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Abstract
Motives for participation in mountain kayaking tourism in the context of social status
Background. It has been observed that people have more leisure time than before and
they willingly spend it actively, frequently taking part in kayaking events. The aim of the paper
is to describe motivations for participation in mountain kayaking tourism. Material and
methods. The diagnostic survey method including a questionnaire comprising 22 questions
was used. Results and conclusions. The obtained results showed that the type of employment
played essential role in taking decisions, while education and gender were of minor importance.
Taking the mind off daily duties and tasks at work, discovering and admiring new places, as
well as relaxing in nature were the most common reasons for taking up kayaking tourism.
In turn, the need for being alone and desire to break stereotypes and just feel free were the
least significant motives.
Key words: active sports tourism, mountain kayaking, motivations
Słowa kluczowe: turystyka aktywna, kajakarstwo górskie, motywy

WPROWADZENIE
Zjawisko zwiększającej się ilości czasu wol
nego oraz wzrostu świadomości społeczeń
stwa i troski o własne zdrowie jest cechą
charakterystyczną współczesnego świata
(Mynarski, 2008). Wśród wielu form zago
spodarowania czasu wolnego turystyka ak
tywna odgrywa coraz większą rolę. Zdaniem
Merskiego i Wareckiej (2009, s. 20) turystyka
aktywna jest „pojęciem używanym dla okreś
lenia tych form uprawiania turystyki, które
nie są biernym, pasywnym uczestnictwem
w turystyce, lecz jeszcze niezbyt doskonałym,
aby mogły nosić nazwę turystyki kwalifiko
wanej”. Według Tomika (2013, s. 17) tury
styka aktywna jest „związana z różnego ro
dzaju wyjazdami dwu- lub wielodniowymi
poza miejsce stałego zamieszkania, któ
rych głównym celem jest podejmowanie ak
tywności fizycznej i wejście w interakcję ze
środowiskiem naturalnym i jego specjalis
tycznymi walorami”. Aktywność fizyczna
według Światowej Organizacji Zdrowia to

* Autor korespondencyjny

jakikolwiek ruch ciała związany z pracą
mięśni szkieletowych i towarzyszący mu wy
datek energetyczny (Physical activity..., b.d.).
Turystyka aktywna jest także jedną z form
zaspokajania potrzeb człowieka (Winiarski
i Zdebski, 2008), które stanowi naturalne
ludzkie dążenie. „Źródłem i sternikiem na
szych zachowań jest motywacja. Jest ona
procesem umysłowym, w wyniku którego
pojawia się chęć robienia czegoś. Ta chęć jest
określana mianem motywu, pobudki lub na
pięcia motywacyjnego” (Kopertyńska, 2009,
s. 14). Motywacja jest więc wewnętrznym
mechanizmem wywołującym stan pobudze
nia organizmu i „odpowiedzialnym za pod
jęcie, ukierunkowanie, podtrzymanie i za
kończenie działań” (Łukaszewski, 2000,
s. 427). Natomiast Winiarski (1991, s. 15)
przez pojęcie motywacji turystycznej rozu
mie „konstrukt teoretyczny, wprowadzony
dla oznaczenia organizacji psychicznej uru
chamiającej i sterującej zachowaniem czło
wieka”.
Współcześnie coraz bardziej popularną
formę turystyki aktywnej stanowi górska
turystyka kajakowa. Może być ona uprawiana
przez „wszystkich bez względu na wiek, płeć
i stan zamożności” (Cholewa, 2014, s. 196).
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Turystyka kajakowa jest atrakcyjna między
innymi dzięki swoim walorom emocjonal
nym, zdrowotnym, poznawczym i wycho
wawczym. Wielu turystów decyduje się na tę
formę turystyki, ponieważ daje ona szansę
na oderwanie się od problemów dnia codzien
nego, umożliwia odpoczynek i regenerację
sił psychicznych, a bezpośredni „kontakt z
przyrodą sprawia, że kajakarz zaczyna ją ro
zumieć i szanować” (Cholewa, 2014, s. 196).
Kajakarstwo pozwala również na przeżycie
przygody i ryzyka związanego z pokonywa
niem rwących rzek górskich, zawierających
liczne naturalne przeszkody, które wyma
gają od turysty posiadania odpowiednich
umiejętności oraz dużej sprawności fizycz
nej i psychicznej. Poza tym turystyka kaja
kowa wszechstronnie kształtuje układ mięś
niowy, hartuje organizm, wyrabia charakter,
uczy samodzielności oraz zmusza do uwagi
i szybkiej orientacji (Drabik, 1991). Ponadto
daje ona ogromną satysfakcję z własnych do
konań oraz zwiększa pewność siebie i wiarę
we własne możliwości. Rozwija także poczu
cie koleżeństwa, solidarności i wspólnoty,
utrwala więzi, buduje szacunek i zaufanie
oraz uczy odpowiedzialności za całą grupę.

MATERIAŁ I METODY
Badania przeprowadzono w maju 2016 r.
wśród uczestników LI Międzynarodowego
Spływu Kajakowego na Popradzie, organi
zowanego przez Stowarzyszenie Organiza
torów Turystyki i Rekreacji DUNAJEC. Spływ
ten figuruje w kalendarzu imprez kajako
wych wydawanym przez Polski Związek
Kajakowy. Rzeka Poprad, mająca swój po
czątek w słowackiej części Tatr Wysokich
i wpływająca do Dunajca, jest zaliczana
według klasyfikacji PTTK do rzek górskich
(Kułakowski, b.d.).
W badaniach wzięło udział 29 respon
dentów, wśród których liczniejszą grupę
stanowili mężczyźni (69%). Uczestnikami
były osoby w wieku 48–76 lat. Średnia wieku
badanych wyniosła 62 ± 7,53 lata. Więk
szość respondentów posiadała wykształcenie
wyższe (55%) lub średnie (38%) (ryc. 1).
Największą grupę badanych stanowili
emeryci, renciści oraz pracownicy biurowi.
W badaniach brali udział również menedże
rowie, pracownicy fizyczni, lekarze medycy
ny, pielęgniarki, konsultanci oraz technicy
(ryc. 2).
zawodowe

CEL BADAŃ
Uwzględniając znaczącą rolę turystyki ak
tywnej w profilaktyce zdrowia oraz wzrost
popularności kajakarstwa górskiego, autorzy
postawili sobie za cel określenie motywów
podejmowania górskiej turystyki kajakowej
w zależności od wybranych elementów sta
tusu społecznego. Przed przystąpieniem do
badań sformułowano następujące pytania
badawcze:
1. Jakie są najczęstsze motywy podej
mowania górskiej turystyki kajakowej przez
turystów kajakarzy?
2. Jakie są różnice pomiędzy wyborem
poszczególnych motywów przez kobiety i męż
czyzn?
3. Czy wykształcenie i status zawodo
wy różnicują motywy uprawiania górskiej
turystyki kajakowej?

średnie
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7%

38%

55%

Ryc. 1. Respondenci według wykształcenia
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statystyczne. Do określenia zależności po
między zmiennymi zastosowano test zgod
ności 2. Przyjęto poziom istotności = 0,05.
Obliczenia wykonano z zastosowaniem pro
gramu komputerowego Statistica.

łódzkie
7%

WYNIKI
małopolskie
24%

mazowieckie
4%

Ryc. 3. Respondenci według województw

wieś
17%
małe miasto (poniżej 25 tys.
mieszkańców)

48%

21%
14%

średnie miasto (25-100 tys.
mieszkańców)
duże miasto (powyżej 100 tys.
mieszkańców)

Ryc. 4. Respondenci według miejsca
stałego zamieszkania

Najwięcej respondentów pochodziło z wo
jewództwa pomorskiego (31%) oraz małopol
skiego (24%) i śląskiego (17%). Dużą grupę
wśród badanych stanowiły także osoby z wo
jewództwa kujawsko-pomorskiego oraz łódz
kiego. Dokładny rozkład respondentów we
dług województw przedstawiono na rycinie 3.
Prawie połowa respondentów pochodziła
z dużych miast, natomiast 21% badanych
było mieszkańcami małych miast, 17% – wsi,
a 14% – średnich miast (ryc. 4).
W badaniach zastosowano metodę son
dażu diagnostycznego z wykorzystaniem
kwestionariusza ankiety skonstruowanego
na podstawie Kwestionariusza Motywacji
Udziału w Turystyce Aktywnej autorstwa
Tomika (2013). Kwestionariusz składał się
z 22 twierdzeń dotyczących motywów upra
wiania górskiej turystyki kajakowej oraz z
metryczki charakteryzującej respondentów.
Do oceny znaczenia poszczególnych czyn
ników zastosowano 5-stopniową skalę Li
kerta (Goode i Hatt, 1965). Badania zostały
poprzedzone badaniami pilotażowymi, w któ
rych zweryfikowano rzetelność oraz trafność
zastosowanego narzędzia badawczego. Uzys
kane odpowiedzi poddano analizie jakościo
wej i ilościowej, obliczając podstawowe miary

Uzyskane wyniki badań przedstawiono w ta
belach 1 i 2. Przeprowadzona analiza wyka
zała, że największe znaczenie, zarówno dla
kobiet, jak i mężczyzn, miał motyw zwią
zany z możliwością podziwiania pięknych
krajobrazów oraz czerpanie ogromnej przy
jemności z uprawiania tej formy turystyki.
Duży wpływ na wybór tej formy aktywności
turystycznej, szczególnie wśród mężczyzn,
miała również chęć poznawania nowych
miejsc oraz – często wskazywana przez ko
biety – ochota, by oderwać się od codziennych
obowiązków i problemów. Należy podkreślić,
że zerowe odchylenie standardowe, jak też
najwyższa minimalna wartość wskazują, że
możliwość podziwiania pięknych krajobra
zów miały dla wszystkich respondentów naj
większe znaczenie. Poza tym uczestnicy ba
dania przywiązywali bardzo dużą wagę
zarówno do wcześniej wspomnianych mo
tywów, jak i do możliwości przeżycia przy
gody, które uzyskały wartość minimalną 3.
Na dalszych pozycjach znalazły się takie czyn
niki, jak chęć poprawy zdrowia czy podnie
sienia własnej sprawności fizycznej, możli
wość zawarcia nowych znajomości oraz
potrzeba rozrywki i zabawy.
W analizach uwzględniono również mo
tywy wybierane najrzadziej. Zarówno w gru
pie mężczyzn, jak i kobiet, była to chęć spę
dzenia czasu w samotności oraz możliwość
pozostania w zgodzie z normami i stereoty
pami panującymi w środowisku. Również
dążenie do zaimponowania innym i uzyska
nia z ich strony aprobaty było mało istotne dla
badanych. Warto również zwrócić uwagę
na to, że największe zróżnicowanie wśród
respondentów pojawiło się przy motywach
związanych z potrzebą spędzania czasu w
samotności (V = 1,03) oraz z możliwością
pozostania w zgodzie z panującymi stereoty
pami i normami obowiązującymi w środo
wisku środowisku (V = 0,97), a także z chę
cią zaimponowania innym i uzyskania ich
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SD

Motywy

Minimum
Maksimum

Lp.

Średnia

Tab. 1. Motywy uprawiania górskiej turystyki kajakowej

1. Dzięki górskiej turystyce kajakowej można podziwiać piękne krajobrazy

4,00 4 4 0,00

2. Uprawianie górskiej turystyki kajakowej sprawia ogromną przyjemność

3,97 3 4 0,19

3. Górska turystyka kajakowa umożliwia poznawanie nowych miejsc

3,90 3 4 0,31

4. Uprawiając górską turystykę kajakową, można oderwać się
od codziennych obowiązków i problemów

3,90 3 4 0,31

5. Górska turystyka kajakowa pozwala na przeżycie przygody

3,83 3 4 0,38

6. Uprawianie górskiej turystyki kajakowej podnosi sprawność fizyczną

3,66 2 4 0,61

7. Górska turystyka kajakowa wpływa korzystnie na zdrowie

3,66 2 4 0,67

8. Górska turystyka kajakowa umożliwia zawarcie nowych znajomości
i pozyskanie nowych przyjaciół

3,55 1 4 0,83

9. Górska turystyka kajakowa zaspokaja potrzebę rozrywki i zabawy

3,52 2 4 0,57

10. Górska turystyka kajakowa wyładowuje negatywne emocje i sprawia,
że jest się odprężonym

3,48 0 4 0,95

11. Uprawianie górskiej turystyki kajakowej jest dobrą okazją do nabycia
nowych umiejętności

3,17 0 4 1,26

12. Dzięki górskiej turystyce kajakowej można spędzić czas z najbliższymi

3,17 0 4 1,28

13. Górska turystyka kajakowa daje możliwość sprawdzenia siebie

2,93 0 4 1,28

14. Górska turystyka kajakowa umożliwia zdobywanie oraz pogłębianie
wiedzy

2,83 0 4 1,07

15. Górska turystyka kajakowa umożliwia rywalizację

2,62 0 4 1,37

16. Dzięki górskiej turystyce kajakowej można zwiększyć pewność siebie
i poczucie własnej wartości

2,52 0 4 1,43

17. Górska turystyka kajakowa zaspokaja potrzebę przynależności
do konkretnej grupy

2,34 0 4 1,40

18. Górska turystyka kajakowa jest okazją do samorealizacji i spełniania
ambicji

2,21 0 4 1,37

19. Górska turystyka kajakowa umożliwia przebywanie w miejscach,
w których nie byli znajomi

2,17 0 4 1,44

20. Dzięki uprawianiu górskiej turystyki kajakowej można zaimponować
innym i uzyskać ich aprobatę

1,86 0 4 1,38

21. Górska turystyka kajakowa umożliwia pozostanie w zgodzie z panującymi
stereotypami i normami obowiązującymi w środowisku

1,48 0 4 1,43

22. Dzięki uprawianiu górskiej turystyki kajakowej można spędzić czas
w samotności

1,38 0 4 1,42

aprobaty (V = 0,74). Z danych zamieszczo
nych w tabeli 1 wynika, że rzadko wybiera
nym motywem była również potrzeba samo
realizacji i spełniania własnych ambicji oraz
chęć przynależności do konkretnej grupy.
Kolejny etap badań stanowiło określenie
związku pomiędzy motywami a wybranymi

cechami społecznymi. Istotne statystycznie
zależności stwierdzono między rodzajem mo
tywu a statusem zawodowym. Zauważono,
że motyw związany z oderwaniem się od co
dziennych obowiązków i problemów był naj
częściej wybierany przez emerytów, renci
stów, lekarzy, menedżerów, pracowników
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Tab. 2. Motywy uprawiania górskiej turystyki kajakowej z podziałem na płeć

SD

minimum
maksimum

średnia

Mężczyźni

SD

Motywy

minimum
maksimum

Lp.

średnia

Kobiety

1. Dzięki górskiej turystyce kajakowej można podziwiać
piękne krajobrazy

4,00 4 4 0,00 4,00 4 4 0,00

2. Uprawianie górskiej turystyki kajakowej sprawia ogromną
przyjemność

4,00 4 4 0,00 3,95 3 4 0,22

3. Uprawiając górską turystykę kajakową, można oderwać się 4,00 4 4 0,00 3,85 3 4 0,37
od codziennych obowiązków i problemów
4. Górska turystyka kajakowa umożliwia poznawanie
nowych miejsc

3,89 3 4 0,33 3,90 3 4 0,31

5. Górska turystyka kajakowa pozwala na przeżycie przygody 3,89 3 4 0,33 3,80 3 4 0,41
6. Uprawianie górskiej turystyki kajakowej podnosi
sprawność fizyczną

3,78 3 4 0,44 3,60 2 4 0,68

7. Górska turystyka kajakowa wyładowuje negatywne emocje 3,78 3 4 0,44 3,35 0 4 1,09
i sprawia, że jest się odprężonym
8. Górska turystyka kajakowa wpływa korzystnie na zdrowie

3,67 2 4 0,71 3,65 2 4 0,67

9. Górska turystyka kajakowa umożliwia zawarcie nowych
znajomości i pozyskanie nowych przyjaciół

3,67 1 4 1,00 3,50 1 4 0,76

10. Górska turystyka kajakowa zaspokaja potrzebę rozrywki
i zabawy

3,56 3 4 0,53 3,50 2 4 0,61

11. Uprawianie górskiej turystyki kajakowej jest dobrą okazją
do nabycia nowych umiejętności

3,33 0 4 1,32 3,10 0 4 1,25

12. Dzięki górskiej turystyce kajakowej można spędzić czas
z najbliższymi

3,33 0 4 1,32 3,10 0 4 1,29

13. Górska turystyka kajakowa daje możliwość sprawdzenia
siebie

3,00 1 4 1,00 2,90 0 4 1,41

14. Górska turystyka kajakowa umożliwia zdobywanie
oraz pogłębianie wiedzy

3,00 2 4 0,50 2,75 0 4 1,25

15. Górska turystyka kajakowa umożliwia rywalizację

3,00 0 4 1,22 2,45 0 4 1,43

16. Dzięki górskiej turystyce kajakowej można zwiększyć
pewność siebie i poczucie własnej wartości

2,67 0 4 1,50 2,45 0 4 1,43

17. Górska turystyka kajakowa zaspokaja potrzebę
przynależności do konkretnej grupy

2,44 0 4 1,51 2,30 0 4 1,38

18. Górska turystyka kajakowa jest okazją do samorealizacji
i spełniania ambicji

2,44 0 4 1,51 2,10 0 4 1,33

19. Górska turystyka kajakowa umożliwia przebywanie w
miejscach, w których nie byli znajomi

1,89 0 4 1,54 2,30 0 4 1,42

20. Dzięki uprawianiu górskiej turystyki kajakowej można
zaimponować innym i uzyskać ich aprobatę

1,78 0 4 1,39 1,90 0 4 1,41

21. Górska turystyka kajakowa umożliwia pozostanie
w zgodzie z panującymi stereotypami i normami
obowiązującymi w środowisku

1,56 0 4 1,59 1,45 0 4 1,39

22. Dzięki uprawianiu górskiej turystyki kajakowej można
spędzić czas w samotności

1,00 0 4 1,32 1,55 0 4 1,47

64

ROZPRAWY NAUKOWE
AWF WE WROCŁAWIU

2016, 55

biurowych oraz pracowników fizycznych
(wartość p dla testu 2 wyniosła 0,0146).
Również chęć wyładowania negatywnych
emocji (p = 0,0014) oraz potrzeba rozrywki
i zabawy (p = 0,0015) były najczęściej wybie
rane przez tę grupę respondentów. Różnice
statystycznie istotne stwierdzono także w
przypadku motywu związanego z czerpaniem
ogromnej przyjemności z uprawiania turys
tyki kajakowej (p = 0,0003). Niemal wszyscy
uczestnicy udzielili odpowiedzi „zdecydo
wanie tak”, jedynie technicy zaznaczyli od
powiedź „raczej tak”. Ponadto zauważono
różnicę istotną statystycznie przy motywie
związanym z chęcią spędzenia czasu z naj
bliższymi, ponieważ tylko konsultanci oraz
technicy wybierali odpowiedź „zdecydo
wanie nie” (p = 0,0006). Porównania odpo
wiedzi kobiet z opiniami mężczyzn okazały
się statystycznie nieistotne, a wartości p dla
testu zgodności 2 były wyższe niż 0,1202.
Również między rodzajem motywacji a wy
kształceniem analiza statystyczna nie wy
kazała istotnego zróżnicowania (p > 0,05).
DYSKUSJA
Wyniki przeprowadzonych badań wskazują,
że najczęściej wybieranym motywem skła
niającym do uprawiania górskiej turystyki
kajakowej była chęć oderwania się od co
dziennych obowiązków i problemów, moż
liwość poznawania nowych miejsc i podziwia
nia pięknych krajobrazów, a także czerpanie
przyjemności z uprawiania tej formy turys
tyki. Na podstawie powyższych danych można
stwierdzić, że respondenci uprawiają turys
tykę kajakową głównie po to, aby odciąć się
od monotonii życia codziennego, odpocząć
i się zrelaksować, a także aby doznać nowych
wrażeń estetycznych oraz czerpać przyjem
ność z poznawania i odkrywania nieznane
go. Warto również zwrócić uwagę, że od
powiedzi mężczyzn i kobiet nie różniły się
w tym zakresie. Podobne wyniki uzyskali
Zarzycki i Bigiel (2007) w badaniach doty
czących motywów i barier podejmowania
turystyki kajakowej na rzekach górskich. Tu
najczęściej wybieranymi czynnikami skłania
jącymi do uprawiania kajakarstwa górskiego
były: chęć oderwania się od codziennych

B. Hawryluk, J. Cholewa
Motywy uprawiania turystyki kajakowej

obowiązków oraz miejsca stałego zamieszka
nia, potrzeba wypoczynku i zregenerowania
sił biofizycznych oraz pragnienie odczuwa
nia przyjemności płynącej z wędrówki. Naj
większe znaczenie w tych badaniach miał
jednak motyw związany z poszukiwaniem
przygody i ryzyka czy też uświadomionej
walki z żywiołem. Badania przeprowadzone
przez McKay (2014, s. 64–65) wśród osób
uprawiających kajakarstwo i rafting wyka
zały, że prawie wszyscy respondenci naj
częściej podejmowali te formy aktywności
fizycznej, ponieważ „byli od tego uzależ
nieni”. Na dalszej pozycji znalazły się nastę
pujące czynniki: „aby poczuć adrenalinę”,
„aby doświadczyć mocnych wrażeń”, „dla
zabawy”, „aby zdobyć nowe doświadczenie”
oraz „aby nabyć nowe umiejętności”, a także
„z miłości do aktywności”. Kilku responden
tów zaznaczyło też, że kajakarstwo to dla nich
„całe życie”. W badaniach prezentowanych
w pracy motywy związane z potrzebą roz
rywki i zabawy oraz chęcią przeżycia przy
gody nie miały największego znaczenia. Wy
nika to być może z tego, że w badaniach
wzięły udział głównie osoby starsze, wszyscy
respondenci byli bowiem w wieku 48–76 lat,
przy czym średnia wieku wyniosła 62 lata.
Warto również wspomnieć, że badania To
mika i Hadzika (2013) dotyczące motywów
uprawiania turystyki aktywnej przez studen
tów wykazały, iż największą rolę odgrywały
tu czynniki społeczne, takie jak aktywny wy
poczynek w gronie przyjaciół i potrzeba kon
taktu z ludźmi, oraz czynniki zdrowotne,
np. chęć poprawy i utrzymania zdrowia.
Z przeprowadzonej analizy wynika, że
najmniejsze znaczenie miał dla badanych
motyw związany z chęcią spędzenia czasu
w samotności, możliwość pozostania w zgo
dzie z panującymi stereotypami i normami
obowiązującymi w środowisku oraz chęć za
imponowania innym i uzyskania ich apro
baty. Na tej podstawie można wnioskować,
że większość turystów uprawiających kaja
karstwo nie przejmuje się zdaniem i opinią
innych ludzi oraz nie ma potrzeby chwale
nia się innym swoimi osiągnięciami. Jednak
duże wartości odchylenia standardowego
osiągnięte przy niektórych motywach wska
zują, że znalazły się osoby, które uprawiały
kajakarstwo po to, aby pozostać w zgodzie
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z normami obowiązującymi w ich otoczeniu,
aby odwiedzać miejsca, w których nie byli ich
znajomi, oraz by zwiększyć pewność siebie
i poczucie własnej wartości. Podobne wy
niki uzyskali Tomik i Hadzik (2013), którzy
stwierdzili, że najrzadziej wybieranymi przez
studentów motywami była chęć zaimpono
wania innym poprzez uprawianie turystyki
aktywnej oraz renoma miejsca, po którym
się wędruje. Z kolei w badaniach przeprowa
dzonych przez Zarzyckiego i Bigiela (2007)
najrzadziej wybieranym motywem uprawia
nia kajakarstwa przez turystów było podtrzy
manie znajomości czy tradycji rodzinnych.
Ponadto z zebranego w niniejszej pracy
materiału wynika, że płeć oraz wykształce
nie nie miały istotnego wpływu na wybór
motywu podejmowania górskiej turystyki
kajakowej przez respondentów. Dużą zależ
ność natomiast zauważono między wyborem
niektórych motywów a statusem zawodo
wym. Emeryci, renciści, lekarze, menedże
rowie, pracownicy biurowi oraz pracowni
cy fizyczni częściej niż inni wybierali takie
motywy, jak chęć oderwania się od codzien
nych obowiązków i problemów oraz wyłado
wania negatywnych emocji, a także potrzeba
rozrywki i zabawy. Z kolei tylko konsultanci
oraz technicy zaznaczyli, że zdecydowanie nie
uprawiają turystyki kajakowej, aby spędzić
czas z najbliższymi.
Podsumowując badania przedstawione
w pracy, jak i wyniki innych autorów, można
stwierdzić, że turystyka kajakowa jest atrak
cyjną formą aktywnego spędzania czasu
wolnego. Pozwala oderwać się od problemów
i monotonii dnia codziennego, umożliwia
odpoczynek na łonie natury, stwarza okazję
do poznania nowych miejsc i zachwycania
się nimi. Daje szansę na przeżycie przygody,
na doświadczenie ryzyka i innych silnych
wrażeń, a także – jak to pokazały niektóre ba
dania – może stać się pasję na całe życie.
wnioski
1. Najczęstszymi motywami (zarówno
wśród kobiet, jak i wśród mężczyzn) skła
niającymi do uprawiania górskiej turystyki
kajakowej była możliwość podziwiania pięk
nych krajobrazów i poznawania nowych
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miejsc, chęć oderwania się od codziennych
obowiązków i problemów oraz czerpanie przy
jemności z uprawiania tej formy turystyki.
2. Najmniej istotnymi motywami upra
wiania górskiej turystyki kajakowej, i to za
równo u kobiet, jak i mężczyzn, okazała się
potrzeba spędzenia czasu w samotności,
możliwość pozostania w zgodzie ze stereo
typami i normami obowiązującymi w środo
wisku oraz chęć zaimponowania innym
i uzyskanie ich aprobaty.
3. Rodzaj wykonywanego zawodu sta
tystycznie istotnie różnicował odpowiedzi
respondentów. Uprawianie kajakarstwa gór
skiego w celu oderwania się od codziennych
obowiązków i problemów oraz wyładowania
negatywnych emocji, a także dla rozrywki
i zabawy było najczęściej wskazywane przez
emerytów, rencistów, lekarzy, menedżerów,
pracowników biurowych oraz pracowników
fizycznych. Ponadto tylko konsultanci i tech
nicy stwierdzali, że motyw związany z chę
cią spędzenia czasu z najbliższymi jest dla
nich nieistotny.
4. Płeć oraz wykształcenie nie miały sta
tystycznie istotnego wpływu na motywy
podejmowania górskiej turystyki kajakowej.
BIBLIOGRAFIA
Cholewa, J. (2014). Demand determinants of kayak
tourism in Upper Silesia region in Poland.
W: Sport Tourism. New Challenges in a Globalized World (s. 195–201). Sport Tourism
Conference: STC’14. Proceedings E-book.
Drabik, J. (1991). Kajakarstwo – teoria i praktyka
– sport, turystyka i rekreacja. Gdańsk: AWF.
Goode, W.J., Hatt, P.K. (1965). Metody pomiaru
w badaniach socjologicznych. W: S. Nowak
(red.), Metody badań socjologicznych (s. 259–
274). Warszawa: PWN.
Kopertyńska, M.W. (2009). Motywowanie pracowników – teoria i praktyka. Warszawa: Placet.
Kułakowski, M. (b.d.). Główny Wododział Euro
pejski w Karpatach. Centralny Ośrodek Tu
rystyki Górskiej PTTK. Pobrano 07.06.2016 r.
z: http://www.cotg.pttk.pl/encyklopedia_
tresc.php?id=157&szukaj=#
Łukaszewski, W. (2000). Motywacja w najważniej
szych systemach teoretycznych. W: W. Strelau
(red.), Psychologia: podręcznik akademicki, t. 2,
Psychologia ogólna (s. 427–440). Gdańsk: GWP.
McKay, T.J.M. (2014). White water adventure
tourism on the Ash River, South Africa. Afri-

66

ROZPRAWY NAUKOWE
AWF WE WROCŁAWIU

2016, 55

can Journal for Physical, Health Education, Recreation and Dance, 20(1), 52–75.
Merski, J., Warecka, J. (2009). Turystyka kwalifikowana. Turystyka aktywna. Warszawa: Al
mamer.
Mynarski, W. (2008). Tendencje i uwarunkowania
rozwoju współczesnej rekreacji i turystyki.
W: W. Mynarski (red.), Teoretyczne i empiryczne
zagadnienia rekreacji i turystyki (s. 11–157).
Katowice: AWF.
Physical activity (b.d.). World Health Organiza
tion. Pobrano 05.06.2016 r. z: http://www.
who.int/topics/physical_activity/en/
Tomik, R. (2013). Znaczenie turystyki aktywnej
i jej rozumienie w kontekście dotychczasowych
koncepcji podziałów turystyki. W: R. Tomik
(red.), Turystyka aktywna w województwie
śląskim: wybrane zagadnienia (s. 11–23). Ka
towice: AWF.
Tomik, R., Hadzik, A. (2013). Motywy uprawiania
turystyki aktywnej przez studentów. W: A. Ra
pacz (red.), Gospodarka turystyczna w regionie: rynek turystyczny – współczesne trendy,
problemy i perspektywy jego rozwoju. Prace na
ukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, 304
(s. 339–346). Wrocław: UE.
Winiarski, R. (1991). Motywacja aktywności rekreacyjnej człowieka. Wydawnictwo Monogra
ficzne, 45. Kraków: AWF.
Winiarski, R., Zdebski, J. (2008). Psychologia turystyki. Warszawa: Wydawnictwa Akademic
kie i Profesjonalne.
Zarzycki, P., Bigiel, W. (2007). Motywy i bariery
podejmowania kajakowej turystyki na rzekach
górskich. Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku, 11(2), 278–284.

Praca wpłynęła do Redakcji: 23.06.2016
Praca została przyjęta do druku: 28.10.2016
Adres do korespondencji:
Bogusława Hawryluk
Katedra Turystyki i Prozdrowotnej Aktywności Fizycznej
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki
ul. Mikołowska 72A
40-065 Katowice
e-mail: bogusiahawryluk@gmail.com

B. Hawryluk, J. Cholewa
Motywy uprawiania turystyki kajakowej

