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Społeczno-ekonomiczne studium przypadku motywów  
uczestnictwa w nowej formie turystyki przygodowej  
– Downhillu 

Socio-economic case study of the motives of participating  
in the new form of adventure tourism – Downhill

This article deals with the subject of tourist activity in the 
field of adventure tourism among Downhill participants. The aim 
of the article is to learn about the motives of tourist activity among 
Downillians. The social and economic side of practicing this form 
of tourism through such a refined research group has been analyz-
ed. The author is based on the assumption that Downhill players 
are mainly driven by the tourist’s desire to experience strong emo-
tions in attractive tourist areas, are focused on deepening relation-
ships with downhill participants, and the basis of this tourism and 
sport are income. The empirical material was collected using the 
form of ten random interviews with a list of wanted information. 
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Niniejszy artykuł porusza tematykę aktywności turystycznej 
w zakresie turystyki przygodowej. Celem artykułu jest poznanie 
motywów aktywności turystycznej wśród Downillowców. Została 
przeanalizowana społeczna i ekonomiczna strona uprawiania tej 
formy turystyki przez tak uściśloną grupę badaną. Autorka bazuje na 
przypuszczeniu, iż Downhillowcy głównie kierują się w uprawianiu 
aktywności turystycznej chęcią przeżywania silnych emocji w atrak-
cyjnych turystycznie terenach, nastawieni są na pogłębianie relacji 
ze współuczestnikami Downhillu, a podstawą tej turystyki i sportu są 
dochody. Materiał empiryczny został zebrany za pomocą dziesięciu 
wywiadów swobodnych z listą poszukiwanych informacji.
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Turystyka towarzyszy każdemu człowiekowi. Sport również jest 
każdemu doskonale znany i często lubiany. Jednak są takie dyscypli-
ny sportowe, które są w stanie pogodzić dwa wyżej wymienione ele-
menty, nad którymi autorka pochyla się w trakcie niniejszego arty-
kułu. Artykuł dotyczy coraz bardziej popularnej dyscypliny sportów 
rowerowych, jaką jest Downhill. Szybki i ekstremalny zjazd ciężkim 
rowerem w dół to nie tylko widowiskowe kilka sekund wstrzymania 
oddechu. Jest również przyczynkiem do stworzenia badań, które 
mogą wszystkim ludziom przybliżyć dość nowy temat. Przeprowa-
dzenie wywiadów swobodnych z uczestnikami Downhillu pozwoli 
uzyskać obszerny materiał empiryczny oraz stworzyć dotąd niepo-
dejmowany obraz niebezpiecznej dyscypliny sportu rowerowego. 
Zebrany materiał pozwoli również na weryfikację hipotez założo-
nych przez autorkę, iż Downhillowcy, reprezentanci turystyki przy-
godowej, głównie kierują się w uprawianiu aktywności turystycznej 
chęcią przeżywania silnych emocji w atrakcyjnych turystycznie te-
renach, nastawieni są na pogłębianie relacji ze współuczestnikami 
Downhillu, a podstawą tej turystyki i sportu są dochody.

Przegląd literatury

Na początku rozważań o pojęciu turystyki warto przytoczyć ety-
mologię tego słowa. Słowo „turystyka” pochodzi od francuskiego 
słowa „tour”, które zostało przyjęte przez język angielski. Oznacza to 

wycieczkę lub podróż, które kończą się powrotem do punktu wyjścia. 
Potoczne rozumienie słowa turystyka ukształtowało się w średnio-
wieczu i było tożsame z wędrówkami krajoznawczymi, uprawianiem 
sportu i podróżami dla przyjemności. W XX wieku definicja turystyki 
przeszła dynamiczny rozwój. Było to efektem przemian społeczno-de-
mograficznych, których część stanowiła turystyka (Gołembski 2005). 
Turystyka jest przejawem a zarazem formą ludzkiej aktywności. Istotę 
zjawiska w ujęciu społecznym wyznaczają cele wyjazdu, a w ujęciu go-
spodarczym określają działania w sferze obsługi ruchu turystycznego. 
Wszystkie te działania mają umożliwiać realizację podstawowych ce-
lów wyjazdu. Turystyka jest zjawiskiem dynamicznym, ponieważ wie-
lość, różnorodność i zmienność zjawiska takim je czynią. Cele wypraw 
turystycznych zmieniały się na przestrzeni wieków, hierarchia i struk-
tura zależała od wielu czynników otoczenia, poziomu oraz warunków 
życia, świadomości społecznej oraz procesu i rozwoju turystyki, infra-
struktury turystycznej, poziomu zagospodarowania itp. (Gołembski 
2005). Turystyka obfituje w bogactwo różnorodności, a skutkiem wy-
praw jest możliwość poznania kraju i świata, innych ciekawych ludzi, 
zabytków, historii, obcych kultur, bogaci umysł i osobowość turysty, 
rozwija również nowe potrzeby. Wszystkie wymienione cechy tury-
styki, jej różnorodność i możliwości poznawcze, wieloaspektowość 
w wymiarze społecznym, gospodarczym, kulturowym i przyrodni-
czym czyni to pojęcie trudnym w definiowaniu. Turystyka niesie inne 
znaczenie dla socjologa, geografa czy ekonomisty (Gołembski 2005). 
Światowa Organizacja Turystyki (WTO) zaleca dla celów statystycznych 
następującą definicję turystyki: „Turystyka obejmuje ogół czynności 
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osób, które podróżują i przebywają w celach wypoczynkowych, za-
wodowych lub innych nie dłużej niż rok bez przerwy poza swoim co-
dziennym otoczeniem, z wyłączeniem wyjazdów, w których głównym 
celem jest działalność zarobkowa” (Gołembski 2005). Jadwiga Płoc-
ka, w pracy zatytułowanej Turystyka. Wybrane zagadnienia przytacza 
definicje wyróżnione na podstawie aspektów, jakich dotyczą. Dwie 
definicje klasyczne traktują o tym, iż (Płocka 2009: 6): 1/ „Turystyka 
jest to zespół stosunków i zjawisk, które wynikają z podróży i pobytu 
osób przyjezdnych, o ile nie występuje w związku z tym osiedlenie  
i podjęcie działalności zarobkowej”; 2/ „Turystyka stanowi całokształt 
stosunków i zjawisk związanych z podróżą i pobytem odwiedzających 
w jakiejś miejscowości z tym, że pobyt nie przekształca się w stałe 
zamieszkanie”. 

Pojęcie turystyki według autorki używane jest w co najmniej 
dwóch znaczeniach: przyjemnościowym oraz statystyczno-demo-
graficznym. Z jednej strony turyści zaspokajają i realizują osobiste 
potrzeby i motywy oraz wypełniają czas wolny, a z drugiej jest ona 
przedmiotem ruchu podróżnych na świecie, który należy zmierzyć  
i ująć statystycznie, a wymaga to „twardych” kryteriów (Płocka 2009). 
K. Przecławski przytoczył następującą definicję turystyki: „w szerokim 
znaczeniu turystyka jest to całokształt zjawisk ruchliwości przestrzen-
nej, związanych z dobrowolną, czasową zmianą miejsca pobytu, ryt-
mu i środowiska życia oraz wejściem w styczność osobistą ze środowi-
skiem odwiedzanym (przyrodniczym, kulturowym, bądź społecznym)” 
(Płocka 2009:9). W. Alejziak twierdzi, iż turystyka to „ogół zjawisk 
związanych z podróżą i pobytem osób przebywających czasowo i do-
browolnie poza swoim codziennym środowiskiem, w tym zwłaszcza 
ekonomiczne i społeczne interakcje zachodzące pomiędzy organizato-
rami turystyki, bezpośrednimi usługodawcami, miejscową ludnością 
oraz samymi turystami, o ile głównym celem ich wyjazdów nie jest 
działalność zarobkowa wynagradzana w odwiedzanej miejscowości” 
(Płocka 2009: 10). Turystyka dzieli się na wiele rodzajów. Jednym  
z nich jest turystyka masowa – wypoczynkowa. Turystyka alternatyw-
na dzieli się na ekoturystykę oraz agroturystykę. Turystyka alterna-
tywna to pięć różnych form: campingowa, zdrowotno-uzdrowiskowa, 
przygodowa, survival – turystyka przetrwania, niekonwencjonalna 
oraz tramping. Kolejnym rodzajem jest turystyka kwalifikowana wraz 
z obozami wędrownymi oraz turystyka ekstremalna i niekonwencjo-
nalna. Wśród innych rodzajów turystyki wyszczególnione są również: 
turystyka biznesowa (którą dzieli się na kongresową, handlową i mo-
tywacyjną), etniczna, sentymentalna, polonijna; turystyka socjalna; 
pątnicza, pielgrzymowa; krajoznawcza (przemysłowa, edukacyjna). 
Turystykę dzieli się również ze względu na rodzaj lokomocji: kolejowa, 
wodna, samochodowa, lotnicza oraz ze względu na grupy wiekowe i 
społeczne: turystyka dzieci i młodzieży, ludzi w starszym wieku, osób 
niepełnosprawnych, mieszkańców wsi (Bieńczyk, Łobożewicz 2001).

Podejmowany temat społeczno-ekonomicznych motywów po-
dejmowania aktywności turystycznej przez Downhillowców został za-
liczony przez autorkę do aktywności wpisujących się w ramy definicji 
turystyki przygodowej. Turystyka przygodowa to wypoczynek czynny 
na wolnym powietrzu, który odbywa się w niezwykłym, egzotycznym, 
odległym bądź dzikim terenie lub turystyka nastawiona na aktywność 
w środowisku przyrodniczym. Podkreśla się element podwyższonego 
ryzyka, poziomu wysiłku fizycznego oraz posiadania pewnych umie-
jętności technicznych oraz chęć zdobycia lub poszerzenia wiedzy 
(Nowacki 2011). Turystyka przygodowa jest rodzajem plenerowej tu-

rystyki aktywnej i jest to wypoczynek czynny na wolnym powietrzu, 
odbywający się w egzotycznym, często dzikim terenie. Obejmuje ona 
aktywny wypoczynek w kontakcie z przyrodą, jak wyzwania fizyczne  
i elementy edukacyjne. Jej głównym elementem jest podróż w niezna-
ne, eksploracja, poradzenie sobie w nieznanym terenie, sprawdzenie 
swoich możliwości, dociekanie oraz poszukiwanie przygód. W lite-
raturze przedmiotu podkreślany jest aspekt emocjonalny, doznania 
duchowe i estetyczne, a także wnikliwość i pogłębianie wiedzy (ang. 
insight) oraz umiejętności. Może przybrać swoisty charakter dla upra-
wiającego turystykę przygodową. Jedni będą uprawiać wędrówki gór-
skie, inni natomiast rafting bądź skituring (Mokras-Grabowska 2015). 
Turystykę przygodową można rozumieć również jako „komercyjne, 
zorganizowane wyprawy z przewodnikiem, podczas których główną 
atrakcję stanowi aktywność na otwartej przestrzeni, silnie uzależniona 
od naturalnych warunków terenowych, generalnie wymagająca spor-
towego lub podobnego sprzętu i dostarczająca emocji uczestnikom 
wyprawy” (Nowacki 2011: 283).

Motywy uprawiania aktywności turystycznej

W dostępnej literaturze można odnaleźć wiele interesujących 
klasyfikacji motywów uprawiania aktywności turystycznej. Wśród 
nich znajduje się klasyfikacja zaproponowana przez W. Gaworec-
kiego. Jego poglądy sprowadzają się do podania trzech rodzajów 
motywów: społecznych, rodzinnych lub plemiennych, osobistych 
lub egoistycznych. Posiadają one wspólny aspekt. Turystyka stała 
się modą, zwyczajem, „rytuałem naśladownictwa”, który powoduje, 
że ludzie podejmują określone działania ze względu na istniejące 
standardy społeczne, zwyczaje. Przedstawił on również klasyfikację 
czynników motywacyjnych stymulujących, jak i ograniczających od-
bywanie podróży turystycznych (Kozioł 2012).

Z dostępnego wachlarza klasyfikacji motywów uprawiania ak-
tywności turystycznej, można również wybrać zaproponowaną przez 
Przecławskiego. Podzielił motywację na dziewięć następujących mo-
tywów związanych z (Kozioł 2012):

• pragnieniem udania się do określonego kraju lub miejsco-
wości;

• pragnieniem opuszczenia na jakiś czas miejsca swojego sta-
łego pobytu;

• pragnieniem spędzenia określonego czasu z kimś poza miej-
scem stałego zamieszkania;

• pragnieniem zawarcia nowych znajomości;
• pragnieniem pozostawania w zgodzie ze stereotypami, nor-

mami obowiązującymi w środowisku, do którego się należy;
• zaspokajaniem potrzeb emocjonalnych i estetycznych;
• zaspokajaniem potrzeb twórczych;
• zaspokajaniem potrzeb biologicznych;
• uprawianiem turystyki w szerszym znaczeniu, dla celów: za-

robkowych, rodzinnych, kultu, konferencji, sportu i innych.
Robert W. McIntosh i Charles R. Goeldner również dokonali 

klasyfikacji motywów i wybrali cztery podstawowe czynniki moty-
wujące do podróżowania (Kozioł 2012):

• fizyczne – związane z wypoczynkiem, uprawianiem sportów, 
odprężającą rozrywką; redukują one napięcie psychiczne 
oraz inne dolegliwości związane z pracą i życiem pozazawo-
dowym poprzez aktywność fizyczną;
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• kulturalne – wyrażające się chęcią poznania innych stron 
świata, ich folkloru, zabytków, sztuki, religii, tradycji;

• interpersonalne – skłaniające do poznania nowych ludzi, ich 
sposobów bycia, zachowania, odwiedzenia przyjaciół lub 
krewnych; 

• statusu i prestiżu – obejmujące wewnętrzne potrzeby i ogólny 
rozwój osobowości człowieka; odbycie podróży pozwala na 
poszerzenie wiedzy z różnych dziedzin nauki i zdobycie uzna-
nia w swym środowisku.

Jedną z licznych klasyfikacji motywów uprawiania aktywności 
turystycznych jest również ta, zaproponowana przez Victora T.C. 
Middletona, który wyróżnił sześć głównych motywów uczestnictwa 
w turystyce (Kozioł 2012): 

• kulturalne, psychologiczne, edukacyjne (np. udział w wyda-
rzeniach kulturalnych, realizacja własnych zainteresowań, 
krajoznawstwo);

• fizjologiczne oraz związane z kulturą fizyczną (chęć wypoczyn-
ku, relaksu, aktywność turystyczna jako źródło sprawności i 
zdrowia);

• towarzyskie i etniczne (np. wyjazdy w gronie znajomych, pra-
gnienie poznania miejsc związanych z tradycją rodzinną);

• związane z zabawą i rozrywką (ich zaspokajaniu służą wszel-
kiego rodzaju parki rozrywki, imprezy masowe);

• religijne (np. odwiedzenie miejsc kultu religijnego);
• związane z pracą (np. tzw. turystyka konferencyjna lub bezpo-

średnio związana z wykonywaną pracą).

Charakterystyka Downhillu i metodyka badań

Downhill jest jednym z rodzajów dyscyplin jazdy ekstre-
malnej rowerowej, ale również i turystyki przygodowej. Po-
lega na zjeździe z góry i omijaniu trudnych przeszkód po dro-
dze, m.in. drzew, konarów, kamieni, ostrych zakrętów i piachu 
(http://www.ekstremalne.pl/article,id_63.html 2017). 

Downhill opiera się na tych samych zasadach, co narciarstwo 
alpejskie (http://www.2bstyle.pl/styl-zycia/97-downhill-moja-pasja-i-
-praca 2017). Downhillowcy w poszukiwaniu nowych ekstremalnych 
doznań wyruszają w wyprawy poza miejsce zamieszkania, aby móc 
uprawiać swoją pasję. Wkraczają na grunt turystyki przygodowej 
i wpisują się w wyżej wymienione definicje. Uprawiają aktywność 
sportową na otwartej przestrzeni, uzależniają się od warunków tere-
nowych, posiadają sportowy sprzęt i otrzymują w zamian silne emo-
cje, m.in. uzależniającą adrenalinę. Downhill jest również wymagają-
cym rodzajem turystyki przygodowej, który niesie za sobą ogromne 
nakłady pieniężne na wymianę wyeksploatowanego sprzętu i ubra-
nia ochronnego, ale również na wyjazdy w atrakcyjne tereny. Wy-
jazdy wymuszają na Downhillowcach koszty dojazdów poza miejsce 
zamieszkania, zakwaterowanie i koszty ponoszone w celach korzy-
stania z infrastruktury turystycznej, np. zakup karnetów na wyciąg, 
który wiezie turystę – rowerzystę na samą górę wraz z jego rowerem, 
aby następnie w ciągu kilku sekund znalazł się na samym dole góry  
i ponownie skorzystał z przejazdu wyciągiem.

Badania zostały przeprowadzone na terenie Jeleniej Góry,  
w województwie dolnośląskim. Jelenia Góra jest miastem na pra-
wach powiatu, położonym w śródgórskiej części Kotliny Jeleniogór-
skiej. W Jeleniej Górze mieści się Zarząd Karkonoskiego Parku Naro-

dowego. Miasto jest również stolicą Euroregionu Nysa. Dane za rok 
2012 wskazują, że miasto było zamieszkiwane przez 87 097 miesz-
kańców. Na przestrzeni lat ilość mieszkańców maleje. Jelenia Góra 
jest głównym ośrodkiem komunikacyjno-usługowym dla przyjezd-
nych do pobliskich ośrodków turystycznych (http://www.jeleniagora.
pl/JeleniaGora 2017). Badania prezentowane w tym artykule to część 
badań przeprowadzonych do pracy magisterskiej, obronionej w In-
stytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego w 2017 roku, której 
głównym zadaniem było stworzenie sylwetki sportowca, jakim jest 
Downhillowiec, na podstawie informacji uzyskanych dzięki wywia-
dom w wielu obszarach aktywności rowerzystów takiej ekstremalnej 
formy sportu. Wysiłki badawcze skupiają się na poszukiwaniu i ana-
lizie zmiennych, jednak w przypadku tego artykułu, autorka zajęła 
się weryfikacją wybranych motywów społecznych i ekonomicznych 
podejmowania zarówno sportu, jak i aktywności turystycznej wśród 
Downhillowców. Badania zostały przeprowadzone za pomocą meto-
dy kuli śnieżnej, a dokładniej za pomocą wywiadów swobodnych ze 
standaryzowaną listą pytań wśród wybranych dziesięciu uczestników 
Downhillu. Badania przeprowadzono w marcu 2017 roku. Przeana-
lizowano 10 wywiadów, wypowiedzi 5 turystów Downhillowców za-
mieszkujących Jelenią Górę i okolice oraz wypowiedzi 5 kolejnych, 
którzy mieszkają w różnych częściach Polski. Autorka założyła wiele 
hipotez, które łączą się w jedną – główną, jaka towarzyszy temu arty-
kułowi i jest ona następująca: Downhillowcy, reprezentanci turystyki 
przygodowej, głównie kierują się w uprawianiu aktywności turystycz-
nej chęcią przeżywania silnych emocji w atrakcyjnych turystycznie 
terenach, nastawieni są na pogłębianie relacji ze współuczestnika-
mi Downhillu, a podstawą tej turystyki i sportu są dochody. Wyar-
tykułowane myśli zostały skategoryzowane w grupy odpowiedzi,  
a dla niniejszego artykułu zostały pogrupowane.

Wyniki badań oraz wnioski

1. Socjologiczna prezentacja sylwetki Downhillowca na 
podstawie badań własnych.

Na wstępie prezentacji wyników badań własnych warto przedsta-
wić kim jest Downhillowiec, który uprawia turystykę przygodową wraz 
ze swoim rowerem. Jest to ekstremalny rowerzysta, przede wszystkim 
mężczyzna, tak naprawdę bez określenia wieku. Od pięciu lat, aż po 
pięćdziesiąt, w przypadku wywiadów z rozmówcami: od trzynastu lat 
do czterdziestu dwóch. Równie ciężko określić co robi w życiu, ponie-
waż wywiady z Downhillowcami pokazały, iż rozmówcy pracują, stu-
diują i się uczą (w podstawówce oraz technikum). Jakie cechy posiada 
Downhillowiec? Na podstawie dziesięciu wywiadów i uzupełnienia 
analizą treści można wyłuskać wspólny mianownik: Downhillowiec to 
sportowiec-amator (rzadziej profesjonalista), pełen pasji i wielu cech 
godnych pozazdroszczenia. Downhillowiec, to człowiek przepełnio-
ny odwagą, chęcią ryzyka, uzależnieniem od adrenaliny, towarzyski 
i kontaktowy. Nie ma problemów w nawiązywaniu nowych relacji,  
a jego współtowarzysze pasji to najbliżsi znajomi, nierzadko trakto-
wani jak rodzina. Downhillowiec to osoba, która swoją pasję odkryła 
przez obserwację innych ludzi jeżdżących na rowerze. Swoją pasją 
dzieli się z rodziną, która jest dla niego wsparciem, jednak rzadko 
uczestniczy z nim w wyjazdach. Downhillowiec współdzieli pasję ze 
swoimi znajomymi poznanymi na rowerze. Downhillowiec jest świa-
domy tego, że jest postrzegany jako wariat, który nie boi się niczego, 
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czy miejsc noclegowych. Inne zagraniczne destynacje to Słowenia 
oraz Alpy Austriackie. Równie atrakcyjnym i dostępnym terenem dla 
Downhillowców są czeskie części gór Karkonoszy oraz Gór Izerskich, 
a także słoweńskie i austriackie Alpy. Rozmówcy wskazują i wylicza-
ją wiele miejsc poza terenami Polski, które umożliwiają uprawianie 
tej pasji. Być może jest to spowodowane zbyt małą popularnością 
tego ekstremalnego sportu rowerowego, a także niewystarczającym 
zapleczem infrastruktury, która umożliwiłaby sprawniejsze użytkowa-
nie roweru i przemieszczanie się z dość ciężkim sprzętem w górach.

3. Nastawienie na pogłębianie relacji ze współuczestnikami 
Downhillu

Downhill, jak i inne dyscypliny sportowe, ma swoich fanów 
czynnie uprawiających sport, jak i biernie – w postaci obserwa-
torów poczynań ekstremalnych rowerzystów. Fani zrzeszają się  
w grupy i fankluby, Downhillowcy również posiadają swoje grupy 
znajomych, formalne lub mniej formalne, które łączą ich wspólnym 
mianownikiem. Poprzez taką formę współdzielenia pasji, rowerzyści 
mogą wspólnie wybierać się na rower – wraz ze znajomymi mają 
szansę poznawać nowe trasy w nowych miejscach, mają szansę 
na wspólne wyjazdy (co wiąże się z kosztami przejazdu i potrzebą 
przewiezienia sprzętu w samochodzie), a także każdy może liczyć 
na wzajemną pomoc w rozwiązywaniu problemów czy poznawaniu 
tajników Downhillu. Spośród dziesięciu rozmówców, połowa przy-
należy do rowerowego teamu. Ich cele i zadania oscylują wokół 
budowania więzi między członkami, rozwoju pasji wśród członków  
i nie tylko. Grupy rowerowe zajmują się też tworzeniem i budowa-
niem tras, aby wspólnie trenować swoje umiejętności. Potrafią oni 
określać siebie mianem rowerowej rodziny, wspólnie rozwijają swoją 
pasję, ale również wyjeżdżają razem, by celebrować chwile na rowe-
rach w grupie. Druga połowa, która nie należy do formalnych grup 
rowerowych, jest podzielona na osoby, które nie należą w ogóle do ja-
kiejkolwiek grupy formalnej lub nieformalnej, a także na osoby, które 
posiadają swoją ekipę do wspólnych jazd na rowerze. Również rodzi-
na odnajduje swoje miejsce w tymże rodzaju turystyki przygodowej. 
Współdzielenie pasji z rodziną można rozumieć w dwojaki sposób. 
Po pierwsze może odbywać się na zasadach wsparcia i motywacji. Po 
drugie może przybierać formę aktywną na rowerze. Współdzielenie 
pasji z rodziną opiera się bardziej na rozmowach, niż na wspólnych 
wypadach turystyczno-rowerowych. Często rodzice są jedynym źró-
dłem finansowania pasji i wyjazdów turystycznych. Downhillowcy, 
którzy jeżdżą ze swoimi znajomymi, często kierują się podobnymi 
pobudkami, jak osoby zrzeszone w grupach rowerowych. Wskazują 
na podejmowanie wspólnych wyjazdów poza miejsce zamieszkania, 
co minimalizuje stres związany chociażby z poznawaniem nowych 
miejsc na mapie Polski czy Europy. Rozwijanie ekstrawertycznych cech 
w osobowościach i pewien rodzaj altruizmu wobec innych uczestni-
ków-turystów, to społeczne motywy uprawiania tej formy turystyki 
przygodowej. Downhill, zarówno jako sport i turystyka przygodowa, 
uprawiany przez wciąż edukujących się i poszukujących nie tylko eks-
tremalnych wrażeń entuzjastów, to taki rodzaj turystyki, który pozwa-
la na poznawanie coraz nowszych osób, z którymi można porozma-
wiać, razem współuczestniczyć w wypadach rowerowych. Hipotetycz-
nie założone nastawienie na nowe relacje międzyludzkie i pogłębianie 
istniejących wraz z innymi współuczestniczącymi turystami odnajduje 
swoje potwierdzenie w wypowiedziach uczestników Downhillu.

lubi adrenalinę i bez trudu podejmuje ryzyko. Obserwatorzy twierdzą 
podobnie, że Downhillowiec jest skłonny do podejmowania ryzyka, 
posiada odwagę, szaleństwo, a także silną psychikę. W mniejszym 
stopniu Downhillowcy są kreatywni, otwarci, zapatrzeni w pasję 
i sprzęt, a także prowadzą zdrowy styl życia. Są to rowerzyści, któ-
rzy wyróżniają się wyglądem, przy tym posiadając swoistą modę na 
ubiór, akcesoria i części rowerowe. Downhillowiec, jak sama nazwa 
wskazuje, to rowerzysta jeżdżący po górach. Najczęściej wokół tere-
nu zamieszkania, ale jednak wyjeżdżający poza tereny zamieszkania: 
okolice Zakopanego, Czechy i Alpy. Ich wyjazdy wymagają dużych 
nakładów finansowych w celach odpowiedniego zakwaterowania, 
spożywania posiłków, a także korzystania z wyciągów narciarskich  
w celach ułatwienia uprawiania sportu.

2. Chęć przeżywania silnych emocji w atrakcyjnych tury-
stycznie terenach

Downhillowcy są skłonni do podejmowania ryzyka. Downhill to 
zarówno rodzaj turystyki przygodowej, jak i ekstremalna dyscyplina 
rowerowa, która niesie za sobą wiele niebezpieczeństw związanych  
z ostrą jazdą po stromych górach. Ich pasja jest motorem do zmian  
w ich życiu. Jedną z najważniejszych zmian, jakie dokonały się na 
przestrzeni czasu i są dla nich zauważalne, to zyskanie odwagi i pew-
ności siebie w życiu codziennym. Przy pokonywaniu tego rodzaju 
tras Downhillowiec musi podjąć ryzyko, iż może spotkać go tragedia 
nie tylko w postaci kilku zadrapań. Z procesem podejmowania ryzy-
ka wiąże się odczuwanie skrajnych emocji, takich jak np. adrenali-
na. Często „Rider” podejmuje takie kroki, które sprawiają mu wiele 
problemów w trakcie uprawiania i realizowania swojej pasji. Jednak 
poczucie, że nie można się poddawać sprawia, iż Downhillowcy po-
dejmują większe ryzyko i łamią bariery, które istnieją w ich głowach. 
Strach i stres są nieodłącznym elementem uprawiania tego sportu. 
Pokonywanie barier, które wyrastają z każdym etapem rozwoju do-
wnhillowej pasji stale napędzają do coraz lepszego radzenia sobie  
z takimi emocjami. W momencie, gdy Downhillowiec staje na samym 
szczycie góry i widzi meandrującą, stromą trasę z wyrastającymi, 
niebezpiecznymi przeszkodami i hopami, czuje strach i stres przed 
pokonaniem takiego wyzwania. Z tymi emocjami silnie powiązana 
jest adrenalina, której odczuwanie i uzależnienie popycha rower Do-
wnhillowca w niebezpieczną otchłań. Z kolei inne uczucia powiązane 
z ryzykiem uprawiania ekstremalnego sportu rowerowego to m.in. 
strach przed wyzwaniem, ale również i radość odczuwana na samą 
wizję wyjazdu turystycznego w celu jazdy na rowerze, ale również 
odczuwana na długo po nim. Sama nazwa dyscypliny rowerowej sy-
gnalizuje, iż Downhill to sport wyłącznie uprawiany na górach. Gdzie 
więc znajdują się atrakcyjne tereny dla uprawiania ekstremalnych 
sportów rowerowych? Opis tras rowerowych dokonany przez roz-
mówców na podstawie posiadanej przez nich wiedzy wskazuje, że 
główną częścią Polski, w której ta dyscyplina może być uprawiana, 
to południe naszej ojczyzny. Są to okolice Jeleniej Góry, Dzikowiec 
pod Wałbrzychem, Świeradów Zdrój, Czarna Góra, Góra Żar, Beski-
dy. Jednak mimo wyszczególnienia atrakcyjnych miejsc z trasami 
na mapie Polski, rozmówcy podają również zagraniczne miejsca do 
uprawiania Downhillu. W Republice Czeskiej są to Kouty, Szpindlero-
wy Młyn, Rokytnice nad Jizerou, Liberec, a powodem do wyjazdów  
w południowe atrakcyjne turystycznie tereny to m.in. lepiej rozwinię-
ta infrastruktura turystyczna zarówno w postaci tras, jak i wyciągów 
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4. Dochód jako źródło finansowania turystyki i pasji
Downhill to taki rodzaj turystyki przygodowej i dyscyplina spor-

tu rowerowego, która wymaga od uczestnika sporego finansowania 
ze środków własnych. Im większe zapotrzebowanie na nowy sprzęt, 
nowy strój i lepsza ochrona, by uprawiać niebezpieczny sport, tym 
większe nakłady pieniężne są potrzebne. Uprawianie takiej formy tu-
rystyki i sportu w jednym, są silnie powiązane z wyjazdami turystycz-
nymi poza miejsce zamieszkania, co niesie za sobą skutki płacenia za 
zakwaterowanie i korzystanie z infrastruktury turystycznej. Powyższe 
czynniki powiązane są również z poczuciem determinacji, ku upra-
wiania Downhillu, co jest napędzane przez nowości w akcesoriach 
i sprzęcie czy panującej modzie na produkty konkretnych firm, wy-
specjalizowanych w ubraniach i akcesoriach ochrony dla uczestnika 
ekstremalnej dyscypliny rowerowej. Mimo potrzeby determinacji  
w żyłach Downhillowców, do tego typu sportu rowerowego potrzeb-
ne są pieniądze. Rozwój swojej pasji to nie tylko motywacja do nauki 
i kształcenia swoich umiejętności, to również potrzeba wymiany wy-
eksploatowanego sprzętu, nierzadko zniszczonego podczas upadków, 
a także potrzeba wymiany swojego stroju i zabezpieczeń, jakie ma na 
sobie rowerzysta: kasku, zbroi, ochraniaczy itp. Spośród wszystkich 
rozmówców, siedmiu wskazało, że Downhill jest taką formą turystyki 
przygodowej i takim rodzajem dyscypliny rowerowej, który obciąża 
finansowo turystę-uczestnika w zatrważającym tempie. Do najdroż-
szych wydatków należą wyjazdy turystyczne własnym samochodem 
poza granice Polski oraz zakwaterowanie. Pięciu z siedmiu rozmów-
ców finansuje swoją downhillową przygodę z dochodów uzyskanych 
w pracy, a dwóch oszczędza i wydaje swoje oszczędności na części 
czy wyjazdy. Mimo że w żadnej wypowiedzi rozmówców nie poja-
wiło się dosłowne stwierdzenie, iż rower jest najważniejszą rzeczą, 
ani wartością w ich rowerowym życiu, to jednak z ich wypowiedzi 
można wywnioskować, że ich pasja jest wyniesiona do rangi „nie-
śmiertelnej”. Cała dziesiątka rozmówców deklaruje, że nie odpuszczą 
swojego hobby, nawet w obliczu  kontuzji. Jednak pomimo potrzeby 
samodoskonalenia i podnoszenia umiejętności w technice jazdy – to 
pieniądze są podstawą.

 

Podsumowanie

Turystyka przybiera różne oblicza i stanowi dla ludzi bardzo waż-
ny element ich stylu życia. Pasja, która stanowi podstawę egzystencji 
człowieka w połączeniu z możliwościami zwiedzania pięknych miejsc, 
może ukazać ciekawe problemy badawcze. W tym przypadku Down-
hill stanowi ciekawy przypadek dla podjęcia wysiłków badawczych, 
z wyjaśnieniem ważnych motywów i potrzeb badanego uczestnika 
ekstremalnego sportu rowerowego, o którym coraz częściej można 
usłyszeć i przeczytać. Skondensowana hipoteza, którą przyjęła aktor-
ka, składa się z trzech części, dla których nie ma podstaw, by takową 
całościową hipotezę odrzucić. Downhillowcy – turyści przygodowi po-
siadają chęć przeżywania silnych emocji w atrakcyjnych turystycznie 
terenach, nastawieni są na pogłębianie relacji ze współuczestnikami 
Downhillu, a podstawą ich aktywności turystycznej i sportu są docho-
dy. Prace nad pracą dyplomową, ale i nad artykułem ukazały pew-
ne zalety i wady tematyki Downhillowców. Do zalet można zaliczyć 
nowość tematu i ciekawą grupę badanych, jednak wad nasuwa się 
na myśl znacznie więcej. Problematycznym staje się brak literatury 

związanej z takimi sportami ekstremalnymi. Istnieją książki, które uka-
zują techniczną stronę uprawiania takiego sporty rowerowego, jakim 
jest Downhill, jednak nie przedstawiają socjologicznych oraz ekono-
micznych aspektów wynikających z uprawiania turystyki przygodowej 
wśród Downhillowców. Kolejną z wad, która może sprawić, że prace 
nad metodyką i odpowiedziami na nurtujące pytania badawcze są 
nieco opóźnione i spowolnione jest zdecydowanie utrudniony kon-
takt z dość nieliczną grupą uczestników reprezentujących ten rodzaj 
sportu i turystyki. Pomimo powyżej opisanych plusów i minusów, 
trudności zostały rozwiązane, skutkując bardzo dużym i ciekawym 
materiałem teoretycznym i empirycznym na temat ekstremalnego 
sportu rowerowego, jakim jest niebezpieczna turystyka przygodowa 
Downhillu.
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