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Wprowadzenie 

Prowadzenie dzia alno ci alpinistycznej cieszy si  obecnie du  popularno ci  i za-

interesowaniem. Jest to konsekwencja modnego, w ostatnich latach, podejmowania i re-

alizowania przez ludzi dzia a  ekstremalnych i ryzykownych. Zainteresowanych t  pro-

blematyk  nurtuj  przede wszystkim pytania o motywacj  osób decyduj cych si  na 

podj cie dzia alno ci wysokogórskiej, o sprecyzowanie ewentualnych korzy ci p yn -

cych z tego typu aktywno ci i wreszcie o cechy osobowo ci, predyspozycje czy umiej t-

no ci, jakie powinna posiada  osoba decyduj ca si  na wspinanie. 

Alpinizm to dzia alno , która przebiega w warunkach wyostrzonych, eksperymen-

talnych (gdy  nawet osoba maj ca du e do wiadczenie nie jest w stanie wszystkiego 

przewidzie ), stanowi specjalistyczny kierunek ycia, poniewa  wymaga od osoby zaj-

muj cej si  wspinaniem fachowo ci i ci g ego poszerzania wiedzy teoretycznej, tech-

nicznej oraz zakresu swoich do wiadcze . Teren górski to dla wspinacza bezpo rednie 

otoczenie, w którym dzia a, prze ywa ró norodne stany emocjonalne, podejmuje zadania 

na miar  swoich umiej tno ci i mo liwo ci oraz ma szans  ich skonfrontowania w trak-

cie realizowania podj tych przedsi wzi . 

Program bada  w asnych 

Teren górski to bezpo redni wiat alpinisty, w którym spotykane warunki s  uzna-

wane za normalne, zwyczajne i akceptowane. W zwi zku z powy szym, przedmiot mo-

ich bada  stanowi  problem sensu ycia i jego realizacja przez alpinistów. 
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Celem by o dotarcie do tego, co intymne, osobiste, czyli do do wiadczania sensu y-

cia przez osoby zwi zane z aktywno ci  wysokogórsk . Dotychczasowe badania doty-

czy y motywów uprawiania wspinaczki, cech osobowo ci osób zajmuj cych si  wspi-

naczk  wysokogórsk , psychologicznych i socjologicznych kryteriów przydatno ci do 

uprawiania alpinizmu, ró nic w funkcjonowaniu kobiet i m czyzn zajmuj cych si  

wspinaczk  wysokogórsk , funkcjonowania grupy alpinistycznej w warunkach wypra-

wy, specyfiki dzia alno ci alpinistycznej, moralnej oceny zachowa  alpinistów w sytu-

acji zagro enia (Dominik, Le niak, Ryn, 1977; G sowski, 1984; Golec, 1993; Gracz, 

1993; Gryglewicz, 1995; Ko czakowski, 1994; Popko, 1971; Ryn, 1967, 1967, 1973; 

Zdebski, 1981). 

Podstaw  teoretyczn  dla rozwa a  problematyki sensu ycia sta  si  wybór trzech 

koncepcji dotycz cy sensu ycia (koncepcja A. Adlera, A. Maslowa, V. Frankla). O do-

borze ich zadecydowa o zawarcie przez twórców aspektu rozwojowego w procesie od-

krywania i dochodzenia do sensu ycia przez osob . 

Przeprowadzone badania dotyczy y dwóch obszarów. Pierwszy obejmowa  analiz  

kategorialn  pi miennictwa wspomnieniowego alpinistów, drugi za  analiz  i interpreta-

cj  materia u badawczego uzyskanego w trakcie prowadzenia wywiadów z alpinistami. 

Przy doborze osób do swoich bada  wzi am pod uwag  nast puj ce kryteria: 

— wychowanie w idei „braterstwa liny”, 

— systematyczne, uporz dkowane dochodzenie w góry najwy sze, 

— do wiadczenie wspinaczkowe w górach wysokich, 

— do wiadczenia zwi zane z organizacj  i przebiegiem wypraw wysokogórskich, 

— konkretne osi gni cia górskie (zdobycie szczytu w górach wysokich). 

Ten zabieg u atwi  wy onienie dwunastu polskich himalaistów w wieku od 35 do 65 

lat, których osi gni cia maj  rang  wiatow , zrzeszeni s  w ró nych klubach, w tym 

tak e mi dzynarodowych, których sukcesy wspinaczkowe s  znacz ce nie tylko dla roz- 

woju alpinizmu w Polsce, ale tak e za granic . 

Analiza literatury alpinistycznej poszerzy a wiedz  na temat samego alpinizmu jako 

dzia alno ci, a tak e uwarunkowa  wi cych si  z t  aktywno ci . Ten zabieg badaw-

czy sta  si  równie  pomocny przy konstruowaniu pyta  do wywiadu semistrukturalnego. 

Pytania zadawane rozmówcom mia y charakter pyta  otwartych, konstrukcja pytania 

nie sugerowa a, jakie wydarzenia wyprawowe, sytuacje, prze ycia osoba powinna omó-

wi . Pytania te mia y tylko inspirowa  osob  badan  do wypowiedzi, stanowi  punkty 

porz dkuj ce przebieg wywiadu, natomiast to ona sama decydowa a o tym, czym chce 

si  aktualnie podzieli  (patrz Za cznik nr 1). 

Metoda wywiadu semistrukturalnego pozwoli a na uzyskanie pog bionych wyni-

ków i poszerzenie perspektywy badawczej dotycz cej problematyki alpinizmu. Otrzy-

mana tre  poszczególnych wywiadów stanowi pewn  histori  ycia (pytania zadawane 

osobom badanym by y tylko ukierunkowuj ce), natomiast zdarzeniem jest wypowied  

osoby badanej. Elementy wywiadu w ramach ogl du jego tre ci zosta y po czone ze so-

b  w celu uporz dkowania struktury jednostek analizy. 

Ka dy z wywiadów stanowi okre lon  struktur , w której mo emy wyró ni  zda-

rzenia dotycz ce: 

— fazy wst pnej, czyli podj cia decyzji o byciu w górach, 
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— etapu zaanga owania i zainteresowania dzia alno ci  górsk , 

— prowadzenia dzia alno ci wysokogórskiej, 

— momentu bilansowania, czyli refleksji zwi zanej z aktywno ci  górsk  i w asnym 

yciem. 

Jest to obiektywny materia  pozwalaj cy na odkrycie sensu, który jest przekazywany 

przez konkretn  osob  i stanowi jej do wiadczenie osobowe. Przy rozumieniu sensu wy-

chodzimy od dookre lenia ugruntowania, warunków, a dopiero po tym zabiegu mo na 

zacz  okre la  elementy refleksyjne – sens po co ja to robi  i czym yj . 

ycie w pe ni, po ludzku prze ywane (czyli stawanie si  cz owiekiem) jest mo liwe 

dzi ki temu, e cz owiek yj c w wiecie realnym kontaktuje si  ze swoimi mo liwo-

ciami, jak równie  ograniczeniami, które mo e udoskonala , przekszta ca . Dobre ugrun- 

towanie to nakierowanie siebie na rozwój w a ciwych potencjalno ci, danie sobie szansy 

otwarcia na aktualizacj  swoich mo liwo ci, by spe ni  si  w tej perspektywie. 

Metoda jako ciowej analizy personalistycznej zdarze  
yciowych w opracowaniu Z. Uchnasta 

Analiza i interpretacja materia u badawczego uzyskanego z wywiadów zosta a prze-

prowadzona za pomoc  Jako ciowej Analizy Personalistycznej Zdarze  yciowych. Me-

toda ta opracowana przez prof. Z. Uchnasta nawi zuje do za o e  psychologii ekolo-

gicznej prezentowanej przez Gibsona. W jego teorii percepcji ekologicznej zasadniczym 

poj ciem jest „ekosystem”, który wspó tworzy oraz wspó organizuje istota yj ca i oto-

czenie. Przedmiotem analizy i opisu psychologicznego staje si  zdarzenie yciowe, jako 

wynik wspó tworzenia istoty yj cej i danego otoczenia. Zadaniem badacza jest ukaza-

nie cz owieka, który w ramach zdarze  uczestniczy. W nich zawarty jest do wiadczany 

sens istniej cy w podmiocie. 

Do wiadczone zdarzenie yciowe stanowi ca o  – gestalt – (Mnie – istniej cemu – 

w – wiecie – zdarza – si  – co ), które podlega organizacji na trzech wymiarach: egzy-

stencjalnym, biosferycznym i osobowego dialogu. Analiza do wiadczonego zdarzenia 

yciowego w ramach tych trzech wymiarów uzmys awia badaczowi b d  samej osobie 

z o ono  danego do wiadczenia, zakres i g boko  wp ywu tych wymiarów pozwala-

j cych na uzyskanie informacji na temat w asnej osoby, otoczenia, w którym dzia a i struk- 

tury podejmowanych dzia a . 

Wymiar egzystencjalny jest wymiarem podstawowym, stanowi swoist  baz  w pro-

cesie analizy do wiadczonego zdarzenia yciowego. Osoba uczestniczy w wiecie, jest 

w nim obecna, ale nie w sposób bierny. Stara si  wspó tworzy  ten wiat, wychodzi  po-

za to, co jest jej dane poprzez uzmys owienie sobie, i  ta sama sytuacja mo e by  do-

wiadczana przez osob  w ró norodny sposób. Zale y to tylko od u wiadomienia sobie 

wolnego wyboru i intencjonalno ci dzia ania (por. Uchnast, 2002). 

Wymiar biosferyczny to ugruntowanie osoby w wiecie j  otaczaj cym. Ona w tym 

wiecie porusza si , dzia a, próbuje mie  wp yw na to, co si  dzieje, prze ywa. Mamy tu 

na my li te biologiczne i rodowiskowe aspekty, które wspó uczestnicz  i wspó tworz  

zdarzenie yciowe (por. Uchnast, 2002). 
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Wymiar osobowego dialogu, czyli spotkanie z innymi. Gotowo  do dzielenia si  

swoimi do wiadczeniami, wspó pracy, wspó dzia ania z innymi i jednocze nie otwarto  

na to, co inni maj  do zaoferowania. W mo liwo ci podj cia dialogu istnieje prawdopo-

dobie stwo ujawnienia indywidualno ci, jedyno ci osób (por. Uchnast 2002, patrz Tab. 

s. 13–15). 

Omówienie bada  w asnych 

Kategorialna analiza literackich tekstów wspomnieniowych alpinistów pozwoli a na 

wyodr bnienie sekwencji tematycznych dotycz cych aspektu merytorycznego prowa-

dzonej dzia alno ci wysokogórskiej, uwarunkowa  geograficzno-klimatycznych i eko-

nomiczno-kulturowych, a tak e opisu determinant fizjologicznych, psychologicznych i soc- 

jologicznych. 

Wymienione aspekty i uwarunkowania znajduj  odzwierciedlenie w prowadzonych 

badaniach empirycznych i wyodr bnienie ich z analizowanych tekstów literackich sta-

nowi swoistego rodzaju potwierdzenie wyst puj cych prawid owo ci (wcze niejsze ba-

dania w tym obszarze). 

Dokonuj c ogl du alpinistycznej literatury wspomnieniowej zainteresowana by am 

przede wszystkim tym, by uchwyci  i zaakcentowa  to, co stanowi o osobliwo ci jed-

nostki, a wi c jej do wiadczenia, prze ycia zwi zane z zajmowaniem si  tym typem ak-

tywno ci. Zwraca am uwag  na to, w jaki sposób osoby opisuj  dzia alno  alpinistycz-

n ; czy chodzi im o przedstawienie „suchych” opisów faktograficznych, czy te  maj  in-

tencj , by ukaza  i podzieli  si  w asnym ustosunkowaniem do niej. Decyzja o takim 

ogl dzie materia u badawczego (jakim sta y si  konkretne teksty literackie) pozwoli a mi 

na odkrycie, i  pytanie o sens prowadzonej aktywno ci wspinaczkowej sprawia trudno  

w formu owaniu i werbalizowaniu odpowiedzi na nie. 

Osoby podejmuj c si  spisania w asnych do wiadcze  i prze y , chc  nie tylko 

udokumentowa  konkretne osi gni cia, sytuacje zagro enia i sposoby racjonalnego wy-

chodzenia z nich, ale przede wszystkim maj  potrzeb  dzielenia si  tym, co ci le wi e 

si  z dzia alno ci  alpinistyczn , czyli aspektami poznawczymi i emocjonalnymi. Jest to 

swoistego rodzaju próba uporz dkowania, usystematyzowania w asnej historii ycia 

i przedstawienie jej sobie w celu uczynienia ja niejsz . One same równie  chc  dzi ki 

temu zabiegowi mie  w miar  obiektywny ogl d swojego ycia. W tym niejako zawarty 

jest szeroko rozumiany sens, który dotyczy refleksji podmiotu zwi zanych z prób  

udzielenia odpowiedzi na pytania, dlaczego wybiera i zajmuje si  dzia alno ci  alpini-

styczn , dlaczego w a nie jej podporz dkowuje wszystkie p aszczyzny swojego ycia, 

dlaczego wspinanie staje si  jej sposobem na ycie?1 

                                                 
1 „[...] Chwila odpoczynku, bo za kilka minut musimy i  dalej. W bia y mrok, w wichur , na granicy ryzyka. 

I po co to wszystko? Tyle razy zadawano mu to pytanie. Nigdy nie potrafi  dok adnie na nie odpowiedzie . 

Zreszt , kto rozumie, nie pyta, a kto pyta, to pewnie i tak nie zrozumie”. 

P. W sikowski, Dwa razy Everest, Kraków 1996, s. 103–104. 
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Autorzy literatury wspomnieniowej traktuj  alpinizm równie  jako dyscyplin  spor-

tow , ale nie w stereotypowym rozumieniu. Dla nich wspinanie jest czym  wi cej ni  

potocznie rozumian  rywalizacj  sportow  – kto pierwszy zdob dzie dany szczyt, jakie 

i w jakiej ilo ci ma na swoim koncie, w jakim stylu zosta y one osi gni te. 

Sens odnajdywany jest w fizycznym i psychicznym zmaganiu si  z przeciwno cia-

mi, z warunkami ekstremalnymi, w podejmowaniu ryzykownych decyzji, które zarówno 

mog  przynie  sukces, ale te  zako czy  si  pora k . W konsekwencji, osoby nabieraj  

dystansu do ró nego rodzaju sytuacji yciowych. Balansuj c na granicy ycia i mierci 

potrafi  realnie oceni , co stanowi warto  dla nich, dla ich wewn trznego samodosko-

nalenia, czym nale y si  zaj , by móc si  w pe ni rozwin .2 

Sytuacje górskie stanowi  dla nich wyzwanie, które akceptuj  i podejmuj  si  ich 

realizacji, poniewa  w nich dostrzegaj  mo liwo  rozwoju siebie, swojego fizycznego i psy- 

chicznego potencja u. 

Otoczenie górskie to miejsce konfrontacji z w asnymi s abo ciami i wadami, których 

osoba nie do wiadczy aby w przeci tnych warunkach i w zwi zku z tym nie by aby ich 

wiadoma. W tym zawarty jest sens uto samiany z aspektem rozwojowym, rozumianym 

jako g bsze zastanawianie si  nad samym sob . Refleksje dotycz ce w asnego funkcjo-

nowania w warunkach górskich zmuszaj  cz sto do podejmowania szybkich decyzji 

o wprowadzeniu zmian umo liwiaj cych lepsz  adaptacj  b d  o zrezygnowaniu z kon-

tynuowania dalszej górskiej aktywno ci; o podj ciu takich dzia a , które pozwol  na po-

radzenie sobie z sytuacjami zagro enia lub zachowaniem swojego b d  cudzego ycia. 

                                                 
„[...] Przymkn  oczy. Góry, góry... Sk d ta pasja, to szale stwo? Przecie  tam gdzie si  wychowa , ziemia 

jest zaledwie agodnie pofa dowana, spokojniejsza, bardziej ludzka” (s. 93) (tam e). 

 

„[...] Poszukiwanie sensu wspinania jest bezcelowe. Zreszt  pytanie tego typu zadaje si  alpinistom wci  

i przy ka dej okazji i niezmiennie odpowiedzi nie zadowalaj  ani pytaj cych ani odpowiadaj cych. Jest to 

problem zbyt z o ony, zbyt indywidualny, zbyt intymny, by mo na by o sensownie i zwi le si  do tego 

ustosunkowa , a ka de ewentualne wypowied  na ten temat b dzie zawsze jedynie po ow  prawdy. Tej dru-

giej wa niejszej po owy albo sobie nie u wiadamiamy, albo te  nigdy publicznie nie ujawniamy”. 

A. Lwow, Wybra em góry. Z Sudetów w Himalaje, Warszawa – Kraków 1990, s. 16. 

 
2 „[...] Te same czynniki, które czyni  wspinaczk  wysoko ciow  tak niebezpieczn , to znaczy niedobór tlenu 

i zmiany biochemiczne w organizmie ludzkim, przyczyniaj  si  do rozbudzenia szczególnej wra liwo ci na 

rzeczy zwi zane z sam  gór  i jej otoczeniem”. 

G. Child, Mieszane uczucia, Kraków 1994, s. 157. 

 
„[...] Zawsze by em dumny z tego, e potrafi  wyj  ca o z ka dej sytuacji. W a nie ta umiej tno , ta si a 

woli i wytrenowanie pozwoli y mi zej  na dó  tego popo udnia. Równocze nie jednak u wiadomi em sobie, 

jak bardzo kocham ycie. Ka dy, kto nie chcia by y  tak bardzo jak ja, umar by – i to niezale nie od treningu”. 

(s. 234) (tam e). 

 

„[...] Na nizinach niejednokrotnie s ysza em wysuwany pod adresem alpinizmu zarzut: jego bezu yteczno . 

Odpowiada em wówczas: «Wy tego nie mo ecie zrozumie ». A czasem pytano mnie, czy jestem bogaty, e 

potrafi  si  czu  a  tak szcz liwy”. 

G. Rebuffat, Gwiazdy i burze, Kraków 1995, s. 29. 

 

„[...] wspinanie si  jest sposobem na rozwój osobowo ci”. 

J. Roskelley, Opowie ci ze ciany, 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 je li to 

ta sama droga pokonywana kilkakrotnie, to wspinanie przebiega inaczej) osoba wci  

kszta tuje, rozwija siebie nie tylko w ramach mo liwo ci fizycznych, ale równie  psy-

chicznych. Wci  doskonali siebie wewn trznie, rozwija si  od strony poznawczej (po-

znawanie nowych rejonów wspinaczkowych, uwarunkowa  kulturowych, spo eczno- 

-ekonomicznych). Sens zawarty w rozwoju swojej osoby, podejmuj cej wybór o prowa-

dzeniu takiego stylu ycia, w którym mo e zrealizowa  ca y osobisty potencja  i poprzez 

który ma mo liwo  ujawnienia siebie w konsekwencji czuj c si  spe nionym cz owiekiem.3 

Teksty literackie alpinistów stanowi  swoistego rodzaju opracowanie. S  to ju  okre - 

lone pogl dy osób, które zajmuj  si  dzia alno ci  wysokogórsk  i po up ywie czasu 

prezentuj  jej sens. W taki sposób oddaj  swoje do wiadczenia, które wynikaj  z poczu-

cia realizacji sensu swojego ycia. 

Interpretacja materia u badawczego uzyskanego w wyniku 
wywiadu semistrukturalnego 

Uprawianie alpinizmu wi e si  z byciem w specyficznych warunkach, wyostrzo-

nych, eksperymentalnych, stanowi to dla osoby bezpo redni wiat prze ywany, dzi ki 

któremu ma ona naturaln  mo liwo  pokonywania okre lonych ogranicze , trudno ci 

                                                 
3 „[...] W g bi duszy marzy em, e móg bym wspina  si  lepiej ni  wtedy, gdy mia em nogi. Tak samo w g bi 

duszy czu em, e przechodz c przez „stref  zmierzchu” potrafi bym pozbiera  swój wiat w taki sposób, e-

by nie tylko skleci  go w ca o , ale nada  mu lepszy kszta t. Bogaty w nowe doznania, nowe poszukiwania 

i nowe wybory, móg bym zbudowa  go na innym, jakby wy szym poziomie”. 

A. Osius, Strefa zmierzchu, Katowice 1997, s. 114. 

 

„[...] Wcale nie musia em si  wspina , eby wykorzysta  swój Talent. Robi em to, gdy  wspinanie zawiera-

o twórczy potencja , który inspirowa  mnie do rozwijania samego siebie. W a nie poszukiwanie tej inspira-

cji zawsze by o moj  pasj  i dlatego mog em si  odnale  tak e w innych dziedzinach”. 

(s. 166) (tam e). 

 

„[...] Je li komu  chodzi tylko o widoki, nie b dzie nigdy si  wspina . Dla wspinacza jest tam co  wi cej, 

cho  to mo e by  ma o zrozumia e. Dla niego góry s  terenem sprawdzania si , podejmowania wyzwa , 

które nie tylko wymagaj  rozmaitych umiej tno ci, ale tak e konfrontowania si  z w asnymi motywacjami, 

wytrwa o ci  i odporno ci , gdy niebezpiecze stwa, trudy i zm czenie usi uj  odci gn  go od obranego ce-

lu. Niewielu wspinaczy potrafi wyja ni  t  fascynacj , która zmusza ich do powrotu rok w rok do tej trudnej 

szko y i pcha w miejsca coraz dalsze, wy sze i trudniejsze”. 

J. Tasker, Dzika arena, Kraków 1995, s. 8. 

 

„[...] – Nie umia bym zaj  si  adnym innym sportem – ci gn em – w gimnastyce powtarzasz wielokrot-

nie jaki  ruch, a potem robisz to samo na zawodach. Ale kiedy si  wspinasz jak  drog , nawet je li robi a  

j  ju  z dziesi  razy, ska a staje si  tworzywem, a ty twórc  niepowtarzalnego dzie a. To nigdy nie mo e 

si  znudzi ”. 

A. Osius, Strefa zmierzchu, Katowice 1997, s. 121. 

 

„[...] Tak, uwa am alpinizm za dzia alno  twórcz  a nie tylko sportow . [...] adna droga na dobrej cianie 

to nasze dzie o sztuki”. 

N. O’Connel, Wi cej ni  ryzyko. Rozmowy z alpinistami, Katowice 1997, s. 35 (wypowied  Reinholda Messnera). 
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i kszta towania siebie. Jest to wynikiem poczucia realnego kontaktowania i odnajdywa-

nia w sytuacjach wyzwa . Dlatego te  sens wynika ze sposobu ich ycia, w ramach któ-

rego chc  by  w naturalnym wiecie, doskonal  swoje umiej tno ci na poszczególnych 

etapach wspinania, przygotowuj  si  od strony technicznej, doboru odpowiednich part-

nerów, zdobywaj  konkretn  wiedz  na temat obszaru, w którym organizowana jest wy-

prawa. wiadczy to o tym, e dla alpinisty sensem nie jest poszukiwanie dozna , ale by-

cie w warunkach i sytuacjach górskich staje si  mo liwo ci  weryfikowania siebie jak 

równie  rozwoju w asnej osoby. Sensem nie jest mier , ale w a nie ycie, doskonalenie 

siebie w takim kierunku, by istnia a realna szansa na jego zachowanie, jak równie  towa-

rzysz cych partnerów. 

Alpini ci funkcjonuj  na ró nych p aszczyznach aktywno ci – rodzinnej i zawodo-

wej. Jest to wynik ich otwarcia na ró ne mo liwo ci swojego ycia. Dostrzegaj  i akcep-

tuj  zmiany w podej ciu do realizacji przedsi wzi  zwi zanych z up ywem czasu, zdo-

bytymi do wiadczeniami, umiej tno ciami. S  wiadomi wp ywu do wiadcze  górskich 

na ycie codzienne: rodzinne, zawodowe i sposób rozwi zywania problemów i trudno ci 

yciowych. Dzi ki temu poszerzaj  swoje horyzonty my lowe, staraj  sobie radzi  z przesz- 

kodami i maj  ci g e poczucie rozwoju siebie. 

Sens wynika ze sposobu ycia osoby. Ona yj c w realnym wiecie kontaktuje si  ze 

swoimi ograniczeniami, które mo e udoskonali , ale tak e mo e si  dzieli  tym wszyst-

kim z tymi osobami, które maj  t  sam  pasj . Aspekt osobowego dialogu jest bardzo 

istotny, poniewa  osoby badane maj  wspólne punkty odniesie  – yj  w tym samym 

rodowisku, w nim prze ywaj  wspólnie swoj  bytowo , dialogizuj  ze sob , gdy  naj-

pierw tworz  zespó , wspólnie udaj  si  na wypraw , a nast pnie wzmacniaj  si , wspie-

raj  si  w tym przedsi wzi ciu odkrywaj c przy okazji co  dla siebie nowego, dla w a-

snego rozwoju. 

Wszystko to stanowi wspólnotowe do wiadczanie sensu ycia, na które sk ada si  

prze ycie wspólnotowe, wspólne poszukiwanie kierunku, wspólne odkrywanie sensu y-

cia w trudnych warunkach, a w konsekwencji dochodzenie do tego, e ka da z tych osób 

jest wiadoma, i  odpowiada indywidualnie za siebie. 

Form  dialogizowania z innymi jest równie  fakt, e osoby badane wyrazi y zgod  

na t  w a nie rozmow , a ponadto, e prowadz  prelekcje, slajdowiska, s  zaanga owane 

w prac  instruktorsk . Dzielenie si  swoimi do wiadczeniami i prze yciami wynika z ich 

potrzeby wiadomego ycia, poniewa  to daje im poczucie i przekonanie o kierunku ich 

rozwoju. Osoby znaj  ten kierunek, wiedz  gdzie zmierzaj  i maj  jego poczucie. 

Reasumuj c, funkcjonowanie cz owieka jest intencjonalne, poniewa  prze ywa zda-

rzenia swojego ycia, ustosunkowuje si  do nich w okre lony sposób, posiada refleksje 

zwi zane z celem i sensem w asnej egzystencji. To w efekcie daje osobie mo liwo  

ci g ego rozwoju, kszta towania i wykorzystywania swoich mo liwo ci we wchodzeniu 

w codzienne sytuacje yciowe. Taki sposób rozumienia osoby mo e wzbogaca  i posze-

rza  opis prawid owo ci funkcjonowania alpinistów uzyskany scjentystycznymi meto-

dami badawczymi. 

Osoby zajmuj ce si  dzia alno ci  alpinistyczn  s  wiadome posiadania i wykorzy-

stywania swoich umiej tno ci, mo liwo ci, zdolno ci w konkretnych zadaniach wspi-

naczkowych. Dzi ki realnemu kontaktowaniu z otoczeniem poprzez odczytywanie reali-
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zmu sytuacji odkrywaj  jej sens, ale nie tylko w aspekcie fizycznym, ale tak e osobowe-

go dialogu. 

Poczucie sensu jest zawsze, ale zadaniem osoby staje si  jego wy onienie. Dlatego 

te  cz owiek zdrowy modyfikuje swoje ycie w zale no ci od sytuacji poprzez rozpo-

znawanie swoich mo liwo ci, które b d  do niej adekwatne. St d alpini ci dostrzegaj  

konieczno  ci g ego doskonalenia i rozwijania swoich umiej tno ci, zdolno ci, by jak 

najlepiej radzi  sobie w ekstremalnych sytuacjach górskich. W konsekwencji, osoby od-

najduj  si  w tych sytuacjach, a to oznacza, e usensawniaj  si  w ten sposób. Sytuacje 

wyzwa  nie s  dla nich stresogennymi, ale takimi, w ramach których ujawniaj  w asne 

kompetencje. Osoby chc  wykorzysta  szanse, zale y im na wykonywaniu okre lonych 

zada , poniewa  ich realizacja zapewnia im nie tylko przetrwanie, ale przede wszystkim 

rozwój. Takie rozumienie sensu jest bliskie za o eniom koncepcji Adlera. 

Sensem ycia staje si  doskonalenie siebie, ale pe nia tego sensu prze ywana jest 

w relacjach dialogicznych. Stawiane zadania, wspólne realizowanie ich z innymi wspi-

naczami, wspólne prze ywanie i wspó praca zapewnia mo liwo  rozwijania si  w kie-

runku doskonalenia swojej potencjalno ci. Sensem staje si  zaakceptowanie i urzeczy-

wistnienie w asnego potencja u mo liwo ci. To, czy ta szansa zostanie wykorzystana za-

le y od wyborów dokonywanych przez sam  osob . 

Alpini ci kontaktuj c si  z otoczeniem motywowani s  do wzrostu, to powoduje, e 

decyduj c si  na doskonalenie swojego potencja u dokonuj  swoistej autoanalizy. 

Sensem dla nich jest utrzymanie ycia, poniewa  to gwarantuje im kontynuowanie 

dzia alno ci wysokogórskiej, w ramach której urzeczywistniaj  siebie. Kontaktuj c si  

z realnym otoczeniem górskim zdaj  sobie spraw , i  warunki wymagaj  od nich nieza-

le no ci i samodzielno ci w dzia aniu. Omawianym w tym miejscu aspektom szczególn  

uwag  po wi ci  Maslow w swojej teorii sensu ycia. Osoby maj  wi c motywacj  do 

realizowania swojej decyzji yciowej (o byciu w górach) i staraj  si  ponosi  za ni  pe -

n  odpowiedzialno . Czytelnym wyznacznikiem tej odpowiedzialno ci jest w a nie ci -

g e rozwijanie mo liwo ci, które le y w predyspozycjach i umiej tno ciach. Osoby maj  

potrzeb  rozwoju w sytuacjach trudnych a nie zabezpieczania si  przed nimi. Dzi ki te-

mu osoba ma wp yw na swoje ycie, ukierunkowuje je podejmuj c zadania i wyzwania 

zgodne z jej mo liwo ciami, ale tak e wychodzi poza to, co jej dane. 

Sens istnieje, a urzeczywistnienie jego zachodzi poprzez warto ci, poniewa  ka da 

sytuacja jest poddawana przez osob  ocenie w ramach preferowanej hierarchii warto ci. 

Najwa niejszym wymiarem dla osoby jest wymiar duchowy i warto ci z nim zwi -

zane. Warto ci te s  naturalne i s  odkrywane przez osob . Wi  si  z wolno ci  rozu-

mian  jako przyj cie odpowiedzialno ci za swoje ycie. Alpinista realizuje poszczególne 

zadania w trakcie wspinania, które maj  mu pomóc w osi gni ciu celu, niemniej jest 

wiadomy tego, e w ka dym momencie mo e zrezygnowa  z dalszej realizacji tego ce-

lu, je eli uzna, e to zagra a jego yciu lub grozi kalectwem. 

Sens ycia wi c czerpany jest z podejmowania dzia a  celowych i ukierunkowanych 

na warto ci. Osoba zarówno od strony motywacyjnej, jak i emocjonalnej zaanga owana 

jest w realizowanie tych warto ci, które s  dla niej istotne. One stanowi  uk ad odniesie-

nia dla jej wyborów i uzasadnienie przyj tego kierunku zachowania. 
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Dla alpinisty wa ne s  warto ci prze yciowe i twórcze zwi zane z odbiorem wiata 

zewn trznego i z jego kszta towaniem w wyniku kontaktowania z nim. Mimo to warto-

ci postawy je przewy szaj . Osoba zajmuj ca si  dzia alno ci  wysokogórsk  przyjmu-

je na siebie to wszystko, co wi e si  ze wspinaniem, akceptuje wszelkie uwarunkowa-

nia, niedogodno ci, które równie  mog  powodowa  cierpienie. Niemniej dostrzega, i  

praktycznie ma zawsze szans  zmiany postawy wobec okoliczno ci zewn trznych, a tym 

samym szans  na odnalezienie sensu. Przyjmuj c na siebie cierpienie zwi zane z eks-

tremalnymi warunkami i konsekwencjami przebywania w nich (np.: choroba wysoko-

ciowa, odmro enia, izolacja itp.) ponosi w pe ni odpowiedzialno  za swoje wybory, 

a w konsekwencji swoje ycie. 

Alpinista przyjmuj c na siebie los akceptuje go maj c wiadomo , i  jest to droga 

pozwalaj ca na kszta towanie i rozwijanie swojej osoby. Konsekwencj  zaistnienia i wia- 

domo ci poczucia sensu ycia jest dla tych osób twórcze podej cie do wykonywania 

ustalonych zada  i poszczególnych celów (ambitne drogi wspinaczkowe, zmiana stylu 

wchodzenia itp.). 

Prowadzenie dzia alno ci wysokogórskiej daje im poczucie wolno ci, samospe nia-

nia si  w realizowaniu kolejnych projektów alpinistycznych i jest szans  na pe en rozwój 

osobowy. To jest ich styl ycia, który tworz  i w który wpisany jest ci g y rozwój, dlate-

go te  prowadzona przez nich dzia alno  alpinistyczna nie jest traktowana jako co  od-

r bnego od ich aktywno ci yciowej, tylko jako kierunek ycia. St d systematyczne an-

ga owanie si  w organizowanie i kontynuowanie ycia wyprawowego, przy jednocze-

snej realizacji priorytetów zwi zanych z rodzin  i prac  zawodow . 

 



 

Tabela 1. Tekst z wywiadu semistrukturalnego z osob  B i jego analiza jako ciowa 

Temat opisanego zdarzenia: 

Sposób prze ywania sensu ycia 
ród owe jednostki analizy oraz wyznaczniki ich odniesie  

i orientacji w wymiarach: 

Jednostki dope niaj ce sens przedmiotu do wiadczenia 

w wymiarach: 

tekst opisanego zdarzenia biosferycznym egzystencjalnym dialogu osobowego rodowiskowym subiektywnym werbalnym 

B 1.1-6 [...] przypadkowo ten talent 

u siebie odkry am, b d c na obozie 

groto azów w Tatrach Zach., w Do-

linie Lejowej. [...] je eli co  m ode-

mu cz owiekowi wychodzi, to robi 

to, kontynuuje to dalej. Dawa o mi 

to mnóstwo przyjemno ci, satysfakcji. 

Poznanie sztuki 

wspinaczkowej 

wiadomo  przy-

padkowego ze-

tkni cia si  ze 

wspinaczk , do-

wiadczanie sku-

teczno ci w asnego 

dzia ania i motywa-

cja do dalszej reali-

zacji zada  alpini-

stycznych 

Uczestnictwo 

w obozie groto azów 

Tatry Zach., Dolina 

Lejowa 

Czerpanie przyjem-

no ci, usatysfak-

cjonowanie 

 

B 2.17-24 [...]Aspekt towarzyski, 

w ogóle alpinizmu i wspinania [...] 

doceni am i by  dla mnie szalenie 

wa ny. [...] bardzo mi odpowiada o 

rodowisko ludzi wspinaj cych si  

[...] bieg am na zebranie do klubu. 

Tam oni wszyscy yli zupe nie in-

nymi sprawami, to by y du e ciany, 

du e góry, wyjazdy [...]  

Obcowanie ze 

rodowiskiem 

wspinaczy 

Dostrzeganie istot-

no ci wp ywu ro-

dowiska wspinacz-

kowego na podj cie 

decyzji w wyborze 

aktywno ci wspi-

naczkowej 

Zainteresowanie 

rodowiskiem osób 

wspinaj cych si  

Klub wysokogórski Docenianie inno ci 

i urzeczenie atmos-

fer  rodowiska 

wspinaczkowego 

Uczestnictwo 

w zebraniach, po-

znawanie przy-

sz ych planów i do-

wiadcze  



 

Temat opisanego zdarzenia: 

Sposób prze ywania sensu ycia 
ród owe jednostki analizy oraz wyznaczniki ich odniesie  

i orientacji w wymiarach: 

Jednostki dope niaj ce sens przedmiotu do wiadczenia 

w wymiarach: 

tekst opisanego zdarzenia biosferycznym egzystencjalnym dialogu osobowego rodowiskowym subiektywnym werbalnym 

B 2.1-11 [...] bardzo d ugo, w a ci-

wie przez ca y okres mojego wspi-

nania, zdawa am sobie spraw , e 

adna inna dzia alno  nie dostarcza 

mi tylu emocji [...] wyje d a am jak 

najwcze niej w Tatry [...] I tak by o 

rok w rok [...] czasu na wspinanie 

po wi ca am bardzo du o [...] dawa-

o mi mnóstwo satysfakcji [...] wspi-

nanie by o najwa niejsze, by o nu-

mer jeden w moim yciu bardzo 

d ugo. 

Praktykowanie 

dzia alno ci wspi-

naczkowej 

 

Do wiadczanie za-

anga owania, roz-

wijanie 

i usprawnianie 

umiej tno ci wspi-

naczkowych 

 

 
Tatry 

 

Wysoki stopie  in-

tensywno ci emo-

cji, usatysfakcjo-

nowanie 

 

 

B 10.13-31 [...] wybiera Pani partne-

ra [...] od mo liwo ci i ch ci prze-

bywania z nim. [...] wybieracie tak  

drog , która jest w zasi gu waszych 

mo liwo ci [...] Nie dla wszystkich 

jednakowo trudno czy jednakowo 

atwo. [...] ja przeprowadz  prze-

wieszki, ale ty b dziesz co  tam ro-

bi a – cianki na przyk ad [...] i wte-

dy si  Pani czuje dobrze, bo równie  

zaistnia a Pani na tej drodze [...] 

Realizowanie drogi 

wspinaczkowej 

 

Akceptowanie 

i wdra anie idei 

partnerstwa  

w górach 

 

Wspó praca z part-

nerem 

 

 
Dobre samopoczu-

cie psychiczne 

 

Wspó dzia anie 

z partnerami, dzie-

lenie si  prze y-

ciami, komuniko-

wanie swoich suge-

stii, ustalanie po-

dzia u zada  do re-

alizacji 

 

 



 

Temat opisanego zdarzenia: 

Sposób prze ywania sensu ycia 
ród owe jednostki analizy oraz wyznaczniki ich odniesie  

i orientacji w wymiarach: 

Jednostki dope niaj ce sens przedmiotu do wiadczenia 

w wymiarach: 

tekst opisanego zdarzenia biosferycznym egzystencjalnym dialogu osobowego rodowiskowym subiektywnym werbalnym 

B 16.1-22; 26-34 [...] Szkoli am 

w Tatrach, szkoli am w ska kach 

i sprawia o mi to szalenie du o przy-

jemno ci [...] I trzeba nimi jako  po-

kierowa , trzeba by  pedagogiem 

[...] I ten kontakt z nimi. [...] prze-

chodzili mnóstwo godzin wspinacz-

kowych, jednocze nie bardzo du o 

rozmawiali my: 

i o literaturze, i o górach, 

i o zachowaniach w górach [...] pra-

ca sprawia a mi mnóstwo satysfakcji 

[...]  

Prowadzenie kur-

sów wspinaczko-

wych 

Do wiadczanie 

w swoim yciu du-

ego znaczenia pra-

cy instruktorskiej, 

wzbogacanie siebie 

o nowe doznania 

i prze ycia wynika-

j ce z pracy z m o-

dymi wspinaczami, 

dostrzeganie zasobu 

swoich do wiad-

cze  i motywacji do 

przekazania tego 

innym  

Obecno  kursan-

tów 

Tatry, ska ki Czerpanie przyjem-

no ci, wiadomo  

kierowania m ody-

mi lud mi, poczu-

cie odpowiedzial-

no ci, zrozumienia, 

usatysfakcjonowanie 

Rozmawianie na 

tematy górskie, 

z innych dziedzin, 

analizowanie wyda-

rze  

  

B 1.5-9 [...] zacz a si  era gór wy-

sokich, w a ciwie co roku wyje d a-

am na wypraw  [...] wyje d a am 

na wyprawy kobiece, które same or-

ganizowa y my. [...] gdy uczestni-

czy am w wyprawach m skich, to 

w zespole kobiecym [...] 

B 10.8-11 [...] ja od razu stawia am 

na samodzielno  [...] Wspina am 

si  z dziewczynami, a pó niej za-

czyna am si  wspina  po trudnych 

drogach z ch opakami [...]  

Organizowanie 

i uczestnictwo 

w wyprawach 

w góry wysokie 

 

wiadomo  wyko-

rzystania tej szansy, 

rozwijanie i dalsze 

usprawnianie umie-

j tno ci i mo liwo-

ci wspinaczko-

wych 

 

Wspinanie si  

w zespo ach kobie-

cych i m skich 

 

  
Wspó praca, 

wspó dzia anie 

 



 

Temat opisanego zdarzenia: 

Sposób prze ywania sensu ycia 
ród owe jednostki analizy oraz wyznaczniki ich odniesie  

i orientacji w wymiarach: 

Jednostki dope niaj ce sens przedmiotu do wiadczenia 

w wymiarach: 

tekst opisanego zdarzenia biosferycznym egzystencjalnym dialogu osobowego rodowiskowym subiektywnym werbalnym 

B 4.1-7 [...] góry by y moim yciem 

[...] to czego nauczy am si  w gó-

rach, rzutowa o na to, jak zachowy-

wa am si  na dole. [...] wszystkie 

sytuacje na dole s  du o trudniejsze 

[...] 

  
  

Odczuwanie trud-

no ci w codzien-

nych realiach 

w przeciwie stwie 

do sytuacji górskich

 

B 4.32-44 [...] góry wp ywa y na 

wszystko, co robi  do tej pory, jak 

oceniam ludzi równie  [...] W jaki  

sposób wychowywa am te  swojego 

syna. [...] któremu pierwsze z by 

wyrzyna y si  w ska kach, dla które-

go góry w ogóle by y jak chleb 

z mas em [...] 

Bezpo rednie 

uczestniczenie 

w dzia alno ci gór-

skiej 

 

wiadomo  od-

dzia ywania wyda-

rze  górskich na 

sprawy oko ogór-

skie 

 

W czanie syna 

i bliskich w dzia-

alno  górsk  

 

 
 Dzielenie si  swoj  

pasj , wzajemne 

wspó dzia anie 

 

B 11.8-14 [...] nie by am osob  roz-

mazan  [...] mog  usi  i si  roz-

p aka , bo nie mog  wej  [...] bo 

nie mog  si gn  [...] si  otrzepywa-

am [...] sz am do góry. 

 

 
Podejmowanie 

wzmo onej aktyw-

no ci w pokonywa-

niu barier 

 

 
 Poczucie si y, od-

powiedzialno  za 

realizacj  celu 

 

 

B 4.11-15 [...] przesta am si  inten-

sywnie wspina , a zacz am zajmo-

wa  si  sprawami swojej firmy [...] 

uderzy am z tak  sam  si , z tak  

sam  energi  jak kiedy  we wspina-

nie [...] I po kilku latach zauwa y-

am pewn  pustk  [...] nie je dzi am 

intensywnie w góry. 

Mo liwo  rozwi-

jania aktywno ci 

zawodowej 

 

Poczucie ca kowi-

tego zaanga owa-

nia, poch oni cia 

prac  zawodow  

 
Praca we w asnej 

firmie 

 

Wysoka motywacja 

do pracy 

 

 



 

Temat opisanego zdarzenia: 

Sposób prze ywania sensu ycia 
ród owe jednostki analizy oraz wyznaczniki ich odniesie  

i orientacji w wymiarach: 

Jednostki dope niaj ce sens przedmiotu do wiadczenia 

w wymiarach: 

tekst opisanego zdarzenia biosferycznym egzystencjalnym dialogu osobowego rodowiskowym subiektywnym werbalnym 

B 4.17-21;26-29 [...] zacz am zaj-

mowa  si  jog  [...] tak mi to zacz -

o odpowiada  [...] brakuje mi tego 

skupienia [...] wentylacji p uc, jak  

mia am w górach wysokich [...] mo-

e ja t  medytacj  uprawia am w gó-

rach [...] 

Rozpocz cie wi-

cze  medytacyj-

nych 

 

Do wiadczanie 

prze y  zbli onych 

do praktykowania 

dzia alno ci wspi-

naczkowej 

 

 
Uprawianie jogi Odczuwanie pustki 

w zwi zku z bra-

kiem aktywno ci 

fizycznej. 

Potrzeba skupienia, 

wyciszenia, poczu-

cie zadowolenia 

 

 

B 2.13-16 [...] praca równie  wyma-

ga a wi kszego skupienia. Zacz am 

powoli, powoli odchodzi  od gór 

[...] wiedzia am, e wspinaczem za-

wodowym nie b d  [...] sytuacja ro-

dzinna skre la takie zaj cie [...] Gó-

rom po wi cam du o mniej czasu 

[...] 

 

Czynne uczestni-

czenie w yciu za-

wodowym i rodzin-

nym 

 

Odczuwanie ogra-

nicze  mo liwo ci 

czasowych w kon-

tynuowaniu czyn-

nego wspinania 

 
 

Poczucie rozbicia 

w ustaleniu priory-

tetów 

 

 

B 15.1-11 [...] dziecko by o pierw-

sze, potem by y góry, a potem [...] 

wszystkie inne sprawy [...] ile czasu 

ja mu po wi cam [...] rozmawiamy 

o swoich planach, [...] komentujemy 

[...] kontakt z dzieckiem jest dla 

mnie najwa niejszy [...] wszystko 

idzie po mojej my li [...] 

 

Uczestniczenie 

w yciu rodzinnym 

 

Poczucie spe nie-

nia, odczuwanie 

wa no ci posiada-

nia bliskich kontak-

tów z synem 

 

Utrzymywanie kon-

taktów z doros ym 

dzieckiem 

 

 
Potrzeba wzajemnej 

obecno ci. 

Czerpanie przyjem-

no ci, zadowolenie 

 

Prowadzenie roz-

mów, dyskutowanie
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Zako czenie i wnioski 

Wyniki analizy pi miennictwa wspomnieniowego alpinistów i tre ci wywiadów 

uzyskanych w ramach badania znacz cych osób, czyli najlepiej zorientowanych w dzia-

alno ci górskiej, umo liwiaj  zwrócenie uwagi na implikacje edukacyjno-wychowawcze 

alpinizmu. 

Dzia alno  alpinistyczna mo e sta  si  inspiracj  dla wyborów yciowych m odego 

cz owieka, dla poszukiwania w asnej drogi yciowej, sposobu na ycie (dowodem na to 

mo e by  wysoka frekwencja m odych ludzi na spotkaniach ze znanymi polskimi hima-

laistami i alpinistami, na organizowanych „slajdowiskach”, diaporamach, festiwalach 

filmowych po wi conych dzia alno ci wyprawowej, wspinaniu, tematyce trekkingowej 

oraz du e zainteresowanie literatur  i czasopismami po wi conymi tematyce górskiej). 

Alpinizm mo e sta  si  przeciwwag  dla tego co modne, na topie a nie zawsze jest do-

bre, w a ciwe i konstruktywne, dlatego te  warto zwróci  uwag  na jego zarówno edu-

kacyjny, jak i wychowawczy charakter. 

Aspekt edukacyjny dzia alno ci alpinistycznej dotyczy i wi e si  przede wszystkim 

ze zdobywaniem skrupulatnych informacji, analiz  do wiadcze  innych alpinistów dzia-

aj cych ju  wcze niej na tym terenie. Wspinacz zaznajamia si  z wymienionymi i opi-

sanymi ju  wcze niej czynnikami pomagaj cymi mu w konsekwencji ustosunkowa  si  

do zastanych sytuacji. S  to okre lone cechy krajobrazowe, warunki klimatyczne i wa-

runki geograficzne. Znajomo , równie  wcze niej wymienionych i analizowanych czyn- 

ników fizycznych determinuj cych czynniki fizjologiczne i psychologiczne, stanowi po-

twierdzenie tylko, jak szeroki zakres informacji z wielu dziedzin wiedzy alpinista musi 

posiada , by by  skutecznym wspinaczem i realizowa  cele w miar  bezkolizyjnie (po-

mijam w tym miejscu zupe nie fakt precyzyjnego technicznego przygotowania dotycz -

cego nie tylko samego sprz tu wspinaczkowego i wszystkich akcesoriów zwi zanych 

z uprawianiem alpinizmu, techniki wspinania, ale równie  posiadania okre lonych infor-

macji z zakresu asekuracji i udzielania pierwszej pomocy. Tego typu informacje osoba 

zdobywa na kursach wspinaczkowych, pog biaj c je w trakcie prowadzenia dzia alno ci 

wspinaczkowej, opieraj c si  na swoich do wiadczeniach, partnerów i innych wspinaczy). 

Alpinista przez ca y okres prowadzenia dzia alno ci wspinaczkowej wyczulony jest 

na poszerzanie swojej bazy danych, nie tylko o informacje dotycz ce sprawnego zorga-

nizowania wyprawy na danym terenie, aktualnego sprz tu wspinaczkowego, asekuracji, 

zwi kszenia bezpiecze stwa, ale tak e ma motywacj , by orientowa  si  w nowo ciach 

z zakresu elektroniki (np.: budowa, funkcjonowanie GPS-u, tak potrzebnego, gdy cz-

no  na skutek okre lonych warunków pogodowych zostanie zak ócona), farmakologii 

(gdy lekarz nie jest obecny, a sobie samemu b d  komu  trzeba udzieli  pomocy me-

dycznej) czy psychologii (jak najskuteczniej radzi  sobie z l kiem, stresem wynikaj cym 

z prowadzenia dzia alno ci w górach wysokich). W tym miejscu zaryzykuj  sugesti , e 

alpinizm, b d c ryzykown  dzia alno ci , jest te  przy okazji dzia alno ci  rozwojow . 

Nie tylko ze wzgl du na fakt posiadania i pog biania przydatnych informacji, poszerza-

nia horyzontów my lowych, uwalniania od stereotypów, pobudzania wyobra ni, ale te  

ze wzgl du na to, i  osoba w pe ni poznaje siebie, swoje mo liwo ci w obliczu sytuacji 

wspó dzia ania z innymi, w obliczu realnego niebezpiecze stwa utraty zdrowia, ewentu-
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alnego kalectwa czy nawet utraty ycia b d  w obliczu bycia samemu ze sob  (wspi-

naczka solo). W sytuacji wspó dzia ania osoby nie tylko poznaj  siebie, ale równie  

rozwijaj  poprzez prowadzenie wspólnotowego ycia w ramach realizowanych zada  

(co uda o mi si  uzyska  w wyniku bada  w asnych). 

Wszystkie wymienione wcze niej i wyodr bnione przeze mnie uwarunkowania de-

terminuj  sposób funkcjonowania osoby, przebieg i realizacje dzia a  celowych przez 

ni  podejmowanych, a w konsekwencji kszta towanie osobowo ci. 

Alpinizm stawia wysokie wymagania równie  w zakresie kszta towania cech oso-

bowych wspinacza. Cierpliwo , konsekwencja i wytrwa o  w d eniu do celu, praco-

wito , racjonalne wykorzystanie czasu, radzenie sobie w sytuacjach niepowodze , w stre- 

sie, szybko  oceny sytuacji i podj cia decyzji, uwalnianie od stereotypów to jedne z naj- 

istotniejszych elementów stanowi cych podstaw  efektywnego dzia ania. Te cechy wspi- 

nacz rozwija i kszta tuje w toku nabywania do wiadcze  wspinaczkowych, wyprawo-

wych, co w ostateczno ci determinuje i wzmacnia jego dalsz  motywacj , by obrany styl 

ycia kontynuowa . Te cechy mog  mu tak e u atwi  funkcjonowanie w normalnym, 

codziennym yciu. 

Aspekt wychowawczy le y w samowychowywaniu si  osoby do podejmowania 

wspinaczki. Decyduj c si  na zadania i wszelkie niedogodno ci zwi zane z zaakcepto-

waniem takiego stylu ycia, wspinacz jednocze nie decyduje si  na doskonalenie siebie. 

Dotyczy to zarówno jego sfery fizycznej, jak i (a mo e przede wszystkim) sfery psy-

chicznej. 

Dzia alno  wysokogórska nie musi by  ucieczk  od rzeczywisto ci (wbrew niektó-

rym ludzkim przekonaniom) mo e by  swoistym poligonem dla samodoskonalenia si  

wspinacza w d eniu ku samorealizacji. Rozumiana w ten sposób, staje si  niejako 

wzorcem dla m odego pokolenia w poszukiwaniu w asnej drogi yciowej, a sami alpini-

ci, ich spektakularne osi gni cia dowodem, e warto mie  i y  swoj  pasj , która sta-

nowi sens ycia. 

Wyodr bnienie aspektu edukacyjnego i wychowawczego w dzia alno ci alpinistycz-

nej, podkre lenie jej wa no ci dla kszta towania osobowo ci wspinacza, zainspirowa o 

mnie, by przy wspó pracy z instruktorem alpinizmu skonstruowa  dwie propozycje pro-

gramowe, które mog  by  wykorzystywane w pracach edukacyjno-wychowawczych 

dzieci i m odzie y. 
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Za cznik nr 1 

Konstrukcja wywiadu semistrukturalnego wykorzystywana w badaniach 

Pierwsze dwa pytania stanowi  wprowadzenie do ca o ci wywiadu, dzi ki nim ist-

nieje mo liwo  uzyskania wst pnych informacji na temat rozmówcy i zawarcia ich w nocie 

biograficznej osoby badanej. Ponadto, pytania te u atwia y kontakt z rozmówc , wp y-

wa y na p ynne wej cie w sytuacj  zadawania pyta  zasadniczych, a tak e na atmosfer  

wywiadu. 

Kolejne pytania pomimo charakteru otwartego, ukonkretniaj  znacznie tok rozmo-

wy. Osoba badana ma za zadanie odwo a  si  do do wiadcze  wspinaczkowych, wy-

prawowych, ale tylko tych, które ona sama uzna za istotne i wa ne. Prowadz cy wywiad 

pozostawia ca kowit  dobrowolno . 

— Czy ca y czas dla Pana (Pani) ta wspinaczka jest fascynacj ? Czy w dalszym ci gu 

Pana (Pani ) poci ga? Czy mo e Pan (Pani) o tym opowiedzie ? 

— Czy mo e Pan (Pani) opisa  jak  konkretn  sytuacj  wspinaczki, mo e jest taka, do 

której Pan (Pani) cz sto powraca? 
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— Czy mo e Pan (Pani) opowiedzie  o wydarzeniu wyprawowym, do którego Pan (Pa-

ni) cz sto wraca? 

Postawienie pyta  o rodowisko wspinaczkowe, a tak e o relacje z lud mi spoza 

niego, jest zasadne, poniewa  stwarza mo liwo  zorientowania si  w relacjach spo ecz-

nych badanego, w jego kontaktowaniu zarówno z rzeczywisto ci  górsk , ale i z t  zwy-

k , typow  dla wi kszo ci ludzi. 

— Czy wed ug Pana (Pani) rodowisko wspinaczkowe wyró nia si  czym ? 

— Jak Pan (Pani) s dzi, co jest potrzebne, by by a w nim dobra atmosfera? 

— Na ile rodowisko innych ludzi (spoza wspinaczkowego) jest dla Pana (Pani) istotne, 

wa ne, gdy przebywa Pan (Pani) w górach? 

Nast pne pytania maj  charakter bardzo osobisty, dzi ki nim mo emy pozna  usto-

sunkowanie osoby do wielu zasadniczych problemów: funkcjonowania po powrocie z wy- 

prawy, definitywnego zako czenia dzia alno ci górskiej (bez wzgl du na przyczyny), 

dalszych planów (konstruowanie listy zada , przedsi wzi  do realizacji w przysz o ci), 

dzielenia si  prze yciami, do wiadczeniami z innymi czy wreszcie poznanie opinii na 

temat w asnego ycia. Pytania te zosta y postawione dopiero w tym miejscu ze wzgl du 

na ich intymny charakter. Wymaga y wi c one bycia nie tylko na etapie nawi zania kon-

taktu z rozmówc , ale tak e jego ugruntowania i lepszego zaznajomienia dwóch stron. 

— Czemu po wi ca Pan (Pani) czas, kiedy nie bierze Pan (Pani) udzia u w wyprawie 

i nie wyje d a? 

— Wyobra my sobie tak  hipotetyczn  sytuacj , e nie mo e Pan (Pani) ju  dzia a  

w górach, czym by si  wtedy Pan (Pani) zaj  (zaj a)? 

— Kiedy dla Pana (Pani) zaczyna si  wyprawa i dlaczego w a nie wtedy? 

— Ku czemu Pan (Pani) zmierza, jakie ma Pan (Pani) plany? Co wyznacza kierunek 

Pa skiego (Pani) ycia? 

— Która z sytuacji bycia w górach by a dla Pana (Pani) ekstremalna? Czy w ogóle ta-

ka mia a miejsce i czy móg by (mog aby) Pan (Pani) o tym opowiedzie ? Czy mo e 

Pan (Pani) opisa , jak si  Pan (Pani) w niej zachowa ? 

— Co jest wa ne dla cz owieka, dla odkrycia samego siebie, co pozwala prze y  kry-

tyczne momenty? 

— Na ile przebywanie w górach ma charakter „wci gaj cy”? 

— Czy ma Pan (Pani) filozofi  ycia? 

— Czy chcia by Pan (Pani) przekaza  swoje do wiadczenia innym? Czy w ogóle robi to 

Pan (Pani)? 

 

Streszczenie 

Zagadnieniem sensu ycia zajmuj  si  ró ne dyscypliny naukowe, niemniej na grun-

cie filozofii i psychologii jest ono szczegó owo analizowane. Do wiadczanie sensu ycia 

jest specyficzne tylko dla cz owieka i stanowi potrzeb  egzystencjaln . Zaspokojenie jej 

umo liwia jednostce dobre przystosowanie i mo liwo  podejmowania adekwatnych 

dzia a . Potrzeba sensu ycia ma charakter zindywidualizowany i podmiotowy, stanowi 
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okre lon  potencjalno  podlegaj c  rozwojowi. Realizowanie jej uruchamia poznawcz  

i emocjonaln  aktywno  cz owieka prowadz c w konsekwencji do poczucia sensu ycia 

rozumianego jako stan w a ciwy dla danej osoby. 

Celem przeprowadzonych bada  by o przedstawienie problemu sensu ycia i jego 

realizacja przez osoby zajmuj ce si  czynnie aktywno ci  wysokogórsk . Prezentacja 

bada  w asnych sk ada si  z dwóch cz ci. Pierwsza dotyczy omówienia wyników prze-

prowadzonej analizy kategorialnej pi miennictwa wspomnieniowego alpinistów, druga 

obejmuje wyniki analizy i interpretacji materia u badawczego uzyskanego w trakcie 

prowadzenia wywiadów. Wa nym elementem wiadcz cym o podnoszeniu jako ci swo-

jego ycia s  implikacje edukacyjno-wychowawcze zawarte w drugiej cz ci prezento-

wanych bada . 


