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Wstęp. 
 
 Od jakiegoś czasu na uniwersyteckim etapie kształcenia zarówno w Europie, jak i na 
świecie można zaobserwować powstanie nowych kierunków związanych z turystyką,  
a dokładniej z turystyką przygodową. Udało się ustalić, iż kierunek ten można odnaleźć na 
uczelniach wyższych m. in. w Wielkiej Brytanii, czy Norwegii. Trend ten od pewnego czasu 
zaczął rozwijać się również w Polsce. Ten nowatorski sposób kształcenia jest bardzo ciekawy  
i coraz bardziej zyskujący na popularności. Dlatego też w roku 2019 na Wydziale Turystyki  
i Rekreacji AWF w Krakowie powołano nowy kierunek studiów pod nazwą Turystyka 
Przygodowa. W konsekwencji takich zmian strukturalnych w Zakładzie Historii i Organizacji 
Rekreacji pod kierunkiem prof. D. Dudka podjęto badania na poziomie prac licencjackich  
i magisterskich poświęconym problematyce turystyki przygodowej i pedagogice przeżyć, których 
obroniono 15. 
 Celem mojej pracy magisterskiej było przedstawienie problematyki turystyki 
przygodowej i pedagogiki przeżyć w badaniach Zakładu Historii i Organizacji AWF w Krakowie. 
Takie ujęcie problemu posiada również cel dydaktyczny, ponieważ literatura w tym zakresie jest 
bardzo ograniczona, a badania w tym temacie nie są prowadzone we wszystkich akademickich 
ośrodkach w Polsce. Moja praca ma w pewnym stopniu dostarczyć studentom kierunku Turystyki 
Przygodowej podwaliny dydaktyczne z tej dziedziny wiedzy. 
 Jako inny motyw napisania pracy podaję motyw osobisty, bowiem w roku 2018 na 
seminarium u prof. D. Dudka napisałam i obroniłam pracę licencjacką pt. „Podróż przygodowa 
na podstawie cyklu powieści »Pan Samochodzik« Zbigniewa Nienackiego.” Prezentowana 
aktualnie praca jest więc logiczną kontynuacją dotychczasowych poszukiwań dydaktyczno-
badawczych. 
 Praca została oparta o metodologię historyczną, która precyzyjnie została omówiona  
w artykule prof. K. Toporowicza.1 Dodatkowe informacje metodologiczne odnalazłam w artykule 
mojego promotora prof. D. Dudka, który został opublikowany w 2013 r.2 
 W pracy wykorzystałam 15 tematycznych prac magisterskich i licencjackich powstałych 
w latach 2011 - 2020 oraz artykuły prasowe i opracowania, które podejmują problematykę teorii 
turystyki przygodowej i pedagogiki przeżyć. Nieodłącznym okazała się również, w celu 
opracowania rozdziału pierwszego, kwerenda internetowa. Ponadto w pracy wykorzystałam 
liczne artykuły naukowe i opracowania, które posłużyły do oceny globalnych zjawisk i tła 
historycznego dla dziejów turystyki przygodowej. 
 Moja praca magisterska składa się z 3 rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiłam 
uwarunkowania związane z kształceniem kadr oraz możliwości i dostępność nowego kierunku 
kształcenia w Polsce pod nazwą turystyka przygodowa. Nie było to głównych tematem moich 
rozważań, jednak chciałam pokazać szersze tło dla uruchomienia tegoż kierunku na AWF  
w Krakowie.  
 W rozdziale drugim przedstawiłam materiał badawczy oraz dokonałam podziału form 
podróżowania na podróże rzeczywiste oraz literackie i wirtualne, które zostały opisane w pracach 
obronionych w Zakładzie Historii i Organizacji Rekreacji. Wszystkie podróże zostały poddane 
analizie badawczej, a strukturę ich zaprezentowałam dodatkowo w formie tabelarycznej.  

                                                           
1 K. Toporowicz, Elementy metodologii badań historycznych w naukach o kulturze fizycznej, [w:] Metody 
empiryczne w naukach o kulturze fizycznej, pod red. H. Grabowskiego, AWF Kraków 1996. 
2 D. Dudek, Niektóre wymagania edytorskie i metodologiczne prac magisterskich realizowanych na 
seminariach w Katedrze Humanistycznych Podstaw Turystyki AWF w Krakowie, [w:] Poradnik metodyczny 
pisania prac i prowadzenia badań naukowych w zakresie nauk kultury fizycznej, Redakcja naukowa 
Tadeusz Kasperczyk, Kraków 2013, s. 68. 
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 W rozdziale trzecim dokonałam syntezy podjętego tematu, przedstawiłam definicje 
poszczególnych rodzajów turystyki uprawianych przez bohaterów obronionych prac. Z ustaleń 
moich kolegów wynika, że podróż bardzo często posiadała złożony charakter – używali 
określenia „podróż eklektyczna”. Eklektyzm, to pojęcie, które oznacza jedną całość złożoną  
z odmiennych elementów. Dlatego niejednokrotnie autorzy prac magisterskich i dyplomowych 
wyróżniali tego rodzaju podróże, w których łączono turystykę biznesową z turystyką przygodową 
i z elementami turystyki poznawczej, co powodowało pewne utrudnienia w jednoznacznym 
ustaleniu charakteru i typu podróżowania naszych bohaterów.  
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Rozdział 1. Turystyka Przygodowa w programach nauczania AWF w Krakowie. 
 
 Turystyka jest jedną z głównych gałęzi gospodarki. Jej żywiołowość oraz spontaniczność 
sprawiają, iż ulega ona stałej ewolucji. W ciągu ostatnich lat można zaobserwować duże zmiany 
na rynku turystycznym, który szybko reaguje na procesy zachodzące w gospodarce, środowisku, 
społeczeństwie, czy też technologii. Preferencje, motywacje oraz potrzeby turystyczne ulegają 
przeobrażeniu.3 Postępy urbanizacyjne, które występują na całym świecie zwiększają dystans 
pomiędzy człowiekiem a przyrodą. Ludzie zaczęli poszukiwać form turystyki i rekreacji w jak 
najmniej przeistoczonym środowisku naturalnym. Do jednej z tych form możemy zaliczyć 
turystykę przygodową, którą od wielu lat rozwijają i propagują kraje zachodnie. Koncepcja ta do 
napłynęła do Polski z opóźnieniem. Obecnie możemy zaobserwować jej aktywny rozwój, jednak 
jej tematyka rzadko staje się przedmiotem badań naukowych.4 
 
1.1 Turystyka Przygodowa oraz Edukacja Przygodą jako specjalności na AWF  

w Krakowie. 
 
 Problematyka turystyki przygodowej, wychowania poprzez przygodę, pedagogiki 
przeżyć od kilku lat stanowiła temat badań Zakładu Historii i Organizacji Rekreacji AWF  
w Krakowie. Turystyka przygodowa początkowo pojawiła się w 2011 roku jako specjalność na 
studiach licencjackich na kierunku Turystyka i Rekreacja AWF  
w Krakowie. W 2013 roku została uzupełniona specjalnością Zarządzanie Projektami Outdoor na 
studiach magisterskich, przez co Wydział Turystyki i Rekreacji AWF  
w Krakowie jako pierwsza uczelnia w Polsce mógł się pochwalić pełnym, dwustopniowym  
programem kształcenia uzupełniającym popyt na specjalistów z branży Turystyki Przygodowej  
i Outdoor.5  
 Specjalność Turystyka Przygodowa AWF w Krakowie posiadała szeroki wachlarz zajęć 
terenowych, które realizowane były zgodnie z koncepcją pedagogiki przeżyć.   

                                                           
3 W. Alejziak, Turystyka w obliczy wyzwań XXI wieku,  Kraków 1999, s. 10. 
4 W. Mynarski, W. Sonelski, Rekreacja przygodowa jako czynnik innowacyjności produktu turystycznego, 
„Acta Scientiarum Polonorum – Oeconomia”, 2010,  nr 4, s. 323-324. 
5 Tryb dostępu w 2020 roku: 
https://wtir.awf.krakow.pl/attachments/article/362/turystyka_przygodowa_i_outdoor_project_managemen
t.pdf. 
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Fot. 1 Wykaz przedmiotów realizowanych na specjalizacji Turystyka Przygodowa w AWF w 

Krakowie 
 

Źródło: 
https://wtir.awf.krakow.pl/attachments/article/362/turystyka_przygodowa_i_outdoor_project_managemen

t.pdf, data odczytu 06.09.2020 
 
 Obecnie na AWF w Krakowie specjalność Turystyka Przygodowa nie istnieje. Od 2020 
roku zastąpiono ją nową – a mianowicie Edukacją Przygodą, której program nieco się różni od 
poprzedniej. Możemy to zobaczyć porównując dwie zamieszczone przeze mnie fotografie, 
ilustrujące przedmioty realizowane na obu specjalnościach. 
 Edukacja przygodą wykorzystuje zajęcia w plenerze jako atrakcyjną formę nauczania 
poprzez samodzielne doświadczanie. Wiedzę oraz umiejętności zdobywa się na łonie natury, 
która staje się tłem oraz bodźcem do podjęcia nauki. Sporty przestrzenne, elementy survivalu, 
wspinaczki, sporty wodne, grywalizacja (gry zespołowe), sporty przestrzenne są wykorzystywane 
podczas edukacji przygodą, natomiast nauczyciel – wychowawca odgrywa rolę towarzysza.6 
 Podczas odbywania specjalności Edukacja Przygodą, studenci zdobywają wiedzę  
o formach, stosunku ryzyka, przejawach przygody, a także poznają ją jako koncepcję 
pedagogiczną, zgłębiają jej rolę w postępie cywilizacyjnym i obecność w kulturze. Uczą się ją 
wykorzystywać na różnych szczeblach edukacji (od przedszkoli do edukacji osób starszych,  
w resocjalizacji). Dowiadują się jak organizować zajęcia z zakresu turystyki kwalifikowanej, uczą 
się jak obsługiwać specjalistyczny sprzęt oraz dbać o bezpieczeństwo podczas prowadzenia zajęć. 
Ważną zdolnością zdobytą podczas specjalności jest umiejętność prowadzenia, kierowania grupy 
oraz wykorzystanie poznanej teorii do zaplanowania i przeprowadzenia programów 
przygodowych. Studenci nabywają kompetencji społecznych w ramach komunikacji, pracy 
zespołowej, stylu prowadzenia grupy, wykorzystywania jej zasobów.7 

                                                           
6 Tryb dostępu w 2020 roku: https://wtir.awf.krakow.pl/pdf/rozne/informator_specjalnosci_tir.pdf [dostęp 
06.09.2020]. 
7 Tryb dostępu w 2020 roku: https://wtir.awf.krakow.pl/pdf/rozne/informator_specjalnosci_tir.pdf [dostęp 
06.09.2020]. 

https://wtir.awf.krakow.pl/attachments/article/362/turystyka_przygodowa_i_outdoor_project_management.pdf
https://wtir.awf.krakow.pl/attachments/article/362/turystyka_przygodowa_i_outdoor_project_management.pdf
https://wtir.awf.krakow.pl/pdf/rozne/informator_specjalnosci_tir.pdf
https://wtir.awf.krakow.pl/pdf/rozne/informator_specjalnosci_tir.pdf
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Fot. 2 Program specjalności Edukacja Przygodą 

Źródło: https://wtir.awf.krakow.pl/pdf/rozne/informator_specjalnosci_tir.pdf, data odczytu 06.09.2020 
 

 Edukacja przygodą jako dziedzina pedagogiki jest niezmiernie popularna  
w Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, czy Norwegii.  W Polsce  
o jej rozwój i rozpowszechnienie dba Fundacja Pracownia Nauki i Przygody.  
 
1.2 Turystyka Przygodowa jako kierunek studiów na AWF w Krakowie 

 
 W 2019 roku Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie jako pierwsza  
w Polsce otworzyła nowy kierunek studiów – Turystyka Przygodowa. Jest on uzupełnieniem  
i rozwinięciem oferowanej wcześniej na kierunku Turystyka i Rekreacja specjalności o tej samej 
nazwie. Duże zainteresowanie studentów oraz zapotrzebowanie na rynku pracy na specjalistów z 
tej dziedziny wpłynęło na decyzję o otwarciu samodzielnego kierunku na studiach licencjackich.8 
W ostatnich latach preferencje turystyczne uległy zmianie. Model wyjazdów 3E (ang. education, 
excitement, entertainment – edukacja, ekscytacja, rozrywka) powoli zastępuje wyjazdy o modelu 
3S (ang. sun, sea, sand – słońce, morze, piasek), które cieszyły się do tej pory największą 
popularnością. Nowa grupa turystów za swój główny cel stawia aktywne podróżowanie dla 
przyjemności, przeżycie czegoś nieznanego, nowego.9 Dzięki temu zainteresowanie turystyką 
przygodową stale rośnie. Akademia Wychowania Fizycznego wyszła naprzeciw tym 
zapotrzebowaniom, otworzyła kierunek, który ma na celu wyspecjalizowanie wysoko 
wykwalifikowanej kadry do obsługi wciąż powiększającej się gałęzi turystyki, jaką jest turystyka 
przygodowa. 
 Kierunek Turystyka Przygodowa ma charakter interdyscyplinarny, dlatego też program 
studiów jest mocno rozbudowany i zawiera przedmioty obejmujące tematykę m.in. z zakresu 

                                                           
8 Tryb dostępu w 2020 roku: https://wtir.awf.krakow.pl/studia/73-kierunek-turystyka-przygodowa [dostęp 
06.09.2020]. 
9 M. Durydiwka, Turystyka przygodowa, „Prace i studia geograficzne” 32, s. 159-172. 

https://wtir.awf.krakow.pl/pdf/rozne/informator_specjalnosci_tir.pdf
https://wtir.awf.krakow.pl/studia/73-kierunek-turystyka-przygodowa
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funkcjonowania i budowy ciała człowieka, podstaw turystyki i rekreacji, geografii, przyrody, 
ekonomii, prawa, historii oraz przedmioty praktyczne. Szczegółowy plan studiów zamieszczam 
na fotografiach nr 3, 4 i 5. Kierunek ten w podstawowym zakresie należy zaklasyfikować do 
dziedziny nauk o kulturze fizycznej. Zakres uzupełniający obejmuje nauki społeczne, 
przyrodnicze oraz humanistyczne. Aby przygotować jednostkę do zwiększenia aktywności 
fizycznej oraz skutków, jakie może wywołać zmiana stylu życia oraz aktywność w naturalnym, 
nieposkromionym środowisku kierunek opiera się na metodologii nauk o kulturze fizycznej.  
Nauki humanistyczne i społeczne pozwalają na scharakteryzowanie i interpretację przygody jako 
doznania człowieka, na budowanie więzi międzyludzkich, które są typowe dla podróży 
przygodowej, natomiast nauki przyrodnicze opisują interakcje człowieka ze środowiskiem.10 
 

 
 

Fot. 3 Plan studiów na kierunku Turystyka Przygodowa AWF w Krakowie 
Źródło: 

https://wtir.awf.krakow.pl/attachments/article/604/plan_turystyka_przygodowa_1_stopnia_stacjonarny_2
019_20-1.pdf, data odczytu 06.09.2020 

                                                           
10 Tryb dostępu w 2020 roku: 
https://wtir.awf.krakow.pl/attachments/article/604/Efekty%20kszta%C5%82cenia%20Przygodowa.pdf 
[dostęp 07.09.2020]. 

https://wtir.awf.krakow.pl/attachments/article/604/plan_turystyka_przygodowa_1_stopnia_stacjonarny_2019_20-1.pdf
https://wtir.awf.krakow.pl/attachments/article/604/plan_turystyka_przygodowa_1_stopnia_stacjonarny_2019_20-1.pdf
https://wtir.awf.krakow.pl/attachments/article/604/Efekty%20kszta%C5%82cenia%20Przygodowa.pdf
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Fot. 4 Plan studiów na kierunku Turystyka Przygodowa AWF w Krakowie cz. II 

Źródło: 
https://wtir.awf.krakow.pl/attachments/article/604/plan_turystyka_przygodowa_1_stopnia_stacjonarny_2

019_20-1.pdf, data odczytu 06.09.2020 

https://wtir.awf.krakow.pl/attachments/article/604/plan_turystyka_przygodowa_1_stopnia_stacjonarny_2019_20-1.pdf
https://wtir.awf.krakow.pl/attachments/article/604/plan_turystyka_przygodowa_1_stopnia_stacjonarny_2019_20-1.pdf


10 
 

 
 

Fot. 5 Plan studiów na kierunku Turystyka Przygodowa AWF w Krakowie cz. III 
Źródło: 

https://wtir.awf.krakow.pl/attachments/article/604/plan_turystyka_przygodowa_1_stopnia_stacjonarny_2
019_20-1.pdf, data odczytu 06.09.2020 

 
 Po zakończeniu studiów student przygotowany jest do zaplanowania zróżnicowanej 
oferty turystycznej dla form turystyki aktywnej, do prowadzenia imprez turystycznych, 
otworzenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej w obrębie turystyki przygodowej, 
rozpoczęcia pracy w przedsiębiorstwie turystycznym,  
w jednostkach administracji rządowej i samorządowej czy też organizacjach  
i placówkach o charakterze turystyczno - rekreacyjnym. Ponadto dzięki podjęciu studiów na 
kierunku Turystyka Przygodowa student ma możliwość do uzyskania dodatkowych uprawnień 
zawodowych: specjalizacja instruktorska – jazda konna, snowboard, pilates, wspinaczka 
skałkowa, narciarstwo zjazdowe. Z zakresu turystyki kwalifikowanej: turystyka narciarska, 
rowerowa, górska, kajakowa. Dodatkowo prowadzone są fakultety z przedmiotów: pilotaż 
wycieczek, fotografia podróżnicza, turystyka przygodowa osób starszych, operator ścianki 
wspinaczkowej.11 
 
1.3 Turystyka Przygodowa na uczelniach w Polsce i na świecie.  

 
  W Polsce Turystyka Przygodowa jako odrębny kierunek wykładana jest wyłącznie na 
Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Oprócz tego możemy ją znaleźć jako 
specjalność na drugim stopniu kierunku Turystyka i Rekreacja w Instytucie Geografii 
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Program 
specjalności do efektów kształcenia zalicza wiedzę na temat korelacji człowieka ze środowiskiem 
przyrodniczym i społeczno – kulturowym, bezpieczeństwa turystów, typów zachowań 

                                                           
11 Tryb dostępu w 2020 roku: https://wtir.awf.krakow.pl/studia/73-kierunek-turystyka-przygodowa, 
[dostęp 07.09.2020]. 

https://wtir.awf.krakow.pl/attachments/article/604/plan_turystyka_przygodowa_1_stopnia_stacjonarny_2019_20-1.pdf
https://wtir.awf.krakow.pl/attachments/article/604/plan_turystyka_przygodowa_1_stopnia_stacjonarny_2019_20-1.pdf
https://wtir.awf.krakow.pl/studia/73-kierunek-turystyka-przygodowa
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prozdrowotnych i rekreacyjnych, umiejętności planowania i realizowania zajęć turystyczno – 
rekreacyjnych z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, prezentowania prozdrowotnej postawy, 
promującej aktywny tryb życia.12 Do zajęć dydaktycznych realizowanych podczas specjalności 
należą: Turystyka przygodowa – rodzaje, typy, metody, Nawigacja w terenie, Outdoor leader – 
instruktor turystyki aktywnej, Ryzyko i bezpieczeństwo w turystyce przygodowej, Wpływ zmian 
klimatu na rozwój turystyki, Turystyka w obszarach górskich, Turystyka w regionach 
polarnych.13  
 Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudzkiego Filia w Białej Podlaskiej 
również w swojej ofercie posiada specjalność Turystyka aktywna i przygodowa, realizowany na 
drugim stopniu studiów. W planie studiów obowiązującym od roku akademickiego 2018/19 na 
specjalizacji tej znalazły się przedmioty: Kajakarstwo turystyczne, Turystyka rowerowa, 
Turystyczne imprezy na orientację, Organizacja i bezpieczeństwo turystyki aktywnej, Piesze 
formy turystyki aktywnej, Turystyka eventowa, Turystyka przygodowa.14 
 Na uczelniach w Polsce turystykę przygodową możemy odnaleźć również  jako 
przedmiot realizowany podczas różnych kierunków czy specjalizacji, np. na kierunku Turystyka, 
specjalność Gospodarka Turystyczna Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach15, czy też na 
kierunku Usługi Rekreacyjne i Relaksacyjne, specjalność Rekreacja outdoorowa Akademii 
Wychowania Fizycznego we Wrocławiu jako przedmiot o nazwie Projektowanie usług adventure 
tourism.16 
 Poza granicami Polski kierunek Turystyka Przygodowa staje się coraz bardziej popularny 
i dostępny w szkołach wyższych, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, USA czy też Norwegii. Poniżej 
przedstawiam listę kilku uczelni wyższych, w których można podjąć naukę na różnego rodzaju 
stopniach nauczania: 

• University of the Highlands and Islands, Inverness, Wielka Brytania, kierunek Adventure 
Tourism Management (BA)17, 

• Aberystwyth University, Aberystwyth, Wielka Brytania, kierunek Adventure Tourism 
Management (BSC)18, 

• University of Cumbria, Londyn, Wielka Brytania, kierunek Outdoor Adventure and 
Environmental Studies19, 

• University of Stavanger, Stavanger, Norwegia, kierunek Adventure Tourism and 
Entrepreneurship20, 

                                                           
12  Tryb dostępu w 2020 roku: https://ig.up.krakow.pl/wp-
content/uploads/sites/20/2020/07/program_2020_TiR_2_S_program_spec_TP.pdf, [dostęp 07.09.2020]. 
13 Tryb dostępu w 2020 roku: https://ig.up.krakow.pl/wp-
content/uploads/sites/20/2020/07/plan_2020_TiR_2_S_plan_spec_TP.pdf, [dostęp 07.09.2020]. 
14 Tryb dostępu w 2020 roku: https://www.awf-
bp.edu.pl/download/rada_wydzialu/wtiz/uchwaly/2017_2018/19_1_2018.pdf, [dostęp 07.09.20]. 
15 Tryb dostępu w 2020 roku: https://informator.us.edu.pl/kierunki/04-S2TR16.2018/5_2442, [dostęp 
07.09.2020]. 
16 Tryb dostępu w 2020 roku: https://omnis.awf.wroc.pl/public/krk/27/117/1413, [dostęp 07.09.2020]. 
17 Tryb dostępu w 2020 roku: https://www.uhi.ac.uk/en/courses/ba-hons-adventure-tourism-management/, 
[dostęp 07.09.2020]. 
18 Tryb dostępu w 2020 roku: https://courses.aber.ac.uk/undergraduate/adventure-tourism-management-
degree/, [dostęp 07.09.2020]. 
19  Tryb dostępu w 2020 roku: https://www.cumbria.ac.uk/study/courses/undergraduate/outdoor-adventure-
and-environment/, [dostęp 07.09.2020]. 
20 Tryb dostępu w 2020 roku: https://www.uis.no/studies/study-courses/?code=BRL370_2, [dostęp 
07.09.2020]. 

https://ig.up.krakow.pl/wp-content/uploads/sites/20/2020/07/program_2020_TiR_2_S_program_spec_TP.pdf
https://ig.up.krakow.pl/wp-content/uploads/sites/20/2020/07/program_2020_TiR_2_S_program_spec_TP.pdf
https://ig.up.krakow.pl/wp-content/uploads/sites/20/2020/07/plan_2020_TiR_2_S_plan_spec_TP.pdf
https://ig.up.krakow.pl/wp-content/uploads/sites/20/2020/07/plan_2020_TiR_2_S_plan_spec_TP.pdf
https://www.awf-bp.edu.pl/download/rada_wydzialu/wtiz/uchwaly/2017_2018/19_1_2018.pdf
https://www.awf-bp.edu.pl/download/rada_wydzialu/wtiz/uchwaly/2017_2018/19_1_2018.pdf
https://informator.us.edu.pl/kierunki/04-S2TR16.2018/5_2442
https://www.uhi.ac.uk/en/courses/ba-hons-adventure-tourism-management/
https://courses.aber.ac.uk/undergraduate/adventure-tourism-management-degree/
https://courses.aber.ac.uk/undergraduate/adventure-tourism-management-degree/
https://www.cumbria.ac.uk/study/courses/undergraduate/outdoor-adventure-and-environment/
https://www.cumbria.ac.uk/study/courses/undergraduate/outdoor-adventure-and-environment/
https://www.uis.no/studies/study-courses/?code=BRL370_2
Justyna
Notatka
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• The Arctic University of  Norway, Tromso, Norwegia, kierunek Arctic Adventure 
Tourism21, 

• Thompson Rivers University, Kamloops, Kanada, kierunki Bachelor of Tourism 
Management Concentration in Adventure Studies, Bachelor of Interdisciplinary Studies 
Concentration in Adventure Studies22, 

• Colorado State University, Warner College of Natural Resources, Fort Collins, USA, 
kierunek Adventure Tourism23, 

• Queenstown Resort College, Queenstown, Nowa Zelandia, kierunek Adventure Tourism 
Management24, 

• Nepal Mountain Academy, Kathmandu, Nepal, kierunek Master in Adventure Tourism 
Studies – studia podyplomowe prowadzone we współpracy z  Tribhuvan University, 
Kirtipur, Nepal25. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
21 Tryb dostępu w 2020 roku: https://en.uit.no/education/program/360168/arctic_adventure_tourism_-
_bachelor, [dostęp 07.09.2020]. 
22 Tryb dostępu w 2020 roku: https://www.tru.ca/adventure-studies.html, [dostęp 07.09.2020]. 
23 Tryb dostępu w 2020 roku: https://warnercnr.colostate.edu/hdnr/adventure-tourism/, [dostęp 
07.09.2020]. 
24 Tryb dostępu w 2020 roku: https://www.qrc.ac.nz/study/adventure-tourism-management/, [dostęp 
07.09.2020]. 
25 Tryb dostępu w 2020 roku: 
http://man.gov.np/page/30/academics/master_of_adventure_tourism_studies_mats_, [dostęp 07.09.2020]. 

https://en.uit.no/education/program/360168/arctic_adventure_tourism_-_bachelor
https://en.uit.no/education/program/360168/arctic_adventure_tourism_-_bachelor
https://www.tru.ca/adventure-studies.html
https://warnercnr.colostate.edu/hdnr/adventure-tourism/
https://www.qrc.ac.nz/study/adventure-tourism-management/
http://man.gov.np/page/30/academics/master_of_adventure_tourism_studies_mats_
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Rozdział 2. Materiał badawczy i struktura pracy. 
 
 Przystępując do analizy zebranego materiału należy w pierwszej kolejności dokonać 
zestawienia przedstawiającego ilość oraz problematykę powstałych prac. W pierwszej kolejności 
prezentuję czytelnikom wykaz wszystkich 15 prac dotyczących turystyki przygodowej  
i pedagogiki przeżyć w układzie alfabetycznym, w celu przedstawienia ogromu materiału, który 
podlegał mojej analizie. 
 

Tab. 1. Wykaz prac licencjackich i magisterskich obronionych w Zakładzie Historii i 
Organizacji Rekreacji AWF w Krakowie. Układ alfabetyczny według autorów. 

Lp. Autor pracy Temat Rok 
powstania 

Rodzaj pracy 

1. Berus Sz. Motyw turystyki przygodowej w grach 
komputerowych XXI wieku 

2019 magisterska 

2. Dąbrowa A. Podróże Jacka Pałkiewicza 2020 magisterska 
3. Dyrek A. M. Podróże Polaków do Rzymu w dobie 

renesansu 
2011 magisterska 

4. Gajdarska J. Kazimierz Nowak. (1897-1937 
Rowerem przez Afrykę 

2011 magisterska 

5. Grotkiewicz W. Podróże Wojciecha Cejrowskiego 2012 magisterska 
6. Jędrzejczyk J. Podróż przygodowa na podstawie cyklu 

powieści „Pan Samochodzik” 
Zbigniewa Nienackiego 

2018 licencjacka 

7. Kiedrowska J. Podróże Elżbiety Dzikowskiej na 
kontynent amerykański 

2020 magisterska 

8. Kowalik M. Podróże Jaśka  Meli od Bieguna do 
Bieguna 

2018 licencjacka 

9. Mirowska J. A. Przygody Tomka Wilamowskiego jako 
powieść podróżnicza dla młodzieży 

2016 licencjacka 

10. Miśkiewicz W. Wpływ turystyki przygodowej na 
człowieka na podstawie wybranych 
wypraw polarnych Marka Kamińskiego 
w latach 1995-2004 

2019 magisterska 

11. Miśtal K. Podróże Beaty Pawlikowskiej w świetle 
publikacji wydanych w latach 2009-
2013 

2014 magisterska 

12. Mitka M. M. Podróż Henryka Sienkiewicza do Afryki 2016 magisterska 
13. Pijocha-Migdał 

S. 
Podróż przygodowa na podstawie 
powieści Henryka Sienkiewicza „W 
pustyni i w puszczy” 

2019 magisterska 

14. Proksa E. Podróże Martyny Wojciechowskiej 2016 licencjacka 
15. Rosek M. Podróż Henryka Sienkiewicza do 

Ameryki 
2020 magisterska 

  
 Celem przedstawienia postępu badań w podjętej problematyce badawczej w Zakładzie 
Historii i Organizacji Rekreacji AWF w Krakowie chciałabym również zaprezentować drugie 
zestawienie prac w układzie chronologicznym. 
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Tab. 2 Wykaz prac licencjackich i magisterskich obronionych w Zakładzie Historii  

i Organizacji Rekreacji AWF w Krakowie. Układ chronologiczny wg daty powstania 
pracy. 

Lp. Rok 
powstania 

Autor Tytuł pracy Rodzaj pracy 

1. 2011 Dyrek A. M. Podróże Polaków do Rzymu w 
dobie renesansu 

magisterska 

2. 2011 Gajdarska J. Kazimierz Nowak. (1897-1937 
Rowerem przez Afrykę 

magisterska 

3. 2012 Grotkiewicz 
W. 

Podróże Wojciecha Cejrowskiego magisterska 

4. 2014 Miśtal K. Podróże Beaty Pawlikowskiej w 
świetle publikacji wydanych w 
latach 2009-2013 

magisterska 

5. 2016 Mirowska J. 
A. 

Przygody Tomka Wilamowskiego 
jako powieść podróżnicza dla 
młodzieży 

licencjacka 

6. 2016 Mitka M. M. Podróż Henryka Sienkiewicza do 
Afryki 

magisterska 

7. 2016 Proksa E. Podróże Martyny 
Wojciechowskiej 

licencjacka 

8. 2018 Jędrzejczyk J. Podróż przygodowa na podstawie 
cyklu  powieści  
„Pan Samochodzik” Zbigniewa 
Nienackiego 

licencjacka 

9. 2018 Kowalik M. Podróże Jaśka  Meli od Bieguna 
do Bieguna 

licencjacka 

10. 2019 Berus Sz. Motyw turystyki przygodowej w 
grach komputerowych XXI wieku 

magisterska 

11. 2019 Miśkiewicz 
W. 

Wpływ turystyki przygodowej na 
człowieka na podstawie 
wybranych wypraw polarnych 
Marka Kamińskiego w latach 
1995-2004 

magisterska 

12. 2019 Pijocha-
Migdał S. 

Podróż przygodowa na podstawie 
powieści Henryka Sienkiewicza 
„W pustyni i w puszczy” 

magisterska 

13. 2020 Dąbrowa A. Podróże Jacka Pałkiewicza magisterska 
14. 2020 Kiedrowska J. Podróże Elżbiety Dzikowskiej na 

kontynent amerykański 
magisterska 

15. 2020 Rosek M. Podróż Henryka Sienkiewicza do 
Ameryki 

magisterska 

 
  
 W trakcie seminarium u prof. Dobiesława Dudka trwały ożywione dyskusje na temat 
tego, w jaki sposób należy opracować zebrany materiał badawczy. Padło wiele propozycji. 
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Uznaliśmy wspólnie z promotorem, że w celu lepszego przedstawienia zagadnienia badawczego 
podzielimy analizowane prace na dwa typy.  
 W związku z tym podzieliliśmy prezentowane prace na dwie grupy. Pierwszą  
z nich są podróże rzeczywiste i realne. Oznacza to, że główny bohater sam odbył opisywaną  
i prezentowaną podróż. Do tej grupy zaliczyliśmy 11 powstałych prac. Druga grupa, którą 
przeanalizowaliśmy opisuje podróże o charakterze literackim, odbyte w świecie fantazji, w sferze 
emocji lub w świecie wirtualnym. Pomimo tego podziału i zróżnicowania prac, wszystkie te 
zjawiska łączy podróż w czasie i przestrzeni.  
 Nie twierdzimy, że ten podział jest najlepszy i ostateczny. Inni autorzy mogą dokonywać 
go w różnoraki sposób. Opisywany wcześniej podział przedstawiamy w zbiorczym zestawieniu 
omawianych i prezentowanych prac w tabeli nr 3. Zestawienie to jest niezmiernie ważne, 
ponieważ stanowi podstawę dalszej struktury pracy i podjętej analizy.  
 

Tab. 3 Wykaz prac obronionych w Zakładzie Historii i Organizacji Rekreacji AWF w 
Krakowie. Podział na podróże literackie i rzeczywiste bohaterów. 

 
PODRÓŻE LITERACKIE PODRÓŻE RZECZYWISTE 

Podróż przygodowa na podstawie powieści 
Henryka Sienkiewicza „W pustyni i w 
puszczy”, Pijocha-Migdał S. (2019) 

Podróże Polaków do Rzymu w dobie 
renesansu, Dyrek A. M. (2011) 

Przygody Tomka Wilamowskiego jako powieść 
podróżnicza dla młodzieży, Mirowska J.A.  
(2016) 

Podróż Henryka Sienkiewicza do Ameryki, 
Rosek M., (2020) 

Podróż przygodowa na podstawie cyklu 
powieści „Pan Samochodzik” Zbigniewa 
Nienackiego, Jędrzejczyk J., (2018) 

Podróż Henryka Sienkiewicza do Afryki, 
Mitka M. M. (2016) 

Motyw turystyki przygodowej w grach 
komputerowych XXI wieku, Berus Sz.(2019) 

Kazimierz Nowak. (1897-1937) Rowerem 
przez Afrykę, Gajdarska J. (2011) 

 Podróże Elżbiety Dzikowskiej na kontynent 
amerykański, Kiedrowska J. (2020) 

 Podróże Jacka Pałkiewicza, Dąbrowa A. 
(2020) 

 Wpływ turystyki przygodowej na człowieka 
na podstawie wybranych wypraw polarnych 
Marka Kamińskiego w latach 1995-2004, 
Miśkiewicz W. (2019) 

 Podróże Jaśka  Meli od Bieguna do Bieguna, 
Kowalik M. (2018) 

 Podróże Beaty Pawlikowskiej w świetle 
publikacji wydanych w latach 2009-2013, 
Miśtal K. (2014) 

 Podróże Wojciecha Cejrowskiego, 
Grotkiewicz W.  (2012) 

 Podróże Martyny Wojciechowskiej, Proksa E. 
(2016) 
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 Przejdźmy do zaprezentowania dokonań seminarzystów profesora prof. D. Dudka w 
pierwszej kolejności prac poświęconych realnym i rzeczywistym podróżom odbytym przez 
naszych bohaterów.  
 
2.1 Podróże rzeczywiste. 
 
 Na temat realnie odbytych i rzeczywiście przeprowadzonych podróży zostało napisanych 
11 wymienionych przeze mnie prac. 
 Podróże towarzyszyły ludziom od zawsze. Ich cele były różne – religijne, polityczne, 
utylitarne, a w zależności od nich różne też były określenia podróżujących. Jako przykład można 
podać pojęcie „peregrinus”, o którym pierwsze wzmianki pojawiły się w XI w. Określało ono 
osobę podróżującą w celach religijnych. Obok pochodzącego z łaciny słowa peregrynacja  
w Polsce zaczęto również używać terminów pielgrzym i pielgrzymka oraz pątnik i pątnictwo. Do 
pierwszych polskich peregrynacji do miejsc świętych w Palestynie doszło dopiero po przyjęciu 
przez nasze państwo chrześcijaństwa.26 
 Genezy nowoczesnego podróżowania dopatrywać się należy dopiero w epoce 
Odrodzenia, która nawiązując do tradycji świata antycznego zapoczątkowała w Europie nowy 
rodzaj podróży o podłożu świeckim. W połowie XV w. owe peregrynacje stały się przedmiotem 
zainteresowań polskiej szlachty, która zaczęła coraz częściej zwiedzać Włochy, Hiszpanię, 
Francję, Niderlandy, Anglię, Niemcy i Grecję.27 
 Jedną z pierwszych prac dotyczących podróży powstałych  Zakładzie Historii  
i Organizacji Rekreacji AWF w Krakowie jest „Podróże Polaków do Rzymu w dobie renesansu” 
napisana przez Annę Marię Dyrek w 2011. Celem tej pracy jest przedstawienie zarysu dziejów  
i  motywów podróżowania Polaków do Wiecznego Miasta w okresie odrodzenia. Autorka 
przedstawia czytelnikom ogólny zarys historii podróży do Rzymu, przybliża jego architekturę  
i sztukę w XV i  XVI wieku, ilustrując swoje relacje licznymi fotografiami i mapami. Trafnie 
spostrzega, iż jednym z czynników mających wpływ na rozwój podróży było wynalezienie przez 
Jana Gutenberga druku w 1450 roku. Informacje oraz książki rozpowszechniły się, ludzie 
zgłębiali świadomość ludzką o sobie i świecie, a co za tym idzie zaczęli poszerzać wiedzę w wielu 
różnych dziedzinach.28 W pracy pojawia się również problem tzw. Grand Tour, o których szerzej 
w jednym ze swoim artykułów pisze mój promotor prof. Dobiesław Dudek.29 Ich początek miał 
swoje miejsce w Anglii, skąd młodzież pochodząca z wyższych sfer udawała się w podróż po 
Europie w celach naukowych. Moda ta rozprzestrzeniła się na cały kontynent, również obejmując 
Polskę.30 Jak zauważa autorka, motywy tych podróży były różne, jednak główną determinantą 
wyjazdów poza granice kraju była chęć kształcenia się na europejskich uniwersytetach. Wśród 
znanych osobistości, które podjęły podróż w celach naukowych A.M. Dyrek wymienia m.in. Jana 
Sacranusa, Jana Lubrańskiego czy Mikołaja Kopernika.31 Kolejnym motywem podjęcia podróży 
jest naukowo-poznawczy. Ludzie pragnęli wyruszyć w miejsca dotąd nieznane, zobaczyć nowe 
krajobrazy, zaspokoić swoją ciekawość świata, poszerzyć horyzonty.32 Do podróżników o tych 
motywach autorka pracy zalicza Erazma Ciołka, Bernarda Wapowskiego (ojca polskiej 

                                                           
26 D. Dudek, Pojęcie turystyki w polskiej tradycji terminologicznej, „Folia Turistica”, 2008, nr 19, s. 27-
28. 
27 Ibidem, s. 30. 
28 A. M. Dyrek, Podróże Polaków do Rzymu w dobie renesansu, praca  AWF Kraków 2011, s. 17. 
29 D. Dudek, Op. cit. s. 47-48. 
30 A. M. Dyrek, Op. cit. s. 18 . 
31 Ibidem, s. 34-36. 
32 H. Barycz, Podróże polskie do Neapolu w wiekach XV i XIII, Warszawa 1939. 
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kartografii) oraz wybitnego poetę Jana Kochanowskiego.33 Kolejnym motywem przedstawionym 
przez A. M. Dyrek jest motyw dyplomatyczny, a mianowicie kontrreformacja. Wielu 
duchownych było wysyłanych do Rzymu, ponieważ papiestwo obawiało się, że Polska ulegnie 
zachodnim wpływom, a religia katolicka w naszym kraju zostanie podważona.  W tym miejscu 
autorka wymienia trzy wybitne postacie: Jakuba Wujka, Piotra Skargę oraz Stanisława Hozjusza, 
których pobyt w Rzymie miał duży wpływ na dzieje państwa polskiego.34 Wśród motywów 
wymienionych w pracy znalazł się również religijny. Autorka opisuje również jak w czasach 
renesansu wyglądały przygotowania do podróży, jej koszty, środki lokomocji, a także wymienia 
niebezpieczeństwa jakie czyhały po drodze ludzi przemierzających kontynent.  
W podsumowaniu A. M. Dyrek pisze, iż podróże te miały bardzo duży wpływ na kształtowanie 
się w Polsce nowego światopoglądu. Nowa wizja renesansowego świata, nawiązującego do 
antyku pobudzała w ludziach pragnienie poszerzania wiedzy, poznania miejsc dotąd 
nieosiągalnych, czerpania przyjemności z odbywanych podróży.35 
 Dwie kolejne prace napisane w Zakładzie Historii i Organizacji AWF w Krakowie 
dotyczą Grand Tour poza kontynent europejski jednego z najwybitniejszych powieściopisarzy 
polskich, noblisty Henryka Sienkiewicza. Pierwsza z nich to „Podróż Henryka Sienkiewicza do 
Ameryki” autorstwa Małgorzaty Rosek z 2020 roku. Celem tej pracy było przedstawienie odbytej 
w latach 1876-1878 przez pisarza podróży, jej cele, motywy oraz w ostateczności 
zakwalifikowanie jej do konkretnego rodzaju turystyki. Głównymi źródłami drukowanymi, na 
których oparła się owa praca były „Listy z podróży do Ameryki” napisane przez Sienkiewicza.36 
Autorka w swojej pracy przybliża czytelnikowi biografię noblisty oraz kontekst historyczny jego 
ojczyzny, która w trakcie całego jego życia znajdowała się pod zaborami. Wspomina również  
o historii Ameryki, która ma znaczący wpływ na postrzeganie i wrażenia literata opisywane w 
jego korespondencji z tamtych lat. Pomimo niesłychanego rozwoju Stanów Zjednoczonych, 
budowy Pierwszej Kolei Transkontynentalnej, rozwoju przemysłowego, rolnego  
i gospodarczego, ten stosunkowo młody kraj borykał się z wieloma problemami, do których 
należała m.in. tocząca się wojna z Indianami. Stany Zjednoczone początkowo nie zachwyciły 
Sienkiewicza. Nowy Jork, który ujrzał jako pierwszy był według niego zbyt zatłoczony, brudny, 
odarty z wartości historycznych.37 Społeczeństwo amerykańskie uznawał za niegłupie, ale 
niewykształcone, pozbawione manier, posiadające wiele odrażających zachowań.38 Z biegiem 
czasu, po bliższym i dokładniejszym poznaniu Amerykanów, jego opinia uległa zmianie na 
pozytywną.39 Pomimo zwiedzenia wielu miast (Chicago, Detroit, San Francisco, Nowy Jork itd.) 
Sienkiewicz jednak zakochał się w nieucywilizowanej, dzikiej, stepowej Ameryce, gdzie 
ujarzmiał mustanga czy polował na szarego niedźwiedzia, natomiast za największą przygodę 
uważał spotkanie z Indianami. Podsumowując M. Rosek zauważa, iż wyprawa ta zawiera 
elementy turystyki biznesowej – wysyłana przez Sienkiewicza do ojczyzny korespondencja miała 
charakter zarobkowy. Nie było to jednak głównym motywem wyjazdu. W listach pisarza 
nieustannie przewija się temat przygody, poznania świata, refleksji nad rzeczywistością,  
w związku z czym autorka kwalifikuje tą podróż do turystyki przygodowej oraz pedagogiki 
przeżyć.  

                                                           
33 A. M. Dyrek, Op. cit. s. 38-41. 
34 Ibidem, s. 42-43. 
35 Ibidem, s. 62. 
36 M. Rosek, Podróż Henryka Sienkiewicza do Ameryki, AWF Kraków 2020, s. 4-6.. 
37 Ibidem, s. 37. 
38 Ibidem, s. 45. 
39 Ibidem, s. 53. 
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 „Podróż Henryka Sienkiewicza do Afryki” autorstwa Moniki Małgorzaty Mitki jest 
kolejną z badanych przeze mnie prac. Jej celem było przedstawienie roli i znaczenia podróży  
w życiu noblisty oraz jej transmisji w świat literackiej fikcji.40 Podobnie jak  
w poprzedniej, zostaje tu przedstawiona biografia pisarza, a także tło historyczne Polski oraz 
Afryki tamtych czasów. Kontynent ten oraz jego egzotyka pociągał Sienkiewicza już od 
najmłodszych lat, kiedy to zaczytywał się m.in. w „Przypadkach Robinsona Crusoe”41.  W wieku 
trzydziestu lat poczynił staranne przygotowania do wyprawy – przeczytał mnóstwo relacji, 
opisów doświadczeń innych podróżników, wykupił ubezpieczenie, zaopatrzył się w wiele listów 
polecających, które miały mu otworzyć drzwi m.in. do domów misyjnych czy przebywających 
tam elit.42 W podróż wyruszył w grudniu 1890 r. w towarzystwie młodego hrabiego Jana 
Tyszkiewicza. Przez Neapol udał się do Kairu, następnie do Egiptu, gdzie spędził miesiąc. 
Podczas swojej wyprawy przeżył wiele przygód. Zwiedził Sfinksa, piramidy, a także utrzymywał 
kontakt z polską polonią. Pierwszy raz w życiu widział ocean, brał udział w Święcie Neptuna, 
dotarł do wioski ludożerców. W lutym wyruszył do Zanzibaru. Polował na hipopotamy, odbył 
wycieczkę w głąb lądu, którą niestety musiał przerwać z powodu atakującej go febry. 
Przebywając w Afryce spotkał się również z problemem kolonizacji i niewolnictwa.  
Do kraju powrócił w kwietniu 1891 r. Wyprawa ta zaowocowała 23 listami obrazującymi podróż, 
których część powstała po powrocie do ojczyzny. Pokłosiem tej wyprawy było również  jedno 
 z jego największych dzieł – „W pustyni i w puszczy”.43 W podsumowaniu autorka pracy stara 
się odpowiedzieć na pytanie, czym dla Sienkiewicza była podróż? Według niej odpowiedź brzmi: 
integralną częścią jego życia, poznaniem świata, chęcią jak największego przeżywania, 
doświadczania otaczającej go rzeczywistości, możliwością zobaczenia, odkrycia coraz dalszych, 
bardziej egzotycznych miejsc. Pisarz podróżował w celu poszerzenia swoich horyzontów, 
wiedzy, szlifowania literackiego pióra, ale i także w celach uzdrowiskowych, czy służbowych.44 
 W Zakładzie Historii i Organizacji Rekreacji AWF w Krakowie powstała również w 2011 
praca pt. „Kazimierz Nowak. (1897-1937) Rowerem przez Afrykę.” autorstwa Julii Gajdarskiej. 
Jej celem było przedstawienie materiałów dotyczących podróży Nowaka, podejścia do niej, ze 
szczególnym wskazaniem jego sposobu przeżywania i interpretowania rzeczywistości. 
Podróżnika od najmłodszych lat wyróżniały ciekawość świata, wrażliwość, odwaga, 
indywidualizm, determinacja w dążeniu do założonych przez siebie celów oraz umiłowanie 
wolności, która jest jedynym gwarantem szczęśliwego życia.45 Po kryzysie gospodarczym, który 
miał miejsce w Polsce w 1929 r., Nowak porzucił wszystkie swoje dotychczasowe zajęcia, aby 
zostać reporterem, dzięki czemu cel zarobkowy połączył z celem samorealizacji podczas 
podróży.46 „Zawód mój? Tego nie pojmie człowiek, który od dziecka żyje w ramach rodziny, 
przykuty następnie do małego warsztatu pracy. Zawodem moim stała się włóczęga, pochłanianie 
tysięcy kilometrów, dziesiątek tysięcy… Coraz dalej, dalej, a im twardsze życie i walka o chleb, 
tym więcej sił przybywa, tym weselej.”47 Tak opisał swój zawód w jednym z listów  
z Konga Belgijskiego. W celu zdobycia zarobku, autoreklamy, pozyskania sponsorów, za środek 
lokomocji używając jedynie roweru, wybrał się w kilka podróży – po Polsce, Europie. Dotarł 
nawet do Afryki, jednak musiał zawrócić z powodów finansowych. Poprzysiągł sobie, że jeszcze 
na ten kontynent powróci. Dzięki tym wyprawom nawiązał kontakty z wieloma redakcjami 
                                                           
40 M. M. Mitka, Podróż Henryka Sienkiewicza do Afryki, AWF Kraków 2016, s. 4. 
41 Ibidem, s. 44. 
42 Ibidem, s. 40-43. 
43 Ibidem, s. 74. 
44 Ibidem, s. 78. 
45  J. Gajdarska, Kazimierz Nowak. (1987-1937) Rowerem przez Afrykę., AWF Kraków 2011, s. 10. 
46  Ibidem, s. 18. 
47 K. Nowak, Rowerem i pieszo przez Czarny Ląd, opracowanie Ł. Wierzbicki, Poznań 2008, s. 293. 
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czasopism, które później relacjonowały przebieg jego podróży oraz umieszczały na swoich 
łamach wykonane przez niego fotografie. W listopadzie 1931 r. Kazimierz Nowak wyruszył  
w swoją ostatnią wyprawę – do serca Afryki. Jako pierwszy człowiek miał w zamiarze 
przemierzyć cały kontynent rowerem. Z racji tego, iż było to niemożliwe do wykonania głównie 
ze względów technicznych czy geograficznych, podczas swojej podróży używał również innych 
środków lokomocji – wielbłąda, konia, własnoręcznie zbudowanych łodzi lub po prostu 
wędrował pieszo. Mimo tego na samym rowerze przebył ok 40 000 kilometrów. Jego trasa wiodła 
przez Libię, Egipt, Sudan, Kongo Belgijskie i Rodezję, natomiast w drodze powrotnej przez 
Związek Południowej Afryki (dzisiejszy Kapsztad),  Afrykę Południowo – Zachodnią, Angolę, 
Kongo Belgijskie, Francuską Afrykę Równikową, Francuską Afrykę Zachodnią z metą  
w Algierii.48 Podczas swojej podróży przeżył wiele przygód. W trakcie wędrówki przez pustynię 
o mało nie stracił wzroku z wycieńczenia, podczas polowania spotkał lwa (którego zastrzelił  
w obronie własnej). Wspiął się na wysokość 4500 m n.p.m. w Górach księżycowych, gdzie 
spędził noc bez namiotu, bez podłoża do spania. Przedzierał się przez puszczę, dotarł do wioski  
zamieszkiwanej przez ludożerczy szczep bantu. Przez całą Afrykę podróżował sam, bez broni. 
Jego ekwipunek ważył ok. 60 kg, a zaliczał się do niego przede wszystkim aparat fotograficzny 
oraz rower. W Afryce spędził 5 lat. Zmarł niespełna w rok po powrocie na skutek powikłań po 
przebytej podczas podróży malarii. Wyprawa do Afryki była dla Nowaka jego własnym 
sukcesem, urzeczywistnieniem żywiołowości, która nie akceptowała stabilizacji, osiadłego  
i spokojnego trybu życia, o czym zresztą sam mówił: „Życie ciche, spokojne – nie dla nie już, ja 
duszą całą pragnę niebezpieczeństw (…)”49 Głównym motywem jego podróży było umiłowanie 
świata, wolności, ciągłego ruchu, determinacja w zmierzeniu się z trudami w najodleglejszych 
częściach świata. Chęć doświadczania dalekich krajów była w tym przypadku silniejsza niż 
motyw zarobkowy.50  
 Jedną  z prac powstałych  w Zakładzie Historii i Organizacji Rekreacji AWF w Krakowie 
w 2020 roku jest „Podróże Elżbiety Dzikowskiej na kontynent amerykański” autorstwa Joanny 
Kiedrowskiej. Głównym jej celem była odpowiedź na pytanie jakie były główne motywacje 
życiowe i cele, które kierowały słynną dziennikarką podczas jej podróży.51 Dzikowska odbyła 
ok. 50 wypraw do Ameryki, w tym 13 do samego Peru. Podczas jednej z nich poznała miłość 
swojego życia – Tony’ego Halika, również podróżnika, z którym stworzyli znakomity duet 
telewizyjny. Byli autorami cyklu filmów podróżniczych „Gdzie pieprz rośnie”. Oprócz tego 
dziennikarka napisała wiele książek, wierszy, artykułów do gazet, w których pracowała (m.in. 
„Kontynenty”), była znakomitym fotografem, organizowała wystawy. Zwiedziła ogrom pięknych 
miejsc – śladami Majów, Inków, Azteków. Przeżyła wiele przygód, m.in. podczas jednej z nich 
cierpiąc na bezsenność odwiedziła niezliczoną ilość czarowników i znachorów, którzy mieli jej 
pomóc  
w zwalczeniu dolegliwości. Wywalczyła postawienie pomnika w Peru dla polskiego inżyniera 
Ernesta Malinowskiego, który był twórcą kolei transandyjskiej, a jego zasługi przypisano komuś 
innemu. Podróżowała u boku samego prezydenta Meksyku, który sfinansował jej roczne 
stypendium. O wielu tych wyprawach dowiadywała się często na ostatnią chwilę. Fascynowała 
ją tamtejsza ludność, przyroda, kuchnia, historia sztuki, ale i także polityka, ekonomia oraz życie 
społeczne. Ostatnią podróż do Peru Dzikowska odbyła jako już osiemdziesięcioletnia kobieta. Jej 
celem było napisanie biografii dziennikarki. Podczas wyprawy znacznie podupadła na zdrowiu, 
jednak nie poddała się. Miejsce to musiało być bardzo ważne dla Dzikowskiej, skoro  
                                                           
48 J. Gajdarska, Op. cit., s. 49.  
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w tym wieku zdecydowała się na tak daleką podróż, która mogła zaważyć na jej życiu oraz 
zdrowiu. 52 Autorce pracy udało się przeprowadzić wywiad ze słynną dziennikarką, w którym ta 
przyznaje, że pomimo, iż większość wyjazdów było związanych z pracą, to odbierała je jako 
przyjemność, chciała zaspokoić swoją ciekawość świata, poznać ludzi przynależących do innych 
krain, zwiedzić wiele zabytków, cieszyć się urodą i pięknem  tamtejszej kultury.53  
W podsumowaniu swoich rozważań Kiedrowska charakteryzuje podróże Dzikowskiej jako 
eklektyczne. Łączyły one w sobie turystykę biznesową z turystyką przygodową. Ta druga to  
w rozumieniu dziennikarki sens życia, samorealizacji, studiowanie odmiennych kultur i ich 
filozofii. Autorka zauważa również, że podróże dziennikarki były „oknem na świat” w czasach 
PRL-u, pokazywały iż istnieje możliwość poznania innego świata, w którym człowiek może 
cieszyć się wolnością oraz budziły nadzieje, że w przyszłości Polacy będą mieli możliwość 
bezproblemowego przemieszczania się po świecie.54 
 Praca pt. „Podróże Jacka Pałkiewicza” została napisana w 2020 roku przez studentkę 
Annę Dąbrowę. Jej głównym celem było prześledzenie jego wypraw oraz odpowiedź na pytanie 
jakie towarzyszyły im cele i motywy.55 Jacek Pałkiewicz jest polskim podróżnikiem, 
dziennikarzem i reporterem. Ma na swoim koncie wydanych 48 książek w języku ojczystym,  
a także włoskim i rosyjskim.56 Spośród 63 podróży odbytych przez Pałkiewicza autorka 
przyjrzała się uważnie czterem. Pierwszą z nich jest samotny rejs szalupą „Paty” przez Atlantyk. 
Trasa została wyznaczona odgórnie, jej początek miał mieć miejsce w Dakarze, a zakończenie w 
Rio de Janeiro, tak aby zdążyć wziąć udział w tamtejszym karnawale. Poprzez opóźnienia w 
remoncie szalupy i problemy z uzyskaniem wizy do Brazylii (w czasach PRL-u Polacy często 
napotykali się z trudnościami i ograniczeniami w przemieszczaniu się) Pałkiewicz wypłynął kilka 
dni później niż zakładał – 6 stycznia 1975r. Rejs nie był łatwy i przyjemny dla podróżnika. 
Szybko okazało się, że łódź nie jest samosterowna, więc większość czasu musiał spędzać przy 
sterach, aby nie stracić kursu. Nie było czasu na sen, zaliczał tylko krótkie drzemki. Do szalupy 
nieustannie nalewała się woda, więc codziennością dla niego stało się jej wypompowywanie za 
pomocą szmat i wiadra, ponieważ pompa uległa uszkodzeniu. Nawigując korzystał wyłącznie ze 
skali Beauforta. Podczas wyprawy zabłądził – dwukrotnie ratowali go współrzędnymi 
napotykane po drodze statki i ich załoga. Był dla nich człowiekiem wielkiej odwagi, który 
zdecydował się na tak szalony krok, aby popłynąć szalupą samotnie poprzez ocean. W trakcie 
dalszej podróży zaczęły mu się kończyć zapasy, miał halucynacje, był bardzo blisko zderzenia 
się z płynącym wprost na niego kutrem. Pałkiewiczowi nie udało się dotrzeć na czas, aby 
zobaczyć karnawał w Rio. Po 44 dniach rejsu dotarł do Gujany, gdzie otrzymał schronienie oraz 
pomoc od mieszkańców Georgetown, stolicy państwa.57  
 Kolejną z jego podróży była odbyta w 1944 r. dziesięciodniowa „Międzynarodowa misja 
ekologiczna kosmonautów na Syberii”. Wzięło w niej udział pięciu kosmonautów pochodzących 
z całego świata oraz jeden podróżnik – Pałkiewicz. Wyprawa miała charakter misyjny – jej celem 
było ukazanie regionu Ziemi, w który nigdy nie ingerowała ludzka ręka. Miała nie zagrażać 
przyrodzie, a jedynie ukazać w celach porównawczych jak pod wpływem człowieka zmienia się 
świat oraz co przez to traci. Misja miała charakter survivalowy, bez użycia jakichkolwiek maszyn 
czy sprzętów. Część przepłynęli własnoręcznie zbudowaną tratwą. Codziennie wieczorem każdy 
otrzymywał nowe zadania – rozpalenie ogniska, przygotowanie obozu, kolacji itp. Podziwiali 
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piękno dzikiej natury, walczyli z jej żywiołem, mieli okazję doświadczyć jak wygląda życie  
w oddalonej od cywilizacji wiosce.58  
 Jacek Pałkiewicz brał również udział w raz ze swoi przyjaciele Wladimirem Krugłowem 
oraz kompanami w bezkrwawym polowaniu na tygrysy syberyjskie. Jest to jeden z gatunków, 
któremu grozi wyginięcie, jednak wielu kłusowników zabija je w celu handlu na czarnym rynku. 
Wyprawa Pałkiewicza miała na celu schwytanie zwierzęcia i dostarczenie go do rezerwatu 
Sichote-Aliń, który współpracuje ze Światowym Funduszem Ochrony Dzikich Zwierząt. 
Początek poszukiwań miał miejsce w Kraju Ussuryjskim leżącym między Rosją, Koreą  
i Chinami. Temperatury sięgały piętnastu stopni poniżej zera, więc obozowanie pod gołym 
niebem odbywało się w niezbyt komfortowych warunkach. Sama ekspedycja nie trwała długo, 
bo już na drugi dzień za pomocą psów tropiących udało im się schwytać tygrysa, co było nie lada 
wyczynem, zwłaszcza dla Pałkiewicza, który nie był do tego szkolony.59 
 Ostatnią podróżą Pałkiewicza opisywaną przez autorkę jest wyprawa na biegun zimna,  
a mianowicie do syberyjskiej wioski Ojmiakon, gdzie w 1926 r. odnotowano najniższą 
temperaturę na półkuli północnej – 71,2°C. Przygotowania do tej eskapady trwały rok. 6 lutego 
1989 roku Pałkiewicz w raz z grupą sześciu osób rozpoczął wyprawę. Początkowo poruszali się 
po lodowej pustyni na saniach , codziennie rozbijali obozy. W ciągu podróży organizowali 
również postoje w ciągu dnia, które były wskazane , by bronić ciało przed odmrożeniem. 
Temperatura powietrza wynosiła 50°C na minusie. Spędzili parę dni w napotkanej wiosce, 
natknęli  się na opuszczony gułag. Później wycieczka się skończyła – zaczęła się prawdziwa 
walka o przetrwanie. Zaczęli poruszać się jako karawana, mając w posiadaniu 48 reniferów i 19 
sań. Rozbijanie obozów było wyczerpującym wysiłkiem, tak samo jak gromadzenie drewna do 
ogniska. Jedzenie było twarde jak kamień, żywili się głównie zamrożonym mięsem renifera  
i rybami.  Trasę wyznaczali z map, trzymając się koryta rzeki oraz gwiazdozbiorów. Podczas 
siódmego dnia pod jednymi z sań, które przewoziły ich cały ekwipunek pękła warstwa lodu, 
zaczęły się topić, jednak wspólnie udało im się wszystko uratować. Kolejne dni przyniosły 
odczuwalną temperaturę 80°C na minusie, co doprowadziło do utraty kilku reniferów. Po 30 
dniach i pokonaniu 1300 km w nieludzkich warunkach uczestnikom wyprawy udało się w końcu 
osiągnąć swój cel.60 
 W podsumowaniu autorka klasyfikuje podróże Pałkiewicza jako turystykę przygodową. 
Każda z opisanych wypraw posiada elementy ryzyka, dzieje się w dzikich miejscach, z dala od 
cywilizacji, wymaga olbrzymiego wysiłku fizycznego i determinacji. Motywem, którym się 
kierował była przygoda, chęć doświadczania nowych rzeczy, pokonywania kolejnych barier, 
często z narażeniem własnego życia. 61 
 W 2019 powstała praca autorstwa Wojciecha Miśkiewicza pt. „Wpływ turystyki 
przygodowej na człowieka na podstawie wybranych wypraw polarnych Marka Kamińskiego  
w latach 1995-2004”. Został tu przedstawiony dokładny życiorys podróżnika, zawierający 
elementy, które miały wpływ  na ukształtowanie jego osobowości. Autor opisał najważniejsze 
podróże jego życia, a mianowicie wyprawę na biegun północny, która rozpoczęła się 13 marca 
1995, a dotarcie do celu trwało 71 dni oraz na biegun południowy listopadzie tegoż samego roku. 
Jako pierwszy człowiek na świecie w ciągu jednego roku zdobywa oba bieguny ziemskie.62 
Kolejną wyprawą opisywaną przez autora jest samotna wędrówka odbyta w 1996 r. przez 
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Antarktydę, licząca ok. 2800 km, gdzie biegun jest tylko przystankiem znajdującym się w połowie 
drogi. Podczas tej eskapady Kamiński trzykrotnie mijał się ze śmiercią, walczył  
z żywiołem, jednak nie poddawał się, w myślach planując już następną ekspedycję. Nie udało mu 
się dokończyć planowanej podróży, jednak po raz kolejny zdobył biegun.63 Następną opisywaną 
wyprawą jest niezwykła podróż Kamińskiego na biegun północny wraz z niepełnosprawnym 
Jasiem Melą, do której włożono bardzo wiele przygotowań, aby przystosować chłopca do 
warunków klimatycznych panujących w obranej destynacji. Wyprawa zakończyła się sukcesem 
– 24 kwietnia 2004 roku Polacy zdobywali biegun, a Jasiek Mela został najmłodszym 
człowiekiem na Ziemi, któremu udało się to osiągnąć.64 Na końcu swoich rozważań autor pracy 
nadał omawianym wyprawom charakter eklektyczny. Wpływ na to miało nieustannie 
towarzyszące Kamińskiemu ryzyko fizyczne i psychiczne, niebezpieczeństwo, peregrynacje do 
miejsc dzikich, znajdujących się z dala od cywilizacji, doświadczanie otaczającego świata, a także 
podróż w głąb siebie, co można przypisać turystyce przygodowej. Z drugiej strony przemyślenia 
wobec napotkanych przez podróżnika sytuacji, transfer wyciągniętych wniosków do codziennego 
życia, którego skutkiem było powstanie nowych postaw,  zawierał w sobie elementy pedagogiki 
przeżyć.65 
 W 2018 r. w Zakładzie Historii i Organizacji Rekreacji powstała praca autorstwa 
Małgorzaty Kowalik pt. „Podróże Jaśka Meli od Bieguna do Bieguna”. Autorka przybliżyła 
najważniejsze wyprawy niepełnosprawnego chłopca, które były dla niego ważne pod względem 
niesionych wartości. W wieku 13 lat w wyniku porażenia prądem Jaś stracił prawą rękę i nogę. 
Przeszedł długą i żmudną rehabilitację. Jego życie zmieniło się, gdy poznał Marka Kamińskiego, 
który wpadł na pomysł zabrania chłopca na biegun północny, co zostało opisane w przedstawionej 
powyżej pracy autorstwa Wojciecha Miśkiewicza. W tym samym roku Mela zdobył także biegun 
południowy, co czyni go najmłodszym człowiekiem na świecie, któremu udało się to dokonać.66 
Kowalik po kolei opisywała kolejne podróże Meli, m.in. wyspy Lofoty w Norwegii (2006), gdzie 
znaczną część drogi przebył autostopem wraz ze swoją dziewczyną, a noce spędzali pod 
namiotem, wyprawa na Kilimandżaro w którą udał się w 2008 r. wraz ośmioma innymi osobami 
niepełnosprawnymi, czy Kaukaski Elbrus (2009). Była to pierwsza wyprawa wysokogórska, 
którą zorganizowała założona przez Jasia Fundacja Poza Horyzonty. Nie był tu, jak dotychczas 
tylko uczestnikiem, ale także organizatorem. Musiał wziąć pełną odpowiedzialność za 
organizację i przebieg przedsięwzięcia, w którym również wzięły udział osoby niepełnosprawne 
– łącznie z niewidomym Jurkiem Płonką. Ostatnim wyczynem Jasia Meli, który opisała autorka 
był udział najpopularniejszego na świecie maratonu w Nowym Jorku. Młody podróżnik, pomimo 
problemów z protezą, ukończył bieg z czasem 6,5 godziny.67 W konkluzji swoich rozważań 
Kowalik zaliczyła część tych wypraw, a mianowicie bieguny, Kilimandżaro oraz wyprawę na 
Elbrus do turystyki przygodowej, a zwłaszcza do pedagogiki przeżyć. Odbyte podróże 
uświadomiły Jasia oraz jego kompanów, że ograniczenia istnieją tylko w głowie, bariery fizyczne  
i psychiczne można pokonać i dokonać rzeczy na pierwszy rzut oka niemożliwych. Turystyka 
spełniała tu funkcje pedagogiczne. Wyprawa do Norwegii oraz udział w nowojorskim maratonie 
autorka zakwalifikowała do turystyki przygodowej, ponieważ od początku nastawione były na 
przeżycie przygody, posiadały elementy adrenaliny a także ryzyka związanego z niepewnością, 
co przyniosą im dalsze kilometry, godziny, dni.68 
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 Kolejną z wybranych przeze mnie prac jest „Podróże Beaty Pawlikowskiej  
w świetle publikacji wydanych w latach 2009-2013” napisana w 2014 r. przez Katarzynę Miśtal. 
Przedstawiona tu została wyprawa reporterki na kontynent australijski, gdzie zwiedziła Tasmanię, 
Sydney, przedzierała się przez busz w Australii Południowej, a także poznała przedstawicieli ludu 
Aborygenów.69 Kolejnym kontynentem odwiedzonym przez Pawlikowską była Afryka. 
Podróżniczka wracała tu parokrotnie, jednak w okresie badanym przez autorkę jej główną 
destynacją była Tanzania, gdzie brała udział w safari oraz miała sposobność poznania 
koczowniczego ludu Buszmenów oraz Masajów. Zwieńczeniem jej podróży w Afryce była rajska 
wyspa Zanzibar, która mimo swojej atrakcyjności przypominała dziennikarce okresie 
niewolnictwa, mającym tam miejsce w dawnych latach.70 Azja Południowo-Wschodnia była 
kolejnym miejscem peregrynacji Pawlikowskiej. Odwiedziła Nepal, Indie, Chiny, Tybet, 
Kambodżę oraz Sri Lankę, wyspy Bali oraz Jawę. Wszystkie te miejsca uważała bezpieczne, 
przyjazne i łatwe do podróżowania dla nowicjuszy.71 Kolejną destynacją opisaną przez autorkę 
pracy jest Ameryka Łacińska, czyli wielka miłość Pawlikowskiej. Jest ona dla niej miejscem 
wyjątkowym, gdzie po raz pierwszy raz odbyła samodzielną wyprawę, a także nauczyła się 
wszystkiego co niezbędne w życiu od tamtejszych Indian. Brazylia, Peru, Meksyk, Wyspa 
Wielkanocna, Gwatemala to miejsca, które odwiedziła i do których często powraca. Szczególnie 
upodobała sobie amazońską puszczę, dzięki której miała możliwość oderwania się od zgiełku 
miast, wyostrzenia swoich zmysłów oraz odnajdywania zdolności, o których nie miała pojęcia. 
Dzięki niej wykształciła w sobie wytrzymałość, czujność i odpowiedzialność.72 W pracy została 
opisana również podróż Pawlikowskiej do Londynu, jednak nie pociągała ona podróżniczkę  
w takim stopniu jak oddalone o dziesiątki tysięcy kilometrów egzotyczne tereny.73 
Podsumowując autorka pracy zauważyła, że podróże słynnej dziennikarki mają nie tylko 
charakter poznawczy, ale też stanowią dla niej większy sens. Ukształtowały jej osobowość, 
przyczyniły się do poznania i akceptacji samej siebie, zbudowały jej system wartości.74 Dla 
podróżniczki nie była ważna ilość zwiedzonych miejsc, ale wewnętrzna przemiana, której 
doświadczyła w trudnych warunkach turystycznej eksploracji. Autorka pracy ukazała 
wielowymiarowy charakter tych podróży oraz motywacje, jakie przyświecały dziennikarce 
podczas ich odbywania.75 
 „Podróże Wojciecha Cejrowskiego” to praca napisana przez Wojciecha Grotkiewicza  
w 2012 r. Jego pierwszą wyprawą była w 1985 r. podróż do Meksyku, w której wziął udział przez 
przypadek – został tłumaczem hiszpańskiego podczas wyprawy speleologicznej organizowanej 
przez Uniwersytet Warszawski. Kraj ten ukochał, a gdy następnym razem do niego powrócił 
został wydalony z uczelni za samowolny wyjazd.76 Autor pracy opisał wszystkie odbyte przez 
Cejrowskiego podróże, a mianowicie: w Europie – Szwecję, Portugalię, Hiszpanię, Południowy 
Tyrol, a także Paryż, w którym WC, jak siebie nazywa dziennikarz, gościł 3 razy, jednak nie  
w celach turystycznych. Przedstawił jego peregrynacje do Ameryki Południowej – Meksyk, 
projekt archeologiczny „Mundo – Maya”, gdzie fotografował ruiny starożytnych miast, Salwador, 
Amazonię, w której został uwięziony w jednej z indiańskich wiosek wraz ze swoją towarzyszką, 
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Beatą Pawlikowską.  Poznał okoliczne plemiona, ich zwyczaje, tradycje.77 Grotkiewicz opisał 
również podróż Cejrowskiego do Ziemi Świętej, w której zbiegają się trzy religie: 
chrześcijaństwo, judaizm i islam. Odwiedził tu wiele ważnych dla katolików miejsc- m.in. 
przeszedł boso całą Drogę Krzyżową.78 Kolejnymi destynacjami opisywanymi przez autora są 
Tunezja, Etiopia, Dakar, Sawanna, Gambia, Wyspy Zielonego Przylądka, Kongo i Madagaskar 
znajdujące się w Afryce.79 Podczas tych wszystkich wypraw powstało wiele książek, fotografii, 
programów telewizyjnych, w których dziennikarz starał się przybliżyć barwność odbytych przez 
niego podróży, odzwierciedlić codzienną rzeczywistość panującą w egzotycznych krajach, 
przybliżyć kulturę ludów zamieszkujących najodleglejsze zakątki świata. Autor pracy 
podsumował dziennikarza jako człowieka, który podczas podróży dojrzewa, oswaja lęk i strach, 
poznaje siebie a także drugiego człowieka. Jest osobą wrażliwą na piękno świata, szuka wolności, 
wzbudza zaufanie ludzi., jest otwarty i przyjazny, a z drugiej strony potrafi być cyniczny  
i krytyczny, a do tego wyróżnia się niebywałą inteligencją.80 
 Ostatnią pracą, która opisuje rzeczywiście podjęte wyprawy jest „Podróże Martyny 
Wojciechowskiej” z 2016r., autorstwa Emilii Proksy. Autorka skupiła się na wyprawach 
odbytych w latach 2009-2010, w czasie których powstały dwa sezony programu podróżniczego 
„Kobieta na krańcu świata” realizowanym przez telewizję TVN pod patronatem National 
Geographic.81 W 2009 r. Martyna odwiedziła takie kraje jak: Boliwia, gdzie spotkała się  
z przedstawicielką Indian Ajmara, która oprócz codziennych obowiązków trenowała zapasy.  
W Argentynie poznała poganiaczkę bydła, co jest typowo męskim zajęciem. W Wenezueli 
podczas spaceru po mieście zatrzymywała i namawiała do rozmowy słynące z wielu operacji 
plastycznych kobiety, w tym poznała kilka Miss. W Kambodży, drugim najbardziej 
zaminowanym zaraz po Polsce kraju, bohaterkami reportażu były kobiety saperzy, a w Wietnamie 
wodne handlarki.82 Autorka pracy zaznaczyła, iż program prowadzony przez podróżniczkę ma na 
celu pokazywanie życie kobiet, ich losy, sylwetki, kulturę i obyczaje.83 Powyżej przedstawione 
destynacje oraz rodzaje kobiet, to jedne z wielu opisywanych przez autorkę pracy. Przytaczam je 
po to, aby ukazać różnorodność reportaży przedstawionych przez Proksę. W 2009 r. 
Wojciechowskiej udaje się jeszcze zwiedzić Kenię, Zanzibar oraz Namibię. W kolejnym sezonie 
„Kobiety na krańcu świata” z 2010 r., opisywanym przez studentkę AWF Wojciechowska dotarła 
do takich miejsc jak RPA, Tajlandia, Tanzania, Etiopia, Japonia, Tokio i Borneo. Podczas tych 
podróży dziennikarka przedstawiła ludziom takie osobliwości jak „mamę hipopotamów”, kobietę  
z najdłuższą szyją na świecie, co jest efektem założenia w wieku 5 lat mosiężnego pręta wokół 
szyi, czy przybliżyła kulturę japońskich gejsz.84 W podsumowaniu autorka pracy jednoznacznie 
wskazała, iż podróże odbyte przez Martynę Wojciechowską miały charakter biznesowy. 
Dziennikarka podróżuje w miejsca odległe, niedostępne, natomiast koszty tych wypraw pokrywa 
jedna z największych telewizji w kraju, dla której są kręcone reportaże z odbytych peregrynacji. 
Wojciechowska otrzymała również wynagrodzenie za podjęte trudy, a książki były wydawane 
pod patronatem TVN i National Geographic, w którym piastuje miejsce redaktor naczelnej.  
 Po przedstawieniu wypraw, które miały miejsce w świecie rzeczywistym, w kolejnym 
podrozdziale przedstawię pracę, w których główna akcja, przygody, podróże odbywają się  
w świecie fikcyjnym – literackim oraz wirtualnym. 
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2.2. Podróże literackie i wirtualne. 
 
 Ponieważ 3 spośród 4 zaliczonych do tej kategorii prac dotyczą powieści przygodowych 
przypomnę czym charakteryzuje się ten termin literacki.  
 W „Słowniku terminów literackich” z 1970 widnieje następująca definicja: „Dłuższy, 
fabularny utwór epicki pisany  prozą. Dopuszcza różnorodność tematów, wątków i motywów. 
Odtwarza zwykle duży wycinek rzeczywistości, posługując się swobodną, urozmaiconą 
kompozycją i różnymi środkami artystycznymi. Podział na odmiany tematyczne i kompozycyjne 
przeprowadza się z różnych punktów widzenia, tak że konkretne utwory są często odmianami 
mieszanymi i mogą być charakteryzowane kilkoma określeniami”.85 
 Bardziej rozbudowaną definicję powieści przedstawia „Teoria literatury od A do Z”  
z 2008 roku: „Podstawowy gatunek literacki epiki, utwór o wielowątkowej fabule odznaczający 
się (w odróżnieniu od opowiadania lub noweli) rozbudowanym przedstawionym w niej światem 
tworzonym przez narrację oraz licznymi postaciami, pierwszo- i drugoplanowymi, a także 
epizodycznymi. Ze względu na temat wyróżnia się: powieść autobiograficzną, biograficzną, 
podróżniczą, społeczno-obyczajową, psychologiczną, sensacyjną, kryminalną, miłosną. Ze 
względu na stosunek czasu przedstawionego do czasu powstania utworu: powieść fantastyczną 
(jej odmianą jest powieść fantastyczno-naukowa), historyczną oraz współczesną”.86 
 Z racji tego, iż autorki prac , które zamierzam przedstawić w tym podrozdziale, zaliczyły 
swoje główne źródła drukowane do kategorii powieści podróżniczo – przygodowej, przytoczę 
również definicję powieści podróżniczej: „Odmiana powieści oparta na motywach przygód, 
wrażeń z podróży, opisów przyrody, obyczajów itp. (…)87 
 Głównymi bohaterami powieści badanych przez studentki AWF są żyjące  
świecie literackim postacie fikcyjne. Według Encyklopedii PWN postać literacka to „fikcyjna 
osoba występująca w świecie przedstawionym dzieła literackiego”.88 
  Jako pierwszą przedstawię powstałą w 2019 r. pracę „Podróż przygodowa na podstawie 
powieści Henryka Sienkiewicza «W pustyni i w puszczy»” autorstwa Sonii Pijochy-Migdał. 
Starała się ona odpowiedzieć na pytanie: „Jakie motywy przyświecały Henrykowi 
Sienkiewiczowi w zmierzeniu się z takim typem powieści podróżniczej, czy współcześnie 
obowiązuje turystyka przygodowa i pedagogika przeżyć, i czy da się przypisać taką formułę tej 
powieści?”89 Autorka opisała motywy powstania powieści – jej powstanie splotło się w czasie  
z okresem brutalnej germanizacji dzieci i młodzieży polskiej, wymieniła jej poszczególne 
wydania, a także wspomniała o powstałych na jej podstawie sztukach teatralnych i ekranizacjach.  
Przedstawiła postać głównego bohatera Stasia Tarkowskiego jako najważniejszą postać w całym 
utworze. Głównym motywem powstania tej powieści było stworzenie przez Sienkiewicza rycerza 
– Polaka, który był właśnie Tarkowski. Był chłopcem niezwykle odważnym, o rycerskich 
cechach charakteru, opiekuńczym, religijnym, wyznającym wartości patriotyczne. Czuł się 
odpowiedzialny za swoją towarzyszkę podróży, Nel. Autorka zauważyła, że Sienkiewicz pisząc 
powieść, często stawiał głównego bohatera w trudnych sytuacjach, jednak posiadane przez niego 
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cechy charakteru zawsze pomagają mu wyjść cało z opresji.90 Twórczyni pracy nazwała  
„W pustyni i w puszczy” książką harcerską, ponieważ wartości w niej przedstawione ukazują 
walkę z przeciwieństwami losu i samym sobą. Według autorki Staś był polskim odpowiednikiem 
Robinsona Crusoe. Autorka pracy stwierdziła, że „W pustyni i w puszczy” jest darem dla 
młodzieży, wychowującą przygodą, która ma uświadamiać o wolności człowieka i sile 
przetrwania kultury. Uznaje też za nie bez znaczenia fakt, iż w czasie pojawienia się w literaturze 
postaci Stasia Tarkowskiego na polskich ziemiach powstaje nowy ruch – harcerstwo. Ostatecznie 
autorka zakwalifikowała tą literacką podróż zarówno do turystyki przygodowej, jak i pedagogiki 
przeżyć.91 
 „Przygody Tomka Wilamowskiego jako powieść podróżnicza dla młodzieży”  
z 2016 roku autorstwa Joanny Anety Mirowskiej to kolejna z prac, w których główna akcja toczy 
się w literackim świecie. Dla autorki temat ten był niezwykle intrygujący, ponieważ fikcyjna 
postać Tomka Wilamowskiego stworzona przez pisarza Alfreda Szklarskiego, przenosiła w świat 
podróży i przygód po pięciu kontynentach, co w okresie PRL-u miało ogromne znaczenie -  
w świecie literackim człowiek był wolny, miał swobodę myśli i ducha.92 W swojej pracy 
twórczyni przeprowadziła krótką i wyrywkową analizę podróży fikcyjnego bohatera, których 
destynacją były takie miejsca jak Australia, Afryka, Ameryka Północna, Azja oraz Ameryka 
Południowa. Przedstawiła je jako serię książek o charakterze edukacyjnych, ponieważ z nich 
młodzież mogła dowiedzieć się wielu rzeczy z dziedziny geografii, historii, czy biologii, a przede 
wszystkim wyzwalały w młodych ludziach szeroko pojęty patriotyzm.93 Autorka ukazuje książki 
o Wilamowskim jako duchową wyprawę do dalekich, egzotycznych krajów. Były one 
przeniesieniem podróży w świat fantazji, ukazaniem wolności. Podczas tych literackich 
peregrynacji młody człowiek nie myślał o teraźniejszości. Był to ważny aspekt psychologiczny , 
który podnosił na duchu i dawał nadzieję na lepsze jutro.94 W toku tych rozważań można 
stwierdzić, iż praca autorki dotycząca powieści Szklarskiego odnosi się do pedagogiki przeżyć. 
 W 2018 roku w Zakładzie Historii i Organizacji powstała praca pd. „Podróż przygodowa 
na podstawie cyklu powieści «Pan Samochodzik» Zbigniewa Nienackiego”. Całą seria została 
zaliczona do rodzaju powieści przygodowo-podróżniczej, połączonej z kryminałem. Autorka 
przedstawiła głównego bohatera cyklu – Pana Tomasza, który jest postacią fikcyjną. Wykonywał 
zawód historyka sztuki, dysponował szeroką wiedzą historyczną i przyrodniczą, charakteryzował 
się wysoką kulturą osobistą, był przykładnym obywatelem, który mógł stanowić za wzór godny 
do naśladowania dla młodego człowieka.95 Autorka przedstawia w swojej pracy fragment 
wywiadu ze Zbigniewem Nienackim, w którym pisarz przyznaje, iż stworzył postać pana 
Tomasza, aby stał się on pewnym ideałem dla młodzieży, zachęcającym ją do gromadzenia 
wiedzy i umiejętności.96 W pracy zostają przedstawione w skrócie kolejne tomy cyklu  
z omówieniem ich wszystkich walorów, chociaż autorka pracy i tak za najważniejszy  
z nich uważa wiedzę – „praktycznie w każdej z części Nienacki stara się zaznajomić czytelnika  
z jakąś dziedziną nauki, poszerzyć jego horyzonty”.97 W końcowych rozważaniach twórczyni 
zaznaczyła, że podróże literackie odbyte przez Pana Tomasza można przyporządkować 

                                                           
90 Ibidem, s. 41-44. 
91 Ibidem, s. 52-53. 
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Nienackiego, AWF Kraków 2018. 
96 Ibidem, s. 19. 
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pedagogice przeżyć, ponieważ miały one charakter kształcący, wychowawczy i rozwojowy, 
poszukiwały wzorcu podróżnika na tle uwarunkowań historycznych. Nienacki, podobnie jak jego 
poprzednik Alfred Szklarski, tworzył w okresie komunizmu, więc autorka tej pracy również 
zauważyła w jego powieściach „okno na świat” dla żyjącej w tych czasach młodzieży. Dzięki 
utworzeniu pełnego przygód baśniowego świata pisarz zasponsorował młodym ludziom ucieczkę 
od codzienności, wolność ducha a także dostęp do emocji obcych systemom totalitarnym.98 
 Ostatnią pracą, którą przedstawię jest „Motyw turystyki przygodowej w grach 
komputerowych XXI wieku” z 2019 r., autorstwa Szymona Berusa. Jej temat różni się od 
pozostałych innowacyjnością, ponieważ podróże i przygody opisane przez autora mają miejsce 
w świecie wirtualnym. Autor opisał w niej historię powstawania gier, dokonał ich podziału pod 
względem rodzaju i wieku, a także poruszył tematykę coraz bardziej powszechnego  
w dzisiejszych czasach e-sportu. W analizie jego badań znalazły się 4 gry, które zawierały w sobie 
motyw turystyki przygodowej. Pierwszą z nich była seria  Assasin’s Creed, w której wszystkie 
części są zbudowane na bazie rekonstrukcji realnych miejsc, które odwiedza główny bohater,  
a są to m.in. XII-wieczna Jerozolima czy Damaszek, Italia, Konstantynopol, Ameryka za czasów 
wojny z Indianami oraz XVIII-wieczna Francja.99 
 Kolejną serią gier, którą przedstawił autor jest Tomb Raider, gra przygodowa,  
w której w zależności od części główna bohaterka Lana Croft przemierza świat i stawia czoła 
wielu wyzwaniom, aby odnaleźć zagubioną Atlantydę, legendarny sztylet, kamień filozoficzny, 
włócznię przeznaczenia, Excalibur, młot Thora czy starożytny artefakt. Wśród miejsc, w których 
toczy się akcja Tom Rider znalazło się wiele ciekawych oraz egzotycznych destynacji m.in. 
Ameryka Południowa, Grecja, Egipt, Tybet, Chiny, Wenecja, Nevada w Ameryce, Szkocja, 
Londyn, Kair, Giza, Aleksandria, Rosja, Irlandia, Rzym, Nowy Jork, Ghana, Peru, Japonia, 
Syberia oraz Meksyk.100 
 Trzecią z serii gier przedstawionych przez Berusa jest Uncharted. Jest to gra przygodowa 
widziana z perspektywy trzeciej osoby. Jej głównym bohaterem jest poszukiwacz skarbów, który 
podróżując w czasie udaje się w nieznane, owiane legendami miejsca. Odnajduje skarby 
pochodzące z opowieści realnego świata, zmaga się z wrogami, czyhającymi na niego pułapkami, 
a także rozwiązuje zagadki.101 
 Ostatnią grą, którą przedstawił autor pracy jest Subnautica – gra przygodowa  
z elementami survivalu, w której główny bohater rozbija się na obcej planecie po zderzeniu 
kapsuły statku z powierzchnią wody.  Pozwala ona na doświadczenie podwodnego, pełnego 
przygód świata, w którym na każdym kroku można spotkać niebezpieczeństwo. Berus uznał, że 
turystykę w tej grze możemy odczuć, przebywając na innej planecie, poznając niespotykane 
dotychczas rasy, biomy, a survival jest elementem przygody i poznania nowych rzeczy.102 
 W konkluzji autor pracy zaznaczył, iż motyw turystyki przygodowej był częstokrotnie 
używany podczas tworzenia gier komputerowych. Celem tych gier było wywołanie u gracza 
pewnego rodzaju emocji, przeżyć oraz adrenaliny, chęci eksploracji nowych rzeczy oraz miejsc. 
Zauważono też ogólny wzrost popularności przygodowych gier akcji, w których operować można 
różnymi aktywnościami jak np. wspinanie się, bieganie, pływanie motorówką, poszukiwanie 
skarbów, odkrywanie nowych terenów itd.103 

                                                           
98 Ibidem, s. 39. 
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 Pragnę dodać, iż analizując wszystkie powyższe tematy zauważyłam, jak wielki wpływ 
na turystykę ma upływ czasu. Dla przykładu można tu zestawić dwie  analizowane przez mnie 
prace, a mianowicie „Podróże Polaków do Rzymu w dobie renesansu” wraz z „Motywami 
turystyki przygodowej w grach komputerowych XXI wieku”. W dawnych latach, gdy kraje nie 
były jeszcze rozwinięte, jeżeli człowiek chciał poszerzyć swoje horyzonty, zobaczyć coś nowego 
oraz udać się w nieznane dotąd miejsca, musiał to robić najczęściej pieszo lub konno, ponieważ 
innych możliwości po prostu nie było. Podróże trwały miesiącami oraz latami i rzadko kiedy 
utożsamiane były z przyjemnością i wypoczynkiem. W dzisiejszych czasach świat poszedł tak 
daleko naprzód, że oprócz różnego rodzaju środków lokomocji, człowiek dzięki nowoczesnym 
technologiom jest w stanie przenieść się do dowolnego miejsca na ziemi. Może to robić np. za 
pomocą wspomnianych gier komputerowych, których grafika z roku na rok jest udoskonalana  
i potrafi ukazać świat takim, jaki jest naprawdę. W dobie panującej w dzisiejszych czasach 
pandemii COVID-19 rozpowszechniło się podróżowanie online. Wiele muzeów, budynków, 
atrakcji turystycznych daje możliwość zwiedzenia ich bez wychodzenia z domów. Online można 
zobaczyć m.in. Wielki Mur Chiński, Statuę Wolności, Machu Picchu oraz wiele, wiele innych 
lokalizacji. Nasuwa się tu jednak pewna refleksja – czy poprzez takie „podróże” człowiek może 
zaspokoić swoją naturę, chęć przeżywania przygód, doświadczania. Czy nie zapomni czym jest 
realny, piękny świat? 
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Rozdział 3. Formy turystyki przygodowej lub pedagogiki przeżyć w pracach 
obronionych w Zakładzie Historii i Organizacji Rekreacji 
 
 Od zarania dziejów ludzie podejmowali różne podróże. Największą syntezę form 
podróżowania przedstawił w swoim artykule104 i ostatniej książce105 Dobiesław Dudek. Wyróżnił 
on następujące formy historycznego podróżowania: peregrynacje, pielgrzymki, pątnictwo, 
wędrówki, wojaże oraz spersonifikowane takie jak: krajowidz, pionier, globtroter, obieżyświat. 
W XIX wieku procesy historyczne doprowadziły iż wyodrębniła się nowa forma podróżowania, 
zwana turystyką. Według ustaleń D. Dudka do 1939 r. turystyka uległa podziałowi na trzy formy: 
turystyka związana z kulturą fizyczną, którą możemy określić jako „turystykę plecakową”,  
turystyka sportowa, zwana również taternictwem, a później również alpinizmem oraz turystyka 
biznesowa jako forma działalności gospodarczej państwa. Było to spowodowane wydarzeniami 
w Europie Zachodniej, gdzie podobnie turystyka uległa zróżnicowaniu. Po II wojnie światowej 
turystyka podlegała dalszym przekształceniom. Nie podejmując się wymienienia wszystkich 
rodzajów turystyki, które wyodrębniły się po 1945 r., wymieniam te, które stanowią przedmiot 
moim rozważań, ponieważ występują w badanych przeze mnie pracach studentów AWF  
w Krakowie. W pierwszej kolejności zaliczam do nich historyczną formę podróżowania, zwaną 
Grand Tour, a następnie: turystykę kulturową, biznesową, aktywną, kwalifikowaną  
i przygodową. W związku z tym znając katalog historycznych i współczesnych nowych form 
turystyki, które analizowałam w swojej pracy, spróbujmy je zdefiniować.  
 Antoni Mączak  o Grand Tour pisał: „Angielskiego terminu Grand Tour użyje po raz 
pierwszy dopiero w 1670 roku Richard Lassels, pisząc o Grand Tour of France i the Giro Italy. 
Charakterystyczne określenia: we wszystkich z nich tkwi sens podróży okrężnej po różnych 
trasach, dla poznania krajów. Jest ona «wielka» z racji długości trasy i czasu trwania, a ma być 
także pamiętnym, szczególnym wydarzeniem, podróżą życia. (…) Było przecież tradycją, a nawet 
głównym motywem Grand Tour, zbierać wiadomości o ludach, ich władcach, sile państw  
i odrębności ustrojów. (…) Aż po XVIII wiek, a właściwie po nowoczesną masową turystykę 
rodzinną, społeczność turystów była niemal wyłącznie męska i przeważnie młoda. Wszak podróż 
zagraniczna, trwająca od roku do trzech, miała w XVI-XVIII wieku przygotować młodego 
szlachcica do przyszłej działalności publicznej, w toku której nie było już zazwyczaj czasu na 
wojaże.106 
 Definicja turystyki kulturowej, którą W. Gaworecki określa mianem turystyki kulturalnej 
brzmi: „(…) przemieszczanie się osób z miejsc ich stałego zamieszkania do miejsc atrakcji 
kulturalnych w celu zdobycia nowych informacji i doświadczeń oraz zaspokojenia własnych 
potrzeb. (…) turystyka kulturalna obejmuje zarówno wytwory kultury z przeszłości jak i wytwory 
kultury współczesnej oraz sposoby życia danych grup ludzi lub regionów; obejmuje turystykę 
zorientowaną na dziedzictwo kultury oraz turystykę zorientowaną na sztukę. Przez pojęcie 
turystyki kulturalnej rozumie się każdą formę turystyki, w której są zawarte oferty kulturalne.”107  
 Aby przybliżyć czytelnikowi pojęcie turystyki biznesowej, posłużę się dwiema 
definicjami. Według Gaworeckiego turystyka biznesowa „jest rodzajem turystyki obejmującej 
ogół czynności osób, które podróżują i przebywają w celach służbowych nie dłużej niż rok bez 
przerwy poza swoim zwykłym otoczeniem."108 
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 T. Łobożewicz przedstawia turystykę biznesową jako „(…) podróż w celach handlowych 
a także w innych szeroko pojętych celach służbowych. Podczas takiej podróży jej uczestnicy 
podejmują w czasie wolnym działalność rekreacyjną i turystyczną.109 
 Według dr. Różyckiego turystyka aktywna „(…) jest to forma wymagająca szczególnego 
przygotowania, umiejętności, zastosowania specjalistycznego sprzętu i wykorzystania 
doświadczenia. W literaturze zachodniej do turystyki aktywnej zalicza się kilkadziesiąt różnych 
jej form. Wachlarz zainteresowań turystów i możliwości spędzania aktywnie czasu wolnego 
sprawiają, iż formę tę określa się jako turystykę specjalnych zainteresowań lub turystykę 
specjalistyczną”.110 
 Kolejną definicją, którą pragnę przedstawić jest pojęcie turystyki kwalifikowanej, 
opisane przez T. Łobożewicza. Twierdził on, że „Turystyka kwalifikowana jest największą formą 
specjalizacji turystycznej w wybranej dyscyplinie. Uprawianie jej wymaga specjalnego 
przygotowania psychofizycznego, zahartowania na trudy, umiejętności zachowania się w terenie 
i w obiektach turystycznych, a w niektórych przepadkach potwierdzonej przez właściwe 
organizacje umiejętności posługiwania się sprzętem turystycznym (…). Celem działalności 
turysty kwalifikowanego jest wypoczynek, rekreacja, doskonalenie zdrowia, wydolności  
i sprawności fizycznej oraz wszechstronne poznanie kraju.”111 
 W przedstawionych przez mnie pracach, obronionych w Zakładzie Historii  
i Organizacji Rekreacji AWF w Krakowie, wyodrębniony został również kolejny rodzaj turystyki, 
a mianowicie turystyka przygodowa, której definicja zawiera wiele interpretacji z powodu 
trudności z jednoznacznym sprecyzowaniem pojęcia. Według D. Fennella jest to „(…) 
wypoczynek czynny na wolnym powietrzu, który odbywa się w niezwykłym, egzotycznym, odległym 
bądź dzikim terenie.” 112  
 Podobnie postrzegają turystykę przygodową  S.J. Page i R.K. Dowling, twierdząc, iż jest 
ona nastawiona na aktywność w środowisku przyrodniczym. Ważny jest w niej kontakt  
z przyrodą, który wiąże się z wyzwaniami fizycznymi, ale posiada również elementy 
edukacyjne.113  
 Elementy emocjonalne odgrywają główną rolę przy wyróżnianiu turystyki przygodowej. 
Pogląd taki przedstawia  M. Dufrene, który łączy  przygodę z intelektualnymi, emocjonalnymi  
i duchowymi przeżyciami, ponieważ jest ona związana z odwieczną pokusą odkrywania.114  
 Według A.H. Walle ważnym motywem turystyki przygodowej jest chęć odkrycia 
dalekich, nieznanych miejsc, w celu ich zbadania, poznania oraz poszerzania naukowej wiedzy.115 
Jej wyznacznikiem jest również poziom ryzyka, które odgrywa też ważną role przy ocenianiu 
przeżytych podczas podróży doznań. W zależności od występującego poziomu ryzyka turystykę 
przygodową możemy podzielić na twardą i miękką. W twardej poziom ryzyka jest wysoki, ociera 
się o niebezpieczeństwo obrażeń ciała, czy nawet śmierci. Miękka jest uprawiana przez osoby, 
które są zainteresowane przygodą o mniejszym stopniu ryzyka.116 
 Dlatego M. Durydiwka twierdzi, iż turystyka przygodowa ma charakter subiektywny.  
W zależności od człowieka, dla jednych przygodą mogą być wędrówki po górach, dla innych 
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obserwacja ptaków, dzikiej przyrody, a z kolei dla jeszcze innych rafting po rwących rzekach czy 
ekstremalne skoki na bungee.117  
 T. Łobożewicz w jednym z rozdziałów „Podstaw turystyki” zatytułowanym „Turystyka 
przygodowa” który określa ją mianem „plenerowej rekreacji przygodowej”, która została 
scharakteryzowana przez A. Ewerta jako: „(…) niekonsumpcyjna aktywność rekreacyjna 
odbywająca się w ośrodkach plenerowych, zawierająca elementy ryzyka, realnego czy też 
uświadamianego, której wynik jest nieznany, a wpływ na nią ma zarówno uczestnik, jak i warunki 
środowiskowe.”118  
 J. Swarbrooke sformułował i przedstawić dziesięć cech, które precyzyjnie określają 
turystykę przygodową: 

1. Niepewność rezultatów, stymulująca emocje i zaangażowanie, spowodowana przez 
obecność niebezpieczeństw wywołujących ryzyko oraz nowość form aktywności  
i nieznanych terenów. 

2. Niebezpieczeństwo i ryzyko – fizyczne oraz psychiczne.  
3. Wyzwanie, które zależy od poziomu niebezpieczeństwa, ale i także od umiejętności 

uczestnika. 
4. Oczekiwana nagroda, która może być zarówno celem aktywności, ale także  

i stanem samospełnienia lub szczytowego przeżycia. 
5. Nowość – podejmowanie i doświadczanie nowych rzeczy oraz aktywności. 
6. Stymulacja i podekscytowanie – stymulacja zmysłów oraz oddziaływanie ma umysł, 

fizjologię ciała, emocje. 
7. Ucieczka i odizolowanie – egzotyczne otoczenie, inne kultury, nowe aktywności tworzą 

możliwość oderwania się od rzeczywistości. 
8. Eksploracja i odkrywanie – poznanie samego siebie , poszerzanie wiedzy   

i umiejętności poprzez odkrywanie nowych miejsc i kultur. 
9. Zaabsorbowanie i koncentracja nowymi czynnościami. 
10. Kontrastujące emocje – zestawienie z sobą niepewności, trudności, ryzyka, 

przeplatanymi relaksacją i zadowoleniem.119 
 W pracach obronionych w Zakładzie Historii i Organizacji Rekreacji AWF  
w Krakowie pojawia się również pojęcie pedagogiki przeżyć. Aby je przedstawić, należy zacząć 
od definicji słowa pedagogika – „[gr. país ‘dziecko’, agōgós ‘przewodnik’, paidagōgikē 
‘świadoma działalność wychowawcza’], dyscyplina nauki zajmująca się badaniem szeroko 
rozumianych procesów edukacyjnych (edukacja, wychowanie). (…) Pedagogika jest ujmowana 
jako nauka humanistyczna, która w zakresie edukacji prowadzi badania podstawowe bądź 
stosowane. W pierwszym jej przypadku jej zadaniem staje się opis i analiza procesów 
edukacyjnych, natomiast w drugim – projektowanie i wdrażanie określonych oddziaływań 
wychowawczych (pedagogia).”120  
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 Pierwsze zainteresowanie problematyką turystyki przeżyć nastąpiło na początku lat 
dziewięćdziesiątych XX wieku. Zyskała na popularności dopiero w 1993 r., kiedy to W. Michl  
i B. Heckmair opublikowali swoją książkę pt. „Erleben und Lernen: Einführung in die 
Erlebnispädagogik” („Przeżywanie i uczenie się. Wprowadzenie do pedagogiki przeżyć”). Jej 
definicja na przestrzeni lat ulegała przekształceniom. Ostatecznie została skonstruowana w 2008 
roku przez W. Michla i brzmi: „(…) jest metodą zorientowaną na działanie, która przez 
charakterystyczny proces uczenia się, kiedy młodzi ludzie są postawieni wobec wyzwań 
fizycznych, psychicznych i społecznych, chce wspierać ich rozwój osobowości i uzdalniać od tego, 
aby z odpowiedzialnością kształtowali swoje środowisko życiowe.”121 Wyróżnione zostały pewne 
cechy, które charakteryzują pedagogikę przeżyć i pozwalają na jej odróżnienie: przeważnie jest 
przeprowadzana pod gołym niebem, przestrzenią do nauki jest przyroda, występuje rozbudowana 
aktywność fizyczna, klasyczne sporty są łączone z naturą, praca w grupie jest katalizatorem 
przemiany, przeżycia są poddawane refleksji.122 Gdy większość wymienionych powyżej cech 
zostaje spełniona, możemy mówić o pedagogice przeżyć. Nie odwołują się one do punktu 
końcowego tego rodzaju pedagogiki, natomiast opisują pokonywaną w niej drogę.123 
 Należy wspomnieć również o tzw. łańcuchu pedagogiki przeżyć. Refleksja  
i transfer przeżycia mają pomóc w ustanowieniu go pedagogicznie przydatnym. 
 

 
Fot. 6. Łańcuch pedagogiki przeżyć 

Źródło: https://opoka.org.pl/biblioteka/I/ID/wam_2011_pedagogika_przezyc_00.html, data odczytu: 
19.09.2020r. 

 
 Porównując ze sobą definicje turystyki przygodowej i pedagogiki przeżyć nietrudno 
zauważyć pewne podobieństwa. Obie formy mogą się nawzajem uzupełniać, jednak różnią się 
w kontekście znaczenia. Pedagogikę przeżyć akcentuje minimalizacja ryzyka oraz szczegółowe 
przygotowanie, które ma na celu wykluczenie niepewności  
i nieprzewidywalności, nie wyłączając przy tym subiektywnego poczucia ryzyka u uczestników. 

                                                           
121 W. Michl, Pedagogika przeżyć, Kraków 2011, s. 14. 
122 Ibidem, s. 14. 
123 Ibidem, s. 14. 

https://opoka.org.pl/biblioteka/I/ID/wam_2011_pedagogika_przezyc_00.html
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Bardzo ważną rolę odgrywa tu skupienie się na wnętrzu człowieka.124 Natomiast w turystyce 
przygodowej istnienie elementu ryzyka jest jedną z jej głównych cech charakterystycznych. 
 W celu doprecyzowania przedstawmy formy zdefiniowanych rodzajów turystyki oraz 
elementów pedagogiki przeżyć występujących w pracach napisanych w Zakładzie Historii  
i Organizacji Rekreacji AWF w Krakowie w formie ilustracyjnej, czyli tabelarycznej. 
 
Tab. 4. Formy zdefiniowanych rodzajów turystyki występujących w pracach napisanych 

w Zakładzie Historii i Organizacji Rekreacji AWF w Krakowie. 
Lp. Tytuł i autor pracy Formy turystyki 

uprawiane przez 
bohatera pracy 

Elementy 
pedagogiki 

przeżyć 
1 Motyw turystyki przygodowej w grach 

komputerowych XXI wieku, Sz. Berus 
(2019) 

przygodowa  

2 Podróże Jacka Pałkiewicza, A. Dąbrowa 
(2020) 

przygodowa, aktywna  występuje 

3 Podróże Polaków do Rzymu w dobie 
renesansu A.M. Dyrek (2011) 

Grand Tour  

4 Kazimierz Nowak. (1897-1937 Rowerem 
przez Afrykę, J. Gajdarska (2011) 

przygodowa,  
aktywna, 
biznesowa, kulturowa 

 

5 Podróże Wojciecha Cejrowskiego, W. 
Grotkiewicz (2012) 

kulturowa, biznesowa  

6 Podróż przygodowa na podstawie cyklu 
powieści „Pan Samochodzik Zbigniewa 
Nienackiego”, J. Jędrzejczyk (2018) 

przygodowa występują 

7 Podróże Elżbiety Dzikowskiej na kontynent 
amerykański, J. Kiedrowska (2020) 

przygodowa, biznesowa, 
kulturowa 

 

8 Podróże Jaśka  Meli od Bieguna do 
Bieguna, M. Kowali (2018) 

przygodowa, aktywna, 
kwalifikowana 

występują 

9 Przygody Tomka Wilamowskiego jako 
powieść podróżnicza dla młodzieży, J.A. 
Mirowska (2016) 

przygodowa występują 

10 Wpływ turystyki przygodowej na 
człowieka na podstawie wybranych 
wypraw polarnych Marka Kamińskiego w 
latach 1995-2004, W. Miśkiewicz (2019) 

przygodowa, aktywna, 
kwalifikowana 

występują 

11 Podróże Beaty Pawlikowskiej w świetle 
publikacji wydanych w latach 2009-2013, 
K. Miśtal (2014) 

przygodowa, kulturowa występują 

12 Podróż Henryka Sienkiewicza do Afryki, 
M.M. Mitka (2016) 

Grand Tour,   
Kulturowa, 
przygodowa 

występują 

13 Podróż przygodowa na podstawie powieści 
Henryka Sienkiewicza „W pustyni i w 
puszczy”, S. Pijocha-Migdał (2019) 

przygodowa,  
kulturowa 

występują 

                                                           
124 Ibidem, s. 14-18. 
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14 Podróże Martyny Wojciechowskiej E. 
Proksa (2016) 

biznesowa, kulturowa, 
przygodowa 

 

15 Podróż Henryka Sienkiewicza do Ameryki, 
M. Rosek (2020) 

Grand Tour, 
kulturowa, biznesowa, 
przygodowa 

występują 

 
 Dzięki powyższemu zestawieniu można zaobserwować, iż podróże podejmowane przez 
bohaterów literackich i rzeczywistych przedstawionych w pracach studentów miały charakter 
eklektyczny, który łączy w sobie elementy charakterystyczne dla różnych rodzajów turystyki: 
przygodowej, kulturowej, biznesowej, aktywnej i kwalifikowanej. Jednak najczęściej 
występującymi i powtarzającymi się były elementy turystyki przygodowej, o której napisano 13 
prac licencjackich i magisterskich oraz pedagogiki przeżyć, której cechy charakterystyczne 
możemy dostrzec w 9 pracach napisanych przez studentów Wydziału Turystyki i Rekreacji. 
Stanowią one główny temat badań Zakładu Historii i Organizacji Rekreacji AWF w Krakowie. 
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Zakończenie.  
 
 W roku 2019 na Wydziale Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie otworzono nowy 
kierunek o nazwie Turystyka Przygodowa. Od dłuższego czasu w Zakładzie Historii i Organizacji 
Rekreacji były podejmowane prace licencjackie i magisterskie, które zajmowały się turystyką 
przygodową. Celem tych prac było wsparcie dydaktyczne i naukowe dla nowo powstałego 
kierunku. 
 Dlatego celem mojej pracy było przedstawienie stanu badań w dziedzinie turystyki 
przygodowej w Zakładzie Historii i Organizacji Rekreacji  AWF w Krakowie oraz odpowiedzenie 
na najważniejsze pytanie badawcze: jakie formy turystyki zostały wyodrębnione w podjętych 
pracach. 
 W latach 2011-2020 zostało obronionych 15 prac magisterskich i licencjackich 
poświęconych szeroko rozumianym podróżom. W toku procesu badawczego udało się wydzielić 
prace, które miały charakter podróży historycznej, do niej zaliczamy pracę poświęconą Grand 
Tour Polaków w okresie renesansu do Włoch oraz prace poświęcone podróżom Henryka 
Sienkiewicza. Z nich wynika, że podróż była integralną częścią życia, spełnienia marzeń, przeżyć 
wewnętrznych, poznania świata i czerpania doświadczeń z odbytych podróży, co wypełnia 
definicję Grand Tour.  
 Pozostałe prace, których było 12, dotyczą podróży współczesnych. W świetle moich 
dociekań i obserwacji dało się wyodrębnić takie rodzaje podróżowania jak: turystyka kulturowa, 
biznesowa, aktywna, kwalifikowana i przygodowa, które przeanalizowałam w pracy.  
 Należy również wspomnieć, iż kolejnym dokonanym przeze mnie podziałem, było 
uporządkowanie prac, gdzie głównym kryterium nie była forma turystyki, tylko charakter odbytej 
podróży. W świetle tego podziału udało się wyodrębnić podróże literackie o charakterze 
powieściowym, w których głównych bohaterem był bohater fikcyjny. Zaliczamy do nich prace 
dotyczące Stasia i Nel, powieściowych bohaterów Henryka Sienkiewicza, Pana Samochodzika, 
głównego bohatera powieści Zbigniewa Nienackiego, oraz podróżnika Tomka Wilamowskiego 
przedstawionego w powieściach Alfreda Szklarskiego. Do tych fikcyjnych form podróżowania 
dołączyłam również pracę opisującą motyw turystyki w świecie gier wirtualnych, autorstwa Sz. 
Berusa. 
 Druga grupa podróży to podróże odbyte w świecie rzeczywistym i realnym, a do których 
zaliczamy naszych bohaterów: Henryka Sienkiewicza, Kazimierza Nowaka, Jacka Pałkiewicza, 
Elżbietę Dzikowską, Beatę Pawlikowską, Wojciecha Cejrowskiego, Martynę Wojciechowską, 
Marka Kamińskiego czy Jasia Melę. Głównym kierunkiem ich ekspansji były rejony Ameryki 
Południowej i Północnej, Afryki, Azji, a nawet wyprawy polarne na Biegun Północny  
i Południowy. 
 W świetle przedstawionych prac w dziejach kulturalnego rozwoju społeczeństwa 
polskiego podróż zawsze stanowiła immanentną, czyli przypisaną część życia i w różnych 
epokach spełniała różne funkcje i posiadała różne motywy, ale stanowiła nieodłączny element 
życia, kształcenia, poznawania świata, samodoskonalenia, a w niektórych przypadkach 
zarobkowania i formy przetrwania egzystencjalno-ekonomicznego. 
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https://www.qrc.ac.nz/study/adventure-tourism-management/
http://man.gov.np/page/30/academics/master_of_adventure_tourism_studies_mats_
https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/postac-literacka;3960878.html
https://www.researchgate.net/publication/259117023_Czym_jest_turystyka_przygodowa
https://www.researchgate.net/publication/259117023_Czym_jest_turystyka_przygodowa
https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/pedagogika;3955414.html
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STRESZCZENIE PRACY MAGISTERSKIEJ 
 

Nazwisko i imię studenta: Jędrzejczyk Justyna Oktawia 
Tytuł pracy: Problematyka turystyki przygodowej i pedagogiki przeżyć w badaniach Zakładu 
Historii i Organizacji Rekreacji AWF w Krakowie 
Nazwisko, imię, tytuł naukowy promotora: Dudek Dobiesław, prof. nadzw. dr hab. 
Nazwa Instytutu, Katedry i Zakładu: Wydział Turystyki i Rekreacji, Instytut Rekreacji  
i Sportów Przestrzennych, Zakład Historii i Organizacji Rekreacji 
Rok napisania pracy: 2020 
Opis bibliograficzny pracy:  ilość stron: 40  ilość fot.: 6 
      ilość tab.: 4  ilość poz. bibliogr.: 57 
 
 Celem mojej pracy magisterskiej było przedstawienie problematyki turystyki 
przygodowej i pedagogiki przeżyć w badaniach Zakładu Historii i Organizacji AWF w 
Krakowie. Jako materiał badawczy posłużyło 15 prac licencjackich i magisterskich napisanych i 
obronionych w Zakładzie Historii i Organizacji w latach 2011-2020.  Do głębszej analizy 
wykorzystałam również inne publikacje oraz artykuły naukowe, przybliżające problematykę 
turystyki przygodowej i pedagogiki przeżyć. Konieczne również było wykorzystanie kwerendy 
internetowej przy tworzeniu rozdziału pierwszego. Moja praca opiera się na metodologii nauk z 
zakresu historii. Skorzystałam głównie z metody bezpośredniego i pośredniego ustalania 
faktów. 
 W 2019 roku na Wydziale Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie otworzono nowy 
kierunek o nazwie Turystyka Przygodowa. Od dłuższego czasu w Zakładzie Historii i 
Organizacji Rekreacji AWF w Krakowie powstawały prace dyplomowe , które zajmowały się 
problematyką turystyki przygodowej. Dokonałam analizy tych prac, dzieląc je na grupy według 
kryteriów: formy turystyki uprawianej przez bohaterów prac a także charakteru odbytej przez 
nich podróży. Doszłam do wniosku, iż większość opisywanych przez studentów peregrynacji 
miało charakter eklektyczny, łączący różne  rodzaje turystyki z wyróżnieniem turystyki 
przygodowej oraz pedagogiki przeżyć. Podróż od zawsze była przypisaną część życia i w 
różnych epokach spełniała różne funkcje i posiadała różne motywy, ale stanowiła nieodłączną 
część życia, kształcenia, poznawania świata, samodoskonalenia, a w niektórych przypadkach 
formy zarobku i oraz przetrwania egzystencjalno-ekonomicznego. 
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Kraków, 21.09.2020r. 
 

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha  
w Krakowie 

 
OŚWIADCZENIE 

 
 Ja, Justyna Jędrzejczyk, nr albumu 43487, świadoma odpowiedzialności karnej 
oświadczam, że przedkładana praca magisterska pt. Problematyka turystyki przygodowej i 
pedagogiki przeżyć w badaniach Zakładu Historii i Organizacji Rekreacji AWF w Krakowie 
została napisana przeze mnie samodzielnie. 
 Jednocześnie oświadczam, że ww. praca nie narusza praw autorskich w rozumieniu 
ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, 
Dz. U. z dnia 2002 r. nr 197, poz. 1661) oraz dóbr osobistych chronionych prawe cywilnym. 
 Ww. praca nie zawiera danych i informacji, które uzyskałam w sposób niedozwolony. 
Niniejsza praca nie była wcześniej podstawą żadnej innej urzędowej procedury związanej z 
nadaniem dyplomów uczelni lub tytułów zawodowych. 
Wyrażam zgodę – nie wyrażam zgody* na udostępnienie mojej pracy dla celów naukowych i 
dydaktycznych. 

 
Justyna Jędrzejczyk 

 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

 Oświadczam, że wyrażam zgodę/* nie wyrażam zgody/* na wprowadzenie moich 
danych osobowych do bazy Systemu Plagiat.pl oraz na przetwarzanie wprowadzonych do bazy 
tego systemu danych w zakresie fizycznego utrzymania danych w bazie danych Systemu 
Plagiat.pl w celu umożliwienia Uczelni korzystania  
z Systemu Plagiat.pl. 

 
Justyna Jędrzejczyk 

 
*niepotrzebne skreślić 
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