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„Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie
Jako smakujesz, aż się zepsujesz”
Jan Kochanowski

Wstęp

Jedną z centralnych wartości człowieka jest zdrowie. Rozumiane jako „pełnia 
dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie wyłącznie brak cho-
roby lub niedomagania”1, ciągle budzi definicyjne kontrowersje. Jak twierdzi 
Leon Jabłoński, „w literaturze przedmiotu można odnaleźć około 120 defi-
nicji zdrowia”2. Wynika to z faktu, że inaczej pojmują je filozofowie, ina-
czej psycholodzy, pedagodzy, socjolodzy, a jeszcze inaczej lekarze. Definicję 
godzącą liczne poglądy zaproponował Christoph Boorse, uznając, że „zdro-
wie to zdolność i gotowość każdej części organizmu człowieka do podjęcia 

 1 Zob . Konstytucja Światowej Organizacji Zdrowia . Dokumenty podstawowe 1975, www .
who .un .org .pl/common/files_download .php?fid=15 (dostęp: 06 .06 .2015) .

 2 L . Jabłoński, Mierniki zdrowia, [w:]  Zdrowie w  medycynie i  naukach społecznych, pod 
red . T . B . Kulik, I . Wrońskiej, Stalowa Wola 2000, s . 40 .
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w normalnych warunkach mikro- i makrośrodowiska wszystkich typowych 
czynności z wystarczającą wydolnością”3. Zatem bez względu na przebyte 
choroby, urazy, niedomagania, częściową utratę funkcjonalności anatomicz-
nej (np. brak jednej nogi) czy też fizjologicznej (np. zmniejszona pojemność 
płuc) organizm wykona „przeciętnie przewidywane czynności z przeciętną, 
zadowalającą wydolnością i skutecznością”4. Takie rozumienie pojęcia (zdro-
wia) pozwala objąć nim także ludzi z dysfunkcjami organizmu. Różnica mię-
dzy osobami pełnosprawnymi a niepełnosprawnymi wydaje się polegać na 
nierzadko przypisywanej tym ostatnim tzw. „roli chorego”.

Ogólna definicja osoby z niepełnosprawnością mówi, iż jest to „osoba 
o naruszonej sprawności psychofizycznej, powodującej ograniczenia funkcjo-
nalnej sprawności lub aktywności życiowej”5. Jednak uszkodzenie organizmu 

„nie oznacza jeszcze, że ktoś staje się osobą niepełnosprawną”6, ale jest czynni-
kiem zwiększającym „ryzyko bycia dysfunkcjonalnym”7. Należy podkreślić, że 
problem niepełnosprawności jest wielowymiarowy i nie można go sprowadzać 
tylko do uszkodzeń jakichś funkcji organizmu, a co za tym idzie obniżenia się 
poziomu funkcjonowania osoby z tytułu ich wystąpienia. Nie mniej istotnymi 
są m.in. takie czynniki jak zróżnicowana struktura osobowości osób z niepeł-
nosprawnością czy też (a może przede wszystkim) sposób zagospodarowania 
przestrzeni i środowiska fizycznego. Ciągle jeszcze liczne bariery architekto-
niczne w przestrzeni, brak dostępności do budynków mieszkalnych, instytucji 
użyteczności publicznej, komunikacji i transportu publicznego, krótko mówiąc: 
organizacja życia społecznego nie sprzyja pomnażaniu zasobów społecznych, 
ekonomicznych, psychologicznych, także zdrowotnych osób z niepełnospraw-
nością. Funkcjonalna strona niepełnosprawności i aktywność własna osób nie 
w pełni sprawnych są priorytetami w rozpoznawaniu (rozumieniu) niepełno-
sprawności. Zatem zjawiska tego nie należy traktować jako stanu zbliżonego 
do choroby, ale odwrotnie – jako stan zbliżony do zdrowia8.

Bazując na koncepcji zdrowia zaproponowanej przez WHO (wraz 
z uwzględnieniem wszelkich działań inicjowanych przez tę organizację w kie-

 3 Za: L . Jabłoński, Mierniki zdrowia, dz . cyt ., s . 41 .
 4 L . Jabłoński, Mierniki zdrowia, dz . cyt ., s . 41 .
 5 Ekspertyza. Sytuacja ludzi niepełnosprawnych i  stan rehabilitacji w  PRL, pod red . 

M . So kołowskiej, Warszawa 1980, s . 35 .
 6 S . Kowalik, Psychologia rehabilitacji, Warszawa 2007, s . 47 .
 7 S . Kowalik, Psychologia rehabilitacji, dz . cyt ., s . 47 .
 8 Takie podejście (rozumienie) do niepełnosprawności prezentuje Międzynarodowa Kla‑

syfikacja Funkcjonowania (International Classification Functioning – ICF) przygotowana 
przez Światową Organizację Zdrowia w 2000 roku .
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runku jej zmiany, a co za tym idzie, zmiany uwarunkowań zdrowia), podkre-
ślić należy, że zdrowie jest wynikiem istnienia homeostazy, czyli dynamicz-
nej równowagi między wpływami różnych czynników i także wzajemnych 
między nimi relacji. Zdaniem Iwony Taranowicz: „Ilość czynników mają-
cych wpływ na zdrowie jest ogromna, stopień ich znaczenia dla zdrowia jest 
różny, ale są one powiązane ze sobą i tworzą system uwarunkowań, których 
wypadkową jest zdrowie”9. Jak podkreśla wymieniona autorka, drugim „obok 
równowagi zdrowotnej pojęciem podstawowym dla tej koncepcji jest poten-
cjał zdrowotny. Od niego zależy utrzymanie równowagi. Stąd budowanie 
potencjału zdrowotnego staje się podstawowym zadaniem podejmowanym 
na rzecz poprawy stanu zdrowia”10. Z  tego modelu wyrasta idea promo-
cji zdrowia, czyli idea propagująca działania mające na celu wzmacnianie 
potencjału zdrowotnego.

Wśród czynników, którym przypisuje się szczególną rolę w kształtowa-
niu zdrowia (wskazanych np. w Narodowym Programie Zdrowia), znajduje 
się styl życia oraz warunki społeczno -kulturowe, w jakich żyje jednostka 
(rys. 1). Zatem czynniki biologiczne czy też działania medycyny schodzą na 
plan dalszy. To jednostka – żyjąca w nowoczesności – odpowiedzialna jest, 
czy też raczej zmuszona, do przejęcia odpowiedzialności za swe zdrowie, tak 
jak zmuszona jest do przejęcia odpowiedzialności za wybory we wszystkich 
innych dziedzinach życia.

Rys . 1 . Wpływ określonych czynników na zdrowie

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o dane Marca Lalonde’a11.

 9 I . Taranowicz, Zdrowie i sposoby radzenia sobie z  jego zagrożeniami. Analiza socjologiczna, 
Wrocław 2010, s . 16 .

 10 I . Taranowicz, Zdrowie i sposoby radzenia sobie z jego zagrożeniami…, dz . cyt ., s . 17 .
 11 Za: M . Warmińska, A . Dąbrowska, A . Bryfczyński, Próba oceny stylu życia młodzieży aka‑

demickiej, [w:] Stan i rozwój regionalnej turystyki, rekreacji i rehabilitacji, red . W . Żukow i in ., 
Bydgoszcz 2010, s . 286 .
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W podejściu socjopedagogicznym styl życia12 utożsamiany jest ze wzorami 
realizowanych codziennych aktywności. Te ostatnie są wielce zróżnicowane 
w zależności od miejsca zajmowanego w strukturze społecznej.

W odniesieniu do studentów (pełnosprawnych i z niepełnosprawno-
ścią) nabiera on szczególnego charakteru. Ta grupa społeczna funkcjonuje 
bowiem w specyficzny, właściwy dla niej sposób, którego ramy wyznaczone 
są z jednej strony przez zadania realizowane przez uniwersytet, z drugiej – 
odpowiedzialność osoby (studenta) za własne wybory. Odpowiedzialność 
właściwą dla ponowoczesności, gdzie jednostka, jak podkreślają Zygmunt 
Bauman13, Anthony Giddens14 czy Ulrich Beck15, obarczona jest odpowie-
dzialnością za radzenie sobie z różnymi zagrożeniami praktycznie wszyst-
kich wymiarów życia, zatem również odpowiedzialnością za swoje zdrowie, 
swój los, całe swoje życie.

W  kontekście kształcenia akademickiego styl życia, w  tym odpowie-
dzialność za własne zdrowie, wydaje się kategorią mocno zakorzenioną 
w  świadomości osoby (studenta). Opinia, że wykształcenie i  zdrowie są 
bez porównania ważniejszymi składnikami sukcesu niż kapitał i zatrud-
nienie, zyskała szeroką aprobatę w nowoczesnym typie społeczeństwa już 
w  latach 50.16. „Socjologowie zdrowia zwracali uwagę na fakt, że w spo-
łeczeństwach zachodnich wraz z  rosnącymi wymaganiami stawianymi 
jednostce przez postęp technologiczny i  system społecznej organizacji 
proporcjonalnie rośnie stopień indywidualnej odpowiedzialności za zdro-
wie i zwiększa się społeczna aktywność na rzecz utrzymania i konserwa-
cji «zapasu» zdrowia”17. Widziane ono było (i  jest) jako zasób możliwo-

 12 Według Gerrita Antonidesa „Styl życia to sposób postrzegania i reagowania człowieka 
na otaczającą go rzeczywistość, odpowiadający jego naturze, usposobieniu i potrzebom . 
Styl życia jest obrazem całej jednostki i jej interakcji (związków) z otoczeniem . Można 
go również określić jako zbiór wartości, zainteresowań, poglądów i zachowań człowieka . 
Ponadto styl życia obejmuje zachowanie, wiedzę i postawy dotyczące tego, co dane osoby 
robią, co czują oraz jak spędzają wolny czas, a także ponoszonych przez nich wydatków 
i wyznawanych poglądów”, cyt . za: M . Warmińska, A . Dąbrowska, A . Bryfczyński, Próba 
oceny stylu życia młodzieży akademickiej, dz . cyt ., s . 279 .

 13 Z . Bauman, Socjologia, przeł . J . Łoziński, Poznań 1990, s . 214 .
 14 A . Giddens, Nowoczesność i tożsamość: „ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, 

przeł . A . Szulżycka, Warszawa 2001, s . 116–117 .
 15 U . Beck, Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, przeł . S .Cieśla, Warszawa 

2002, s . 347 .
 16 Por . T . Parsons, Struktura społeczna i osobowość, przeł . M . Tabin, Warszawa 1969, s . 345 .
 17 W . Piątkowski, Zdrowie w socjologii, [w:] Zdrowie w medycynie i naukach społecznych, dz . cyt ., 

s . 133 .
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ści dający jednostce swobodę wyboru, wolność rozumianą jako zdolność 
do „robienia tego, na co się ma ochotę”18. Zachowanie zdrowia pozwala 
na realizację szeroko nakreślonych planów życiowych i aspiracji. Nie bez 
znaczenia jest więc potencjał zdrowia, jakim człowiek dysponuje i  jaki 
wpływa na jakość jego życia. Stąd tak ważne jest prowadzenie prozdro‑
wotnego stylu życia. W rozumieniu Abela „na prozdrowotne style życia 
składają się nie tylko wzory zachowań związanych ze zdrowiem, ale także 
wartości i postawy reprezentowane przez ludzi w odpowiedzi na warunki 
ich społecznego, kulturowego i ekonomicznego środowiska”19. Obserwacja 
życia społecznego (także badania empiryczne w tym zakresie, np. CBOS) 
dowodzi, że doceniamy wartość zdrowia dopiero wtedy, gdy jest ono zagro-
żone lub gdy je tracimy. Stąd tak ważne jest promowanie wiedzy i zacho-
wań, które prowadzą do zdrowia (promocja zdrowia) i ograniczanie lub 
eliminowanie zachowań , które zdrowiu szkodzą. Jedną z aktywności czło-
wieka (tu: studenta w pełni sprawnego i z niepełnosprawnością) mającą 
niewątpliwy wpływ na budowanie potencjału zdrowotnego jest rekreacja 
fizyczna i aktywność turystyczna.

1 . Turystyka – dlaczego jest ważna

Turystyka jest zjawiskiem bardzo złożonym. Jej ścisłe zdefiniowanie do 
dziś nastręcza wiele kłopotów, „spotyka się też opinie, że taka definicja jest 
niemożliwa do skonstruowania”20. Można jednak, jak twierdzi Krzysztof 
Przecławski, „znaleźć […] pewną ilość elementów wspólnych, na które 
w zasadzie wszyscy się zgadzają. Są to elementy następujące:

• Turystyka jest zmianą miejsca pobytu, zmianą miejsca w przestrzeni, 
jest podróżą i pobytem czasowym w miejscu niebędącym miejscem 
stałego zamieszkania.

• Turystyka jest dobrowolną zmianą miejsca czasowego pobytu”21.
Fenomenem turystyki zdaniem Anny Nowakowskiej „jest ogromne, nie-

przebrane bogactwo różnorodności, którą udostępniają wyjazdy turystycz-

 18 W . Piątkowski, Zdrowie w socjologii, dz . cyt ., s . 133 .
 19 Cyt . za: A . Ostrowska, Styl życia a zdrowie, Warszawa 1999, s . 27 .
 20 K . Przecławski, Człowiek w czasie i przestrzeni, Kraków 2010, s . 50 .
 21 K . Przecławski, Człowiek w czasie i przestrzeni, dz . cyt ., s . 51 .
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ne”22. Jej podmiotem jest człowiek, a więc turystyka jest przede wszystkim 
zjawiskiem humanistycznym. W tej perspektywie jest aktywnością, która:

• „wyraża określone wartości: ogólnoludzkie i indywidualne, sakralne 
i świeckie, autoteliczne i instrumentalne (estetyczne, poznawcze, edu-
kacyjne, zdrowotne, witalne, hedoniczne, ludyczne itd.),

• stanowi element dziedzictwa kulturowego ludzkości, wnosząc jedno-
cześnie oryginalny wkład w to dziedzictwo,

• jest formą komunikacji międzyludzkiej i wymiany kulturowej (prze-
kazem wzorów kulturowych),

• umożliwia poznanie i zrozumienie innych („obcych”) ludzi, społe-
czeństw i kultur,

• dostarcza wrażeń i przeżyć związanych z percepcją walorów natural-
nych i antropogenicznych (np. krajobrazu, dzieł architektury i sztuki),

• zaspokaja potrzeby, umożliwia osiąganie celów i realizację marzeń 
turysty, kształtując jednocześnie jego ciało i osobowość (system postaw 
i aspiracji, zainteresowania i zamiłowania, wiedzę i doświadczenie),

• stwarza okazję do spotkania z drugim człowiekiem, a dla osób wie-
rzących także możliwość «spotkania z Bogiem»”23.

I choć nie ma jednego, wzorcowego doświadczenia turystycznego, wyróż-
nić można kilka podstawowych właściwości turystyki:

• jest ona sposobem spędzania czasu wolnego,
• polega na docieraniu w różne miejsca w celu zatrzymania się w nich,
• miejsca pobytu są inne niż miejsca zamieszkania i pracy,
• zwiedzane miejsca nie mają bezpośredniego związku z pracą za rob-

kową,  
• oddaje się jej znaczna część populacji nowoczesnych społeczeństw,
• wybór miejsc do oglądania uwarunkowany jest przyjemnymi dozna-

niami,
• polega na kolekcjonowaniu znaków – spojrzenie turysty obejmuje 

znaki (np. całująca się para w Paryżu utożsamiana jest z „ponadcza-
sowym romantycznym Paryżem)24.

Złożoność zjawiska turystyki przekłada się na wiele jej aspektów. Jest 
ona równocześnie zjawiskiem psychologicznym (podjęcie podróży jest 

 22 A . Nowakowska, Turystyka jako zjawisko społeczno ‑gospodarcze, [w:] Kompendium wiedzy 
o turystyce, pod red . G . Gołembskiego, Warszawa–Poznań 2002, s . 20 .

 23 Turystyka w naukach humanistycznych, pod red . R . Winiarskiego, Warszawa 2008, s . 9–10 .
 24 Por . J . Urry, Spojrzenie turysty, przeł . A . Szulżycka, Warszawa 2007, s . 16–17 .
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skutkiem realizacji potrzeb człowieka), społecznym (wyjazd związany 
jest ze zmianą środowiska społecznego, nawiązaniem nowych kontak-
tów, powstaniem nowych więzi), kulturowym (stanowi element kultury 
współczesnego życia), przestrzennym (pod jej wpływem zmienia się kra-
jobraz, tworzy się tzw. infrastrukturę turystyczną), ekonomicznym (staje 
się ona biznesem)25.

Różne są też motywy wyjazdów turystycznych. Przyjmując, że „motyw 
jest to mechanizm lub zespół mechanizmów wewnętrznych, powodujących 
i organizujących działania ludzkie ze względu na zaspokajanie potrzeb”26, 
podejmuje się próby ugrupowania motywów związanych z uprawianiem 
turystyki. Wśród wielu ich kategorii27 znajdują się też te związane z zaspo-
kajaniem potrzeb biologicznych (zdrowotnych), a  więc regeneracją sił 
i poprawą stanu zdrowia oraz leczeniem i rehabilitacją.

Zdrowotne atrybuty (oddziaływanie) turystyki to przede wszystkim:
• „wpływy fizyczne (poprawa wydolności i sprawności fizycznej tury-

sty poprzez zaangażowanie w określone formy zajęć motorycznych),
• eliminacja stresów i zmęczenia psychicznego w ramach szeroko poję-

tej psychoprofilaktyki,
• oddziaływanie bierne środowiska przyrodniczego w ramach uczest-

nictwa w turystyce uzdrowiskowej,

 25 Zob . m .in .  K .  Przecławski, Człowiek w  czasie i  przestrzeni, Kraków 2010, s .  54–55; 
A . No wakowska, Turystyka jako zjawisko społeczno ‑gospodarcze, dz . cyt ., s . 20–21 .

 26 K . Przecławski, Człowiek w czasie i przestrzeni, dz . cyt ., s . 62 .
 27 Najczęściej przytaczane motywy wyjazdów turystycznych związane są z: pragnieniem 

udania się do określonego kraju lub miejscowości (motyw poznania przyrody, kultury, 
życia społecznego); pragnieniem opuszczenia na jakiś czas miejsca swojego stałego 
pobytu (motyw opuszczenia rodziny lub środowiska pracy, środowiska lokalnego czy 
społecznego); pragnieniem spędzenia określonego czasu z kimś poza miejscem stałego 
zamieszkania (wyjazd z rodziną, z człowiekiem kochanym, z grupą przyjaciół); pragnie‑
niem zawarcia nowych znajomości, pozyskania nowych przyjaciół; pragnieniem pozosta‑
wania w zgodzie ze stereotypami, z normami obowiązującymi w środowisku, do którego 
się należy (motywy związane z chęcią utrzymania lub podwyższenia prestiżu społecz‑
nego, np . przez chwalenie się, że odwiedziło się określone miejsca, kraje); zaspokaja‑
niem potrzeb emocjonalnych i estetycznych (kontakt z pięknem natury, pięknem dzieł 
ludzkich, motyw przeżycia przygody lub ryzyka); zaspokajaniem potrzeb twórczych 
(np . pracy artystycznej czy naukowej) poza miejscem zamieszkania); zaspokajaniem 
potrzeb biologicznych (regeneracja sił, potęgowanie zdrowia, odczuwanie potrzeby przy‑
jemności podróżowania, przyjemności zmian rytmu życia); uprawianiem turystyki dla 
celów: zarobkowych, rodzinnych, kultu, konferencji, sportu i innych . Zob .: K . Przecławski 
Człowiek w czasie i przestrzeni, dz . cyt ., s . 64–66; A . Nowakowska, Turystyka jako zjawisko 
społeczno ‑gospodarcze, dz . cyt ., s . 39–42 .
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• różne formy turystyki poznawczej – krajobrazowej, która w ramach 
zdrowotnego, kulturowego oddziaływania na organizm ludzki przy-
czynić się może do poprawy naszego zdrowia”28.

Warto podkreślić, że do uprawiania turystyki wychowywani jesteśmy 
praktyczne od przedszkola – poprzez wpisanie jej w zadania placówek oświa-
towych29, a co za tym idzie możliwość organizowania różnych form krajo-
znawstwa i turystyki w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz pozasz-
kolnych. Dzięki temu można zrealizować szereg celów, w szczególności:

 „1) poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabyt-
ków kultury i historii,

 2) poznawanie kultury i języka innych państw,
 3) poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospo-

darczego i kulturalnego,
 4) wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania,
 5) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowi-

ska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody,
 6) podnoszenie sprawności fizycznej,
 7) poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży pochodzących z terenów 

zagrożonych ekologicznie,
 8) upowszechnianie form aktywnego wypoczynku,
 9) przeciwdziałanie patologii społecznej,
 10) poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytu-

acjach”30.
Owe cele i ich realizacja pozwalają (bez wątpienia) nie tylko na higie-

nizację życia, zdrowia, sprawności czy też urody dzieci i młodzieży, ale też 
na kształtowanie świadomości w kierunku aktywnego wypoczynku, a co 
za tym idzie pracy nad własnym zdrowiem. Bowiem poziom aktywności – 
fizycznej, turystycznej we wczesnym okresie życia może przepowiedzieć 
poziom aktywności w późniejszym okresie życia, tak ważnej dla zachowa-
nia dobrego zdrowia.

 28 A . Ronikier, Zdrowotne aspekty turystyki i  rekreacji, [w:] Turystyka i sport dla wszystkich 
w promocji zdrowego stylu życia, pod red . W . Gaworeckiego, Z . Mroczyńskiego, Gdańsk 
2008, s . 27 .

 29 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r . w spra‑
wie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 
krajoznawstwa i turystyki (Dz . U . Nr 135, poz . 1516) .

 30 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r . w spra‑
wie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 
krajoznawstwa i turystyki, § 2 .



293

Tu
rystyka jed

n
ą z p

o
d

staw
o

w
ych

 d
eterm

in
an

t  …

2 . Uwagi metodologiczne

Turystyka może być analizowana z różnych punktów widzenia. W niniejszych 
badaniach zastosowano podejście socjopedagogiczne oparte na metodach 
jakościowych. Podstawową metodą był wywiad (a w jego ramach technika – 
kwestionariusz wywiadu)31, uzupełniającą – metoda analizy dokumentów, 
zwana też jakościową analizą tekstu32. Dokumenty (pisemne wypowiedzi 
studentów na temat turystyki) przygotowane zostały przez badanych na 
prośbę badacza. Badania wpisują się w pedagogikę turystyki traktowanej 
jako wiedza o człowieku (studencie) uprawiającym ten rodzaj aktywności.

Diagnozie poddano opinie studentów na temat znaczenia turystyki 
w  kontekście wzmacniania (pomnażania) ich potencjału zdrowotnego. 
Problem badawczy sprowadzono do pytania: Czy i jaka jest rola turystyki 
w zachowaniu i rozwijaniu potencjału zdrowotnego studentów?

Dla badacza istotne było zebranie opinii studentów pełnosprawnych 
i tych z niepełnosprawnością. Ci drudzy bowiem coraz częściej zaznaczają 
swoją obecność w murach uniwersytetu33, pokonując wiele barier w dążeniu 
do urzeczywistnienia swoich marzeń, aspiracji, pomimo znacznego naru-

 31 Na temat wywiadu w badaniach jakościowych zob . np . D .Kubinowski, Jakościowe bada‑
nia pedagogiczne. Filozofia – metodyka – ewaluacja, Lublin 2010, s . 206–214; F . Massarik, 
The interviewing process re ‑examined, [w:] Human inquiry. A sourcebook of new paradigm 
research, ed . P . Reason, J . Rowan, Chichester–New York–Brisbane–Toronto–Singapore 
1991, s . 201–205; T . Bauman, Strategie jakościowe w badaniach pedagogicznych, [w:] T . Pilch, 
T . Bauman, Zasady badań pedagogicznych: strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa 2001, 
s . 339–343; S . Kvale, Interviews. Wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego, przekł . 
i red . nauk . S . Zabielski, Białystok 2004, s . 139n; K . Konecki, Studia z metodologii badań 
jakościowych. Teoria ugruntowana, Warszawa 2000, s . 169–170; J . Lutyński, Metody badań 
społecznych – wybrane zagadnienia, Łódź 1994, s . 110–135 .

 32 Na temat analizy dokumentów (tekstu) i wytworów zob . np . D . Kubinowski, Jakościowe 
badania pedagogiczne, dz . cyt ., s . 214–219; M . Łobocki, Wprowadzenie do metodologii badań 
pedagogicznych, Kraków 1999, s . 241–245; T . Bauman, O możliwości zastosowania metod 
jakościowych w badaniach pedagogicznych, [w:] T . Pilch, T . Bauman, Zasady badań pedago‑
gicznych, Warszawa 1995, s . 69–71; M . Łobocki, Metody i techniki badań pedagogicznych, 
Kraków 2000, s . 227–236 .

 33 Na Uniwersytecie Zielonogórskim liczba studentów z niepełnosprawnością z roku na rok 
wzrasta . Podczas gdy w 2001 roku (powołanie UZ) wynosiła 24, co stanowiło 0,1 proc . ogółu 
studentów UZ, to już w roku akademickim 2010/11 liczba ta wzrosła do 512 (ponad 3 proc .
ogółu studentów) . Obecnie (według danych Pełnomocnika Rektora ds . Niepełnosprawnych 
Studentów na dzień 1 lutego 2016 roku) na Uniwersytecie Zielonogórskim studiuje 474 stu‑
dentów z niepełnosprawnością (3,8 proc . ogółu studiujących) . Autorka niniejszego arty‑
kułu od 2006 roku jest opiekunem Rady Studentów Niepełnosprawnych Uniwersytetu 
Zielonogórskiego, a od początku istnienia UZ rzecznikiem ich praw, obowiązków .
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szenia zdrowia. W grupie badawczej znalazło się ok. 20 proc. studentów 
legitymujących się różnymi rodzajami niepełnej sprawności. W tym miej-
scu należy podkreślić, że inna jest sytuacja psychologiczna osób z niepełno-
sprawnością wrodzoną lub nabytą we wczesnym dzieciństwie, a inna osób 
z niepełnosprawnością nabytą w późniejszym okresie życia. Te pierwsze 
zwykle osiągają wyższe poziomy zrehabilitowania niż osoby, u których dys-
funkcje zaistniały dopiero w późniejszych okresach życia, znacznie częściej 
osiągają lepsze wykształcenie i śmielej podejmują różne wyzwania, w tym 
związane z aktywnością turystyczną.

Interesujące badacza treści zebrano wśród 76-osobowej grupy studen-
tów UZ (60 kobiet, 16 mężczyzn) studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Badani reprezentowali różne kierunki kształcenia, przy czym zarówno 
w grupie osób z niepełnosprawnością, jak i wśród osób w pełni sprawnych 
zdecydowaną większość stanowili studenci Wydziału Pedagogiki, Socjologii 
i Nauk o Zdrowiu. Najmłodszy respondent miał 20  lat, najstarszy – 55. 
Uczestnicy badania wypowiadali się w formie pisemnej; w niniejszym opra-
cowaniu zachowano oryginalność i autentyczność wypowiedzi.

Bazę rozważań nad podjętą problematyką stanowił model ekologiczny 
zdrowia, wykorzystujący filozofię holistyczną podejścia do człowieka. Model 
ten, opracowany w Departamencie Zdrowia Publicznego w Toronto w 1974 
roku, „obrazuje ekosystem człowieka, w którym figura koła symbolizuje 
wszechświat. Człowiek znajdujący się w centrum składa się z ciała, umysłu 
i ducha: ulega wpływowi nad- i podsystemów”34.

Holistyczne podejście do człowieka znajduje swój wyraz w przytaczanej 
już oficjalnej definicji zdrowia zaproponowanej przez WHO. To, jaką postawę 
mają studenci wobec turystyki w kontekście pomnażania swoich zasobów 
zdrowia, może być uzależnione od tego, czy poprzez jej uprawianie starają 
się zaspokoić swoje potrzeby poznawcze, czy też potrzeby innego rodzaju, jak 
np. współżycia społecznego, działania, wypoczynku, rekreacji, rehabilitacji.

3 . Wyniki badań i ich interpretacja

Józef Lipiec, wypowiadając się na temat aksjologii turystyki, podkreślił, że 
„turystyka wyrasta sama z wartościowania rzeczywistości i ku wartościom 

 34 T . B . Kulik, Koncepcja zdrowia w medycynie, [w:] Zdrowie w medycynie i naukach społecznych, 
dz . cyt ., s . 26 .
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świadomie zmierza”35. Nadto, „pozwalając odsłaniać inne wartości, turystyka 
staje się w tym względzie potężnym agregatem wartości instrumentalnych, 
występując właśnie jako środek do innych, pozaturystycznych celów – este-
tycznych, poznawczych, witalnych. W tym właśnie ujęciu sama turystyka 
nie jest wyposażona ani w piękno (widoków przyrody, obrazów malarskich, 
strzelistości tworów architektury itp.), ani w etyczną odwagę lub szlachetność 
(wyzwalaną ekstremalnymi czynami lub współpracą z partnerami w trud-
nych sytuacjach), ani w zdrowie (wzmacniane aktywnością ruchową). Jest 
jednak wysoce skutecznym instrumentem do osiągania tych i wielu innych 
dóbr i satysfakcji, a przez to sama staje się pozytywnie wartościowa”36.

Wypowiedzi studentów świadczą o tym, że turystyka odgrywa w ich życiu 
(funkcjonowaniu) niebagatelną rolę. Wszyscy respondenci uprawiają jakąś jej 
formę – największym uznaniem cieszą się turystyka piesza, rowerowa, samo-
chodowa i wodna, a wśród osób z niepełnosprawnością – rehabilitacyjna37. 
Badani niejednokrotnie podkreślali, że każdy z nich jest inny i dysponuje róż-
nymi sprawnościami, ale jednogłośnie wskazywali na pozytywne oddziały-
wanie turystyki na zdrowie we wszystkich jego wymiarach: fizycznym, psy-
chicznym, duchowym. Zatem turystyka jawi się tu jako skuteczny instrument 
potęgowania zdrowia. Analiza zebranych treści w tym kontekście (przy holi-
stycznym ujęciu zdrowia) pozwala na wyłonienie następujących jej znaczeń:

1) Turystyka wpływa (pozwala na utrzymanie/przywracanie) na spraw-
ność fizyczną studentów – pozytywnie oddziałuje na ciało, umysł i ducha, 
umożliwia zaspokajanie dominujących w tej płaszczyźnie potrzeb, takich 
jak w szczególności:

• potrzeba aktywności psychoruchowej,
• potrzeba zmiany,
• realizowania wartości subiektywnych.
Oto typowe wypowiedzi potwierdzające tę tezę:

„Ruch na świeżym powietrzu, rozwijanie sprawności fizycznej – to dla 
ciała” (M, 51 lat, osoba z niepełnosprawnością somatyczną w stopniu 
umiarkowanym).

 35 J . Lipiec, Filozofia turystyki, [w:] Turystyka w naukach humanistycznych, dz . cyt ., s . 20 .
 36 J . Lipiec, Filozofia turystyki, dz . cyt ., s . 21 .
 37 W Uniwersytecie Zielonogórskim od momentu powołania stanowiska Pełnomocnika 

Rektora ds . Niepełnosprawnych Studentów (2006) niemal corocznie organizowane są 
obozy sportowo‑rehabilitacyjne i sportowe dla studentów z niepełnosprawnością, któ‑
rych istotnym elementem jest turystyka piesza .
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„Wszelkie zajęcia turystyczno -rekreacyjne mają ogromny wpływ na zacho-
wanie dobrego stanu zdrowia. Turystyka górska i piesze wycieczki pozwa-
lają mi zachować sprawność ruchową” (K, 26 lat, osoba pełnosprawna).

„Turystyka dobrze wpływa na moje ciało i sprawność fizyczną, ponieważ 
ruch jest dla mnie bardzo ważny, pomaga mnie rozluźnić (spastyka). 
Podczas ruchu lepiej dotleniam organizm” (M, 27 lat, osoba z niepełno-
sprawnością ruchu w stopniu znacznym).

„Wycieczki piesze i  rowerowe zapewniają dobrą kondycję fizyczną. 
Za pewniają utrzymanie prawidłowej masy ciała, usprawniają pracę 
układu sercowo -naczyniowego. Turystyka zapewnia sprawne funkcjo-
nowanie układu mięśniowego” (M, 26 lat, osoba pełnosprawna).

Inna, pełniejsza wypowiedź potwierdza powyższe, ale też wskazuje do-
datkowo na fakt ciągle istniejących barier (braku dostępności obiek-
tów, transportu itp.), które mogą wyłączać osoby z niepełnosprawnością 
z turystyki, jak też siły ich pokonywania (dzięki turystyce).

„Turystyka pozwala utrzymać ciało, organizm w doskonałej kondycji, 
daje możliwość pokonania bariery sprawnościowej, dzięki czemu na co 
dzień trudności związane z przeszkodami architektonicznymi przestają 
być problemem, jest to w pewnym stopniu rehabilitacja” (K, 25 lat, osoba 
z niepełnosprawnością ruchu w stopniu umiarkowanym).

Jeszcze inne – to wypowiedzi quasi -poetyckie, wywołujące bardzo pozy-
tywne emocje:

„Turystyka pozwala zachować dobrą kondycję, rzeźbi, maluje nasze ciało, 
wzmacnia naszą odporność” (K, 23 lata, osoba pełnosprawna).

„Turystyka? – moje ciało trenuje, pozytywnie się męczy, uśmiecha się, cie-
szy” (M, 22 lata, osoba z niepełnosprawnością ruchu w stopniu znacznym).

2) Turystyka daje możliwość kontaktu ze światem natury i kultury 
(umysł), oderwania się od codzienności (duch), co daje możliwość wyro-
bienia sądu o świecie poprzez poznanie zwyczajów, obyczajów innych ludzi, 
także ich dzieł i wytworów.



297

Tu
rystyka jed

n
ą z p

o
d

staw
o

w
ych

 d
eterm

in
an

t  …

„Turystyka (dla umysłu i ducha) to poznanie nowych miejsc, ich historii 
i kultury, możliwość niepowtarzalnych przeżyć, poznanie niezwykłych 
ludzi, odpoczynek od monotonii codziennego życia […], zyskać można 
otwartość na innych” (M, 20 lat, osoba z autyzmem).

„Dzięki pięknym widokom «ładujemy nasze baterie», bardziej cieszymy 
się życiem, dostrzegamy piękno, które nas otacza” (K, 28 lat, osoba peł-
nosprawna).

„Obcowanie z  pięknem natury daje odprężenie, pozwala zapomnieć 
o trudnych przeżyciach, problemach, poprawia myślenie, pozwala miło 
spędzić czas, zrelaksować się” (K, 22 lata, osoba pełnosprawna).

„Gdyby nie ciekawość świata, nigdy nie wiedziałbym, że w woj. lubuskim 
mamy perełkę wpisaną do UNESCO czy GEOPARK. Nie zapominając 
o licznych parkach krajobrazowych. Dzięki turystyce możemy odciąć 
się od przyziemnych problemów, uleczyć swój umysł” (M, 29 lat, osoba 
z niepełnosprawnością sprzężoną: narządu ruchu i somatyczną).

„Poznajemy nowe miejsca, dowiadujemy się nowych rzeczy, otwieramy 
umysł na nowe zjawiska. Rodzą się nowe pasje, zainteresowania. Stajemy 
się bardziej tolerancyjni, mamy więcej cierpliwości i zrozumienia dla 
innych” (K, 31 lat, osoba pełnosprawna).

Przytoczone opinie świadczą też o roli turystyki w zaspokojeniu inte-
lektualnych i emocjonalnych potrzeb poznawczych, co nie pozostaje bez 
znaczenia dla potęgowania zdrowia, w szczególności w jego psychicznym 
wymiarze. Z kolei ostatni człon (i nie tylko) ostatniej cytowanej wypowie-
dzi świadczy o tym, że:

3) Turystyka przyczynia się do rozwoju osobowego studenta, pozwala 
kompensować braki (np. wynikające z niepełnosprawności).

W opinii respondentów uprawianie turystyki – w szczególności przez 
osoby z niepełnosprawnością – nierzadko wymaga znacznego wysiłku (nie 
tylko ciała, ale i ducha) w celu pokonania różnych niedogodności, odległo-
ści, niedostatków (np. wyżywienia), co przekłada się na wyrabianie w czło-
wieku różnych pozytywnych cech.

„Dla mnie turystyka to oderwanie od codziennych stresujących sytuacji. 
Spełniam się duchowo, nie czuję się samotna, ale «zespolona» z naturą, 
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z innymi. Pokonywanie trudów wędrówek wzmacnia mojego ducha (nie 
tylko ciało), przekraczam sama siebie, mądrzeję” ( K, 31 lat, osoba peł-
nosprawna).

„Dla mnie turystyka jest najważniejsza dla ducha, ponieważ pokonuję 
bariery […], przełamuję siebie i swoją niepełnosprawność. Zwiększa się 
moje poczucie własnej wartości” (M, 27 lat, znaczny stopień niepełno-
sprawności ruchowej).

„Umysł się otwiera podczas wysiłku, pojawiają się nowe obszary poznania, 
mija napięcie, stres, nuda. […] Duch podporządkowany jest walce z fizycz-
nymi ograniczeniami w każdym wieku” (M, 55 lat, osoba pełnosprawna).

„Odpoczynek, otwarcie umysłu na poznawanie otaczającego świata pobu-
dza chęć do sięgnięcia po lekturę. Z kolei wzajemne wsparcie w wysiłku 
przy aktywnej turystyce (wędrówki, jazda na rowerze) wzmacnia, ale też 
budzi pokorę – wobec świata przyrody, kultury, innych ludzi” (K, 39 lat, 
osoba pełnosprawna).

„Wszelkie wyjazdy traktuję jako dobrą zabawę, ale także jako wyzwanie 
i sprawdzian samego siebie, swoich możliwości. Jestem szczęśliwy, gdy 
udaje mi się pokonać przeszkody” (M, 26 lat, osoba z niepełnosprawno-
ścią sprzężoną: ruchu i wzroku).

4) Turystyka pozytywnie wpływa na psychospołeczne funkcjonowanie 
badanych

Studenci podkreślali, że wędrówka w grupie tworzy głębsze związki 
przyjaźni i jedności, prowadzi do pogłębienia międzyosobowych (między-
ludzkich) więzów i wspólnoty z drugim człowiekiem (kolegą). Jest elemen-
tem integracji.

„Turystyka górska, którą uprawiam, daje mi poczucie wolności i oderwa-
nia od niepowodzeń dni codziennych. «Duch» jest świeży i zrelaksowany. 
Mój duch, moja duchowość rozwija się i otwiera na bliźnich” (K, 38 lat, 
osoba pełnosprawna).

„Wycieczki uspokajają, wyciszają, człowiek czuje się bardziej zrelakso-
wany, zapomina o problemach, jest bliżej «drugiego»” (K, 23 lata, osoba 
z niepełnosprawnością słuchu).
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„Dzięki turystce można uzdrawiać ciało (i ducha). […] Pomaga w uspraw-
nianiu, dzięki ruchowi nasze ciało zdrowieje. Pozbywam się komplek-
sów. Napięcie psychiczne – znika, stres także (M, 26 lat, osoba z MPDz).

„Otwieramy umysł na nowe zjawiska, rzeczy. Stajemy się bardziej tole-
rancyjni, mamy więcej cierpliwości i zrozumienia dla innych, uczymy 
się współbycia” (K, 27 lat, osoba pełnosprawna).

„Wspólne spędzanie czasu, wspólne wędrowanie, wspólne pokonywanie 
trudności umożliwia głębsze interakcje personalne, poprawia wzajemne 
relacje, umacnia wiarę w człowieka, wzajemne więzi. Wspólnie odkry-
wamy, wspólnie doświadczamy, mamy wspomnienia, które nas jednoczą” 
(K, 31 lat, osoba pełnosprawna).

5) Turystyka wspiera proces normalizacji życia, inkluzji społecznej (duch, 
umysł) – głównie w odniesieniu do studentów z niepełnosprawnością.

Wędrówka, przemieszczanie się w dostosowanym środowisku, możli-
wość odwiedzenia i poznania miejsc normalizują życie studentów z nie-
pełnosprawnością, nie czują się oni „gorsi” od innych, wzrasta ich poczu-
cie wartości, przynależności do grupy, środowiska uniwersyteckiego, także 
wspólnoty lokalnej, a nawet ogólnonarodowej.

„Podróżujemy, by sprawić sobie przyjemność, czynić zadość swoim potrze-
bom, a to daje satysfakcję. […] Turystyka nas zbliża (także z nowym śro-
dowiskiem), wspólnie odkrywamy, wspólnie doświadczamy, mamy wspo-
mnienia, które nas jednoczą” (K, 23 lata, osoba z niepełnosprawnością 
sprzężoną: ruchu i somatyczną).

„Obcowanie z innymi wpływa pozytywnie na moje samopoczucie. Dzięki 
turystyce (pieszej) mam pozytywne nastawienie do otoczenia. Obcowanie 
z naturą, kulturą, także «obcą» – zbliża nas do innych, łagodzi negatywne 
skutki niepełnosprawności. Okazuje się, że turystyka (w skali europej-
skiej) jest także dla mnie, a kiedyś myślałam, że to obszar «zastrzeżony» 
dla ludzi pełnosprawnych” (K, 25 lat, osoba z niepełnosprawnością sprzę-
żoną: ruchu i wzroku).

„Turystyka rozwija zmysły, spoglądam na świat nie tylko przez pryzmat 
książek. Wyjście z domu w świat, do ludzi – to bardzo ważne” (M, 27 lat, 
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osoba z  niepełnosprawnością narządu ruchu, poruszająca się przy 
pomocy wózka inwalidzkiego).

„Duchowo czuję się spokojna i spełniona, mam wrażenie osoby radosnej, 
zwłaszcza kiedy nad głową słońce, a obok «przyjazna dusza»” (K, 23 lata, 
osoba z niepełnosprawnością somatyczną).

6) Turystyka wspiera proces rehabilitacji (rewalidacji) studentów
Badani pozytywnie oceniali rolę turystyki jako jednego z podstawo-

wych elementów wspierających proces rehabilitacji (rewalidacji). Szczególnie 
ważne jest dla nich przemieszczanie się w rejony pozbawione zanieczyszczeń 
(powietrza, gleby) o wysokich walorach zdrowotnych, ale też estetycznych. 
Świadczą o tym następujące wypowiedzi:

„Czysta woda, powietrze – czuję się odstresowana, staram się nie myśleć 
o niczym, tylko delektować chwilą dla siebie” (K, 31 lat, osoba pełno-
sprawna).

„Piękna natury i jego wpływu na «ducha» nie da się ocenić. W pięknym, 
czystym otoczeniu czuję się «jak ryba w wodzie», dolegliwości ustępują, 
a życzliwość otoczenia (ludzi) dobrze wpływa na moje samopoczucie, 
zdrowie” (K, 26 lat, osoba z niepełnosprawnością neurologiczną).

„Turystyka – to pewien wysiłek – umysłu, ducha, ciała. Duch podpo-
rządkowany jest ciągłej walce z fizycznymi ograniczeniami, umysł się 
otwiera – podczas wysiłku pojawiają się nowe obszary poznania, mija 
napięcie, stres, nuda. W stosunku do ciała turystyka hartuje organizm, 
poprawia kondycję fizyczną, zwiększa odporność” (M, 55 lat, osoba z nie-
pełnosprawnością sprzężoną: ruchu, głosu).

W  tym miejscu wypada podkreślić, że proces rehabilitacji medycz-
nej nie kończy się wraz z  wypisaniem chorego ze szpitala. W  stosunku 
do osób z  niepełnosprawnościami trwa on praktycznie do końca życia. 
A skoro tak, to turystyka może być (jest) elementem usprawniania, z kolei 
usprawnianie jest jednym z warunków urzeczywistniania w praktyce tej 
formy aktywności.
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Konkluzje końcowe

Jednym z czynników warunkujących i ukierunkowujących rozwój człowieka 
jest aktywność własna. W miarę wzrastania, dojrzewania jednostka ukierun-
kowuje i przekształca ją w coraz bardziej świadome i skomplikowane formy 
działalności. Jedną z nich jest na pewno turystyka. Jej pozytywne oddziały-
wanie na zdrowie człowieka (studenta) nie budzi dziś żadnych wątpliwości. 
Nie mniej musi być odpowiednio dobrana do możliwości tak fizycznych, 
jak i psychicznych jednostki (grupy), a przede wszystkim bezpieczna dla 
osób ją uprawiających. Studenci traktują ją jako jeden z elementów reha-
bilitacji (medycznej, społecznej) mającej na celu budowanie (pomnażanie) 
ich potencjału zdrowotnego.

Ideą propagującą działania mające na celu wzmacnianie owego poten-
cjału jest promocja zdrowia. Wśród czynników, którym przypisuje się szcze-
gólną rolę w jej kształtowaniu, znajduje się styl życia. Z kolei jednym z ele-
mentów owego stylu jest dla studentów turystyka jako jedna z ważniejszych 
aktywności podejmowanych w celu wzmacniania potencjału zdrowotnego. 
I choć trudno przypisać jej kluczową rolę w tym procesie (działania mające 
znaczenie zdrowotne związane są z realizacją także innych wartości), to jed-
nak jest ona jedną ze strategii zdrowotnych podejmowanych w celu osią-
gnięcia wysokiej jakości życia. Zdrowie bez wątpienia jest bardzo ważnym 
elementem tej jakości. Studenci są tego w pełni świadomi. Ich wypowiedzi 
dowodzą, że turystyka ma dla nich ogromne znaczenie, ponieważ umac‑
nia i rozwija ich zdrowie we wszystkich sferach jego funkcjonowania, co 
w konsekwencji przyczynia się do wzrostu potencjału zdrowotnego.

Schematycznie proces ten można zilustrować następująco:

Rys . 1 . Rola turystyki w pomnażaniu potencjału zdrowotnego studentów  

z (nie)pełnosprawnością

Źródło: Opracowanie własne

Aktywność ON (studentów)
o charakterze turystycznym

rozwój umacnianie

zdrowia

psychicznego (poradzę sobie)

fi zycznego (wzrost sprawności)

społecznego (inkluzja społeczna)

wzrost 
potencjału 
zdrowotnego
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Z graficznej ilustracji opisywanego zagadnienia wynika, że turystyka zaj-
muje ważne miejsce w życiu studentów i bardzo korzystnie wpływa na ich 
zdrowie. Ale właśnie ci, którzy w szczególności powinni o nie zadbać, nie 
zawsze mogą poddać się tej formie aktywności. Mowa tu o osobach (studen-
tach) z niepełnosprawnością.

Badania socjologiczne zlecone przez Dyrekcję Generalną Komisji Euro-
pejskiej wykazały, że zaledwie 3 proc. populacji osób z niepełnosprawnością 
w Europie jest aktywnych turystycznie, a w Polsce jest to zaledwie 0,37 proc. 
Powody takiego stanu rzeczy są różne: w przypadku 27 proc. ankietowanych – 
brak czasu, 25 proc. – brak możliwości materialnych, bazowych i sprzęto-
wych, 22 proc. – problemy zdrowotne. Wśród pozostałych przyczyn znalazły 
się: utrudnione kontakty społeczne osób z niepełnosprawnością, braki mate-
rialne, niechęć do aktywnego trybu życia wynikająca z sytuacji życiowej osoby.

Współcześnie wiele działań, także w obszarze turystyki, poświęca się 
na zerwanie z okresem izolacji i wprowadzenie systemu bazującego na idei 
integracji, normalizacji i personalizacji. Nadal jednak istnieje wiele barier 
ograniczających, utrudniających lub wręcz uniemożliwiających osobom 
z niepełnosprawnością uprawianie turystyki. Jak zauważa bowiem Czesław 
Kosakowski38, bez względu na rodzaj niepełnosprawności oraz zakres wystę-
pujących zaburzeń muszą one nauczyć się żyć w świecie zbudowanym przez 
ludzi pełnosprawnych. Taki świat jest dostosowany do możliwości ludzi dys-
ponujących pełną sprawnością, a to oznacza, że osoba z niepełnosprawnością 
musi pokonywać wiele barier – zarówno zewnętrznych (społecznych, kultu-
rowych, architektonicznych, zawodowych), jak też barier tkwiących w niej 
samej. W pokonywaniu tych barier napotyka na różne postawy społeczne, 
od chęci bezinteresownej pomocy, aż po niechęć i wrogość. Owe postawy są 
uwarunkowane (zakorzenione) kulturą społeczeństwa. Turystyka jest jedną 
z tych działalności, poprzez którą można kształtować osobowość, przygoto-
wać do życia w społeczeństwie, kształtować aktywność.

Działania na rzecz dostępu osób z niepełnosprawnością do turystyki 
podkreślono w Rządowym projekcie działania na rzecz osób niepełnospraw-
nych i ich integracji ze społeczeństwem, uznając za najważniejsze39:

• promowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turystyce,
• dostosowanie bazy turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb tej grupy 

społecznej,

 38 Zob . C . Kosakowski, Węzłowe problemy pedagogiki specjalnej, Toruń 2003 .
 39 F . Midura, Krajoznawstwo i turystyka osób niepełnosprawnych, Biała Podlaska 2005, s . 182 .
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• kształcenie kadr dla potrzeb turystyki w tym środowisku,
• podjęcie działań zmierzających do stworzenia osobom niepełnospraw-

nym możliwości pełnego i aktywnego udziału w życiu kulturalnym, 
w sporcie, turystyce i rekreacji.

Każdego roku na świecie przybywa osób z niepełnosprawnością. Wydaje 
się, że jednym ze sposobów ich rehabilitacji jest właśnie turystyka. Jak mówił 
Jan Paweł II, podczas wysiłków związanych z turystyką – „hartuje się ciało 
i cały człowiek doznaje radości panowania nad sobą. Turystyka sprzyja doj-
rzewaniu człowieka i sile jego osobowości”40, zatem także potęguje zdrowie.

Tourism – one of the basic determinants of health potential  
students of the (dis)ability

Health is a value by which society and individuals realize their goals . Experiencing 

welfare also applies to students with disabilities . Conducted qualitative research 

with socio ‑pedagogical approach, demonstrated the importance of tourism as an 

instrument to strengthen the capacity of health . Both students healthy and disabled 

confirm that tourism provides ample opportunities for personal development and 

a better functioning in society .

Keywords: disability, tourism, welfare, health

Turystyka jedną z podstawowych determinant potencjału 
zdrowotnego studentów z (nie)pełnosprawnością

Zdrowie jest jedną z centralnych wartości człowieka . Budowanie jego potencjału staje 

się podstawowym zadaniem podejmowanym na rzecz poprawy dobrostanu jednostki 

i społeczeństwa . Prowadzone badania jakościowe z zastosowaniem podejścia socjo‑

‑pedagogicznego miały na celu zebranie opinii studentów na temat znaczenia tury‑

styki w kontekście wzmacniania (pomnażania) ich potencjału zdrowotnego .  

Zarówno studenci zdrowi, jak i ci z niepełnosprawnością potwierdzają, że tury‑

styka  jest skutecznym instrumentem potęgowania zdrowia, zapewnia możliwość 

rozwoju osobistego i lepsze funkcjonowanie w społeczeństwie .

Słowa kluczowe: niepełnosprawność, turystyka,  dobrostan, zdrowie

 40 Jan Paweł II, Homilia podczas Mszy św. w Valle d’Aosta, 21 sierpnia 1994, „L’Osservatore 
Romano” wyd . pol ., (1994) 16 (9–10), s . 18 .
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