamieszczonej w ankiecie liście wszystkich wydatków, które ponieśli w ostatnim 

miesiącu. Zdecydowana większość respondentów poniosła koszty związane ze swoim 

hobby (87%) lub wyjazdami, podróżami (82%). Częstym wydatkiem okazało się 

wyjście do restauracji lub kawiarni (73%) oraz zakup odzieży czy obuwia (62%). 

Najmniejsza ilość osób wydała pieniądze na kursy językowe czy szkolenia (18%).   
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Wykres 16. Wydatki badanych w przeciągu ostatniego miesiąca 
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73%
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50%
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6.9.2. Zakup sprzętu sportowego 
W ankiecie zadano także pytania dotyczące zakupu nowego sprzętu sportowego. 

Zdecydowana większość badanych kupuje nowy sprzęt w przypadku całkowitego 

zużycia się obecnie posiadanego (88,9%). Drugą główną ze wskazywanych przyczyn 

jest wymiana na sprzęt o lepszej jakości (59,3%). Jedynie 11,1% respondentów chce 

wypróbować nowości pojawiające się na rynku.  

 Na wybór sprzętu danej marki główny wpływ ma cena – uznało tak 61% 

badanych. 57,3% osób decydującą kwestią są opinie uzyskane od znajomych, 29,3% 

kieruje się fachową literaturą. Dla ponad jednej czwartej respondentów (26,8%) istotna 

jest znana marka producenta, ponad jedna piąta (22%) polega na własnej intuicji.  

6.10. POSTAWY WZGLĘDEM PRACY 
Prawie jedną czwartą naszego życia spędzamy w pracując. Stopień zadowolenia 

z pracy, jej charakter, oraz środowisko pracownicze w dużym stopniu wpływa na styl 

życia jednostki. W przeprowadzanych przeze mnie badaniach chciałam uzyskać 

informację o opiniach respondentów na temat pracy, a także zobaczyć na ile istotną rolę 

odgrywa ona w ich życiu. 

Spośród wymienionych aspektów pracy, respondenci wybierali trzy, które były 

dla nich najważniejsze. W międzynarodowych badaniach przeprowadzonych w Polsce 

w 1999 (World Values Survey)26 roku respondenci mieli zaznaczyć każde ze 

stwierdzeń, z którym się zgadzali. Różnice w metodzie wyboru odpowiedzi powodują 

pewne różnice procentowe (badania ogólnopolskie mają więcej możliwości wskazań), 

                                                 
26 http://www.worldvaluessurvey.org/ 05.04.2007 r. 
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ale przedstawiają ogólnie kolejność cech, które posiadają istotne znaczenie dla 

respondentów, jeśli chodzi o pracę zawodową.  

 U obu badanych grup kluczowym zagadnieniem była dobra płaca. Wśród 

wspinaczy wybrało ją 60% osób, w badaniach ogólnopolskich 93%. Interesująca praca, 

która wśród osób wspinających zajęła drugie miejsce (56%), wśród Polaków znajduje 

się na trzecim (80%). Duża ilość dni wolnych od pracy, którą wybrało 43% wspinaczy, 

dla statystycznego Polaka jest najmniej istotna. Podobnie jest z dobrymi godzinami 

pracy: w badaniach ogólnopolskich zajęły przedostatnią pozycję (50%),                        

w przeprowadzanych przeze mnie badaniach znalazły się na szóstym miejscu (21%). 

Także praca szanowana przez innych ludzi znajduje się na zupełnie innych pozycjach   

w  obu zestawieniach: wśród osób wspinających się znalazła się na ostatnim miejscu 

(2%), w badaniach World Values Survey na czwartym z kolei miejscu (67%). Niezbyt 

duży stres oraz odpowiedzialna praca były częściej wybierane w ogólnopolskich 

badaniach niż przez w badaniach przeprowadzanych przeze mnie.27 

Wykres 17. Ważne aspekty pracy dla osób wspinających się 
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27 http://www.worldvaluessurvey.org/ 05.04.2007 r. 
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Wykres 18. Ważne aspekty pracy dla Polaków  
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Źródło: www.worldvaluesurvey.org  

 
Na podstawie powyższych wykresów widzimy, że prócz posiadania dobrej płacy 

i interesującej pracy dla osób wspinających się bardzo ważnym czynnikiem jest duża 

ilość dni wolnych od pracy, co związane jest niewątpliwie z możliwością częstszego 

uprawiania sporu (wspinaczki). Badani przeze mnie respondenci wykazują także 

mniejsze obawy przed większym stresem czy podejmowanie bardziej odpowiedzialnej 

pracy. 

W ramach zagadnienia „pracy” respondenci zostali poproszeni                        

o ustosunkowanie się do podanych stwierdzeń: 

1. Aby w pełni rozwinąć swoje talenty konieczne jest posiadanie pracy 

2. Poniżającym jest otrzymywać pieniądze, na które się nie zapracowało 

3. Ludzie, którzy nie pracują stają się leniwi 

4. Ludzie nie powinni pracować, jeśli nie mają na to ochoty 

5. Praca jest obowiązkiem względem społeczeństwa 

6. Praca powinna zawsze znajdować się na pierwszym miejscu, nawet, jeśli 

oznacza mniej czasu 

Uzyskane wyniki w porównaniu do badań ogólnopolskich wykazują znaczne 

różnice, w szczególności, jeśli chodzi o stwierdzenie pierwsze oraz trzecie. Jedynie 

34% ankietowanych przeze mnie osób zdecydowanie lub raczej nie zgadzała się z tym, 

że do pełnego rozwinięcia talentów konieczne jest posiadanie pracy, przy czym w 

badaniach ogólnopolskich liczba ta stanowiła 91%. Polacy, którzy zdecydowanie się lub 

raczej zgadzają z tym stwierdzeniem to jedynie 4% społeczeństwa, podczas gdy w 

grupie osób wspinających to ponad jedna trzecia badanych (38%). 
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Wykres 19. Aby w pełni rozwinąć swoje talenty konieczne jest posiadanie pracy 
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Podobnie przedstawia się sytuacja, jeśli chodzi o stwierdzenie Ludzie, którzy nie 

pracują stają się leniwi, z którym zdecydowanie lub raczej nie zgadza się 78% Polaków 

i 33% osób wspinających się. Zdecydowanie lub raczej zgadza się 55% respondentów 

biorących udział w badaniach przeprowadzanych przeze mnie, a tylko 11% osób 

uczestniczących w badaniach ogólnopolskich. 

Wykres 20. Ludzie, którzy nie pracują stają się leniwi 
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Pewne różnice widać także w odpowiedziach dotyczących stwierdzenia 

szóstego, z którym zdecydowanie lub raczej nie zgadzał się większy procent osób 

wspinających się (83%) niż biorących udział w badaniach ogólnopolskich (63%). 

Zdecydowanie lub raczej zgadzała się jedna piąta Polaków (22%) i jedynie                 

6% respondentów z drugiej próby badawczej.    
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Wykres 21. Praca powinna zawsze znajdować się na pierwszym miejscu, nawet jeśli 
oznacza mniej czasu wolnego 
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Również w kwestii czwartego stwierdzenia występują pewne różnice zdań: 

statystyczny Polak zdecydowanie lub raczej nie zgadza się z tą tezą (66%), podczas gdy 

opinie osób wspinających się są równomiernie rozłożone. 

Wykres 22. Ludzie nie powinni pracować, jeśli nie mają na to ochoty 
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Pozostałe rozkłady odpowiedzi dotyczące stwierdzeń na temat pracy nie różnią 

się już w tak dużym stopniu pomiędzy obiema grupami respondentów. Zostały one 

przedstawione na poniższych diagramach. 
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Wykres 23. Poniżającym jest otrzymywać pieniądze, na które się nie zapracowało 
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Większość respondentów w badaniach ogólnopolskich nie widzi nic złego         

w otrzymaniu pieniędzy, na które się nie zapracowało. W moich badaniach respondenci 

najczęściej wybierali odpowiedź trudno powiedzieć. 

Wykres 24. Praca jest obowiązkiem względem społeczeństwa 
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Z powyższych analiz wynika, że praca nie jest priorytetem w życiu osób 

wspinających się, nie jest także traktowana jako obowiązek względem społeczeństwa. 

Niemniej jednak pozytywny aspekt pracy, taki jak rozwój własnych talentów czy 

wpływ na aktywność życiową ludzi, jest dostrzegany przez badaną przeze mnie próbę    

o wiele bardziej niż przez statystycznego Polaka. 

 Do związku pomiędzy uprawianym sportem a pracą przyznało się 43,9% 

badanych. Z takiej pracy utrzymują się głównie pracownicy najemni na umowę zlecenie 

lub pracujący w niepełnym wymiarze godzin (83,3%) oraz osoby posiadające własne 

firmy lub pracujące w firmie rodzinnej (71,4%).  
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Tabela 19. Czy Twoja praca jest związana z dyscypliną sportową, którą uprawiasz? (dane 
w procentach) 

Rozpatrując kwestię pracy a jej związek z uprawianym sportem w zależności od 

poziomu wspinaczkowego badanych, możemy stwierdzić, że to najczęściej osoby 

uzyskujące najlepsze wyniki we wspinaniu wiążą swoją pracę zawodową z tym sportem 

(74,3%). Wśród wspinających się na dobrym poziomie osoby takie stanowią ponad 

jedna trzecią (35,7%), wśród osób na przeciętnym poziomie 40,5%.  

 Prawie połowa osób wspinających się na bardzo dobrym poziomie, dla których 

umiejętności sportowe są podstawą wykonywania pracy traktuje ją jako główne źródło 

utrzymania (46,2%). Taki typ pracy stanowi jedynie dodatkowe źródło dla większości 

respondentów wspinający się dobrze (62,5%) lub przeciętnie (63,9%). 

6.11. POGLĄDY POLITYCZNE 
Zagadnienia związane z polityką, pokazały, że środowisko wspinaczkowe nie 

pozostaje obojętne w tej kwestii. Prawie połowa badanych, deklaruje, że trochę 

interesuje się polityką (45,1%), jedna trzecia jest w małym stopniu zainteresowana 

(32,9%), a 12,2% w ogóle nie ciekawi sytuacja na scenie politycznej. Co dziesiąty 

ankietowany (9,8%) przyznaje, że jest bardzo zainteresowany. Wyniki te różnią się od 

badań przeprowadzonych w Polsce w 2005 roku. Pokazały one, że statystyczny Polak 

jest mniej ciekawy wydarzeń politycznych niż przeciętny wspinacz. W ogólnopolskich 

badaniach bardzo zainteresowanych polityką było 4% społeczeństwa, 30% 

zdeklarowało, że dosyć się interesuje, niezbyt zainteresowanych było 47%, w ogóle nie 

interesujących się 18%. (Cichomski, 2006) 

 Większość badanych śledzi wydarzenia polityczne codziennie (29,3%) lub kilka 

razy w tygodniu (25,6%). Osoby w ogóle nie poświęcające czasu na oglądanie, 

słuchanie czy czytanie dzienników informacyjnych stanowią mniej niż 10%, 13,3% 

respondentów kilka razy w miesiącu znajduje na to czas, prawie jedna czwarta (23,2%) 

raz lub dwa razy w tygodniu. 

 

Pełny 
wymiar 
godzin 

Umowa-zlecenie 
lub niepełny 

wymiar godzin 

Własna firma 
lub firma 
rodzinna 

Uczeń, 
student Bezrobotny  Ogółem

 
Nie 69,7 16,7 28,6 64,0 75,0 56,1 

 
Tak 30,3 83,3 71,4 36,0 25,0 43,9 

Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 



 96

 W porównaniu z frekwencją na ostatnich wyborach prezydenckich w 2005 roku, 

która wynosiła 50,99%28, grupa badanych osób wypadła bardzo dobrze: w wyborach 

uczestniczyło aż 74,4% osób.  

6.12. STOSUNEK DO ŚRODOWISKA NATURALNEGO 
Pytania dotyczące postaw wobec środowiska naturalnego miały na celu 

sprawdzenie, czy przebywanie blisko przyrody odzwierciedla się w poglądach                

i ewentualnych zachowaniach względem niej.  

Analizując uzyskane wyniki dotyczące stwierdzeń na temat środowiska widać 

dużą niekonsekwencję w grupie osób wspinających się. Aż 68% osób wspinających się 

zdecydowanie lub raczej zdecydowanie zgodziłoby się oddać część przychodów na cele 

służące środowisku, wśród badań ogólnopolskich jedynie 37% osób. 

Wykres 25. Oddałbym część przychodu, będąc pewien, że zostanie wykorzystany na 
ochronę środowiska. 

0

10

20

30

40

50

60

Zdecydow anie
się nie zgadzam

Raczej się nie
zgadzam

Raczej się
zgadzam

Zdecydow anie
się zgadzam

[%
]

os. w spinające się

Polacy

 
Wobec podniesienia podatków, które przeznaczone byłyby na ochronę 

środowiska panowały podobne opinie wśród badanych przeze mnie respondentów i 

Polaków. W obu badaniach 51% respondentów zgodziłoby się na podniesienie 

podatków na ten cel.  

 

 

 

 

 

 
                                                 
28 http://www.prezydent2005.pkw.gov.pl/ 11.04.2007 r. 
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Wykres 26. Zgodziłbym się na podniesienie podatków, jeśli pieniądze zostałby 
przeznaczone na ochronę środowiska. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Zdecydowanie się
nie zgadzam

Raczej się nie
zgadzam

Raczej się
zgadzam

Zdecydowanie się
zgadzam

[%
]

os. wspinające się
Polacy

 
 
 W przypadku trzeciego twierdzenia, którego odpowiedzi przedstawiono na 

wykresie 26, w postawie osób wspinających się widać „grę na dwa fronty”. Pomimo 

wcześniejszych deklaracji o możliwości przeznaczenia pewnej sumy pieniężnej na 

ochronę środowiska, respondenci natrafiając na bardziej korzystną opcję, zrezygnowali 

z wziętej na siebie odpowiedzialności. Analiza wyników, że 65% badanych zgodziłaby 

się na rządowe strategie zmniejszania zanieczyszczenia środowiska, pod warunkiem 

jednak, że nie obciążałoby ich finansowo. Statystyczny Polak byłby temu raczej 

przeciwny 73% ankietowanych nie zgodziłoby się na taką sytuację.29 

Wykres 27. Rząd powinien zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska, ale to nie powinno 
obciążać mnie finansowo. 
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29 http://www.worldvaluessurvey.org/ 12.04.2007 r. 
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 Interesująco przedstawiają się zestawienie opinii respondentów dotyczących 

natury oraz rozwoju gospodarczego. O ile ze stwierdzeniem Ludzie powinni żyć            

w zgodzie z naturą zgodziło się 92,6%, o tyle już tylko 72,5% przyznało rację, że 

Ochrona środowiska jest ważniejsza niż wzrost ekonomiczny. Przeciwny pogląd 

wyrażały głównie osoby posiadające własną firmę lub pracujące w firmie rodzinnej 

(42,9%) oraz pracownicy zatrudnieni na pełny etat (25%). 

Tabela 20. Stosunek respondentów do natury (dane w procentach) 

 Sytuacja zawodowa 

Stosunek do         
natury 

pełny wymiar 
godzin 

umowa zlecenie, 
niepełny wymiar 

godzin 

własna firma 
lub firma 
rodzinna 

uczeń, 
student bezrobotny Ogółem

  
Ludzie powinni 

panować nad naturą 5,9 0 23,1 0 33,3 7,4 

Ludzie powinni żyć w 
zgodzie z naturą 94,1 100,0 76,9 100,0 67,6 92,6 

Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 
 W tabeli 21 na uwagę zasługują opinie bezrobotnych i posiadających własną 

firmę. W grupie bezrobotnych, aż 50% osób jest zdania, że wzrost gospodarczy jest 

ważniejszy niż środowisko, wśród właścicieli firm lub osób pracujących w firmie 

rodzinnej taki pogląd wyraża 42,9%. Przeciwne opinie w tej kwestii wyrażają osoby 

pracujące na umowę zlecenie lub w niepełnym wymiarze godzin. Poglądy 

przedsiębiorców i bezrobotnych są podobne odnośnie roli środowiska i ekonomii         

w życiu społecznym. 

Tabela 21. Ochrona środowiska a rozwój gospodarczy w opinii ankietowanych (dane w 
procentach) 

Sytuacja zawodowa 

 pełny 
wymiar 
godzin 

umowa zlecenie, 
niepełny wymiar 

godzin 

własna firma 
lub firma 
rodzinna 

uczę się, 
studiuję bezrobotny 

Ogółem 
 

Ochrona środowiska 
ważniejsza niż wzrost 

ekonomiczny 
75,0 83,3 57,1 79,2 50,0 72,5 

Wzrost ekonomiczny 
ważniejszy niż środowisko 25,0 16,7 42,9 20,8 50,0 27,5 

Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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6.13. HIERARCHIA WARTOŚCI BADANYCH OSÓB 
System wartości respondentów został zbadany za pomocą dwóch pytań 

kwestionariuszowych: w pierwszym z nich badani mieli określić jak ważne są dla nich 

wymienione w ankiecie wartości w skali od 1 do 5, w kolejnym pytaniu wybierali 

maksymalnie 5 najważniejszych dla nich spośród 15 wymienionych wartości. Sposób 

postawienia przeze mnie pytań był wzorowany na przeprowadzonych przez CBOS w 

2005 roku badań dotyczących wartości i norm w życiu Polaków. (Boguszewski, 2005) 

Pomiędzy kwestionariuszami były pewne różnice: w badaniach ogólnopolskich użyto 

skali siedmiopunktowej, a respondenci mogli wybrać maksymalnie trzy najważniejsze 

dla nich wartości. Rozbieżności te nie są na tyle istotne, by uniemożliwić porównanie 

hierarchii wartości u obu badanych grup. 

Zarówno dla Polaków (84%), jak i osób wspinających się (83%) najważniejsze 

jest szczęście rodzinne. Kolejnymi istotnymi wartościami w badaniach ogólnopolskich 

okazało się zachowanie dobrego zdrowia (69%), praca zawodowa (23%) oraz 

uczciwość (23%). Wśród badanej przeze mnie próby drugą po szczęściu rodzinnym 

najważniejszą wartością była równowaga wewnętrzna (72%) oraz przyjaźń (64%), które 

przez Polaków wybrane zostały odpowiednio jako piąta (20%) i jedenasta (7%). Praca 

natomiast znalazła się dopiero na dziesiątym miejscu (15%) tuż obok wykształcenia 

(12%). Dla Polaków zarówno wiara religijna, jak i wykształcenie są bardziej istotne niż 

dla osób ze środowiska wspinaczkowego (odpowiednio szóste i siódme miejsce). 

Szacunek innych ludzi został przez wspinaczy oceniony wyżej niż wykształcenie, 

odwrotnie niż to miało miejsce w badaniach CBOS. Również życie pełne przygód          

i wrażeń znajduje się na zupełnie innym miejscu wśród tych dwóch grup badanych: 

wśród osób uprawiających wspinaczkę piąte miejsce, w badaniach CBOS dopiero 

trzynaste miejsce (wybrana przez 3% badanych). 
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Wykres 28. Które z podanych na liście wartości są dla Pana(i) najważniejsze? Proszę 
wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi. Badania ogólnopolskie  

84%
69%

23%
23%

20%
19%

13%
11%
11%

8%
7%

3%
3%

1%
1%

0%

Szczęście rodzinne
Zachowanie dobrego zdrowia

Praca zawodowa
Uczciwe życie

Spokój
Wiara religijna
Wykształcenie

Szacunek innych ludzi
Dobrobyt, bogactwo

Pomyslność ojczyzny
Grono przyjaciół

Wolność głoszenia własnych poglądów
Życie pełne przygód i wrażeń

Kontakt z kulturą
Udziału w demokratycznym życiu społ.-polit.

Sukces sława

 
Źródło: Boguszewski, 2005 

 
Wolność głoszenia własnych poglądów uzyskała tyle samo wskazań                   

w ogólnopolskich badaniach (3%), podczas gdy dla wspinaczy wartość ta znajduje się 

na środku skali. Jednakowo mało ważną wartością okazał się sukces i sława (0%). 

(Boguszewski, 2005) 

Wykres 29. Które z podanych na liście wartości są dla Ciebie najważniejsze? Proszę 
wybrać maksymalnie 5 odpowiedzi. Badania własne  

83%
72%

64%
58%

49%
41%

30%
28%

16%
15%

12%
11%

7%
0%
0%

Szczęście rodzinne
Równowaga wewnętrzna (spokój)

Prawdziwa przyjaźń
Zdrowie, dobre samopoczucie
Życie pełne przygód i wrażeń

Sprawność fizyczna
Wolność głoszenia własnych poglądów

Zbawienie duszy, życie wieczne
Szacunek innych ludzi

Praca zawodowa
Wykształcenie

Dobrobyt
Przyjemność

Sukces sława
Uroda

 
Źródło: opracowanie własne       

Co ciekawe, porównując hierarchię wartości respondentów przedstawioną na 

wykresie 29 z ich oceną w skali 1 do 5 widać znaczne różnice. W tym drugim wypadku 

jako najważniejsza wartość wskazana została przyjaźń, zaraz za nią zdrowie, dopiero 
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później równowaga wewnętrzna oraz szczęście rodzinne. Wyżej ocenione zostało 

wykształcenie oraz przyjemność, zbawienie duszy i praca zawodowa znalazły się na 

niższych pozycjach. Jedynie uroda i sława pozostały najmniej istotnymi wartościami. 

Wykres 30. Oceń, w jakim stopniu są dla Ciebie ważne wartości w skali 1-5, gdzie „1” 
oznacza zdecydowanie nieważne a „5” zdecydowanie ważne.  

2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Przyjaźń
Zdrowie

Równowaga wew.
Szczęście rodzinne

Sprawność fiz.
Wolność głoszenia

Życie pełne przygód i wrażeń
Szacunek innych

Wykształcenie
Przyjemność

Dobrobyt
Praca zaw.

Zbawienie duszy
Uroda

Sukces, sława

Średnia ocen w skali 1-5

 
Źródło: opracowanie własne 

Sytuacja zawodowa czy poziom wspinaczkowy nie miał istotnego wpływu na 

system uznawanych wartości, pomimo w niektórych punktach wynikały duże 

rozbieżności zdań. Największe różnice wahań dotyczyły sukcesu i sławy, dla niektórych 

osób jest to bardzo istotna rzecz, dla innych w ogóle nie ma znaczenia. Podobnie było z 

urodą oraz zbawieniem duszy. Respondenci byli najbardziej zgodni w takich kwestiach 

jak przyjaźń, zdrowie, równowaga wewnętrzna oraz szczęście rodzinne. 

Wykres 31. Rozbieżności w hierarchii wartości 
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Co trzeci respondent zapytany o to, czy jest szczęśliwy odpowiedział, że bardzo 

(31%), ponad połowa stwierdziła, że jest „całkiem szczęśliwa” (66%), 3% osób 

określiło się jako „niezbyt szczęśliwe”. 

W porównaniu do wyników ogólnopolskich, gdzie ponad połowa Polaków 

czuje, że ma kontrolę nad własnym życiem i poczucie niezależności (58,3%), z czego 

15,2% uważa, że jest to bardzo duża kontrola i niezależność, wśród środowiska 

wspinaczkowego znajduje się aż 75,4% takich osób, z czego 13,6% twierdzi, że jest to 

bardzo duża kontrola i niezależność. Tylko 1,2% badanych przeze mnie respondentów 

sądzi, że nie posiada zbyt dużej kontroli nad własnym życiem ani poczucia 

niezależności, 23,5% nie przechyla się ku żadnej stronie. Wśród Polaków 7,2% nie 

odczuwało żadnej kontroli i niezależności,  22,4% uważało, że jest ona niezbyt duża.30 

Na poczucie kontroli nad własnym życiem i niezależności duży wpływ ma 

sytuacja zawodowa badanych. Największe takie poczucie mają właściciele własnych 

firm lub pracujący w firmie rodzinnej  - 35,7% z nich uważa, że ma bardzo duża 

kontrolę oraz niezależność –  a także osoby pracujące w pełnym wymiarze godzin,         

z których 18,2% myśli w ten sam sposób. Osoby pracujące na umowę zlecenie oraz 

studenci są najmniej pewni poczucie niezależności i kontroli nad własnym życiem: 

odpowiednio 33,3% zatrudnionych na niepełny etat i 29,2% studentów twierdzi, że nie 

ma ani małej ani dużej kontroli i niezależności, odpowiednio 50% i 33,3% z tych grup 

uważa, że ma pewną kontrolę i niezależność. 

Wykres 32. Poczucie kontroli i niezależności u badanych w zależności od ich sytuacji 
zawodowej 

Kontrola i niezależność

3,0
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pewna
ani duża, ani mała
mała

 
                                                 
30 http://www.worldvaluessurvey.org/ 12.04.2007 r. 
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Widać także zależność pomiędzy poziomem wspinaczkowym a odczuwanym 

poczuciem niezależności i kontroli nad własnym życiem. Ponad połowa osób osiągająca 

najlepsze wyniki sportowe (57,1%), twierdzi, że ma bardzo lub dużą niezależność oraz 

kontrolę, wśród ankietowanych na dobrym poziomie wspinaczkowym twierdzi tak 

49,1%, wśród osób na przeciętnym poziomie 40,1%.  

Wykres 33. Poczucie kontroli i niezależności u badanych w zależności od poziomu 
wspinaczkowego 
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Rozdział 7. 

SPORT EKSTREMALNY – PRÓBA UOGÓLNIENIA 

7.1. SPORTY EKSTREMALNE – CECHY CHARAKTERYSTYCZNE 
Przeprowadzone przeze mnie badania utwierdziły w przekonaniu, że pojęcie 

„sport ekstremalny” wywołuje wiele kontrowersji, a osoby uprawiające taki typ sportów 

bardzo często dosyć sceptycznie wypowiadają się o całym zagadnieniu. Choć alpinizm, 

będący według zgodnych opinii „sportem, ale i czymś więcej” w przeszłości 

odżegnywał się do przynależności do rodziny sportowej31, umieszczenie wspinania 

wysokogórskiego w ramach szeroko pojętego sportu teoretycznie wydaje się możliwe. 

W sportach ekstremalnych, co prawda nie istnieje przeciwnik, w klasycznym tego słowa 

znaczeniu. Osoba wspinająca się zmaga się („rywalizuje”) ze swoimi własnymi 

słabościami lub trudnymi warunkami otoczenia. Istnieje jednak wspinaczkowa skala, na 

podstawie której można porównywać stopień pokonywanych trudności, częstym 

kryterium dobrego przejścia jest również jego czas. Trzeba wyraźnie rozgraniczyć 

wspinanie skałkowe, gdzie czynniki obiektywne (lawiny, pogoda, trudności terenowe) 

nie wpływają na osiągany wynik sportowy od wspinania w górach, gdzie te czynniki 

mają decydujące znaczenie i w dużym stopniu utrudniają porównywanie wyników          

i ustanawianie rekordów (Kubień, 1988: 71). Również przygotowanie do samej 

wspinaczki wskazuje na to, że jest ona traktowana jako bardziej profesjonalnie: prawie 

trzy czwarte respondentów stosuje odpowiedni trening (71%) z czego 40% trzy razy w 

tygodniu. Osoby pragnące dokonać ciekawych przejść górskich, zdają sobie sprawę, że 

bez odpowiedniego zaplecza treningowego ich cele pozostaną w sferze marzeń. Jak 

określili to J. Zdebski i Z.J. Ryn: 

„Dokonała się zatem podstawowa zmiana w systemie wartości. Miejsce gór, jako 
sanktuarium alpinisty, zajęła czynność wspinania. (…) Dokonała się więc instrumentalizacja 
gór, które dla alpinistów przełomu XIX i XX wieku były wartością autoteliczną (Zdebski, Ryn, 
2001).” 

 
Odbywają się także zawody wspinaczkowe, jednak organizowane są najczęściej 

na sztucznych obiektach, co automatycznie wyklucza je z obszaru naszego 

zainteresowania.32  Na tegorocznym rozdaniu nagród Piolet d'Or33 znakomity słoweński 

                                                 
31 Przykładem mogą być międzywojenne dyskusje po każdym przypadku przyznania medali alpinistom. 
Anglici i Szwajcarzy twierdzili, że medale olimpijskie nie dają się w ogóle pogodzić z etosem alpinizmu. 
(Nyka, 1988) 
32 Przypominam, że warunkiem koniecznym w naszych badaniach było uprawianie co najmniej 
wspinaczki wysokogórskiej letniej, która została przeze mnie ustanowiona jako dolna granica sportów o 
zwiększonym stopniu ryzyka. Wspinaczka sportowa lub halowa znalazły się poniżej tej granicy, tak samo 



 105

wspinacz, który ma na swoim koncie wiele nowych dróg oraz trudnych powtórzeń w 

wielu rejonach świata, podczas odbioru Złotego Czekana za najlepsze przejście 2006 

roku, wypowiedział się na temat całej organizowanej imprezy w bardzo krytyczny 

sposób: 

Nie wierzę w nagrody dla alpinizmu, a tym bardziej w trofea i tytuły 
przyznawane przez publikę albo media. Nie jest możliwe obiektywne osądzenie czyjegoś 
wspinania - każde wejście zawiera nieopowiedziane historie ukształtowane przez 
oczekiwania i wyobrażenia powstałe jeszcze długo przed rozpoczęciem wspinaczki 
(Prezelj, 2007). 

 
Prawie czterdzieści lat temu mogliśmy przeczytać podobne słowa w książce 

autorstwa M. Popki Alpinizm: 

„Zróżnicowanie alpinistów pod względem osiąganych wyników jest zupełnie wyraźne, 
aczkolwiek dyscyplina ta należy do tzw. sportów niewymiernych, poszczególne zaś przejścia 
czy osiągnięcia są trudno porównywalne między sobą. (…) O sklasyfikowaniu więc alpinisty w 
większym stopniu niż w innych dyscyplinach sportowych decyduje nie jedno osiągnięcie, lecz 
ich suma, a ocena każdego przejścia i porównanie go z innymi wymaga wzięcia pod uwagę tak 
wielkiej ilości zmiennych czynników, że w praktyce operacja ta jest zbyt skomplikowana, aby 
mogła znaleźć powszechne zastosowanie (Popko, 1971:6).” 

   
Wspinanie spełnia z całą pewnością kryterium dotyczące społecznie 

akceptowanych reguł, czego dowodem jest istnienie skal wspinaczkowych oraz jasno 

sprecyzowane zasady „czystości stylu przejścia” (patrz rozdz.: Wspinanie).                   

W przypadku wspinania możemy mówić również o niepisanym kodeksie etycznym, 

którego główną zasadę stanowi powiedzenie "Wychodzimy razem - wracamy razem",     

a także prawdomówność w kwestii zdobywanych szczytów, zrobionych dróg.34          

Co prawda w obecnych czasach sytuacja w pewnym stopniu uległa zmianie, cytując           

L. Kozakiewicza: 

(…)w pewnym momencie wyczyn stał się dominującym czynnikiem czy był na pierwszym 
miejscu. (…)Po prostu każdy szedł sobie dla siebie, a ten drugi był tylko dodatkiem, jeśli 
był dobry to dobrze, jeśli nie był dobry to jego strata. Także stało się to takie trochę 
bezwzględne. 
 

                                                                                                                                               
jak i np. zawody we wspinaczce lodowej, które odbywają się w specjalnie do tego przygotowanych 
„lodowych ściankach” 
33 Złoty Czekan (Piolet d'Or) - coroczna nagroda za najlepsze górskie przejście przyznawana przez 
francuski magazyn Montagnes, The Groupe de Haute Montagne i Guy Chaumereuil  od 1990; w grudniu 
2006 GHM wycofało się z dalszej organizacji Złotego Czekana 
34 Specyfika działalności sprawia, że czasami nie ma świadków wejścia na szczyt czy pokonania drogi. 
Zasadą jest wtedy ufanie relacji autora dokonania. (http://pl.wikipedia.org/wiki/Wspinaczka#Etyka)  
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 Podstawowym komponentem sportów ekstremalnych jest ryzyko, niemniej 

jednak jest ono w różnoraki sposób rozumiane, zazwyczaj w stopniu dużo różniącym 

się od powszechnego rozumienia. Tak o ryzyku pisał Pat Littlejohn, znany solista35: 

„Tylko w samotnej wspinaczce możliwe jest przeżywanie uczucia fantastycznego 
niebezpieczeństwa (…). Przekraczam granice ryzyka nie po to, by się zabić, lecz po to, by 
panować nad własnym lękiem. Nigdy nie ryzykuję własną głową, a jeśli jest coś, o czym 
marzyłem od miesięcy – podejmuję ryzyko, aby to osiągnąć (za: Ryn, 1987: 91).” 
 

Adrenalina pojawiła się jako drugi najczęściej wymieniany element sportów 

ekstremalnych, duża wytrzymałość, zarówno fizyczna, jak i psychiczna na trzecim, 

wyjątkowe wrażenia na czwartym miejscu. Kontakt z przyrodą, otwarta przestrzeń 

znalazły się na szóstej pozycji. Co ciekawe, badani zapytani o przyczyny uprawiania 

sportu jako główny powód wymienili właśnie obcowanie z naturą, a nie źródło nowych 

wrażeń. Daje to wskazówkę, że duża część osób nie utożsamia uprawianej przez siebie 

dyscypliny ze sportem ekstremalnym. Uwzględnienie poziomu wspinania respondentów 

oraz ich „stażu wspinaczkowego” nie potwierdziło założonej hipotezy I oraz II, że wraz 

z doświadczeniem oraz umiejętnościami wzrasta dystans do uprawianego sportu, który 

powoli zatraca cechy ekstremalności. Wśród respondentów zdania są bardzo podzielone 

(dokładnie po 50%) i nie można wyprowadzić jednoznacznej zależności. 

„Popularność sportów ekstremalnych bierze się głównie z tego, że wbrew pozorom nie są one 
zarezerwowane tylko dla wąskiej grupy profesjonalistów. Nie każdy może być Michaelem 
Jordanem, ale praktycznie każdy może zamówić ekscytujący rejs pontonem lub popisywać się 
na snowboardzie. W tych konkurencjach liczy się samo uczestnictwo, a nie tylko walka              
o czołowe miejsca. To przyczyniło się do wzrostu popularności ekstremalnych konkurencji, na 
czym korzystają dziś sportowe stacje telewizyjne. Miłośnicy niebezpiecznych dyscyplin chcą 
odreagować, oderwać się od nudy i schematu, chcą zaimponować. Są młodzi, na co dzień 
zapracowani, lubią wyzwania. Pracują w szalonym tempie i w takim samym tempie chcą 
wypoczywać (Olejnik, 1999).” 
 

Powyższy cytat pochodzi z tygodnika Wprost z 1999 i stanowi wypowiedź 

Piotra Ławacza, psychologa społecznego. Przeprowadzone przeze mnie badania 

pokazują, że sporty w takim rozumieniu, w jakim wspomina o nich P. Łamacz nie są tak 

naprawdę sportami, ponieważ nie wymagają żadnych umiejętności technicznych. 

Sporty ekstremalne to nie odpoczynek, wymaga on posiadania wiedzy, umiejętności 

oraz treningu. Biorąc to kryterium pod uwagę skoki na bungee, paintball czy 

zorganizowany rafting nie mogą być nazywane sportami ekstremalnymi. 

Podsumowując, potraktowanie wspinaczki wysokogórskiej jako dyscypliny 

ekstremalnej, pozwala wysunąć wnioski, że sporty ekstremalne, posiadające 
                                                 
35 Solista – osoba wspinająca się samotnie, w wersji minimalistycznej nie korzystając w najmniejszym 
stopniu ze sprzętu asekuracyjnego 
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społecznie akceptowane reguły, będące aktywnością ruchową wymagającą 

zarówno fizycznego, jak i technicznego przygotowania mieszczą się w ramach 

definicjnych sportu. Rywalizacja – nieodłączny towarzysz sportu – również 

występuje w sportach ekstremalnych, nie jest on jednak rozumiany w tradycyjny 

sposób, jako współzawodnictwo z drugą osobą, lecz raczej jako zmaganie się z samym 

sobą. Wspinaczki wysokogórskie można ze sobą porównywać, na podstawie stopnia 

oraz czasu, w jakim pokonywanych trudności, jednak nie jest to przyczyną 

podejmowania tychże wspinaczek. Wspinanie wysokogórskie poprzez trud i wysiłek, 

jaki ze sobą niesie, zdecydowanie wykracza poza rekreację, łamiąc jedno z głównych jej 

założeń, jakim jest wypoczynek czy rozrywka, a także ogólna dostępność danej 

czynności. 

7.2. POLSKI ZWIĄZEK ALPINIZMU – CZAS NA ZMIANY? 
Aż 88% badanych osób jest zrzeszonych w klubach wysokogórskich. 

Praktycznie wszystkie te kluby działają w ramach Polskiego Związku Alpinizmu, 

organizacji skupiającej obecnie około 3,5 tysiąca osób. Zdaniem Artura Paszczaka: 

(…)większość klubów nie spełnia swoich funkcji na zasadzie oferowania, dawania 
czegoś członkom organizacji, bo po prostu nie ma na to pieniędzy, klub nie może 
związać końca z końcem.(…) W zasadzie teraz człowiekowi klub jest do niczego 
niepotrzebny za wyjątkiem funkcji towarzyskiej. 
 
 W okresie poprzedniego systemu kluby były niezbędne, by umożliwić wyjazdy 

zagraniczne. 

(…)w tych czasach przede wszystkich zorganizowanie umożliwiało jakąkolwiek 
działalność. Czyli głównie mam na myśli działalność poza granicami kraju. Bez tego to 
wyjazdy były praktycznie bardzo wątpliwe, a na tym etapie związane z bardzo dużymi 
trudnościami. Tak jak paszporty, wizy, głównie te rzeczy były najważniejsze. 
(…)Organizacja ułatwiała tą całą biurokrację, która była załatwiana bez naszego 
udziału. (L. Kozakiewicz) 

 
Dziś kluby spełniają głównie funkcję towarzyską, choć i tą ostatnio przejmują 

bardziej ścianki wspinaczkowe, gdzie odpoczywając podczas treningu można miło 

spędzić czas na pogawędce.  

W obronie PZA staje Bogusław Kowalski, wskazuje na jej pozytywne działania, 

takie jak na przykład Komisja Wypraw i Unifikacji, której jest członkiem: 

(…) pomagamy młodym ludziom wyjeżdżać na wyprawy, dzielimy pieniądze, które 
dostajemy, wymyślamy jakieś inicjatywy, żeby pobudzić to wspinanie górskie. 
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W porównaniu z organizacją Österreichische Alpenverein, czyli austriackim 

stowarzyszeniem alpejskim, który ma dziesiątki tysięcy członków, nie tylko z Austrii, 

sekcje w Wielkiej Brytanii oraz Belgii, zapewnia ubezpieczenie w górach całej Europy, 

systematycznie oferuje wspólne wyjazdy i szkolenia, zajęcia w sekcjach dziecięcych 

oraz młodzieżowych, nasz Związek wypada trochę blado. Poszczególne kluby działają 

w zależności od aktywności członków, którzy do niego akurat przynależą. 

Nie w każdym z tych krajów (np. Słowenia, Austria - dop. własny) są silne kluby, 
ale wszędzie jest silna, centralna organizacja. W krajach, gdzie istnieje silna centralna 
organizacja i silne kluby, tak jak np. w Anglii, te kluby jednak działają na trochę innej 
zasadzie. A u nas tak naprawdę nie ma ani silnej organizacji ani silnych klubów, bo nie 
ma jakby żadnej strategii działania.(A. Paszczak) 

7.3. WSPINACZE KONTRA POLACY 
 Środowisko wspinaczkowe na tle przeciętnej krajowej wyróżnia się wysokim 

poziomem wykształcenia: osoby posiadające tytuł magistra lub magistra inżyniera 

stanowią aż 56,1%, tytuł doktora 7,3% pozostała część posiadała wykształcenie średnie 

(30,5%) lub licencjat czy tytuł inżyniera (6,1%). W badaniach ogólnopolskich z 2002 

roku wśród mieszkańców miast 24,5% badanych ukończyło studia wyższe, 6% szkoły 

policealne, 39,5% posiadało wykształcenie średnie, reszta to osoby, które zakończyły 

swoją edukację na poziomie zasadniczym zawodowym lub podstawowym. Biorąc 

nawet poprawkę na fakt, że w przeprowadzanych przeze mnie badaniach prawie jedną 

trzecią stanowią studenci (30,5%) różnice w poziomie wykształcenia są znaczne. 

 Inną wyróżniająca osoby wspinające się cechą jest kwestia wiary. W tak 

katolickim kraju jak Polska, gdzie 90,4% osób czuje się związanych z tym wyznaniem, 

uzyskany w przeprowadzanych przeze mnie badaniach wynik 79,2% respondentów 

deklarujących się jako katolicy wskazuje wyraźne odchylenie od przeciętnej. Aż 9% 

spośród osób wspinających się nie utożsamia się z żadnym wyznaniem, 7% to ateiści 

(Cichomski, 2005). 

 Trudno powiedzieć coś o sytuacji rodzinnej osób wspinających się (stan cywilny 

czy posiadanie dzieci) w stosunku do ogółu społeczeństwa polskiego, gdyż ponad 

połowa badanej przeze mnie próby (61%) to osoby poniżej 30 roku życia. Faktem, na 

który warto zwrócić uwagę jest to, że nawet przy takiej dysproporcji wiekowej, procent 

rozwodów jest wyższy w stosunku do badań ogólnopolskich: 7% wśród środowiska 

wspinaczkowego, 5% w badaniach ogólnopolskich z 2005 roku (Cichomski, 2005). 
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 Średnia dochodów badanej grupy (3323,86 zł) była wyższa o jedną trzecią  

średniej krajowej z 2006 roku, która według badań GUS wynosiła 2477,23 zł.36  

Struktura wydatków to kolejny wskaźnik, mówiący o różnicy w stylu życia osób 

wspinających się. Koszty związane z rekreacją i kulturą stanowiły średnio 7,3% 

ogólnych wydatków Polaków w 2004 roku (GUS, 2006). Ponad połowa badanej przeze 

mnie grupy (52% ) wydaje na sport powyżej 15% swoich dochodów.  

 Struktura czasu wolnego osób wspinających się zdecydowanie odbiega od 

średniej krajowej. Badana przeze mnie grupa spędza swój wolny czas bardzo aktywnie: 

rozwój własnych hobby, uprawianie sportów, to główne zajęcia. Większość 

społeczeństwa polskiego preferuje bierny tryb życia, wykorzystując swój wolny czas 

głównie na oglądaniu telewizji lub czytaniu. 

 Porównując wyjazdy oraz podróże związane z uprawianymi przez badanych 

sportami i wyjazdy turystyczne Polaków widać bardzo dużo dysproporcje. Przede 

wszystkim sposób spędzania czasu Polaków w przypadku wyjazdów to w głównej 

mierze odpoczynek bierny (63,5% wyjazdów krajowych i 41,9% zagranicznych), 

spotkania towarzyskie (43,8% wyjazdów krajowych i 40% zagranicznych) lub 

zwiedzanie zabytków, muzeów, i tym podobnych (32,1% wyjazdów krajowych i 57,2% 

zagranicznych). Średnio podczas jednej piątej wyjazdów krajowych (22%) Polacy 

uprawiali sport i ćwiczenia fizyczne, jednak rzadko kiedy stanowiły one główny cel 

wyjazdu. Czas trwania takich wyjazdów wynosi średnio 1,7 noclegu w przypadku 

wyjazdów krajowych krótkoterminowych, 10,5 noclegów dla podróży wakacyjnych 

11,9 noclegu dla zagranicznych. Wśród osób wspinających się więcej niż trzy czwarte 

spędzało na wyjazdach związanych ze sportem, który uprawiają więcej niż jeden 

miesiąc (76,2%) (GUS 2005). 

 Praca zawodowa dla badanej przeze mnie grupy jest wartością, która dużo dla 

nich znaczy, jednak – w przeciwieństwie do ogółu polskiego społeczeństwa – równie 

ważnym aspektem jest wystarczająca ilość czasu wolnego, co wiąże się z dobrymi 

godzinami pracy czy dużą ilością dni wolnych od pracy. Osoba wspinająca się nie ma 

problemu w wyobrażeniu sobie samorealizacji poza karierą zawodową. Jeśli jednak ma 

podjąć pracę, jest przygotowana na podjęcie większej odpowiedzialności i działania      

w stresie niż statystyczny Polak, który woli poświęcić swój wolny czas na pracę, jeśli 

wymaga tego sytuacja. Nasuwa się wniosek, że osoby pochodzące ze środowiska 

                                                 
36  http://www.stat.gov.pl/gus/45_2713_PLK_HTML.htm 13.04.2007 r. 
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wspinaczkowego preferują bardziej intensywny, skondensowany charakter pracy, który 

pozwoli im zaoszczędzić trochę, cennego dla nich, wolnego czasu. 

 Z przeprowadzonych przeze mnie badań wynika, że osoby wspinające się 

wykazują większe zainteresowanie polityką niż statystyczny Polak oraz posiadają 

wyższe poczucie obywatelskiego obowiązku (wyższa frekwencja w ostatnich wyborach 

prezydenckich). 

 Odpowiedzi respondentów na temat postawy względem środowiska wykazały 

się pewną niekonsekwencją: z jednej strony badani są gotowi ponieść koszty działań 

wspomagających ochronę środowiska, z drugiej strony są za tym, aby to rząd zajął się 

to kwestią, nie obciążając ich finansowo. W badaniach ogólnopolskich respondenci 

przychylali się najbardziej do pośredniego rozwiązania: wsparcia finansowego działań 

na rzecz ochrony środowiska poprzez adekwatny podatek. 

 Wartości istotne dla Polaków nie zawsze znajdują się na wysokich pozycjach w 

hierarchii osób wspinających. Tak jest na przykład z pracą zawodową, wiarą religijną 

czy wykształceniem. Takie wartości jak równowaga wewnętrzna (spokój), prawdziwa 

przyjaźń, życie pełne przygód i wrażeń, wysoko cenione przez środowisko 

wspinaczkowe dla ogółu społeczeństwa polskiego nie są tak znaczące. Poczucie 

niezależności i kontroli nad własnym życiem jest również wyższe wśród osób 

wspinających się niż średnia krajowa.  

 Na podstawie przeprowadzonych badań, można stwierdzić, że styl życia osób 

wspinających się – określony w głównej mierze przez sposób spędzania czasu wolnego, 

zachowania konsumenckich oraz system wartości – różni się w dużym stopniu od 

przeciętnej krajowej. Hipoteza III okazała się prawdziwa. 

7.4. PROFESJONALIZACJA SPORTÓW WSPINACZKOWYCH 
 Czy w wypadku wspinania (pomijając wspinanie skałkowe i na sztucznych 

obiektach) możemy mówić o profesjonalizacji tej dziedziny? Czy osoby mające na 

swoim koncie bardzo dobre przejścia wysokogórskie mogą skoncentrować się dalszym 

podnoszeniu swoich umiejętności? Czy wraz z większymi możliwościami 

pokonywanych trudności wspinaczkowych danej osoby ma ona szanse na sponsoring 

lub stałą pensję uzyskiwaną od Polskiego Związku Alpinistycznego? 

 P. Drożdż w ciekawym artykule na temat profesjonalizacji i komercjalizacji 

sportów wspinaczkowych stwierdził, że  
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„(…) zawodowstwo w sportach wspinaczkowych nie może być jednak – głównie ze względu na 
mniej sformalizowany charakter współzawodnictwa – do końca porównywalne z tym, które 
obserwuje się w popularnych dziedzinach sportu (Drożdż, 2001).” 
 
 Podczas gdy zawodowy koszykarz czy tenisista otrzymuje za swoją pracę 

normalną pensję, dla profesjonalnego alpinisty źródłami zarobkowania są przede 

wszystkim ”produkty uboczne” jego działalności wspinaczkowej, takie jak: różne formy 

przewodnictwa górskiego czy działalności szkoleniowej, twórczość intelektualna, 

artystyczna i popularyzatorska (publikacje w prasie fachowej, książki alpinistyczne, 

filmy, odczyty, prelekcje) czy sposoring lub honoraria za reklamowania różnych 

produktów (ewentualnie doradztwo techniczne w firmach produkujących sprzęt górski) 

(Drożdż, 2001). 

 Polski Związek Alpinizmu wspiera finansowo najlepiej wspinające się osoby     

w takim stopniu, w jakim jest to możliwe, corocznie dotując poszczególne wyprawy 

wspinaczkowe w góry wysokie. Możliwość uzyskania dofinansowań wymaga 

każdorazowego rozpatrzenia wniosków oraz podziału określonej sumy pieniężnej.37 

 Trzy czwarte osób osiągających najlepsze wyniki wspinaczkowe (74,3%) 

wykonuje pracę związaną z uprawianym przez siebie sportem, wiążąc tym samym 

większość obszarów swojego życia ze wspinaniem. Dla blisko połowy z nich (46,2%) 

jest to praca stała. Wiele ze wspinających się osób prowadzi własną działalność 

szkoleniową lub wykonuje roboty wysokościowe. Z osób wspinających się na poziomie 

dobrym lub przeciętnym średnio jedna trzecia zarabia w jakimś stopniu w pracy opartej 

o wiedzę wspinaczkową, dla blisko dwóch trzecich jest to jedynie częściowe źródło 

utrzymania. 

 Poziom wspinaczkowy nie wpływa znacząco na sposób spędzania czasu 

wolnego, ale na jego ilość przeznaczaną na wykonywanie danych czynności. Z wykresu 

10 wynika, że osób wspinających się na bardzo dobrym poziomie w nie tak często jak 

pozostali badani spędzają wolny czas przed komputerem, rzadziej „ucinają sobie” 

drzemki czy oglądają telewizję. Są to jednak bardzo małe różnice. Natomiast, jeśli 

chodzi o wyjazdy związane z uprawianym sportem, grupa ta wyraźnie odstaje od 

przeciętnej: jedna czwarta z nich spędza na podróżach ponad 5 miesięcy, podczas gdy 

osoby wspinające się na przeciętnym lub dobrym poziomie przeznaczają na to 

zazwyczaj od dwóch do trzech miesięcy.  

                                                 
37 http://pza.org.pl/unifikacja/index.acs 29.04.2007 r. 
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 Wykres 13 obrazuje istotną zależność pomiędzy stosowaniem systematycznego 

treningu w celu podniesienia poziomu wspinaczkowego a osiąganymi wynikami. Wśród 

osób na bardzo dobrym poziomie 81% deklaruje, że stosuje odpowiedni trening, osoby 

dobrze wspinające się w trzech czwartych przypadkach regularnie trenują, wśród osób 

na przeciętnym poziomie ta część stanowi 65%.   

 Również suma środków finansowych przeznaczana na uprawiany sport wzrasta 

znacznie wraz z poziomem sportowym. Blisko połowa osób wspinających się na bardzo 

dobrym poziomie przeznacza na ten cel powyżej 30% swoich dochodów. Większość 

respondentów wspinających się przeciętnie lub dobrze poświęcają na to jedynie od 

sześciu do piętnastu procent dochodów. 

 Powyższe analizy pozwalają na potwierdzenie założonej na początku hipotezy 

IV, zakładającej, że wraz z wyższym poziomem uprawiania danej dyscypliny sportowej 

styl życia staje się bardziej jej podporządkowany. 

7.5. STUDENCKI  LUZ 
Okres życia studenckiego pozwala na bardziej intensywne uprawianie sportu – 

piąta postawiona przeze mnie hipoteza nie znalazła potwierdzenia w przeprowadzonych 

badaniach i dalszej analizie. Sposób spędzania czasu wolnego przez studentów oraz 

osoby pracujące zobrazowany na wykresie 9. nie pokazuje dużych różnic pomiędzy 

obiema grupami. Także tabela 16, w której rozmieszczono czas trwania wyjazdów 

związanych z uprawianym sportem w zależności od sytuacji zawodowej, nie wskazuje 

na to, żeby studenci mogli przeznaczać więcej czasu na swoje hobby. Taka sama 

sytuacja występuje w przypadku treningów, wykres 13 pokazuje, że to osoby pracujące 

w pełnym wymiarze godzin najczęściej stosują tą formę poprawy umiejętności 

sportowych. 

Wbrew przypuszczeniom, tak zwane życie studenckie nie stwarza specjalnych 

warunków do uprawiania sportów, takich jak na przykład większa ilość czasu wolnego, 

więcej możliwości wyjazdów. Osoby prawdziwie zainteresowane wspinaniem potrafią 

wygospodarować czas na swoje hobby niezależnie od sytuacji zawodowej. Hipoteza V 

okazała się błędną. 
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7.6. WSPINANIE JEST „COOL” 
„Moda na sporty ekstremalne związana jest zapewne z zapotrzebowaniem na 

stymulację emocjonalną. Ludzie powszechnie szukają różnych form emocji (służy temu nawet 
organizacja i wystrój centrów handlowych). Z drugiej strony żyjemy w czasach wszechobecnej 
rywalizacji. Żeby zaistnieć, trzeba się wykazywać i pokazywać. Sport ekstremalny może być 
zatem swoistą formą autoprezentacji, chęcią zwrócenia na siebie uwagi oraz udowodnienia 
sobie, że jest się mocnym. Jest to chęć przeżycia czegoś wyjątkowego, nowych doznań – 
zarówno emocjonalnych jak i percepcyjnych (za: Niezgoda, 2003: 28).” 
 

Czy wypowiedź znanego i szanowanego psychologa, jakim niewątpliwie jest Jan 

Blecharz można w jakiś sposób zakwestionować? Jego zdaniem sport ekstremalny to 

odpowiedź na zapotrzebowanie niezaspokojonych zmysłów oraz głód emocjonalny.      

W przeprowadzonych przeze mnie badaniach respondenci jako główne przyczyny 

uprawiania sportu wymieniali obcowanie z przyrodą, przyjemności z ruchu ciała, 

poprawę sprawności fizycznej. Źródło nowych wrażeń pojawiło się dopiero na 

czwartym miejscu w wymienionych odpowiedziach badanych. Rywalizacja                    

w sprawności z innymi znalazła się na przedostatniej z wymienionych pozycji. Z kolei 

sukces i sława w hierarchii osób wspinających się uzyskały „zaszczytne” ostatnie 

miejsca. Być może właśnie te rozbieżności były powodem zaprzeczenia przez połowę 

badanych temu, że wspinanie jest sportem ekstremalnym. 

 
„Wiele osób ciągle nie ma pojęcia, co to znaczy - sport ekstremalny. Są i tacy, którzy twierdzą, 
że ów termin został ukuty przez speców od reklamy, pracujących na rzecz producentów sprzętu 
sportowego, odzieży, a także używek, a w rzeczywistości sport wcale nie jest bardziej 
niebezpieczny niż przed laty. Chodzi raczej nie tyle o stopień zagrożenia, jakie niesie 
uprawianie tej czy innej dyscypliny, ale o to, czy uważana jest za modną. Ma młode pokolenie 
swoje kino, swoją literaturę, swoją muzykę - ma więc i swój sport (Górski, Olszański, 1999).”  

 
Czy to obecna moda przyciągnęła badane przeze mnie osoby w skały i góry? 

Większość z ankietowanych rozpoczęła swoją przygodę dzięki znajomym (47%) lub 

przeczytanym artykułom, reportażom czy książkom (36,5%). Dla części z nich był to 

sport uprawiany rodzinnie – blisko jedna czwarta (23%) członków rodziny 

respondentów także uprawia wspinaczkę. Dużą grupę stanowią także osoby, które od 

zawsze chciały się wspinać (12,3%) czy też tacy, dla których wspinaczka była kolejnym 

krokiem po turystyce górskiej. 

Również analizując postawy konsumenckie badanych, nie wydaje się by osoby 

wspinające się były tymi, których przekonali do tego typu aktywności producenci 

sprzętu, promujący modę na wspinanie. Jedynie dla jednej czwartej respondentów przy 

zakupie nowego sprzętu sportowego istotna jest marka producenta. Większość osób 

musi liczyć się przede wszystkim z niemałymi kosztami tego zakupu. Prawie 90% 
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badanych kupuje nowy sprzęt dopiero w przypadku całkowitego zużycia się obecnie 

posiadanego. Danej marki producenta nie utożsamia się raczej z przynależnością do 

określonego środowiska, niezbędny sprzęt jest traktowany jako środek do celu, a nie cel 

sam w sobie (jak na przykład ma to miejsce w jeździe na snowboardzie czy deskorolce).  

 
„Sporty związane ze spadochroniarstwem rozwijają się bodaj najszybciej, a inwencja wydaje się 
niewyczerpana. Tak jak kiedyś ideałem ojców lotnictwa był odważny, choć tragiczny Ikar, tak 
dziś funkcję tę pełni Superman. Czy może być coś wspanialszego niż skok z drapacza chmur      
i superszybki lot, który nie kończy się na cmentarzu? (Górski, Olszański, 1999)” 
 

Wspinaczka ma praktycznie ponad wiekową tradycję i w przeszłości na pewno 

było jej bliżej do symbolicznej postaci Ikara. Dziś najbardziej popularną wśród 

młodzieży dyscypliną wspinaczkową jest bouldering, czyli „problemy wspinaczkowe” 

pokonywane na kilkumetrowych głazach. Taki rodzaj wspinania ma często towarzysko-

sportowy charakter, dotarcie do rejonów boulderowych nie przysparza zazwyczaj 

problemów techniczno-logistycznych, osoby wspinające się często wybierają się w 

takie miejsca całą grupą. „Boulderowcy” wyróżniają się często ubiorem, sposobem 

wyrażania się, tworząc pewną subkulturę.38 Wspinanie w górach wymaga poświęcenia 

o wiele więcej czasu i środków finansowych, podejścia pod wspinaczkowe ściany 

trwają często po kilka godzin (w górach wysokich nawet i kilka dni), podczas 

wspinaczki zazwyczaj spędza się czas w samotności (jedna osoba się wspina, druga ją 

asekuruje), często można „dostać w dupę” z powodu nagłej zmiany warunków 

pogodowych czy zgubienia drogi. Te wszystkie czynniki odstraszają dużą część 

śmiałków. Zdaniem A. Paszczaka:  

Tak naprawdę w ekstremalne gałęzie tych sportów to się zapuszcza coraz mniej ludzi,    
a nie coraz więcej. 

7.7. CZY LUDZI WSPINAJĄCYCH SIĘ ŁĄCZY COŚ POZA WSPINANIEM?  
Najczęściej są to ludzie z większą tendencją do bycia wolnymi, uprawiania wolnych 
zawodów itd. W większości też, widzę jednak, są to ludzie wykształceni.(…) No                
i obserwuje się takie cechy charakteru: że to są ludzie raczej pewni siebie, pewniejsi 
swoich decyzji, itd.(A. Paszczak) 
 
Nie mam pojęcia. W tej chwili to chyba na pewno nie. To znaczy na pewno nie. (…) 
teraz jest to przekrój społeczeństwa, więc mamy takich wspinaczy, jakich mamy 
polityków.(B. Kowalski) 
 

                                                 
38 Na podstawie własnych obserwacji. 



 115

Nie wiem czy jest jakiś wspólny element, trudno byłoby mi powiedzieć. Generalnie, 
wśród osób, które znam, ci, którzy zazwyczaj mniej mówią, a więcej robią, robią 
ciekawsze rzeczy niż odwrotnie.(J. Krzysztof) 
 
Myślę, że przede wszystkim, (…) potencjał intelektualny. (…)To jest to, co najmocniej 
łączy. Kiedyś przynajmniej na pewno tak to było. Tym elementem łączący był 
romantyzm, związany z górami. Natomiast teraz to się chyba trochę zdewaluowało.     
(L. Kozakiewicz) 
 
Wspinanie pozwala lepiej radzić sobie z trudnymi sytuacjami, potrafimy je lepiej ocenić. 
Ale wspinanie ma wiele postaci, od boulderingu, poprzez wspinanie sportowe po 
wspinaczkę wysokogórską. Każda z tych dziedzin ma odmienne społeczne aspekty, 
bouldering z pewnością tworzy pewną subkulturę.(T. Scheiber) 
 
Nie z każdą wspinająca się osobą trzeba się dobrze rozumieć. Takich ludzi łączy na 
pewno sposób spędzania czasu wolnego, chętnie przebywają w górach, lubią być blisko 
natury. (A. Hammer) 
 
 Przeprowadzone przeze mnie badania wskazują, że uprawianie wspinaczki 

wysokogórskiej ma istotny wpływ na styl życia respondentów, głównie w zakresie 

spędzania wolnego czasu, zachowań konsumenckich, hierarchii wartości czy postaw 

względem pracy zawodowej. Wyższy od średniej krajowej poziom wykształcenia oraz 

dochody charakteryzujące środowisko wspinaczkowe są raczej cechami wyjściowymi, 

jeśli chodzi o wspinanie a nie ich pochodnymi. Jak słusznie zauważa K. Doktór: 

 
„Jeśli z jednej strony poziomy dochodowości, czyli statusy biedy i zamożności wyznaczają 
szanse spożycia w obrębie licznych, a różnorodnych form rekreacji, sportu masowego i sportu 
kwalifikowanego, to również są zmienną niezależną kultury życia: systemów wartości, 
poziomów wykształcenia, stylu życia, sposobów spędzania czasu wolnego, pasywnego lub 
aktywnego uczestnictwa w systemie kultury fizycznej. Ten kulturowy wymiar chyba najbardziej 
jest widoczny, jeśli weźmiemy pod uwagę poziom wykształcenia jako kryterium kulturowego 
wykształcenia (Doktór, 2001: 171).” 
 
 Niewątpliwie wspinaczka wysokogórska nie jest sportem tak dostępnym jak inne 

dyscypliny, wiąże się także z wydatkiem większej sumy pieniędzy i w pewnym stopniu 

zachowała z pewnością swój elitarny charakter.39 Nie wydaje się jednak, żeby mogła się 

stać atrakcją dla menadżerów i biznesmenów, którzy, zdaniem T. Sahaja, coraz częściej 

poświęcają swój urlop na uprawianie sportów ekstremalnych w potocznym znaczeniu. 

Posiadanie odpowiednich środków finansowych pozwala na wyjazdy do tak odległych 

krajów jak Gruzja czy Mongolia i zjazdy narciarskie po dziewiczych stokach. Jednak 
                                                 
39 Po raz kolejny widać duże rożnicę pomiędzy wspinaczką wysokogórską a skałkową czy halową:  
„Poza tym we wspinaczce nie szuka się już ryzyka, co jeszcze kilkanaście lat temu zarezerwowane było 
dla ludzi gór.(…) Wspinaczka to teraz zajęcie niejednoznaczne. W wydaniu miejskim chodzi o 
bezpieczne sztuczne ścianki, które nie robią piorunującego wrażenia. To nie jest elitarne, chociaż na 
pewno wymaga specyficznego treningu.” (M. Piasecki, za: Kołodziejczyk, 2006:100) 
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tak rozumiane sporty ekstremalne zakładają zazwyczaj niewielki wysiłek fizyczny oraz 

brak konieczności odpowiedniego przygotowania (treningu): zamiast dostać się na 

szczyt własnymi siłami, łowcy wrażeń wybierają transport helikopterem (Sahaj, 2005: 

71). 

Wspinaczki wysokogórskiej na przyzwoitym poziomie nie da się uprawiać „na 

pół gwizdka”: niezbędny jest trening oraz zbieranie jak największej sumy doświadczeń 

poprzez częste wyjazdy wspinaczkowe. Czy jednak uprawiany przez badanych sport 

jest czynnikiem determinującym styl życia? Wydaje się, że wśród osób wspinających 

się na bardzo wysokim poziomie, nazwijmy ich profesjonalistami, zdecydowanie tak. 

Czas oraz środki finansowe przeznaczane na wspinaczkę, odpowiedni trening, 

wspinanie jako źródło utrzymania, krąg znajomych, wśród których większość to osoby 

wspinające się – te wszystkie „dziedziny życia” koncentrują się i pozostają pod 

wpływem uprawianego przez badanych sportu. 

Wojtek Kurtyka, jeden z najwybitniejszych polskich himalaistów, znany 

również ze swojej filozoficznego podejścia do wspinania, w 1988 roku napisał:  

 
„Filozoficzno-religijna tradycja Dalekiego Wschodu posiada bardzo trafne i obrazowe pojęcie 
„Ścieżki”. „Ścieżka” oznacza określony sposób życia i postępowania obwarowany etycznym 
kodeksem oraz systemem technicznych wskazówek, dotyczących różnych aspektów życia 
codziennego, a więc sposobu walki, technik medytacyjnych, oddechowych, itd. Przestrzeganie 
zasad Ścieżki miało na celu osiągnięcie wyższego poziomu mądrości, a w przypadku 
zdeklarowanych mnichów i joginów – ostatecznego wglądu w naturę otaczającego nas świata    
i własnej jaźni. Odważę się wyrazić przekonanie, że alpinizm z racji szczególnych przymiotów 
jakie posiada, może stać się cenną metodą duchowo-fizycznego rozwoju (Kurtyka, 1988: 38).” 
 
 Dla osób wspinających się na przeciętnym czy dobrym poziomie, uprawiany 

sport odgrywa z pewnością istotną rolę w ich życiu, jednak nie jest on punktem 

centralnym. Czasami wspinanie może nawet przyjmować pewne elementy rekreacji.40 

Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że osoby wspinające się 

posiadają podobny styl życia, na który duży wpływ ma ich sportowe hobby. Trudno 

jednak byłoby stwierdzić, że to właśnie uprawianie wspinaczki determinuje ich całe 

życie.  

 
 
 
 
 

                                                 
40 Tak na przykład traktowane jest „przyjemnościowe” wspinanie (Genuss-Klettern) w Austrii 
[obserwacje własne]. 
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ZAKOŃCZENIE 
Przeprowadzone przeze mnie badania miały na celu przybliżyć oraz 

sprecyzować pojęcie „sportów ekstremalnych”. Dobrana próba pochodziła ze 

środowiska wspinaczkowego, które powszechnie uważane jest za dyscyplinę 

ekstremalną. Otrzymane wyniki dowiodły, że jedynie połowa z tych osób zgadza się z 

takim stwierdzeniem. Próba uściślenia badanego przeze mnie pojęcia wyłoniła 

komponenty składowe „sportów ekstremalnych”. Główne z nich to: ryzyko 

(zagrożenie zdrowia i życia), adrenalina, duża wytrzymałość fizyczna i psychiczna, 

wyjątkowe wrażenia, pokonanie własnych słabości (samodyscyplina), kontakt z 

przyrodą (otwarta przestrzeń). „Sporty ekstremalne” mieszczą się w ramach 

pojęciowych „sportów klasycznych”, ponieważ spełniają ich podstawowe założenia. 

Najczęstszym zarzutem stawianym dyscyplinom ekstremalnym jest brak elementu 

współzawodnictwa. Teoretycznie byłoby możliwe ocenić, które z „konkurujących” ze 

sobą przejść wspinaczkowych jest najlepsze. Elementy, które miałyby wpływ na tą 

decyzję to skalne trudności, styl oraz czas ich pokonywania. Jednak to nie takie 

motywacje kierują wspinaczami podczas doboru celów. Rywalizacja we wspinaniu 

rozumiana jest w zupełnie innym kontekście: jako rywalizacja z samym sobą, z 

własnymi słabościami. Czynnikiem różnicującym sporty ekstremalne od 

„klasycznych” jest ryzyko (zagrożenie zdrowia lub życia) występujące w stopniu 

większym niż ma to miejsce w innych sportach. Takie ryzyko zakłada działanie wielu 

obiektywnych zagrożeń (załamania pogody, lawiny, itp.). Jednym z głównych 

powodów, dla którego osoby wspinające się uznają, że sport przez nie uprawiany nie 

należy do ekstremalnych, jest inne spojrzenie na występujące w nim zagrożenia. 

Podczas przeprowadzanych wywiadów moi rozmówcy podkreślali, że najistotniejsze 

podczas wspinaczki jest oszacowanie wielkości ryzyka oraz podjęcie wszystkich 

możliwych kroków, by je zminimalizować lub całkowicie zlikwidować. Podsumowując, 

możemy stwierdzić, że sporty ekstremalne mieszczą się w szeroko rozumianej kategorii 

sportu, jednak nigdy nie będą typowymi „sportami boiskowymi”. 

Analiza uzyskanych w badaniach wyników służyć miała weryfikacji słuszności 

postawionych przeze mnie czterech hipotez badawczych:  

• Wraz ze wzrostem doświadczenia („stażu wspinaczkowego”) w danej 

dyscyplinie ekstremalnej, przestaje ona być za taką postrzegana (Hipoteza I) 

• Wraz ze wzrostem umiejętności w danej dyscyplinie ekstremalnej, przestaje ona 

być za taką postrzegana (Hipoteza II) 
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•  Sporty ekstremalne determinują styl życia osób je uprawiających (Hipoteza III) 

• Wraz z wyższym poziomem uprawiania danej dyscypliny sportowej styl życia 

staje się bardziej jej podporządkowany (Hipoteza IV) 

• Bycie studentem pozwala na większą ilość czasu przeznaczanego na uprawianie 

danej dyscypliny ekstremalnej (Hipoteza V) 

Dwie pierwsze ze sformułowanych przeze mnie hipotez okazały się błędne: 

analiza nie wykazała żadnej zależności pomiędzy uznaniem wspinaczki górskiej za 

sport ekstremalny a doświadczeniem i umiejętnościami w tej dziedzinie. Kwestia ta 

wydaje się indywidualną sprawą każdego ze wspinających się, wiążąc się w pewnym 

stopniu z wyznawaną „filozofią wspinania”. 

Hipoteza trzecia została trafnie postawiona. Analiza wskaźników stylu życia u 

osób uprawiających wspinaczkę górską, takich jak: sposób spędzania czasu wolnego, 

zachowania konsumenckie, hierarchia wartości, postawy względem pracy oraz polityki 

wykazała, że różnią się one w porównaniu z wynikami badań ogólnopolskich. 

Najbardziej obrazuje to ilość czasu oraz środków finansowych poświęconych na 

sportowe hobby. Pozostałymi cechami, które wyróżniają środowisko wspinaczkowe jest 

wyższe wykształcenie oraz średnia dochodów w stosunku do statystyk krajowych, a 

także niższy procent osób wierzących. 

Analiza badawcza wykazała trafność również czwartej hipotezy. Osoby 

wspinające się na bardzo wysokim poziomie – profesjonalni wspinacze – wiążą              

z uprawianym przez siebie sportem prawie każdą dziedzinę życia, począwszy od 

spotkań towarzyskich po pracę zawodową. Również ilość wyjazdów oraz wydatki 

związane ze wspinaniem były znacznie wyższe niż u pozostałych osób. 

Ostatnia z postawionych przeze mnie hipotez okazała się fałszywą. Okres 

studencki, wbrew moim przypuszczeniom, nie stanowi ułatwienia w postaci możliwości 

przeznaczenia większej ilości czasu na wyjazdy wspinaczkowe czy odpowiedni trening. 

W pewnym stopniu jest to związane z gorszymi możliwościami finansowymi.  

Eksploracyjny charakter moich badań oraz niereprezentatywny dobór próby 

pozwolił jedynie na ogólne zarysowanie postawionego przeze mnie problemu. Bardzo 

ważnym aspektem mojej pracy było znalezienie cech wyróżniających sporty 

ekstremalne na tle innych „sportów klasycznych” i uważam, że cel ten został osiągnięty. 

Oczywiście, są to tylko moje propozycje, otwarte na krytykę oraz dalszą dyskusję. 

Badania nad stylem życia osób wspinających się, wykazały pewne wspólne dla tego 

środowiska cechy, lecz w żadnym wypadku nie można uogólniać tych wyników na 



 119

pozostałe grupy uprawiające inne dyscypliny, które uznawane są za ekstremalne. 

Analogiczne badania przeprowadzone wśród osób uprawiających inne sporty 

ekstremalne, pozwoliłoby na porównanie i weryfikację otrzymanych przeze mnie 

wyników. W Stanach Zjednoczonych środowisko naukowe zainteresowało się tematem 

sportów ekstremalnych już kilka lat temu. W styczniu tego roku pojawiła się bardzo 

interesująca pozycja Berkshire Encyclopedia of Extreme Sports, przedstawiająca to 

zagadnienie w świetle historii, socjologii, psychologii i fizjologii wydana przez 

pracowników Uniwersytetu Waikato41. W 2003 roku wydano To the Extreme: 

Alternative Sports, Inside and Out autorstwa dra Roberta E. Rinehart’a, z Washington 

State Univeristy .42 Być może moja praca stanie się zachętą do kontynuacji dalszych 

badań sportów ekstremalnych w perspektywie socjologicznej w warunkach naszego 

społeczeństwa polskiego. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
41 Niestety pozycja ta dostępna jest jak na razie w Stanach Zjednoczonych 
http://www.berkshirepublishing.com/brw/product.asp?projID=66, 22.05.2007 
42 http://research.wsu.edu/missions_dc/society-com-enterprise/rinehart.html, 22.05.2007 
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ANEKS 
KWESTIONARIUSZ ANKIETOWY 

 
Kwestionariusz pt. „Styl życia sportowców ekstremalnych” 

Dzień dobry. Nazywam się Magdalena Drózd, jestem studentką V roku socjologii Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. W ramach przygotowywanej przeze mnie pracy magisterskiej prowadzę badania: pt. „Styl  
życia sportowców ekstremalnych”.  Ankieta jest anonimowa. Wyniki badań przedstawione będą jedynie 
w postaci zbiorczych zestawień statystycznych. Dlatego proszę o szczere i pełne wypowiedzi - moje badania 
będą wartościowe tylko wówczas, gdy będą odzwierciedlać rzeczywiste opinie i przekonania wszystkich osób, 
którzy uzupełnią poniższą ankietę. 

Odpowiedzi proszę zaznaczać wstawiając krzyżyk w odpowiednich kratkach lub wpisując tekst w 
wykropkowane miejsca. 

 
1. Poniżej wymieniono kilka sposobów, w jaki można spędzać swój wolny czas. Zapoznaj się z nimi i zaznacz 

jak często wykonujesz te czynności w skali od 1 do 5, gdzie „1” oznacza bardzo rzadko a „5” bardzo 
często? 

Oglądanie TV                                              bardzo rzadko  1 2 3 4 5   bardzo często 
                                                                                                          
 
Słuchanie radia                                                        bardzo rzadko 1 2 3 4 5   bardzo często 
                                                                                             

 
Czytanie gazet, książek                                          bardzo rzadko    1 2 3 4 5   bardzo często 
(nie związanych z pracą)                                              

      
Spędzanie czasu przed komputerem               bardzo rzadko       1 2 3 4 5   bardzo często 
(internet, gry komputerowe)                                                           

 
Rozwój własnych zainteresowań                    bardzo rzadko 1 2 3 4 5   bardzo często 
hobby                                                                     

 
Uprawianie sportów, spacer                             bardzo rzadko 1 2 3 4 5   bardzo często 
                                                                             

 
Wyjście do kina, teatru, opery                           bardzo rzadko 1 2 3 4 5   bardzo często 
                                                                             

 
Wyjście do muzeum, galerii                               bardzo rzadko 1 2 3 4 5   bardzo często 
                                                                             

 
Wyjście do pubu, dyskoteki, na koncert         bardzo rzadko 1 2 3 4 5   bardzo często 
                                                                             

 
Odpoczynek, drzemka                                      bardzo rzadko 1 2 3 4 5   bardzo często 
                                                                             

 
2. Określ, jak często poświęcasz swój czas na takie czynności jak:  

W każdym          
tygodniu 

Raz lub dwa 
razy w miesiącu

Kilka razy 
 w roku Nigdy 

1. Spotkania ze znajomymi ze szkoły/uczelni 
   (poza szkołą/uczelnią) 1  2   3  4  

2. Spotkania ze znajomymi z pracy                     
(poza godzinami pracy) 1  2   3  4  

3. Spotkania z przyjaciółmi 1  2   3  4  
4. Spotkania ze znajomymi, z którymi                 
   uprawiam sport, mam wspólne hobby 1  2   3  4  
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3. Poniżej wymieniono różne dyscypliny sportowe. Spośród nich zaznacz te, które uprawiasz.          
W odpowiednich kolumnach określ: jak długo uprawiasz dane dyscypliny i na jakim poziomie?   

 
4. Ile, łącznie, tygodni w ciągu roku spędzasz na wyjazdach związanych z dyscypliną/ami, które 

uprawiasz? 
   ................................     tygodni                                                                                                                            

 
5. Czy stosujesz odpowiedni trening podnoszący twój sportowy poziom w dyscyplinie/ach, które 

uprawiasz? 
  1.  Tak,  
  2.  Nie → proszę przejść do pytania 5 

 
5a   Jeżeli stosujesz trening, to ile razy w tygodniu? 

....................     w tygodniu      
 

6. Poniżej przedstawione zostały różne powody, dla których ludzie uprawiają sport (aktywność 
fizyczną). Zaznacz wszystkie te, z powodu których Ty uprawiasz sport. 

  1.  dbałość o zdrowie 
  2.  spotkania z innymi ludźmi  
  3.  poprawienie figury, dbałość o wygląd 
  4.  przyjemności płynące z ruchu ciała 
  5.  obcowanie z naturą, przyrodą 
  6.  odprężenie po obowiązkach w pracy zawodowej 
  7.  poprawa sprawności fizycznej 
  8.  źródło nowych wrażeń 
  9.  aktualna moda 
  10. rywalizacja w sprawności z innymi 
  11. oderwanie się od zajęć domowych 
  12. jako zalecenie lekarza 
  13. źródło pieniędzy 
  14. inny powód, jaki? ..........................       

7. Czy członkowie Twojej rodziny uprawiają sport? 
  Tak 
  Nie→ proszę przejść do pytania nr 7 

 
7.a. Wymień sporty, które uprawiają członkowie Twojej rodziny? 

.............................           

Dyscyplina sportowa 

 
Ile lat  
uprawiasz tę  
dyscyplinę? 

Podaj, jakie trudności pokonujesz w  
danej dyscyplinie 
 (dotyczy wspinaczki i ski-alpinizmu) 

  1.  Wspinaczka wysokogórska letnia                                          
  2.  Wspinaczka wysokogórska zimowa                                          
  3.  Wspinaczka lodowa                                          
  4.  Zimowa wspinaczka skałkowa (dry-tooling)                                          
  5.  Wspinaczka skałkowa                                          
  6.  Wspinaczka halowa           - 
  7.  Ski-alpinizm                                          
  8.  Paralotniarstwo           - 
  9.  Kajakarstwo górskie           - 
  10. Nurkowanie           - 
  11. Taternictwo jaskiniowe           - 
  12. Inne, proszę podać jakie?  
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8. Kto lub, co zachęciło Cię do uprawiania sportu? 
  1. ktoś z rodziny 
  2. znajomi 
  3. zajęcia sportowe w szkole 
  4. artykuły, reportaże w czasopismach, radiu, telewizji 
  5. inne przyczyny, jakie? ...................           

 
9. Podaj trzy najważniejsze cechy, które, twoim zdaniem, charakteryzują sporty ekstremalne? 

1. ................................................................................................................................................... 
2. ................................................................................................................................................... 
3. .................................................................................................................................................. 

 
10. Czy sporty, które uprawiasz, uważasz za „sporty ekstremalne”? 

  Tak 
  Nie 

11. Czy należysz do jakiejś organizacji (stowarzyszenia, klubu), zrzeszającej osoby uprawiające tą samą 
dyscyplinę, którą ty uprawiasz? 

  Tak 
  Nie→ proszę przejść do pytania nr 17 

11.a. Jeżeli tak, proszę podać nazwę organizacji (stowarzyszenia, klubu) 
...................                               

11.b. Jak długo należysz do tej organizacji (stowarzyszenia, klubu)? 
...............     lat                          

11.c.  Jak często spotykasz się z członkami organizacji (stowarzyszenia, klubu)? 
...............     w miesiącu                                    

11.d. Czy organizacja (stowarzyszenie, klub), do której należysz, ułatwia ci uprawianie twojej  
dyscypliny sportowej (finansowo, organizacyjnie)? 
 1. Tak, bez finansowej pomocy klubu (stowarzyszenia, organizacji) bardzo trudno byłoby mi 

uprawiać   moją  dyscyplinę 
 2. Tak, dzięki pomocy organizacyjnej klubu (stowarzyszenia, organizacji) mogę poświęcić tyle 

czasu na uprawianie mojej dyscypliny 
 3.  Tak, ale w bardzo małym stopniu, raczej jestem zdana/y na siebie  
 4. Nie. Organizacja (stowarzyszenie, klub), do której należę nie ułatwia mi w żaden    sposób 

uprawianie mojej dyscypliny sportowej 
 

12. Czy w ciągu ostatniego miesiąca miałaś/eś jakieś wydatki związane z poniżej wymienionymi 
sytuacjami? 

 
Tak Nie 

1.  Zakup nowej odzieży, obuwia 1. 2.  
2.  Zakup wyposażenia do mieszkania  1. 2.  
2.  Wyjście do kina, teatru   1. 2.  
4.  Wyjście do restauracji, kawiarni 1. 2.  
5.  Spłata kredytu/raty 1. 2.  
6.  Opłaty za kursy językowe, szkolenia 1. 2.  
7.  Wizyta u lekarza, zakup środków leczniczych 1. 2.  
8.  Koszty związane z wyjazdami, podróżami 1. 2.  
9.  Wydatki związane z Twoim hobby 1. 2.  
 

13. Ile wynoszą twoje roczne wydatki związane z dyscypliną/ami, które uprawiasz?  
     .................     zł           
 

14. Ile wynoszą twoje roczne dochody?  
        ..................     zł                     
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15. W jakim stopniu jesteś zadowolona/y z sytuacji finansowej, w której się znajdujesz? Określ w skali 1 
do 10, gdzie „1” oznacza całkowite niezadowolenie a „10” całkowite zadowolenie. 
                           1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

            
 

16. Dlaczego kupujesz nowy sprzęt sportowy (w tym również odzież sportową)? 
  1. całkowite zużycie się obecnie posiadanego sprzętu 
  2. wypróbowanie nowości pojawiających się na rynku 
  3. wymiana sprzętu na sprzęt o lepszej jakości 
  4. chęć zaimponowania innym  
  5. inne, jakie?      

17. Czym kierujesz się, kupując nowy sprzęt sportowy (zaznacz dwie odpowiedzi)? 
  1. korzystną cena 
  2. znana marka producenta 
  3. informacjami uzyskanymi od znajomych 
  4. informacjami zawartymi w fachowej literaturze 
  5. zdaję się na opinię sprzedającego 
  6. polegam na własnej intuicji      

 
18. Poniżej znajduje się kilka powodów, dla których praca jest dla ludzi ważna. Spośród nich wybierz i 

zaznacz najwyżej trzy, które są ważne dla Ciebie. 
  1.  Dobra płaca 
  2.  Niezbyt duży stres. 
  3.  Praca, która odpowiada Twoim umiejętnościom 
  4.  Praca szanowana przez ludzi 
  5.  Dobre godziny pracy 
  6.  Możliwość wykazania inicjatywy 
  7.  Duża ilość dni wolnych od pracy 
  8.  Praca, w której możesz coś osiągnąć 
  9.  Odpowiedzialna praca 
  10. Interesująca praca 
 

19. Poniżej znajdują się pewne stwierdzenia dotyczące pracy. Przy każdym ze stwierdzeń zaznacz, w 
jakim stopniu zgadzasz się lub nie zgadzasz z ich treścią. 

 
 

 Zdecydo-     
wanie się     
nie               
zgadzam 

Raczej się   
nie               
zgadzam 

Trudno        
powiedzieć 

Raczej się   
zgadzam 

Zdecydo-     
wanie się     
zgadzam 

1. Aby w pełni rozwinąć własne talenty,                
konieczne jest posiadanie pracy. 1  2  3  4  5  

2. Poniżającym jest otrzymywać pieniądze, na      
które się nie zapracowało.  1  2  3  4  5  

3. Ludzie, którzy nie pracują stają się leniwi. 1  2  3  4  5  
4. Praca jest obowiązkiem względem                 

społeczeństwa. 1  2  3  4  5  

5. Ludzie nie powinni musieć pracować, jeśli        
tego nie chcą. 1  2  3  4  5  

6. Praca zawsze powinna znajdować się na         
pierwszym miejscu, nawet jeśli oznacza            
mniej wolnego czasu. 

1  2  3  4  5  

 
20. Czy twoja praca jest w jakikolwiek sposób związana z dyscypliną sportową, którą uprawiasz? 

 1. Tak 
 2. Nie→ proszę przejść do pytania nr 13 

 
20.a. Praca ta ma charakter: 

  1. Pracy stałej 
  2. Pracy dorywczej 
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21. Jakbyś określił/a swoje zainteresowanie polityką? 
 1. Jestem bardzo zainteresowana/y 
 2. Trochę się interesuję 
 3. Jestem w małym stopniu zainteresowana/y 
 4. W ogóle jestem nie zainteresowana/y 

 
22. Jak często śledzisz wydarzenia polityczne w wiadomościach telewizyjnych, radiu lub codziennej 

prasie? 
 1. Codziennie 
 2. Kilka razy w tygodniu 
 3. Raz lub dwa razy w tygodniu 
 4. Kilka razy w miesiącu 
 5. Nigdy 

 
23. Czy brałaś/eś udział w ostatnich wyborach prezydenckich?                        

 Tak 
 Nie 

 
24. Poniżej znajduje się kilka stwierdzeń dotyczących środowiska naturalnego. Przy każdym ze 

stwierdzeń zaznacz, w jakim stopniu zgadzasz się lub nie zgadzasz z ich treścią. 
 

 Zdecydo-    
wanie się nie
zgadzam 

Raczej się   
nie               
zgadzam 

Raczej się   
zgadzam 

Zdecydo-     
wanie się     
zgadzam 

1. Oddałabym/łbym część mojego przychodu, będąc            
pewien/na, że zostanie on wykorzystany na ochronę        
środowiska. 

1  2  3  4  

2. Zgodziłabym/łbym się na podniesienie podatków, jeśli      
dodatkowe pieniądze zostałby przeznaczone na               
ochronę środowiska.  

1  2  3  4  

3. Rząd powinien zmniejszyć zanieczyszczenie                    
środowiska, ale to nie powinno obciążać mnie                  
finansowo. 

1  2  3  4  

 
25. Poniżej znajdują się dwa różne przekonania, z którymi można się spotkać podczas dyskusji na temat 

środowiska naturalnego i wzrostu ekonomicznego. Zaznacz to przekonanie, które z nich jest bliższe 
Twoim poglądom 

 1. Ochrona środowiska powinna być najważniejszą sprawą, nawet jeśli powoduje spowolnienie 
wzrostu  gospodarczego i pewne bezrobocie. 

 2. Wzrost ekonomiczny i tworzenie nowych miejsc pracy powinno być najważniejszą wartością, nawet 
jeśli wpływa to w pewnym stopniu negatywnie na środowisko naturalne  

 
26. Zaznacz, które z poniższych stwierdzeń, jest bliższe twoim poglądom? 

 1. Ludzie powinni panować nad naturą. 
 2. Ludzie powinni żyć w zgodzie z prawami natury.  

 
27. Poniżej znajduje się lista wartości, które mogą być dla ludzi ważne. Określ w jakim stopniu są one 

ważne dla Ciebie w skali od 1 do 5, gdzie „1” oznacza zdecydowanie nieważne, a „5” oznacza bardzo 
ważne. 

 
Równowaga wewnętrzna        (zdecydowanie nieważne)    1           2         3         4          5   (bardzo ważne)                              
(spokój wewnętrzny)                                                                                    
 
Sukces, sława                         (zdecydowanie nieważne)       1 2 3 4 5   (bardzo ważne)                    
                                                                                                               

 
Praca zawodowa                 (zdecydowanie nieważne) 1 2 3 4 5   (bardzo ważne)                    
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Szczęście rodzinne                            (zdecydowanie nieważne) 1 2 3 4 5   (bardzo ważne)             
                                                                                                                                 
Dobrobyt                                          (zdecydowanie nieważne) 1 2 3 4 5   (bardzo ważne)         
                                                                                                                           
Prawdziwa przyjaźń                         (zdecydowanie nieważne) 1 2 3 4 5   (bardzo ważne)         
                                                                                                                           
Wolność głoszenia poglądów            (zdecydowanie nieważne) 1 2 3 4 5   (bardzo ważne)         
                                                                                                                           
Życie pełne przygód i wrażeń            (zdecydowanie nieważne) 1 2 3 4 5   (bardzo ważne)         
                                                                                                                           
Szacunek innych ludzi                      (zdecydowanie nieważne) 1 2 3 4 5   (bardzo ważne)        
                                                                                                                           
Wykształcenie                                  (zdecydowanie nieważne) 1 2 3 4 5   (bardzo ważne)         
                                                                                                                           
Zbawienie duszy, życie wieczne         (zdecydowanie nieważne) 1 2 3 4 5   (bardzo ważne)         
                                                                                                                           
Przyjemność                                     (zdecydowanie nieważne) 1 2 3 4 5   (bardzo ważne)        
                                                                                                                           
Uroda                                                (zdecydowanie nieważne) 1 2 3 4 5   (bardzo ważne)         
                                                                                                                           
Zdrowie, dobre samopoczucie           (zdecydowanie nieważne) 1 2 3 4 5   (bardzo ważne)         
                                                                                                                           
Sprawność fizyczna                           (zdecydowanie nieważne) 1 2 3 4 5   (bardzo ważne)             
                                                                                                                           

28. Jakie są najważniejsze dla Ciebie wartości? Z poniższej listy wybierz co najwyżej pięć z nich.  
  1.  Równowaga wewnętrzna (spokój wewnętrzny)  
  2.  Sukces, sława  
  3.  Praca zawodowa  
  4.  Szczęście rodzinne  
  5.  Dobrobyt   
  6.  Prawdziwa przyjaźń  
  7.  Wolność głoszenia własnych poglądów  
  8.  Życie pełne przygód i wrażeń  
  9.  Szacunek innych ludzi  
  10. Wykształcenie  
  11. Zbawienie duszy, życie wieczne  
  12. Przyjemność  
  13. Uroda  
  14. Zdrowie, dobre samopoczucie  
  15. Sprawność fizyczna  

 
29. Niektórzy ludzie czują, że mają całkowitą kontrolę nad swoim życiem i są niezależni w podejmowaniu 

swoich decyzji. Inni ludzie czują się tak, jak gdyby w ogóle nie mieli wpływu na to, co się im przydarza. 
Użyj poniższej skali od 1 do 7, by określić w jakim stopniu czujesz, że masz kontrolę nad swoim 
życiem i jesteś niezależny w podejmowaniu swoich decyzji.  

Brak kontroli i             1 2            3  4            5           6            7            Bardzo duża kontrola 
niezależności                                                                   i niezależność 
 

30. Biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, powiedziałbyś/abyś, że jesteś: 
 1. Bardzo szczęśliwa/y 
 2. Całkiem szczęśliwa/y 
 3. Niezbyt szczęśliwa/y 
 4. Nieszczęśliwa/y 
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Odpowiedzi na poniższe pytania są niezbędne do właściwego przeprowadzenia badań. Będę 
bardzo wdzięczna za rzetelnie udzielone informacje.   

  
1. Rok urodzenia   .................................................................           

2. Płeć      1. Kobieta  2. Mężczyzna  
3. Miejsce zamieszkania 

  1. wieś 
  2. miasto poniżej 20 tys. mieszkańców 
  3. miasto od 21 tys. mieszkańców do 100 tys. mieszkańców 
  4. miasto od 101 tys. mieszkańców do 500 tys. mieszkańców 
  5. miasto powyżej 500 tys. mieszkańców  

4. Wykształcenie 
  1. podstawowe 
  2. zasadnicze zawodowe 
  3. średnie 
  4. wyższe – licencjat/inżynier 
  5. wyższe – magister/magister inżynier 
  6. doktorat  

5. Stan cywilny 
  1. panna/ kawaler 
  2. zamężna/ żonaty 
  3. rozwiedziona/ rozwiedziony 
  4. wdowa/ wdowiec  

6. Wyznanie wiary  
 Katolicyzm 
 Protestantyzm 
 Judaizm 
 Buddyzm 
 Inne, jakie?........................       

7. Z ilu osób składa się Twoje gospodarstwo domowe tzn. w ile osób wspólnie się 
utrzymujecie?.......   

8. Czy w Twoim gospodarstwie domowym są dzieci? 
  Tak. Ile? ....... 
  Nie  

9. Jaka jest Twoja sytuacja zawodowa? 
  1. Pracuję jako pracownik najemny w pełnym wymiarze godzin 
  2. Pracuję jako pracownik najemny na umowę zlecenie/o dzieło lub w niepełnym 

wymiarze godzin 
  3. Pracuję we własnej firmie lub firmie należącej do kogoś z rodziny  
  4. Nie pracuję zawodowo, zajmuję się domem   
  5. Uczę się/studiuję 
  6. Jestem na rencie/emeryturze   
  7. Jestem bezrobotny(a)    
  8. Inna sytuacja, jaka?       

 
10. Jaki jest rodzaj Twojej pracy zawodowej? 

  1. Praca fizyczna 
  2. Praca umysłowa 
  3. Praca fizyczno-umysłowa 
  4. Nie pracuję 

 
11. Jaki zawód wykonujesz?..............................................................................       

 
 
 
 

Dziękuję za udzielone odpowiedzi. 
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