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Problem sensu Īycia i poczucie jego realizacji
a podnoszenie jakoĞci swojego Īycia na podstawie
badaĔ wybranych alpinistów
Wprowadzenie
Prowadzenie dziaáalnoĞci alpinistycznej cieszy siĊ obecnie duĪą popularnoĞcią i zainteresowaniem. Jest to konsekwencja modnego, w ostatnich latach, podejmowania i realizowania przez ludzi dziaáaĔ ekstremalnych i ryzykownych. Zainteresowanych tą problematyką nurtują przede wszystkim pytania o motywacjĊ osób decydujących siĊ na
podjĊcie dziaáalnoĞci wysokogórskiej, o sprecyzowanie ewentualnych korzyĞci páynących z tego typu aktywnoĞci i wreszcie o cechy osobowoĞci, predyspozycje czy umiejĊtnoĞci, jakie powinna posiadaü osoba decydująca siĊ na wspinanie.
Alpinizm to dziaáalnoĞü, która przebiega w warunkach wyostrzonych, eksperymentalnych (gdyĪ nawet osoba mająca duĪe doĞwiadczenie nie jest w stanie wszystkiego
przewidzieü), stanowi specjalistyczny kierunek Īycia, poniewaĪ wymaga od osoby zajmującej siĊ wspinaniem fachowoĞci i ciągáego poszerzania wiedzy teoretycznej, technicznej oraz zakresu swoich doĞwiadczeĔ. Teren górski to dla wspinacza bezpoĞrednie
otoczenie, w którym dziaáa, przeĪywa róĪnorodne stany emocjonalne, podejmuje zadania
na miarĊ swoich umiejĊtnoĞci i moĪliwoĞci oraz ma szansĊ ich skonfrontowania w trakcie realizowania podjĊtych przedsiĊwziĊü.

Program badaĔ wáasnych
Teren górski to bezpoĞredni Ğwiat alpinisty, w którym spotykane warunki są uznawane za normalne, zwyczajne i akceptowane. W związku z powyĪszym, przedmiot moich badaĔ stanowiá problem sensu Īycia i jego realizacja przez alpinistów.
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Celem byáo dotarcie do tego, co intymne, osobiste, czyli do doĞwiadczania sensu Īycia przez osoby związane z aktywnoĞcią wysokogórską. Dotychczasowe badania dotyczyáy motywów uprawiania wspinaczki, cech osobowoĞci osób zajmujących siĊ wspinaczką wysokogórską, psychologicznych i socjologicznych kryteriów przydatnoĞci do
uprawiania alpinizmu, róĪnic w funkcjonowaniu kobiet i mĊĪczyzn zajmujących siĊ
wspinaczką wysokogórską, funkcjonowania grupy alpinistycznej w warunkach wyprawy, specyfiki dziaáalnoĞci alpinistycznej, moralnej oceny zachowaĔ alpinistów w sytuacji zagroĪenia (Dominik, LeĞniak, Ryn, 1977; Gąsowski, 1984; Golec, 1993; Gracz,
1993; Gryglewicz, 1995; KoĔczakowski, 1994; Popko, 1971; Ryn, 1967, 1967, 1973;
Zdebski, 1981).
Podstawą teoretyczną dla rozwaĪaĔ problematyki sensu Īycia staá siĊ wybór trzech
koncepcji dotyczący sensu Īycia (koncepcja A. Adlera, A. Maslowa, V. Frankla). O doborze ich zadecydowaáo zawarcie przez twórców aspektu rozwojowego w procesie odkrywania i dochodzenia do sensu Īycia przez osobĊ.
Przeprowadzone badania dotyczyáy dwóch obszarów. Pierwszy obejmowaá analizĊ
kategorialną piĞmiennictwa wspomnieniowego alpinistów, drugi zaĞ analizĊ i interpretacjĊ materiaáu badawczego uzyskanego w trakcie prowadzenia wywiadów z alpinistami.
Przy doborze osób do swoich badaĔ wziĊáam pod uwagĊ nastĊpujące kryteria:
— wychowanie w idei „braterstwa liny”,
— systematyczne, uporządkowane dochodzenie w góry najwyĪsze,
— doĞwiadczenie wspinaczkowe w górach wysokich,
— doĞwiadczenia związane z organizacją i przebiegiem wypraw wysokogórskich,
— konkretne osiągniĊcia górskie (zdobycie szczytu w górach wysokich).
Ten zabieg uáatwiá wyáonienie dwunastu polskich himalaistów w wieku od 35 do 65
lat, których osiągniĊcia mają rangĊ Ğwiatową, zrzeszeni są w róĪnych klubach, w tym
takĪe miĊdzynarodowych, których sukcesy wspinaczkowe są znaczące nie tylko dla rozwoju alpinizmu w Polsce, ale takĪe za granicą.
Analiza literatury alpinistycznej poszerzyáa wiedzĊ na temat samego alpinizmu jako
dziaáalnoĞci, a takĪe uwarunkowaĔ wiąĪących siĊ z tą aktywnoĞcią. Ten zabieg badawczy staá siĊ równieĪ pomocny przy konstruowaniu pytaĔ do wywiadu semistrukturalnego.
Pytania zadawane rozmówcom miaáy charakter pytaĔ otwartych, konstrukcja pytania
nie sugerowaáa, jakie wydarzenia wyprawowe, sytuacje, przeĪycia osoba powinna omówiü. Pytania te miaáy tylko inspirowaü osobĊ badaną do wypowiedzi, stanowiü punkty
porządkujące przebieg wywiadu, natomiast to ona sama decydowaáa o tym, czym chce
siĊ aktualnie podzieliü (patrz Zaáącznik nr 1).
Metoda wywiadu semistrukturalnego pozwoliáa na uzyskanie pogáĊbionych wyników i poszerzenie perspektywy badawczej dotyczącej problematyki alpinizmu. Otrzymana treĞü poszczególnych wywiadów stanowi pewną historiĊ Īycia (pytania zadawane
osobom badanym byáy tylko ukierunkowujące), natomiast zdarzeniem jest wypowiedĨ
osoby badanej. Elementy wywiadu w ramach oglądu jego treĞci zostaáy poáączone ze sobą w celu uporządkowania struktury jednostek analizy.
KaĪdy z wywiadów stanowi okreĞloną strukturĊ, w której moĪemy wyróĪniü zdarzenia dotyczące:
— fazy wstĊpnej, czyli podjĊcia decyzji o byciu w górach,
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— etapu zaangaĪowania i zainteresowania dziaáalnoĞcią górską,
— prowadzenia dziaáalnoĞci wysokogórskiej,
— momentu bilansowania, czyli refleksji związanej z aktywnoĞcią górską i wáasnym
Īyciem.
Jest to obiektywny materiaá pozwalający na odkrycie sensu, który jest przekazywany
przez konkretną osobĊ i stanowi jej doĞwiadczenie osobowe. Przy rozumieniu sensu wychodzimy od dookreĞlenia ugruntowania, warunków, a dopiero po tym zabiegu moĪna
zacząü okreĞlaü elementy refleksyjne – sens po co ja to robiĊ i czym ĪyjĊ.
ĩycie w peáni, po ludzku przeĪywane (czyli stawanie siĊ czáowiekiem) jest moĪliwe
dziĊki temu, Īe czáowiek Īyjąc w Ğwiecie realnym kontaktuje siĊ ze swoimi moĪliwoĞciami, jak równieĪ ograniczeniami, które moĪe udoskonalaü, przeksztaácaü. Dobre ugruntowanie to nakierowanie siebie na rozwój wáaĞciwych potencjalnoĞci, danie sobie szansy
otwarcia na aktualizacjĊ swoich moĪliwoĞci, by speániü siĊ w tej perspektywie.

Metoda jakoĞciowej analizy personalistycznej zdarzeĔ
Īyciowych w opracowaniu Z. Uchnasta
Analiza i interpretacja materiaáu badawczego uzyskanego z wywiadów zostaáa przeprowadzona za pomocą JakoĞciowej Analizy Personalistycznej ZdarzeĔ ĩyciowych. Metoda ta opracowana przez prof. Z. Uchnasta nawiązuje do zaáoĪeĔ psychologii ekologicznej prezentowanej przez Gibsona. W jego teorii percepcji ekologicznej zasadniczym
pojĊciem jest „ekosystem”, który wspóátworzy oraz wspóáorganizuje istota Īyjąca i otoczenie. Przedmiotem analizy i opisu psychologicznego staje siĊ zdarzenie Īyciowe, jako
wynik wspóátworzenia istoty Īyjącej i danego otoczenia. Zadaniem badacza jest ukazanie czáowieka, który w ramach zdarzeĔ uczestniczy. W nich zawarty jest doĞwiadczany
sens istniejący w podmiocie.
DoĞwiadczone zdarzenie Īyciowe stanowi caáoĞü – gestalt – (Mnie – istniejącemu –
w – Ğwiecie – zdarza – siĊ – coĞ), które podlega organizacji na trzech wymiarach: egzystencjalnym, biosferycznym i osobowego dialogu. Analiza doĞwiadczonego zdarzenia
Īyciowego w ramach tych trzech wymiarów uzmysáawia badaczowi bądĨ samej osobie
záoĪonoĞü danego doĞwiadczenia, zakres i gáĊbokoĞü wpáywu tych wymiarów pozwalających na uzyskanie informacji na temat wáasnej osoby, otoczenia, w którym dziaáa i struktury podejmowanych dziaáaĔ.
Wymiar egzystencjalny jest wymiarem podstawowym, stanowi swoistą bazĊ w procesie analizy doĞwiadczonego zdarzenia Īyciowego. Osoba uczestniczy w Ğwiecie, jest
w nim obecna, ale nie w sposób bierny. Stara siĊ wspóátworzyü ten Ğwiat, wychodziü poza to, co jest jej dane poprzez uzmysáowienie sobie, iĪ ta sama sytuacja moĪe byü doĞwiadczana przez osobĊ w róĪnorodny sposób. ZaleĪy to tylko od uĞwiadomienia sobie
wolnego wyboru i intencjonalnoĞci dziaáania (por. Uchnast, 2002).
Wymiar biosferyczny to ugruntowanie osoby w Ğwiecie ją otaczającym. Ona w tym
Ğwiecie porusza siĊ, dziaáa, próbuje mieü wpáyw na to, co siĊ dzieje, przeĪywa. Mamy tu
na myĞli te biologiczne i Ğrodowiskowe aspekty, które wspóáuczestniczą i wspóátworzą
zdarzenie Īyciowe (por. Uchnast, 2002).
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Wymiar osobowego dialogu, czyli spotkanie z innymi. GotowoĞü do dzielenia siĊ
swoimi doĞwiadczeniami, wspóápracy, wspóádziaáania z innymi i jednoczeĞnie otwartoĞü
na to, co inni mają do zaoferowania. W moĪliwoĞci podjĊcia dialogu istnieje prawdopodobieĔstwo ujawnienia indywidualnoĞci, jedynoĞci osób (por. Uchnast 2002, patrz Tab.
s. 13–15).

Omówienie badaĔ wáasnych
Kategorialna analiza literackich tekstów wspomnieniowych alpinistów pozwoliáa na
wyodrĊbnienie sekwencji tematycznych dotyczących aspektu merytorycznego prowadzonej dziaáalnoĞci wysokogórskiej, uwarunkowaĔ geograficzno-klimatycznych i ekonomiczno-kulturowych, a takĪe opisu determinant fizjologicznych, psychologicznych i socjologicznych.
Wymienione aspekty i uwarunkowania znajdują odzwierciedlenie w prowadzonych
badaniach empirycznych i wyodrĊbnienie ich z analizowanych tekstów literackich stanowi swoistego rodzaju potwierdzenie wystĊpujących prawidáowoĞci (wczeĞniejsze badania w tym obszarze).
Dokonując oglądu alpinistycznej literatury wspomnieniowej zainteresowana byáam
przede wszystkim tym, by uchwyciü i zaakcentowaü to, co stanowi o osobliwoĞci jednostki, a wiĊc jej doĞwiadczenia, przeĪycia związane z zajmowaniem siĊ tym typem aktywnoĞci. Zwracaáam uwagĊ na to, w jaki sposób osoby opisują dziaáalnoĞü alpinistyczną; czy chodzi im o przedstawienie „suchych” opisów faktograficznych, czy teĪ mają intencjĊ, by ukazaü i podzieliü siĊ wáasnym ustosunkowaniem do niej. Decyzja o takim
oglądzie materiaáu badawczego (jakim staáy siĊ konkretne teksty literackie) pozwoliáa mi
na odkrycie, iĪ pytanie o sens prowadzonej aktywnoĞci wspinaczkowej sprawia trudnoĞü
w formuáowaniu i werbalizowaniu odpowiedzi na nie.
Osoby podejmując siĊ spisania wáasnych doĞwiadczeĔ i przeĪyü, chcą nie tylko
udokumentowaü konkretne osiągniĊcia, sytuacje zagroĪenia i sposoby racjonalnego wychodzenia z nich, ale przede wszystkim mają potrzebĊ dzielenia siĊ tym, co ĞciĞle wiąĪe
siĊ z dziaáalnoĞcią alpinistyczną, czyli aspektami poznawczymi i emocjonalnymi. Jest to
swoistego rodzaju próba uporządkowania, usystematyzowania wáasnej historii Īycia
i przedstawienie jej sobie w celu uczynienia jaĞniejszą. One same równieĪ chcą dziĊki
temu zabiegowi mieü w miarĊ obiektywny ogląd swojego Īycia. W tym niejako zawarty
jest szeroko rozumiany sens, który dotyczy refleksji podmiotu związanych z próbą
udzielenia odpowiedzi na pytania, dlaczego wybiera i zajmuje siĊ dziaáalnoĞcią alpinistyczną, dlaczego wáaĞnie jej podporządkowuje wszystkie páaszczyzny swojego Īycia,
dlaczego wspinanie staje siĊ jej sposobem na Īycie?1

1

„[...] Chwila odpoczynku, bo za kilka minut musimy iĞü dalej. W biaáy mrok, w wichurĊ, na granicy ryzyka.
I po co to wszystko? Tyle razy zadawano mu to pytanie. Nigdy nie potrafiá dokáadnie na nie odpowiedzieü.
Zresztą, kto rozumie, nie pyta, a kto pyta, to pewnie i tak nie zrozumie”.
P. Wąsikowski, Dwa razy Everest, Kraków 1996, s. 103–104.
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Autorzy literatury wspomnieniowej traktują alpinizm równieĪ jako dyscyplinĊ sportową, ale nie w stereotypowym rozumieniu. Dla nich wspinanie jest czymĞ wiĊcej niĪ
potocznie rozumianą rywalizacją sportową – kto pierwszy zdobĊdzie dany szczyt, jakie
i w jakiej iloĞci ma na swoim koncie, w jakim stylu zostaáy one osiągniĊte.
Sens odnajdywany jest w fizycznym i psychicznym zmaganiu siĊ z przeciwnoĞciami, z warunkami ekstremalnymi, w podejmowaniu ryzykownych decyzji, które zarówno
mogą przynieĞü sukces, ale teĪ zakoĔczyü siĊ poraĪką. W konsekwencji, osoby nabierają
dystansu do róĪnego rodzaju sytuacji Īyciowych. Balansując na granicy Īycia i Ğmierci
potrafią realnie oceniü, co stanowi wartoĞü dla nich, dla ich wewnĊtrznego samodoskonalenia, czym naleĪy siĊ zająü, by móc siĊ w peáni rozwinąü.2
Sytuacje górskie stanowią dla nich wyzwanie, które akceptują i podejmują siĊ ich
realizacji, poniewaĪ w nich dostrzegają moĪliwoĞü rozwoju siebie, swojego fizycznego i psychicznego potencjaáu.
Otoczenie górskie to miejsce konfrontacji z wáasnymi sáaboĞciami i wadami, których
osoba nie doĞwiadczyáaby w przeciĊtnych warunkach i w związku z tym nie byáaby ich
Ğwiadoma. W tym zawarty jest sens utoĪsamiany z aspektem rozwojowym, rozumianym
jako gáĊbsze zastanawianie siĊ nad samym sobą. Refleksje dotyczące wáasnego funkcjonowania w warunkach górskich zmuszają czĊsto do podejmowania szybkich decyzji
o wprowadzeniu zmian umoĪliwiających lepszą adaptacjĊ bądĨ o zrezygnowaniu z kontynuowania dalszej górskiej aktywnoĞci; o podjĊciu takich dziaáaĔ, które pozwolą na poradzenie sobie z sytuacjami zagroĪenia lub zachowaniem swojego bądĨ cudzego Īycia.
„[...] Przymknąá oczy. Góry, góry... Skąd ta pasja, to szaleĔstwo? PrzecieĪ tam gdzie siĊ wychowaá, ziemia
jest zaledwie áagodnie pofaádowana, spokojniejsza, bardziej ludzka” (s. 93) (tamĪe).
„[...] Poszukiwanie sensu wspinania jest bezcelowe. Zresztą pytanie tego typu zadaje siĊ alpinistom wciąĪ
i przy kaĪdej okazji i niezmiennie odpowiedzi nie zadowalają ani pytających ani odpowiadających. Jest to
problem zbyt záoĪony, zbyt indywidualny, zbyt intymny, by moĪna byáo sensownie i zwiĊĨle siĊ do tego
ustosunkowaü, a kaĪde ewentualne wypowiedĨ na ten temat bĊdzie zawsze jedynie poáową prawdy. Tej drugiej waĪniejszej poáowy albo sobie nie uĞwiadamiamy, albo teĪ nigdy publicznie nie ujawniamy”.
A. Lwow, Wybraáem góry. Z Sudetów w Himalaje, Warszawa – Kraków 1990, s. 16.
2

„[...] Te same czynniki, które czynią wspinaczkĊ wysokoĞciową tak niebezpieczną, to znaczy niedobór tlenu
i zmiany biochemiczne w organizmie ludzkim, przyczyniają siĊ do rozbudzenia szczególnej wraĪliwoĞci na
rzeczy związane z samą górą i jej otoczeniem”.
G. Child, Mieszane uczucia, Kraków 1994, s. 157.
„[...] Zawsze byáem dumny z tego, Īe potrafiĊ wyjĞü caáo z kaĪdej sytuacji. WáaĞnie ta umiejĊtnoĞü, ta siáa
woli i wytrenowanie pozwoliáy mi zejĞü na dóá tego popoáudnia. RównoczeĞnie jednak uĞwiadomiáem sobie,
jak bardzo kocham Īycie. KaĪdy, kto nie chciaáby Īyü tak bardzo jak ja, umaráby – i to niezaleĪnie od treningu”.
(s. 234) (tamĪe).
„[...] Na nizinach niejednokrotnie sáyszaáem wysuwany pod adresem alpinizmu zarzut: jego bezuĪytecznoĞü.
Odpowiadaáem wówczas: «Wy tego nie moĪecie zrozumieü». A czasem pytano mnie, czy jestem bogaty, Īe
potrafią siĊ czuü aĪ tak szczĊĞliwy”.
G. Rebuffat, Gwiazdy i burze, Kraków 1995, s. 29.
„[...] wspinanie siĊ jest sposobem na rozwój osobowoĞci”.
J. Roskelley, OpowieĞci ze Ğciany, Warszawa 1996, s. 7.
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Dla autorów alpinistycznych tekstów literackich sens upatrywany jest w traktowaniu
wspinania jako swoistego aktu twórczego. W tym niepowtarzalnym dziele (nawet jeĞli to
ta sama droga pokonywana kilkakrotnie, to wspinanie przebiega inaczej) osoba wciąĪ
ksztaátuje, rozwija siebie nie tylko w ramach moĪliwoĞci fizycznych, ale równieĪ psychicznych. WciąĪ doskonali siebie wewnĊtrznie, rozwija siĊ od strony poznawczej (poznawanie nowych rejonów wspinaczkowych, uwarunkowaĔ kulturowych, spoáeczno-ekonomicznych). Sens zawarty w rozwoju swojej osoby, podejmującej wybór o prowadzeniu takiego stylu Īycia, w którym moĪe zrealizowaü caáy osobisty potencjaá i poprzez
który ma moĪliwoĞü ujawnienia siebie w konsekwencji czując siĊ speánionym czáowiekiem.3
Teksty literackie alpinistów stanowią swoistego rodzaju opracowanie. Są to juĪ okreĞlone poglądy osób, które zajmują siĊ dziaáalnoĞcią wysokogórską i po upáywie czasu
prezentują jej sens. W taki sposób oddają swoje doĞwiadczenia, które wynikają z poczucia realizacji sensu swojego Īycia.

Interpretacja materiaáu badawczego uzyskanego w wyniku
wywiadu semistrukturalnego
Uprawianie alpinizmu wiąĪe siĊ z byciem w specyficznych warunkach, wyostrzonych, eksperymentalnych, stanowi to dla osoby bezpoĞredni Ğwiat przeĪywany, dziĊki
któremu ma ona naturalną moĪliwoĞü pokonywania okreĞlonych ograniczeĔ, trudnoĞci
3

„[...] W gáĊbi duszy marzyáem, Īe mógábym wspinaü siĊ lepiej niĪ wtedy, gdy miaáem nogi. Tak samo w gáĊbi
duszy czuáem, Īe przechodząc przez „strefĊ zmierzchu” potrafiábym pozbieraü swój Ğwiat w taki sposób, Īeby nie tylko skleciü go w caáoĞü, ale nadaü mu lepszy ksztaát. Bogaty w nowe doznania, nowe poszukiwania
i nowe wybory, mógábym zbudowaü go na innym, jakby wyĪszym poziomie”.
A. Osius, Strefa zmierzchu, Katowice 1997, s. 114.
„[...] Wcale nie musiaáem siĊ wspinaü, Īeby wykorzystaü swój Talent. Robiáem to, gdyĪ wspinanie zawieraáo twórczy potencjaá, który inspirowaá mnie do rozwijania samego siebie. WáaĞnie poszukiwanie tej inspiracji zawsze byáo moją pasją i dlatego mogáem siĊ odnaleĨü takĪe w innych dziedzinach”.
(s. 166) (tamĪe).
„[...] JeĞli komuĞ chodzi tylko o widoki, nie bĊdzie nigdy siĊ wspinaá. Dla wspinacza jest tam coĞ wiĊcej,
choü to moĪe byü maáo zrozumiaáe. Dla niego góry są terenem sprawdzania siĊ, podejmowania wyzwaĔ,
które nie tylko wymagają rozmaitych umiejĊtnoĞci, ale takĪe konfrontowania siĊ z wáasnymi motywacjami,
wytrwaáoĞcią i odpornoĞcią, gdy niebezpieczeĔstwa, trudy i zmĊczenie usiáują odciągnąü go od obranego celu. Niewielu wspinaczy potrafi wyjaĞniü tĊ fascynacjĊ, która zmusza ich do powrotu rok w rok do tej trudnej
szkoáy i pcha w miejsca coraz dalsze, wyĪsze i trudniejsze”.
J. Tasker, Dzika arena, Kraków 1995, s. 8.
„[...] – Nie umiaábym zająü siĊ Īadnym innym sportem – ciągnąáem – w gimnastyce powtarzasz wielokrotnie jakiĞ ruch, a potem robisz to samo na zawodach. Ale kiedy siĊ wspinasz jakąĞ drogą, nawet jeĞli robiáaĞ
ją juĪ z dziesiĊü razy, skaáa staje siĊ tworzywem, a ty twórcą niepowtarzalnego dzieáa. To nigdy nie moĪe
siĊ znudziü”.
A. Osius, Strefa zmierzchu, Katowice 1997, s. 121.
„[...] Tak, uwaĪam alpinizm za dziaáalnoĞü twórczą a nie tylko sportową. [...] àadna droga na dobrej Ğcianie
to nasze dzieáo sztuki”.
N. O’Connel, WiĊcej niĪ ryzyko. Rozmowy z alpinistami, Katowice 1997, s. 35 (wypowiedĨ Reinholda Messnera).
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i ksztaátowania siebie. Jest to wynikiem poczucia realnego kontaktowania i odnajdywania w sytuacjach wyzwaĔ. Dlatego teĪ sens wynika ze sposobu ich Īycia, w ramach którego chcą byü w naturalnym Ğwiecie, doskonalą swoje umiejĊtnoĞci na poszczególnych
etapach wspinania, przygotowują siĊ od strony technicznej, doboru odpowiednich partnerów, zdobywają konkretną wiedzĊ na temat obszaru, w którym organizowana jest wyprawa. ĝwiadczy to o tym, Īe dla alpinisty sensem nie jest poszukiwanie doznaĔ, ale bycie w warunkach i sytuacjach górskich staje siĊ moĪliwoĞcią weryfikowania siebie jak
równieĪ rozwoju wáasnej osoby. Sensem nie jest Ğmierü, ale wáaĞnie Īycie, doskonalenie
siebie w takim kierunku, by istniaáa realna szansa na jego zachowanie, jak równieĪ towarzyszących partnerów.
AlpiniĞci funkcjonują na róĪnych páaszczyznach aktywnoĞci – rodzinnej i zawodowej. Jest to wynik ich otwarcia na róĪne moĪliwoĞci swojego Īycia. Dostrzegają i akceptują zmiany w podejĞciu do realizacji przedsiĊwziĊü związanych z upáywem czasu, zdobytymi doĞwiadczeniami, umiejĊtnoĞciami. Są Ğwiadomi wpáywu doĞwiadczeĔ górskich
na Īycie codzienne: rodzinne, zawodowe i sposób rozwiązywania problemów i trudnoĞci
Īyciowych. DziĊki temu poszerzają swoje horyzonty myĞlowe, starają sobie radziü z przeszkodami i mają ciągáe poczucie rozwoju siebie.
Sens wynika ze sposobu Īycia osoby. Ona Īyjąc w realnym Ğwiecie kontaktuje siĊ ze
swoimi ograniczeniami, które moĪe udoskonaliü, ale takĪe moĪe siĊ dzieliü tym wszystkim z tymi osobami, które mają tĊ samą pasjĊ. Aspekt osobowego dialogu jest bardzo
istotny, poniewaĪ osoby badane mają wspólne punkty odniesieĔ – Īyją w tym samym
Ğrodowisku, w nim przeĪywają wspólnie swoją bytowoĞü, dialogizują ze sobą, gdyĪ najpierw tworzą zespóá, wspólnie udają siĊ na wyprawĊ, a nastĊpnie wzmacniają siĊ, wspierają siĊ w tym przedsiĊwziĊciu odkrywając przy okazji coĞ dla siebie nowego, dla wáasnego rozwoju.
Wszystko to stanowi wspólnotowe doĞwiadczanie sensu Īycia, na które skáada siĊ
przeĪycie wspólnotowe, wspólne poszukiwanie kierunku, wspólne odkrywanie sensu Īycia w trudnych warunkach, a w konsekwencji dochodzenie do tego, Īe kaĪda z tych osób
jest Ğwiadoma, iĪ odpowiada indywidualnie za siebie.
Formą dialogizowania z innymi jest równieĪ fakt, Īe osoby badane wyraziáy zgodĊ
na tĊ wáaĞnie rozmowĊ, a ponadto, Īe prowadzą prelekcje, slajdowiska, są zaangaĪowane
w pracĊ instruktorską. Dzielenie siĊ swoimi doĞwiadczeniami i przeĪyciami wynika z ich
potrzeby Ğwiadomego Īycia, poniewaĪ to daje im poczucie i przekonanie o kierunku ich
rozwoju. Osoby znają ten kierunek, wiedzą gdzie zmierzają i mają jego poczucie.
Reasumując, funkcjonowanie czáowieka jest intencjonalne, poniewaĪ przeĪywa zdarzenia swojego Īycia, ustosunkowuje siĊ do nich w okreĞlony sposób, posiada refleksje
związane z celem i sensem wáasnej egzystencji. To w efekcie daje osobie moĪliwoĞü
ciągáego rozwoju, ksztaátowania i wykorzystywania swoich moĪliwoĞci we wchodzeniu
w codzienne sytuacje Īyciowe. Taki sposób rozumienia osoby moĪe wzbogacaü i poszerzaü opis prawidáowoĞci funkcjonowania alpinistów uzyskany scjentystycznymi metodami badawczymi.
Osoby zajmujące siĊ dziaáalnoĞcią alpinistyczną są Ğwiadome posiadania i wykorzystywania swoich umiejĊtnoĞci, moĪliwoĞci, zdolnoĞci w konkretnych zadaniach wspinaczkowych. DziĊki realnemu kontaktowaniu z otoczeniem poprzez odczytywanie reali-
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zmu sytuacji odkrywają jej sens, ale nie tylko w aspekcie fizycznym, ale takĪe osobowego dialogu.
Poczucie sensu jest zawsze, ale zadaniem osoby staje siĊ jego wyáonienie. Dlatego
teĪ czáowiek zdrowy modyfikuje swoje Īycie w zaleĪnoĞci od sytuacji poprzez rozpoznawanie swoich moĪliwoĞci, które bĊdą do niej adekwatne. Stąd alpiniĞci dostrzegają
koniecznoĞü ciągáego doskonalenia i rozwijania swoich umiejĊtnoĞci, zdolnoĞci, by jak
najlepiej radziü sobie w ekstremalnych sytuacjach górskich. W konsekwencji, osoby odnajdują siĊ w tych sytuacjach, a to oznacza, Īe usensawniają siĊ w ten sposób. Sytuacje
wyzwaĔ nie są dla nich stresogennymi, ale takimi, w ramach których ujawniają wáasne
kompetencje. Osoby chcą wykorzystaü szanse, zaleĪy im na wykonywaniu okreĞlonych
zadaĔ, poniewaĪ ich realizacja zapewnia im nie tylko przetrwanie, ale przede wszystkim
rozwój. Takie rozumienie sensu jest bliskie zaáoĪeniom koncepcji Adlera.
Sensem Īycia staje siĊ doskonalenie siebie, ale peánia tego sensu przeĪywana jest
w relacjach dialogicznych. Stawiane zadania, wspólne realizowanie ich z innymi wspinaczami, wspólne przeĪywanie i wspóápraca zapewnia moĪliwoĞü rozwijania siĊ w kierunku doskonalenia swojej potencjalnoĞci. Sensem staje siĊ zaakceptowanie i urzeczywistnienie wáasnego potencjaáu moĪliwoĞci. To, czy ta szansa zostanie wykorzystana zaleĪy od wyborów dokonywanych przez samą osobĊ.
AlpiniĞci kontaktując siĊ z otoczeniem motywowani są do wzrostu, to powoduje, Īe
decydując siĊ na doskonalenie swojego potencjaáu dokonują swoistej autoanalizy.
Sensem dla nich jest utrzymanie Īycia, poniewaĪ to gwarantuje im kontynuowanie
dziaáalnoĞci wysokogórskiej, w ramach której urzeczywistniają siebie. Kontaktując siĊ
z realnym otoczeniem górskim zdają sobie sprawĊ, iĪ warunki wymagają od nich niezaleĪnoĞci i samodzielnoĞci w dziaáaniu. Omawianym w tym miejscu aspektom szczególną
uwagĊ poĞwiĊciá Maslow w swojej teorii sensu Īycia. Osoby mają wiĊc motywacjĊ do
realizowania swojej decyzji Īyciowej (o byciu w górach) i starają siĊ ponosiü za nią peáną odpowiedzialnoĞü. Czytelnym wyznacznikiem tej odpowiedzialnoĞci jest wáaĞnie ciągáe rozwijanie moĪliwoĞci, które leĪy w predyspozycjach i umiejĊtnoĞciach. Osoby mają
potrzebĊ rozwoju w sytuacjach trudnych a nie zabezpieczania siĊ przed nimi. DziĊki temu osoba ma wpáyw na swoje Īycie, ukierunkowuje je podejmując zadania i wyzwania
zgodne z jej moĪliwoĞciami, ale takĪe wychodzi poza to, co jej dane.
Sens istnieje, a urzeczywistnienie jego zachodzi poprzez wartoĞci, poniewaĪ kaĪda
sytuacja jest poddawana przez osobĊ ocenie w ramach preferowanej hierarchii wartoĞci.
NajwaĪniejszym wymiarem dla osoby jest wymiar duchowy i wartoĞci z nim związane. WartoĞci te są naturalne i są odkrywane przez osobĊ. WiąĪą siĊ z wolnoĞcią rozumianą jako przyjĊcie odpowiedzialnoĞci za swoje Īycie. Alpinista realizuje poszczególne
zadania w trakcie wspinania, które mają mu pomóc w osiągniĊciu celu, niemniej jest
Ğwiadomy tego, Īe w kaĪdym momencie moĪe zrezygnowaü z dalszej realizacji tego celu, jeĪeli uzna, Īe to zagraĪa jego Īyciu lub grozi kalectwem.
Sens Īycia wiĊc czerpany jest z podejmowania dziaáaĔ celowych i ukierunkowanych
na wartoĞci. Osoba zarówno od strony motywacyjnej, jak i emocjonalnej zaangaĪowana
jest w realizowanie tych wartoĞci, które są dla niej istotne. One stanowią ukáad odniesienia dla jej wyborów i uzasadnienie przyjĊtego kierunku zachowania.
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Dla alpinisty waĪne są wartoĞci przeĪyciowe i twórcze związane z odbiorem Ğwiata
zewnĊtrznego i z jego ksztaátowaniem w wyniku kontaktowania z nim. Mimo to wartoĞci postawy je przewyĪszają. Osoba zajmująca siĊ dziaáalnoĞcią wysokogórską przyjmuje na siebie to wszystko, co wiąĪe siĊ ze wspinaniem, akceptuje wszelkie uwarunkowania, niedogodnoĞci, które równieĪ mogą powodowaü cierpienie. Niemniej dostrzega, iĪ
praktycznie ma zawsze szansĊ zmiany postawy wobec okolicznoĞci zewnĊtrznych, a tym
samym szansĊ na odnalezienie sensu. Przyjmując na siebie cierpienie związane z ekstremalnymi warunkami i konsekwencjami przebywania w nich (np.: choroba wysokoĞciowa, odmroĪenia, izolacja itp.) ponosi w peáni odpowiedzialnoĞü za swoje wybory,
a w konsekwencji swoje Īycie.
Alpinista przyjmując na siebie los akceptuje go mając ĞwiadomoĞü, iĪ jest to droga
pozwalająca na ksztaátowanie i rozwijanie swojej osoby. Konsekwencją zaistnienia i ĞwiadomoĞci poczucia sensu Īycia jest dla tych osób twórcze podejĞcie do wykonywania
ustalonych zadaĔ i poszczególnych celów (ambitne drogi wspinaczkowe, zmiana stylu
wchodzenia itp.).
Prowadzenie dziaáalnoĞci wysokogórskiej daje im poczucie wolnoĞci, samospeániania siĊ w realizowaniu kolejnych projektów alpinistycznych i jest szansą na peáen rozwój
osobowy. To jest ich styl Īycia, który tworzą i w który wpisany jest ciągáy rozwój, dlatego teĪ prowadzona przez nich dziaáalnoĞü alpinistyczna nie jest traktowana jako coĞ odrĊbnego od ich aktywnoĞci Īyciowej, tylko jako kierunek Īycia. Stąd systematyczne angaĪowanie siĊ w organizowanie i kontynuowanie Īycia wyprawowego, przy jednoczesnej realizacji priorytetów związanych z rodziną i pracą zawodową.

Tabela 1. Tekst z wywiadu semistrukturalnego z osobą B i jego analiza jakoĞciowa
Temat opisanego zdarzenia:
Sposób przeĪywania sensu Īycia
tekst opisanego zdarzenia

ħródáowe jednostki analizy oraz wyznaczniki ich odniesieĔ
i orientacji w wymiarach:
biosferycznym
egzystencjalnym dialogu osobowego

Jednostki dopeániające sens przedmiotu doĞwiadczenia
w wymiarach:
Ğrodowiskowym
subiektywnym
werbalnym
Czerpanie przyjemnoĞci, usatysfakcjonowanie

B 1.1-6 [...] przypadkowo ten talent
u siebie odkryáam, bĊdąc na obozie
grotoáazów w Tatrach Zach., w Dolinie Lejowej. [...] jeĪeli coĞ máodemu czáowiekowi wychodzi, to robi
to, kontynuuje to dalej. Dawaáo mi
to mnóstwo przyjemnoĞci, satysfakcji.

Poznanie sztuki
wspinaczkowej

ĝwiadomoĞü przypadkowego zetkniĊcia siĊ ze
wspinaczką, doĞwiadczanie skutecznoĞci wáasnego
dziaáania i motywacja do dalszej realizacji zadaĔ alpinistycznych

B 2.17-24 [...]Aspekt towarzyski,
w ogóle alpinizmu i wspinania [...]
doceniáam i byá dla mnie szalenie
waĪny. [...] bardzo mi odpowiadaáo
Ğrodowisko ludzi wspinających siĊ
[...] biegáam na zebranie do klubu.
Tam oni wszyscy Īyli zupeánie innymi sprawami, to byáy duĪe Ğciany,
duĪe góry, wyjazdy [...]

Obcowanie ze
Ğrodowiskiem
wspinaczy

Dostrzeganie istot- Zainteresowanie
noĞci wpáywu ĞroĞrodowiskiem osób
dowiska wspinacz- wspinających siĊ
kowego na podjĊcie
decyzji w wyborze
aktywnoĞci wspinaczkowej

Uczestnictwo
Tatry Zach., Dolina
w obozie grotoáazów Lejowa

Klub wysokogórski

Docenianie innoĞci
i urzeczenie atmosferą Ğrodowiska
wspinaczkowego

Uczestnictwo
w zebraniach, poznawanie przyszáych planów i doĞwiadczeĔ

Temat opisanego zdarzenia:
Sposób przeĪywania sensu Īycia
tekst opisanego zdarzenia

ħródáowe jednostki analizy oraz wyznaczniki ich odniesieĔ
i orientacji w wymiarach:
biosferycznym
egzystencjalnym dialogu osobowego

B 2.1-11 [...] bardzo dáugo, wáaĞciwie przez caáy okres mojego wspinania, zdawaáam sobie sprawĊ, Īe
Īadna inna dziaáalnoĞü nie dostarcza
mi tylu emocji [...] wyjeĪdĪaáam jak
najwczeĞniej w Tatry [...] I tak byáo
rok w rok [...] czasu na wspinanie
poĞwiĊcaáam bardzo duĪo [...] dawaáo mi mnóstwo satysfakcji [...] wspinanie byáo najwaĪniejsze, byáo numer jeden w moim Īyciu bardzo
dáugo.

Praktykowanie
dziaáalnoĞci wspinaczkowej

DoĞwiadczanie zaangaĪowania, rozwijanie
i usprawnianie
umiejĊtnoĞci wspinaczkowych

B 10.13-31 [...] wybiera Pani partnera [...] od moĪliwoĞci i chĊci przebywania z nim. [...] wybieracie taką
drogĊ, która jest w zasiĊgu waszych
moĪliwoĞci [...] Nie dla wszystkich
jednakowo trudno czy jednakowo
áatwo. [...] ja przeprowadzĊ przewieszki, ale ty bĊdziesz coĞ tam robiáa – Ğcianki na przykáad [...] i wtedy siĊ Pani czuje dobrze, bo równieĪ
zaistniaáa Pani na tej drodze [...]

Realizowanie drogi
wspinaczkowej

Akceptowanie
i wdraĪanie idei
partnerstwa
w górach

Jednostki dopeániające sens przedmiotu doĞwiadczenia
w wymiarach:
Ğrodowiskowym
subiektywnym
werbalnym
Tatry

Wspóápraca z partnerem

Wysoki stopieĔ intensywnoĞci emocji, usatysfakcjonowanie

Dobre samopoczucie psychiczne

Wspóádziaáanie
z partnerami, dzielenie siĊ przeĪyciami, komunikowanie swoich sugestii, ustalanie podziaáu zadaĔ do realizacji

Temat opisanego zdarzenia:
Sposób przeĪywania sensu Īycia
tekst opisanego zdarzenia

ħródáowe jednostki analizy oraz wyznaczniki ich odniesieĔ
i orientacji w wymiarach:
biosferycznym
egzystencjalnym dialogu osobowego

B 16.1-22; 26-34 [...] Szkoliáam
Prowadzenie kurw Tatrach, szkoliáam w skaákach
sów wspinaczkoi sprawiaáo mi to szalenie duĪo przy- wych
jemnoĞci [...] I trzeba nimi jakoĞ pokierowaü, trzeba byü pedagogiem
[...] I ten kontakt z nimi. [...] przechodzili mnóstwo godzin wspinaczkowych, jednoczeĞnie bardzo duĪo
rozmawialiĞmy:
i o literaturze, i o górach,
i o zachowaniach w górach [...] praca sprawiaáa mi mnóstwo satysfakcji
[...]

DoĞwiadczanie
ObecnoĞü kursanw swoim Īyciu du- tów
Īego znaczenia pracy instruktorskiej,
wzbogacanie siebie
o nowe doznania
i przeĪycia wynikające z pracy z máodymi wspinaczami,
dostrzeganie zasobu
swoich doĞwiadczeĔ i motywacji do
przekazania tego
innym

B 1.5-9 [...] zaczĊáa siĊ era gór wysokich, wáaĞciwie co roku wyjeĪdĪaáam na wyprawĊ [...] wyjeĪdĪaáam
na wyprawy kobiece, które same organizowaáyĞmy. [...] gdy uczestniczyáam w wyprawach mĊskich, to
w zespole kobiecym [...]

ĝwiadomoĞü wyko- Wspinanie siĊ
rzystania tej szansy, w zespoáach kobierozwijanie i dalsze cych i mĊskich
usprawnianie umiejĊtnoĞci i moĪliwoĞci wspinaczkowych

B 10.8-11 [...] ja od razu stawiaáam
na samodzielnoĞü [...] Wspinaáam
siĊ z dziewczynami, a póĨniej zaczynaáam siĊ wspinaü po trudnych
drogach z cháopakami [...]

Organizowanie
i uczestnictwo
w wyprawach
w góry wysokie

Jednostki dopeániające sens przedmiotu doĞwiadczenia
w wymiarach:
Ğrodowiskowym
subiektywnym
werbalnym
Tatry, skaáki

Czerpanie przyjemnoĞci, ĞwiadomoĞü
kierowania máodymi ludĨmi, poczucie odpowiedzialnoĞci, zrozumienia,
usatysfakcjonowanie

Rozmawianie na
tematy górskie,
z innych dziedzin,
analizowanie wydarzeĔ

Wspóápraca,
wspóádziaáanie

Temat opisanego zdarzenia:
Sposób przeĪywania sensu Īycia
tekst opisanego zdarzenia

ħródáowe jednostki analizy oraz wyznaczniki ich odniesieĔ
i orientacji w wymiarach:
biosferycznym
egzystencjalnym dialogu osobowego

Jednostki dopeániające sens przedmiotu doĞwiadczenia
w wymiarach:
Ğrodowiskowym
subiektywnym
werbalnym

B 4.1-7 [...] góry byáy moim Īyciem
[...] to czego nauczyáam siĊ w górach, rzutowaáo na to, jak zachowywaáam siĊ na dole. [...] wszystkie
sytuacje na dole są duĪo trudniejsze
[...]
B 4.32-44 [...] góry wpáywaáy na
wszystko, co robiĊ do tej pory, jak
oceniam ludzi równieĪ [...] W jakiĞ
sposób wychowywaáam teĪ swojego
syna. [...] któremu pierwsze zĊby
wyrzynaáy siĊ w skaákach, dla którego góry w ogóle byáy jak chleb
z masáem [...]

Odczuwanie trudnoĞci w codziennych realiach
w przeciwieĔstwie
do sytuacji górskich
BezpoĞrednie
uczestniczenie
w dziaáalnoĞci górskiej

B 11.8-14 [...] nie byáam osobą rozmazaną [...] mogĊ usiąĞü i siĊ rozpáakaü, bo nie mogĊ wejĞü [...] bo
nie mogĊ siĊgnąü [...] siĊ otrzepywaáam [...] száam do góry.
B 4.11-15 [...] przestaáam siĊ intensywnie wspinaü, a zaczĊáam zajmowaü siĊ sprawami swojej firmy [...]
uderzyáam z taką samą siáą, z taką
samą energią jak kiedyĞ we wspinanie [...] I po kilku latach zauwaĪyáam pewną pustkĊ [...] nie jeĨdziáam
intensywnie w góry.

ĝwiadomoĞü oddziaáywania wydarzeĔ górskich na
sprawy okoáogórskie

Wáączanie syna
i bliskich w dziaáalnoĞü górską

Dzielenie siĊ swoją
pasją, wzajemne
wspóádziaáanie

Podejmowanie
wzmoĪonej aktywnoĞci w pokonywaniu barier

MoĪliwoĞü rozwijania aktywnoĞci
zawodowej

Poczucie caákowitego zaangaĪowania, pocháoniĊcia
pracą zawodową

Poczucie siáy, odpowiedzialnoĞü za
realizacjĊ celu

Praca we wáasnej
firmie

Wysoka motywacja
do pracy

Temat opisanego zdarzenia:
Sposób przeĪywania sensu Īycia
tekst opisanego zdarzenia

ħródáowe jednostki analizy oraz wyznaczniki ich odniesieĔ
i orientacji w wymiarach:
biosferycznym
egzystencjalnym dialogu osobowego

B 4.17-21;26-29 [...] zaczĊáam zajmowaü siĊ jogą [...] tak mi to zaczĊáo odpowiadaü [...] brakuje mi tego
skupienia [...] wentylacji páuc, jaką
miaáam w górach wysokich [...] moĪe ja tĊ medytacjĊ uprawiaáam w górach [...]

RozpoczĊcie üwiczeĔ medytacyjnych

DoĞwiadczanie
przeĪyü zbliĪonych
do praktykowania
dziaáalnoĞci wspinaczkowej

B 2.13-16 [...] praca równieĪ wymagaáa wiĊkszego skupienia. ZaczĊáam
powoli, powoli odchodziü od gór
[...] wiedziaáam, Īe wspinaczem zawodowym nie bĊdĊ [...] sytuacja rodzinna skreĞla takie zajĊcie [...] Górom poĞwiĊcam duĪo mniej czasu
[...]

Czynne uczestniczenie w Īyciu zawodowym i rodzinnym

Odczuwanie ograniczeĔ moĪliwoĞci
czasowych w kontynuowaniu czynnego wspinania

B 15.1-11 [...] dziecko byáo pierwsze, potem byáy góry, a potem [...]
wszystkie inne sprawy [...] ile czasu
ja mu poĞwiĊcam [...] rozmawiamy
o swoich planach, [...] komentujemy
[...] kontakt z dzieckiem jest dla
mnie najwaĪniejszy [...] wszystko
idzie po mojej myĞli [...]

Uczestniczenie
w Īyciu rodzinnym

Poczucie speánienia, odczuwanie
waĪnoĞci posiadania bliskich kontaktów z synem

Jednostki dopeániające sens przedmiotu doĞwiadczenia
w wymiarach:
Ğrodowiskowym
subiektywnym
werbalnym
Uprawianie jogi

Odczuwanie pustki
w związku z brakiem aktywnoĞci
fizycznej.
Potrzeba skupienia,
wyciszenia, poczucie zadowolenia
Poczucie rozbicia
w ustaleniu priorytetów

Utrzymywanie kontaktów z dorosáym
dzieckiem

Potrzeba wzajemnej Prowadzenie rozobecnoĞci.
mów, dyskutowanie
Czerpanie przyjemnoĞci, zadowolenie
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ZakoĔczenie i wnioski
Wyniki analizy piĞmiennictwa wspomnieniowego alpinistów i treĞci wywiadów
uzyskanych w ramach badania znaczących osób, czyli najlepiej zorientowanych w dziaáalnoĞci górskiej, umoĪliwiają zwrócenie uwagi na implikacje edukacyjno-wychowawcze
alpinizmu.
DziaáalnoĞü alpinistyczna moĪe staü siĊ inspiracją dla wyborów Īyciowych máodego
czáowieka, dla poszukiwania wáasnej drogi Īyciowej, sposobu na Īycie (dowodem na to
moĪe byü wysoka frekwencja máodych ludzi na spotkaniach ze znanymi polskimi himalaistami i alpinistami, na organizowanych „slajdowiskach”, diaporamach, festiwalach
filmowych poĞwiĊconych dziaáalnoĞci wyprawowej, wspinaniu, tematyce trekkingowej
oraz duĪe zainteresowanie literaturą i czasopismami poĞwiĊconymi tematyce górskiej).
Alpinizm moĪe staü siĊ przeciwwagą dla tego co modne, na topie a nie zawsze jest dobre, wáaĞciwe i konstruktywne, dlatego teĪ warto zwróciü uwagĊ na jego zarówno edukacyjny, jak i wychowawczy charakter.
Aspekt edukacyjny dziaáalnoĞci alpinistycznej dotyczy i wiąĪe siĊ przede wszystkim
ze zdobywaniem skrupulatnych informacji, analizą doĞwiadczeĔ innych alpinistów dziaáających juĪ wczeĞniej na tym terenie. Wspinacz zaznajamia siĊ z wymienionymi i opisanymi juĪ wczeĞniej czynnikami pomagającymi mu w konsekwencji ustosunkowaü siĊ
do zastanych sytuacji. Są to okreĞlone cechy krajobrazowe, warunki klimatyczne i warunki geograficzne. ZnajomoĞü, równieĪ wczeĞniej wymienionych i analizowanych czynników fizycznych determinujących czynniki fizjologiczne i psychologiczne, stanowi potwierdzenie tylko, jak szeroki zakres informacji z wielu dziedzin wiedzy alpinista musi
posiadaü, by byü skutecznym wspinaczem i realizowaü cele w miarĊ bezkolizyjnie (pomijam w tym miejscu zupeánie fakt precyzyjnego technicznego przygotowania dotyczącego nie tylko samego sprzĊtu wspinaczkowego i wszystkich akcesoriów związanych
z uprawianiem alpinizmu, techniki wspinania, ale równieĪ posiadania okreĞlonych informacji z zakresu asekuracji i udzielania pierwszej pomocy. Tego typu informacje osoba
zdobywa na kursach wspinaczkowych, pogáĊbiając je w trakcie prowadzenia dziaáalnoĞci
wspinaczkowej, opierając siĊ na swoich doĞwiadczeniach, partnerów i innych wspinaczy).
Alpinista przez caáy okres prowadzenia dziaáalnoĞci wspinaczkowej wyczulony jest
na poszerzanie swojej bazy danych, nie tylko o informacje dotyczące sprawnego zorganizowania wyprawy na danym terenie, aktualnego sprzĊtu wspinaczkowego, asekuracji,
zwiĊkszenia bezpieczeĔstwa, ale takĪe ma motywacjĊ, by orientowaü siĊ w nowoĞciach
z zakresu elektroniki (np.: budowa, funkcjonowanie GPS-u, tak potrzebnego, gdy áącznoĞü na skutek okreĞlonych warunków pogodowych zostanie zakáócona), farmakologii
(gdy lekarz nie jest obecny, a sobie samemu bądĨ komuĞ trzeba udzieliü pomocy medycznej) czy psychologii (jak najskuteczniej radziü sobie z lĊkiem, stresem wynikającym
z prowadzenia dziaáalnoĞci w górach wysokich). W tym miejscu zaryzykujĊ sugestiĊ, Īe
alpinizm, bĊdąc ryzykowną dziaáalnoĞcią, jest teĪ przy okazji dziaáalnoĞcią rozwojową.
Nie tylko ze wzglĊdu na fakt posiadania i pogáĊbiania przydatnych informacji, poszerzania horyzontów myĞlowych, uwalniania od stereotypów, pobudzania wyobraĨni, ale teĪ
ze wzglĊdu na to, iĪ osoba w peáni poznaje siebie, swoje moĪliwoĞci w obliczu sytuacji
wspóádziaáania z innymi, w obliczu realnego niebezpieczeĔstwa utraty zdrowia, ewentu-
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alnego kalectwa czy nawet utraty Īycia bądĨ w obliczu bycia samemu ze sobą (wspinaczka solo). W sytuacji wspóádziaáania osoby nie tylko poznają siebie, ale równieĪ
rozwijają poprzez prowadzenie wspólnotowego Īycia w ramach realizowanych zadaĔ
(co udaáo mi siĊ uzyskaü w wyniku badaĔ wáasnych).
Wszystkie wymienione wczeĞniej i wyodrĊbnione przeze mnie uwarunkowania determinują sposób funkcjonowania osoby, przebieg i realizacje dziaáaĔ celowych przez
nią podejmowanych, a w konsekwencji ksztaátowanie osobowoĞci.
Alpinizm stawia wysokie wymagania równieĪ w zakresie ksztaátowania cech osobowych wspinacza. CierpliwoĞü, konsekwencja i wytrwaáoĞü w dąĪeniu do celu, pracowitoĞü, racjonalne wykorzystanie czasu, radzenie sobie w sytuacjach niepowodzeĔ, w stresie, szybkoĞü oceny sytuacji i podjĊcia decyzji, uwalnianie od stereotypów to jedne z najistotniejszych elementów stanowiących podstawĊ efektywnego dziaáania. Te cechy wspinacz rozwija i ksztaátuje w toku nabywania doĞwiadczeĔ wspinaczkowych, wyprawowych, co w ostatecznoĞci determinuje i wzmacnia jego dalszą motywacjĊ, by obrany styl
Īycia kontynuowaü. Te cechy mogą mu takĪe uáatwiü funkcjonowanie w normalnym,
codziennym Īyciu.
Aspekt wychowawczy leĪy w samowychowywaniu siĊ osoby do podejmowania
wspinaczki. Decydując siĊ na zadania i wszelkie niedogodnoĞci związane z zaakceptowaniem takiego stylu Īycia, wspinacz jednoczeĞnie decyduje siĊ na doskonalenie siebie.
Dotyczy to zarówno jego sfery fizycznej, jak i (a moĪe przede wszystkim) sfery psychicznej.
DziaáalnoĞü wysokogórska nie musi byü ucieczką od rzeczywistoĞci (wbrew niektórym ludzkim przekonaniom) moĪe byü swoistym poligonem dla samodoskonalenia siĊ
wspinacza w dąĪeniu ku samorealizacji. Rozumiana w ten sposób, staje siĊ niejako
wzorcem dla máodego pokolenia w poszukiwaniu wáasnej drogi Īyciowej, a sami alpiniĞci, ich spektakularne osiągniĊcia dowodem, Īe warto mieü i Īyü swoją pasją, która stanowi sens Īycia.
WyodrĊbnienie aspektu edukacyjnego i wychowawczego w dziaáalnoĞci alpinistycznej, podkreĞlenie jej waĪnoĞci dla ksztaátowania osobowoĞci wspinacza, zainspirowaáo
mnie, by przy wspóápracy z instruktorem alpinizmu skonstruowaü dwie propozycje programowe, które mogą byü wykorzystywane w pracach edukacyjno-wychowawczych
dzieci i máodzieĪy.
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Zaáącznik nr 1
Konstrukcja wywiadu semistrukturalnego wykorzystywana w badaniach
Pierwsze dwa pytania stanowią wprowadzenie do caáoĞci wywiadu, dziĊki nim istnieje moĪliwoĞü uzyskania wstĊpnych informacji na temat rozmówcy i zawarcia ich w nocie
biograficznej osoby badanej. Ponadto, pytania te uáatwiaáy kontakt z rozmówcą, wpáywaáy na páynne wejĞcie w sytuacjĊ zadawania pytaĔ zasadniczych, a takĪe na atmosferĊ
wywiadu.
Kolejne pytania pomimo charakteru otwartego, ukonkretniają znacznie tok rozmowy. Osoba badana ma za zadanie odwoáaü siĊ do doĞwiadczeĔ wspinaczkowych, wyprawowych, ale tylko tych, które ona sama uzna za istotne i waĪne. Prowadzący wywiad
pozostawia caákowitą dobrowolnoĞü.
— Czy caáy czas dla Pana (Pani) ta wspinaczka jest fascynacją? Czy w dalszym ciągu
Pana (Panią) pociąga? Czy moĪe Pan (Pani) o tym opowiedzieü?
— Czy moĪe Pan (Pani) opisaü jakąĞ konkretną sytuacjĊ wspinaczki, moĪe jest taka, do
której Pan (Pani) czĊsto powraca?
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— Czy moĪe Pan (Pani) opowiedzieü o wydarzeniu wyprawowym, do którego Pan (Pani) czĊsto wraca?
Postawienie pytaĔ o Ğrodowisko wspinaczkowe, a takĪe o relacje z ludĨmi spoza
niego, jest zasadne, poniewaĪ stwarza moĪliwoĞü zorientowania siĊ w relacjach spoáecznych badanego, w jego kontaktowaniu zarówno z rzeczywistoĞcią górską, ale i z tą zwykáą, typową dla wiĊkszoĞci ludzi.
— Czy wedáug Pana (Pani) Ğrodowisko wspinaczkowe wyróĪnia siĊ czymĞ?
— Jak Pan (Pani) sądzi, co jest potrzebne, by byáa w nim dobra atmosfera?
— Na ile Ğrodowisko innych ludzi (spoza wspinaczkowego) jest dla Pana (Pani) istotne,
waĪne, gdy przebywa Pan (Pani) w górach?
NastĊpne pytania mają charakter bardzo osobisty, dziĊki nim moĪemy poznaü ustosunkowanie osoby do wielu zasadniczych problemów: funkcjonowania po powrocie z wyprawy, definitywnego zakoĔczenia dziaáalnoĞci górskiej (bez wzglĊdu na przyczyny),
dalszych planów (konstruowanie listy zadaĔ, przedsiĊwziĊü do realizacji w przyszáoĞci),
dzielenia siĊ przeĪyciami, doĞwiadczeniami z innymi czy wreszcie poznanie opinii na
temat wáasnego Īycia. Pytania te zostaáy postawione dopiero w tym miejscu ze wzglĊdu
na ich intymny charakter. Wymagaáy wiĊc one bycia nie tylko na etapie nawiązania kontaktu z rozmówcą, ale takĪe jego ugruntowania i lepszego zaznajomienia dwóch stron.
— Czemu poĞwiĊca Pan (Pani) czas, kiedy nie bierze Pan (Pani) udziaáu w wyprawie
i nie wyjeĪdĪa?
— WyobraĨmy sobie taką hipotetyczną sytuacjĊ, Īe nie moĪe Pan (Pani) juĪ dziaáaü
w górach, czym by siĊ wtedy Pan (Pani) zająá (zajĊáa)?
— Kiedy dla Pana (Pani) zaczyna siĊ wyprawa i dlaczego wáaĞnie wtedy?
— Ku czemu Pan (Pani) zmierza, jakie ma Pan (Pani) plany? Co wyznacza kierunek
PaĔskiego (Pani) Īycia?
— Która z sytuacji bycia w górach byáa dla Pana (Pani) ekstremalna? Czy w ogóle taka miaáa miejsce i czy mógáby (mogáaby) Pan (Pani) o tym opowiedzieü? Czy moĪe
Pan (Pani) opisaü, jak siĊ Pan (Pani) w niej zachowaá?
— Co jest waĪne dla czáowieka, dla odkrycia samego siebie, co pozwala przeĪyü krytyczne momenty?
— Na ile przebywanie w górach ma charakter „wciągający”?
— Czy ma Pan (Pani) filozofiĊ Īycia?
— Czy chciaáby Pan (Pani) przekazaü swoje doĞwiadczenia innym? Czy w ogóle robi to
Pan (Pani)?

Streszczenie
Zagadnieniem sensu Īycia zajmują siĊ róĪne dyscypliny naukowe, niemniej na gruncie filozofii i psychologii jest ono szczegóáowo analizowane. DoĞwiadczanie sensu Īycia
jest specyficzne tylko dla czáowieka i stanowi potrzebĊ egzystencjalną. Zaspokojenie jej
umoĪliwia jednostce dobre przystosowanie i moĪliwoĞü podejmowania adekwatnych
dziaáaĔ. Potrzeba sensu Īycia ma charakter zindywidualizowany i podmiotowy, stanowi
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okreĞloną potencjalnoĞü podlegającą rozwojowi. Realizowanie jej uruchamia poznawczą
i emocjonalną aktywnoĞü czáowieka prowadząc w konsekwencji do poczucia sensu Īycia
rozumianego jako stan wáaĞciwy dla danej osoby.
Celem przeprowadzonych badaĔ byáo przedstawienie problemu sensu Īycia i jego
realizacja przez osoby zajmujące siĊ czynnie aktywnoĞcią wysokogórską. Prezentacja
badaĔ wáasnych skáada siĊ z dwóch czĊĞci. Pierwsza dotyczy omówienia wyników przeprowadzonej analizy kategorialnej piĞmiennictwa wspomnieniowego alpinistów, druga
obejmuje wyniki analizy i interpretacji materiaáu badawczego uzyskanego w trakcie
prowadzenia wywiadów. WaĪnym elementem Ğwiadczącym o podnoszeniu jakoĞci swojego Īycia są implikacje edukacyjno-wychowawcze zawarte w drugiej czĊĞci prezentowanych badaĔ.

