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Wprowadzenie

zarówno w literaturze, jak i działalności naukowej oraz praktycznej uwi-dacznia się rosnące zainteresowanie turystyką. Analiza tego sektora aktyw-ności wykazuje, że jego rozwój następuje na skutek coraz większych wyma-gań odbiorców, zarówno w odniesieniu do wachlarza oferowania, jak i jakości realizowanych usług. Ten proces rodzi dynamiczne przemiany, skutkujące znaczącym przewartościowaniem w potencjale, efektywności i atrakcyjności poszczególnych segmentów turystycznej podaży. To powoduje, że istnieje konieczność ich permanentnej analizy i oceny w celu zdiagnozowania aktu-alnych relacji oraz bieżącej wartości i przydatności, odpowiadającej oczeki-waniom współczesnego odbiorcy.Respektując powyższe wymogi, w niniejszej monografii podjęto formę zaprezentowania problematyki, według której poza oceną aktualnego poten-cjału, wykazano najnowsze osiągnięcia i rozwiązania oraz ich skutki, w po-wiązaniu z oczekiwaniem odbiorców i wymogami współczesnego rynku.W oparciu o dostępne źródła przedstawiono do publicznego odbioru ważną, powszechnie akceptowaną oraz budzącą rosnące zainteresowanie problematykę zaspokajania potrzeb związanych z wybranymi zakresami tu-rystycznej działalności, stanowiąc zbiorowe opracowanie wykonane przez pracowników Katedry Turystyki i Rekreacji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Mimo znajomo brzmiących tytułów poszczególnych rozdziałów, zawarta w nich problematyka ujmuje szereg nowych, aktualnych i waż-nych problemów, które z uwagi na ich znaczenie są istotne dla zbudowania, atrakcyjnego modelu podaży w wybranym zakresie usług oraz efektywnego wykorzystania walorów omawianego środowiska. Mogą także posłużyć do dokonania zmian doskonalących profesjonalizm w zarządzaniu potencjałem 
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transportowym i organizacyjnym, podmiotów operujących w wybranych seg-mentach turystycznych usług.Wybór poszczególnych tematów został poprzedzony przeprowadzeniem wywiadów przez Autorów we własnych środowiskach oraz wśród przedsta-wicieli różnych grup turystów. To pozwoliło na ustalenie tematyki będącej w kręgu zainteresowania szerszych grup społecznych, z równoczesną poda-żą poszukiwanej wiedzy w wybranych zakresach oferowania turystycznych usług.Dla zachowania prawidłowości w zakresie komunikatywności przekazu i możliwości percepcyjnej odbiorców, ograniczono zakres merytorycznych rozważań do kilku zagadnień, które łącznie tworzą kompatybilną całość, umożliwiającą zapoznanie się z turystycznym warsztatem oferowania i re-alizacji modelu powszechnie stosowanych usług turystycznych w realnym środowisku prowadzonej działalności. Wykazano także niezbędność respek-towania zasad skutecznego marketingu, wartości odnowy biologicznej oraz nowoczesnych form pobudzania aktywności krajoznawczej.omawiając poszczególne zakresy tematyczne starano się nie tylko doko-nać analizy korzyści, jakości oferowania, stopnia dostępności i praktycznej przydatności występujących atrybutów i zagrożeń, lecz także dostrzec zacho-dzące przemiany, decydujące o aktualnej atrakcyjności oferowanej podaży. Dzięki takiemu podejściu uzyskano wiedzę służącą wykazaniu związku po-między stopniem potrzeb i oczekiwań a możliwością ich zaspokojenia, głów-nie poprzez innowacyjne rozwiązania w każdym z zakresów działalności. Temu celowi została podporządkowana struktura monografii, w której każdy rozdział ujmuje ważny całokształt problematyki związanej z tematem, w tym szczególnie elementy, które mają istotne znaczenie dla oferentów i odbiorcy.Realizując tak wytyczony tok rozważań, pierwszy rozdział zatytułowany „Teoretyczne podstawy marketingu terytorialnego i marki miejsc” poświęco-no problematyce ujmującej szeroki zakres ważnej wiedzy o istotnym znacze-niu dla każdej jednostki osadniczej oraz organów zarządzających jej zasoba-mi. W procesie rozważań wykazano, że marketing terytorialny, w aktualnych uwarunkowaniach, jest niezbędnym narzędziem w tworzeniu efektywnego systemu rozwoju turystyki, głównie z uwagi na skoncentrowanie działań na strategii skutecznego komunikowania się jednostek administracji terytorial-nej z najszerszym otoczeniem oraz wykorzystaniu siły oddziaływania uzna-nej marki. Ma to szczególne znaczenie w komunikacji z wszystkimi znaczący-mi oferentami usług oraz potencjalnymi inwestorami i klientami. Wykazano również, że ten rodzaj inicjatyw ma rosnące znaczenie, ponieważ obserwuje się nasilającą konkurencję pomiędzy różnymi jednostkami terytorialnymi 
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o pozycję w hierarchii turystycznej oraz w poszukiwaniu inwestycyjnych klientów i sponsorów. Rozdział drugi zatytułowany „Rosnąca atrakcyjność turystyki na akwe-nach wodnych” dotyczy szeroko rozumianej problematyki związanej z dzia-łalnością turystyczną prowadzoną w tym środowisku, w przeważającym za-kresie na morzach i oceanach. Przeprowadzone w tym rozdziale rozważania obejmują kompleksowy segment wiedzy dotyczący kształtowania turystyki morskiej i śródlądowej oraz związanej z nią infrastruktury i logistycznych powiązań, dotyczących zarządców, oferentów i wykonawców tego rodzaju usług. omówiono w nim także działalność przemysłu budowy statków, or-ganizacji programów realizowanych w czasie turystycznych rejsów, sposo-bu zwiedzania portów i wytypowanych miast oraz parków wodnych. W tej części rozważań dokonano klasyfikacji przewoźników morskich, rodzajów rejsów, formy i charakteru statków oraz rynków operowania. Przedstawiono także formę i zakres podaży najatrakcyjniejszych statków wycieczkowych, wykazując ich fenomen i silną pozycję w sektorze turystyki. Rozdział trzeci zatytułowany „Nurkowanie atrakcyjnym segmentem tu-rystyki” ujmuje problematykę dotyczącą nurkowania. W tym rozdziale omó-wiono znaczenie usług związanych z wykonywaniem zróżnicowanych sys-temów nurkowania oraz dostępności najbardziej interesujących akwenów i miejsc do jego uprawiania. Przekazano również odbiorcy szerokie spektrum związanych z tą działalnością praw, obowiązków i zasad bezpieczeństwa, które przy uprawianiu tej turystyki są niezbędne. Wiedza ta służy nie tylko bliższemu poznaniu tej aktywności, lecz także wskazuje na źródła uzyskania większej satysfakcji oraz zasad ochrony życia w trudnych warunkach wod-nego środowiska.Rozdział czwarty zatytułowany „odnowa biologiczna w sporcie i rekre-acji” dotyczy bardzo ważnych problemów związanych z powysiłkową resty-tucją organizmu człowieka, umożliwiającą powrót do ponownego wysiłku. Nie trzeba przekonywać, że przedstawienie szerokiego spektrum tego zakre-su wiedzy ma fundamentalne znaczenie dla osób podejmujących różnego ro-dzaju działalność turystyczną i sportową, wymagającą większego wysiłku lub odbywającą się w warunkach ekstremalnych. zakres i merytoryczna wartość przeprowadzonych rozważań wykazuje, że każdy wysiłek fizyczny i umysło-wy wymaga zdynamizowania wewnątrzustrojowych procesów regeneracji organizmu. znaczenie tej zależności, ujętej w tej części monografii wskazu-je, że efektywna realizacja tego celu wymaga prawidłowego współdziałania trzech podstawowych czynników: poprawnego treningu, prawidłowego od-żywania oraz odnowy biologicznej.
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Rozdział piąty zatytułowany „Potencjał nowoczesnych form aktywności krajoznawczej” ujmuje problematykę pogłębiającą poziom wiedzy zaspoka-jającej potrzeby społeczne w zakresie edukacji, kulturoznawstwa, geografii, historii i przyrody. Prezentując ten zakres problematyki, wykazano ścisły związek krajoznawstwa z turystyką i rekreacją, szczególnie w sferze poznaw-

czej, kulturowej i edukacyjnej. Nowoczesne krajoznawstwo poszerza hory-zonty poznawcze i jest istotnym walorem współczesnej turystyki, szczegól-nie wzbogacającym jej postrzeganie poprzez wachlarz multisensorycznych doznań. Angażowanie w czasie uprawiania turystyki zmysłów powoduje wzrost satysfakcji oraz autentyczności przeżyć i wrażeń dla odbiorcy. Daje to możliwość lepszego przystosowania się człowieka do coraz trudniejszych wyzwań cywilizacyjnych zmieniającego się świata. Tworzy też możliwość skutecznego wykorzystania współczesnych, geopolitycznych przemian, po-

wodowanych procesem globalizacji, otwarciem granic oraz technicznym, technologicznym i cywilizacyjnym postępem.Tak skonfigurowana problematyka monografii umożliwia poznanie me-chanizmu tworzenia się relacji, spowodowanych wzajemnym przenikaniem i uzupełnianiem się zróżnicowanych działań w powiązanych ze sobą seg-mentach podaży. Stanowi także ważne ogniwo w postrzeganiu współpra-cy w ramach globalnego łańcucha realizacji usług turystycznych. Służy do-starczaniu poszukiwanej wiedzy, czyniąc z monografii źródło rozumienia 
mechanizmu podejmowania decyzji o wyborze podmiotu, formy i zakresu 

akceptowanego rodzaju turystyki, powszechnie postrzeganego jako atrak-cyjnego, autonomicznego produktu turystycznego. Wykazano również braki hamujące postęp oraz potrzebę wzrostu podaży nie tylko większej liczby oczekiwanych i kompleksowych usług, lecz także o wyższym poziomie jako-ści i atrakcyjności. Dzięki przeprowadzonym analizom i ocenom zasygnali-zowano kierunek perspektywicznych przemian, których głównym trendem będzie zapewnienie w każdym segmencie oferowania najszerszej i komplek-sowej palety usług dla możliwie pełnego zaspokojenia rosnących oczekiwań i potrzeb odbiorców. 
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Rozdział i
Teoretyczne podstawy  

marketingu terytorialnego i marki miejsc

2. 

1.1. Definicja marketingu terytorialnego i przyczyny  
jego rozwoju zdaniem Stępowskiego [17, s. 14] miastem, gminą, województwem można albo zarządzać albo tylko administrować. Brak zarządzania nie spowoduje jego nagłego bankructwa czy wyludnienia, ale należy pamiętać o tym, że brak podejmowania prorozwojowych działań na rzecz danej jednostki osadniczej to działanie na szkodę każdego mieszkańca tego miejsca. Marketing terytorialny według Szromnika A. [19, s. 74] „jest filozofią osią-gania złożonych celów przez przestrzenne jednostki osadnicze w warunkach konkurencji o ograniczone zasoby. inaczej jest to koncepcja zarządzania jed-nostką osadniczą – jako zarządzanie zmierzające do zaspokojenia potrzeb i pragnień mieszkańców”. Przez jednostkę osadniczą rozumie się przestrzeń wyznaczoną administracyjnie, która jest miejscem bytowania danej społecz-ności, której potrzeby i pragnienia stanowią wytyczne dla organów zarzą-dzających jej zasobami [20, s. 17]. Natomiast zdaniem Basdereffa A. [1, s. 74] „marketing terytorialny obejmuje wszystkie podejścia strategiczne i tech-niczne, które są stosowane przez organizacje dążące do zdobycia nowych zasobów oraz poprawienia skuteczności i jakości projektu nastawionego na zaspokojenie określonych potrzeb publicznych, przy zachowaniu zasad etyki, prowadzącego do spełniania danej misji”. Meffert H. [11, s. 15] uważa, że „marketing miasta powinien obejmować analizę, planowanie i kontrolę 
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programów, których celem jest osiągnięcie pożądanych procesów wymiany z wybranymi rynkami albo grupami odbiorców”. Koncepcja marketingu te-rytorialnego według Gierarda V. [5, s. 74] „obejmuje zespół technik i działań stosowanych przez społeczności lokalne i organizacje w trakcie procesu pla-

nowania, projektu rozwoju ekonomicznego, turystycznego, urbanistycznego, społecznego, kulturowego lub też projektu o charakterze tożsamościowym”. Powyższe definicje marketingu terytorialnego są ze sobą spójne i podobne do siebie, różnice pomiędzy nimi są niewielkie i wynikają z innego rozu-mienia pojęcia „marketing”. Marketing terytorialny koncentruje się na po-lityce i strategii komunikowania się jednostki administracji terytorialnej ze swym otoczeniem i przyciąganiem potencjalnych inwestorów lub klientów. Marketing terytorialny jest narzędziem w zarządzaniu rozwojem jednostki terytorialnej w taki sposób, aby swego rodzaju złożony megaprodukt, jakim jest miasto, gmina, region, państwo, zaspokoił zidentyfikowane i antycypo-wane potrzeby klientów w zamian za uzyskane korzyści dla danego tery-torium, traktowanego jako terytorialnie określony upodmiotowiony „zbiór” mieszkańców [10, s. 223].Można powiedzieć, że wszystkie miejsca konkurują ze wszystkimi o wszystko, gdyż wiele miejsc oferuje te same usługi (turystyczne, zdro-wotne, oświatowe, kulturalne, komunalne itp.). W każdym mieście, gminie, powiecie, województwie znajdują się jeziora, rzeki, lasy, pomniki przyrody 
oraz pomniki historyczne, zabytki architektoniczne, parki rozrywki, obiekty sportowe czy starówki warte zwiedzenia z bogatą historią i tradycją. Dane miejsce, żeby wyróżniło się na tle innych, musi zadbać o właściwą strategię i promocję regionu. zatem stworzył się jeden duży supermarket miejsc, gdzie można nabyć takie same lub podobne usługi, dlatego ważne jest stosowanie zasad marketingu nie tylko w stosunku do przedsiębiorstw znajdujących się w danym miejscu, ale i do całych jednostek osadniczych. Marketing miejsc jest zjawiskiem stosunkowo nowym – pojawił się w koń-

cu lat 80. XX wieku, kiedy powszechnie znane i stosowane zasady marketingu w przedsiębiorstwach zaczęto odnosić do określonych terytoriów (najczę-ściej gmin). Było to wynikiem postępującej konkurencji obejmującej zasię-giem już nie tylko produkty turystyczne czy przedsiębiorstwa, ale również jednostki terytorialne, dla których celem perspektywicznym jest osiągnięcie przewagi konkurencyjnej nad innymi obszarami. Lokalne władze coraz czę-ściej zaczęły zachowywać się podobnie jak prywatne podmioty gospodarcze oraz wykorzystywać sprawdzoną koncepcję zarządzania marketingowego w firmach prywatnych. Miało na to wpływ przekazywanie części uprawnień i odpowiedzialności za rozwój regionu władzom samorządowym na szczeblu 
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regionalnym i lokalnym, pojawienie się konkurencji w układach przestrzen-nych, uwzględnienie przez jednostki administracji publicznej wymogów rynku, dążenie jednostek samorządowych do podnoszenia efektywności re-alizowanych zadań publicznych oraz jak najpełniejsze zaspokojenie potrzeb klientów [3, s. 7]. Podsumowując, można powiedzieć, że trendami, które miały wpływ na ewolucję koncepcji marketingu miejsca to:
 • postępująca konkurencja między miastami o inwestycje, znaczenie 

w turystyce, 
 • wzrost świadomości społecznej o przywiązaniu do odrębnych wspól-

not lokalnych, regionalnych, 
 • próba adaptacji koncepcji marketingowych z przedsiębiorstw,
 • globalizacja. Globalizacja jest to proces występujący w gospodarce światowej charak-teryzujący się przede wszystkim nasileniem mobilizacji i przepływu dóbr, kapitałów i siły roboczej w skali ogólnoświatowej, rozwój transportu, ko-munikacji, telekomunikacji oraz szybki przepływ informacji w mediach. Tej ewolucji gospodarczej towarzyszą przeobrażenia w sferze społecznej, kultu-rowej, ustrojowej, politycznej prowadzące do konfrontacji i zbliżenia w tym zakresie między państwami, narodami, ludźmi całego świata [21, s. 114]. Globalizacja na świecie nastąpiła dzięki:
 • innowacjom technicznym, które sprawiły, że świat się „skurczył” i jego odległe zakątki stały się dostępne zarówno wirtualnie dzięki interne-towi, jak i realnie dzięki tanim liniom lotniczym. 
 • Powstaniu rynków globalnych, które zapewniają większe zyski dla przedsiębiorstw niż rynki lokalne. Duże korporacje tworzą struktury globalne pozwalające na natychmiastowe przenoszenie idei dookoła świata, zwiększa się kooperacja między firmami, powstają sojusze strategiczne z firmami zagranicznymi, nawet konkurentami, rośnie globalna konkurencja, rozpowszechniają się zunifikowane standardy 

na rynku. 
 • otwarciu się granic, dzięki czemu może rozwijać się turystyka i nastę-puje przepływ kapitału między państwami. 
 • Gwarancji bezpieczeństwa przez rządy poszczególnych państw w sto-sunku do prawa własności, jak i bezpieczeństwa politycznego. 
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1.2. Cele, istota, funkcje i zalety marketingu terytorialnego Choć marketing terytorialny jest niszową i często niedocenianą dziedziną, to służy wszystkim osobom zarówno w skali mikro (mieszkańcom, przedsię-biorcom), jak i w skali makro (regionom i krajom). odpowiednie zarządzanie posiadanymi i wykreowanymi aktywami, sprawia, że mieszkańcom poprawia się jakość życia, zwiększa się ruch turystyczny oraz napływają do regionu inwestycje zewnętrzne [17, s. 18]. Celem marketingu terytorialnego jest zaspokojenie potrzeb i pragnień wewnętrznych oraz zewnętrznych grup odniesienia, poprzez oferowanie im właściwego z punktu widzenia rachunku ekonomicznego zestawu środków materialnych i niematerialnych. Jest to możliwe dzięki uprzedniemu rozpo-znaniu tych potrzeb, ale także dzięki ich pobudzaniu i kreowaniu [19, s. 29]. Wewnętrzne grupy odniesienia to: mieszkańcy, pracownicy i przedsiębiorcy (tzw. klienci wewnętrzni), natomiast do zewnętrznych grup odniesienia za-licza się: turystów, inwestorów, migrujące osoby (tzw. klienci zewnętrzni). Celami głównymi marketingu terytorialnego jest:
 • zwiększenie atrakcyjności regionu,
 • kształtowanie pozytywnego wizerunku regionu,
 • rozwój usług świadczonych przez instytucje publiczne,
 • wpływ na opinie, postawy i zachowania klientów.Działania marketingowe mają w dużej mierze charakter informacyjny, polegają one bowiem na przekazywaniu informacji, które są ważne dla po-szczególnych grup odniesienia. informacje te zmieniają sposób i kryteria oce-ny korzyści oferowanych przez miasto, gminę, region, państwo, jak również wpływają na zmianę odczuwalnej łącznej wartości oferty. Wpływ marketin-gowych działań na grupy odniesienia wyraża 8-etapowy algorytm decyzyjny [20, s. 11]:NiEŚWiADoMoŚĆ ⇒ ŚWiADoMoŚĆ ⇒ zMiANA DECYzJi ⇒ 

PRZEMIESZCZANIA ⇒ KoRzYSTANiE z WALoRÓW LoKALNYCH ⇒ RozWÓJ ⇒ PRzYWiĄzANiE ⇒ POZOSTANIERealizacja celów głównych wiąże się z koniecznością realizacji celów ope-racyjnych, będących w dużej mierze celami poszczególnych akcji i przedsię-wzięć marketingowych:
 • poznanie aktualnych potrzeb mieszkańców,
 • zapewnienie wysokiej jakości usług publicznych i administracyjnych,
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 • przewidywanie przyszłych preferencji mieszkańców w odniesieniu do usług publicznych,
 • zidentyfikowanie stopnia przywiązania mieszkańców do danego mia-

sta, gminy, regionu,
 • komunikowanie się władz samorządowych ze środowiskiem lokalnym,
 • określenie stopnia społecznej akceptacji realizowanej polityki samo-rządowej,
 • stworzenie warunków do rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości [7, s. 35].Marketing terytorialny musi przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie: 

CO, KTO, KOMU OFERUJE?istotną marketingu terytorialnego jest zatem:
1. Rozpoznanie ⇒ potrzeb mieszkańców, pracowników, przedsiębiorców turystów, inwestorów, migrujących osób.
2. Przygotowanie ⇒ odpowiedniej oferty.

3. Skoordynowanie ⇒ działań pracowników.
4. Dostarczenie ⇒ satysfakcji mieszkańcom, pracownikom, przedsiębior-com turystom, inwestorom, migrującym osobom.
5. osiągnięcie celu ⇒ rozwój miasta, gminy, regionu, państwa [3, s. 13].Tak zdefiniowany marketing terytorialny ma na celu kształtowanie po-staw, poglądów i zachowań grup odniesienia zgodnych z interesem jednostki osadniczej, spełniając przy tym cztery główne funkcje, które przedstawiono na rysunku 1 [3, s. 13].

Rysunek 1. Funkcje marketingu miejsca

Źródło: oprac. własne.
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1. Funkcja informacyjna – polega na dostarczeniu klientom wewnętrz-nym i zewnętrznym informacji o danym miejscu, atrakcjach, dobrach i usługach.
2. Funkcja pobudzająca – wywołuje określone zachowania i postawy u klientów wewnętrznych i zewnętrznych, tak aby skorzystali z oferty 

danego miejsca.

3. Funkcja nakłaniająca – utrwala przekonanie, że dane miejsce jest naj-bardziej odpowiednie dla wewnętrznych i zewnętrznych grup odnie-

sienia.

4. Funkcja wyróżniająca – ma na celu wyróżnić dane miejsce na tle kon-

kurencji.Marketing terytorialny realizuje różne cele. Podstawowym z nich jest zmiana sposobu postrzegania danego miasta czy regionu w świadomości mieszkańców, osób rozważających relokację, inwestorów i turystów. Poprzez ukierunkowane kształtowanie wizerunku miasta czy regionu można reali-zować niejednorodne cele dodatkowe. zatem do zalet marketingu miejsca można zliczyć:
 • łatwy dostęp do know-how, 
 • wyzwolenie wśród mieszkańców ducha przedsiębiorczości, 
 • przygotowanie odpowiedniej infrastruktury turystycznej, technicznej 

komunalnej w danej jednostce osadniczej, 
 • napływ wykształconej siły roboczej do danego miejsca,
 • prestiż, zadowolenie mieszkańców,
 • wzrost jakości życia mieszkańców,
 • wzrost wpływów podatkowych do budżetu gminy.

1.3. Zarządzanie miastemMiasto to nie jest zwykły produkt funkcjonalny ani jedna usługa. Jest to zbiór mnóstwa zjawisk, obiektów i przeżyć. zarządzanie tym wszystkim jest bardzo złożonym procesem [13, s.19]. Sposób zarządzania miastem ma wpływ na budowanie dobrobytu społecznego i przede wszystkim ma zapewnić gospodarność, efektywność oraz skuteczność organizacji sektora publicznego. Ważnym aspektem podczas zarządzania jest poprawienie jako-ści i doskonalenie sposobu świadczonych usług przez miasto oraz lepsze ich dopasowanie do zmieniających się potrzeb społecznych [12, s. 17].zdaniem ziółkowskiego M., Goleń M. [23, s. 57] zarządzanie miastem jest to wiedza i umiejętność sterowania zasobami ludzkimi, finansowymi, 
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przestrzennymi, przyrodniczymi oraz procesami rozwojowymi w celu ich optymalnego wykorzystania do poprawy warunków życia mieszkańców. Należy jednak pamiętać o tym, że zarządzanie miastem nie może pozosta-wać obojętne wobec konkurencji innych miast, lecz musi mobilizować zaso-by lokalne do stworzenia warunków sprzyjających aktywizacji gospodarczej i turystycznej [8, s. 168–169]. Do podstawowych cechy zarządzania miastem można zaliczyć:
1. identyfikacja problemów, czyli rozpoznanie i wskazanie najważniejszych kwestii, mających strategiczny wpływ na poziom zaspokojenia potrzeb społecznych oraz skalę i tempo rozwoju miasta.
2. Kompleksowość rozwiązywania problemów i traktowanie miast jako części otoczenia, które stanowią dla niej zbiór szans i zagrożeń rozwo-

jowych.

3. orientacja na przyszłość, czyli rozwiązywanie dzisiejszych problemów przez pryzmat przyszłości.
4. orientacja na wyniki, czyli osiąganie celów dzięki systematycznemu, skutecznemu i efektywnemu wykonywaniu zaplanowanych wcześniej zdań [22, s. 146–163]. Aktywa miasta można podzielić na wewnętrzne i zewnętrzne. Aktywa we-wnętrzne są bezpośrednio związane z danym miejscem i można ich doświad-czyć tylko w danym mieście. Aktywa wewnętrzne dzielą się na immanentne, czyli takie, które w naturalny sposób należą do danego miejsca, np. krajobraz, natura, kultura, symbolika oraz na tworzone, czyli te, które są kreowane nie-zależnie od naturalnych zasobów i predyspozycji miasta, np. sposób zacho-wania mieszkańców, duma z miejsca zamieszkania, wsparcie kultury i sztuki, poziomy lojalności [13, s. 21–22]. Aktywa zewnętrzne to wszystko to, co jest związane z danym miejscem, ale doświadczać ich można patrząc na nie z zewnątrz. Są pochodną inwe-stycji w percepcję danego miejsca, czyli promocję miasta (kreowanie wize-

runku, obrazu miejsca) oraz propagowanie danego miejsca poprzez ustano-wienie ambasadorów marki miejsca, diaspory, markowy eksport produktów 
lokalnych i regionalnych z danego miejsca. Na początku należy sprawdzić, które aktywa są ważne dla klienta we-wnętrznego i zewnętrznego. Można to zrobić na 3 proste sposoby:

1. Test wyszukiwarki interetowej: wpisujemy nazwę miasta w wyszukiwar-ce internetowej i sprawdzamy w grafice, które obiekty, atrakcje tury-styczne, wydarzenia są najczęściej zobrazowane, np. po wpisaniu słowa „Lublin” pojawia się najczęściej fotografia zamku Lubelskiego (neogo-
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tyckiego więzienia), w którym mieści się obecnie Muzeum Narodowe 
w Lublinie (rys. 2). 

Na podstawie tej analizy wiemy, jakie atrakcje turystyczne widzi osoba przygotowująca się do odwiedzania danego miasta. Te aktywa na pew-no warto zawrzeć w strategii rozwoju danego regionu.
Rysunek 2. Test wyszukiwarki internetowej dla atrakcji turystycznych Lublina

Źródło: oprac. własne.

2. Test obcojęzycznego przewodnika turystycznego: czytamy przewodniki turystyczne wydawane w obcych językach, wiemy wówczas, jakie infor-macje turyści zagraniczni zdobywają o naszym mieście i jakich atrakcji będą poszukiwać. Dla mniejszych miejscowości zamiast z obcojęzycz-nego przewodnika turystycznego można skorzystać z przewodnika, np. 
Polska na weekend.

3. Test pierwszego wrażenia: będąc, np. na międzynarodowej lub ogól-nopolskiej konferencji przedstawiając się, powiedz, z jakiego miasta pochodzisz i zamilcz na kilka sekund, aby sprawdzić, co inne osoby będą mówić o naszym mieście, na które zasoby, aktywa, osoby, wyda-rzenia zwrócą największą uwagę. Czy będą wypowiadać się o mieście pozytywnie, negatywnie, a może nic nie powiedzą. Jest to dla nas cenna informacja: z czym lub kim nasze miasto kojarzy się innym osobom. 
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Na drugim etapie należy przeprowadzić profesjonalne badania marketin-gowe. Wybór rodzaju badania oraz metody badawczej zależy od przedmiotu i celów badania. Można przeprowadzić badania pierwotne, które diagnozują jakieś zjawisko po raz pierwszy i są przeprowadzane w określonym celu. Są to na przykład badania opinii mieszkańców na temat konkretnego problemu, np. czystości miasta, dostępności obiektów kulturalnych, ocenę wydarzeń kulturalnych. Badania te przebiegają według określonej procedury. Mogą być prowadzone metodą CATi – w formie ankiety lub wywiadu bezpośredniego lub CAWi – ankiety internetowej, przez telefon. Badania wtórne obejmują analizę danych istniejących, np. danych statystycznych, sprawozdań, rapor-tów itp. Celem badań jest minimalizowanie ryzyka podjęcia błędnej decyzji 
albo dostosowanie oferty miasta do potrzeb obecnych i potencjalnych grup odniesienia [16, s. 57–84].Należy zadbać, aby dane miejsce było atrakcyjne w trzech wymiarach [13, s. 24] (rys. 3). 
Rysunek 3. Atrakcyjność miast w trzech wymiarach

Źródło: oprac. własne.

1. Miasto musi być doskonałym miejscem do zamieszkania. A takim bę-dzie, jeżeli będą niskie koszty utrzymania, rozwinięta komunikacja publiczna, przystępne cenowo usługi komunalne oraz odpowiednia oraz dostosowana do potrzeb mieszkańców i turystów infrastruktura dla sportu i rekreacji. odbywać będą się tam ciekawe wydarzenia kul-
turalne i artystyczne, a dojazd do popularnego miejsca wypoczynku, jakim jest morze, jezioro lub góry zajmie nie więcej niż 2–3 godziny 
jazdy samochodem. 
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2. Miasto musi być doskonałym miejscem do prowadzenia biznesu. A ta-kim będzie, jeżeli będą niskie koszty prowadzenia działalności gospo-
darczej, wynajmu powierzchni biurowych, magazynowych, zadbana 
infrastruktura drogowa, techniczna i komunalna, sprawna administra-cja, wykształcona siła robocza z wysokimi umiejętnościami i kwalifika-cjami, dobre stosunki pracy bez związków zawodowych. 

3. Miasto musi być doskonałym miejscem dla kształcenia. A takim bę-dzie, jeżeli będą doskonałe szkoły podstawowe i średnie (publiczne i prywatne), liczące się uniwersytety, dobre warunki do prowadzenia szkoleń i badań na potrzeby biznesu.
1.4. Marka miejscaJuż ponad 1900 lat temu jeden z największych pisarzy starożytnej Grecji – Plutarch pisał: „Pierwszy warunek szczęścia to urodzić się w sławnym mie-ście”. Marka miejsca powinna pomóc spełnić pierwszy warunek szczęścia wszystkim swoim mieszkańcom.Marka to subiektywne wrażenie, wyobrażenie i odczucia powstające pod wpływem kontaktu z danym miejscem, czy obiektem. Miasta, gminy, regiony, państwa stanowią najbardziej wielowymiarowe i złożone marki, które są zbiorem mnóstwa zjawisk, obiektów i przeżyć [13, s. 17–19]. Marka miejsca stanowi narzędzie walki konkurencyjnej, gdyż jest atutem pozwalającym na odróżnienie go od innych regionów rywalizujących o różne grupy docelowe nabywców [3, s. 3]. Wyróżnia jedno miasto od drugiego. Marka musi zapaść w pamięć odbiorcom, wzbudzić ich sympatię, powinna umożliwiać turyście bezpośrednie, wielowymiarowe doświadczenie swojej istoty, odczuć jej nie-powtarzalny charakter wszystkimi zmysłami. Miasto czy region informuje, komunikuje o swoim istnieniu codziennie poprzez działania: polityczne, kulturę, produkty i usługę, sport, sztukę, zachowania mieszkańców, archi-tekturę (rys. 4). Nie jest wstanie zaprzestać tej komunikacji, ale może mieć częściowy wpływ na to, jak tak komunikacja będzie przebiegać (rys. 4). Do stworzenia silnej marki miejsca wymagane jest wybranie odpowied-nich identyfikatorów (nazwy, logo, sloganu, kolorów) oraz opracowanie lub zmodyfikowanie programu marketingowego wspierającego oznaczenia mar-ki i elementy stanowiące o kapitale marki, tzn. lojalność wobec marki, jej znajomość, skojarzenia itp. Decyzją szczególnie ważną w tym procesie wy-daje się znajomość nazwy marki oraz logo, inaczej rozumianej jako element graficzny. Dobrze dobrana nazwa i logo (rys. 5) mogą pomóc osiągnąć wysoki stopień świadomości i ułatwić tworzenie pożądanych skojarzeń z miejscem [14, s. 308–317].
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Rysunek 4. Komunikaty marki miejsca

Źródło: oprac. własne.

Rysunek 5. Schemat logo miasta na przykładzie systemu identyfikacji wizualnej Lublina

Źródło: oprac. własne na podstawie [6].

Marka to nazwa, termin, symbol, wzór lub ich kombinacja, stworzona ce-lem identyfikacji miejsca, dóbr, usług i wyróżnienia ich spośród konkurencji. 
Percepcja marki odzwierciedlona jest w skojarzeniach utrzymywanych w pa-mięci konsumenta [3, s. 74]. 
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W skład logo wchodzi znak graficzny – sygnet oraz przekaz tekstowy – lo-gotyp. W parze sygnet i logotyp składają się na komunikację wizualną marki, chociaż każdy z nich z osobna pełni inne funkcje. Sygnet jest graficzną formą wizualizacji, stanowi on dodatkowy wyróżnik wywołujący konkretne od-czucia u odbiorców, łatwiej zapada w pamięć niż oznaczenia słowne. Wyraz logotyp składa się ze zbitek słów: logo i typ, co w kontekście do marki należy zdefiniować jako rodzaj grafiki wykorzystany do tekstowego przedstawienia samego obrazu. Logotyp jest częścią komunikacji wizualnej, jednak nie za-wsze musi być częścią samego logo. Hasło reklamowe uzupełnia logo i uła-twia jego zapamiętanie. Każdy sygnet powinien mieć odpowiednią formę, kolorystykę, nieść pe-wien przekaz zgodny z celami miejsca. Natomiast logotyp powinien wyróż-niać się następującymi atrybutami:
 • oryginalna typografia tożsama z marką,
 • przyciągająca kompozycja tekstowa,
 • odpowiednia gama kolorystyczna,
 • odpowiedni rozstaw i format czcionki.z tymi dwoma elementami klient wewnętrzny i zewnętrzny najczęściej będzie miał pierwszy kontakt, warto zadbać więc o odpowiedni dobór każ-

dego z nich.Kolory, grafika nie mogą być dobrane w sposób przypadkowy, lecz mu-szą posiadać uzasadnienie i wyjaśnienie w aktywnościach i kulturze danego 
miejsca. Przykładowo znak marki miasta Lublina jest podstawowym elementem jego Systemu identyfikacji Wizualnej. zbudowany jest z precyzyjnie zapro-jektowanego układu – znaku graficznego (sygnetu), logotypu oraz claimu (hasła promocyjnego). Stanowi swego rodzaju sygnaturę miasta na prze-kazie, który miasto kieruje do potencjalnego odbiorcy. znak graficzny – sy-gnet zbudowany jest z układów bazujących na literach „L” i „U” jak Lublin. Kolorystyka nawiązuje do kolorów flagi miasta. Sygnet posiada złożoną sym-bolikę. Nawiązuje poprzez skojarzenia do architektury (łuki, blanki, baszta, wieża, sklepienie, dwie bramy: Grodzka i Krakowska, piwnica, rzut fortyfika-cji, itp.). Poprzez zachodzenie na siebie elementów mówi o przenikaniu kul-tur, części wspólnej, wyznacza centrum. Nawiązuje do „oka proroka” z planu miasta (rys. 4). Słowo „Lublin” napisane jest odręcznym pismem renesanso-wym, czyli nawiązuje do świetności miasta Lublina, a podstawowymi fontami marki jest rodzina Klavika w różnych odmianach. 
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W logo nie można kreować sztucznego imageu, lecz należy odkryć swoją autentyczność, swoje dziedzictwo kulturalne, swoją historię. Logo musi na-wiązywać do strategii miasta, regionu – nie może być stworzone tylko dla samego siebie. Musi funkcjonować w przestrzeni miasta, regionu i pozwalać na doświadczanie swojej tożsamości, pojawiać się w punktach iT, przystan-kach, ławeczkach, komunikacji miejskiej, małej architekturze miejskiej, kar-tach wstępu, pamiątkach itp. istotą marki regionu są:
1. Korzyści racjonalne – dogodne położenie, kontakt z naturą, odpowied-

nia infrastruktura turystyczna, komunalna i techniczna, ciekawe pro-

dukty turystyczne i atrakcje turystyczne, dobra oferta regionalna.

2. osobowość marki – zadbana, ciekawa, dyskretna, oryginalna, gościnna. 
3. Wartość marki – autentyczna, nawiązująca do tradycji, historii, jakości, 

dumy.

4. Korzyści emocjonalne – odpowiednia atmosfera, doznania estetyczne, oryginalność przeżyć, nietypowe zachowania, wyróżniki niespotykane nigdzie indziej [3, s .75]. Proces tworzenia marki miejsca powinien być oparty na solidnych pod-stawach, popartych badaniami marketingowymi, powinien być prowadzony 
wielotorowo i systematycznie (rys. 6).

Rysunek 6. osiem kroków budowania marki miejsca

Źródło: oprac. własne.

1. określenie jasnych celów, np.:
 – pozyskanie liderów opinii (ambasadorów miasta), 
 – zachęcenie od odkrywania dziedzictwa i tożsamości regionalnej,
 – wyzwolenie patriotyzmu lokalnego,

 – wpływ na ulepszenie obrazu miasta w miejscach kluczowych dla „doświadczenia” przyjezdnych,
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 – przyciąganie zagranicznych studentów,
 – przyciąganie biznesu,
 – promowanie lokalnych przedsiębiorstw.

2. zrozumienie odbiorców, czyli należy odpowiedzieć na pytanie: kim jest nasz klient, czego oczekuje, jakie potrzeby chce zaspokoić?
3. identyfikacja obecnego wizerunku, czyli należy odpowiedzieć na pyta-nie: jak jesteśmy postrzegani w oczach innych i swoich?
4. zdefiniowanie tożsamości aspiracyjnej, czyli należy odpowiedzieć na pytanie: kim chcielibyśmy się stać w przyszłości, ale jednocześnie kim mamy szansę się stać w przyszłości?
5. Stworzenie pozycjonowania – wybranie spójnych narzędzi i kanałów promocji, przyciągnięcie uwagi odbiorców wewnętrznych i zewnętrz-

nych. 

6. Stworzenie unikalnej oferty marki – odróżnienie się od konkurencji, pokazanie wyjątkowości miejsca.
7. Realizacja strategii marki – wprowadzenie planu marketingowego w życie.
8. Pomiar wyników i korekta planu.Strategia, odpowiadając na kluczowe pytania, definiuje najważniejsze ele-menty tożsamości miasta, określa najbardziej charakterystyczne elementy wizerunku, by na koniec przełożyć je na poziom planowania marketingo-wego. Szczególną wagę należy przyłożyć do spójności i jednoznaczności zawartych w dokumencie poszczególnych części. Strategia marki powinna opierać się na badaniach rynkowych i dziedzictwie kulturowym danego miej-

sca (rys. 7).Tożsamość miejsca jest przedmiotem planowania i celowego angażowa-nia działań wewnętrznych jednostek samorządu terytorialnego. Tożsamość to wewnętrzne i unikatowe wartości, czasami głęboko schowane, takie jak: kultura, tradycja, doświadczenia [17, s. 27]. Wizerunek miejsca natomiast jest odbiciem tej tożsamości, jest reakcją na komunikowanie tożsamości w świadomości odbiorców [4, s. 14–15]. Wizerunek jest czasami bardzo powierzchowny, może być pomocny w bu-dowaniu reputacji, ale tylko pod warunkiem, że faktycznie jesteśmy tacy, jaki wizerunek kreujemy [17, s. 28]. Reputacja miejsca jest składową naszej tożsamości, zachowań i opinii, jaką sobie na nasz temat wyrobili inni, którzy nas znają i dużą o nas wiedzą [17, s. 27]. 
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z definicji tożsamości, wizerunku i reputacji miejsca wynika, że zanim opracujemy strategię rozwoju marki warto odpowiedzieć na cztery proste, ale niezwykle ważne pytania strategiczne (rys. 8).
Rysunek 7. Strategia marki miejsca

Źródło: oprac. własne na podstawie [9].

Rysunek 8. Strategiczne pytania przy tworzeniu marki miejsca

Źródło: oprac. własne na podstawie [18].

Powyższe 4 strategiczne pytania są bardzo ważne przy tworzeniu mar-ki miejsca. Podczas badań marketingowych dotyczących stworzenia marki województwa lubelskiego zadano pytania jego mieszkańcom, jak postrzegają 
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województwo lubelskie. Najczęściej padała odpowiedź: „Polska B”, „nic cieka-wego się nie dzieje”, „teren rolniczy i ekologiczny”, „brak przemysłu”, „gościn-ność” „duża liczba uniwersytetów znajduje się tutaj”, czyli jest to odpowiedź na strategiczne pytanie pierwsze, kim jesteśmy we własnym przekonaniu. To samo pytanie zadano osobom przyjeżdżającym do województwa lubelskiego i padła wówczas odpowiedź: „teren rolniczy i ekologiczny”, „gościnność” „duża liczba uniwersytetów znajduje się tutaj”, „duża przestrzeń”, czyli jest to odpo-wiedź na strategiczne pytanie drugie, kim jesteśmy w oczach innych. Żaden z przyjezdnych nie odpowiedział, że województwo lubelskie jest „Polską B”, czy że „nic ciekawego się tutaj nie dzieje”. Ale zauważył, że jest „duża prze-strzeń”, że jedno gospodarstwo agroturystyczne jest oddalone od drugiego, że można wyjść na spacer samotnie i nikogo nie spotkać, zatem naprawdę można tutaj odpocząć i zrelaksować się. „Duża przestrzeń” nie była widoczna natomiast dla samych mieszkańców Lubelszczyzny, gdyż mają ją na co dzień, przyzwyczaili się do niej. Aspiracją województwa lubelskiego mogłoby być postawienie na naukę i nawiązanie w promocji do miejsca uniwersyteckiego (strategiczne pytanie trzecie – kim chcielibyśmy się stać w przyszłości), ale aspirację należy zweryfikować szansą, kim możemy się stać w przyszłości, gdyż województwo lubelskie nie może równać się, np. do doliny krzemowej. Promocja atutami, które nie mają poparcia jakościowego najprawdopodobniej skończyłaby się fiaskiem, dlatego województwo lubelskie postawiło w swojej strategii i promocji na 3 filary: przestrzeń ⇒ ekologia ⇒ młodośćzostała wybrana młodość, a nie studenci, gdyż lubelskie uniwersytety nie są jeszcze uniwersytetami znanymi na całym świecie. zetem tworząc strategię marki miejsca, należy pamiętać, że obiecać moż-na wszystko, ale obietnica dana klientom wewnętrznym i zewnętrznym musi być: wiarygodna, ważna, spójna, trwała. odbiorcy cenią argumenty: prawdzi-
we, konkretne, unikatowe i precyzyjne. Proszkowska-Sala A. i Florek M. [15, s. 23] proponują trochę inny zestaw pytań, w celu znalezienia tożsamości miejsca:

1. Kim jesteś?
2. Co robisz i w jaki sposób?
3. Po co to robisz?

4. Dlaczego jesteś niepowtarzalny?
5. Jakie są Twoje podstawowe wartości?
6. Co chcesz, aby o Tobie myślano?
7. Kogo chcesz i możesz sobą zainteresować?
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Do tych pytania najlepiej jest stworzyć Analizę SWoT, czyli wskazanie silnych i słabych stron naszego miasta oraz szans i zagrożeń jego rozwoju. Budowanie wizerunku marki to długotrwały i złożony proces. Prowadzi on do zwiększenia jej świadomości, a w ostatecznym rozrachunku przekłada się na wzrost dochodów jednostki samorządu terytorialnego. Marka powin-na dbać o spójny przekaz zarówno po stronie werbalnej, jak i wizualnej. Nie zawsze tak się dzieje. Przeszkodami w tworzeniu marki miejsca jest: 
 • niezrozumienie idei marki w jednostkach samorządu terytorialnego, 
 • upolitycznienie działań,
 • niski poziom wiedzy,
 • wykorzystanie klienta przez agencję,
 • brak strategii,
 • ataki na działania marketingowe przez lokalne media.

1.5. Emocjonalna więź z marką

Branding emocjonalny to działania marketingowe zmierzające do wywo-łania określonej pożądanej reakcji emocjonalnej. Emocje są często rozumiane jako irracjonalne, bezcelowe i zakłócające prawdziwy przebieg odbioru na-szych intencji. Jednak to one ostrzegają i bronią nas przed podjęciem błęd-nych decyzji, pokazują dobre i złe kierunki. Są ważnym systemem ukierun-kowującym nasze działania, pomagają w podejmowaniu racjonalnych decyzji [13, s. 117]. im więcej angażuje się zmysłów podczas promocji miejsc, tym większa jest postrzegana wartość oraz silniejsza więź emocjonalna z marką (rys. 9).Najważniejszym zmysłem jest wzrok. Wzrok angażują przede wszystkim:
1. obiekty wyraziste, odcinające się od kontekstu otoczenia, będące atrak-cjami turystycznymi, jak np. Wieża Eiffla w Paryżu, Hotel Burj Al Arab w Dubaju, Krzywa wieża w Pizie.
2. Piękno przyrody: oceany, morza, jeziora, góry, parki narodowe, rzeki.
3. Stare Miasta, np. Rygi w łotwie, Nesebyr w Bułgarii, zamościa – miasto 

idealne.

4. Nowoczesne dzielnice biznesowe, np. Pudong – biznesowa dzielnica Szanghaju, dzielnica diamentów w Antwerpii, nowojorski Manhattan. 
5. Jednolita kolorystyka miast, np. różowe miasto – Jaipur w indiach, 

niebieskie miasto – Jodhpor w Indiach, szmaragdowe miasto – Seattle w USA [13, s. 121].
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Rysunek 9. zmysły a postrzegana wartość miejsca

Źródło: oprac. własne na podstawie [24].

Wiele miejsc jest atrakcyjnych wizualnie i można dzięki wyglądowi przy-ciągnąć do nich turystów. Należy tutaj zwrócić uwagę na zagospodarowanie przestrzenne miasta, meble uliczne znajdujące się w mieście, jednakowy styl i kolor podstawowych obiektów krajobrazu miasta, takich jak: przystanki au-tobusowe, wejścia do metro, sygnalizatorów świetlnych, latarni, chodników, ławek, sklepów, ale też wygląd autobusów, trolejbusów, tramwajów, pocią-gów, taksówek, umundurowania straży miejskiej oraz policjantów. Słuch – drugi po wzroku najważniejszy zmysł człowieka. Jeśli myślimy o zaangażowaniu słuchu zawsze na myśl przychodzi muzyka. Wiele osób, kie-dy jest w nowym miejscu włącza lokalne radio, w celu posłuchania muzyki, którą lubią miejscowi ludzie. Jest to muzyczna wizytówka miejsca [13, s. 122].Są miejsca, które kojarzą się z muzyką. W Polsce najważniejszymi wyda-rzeniami muzycznymi są:
 • Warsaw Summer Jazz Days,
 • Festiwal w Jarocinie,
 • Przystanek Woodstock w Kostrzynie nad odrą,
 • Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym,
 • Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu,
 • Suwałki Blues Festival,
 • Wielka orkiestra Świątecznej Pomocy.inne przykłady wzmacniania skojarzeń miasta i regionów z muzyką to [13, s. 123]:
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 • Wiedeń kojarzy się koncertami noworocznych filharmoników wiedeń-

skich,
 • Andaluzja kojarzy się z muzyką flamenco,
 • irlandia kojarzy się z muzyką folkową,
 • Polska kojarzy się z muzyką Chopina.Należy pamiętać, że wrażenia słuchowe to nie tylko muzyka, ale dźwięki miasta: hałas uliczny, ekspresja wokalna mieszkańców, odgłosy transportu 

miejskiego itp. Dotyk – tylko dzieci mają skłonność dotykania wszystkiego. Dorośli do-tykają tylko tego, co wydaje się bezpieczne i atrakcyjne. Największe szanse angażowania przez dotyk mają miejsca, które oferują atrakcje interaktywne: parki tematyczne, muzea interaktywne, ciekawe meble miejskie, które wcią-gają do zabawy, edukują lub udzielają informacji. W każdym mieście są miejsca, które musimy dotykać, np.: parkometry, au-tomaty do biletów, ulotki, broszury, krzesła, ławki, chodniki. Ale ważniejsze jest stworzenie miejsc, które zachęcają do dotykania, jak np. interaktywne przewodniki turystyczne ustawione na ulicach, ławeczki ze słynną osobą, rzeźby, które można pogłaskać lub wejść do środka, place zabaw zarówno dla dzieci, jaki i dla dorosłych, interaktywne parki edukacyjne prezentujące zjawiska fizyczne lub chemiczne, mosty kultury itp. Miejscami, w których dotyk odgrywa ważną rolę są plaże, kontakt z wodą nad morzem, jeziorem czy rzeką, zatopienie się w lesie. zapach – jest silnym nośnikiem wspomnień. zapach przenosi do wyda-rzeń z przeszłości, do miejsc, gdzie byliśmy, czasami do naszego dzieciństwa 
(rys. 10).Mówiąc o zapachu, ważne jest także czyste powietrze, zapach kwiatów, owoców. W niektórych miastach, w parkach, ogrodach botanicznych, a ostat-nio na dachach budowli użyteczności miejskiej tworzy się ziołowe ścieżki 
zapachowe.Smak – dane miejsce często może kojarzyć się z danym smakiem. Wypromowane jest przez dany produkt spożywczy. Miasta i regiony zawsze dostarczają jakieś wrażenia kulinarne, gdyż zarówno mieszkańcy, jak i tury-ści odwiedzają bary, restauracje, miejsca, gdzie oferowane są potrawy uliczne 
(rys. 11). 
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Rysunek 10. Miejsca kojarzone z zapachem

Źródło: oprac. własne na podstawie [13, s. 127–128].

Rysunek 11. Miejsca kojarzone z danym smakiem

Źródło: oprac. własne na podstawie [13, s. 127–128].
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Wydarzenia kulinarne można spotkać we wszystkich regionach Polski. Stanowią formę transmisji dziedzictwa kulturowego, ale również kształ-tują świadomość regionalną oraz zwiększają atrakcyjność danego miejsca. Typowa dla wydarzeń kulinarnych jest oryginalność, niecodzienność, wy-jątkowość i cykliczność. Wydarzenia kulinarne mogą generować dodatkowy ruch turystyczny [2, s. 129–142].
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Rozdział ii
Nurkowanie atrakcyjnym segmentem turystyki
2. 

Wstęp W społecznościach preferujących aktywność turystyczną zawsze znajdzie się grupa osób poszukujących nowych i coraz bardziej ekstremalnych wrażeń i doznań. Do tej grupy należy zaliczyć miłośników nurkowania. Świadomość, że życie powstało w wodzie, powoduje, że człowiek z dużym zainteresowa-niem i determinacją stara się bliżej poznać i zrozumieć to środowisko, coraz skuteczniej odkrywając jego tajemnice i walory, których unikatowość powo-duje, że nurkowanie stało się bardzo atrakcyjnym i niemal powszechnym segmentem usług turystycznych.Bogactwo i różnorodność środowiska wodnego powoduje, że ma ono wiele do zaoferowania. Eksploracja podwodnego świata, to otwarcie drzwi do wyjątkowo kolorowego środowiska o niespotykanych kształtach i zacho-waniach przedstawicieli fauny i flory oraz poznania oraz poznania zarówno piękna, jak i grozy wodnych żywiołów. Te uwarunkowania powodują, że nur-kowanie nie jest tylko przygodą przeżywaną w podwodnym świecie, lecz tak-że profesją wymagającą respektowania ściśle określonych zasad i zachowań, których nieprzestrzeganie lub zlekceważenie może zakończyć się tragedią.Nurkowanie to dziedzina o długiej historii sięgająca starożytności i cza-sów Aleksandra Wielkiego. Przez długi okres było traktowane jako umiejęt-ność użytkowa, najczęściej wykorzystywana w celach wojennych i do wy-

dobywania zatopionych jednostek. Kolejny okres to nurkowanie sportowe, którego początki notuje się na czterdzieste lata ubiegłego stulecia. W tym 

Motto: 

„Jeśli dla czegoś warto człowiekowi żyć, to dla oglądania piękna”. 
Platon
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okresie powstały istotne rozwiązania w zakresie urządzeń technicznych, głównie związanych z aparaturą służącą oddychaniu pod wodą. Był to tak-że okres wzmożonej popularyzacji sportowego nurkowania w skali świato-wej. W tym procesie przewodziła powołana w USA organizacja Professional Association of Diving instructors (PADi), która sformułowała zasady i wy-tyczne do programów szkoleń umożliwiających przygotowanie i stopniowe wtajemniczenie adeptów w tajniki nurkowania [1, s. 406–416]. Niemal równolegle z nurkowaniem sportowym rozwijało się nurkowanie turystyczne i rekreacyjne. Sprzyjało temu wiele czynników, z których warto wymienić niemal nieograniczoną możliwość podróżowania po całym świe-cie, a tym samym dotarcia do unikatowych obszarów podwodnej penetracji. Sprzyjał temu również lawinowy rozwój bezpiecznego i o wysokiej jakości, a zarazem dostępnego cenowo sprzętu do nurkowania oraz znacznego po-stępu w zakresie organizacji nurkowań i respektowania prawa przez powo-łane do tych celów profesjonalne organizacje turystyczne. Należy również zauważyć stopniowy wpływ nauki na postęp w tej dziedzinie. Ten potencjał nie jest do końca wykorzystany, jednak można mieć nadzieję, że jego udział będzie się zwiększał. Dzięki nauce doskonali się profesjonalizm, poszerzają się horyzonty poznawcze, następuje doskonalenie techniki i organizacji nur-kowania oraz to co staje się koniecznością chwili, czyli ochrona przed degra-dacją wszystkich cennych naturalnych i chronionych obszarów wodnych [2]. Cały arsenał sprzętu i urządzeń zapewnia organizator, a przebieg nur-kowania doświadczony instruktor. Udział w turystycznym nurkowaniu jest w zasadzie limitowany wyłącznie zasobnością portfela. Natomiast pilnego usprawnienia wymaga zacieśnienie współpracy pomiędzy usługodawcami a lokalną administracją, szczególnie w zakresie sprawiedliwego podziału ko-rzyści, zatrudnienia miejscowych osób oraz inwestowania w lokalną infra-strukturę i przemysł produkujący urządzenia do nurkowania Są to obszary, którymi mniej są zainteresowane korporacje, prowadzące najczęściej w tych miejscach tylko swoje agendy, z założeniem maksymalizacji zysków przy naj-niższych kosztach. Mimo tych przeszkód obserwuje się zarówno poszerzającą się grupę chętnych do nurkowania, jak i wzrost produkcji związanego z nim przemysłu, co w sumie aktywizuje rozwój nurkowego ruchu turystycznego.
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2.1. Geneza początków nurkowaniaPodejmując problematykę turystycznego nurkowania, należy sobie uświa-domić, że dotykamy materii i procesów posiadających skomplikowany i wie-loaspektowy wymiar. W powszechnym postrzeganiu nurkowanie kojarzy się z określonym zakresem elitarnego i wyjątkowo atrakcyjnego penetrowania środowisk wodnych. znacząco mniej powszechna jest wiedza o wymogach, zasadach i możliwościach oraz skutkach uprawiania tego segmentu tury-styki. z tego względu w ramach analizy tego opracowania odbiorca będzie miał możliwość nie tylko zapoznania się z urokami i doznaniami związanymi z turystycznym nurkowaniem, lecz także z szerokim otoczeniem organiza-cyjnym, technicznym, zdrowotnym i działań turystycznych, które tworzą ten segment usług, a także limitują, a niejednokrotnie uniemożliwiają uprawia-nie tej dyscypliny turystycznej [3, s. 121–134]. Dla lepszego zrozumienia istoty i wyjątkowej wartości poznawczej zwią-zanej z nurkowaniem, warto chociaż w skrótowej formie przedstawić naj-ważniejsze motywy, przesłanki i dokonania obrazujące historię rozwoju tej działalności. ze względu na objętość tego opracowania nie ma możliwości omawiania wszystkich faktów, tym bardziej, że część z nich nie jest poparta naukowymi dowodami. Wiadomo jednak, że nurkowanie towarzyszy ludz-kości niemal od początku jej istnienia. Badania archeologiczne wykazują, że już w starożytności ludzie schodzili pod wodę na wstrzymanym oddechu, m.in. w poszukiwaniu pożywienia, poławiania pereł, gąbek, penetracji zato-pionych statków, a także w celach militarnych. Dziś wprost nieprawdopodob-na wydaje się historia Greka Scyllisa żyjącego w V wieku p.n.e., który uciekł z więzienia na perskim statku i korzystając z oddychania za pomocą pustej łodygi, podpłynął do statków wroga, odciął ich cumy zabranym nożem, co spowodowało chaos i liczne uszkodzenia, natomiast nurek zdołał przepły-nąć, w części pod wodą, 15 km odcinek dołączając do Greków na przylądku Artemisium [4, s. 3–12].Ta historia wykazuje, że początkowo wykorzystywano nurkowanie do celów militarnych, przy czym już w i wieku n.e. w wielu portach Morza Śródziemnego istniały zorganizowane zespoły, które zawodowo trudniły się penetracją wraków i wyławianiem zatopionych przedmiotów za odpowied-nim wynagrodzeniem. Przypuszcza się, że już wtedy nurkowie schodzili na głębokość do 30 m, skąd wyciągano ich na powierzchnię przy pomocy lin. Ponieważ próby dostarczania nurkowi powietrza poprzez puste łodygi, ze względu na ciśnienie panujące w głębszych partiach, okazały się zawodne, zaczęto poszukiwać sposobu rozwiązania tego problemu. znane są projekty 
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Leonarda da Vinci z 1500 r. dotyczące samodzielnego oddychania pod wodą i kontroli pływalności (rys. 1), a także kombinezony nurkowe, które starał się udoskonalić K. Kyeser, dołączając do nich skórzane worki oddechowe. Tak naprawdę nie wiadomo, czy te rozwiązania zostały wykorzystane w praktyce. 
Rysunek 1. System do nurkowania zaprojektowany przez Leonardo da Vinci

Źródło: [5].

Dalszy rozwój techniki nurkowania nakierowano na udoskonalenie ska-fandrów. Najczęściej nurek był ubrany w skafander ze skórzanym kapturem, ze szklanym okienkiem na wysokości oczu. Powietrze dostarczano dwoma drewnianymi rurkami zespolonymi skórzanymi łącznikami, zabezpieczony-mi na powierzchni przed zanurzeniem przez odpowiedni pływak. Można zakładać, że te rozwiązania, po stale postępujących udoskonale-niach, spełniły ówczesne oczekiwania. Może o tym świadczyć wyciągnięcie przez genueńskich nurków w 1447 r. zatopionych rzymskich galer z jezio-ra Nemi oraz próba podniesienia w 1545 r. zatopionego okrętu flagowego Henryka Viii – Mery Rose, która przekształciła się w akcję ratowniczą znaj-dujących się na pokładzie unikatowych armat oraz drogocennych kosztow-ności [6]. Kolejnym znaczącym, choć nieudanym rozwiązaniem, jednak kluczo-wym dla kierunku realizacji kolejnych projektów dotyczących oddychania pod wodą był wynalazek włoskiego matematyka i fizyka Giovanni Alfonzo 
Borelliego (rys. 2). Dzieło opublikowane po jego śmierci w 1680 r. obejmowało zarówno pro-jekty dzwonów nurkowych, łodzi podwodnych z workami powietrznymi, jak i nowatorski na ówczesne czasy sposób zastosowania aparatów nurkowych, zintegrowanych z tubami powietrznymi o zmiennej objętości, wykorzysty-wanych podobnie jak pęcherzyk pławny ryb.
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Rysunek 2. Projekt G. A. Boriellego 

Źródło: [6].

W tym systemie nurek korzystał ze skórzanego hełmu z okienkiem przed oczami połączonego ze skórzanym workiem, który zabierał pod wodę. Unikatowe znaczenie miały zawarte w nim składniki chemiczne służące regeneracji wydychanego powietrza do stanu ponownego użytku. Do ko-rekty pływalności nurek używał metrowego walca z regulowaną objętością. Niestety ówczesna nauka nie znała w pełni reguł ciśnienia, stąd głębsze za-nurzenie się człowieka w takim oprzyrządowaniu spowodowałoby zassanie worka na głowie i jego nieuchronną śmierć. Mimo tych błędów, Boriellego uważa się za twórcę bardzo ważnej idei dotyczącej regeneracji i możliwo-ści ponownego oddychania wydychanym powietrzem, którą dziś stosuje się 
w nowoczesnych aparatach oddechowych powszechnie zwanymi automata-mi w obiegu zamkniętym. Jego rozwiązania również wykazują, że wskazywał na potrzebę zastosowania płetw nurkowych.W historii nurkowania zaznaczył się również inny kierunek kształtowa-

nia techniki nurkowania z wykorzystaniem tzw. dzwonu nurkowego. W tej technice powszechnie stosowało się odwróconą dnem beczkę, w której po zanurzeniu na odpowiednią głębokość pozostawało powietrze służące nur-kowi do zaczerpnięcia kolejnego oddechu pod wodą. To proste urządzenie zostało wynalezione przez Guglielmo de Loreno w 1535 roku, a jego wyko-rzystanie opisano w 1538 r., kiedy to w hiszpańskim Toledo, dwóch grec-kich nurków zostało opuszczonych z użyciem tej techniki na dno rzeki Tag. Dwudziestominutowy pobyt pod wodą stał się przełomowym wydarzeniem również dlatego, że uczestniczył w nim cesarz Karol V z całym dworem oraz 
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licznie zgromadzona publiczność. istotną wadą tego rozwiązania było zale-dwie kilkunastominutowe zabezpieczenie oddychania [7, s. 60–74].Tę niedogodność znacząco poprawił E. Halley, konstruując własny dzwon, który opatentował w 1690 r. Dzwon ten umożliwiał dłuższe przebywanie pod wodą, ponieważ był połączony z kilkoma beczkami z czystym powietrzem 
(rys. 3). 

Rysunek 3. Dzwon Halley’a

Źródło: [8].

Beczki zanurzone poniżej dolnej krawędzi dzwonu umożliwiały dostar-czenie do niego kolejnych porcji powietrza, znacznie przedłużając pobyt nurka pod wodą. Dzwon Halley’a to urządzenie wielofunkcyjne, posiadające w suficie otwór do usuwania zużytego powietrza, okna w ścianach bocznych, ławki wokół ścian oraz system balastowy. Umożliwiało to chwilowy odpoczy-nek, a z użyciem hełmu krótkie wyprawy w otoczenie.
2.2. Nurkowanie z wykorzystaniem automatów oddechowychWydarzeniem, które zrewolucjonizowało nurkowanie było opatentowanie w 1943 r. aqualungu, umożliwiającego swobodne poruszanie się człowieka pod wodą. Był to wynalazek francuskiego inżyniera E. Gagnana oraz nurka francuskiej marynarki J. Y. Cousteau [9].W tym patencie wykorzystano reduktor powietrza używany w samocho-dach z generatorem gazowym. ich aqualung, oznaczający „płuca wodne”, łą-czył w sobie wszystkie najważniejsze rozwiązania poprzedników, szczególnie automatycznego regulatora aparatu A. Rouguayrola oraz wysokociśnieniowe zbiorniki aparatu Y. Le Prieur’a. Dzięki solidnej konstrukcji automatu i niskiej 
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cenie stał się dostępny dla każdego, otwierając wrota do podwodnego świata wszystkim chętnym. Do komercyjnej sprzedaży we Francji aqualung został 
dopuszczony w 1950 r., w Wielkiej Brytanii w 1951 r., a w Kanadzie i USA 

w 1952 r.znaczącym postępem w rozwoju aparatu nurkowego było zaprojekto-wanie przez Sam Le Cocq pierwszego reduktora na pojedynczym wężu [6]. Patent nazwany „Waterlung”, oparty na systemie tlenowym używanym w lot-nictwie, znacząco poprawił korzystanie z niego pod wodą w morzach całego świata. Do tego przyczyniło się również unowocześnienie zaworu butli, wy-posażonego w urządzenie gwarantujące rezerwę, czyli określonego zapasu powietrza zapewniającą bezpieczny powrót na powierzchnię (fot. 1).
Fot. 1. Aqualung

Źródło: [10].

Sukcesem zakończyły się również wysiłki zmierzające do regulacji pływal-ności. znane są regulatory tłokowe, kompensator pływalności, a następnie kamizelki ratunkowe wypornościowe. Wynikiem tych zmian było połącze-nie plecaka z regulatorem pływalności, w wyniku czego uzyskano znaczącą poprawę komfortu nurkowania, a rozwiązanie stało się standardem w jego wyposażeniu [10]. Mimo tych znacznych udoskonaleń, kanonem w turystycz-nym nurkowaniu jest pływanie zbiorowe lub co najmniej z druga osobą (div-
ing buddy), a także zachowanie wzajemnego kontaktu wzrokowego (fot. 2). 
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Fot. 2. Nurkowanie grupowe z akwalungiem

Źródło: [11].istotne znaczenie ma również użycie właściwego stroju. Chroni on nurka nie tylko przed ewentualnym kontaktem z trującymi roślinami i substancja-mi wydzielanymi przez niektóre stworzenia wodne, lecz także przed wychło-dzeniem i możliwością zranienia (fot. 3). 
Fot. 3. Stroje nurków

Źródło: oprac. własne.
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Kolejnym krokiem w udoskonaleniu techniki nurkowania było odkrycie choroby dekompresyjnej. Nurkom wykonującym głębsze i dłuższe nurkowa-nia zawsze towarzyszyły silne bóle reumatyczne, drgawki, a nawet paraliż wykrzywiający kończyny, które zmniejszały swą intensywność lub ustępo-wały w miarę zanurzania [12]. zjawisko to zbadał Doktor A. H. Smith, ustala-jąc konieczność stosowania przy nurkowaniu komór dekompresyjnych [12]. Nie rozwiązał jednak całości problemu, o czym świadczą wyniki dalszych badań przeprowadzone przez Francuza P. Berta, który wyjaśnił przyczy-nę występowania choroby dekompresyjnej. Ten badacz ustalił, że w czasie zanurzania w organizmie ludzi następuje koncentracja azotu zawartego w powietrzu, który gromadząc się we krwi tworzy pęcherzyki powodujące zatory w naczyniach krwionośnych i limfatycznych, będące przyczyną bólu i porażeń. okazało się, że przy ponownym zanurzeniu pęcherzyki kurczą się pod ciśnieniem i następuje odblokowanie zatoru. Poznanie tego zjawiska umożliwiło wykazanie, że w czasie nagłego zmniejszenia ciśnienia następu-je szybkie wydzielanie się pęcherzyków gazu (efekt odkorkowania butelki szampana), a w efekcie powstanie choroby dekompresyjnej [13, s. 6–16]. Było to przełomowe odkrycie, z którego wynikało, że nurek powinien stop-niowo się wynurzać lub korzystać z komory dekompresyjnej, a także okazało się, że wdychanie powietrza pod wysokim ciśnieniem może spowodować śmierć. Naukowe podstawy zapobiegania chorobie dekompresyjnej zostały opublikowane w 1908 r. Dzieło autorów J. S. Haldane, A. E. Boycotta, oraz C. Damantema zawierało kluczową wiedzę na temat tabel dekompresyjnych oraz czasu i głębokości przystanków podczas nurkowania na daną głębokość w określonym czasie. zostały one zaakceptowane przez British Royal Navy oraz US Navy jako podstawa chroniąca nurków przed chorobą dekompre-syjną. Rezultatem tych badań było zbudowanie w 1893 r. w USA pierwszej 
komory dekompresyjnej.

2.3. Zasady i metody podejmowania nurkowania 

turystycznegoMimo iż powierzchnia wód pokrywa ok. 70% globu, to ten rodzaj śro-dowiska jest znacząco mniej zbadany od powierzchni lądowej. Środowisko wodne, sztuczne dla funkcjonowania człowieka, posiada nadal wiele nie-bezpiecznych pułapek, mało zbadanych procesów oraz zagrożeń, szczegól-nie dla początkujących lub nierozważnych i niezdyscyplinowanych nurków. 
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To powoduje, że podjęcie nurkowania musi obejmować ściśle ustalony proces, w ramach którego wpaja się kandydatom żelazne zasady związane z uprawianiem tego segmentu turystyki, ponieważ ich zlekceważenie w cza-sie nurkowania może spowodować utratę życia [14, s. 121–146]. Mimo tych oczywistych zagrożeń, turystyczne nurkowanie wciąż cieszy się rosnącym zainteresowaniem, ponieważ związane z nim doznania są niemal euforyczne i wyjątkowo zaskakujące (fot. 4). 
Fot. 4. Podwodny świat obserwowany przez nurków

Źródło: [15].

Nie da się pominąć faktu, że rośnie liczba turystów, którzy wciąż poszuku-ją coraz silniejszych doznań. W tym segmencie znajduje się znacząca liczba osób, dla której największą satysfakcją jest rozszerzenie o nową dyscyplinę swojej aktywności turystycznej, m.in. poprzez podjęcie nurkowania. Można powiedzieć, że jest to swego rodzaju naturalność, ponieważ większość tu-rystów zmierza do zrealizowania nowego projektu, którym często jest nur-kowanie [16, s. 59–148]. Nie można się temu dziwić, ponieważ ten rodzaj turystyki otwiera możliwości penetrowania innego świata, w którym napo-tkane stworzenia i atmosfera otoczenia często zaskakują, mimo iż pod wodą oglądamy świat ograniczony poprzez profesjonalne okulary (fot. 5).Unikatowość nurkowania polega nie tylko na możliwości obserwowania szczegółów znajdujących się w wodnym środowisku, ale także tworzy ją od-mienny sposób odbierania sygnałów naszymi zmysłami. Ponieważ gęstość wody jest 830 razy większa od gęstości powietrza, a dźwięk rozchodzi się z 4-krotnie większą prędkością niż w powietrzu, odbiór poszczególnych sy-gnałów znacznie się różni w tych dwóch środowiskach. Ponadto pod wodą 
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nie jesteśmy w stanie określić, skąd dźwięk dochodzi. To oznacza, że nie możemy sygnałów dźwiękowych powstałych w wodzie wykorzystać do na-wigacji. W czasie nurkowania niemal całkowicie wyłączamy zmysł powo-nienia w wyniku odizolowania nozdrzy od wody. W sytuacji wyłączenia tych zmysłów rośnie znaczenie zmysłu orientacji, który jest kluczowy w realiza-cji programu nurkowania oraz zejścia i wyjścia z wody. o jego szczególnym znaczeniu przekonuje się każdy nurek, zauważając, że w przestrzeni wodnej łatwiej się zgubić niż w dużej, obcej aglomeracji.
Fot. 5. Groźny świat podwodny

Źródło: [17, 18].Do kanonów sztuki nurkowania należy pilnowanie swojego położenia, sąsiada oraz nielicznych punktów odniesienia, szczególnie w miejscach, w których nie widać dna. Niedoświadczony nurek często popełnia podsta-wowy błąd, polegający na całkowitym zafascynowaniu się otoczeniem do tego stopnia, że niespodziewanie zrywa kontakt z organizatorem, a w wyni-ku mało odczuwalnych prądów może znaleźć się w miejscu utrudniającym 
znalezienie drogi powrotnej. Do trudności może także doprowadzić zlekceważenie wiedzy o postrze-ganiu kolorów w środowisku wodnym. oglądając filmy i programy telewi-zyjne przedstawiające kolorowy świat raf oraz przesyt jaskrawych odcieni podwodnej flory i fauny, stanowiących koronny walor nurkowania, należy zdawać sobie sprawę z tego, że wraz z głębokością kolory blakną i wszystko staje się jednolitym tłem. oczywiście aby wrócić do kolorowego świata, wy-

starczy latarka (fot. 6).
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Fot. 6. Nurkowanie z latarką 

Źródło: [19].

Unikatowe doznania podczas nurkowania są spowodowane prawie nie-spotykaną w środowisku lądowym możliwością podziwiania fauny z najbliż-szej odległości. Jest to wyjątkowo ekscytujące, kiedy nurkowanie odbywa się w innej niż nasza strefie geograficznej. W tych przestrzeniach spotykamy w realnej rzeczywistości zwierzęta oglądane wyłącznie w telewizyjnych pro-

gramach przyrodniczych. Nurek z akwalungiem nie budzi ich poczucia za-grożenia, stąd istnieje możliwość wpłynięcia w stado ryb i innych stworzeń, utrzymując z nimi niemal bezpośredni kontakt. Nie wymaga to specjalnych zachodów, ponieważ podwodne ekosystemy są pełne dużych ławic różnych gatunków stworzeń przyciągających ludzką uwagę z wzajemnością. Nie bez znaczenia jest także odwieczne dążenie człowieka do poznania prehistorii rozwoju stworzeń. Wiadomo, że życie powstało w wodzie, a dopiero później na lądzie, stąd wiele napotkanych stworzeń wodnych zaspokaja określony zakres poszukiwania źródłowej wiedzy o powstaniu życia na kuli ziemskiej.Biorąc pod uwagę całokształt predyspozycji, wymogów i indywidualnych cech człowieka, dostrzegamy jak trudno jest znaleźć kompetentnego instruk-tora nurkowania. Ten człowiek musi posiadać nie tylko kompletną wiedzę praktyczną, ale również wysokie umiejętności dydaktyczne, psychologicz-ne i komunikatywne, aby przekazać adeptom nie tylko teorię, ale także na-uczyć ich praktycznego zachowania w ekstremalnych warunkach istniejących w środowisku wodnym Najskuteczniej dokonuje się tego, kiedy nurkowie są w pełni wyposażeni we właściwe akcesoria, strój i niezbędne oprzyrządo-

wanie (fot. 7).
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Fot. 7. Grupa nurków z instruktorem przed nurkowaniem na Wielkiej Rafie Koralowej

Źródło: oprac. własne.

Doświadczenie instruktora pozwala przyszłym nurkom poznać i przy-swoić sobie prawidłowy model właściwego i bezpiecznego penetrowania podwodnego świata, a ciekawość do odkrywania jego tajemnic mobilizuje do rzetelnej nauki, dając możliwość satysfakcjonującego podziwiania jego uroków.
2.4. Cele i kwalifikacja sposobów nurkowania

2.4.1. Cele nurkowaniaNajpowszechniejszym kryterium kwalifikacji jest podział ze względu na cel nurkowania. W ramach tej struktury rozróżnia się wszystkie najczęściej stosowane metody, jednak podstawowym kwantyfikatorem podziału jest po-wód i cel przeprowadzenia nurkowania. W oparciu o te kryteria wprowadzo-no m.in. pojęcia nurkowania rekreacyjnego, technicznego oraz sportowego. Nurkowania te mają na celu:
 • nurkowanie rekreacyjne – dostarczenie nurkowi jak najszerszego spek-trum wyjątkowych doznań i wiedzy o podwodnym świecie,
 • nurkowanie techniczne – przeprowadzenie określonych nurkowań, w których stosuje się specjalistyczne i autonomiczne akcesoria, urzą-dzenia oraz osprzęt,
 • nurkowanie sportowe – uczestniczenie w zawodach sportowych, po-legających m.in. na biciu rekordów głębokości zanurzenia lub przeby-

wania w wodzie na bezdechu.
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Warto wspomnieć, że największym powodzeniem cieszy się amatorskie nur-

kowanie turystyczne i rekreacyjne realizowane, m.in. na atrakcyjnych akwe-nach Egiptu, Chorwacji, Grecji, Włoch, Hiszpanii, Tajlandii [20, s. 565–568], indonezji, Australii oraz Meksyku, Filipin i Polinezji [21, s. 121–129].
2.4.2. Metody nurkowaniaSztuka nurkowania to proces złożony, w którym mieszczą się różne sposo-by uprawiania tego rodzaju turystyki. Najczęściej spotyka się jego podział ze względu na technikę i dobór sprzętu. Powszechny jest także podział oparty na miejscach nurkowania oraz penetracji wybranych akwenów lub obiektów. ze względu na technikę i dobór sprzętu rozróżnia się trzy bazowe formy, do których zaliczamy snorkeling, freediving oraz scuba diving. 
2.4.2.1. Snorkeling – nurkowanie w okularach i z fajkąNajprostszą formą jest snorkeling polegający na nurkowaniu, unosząc się na wodzie lub tuż pod powierzchnią, umożliwiający podziwianie podwodne-go świata bez konieczności wynurzania się w celu zaczerpnięcia powietrza. W tym sposobie nurkowania używa się prostego sprzętu, to jest maski, fajki i płetw (fot. 8).
Fot. 8. Wyposażenie nurka pływającego metodą snorkelingu

Źródło: [22].

W przeciwieństwie do trudniejszych sposobów, osoba chcąca spróbować takiego nurkowania nie musi posiadać dużych umiejętności pływackich. Wystarczy podstawowa umiejętność pływania, okulary z rurką i chęć prze-życia przygody.
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2.4.2.2. Freeddiving (nurkowanie swobodne) – nurkowanie na wstrzy-
manym oddechu Nurkowanie swobodne towarzyszy ludziom od zarania dziejów. i chodzi tu zarówno o poławianie gąbek, małż i pereł, jak i próby wydobycia ładunku z zatopionych wraków.Nazwa freeddiving stanowi połączenie dwóch angielskich słów free – wolny, swobodny oraz diving – nurkowanie. odnosi się ona do braku cha-rakterystycznego sprzętu nurkowego tzw. akwalungu. Nurkowie swobodni, korzystają z niektórych elementów nurkowego ekwipunku, jak np. maska, płetwy, skafander, balast czy komputer nurkowy (fot. 9). 

Fot. 9. Freeddiving – nurkowanie na wstrzymanym oddechu

Źródło: [23].

Freediving nie jest niebezpieczną metodą nurkowania, jednak konieczne jest zachowanie odpowiednich procedur. Nurek musi pamiętać, że znajduje się w wodzie, a więc w środowisku obcym i niebezpiecznym dla człowieka. Dlatego chcąc nurkować bezpiecznie, należy poruszać się według określo-nych reguł.Determinantą w tej metodzie jest czas, na jaki nurek potrafi bezpiecz-nie wstrzymać oddech pod wodą. Freedivingerzy nie używają klasycznego akwalungu, ale korzystają z masek, okularów, pianek, płetw oraz balastu do 
zanurzania.

2.4.2.3. Scuba diving – nurkowanie z butlą Scuba diving to nurkowanie z użyciem klasycznego sprzętu umożliwia-jącego swobodne pływanie i oddychanie pod wodą oraz eksplorowanie podwodnego świata w sposób ciągły przez dłuższy czas [24, s. 104–114]. 
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Stosowane podczas takiego nurkowania wyposażenie składa się z maski, faj-ki i płetw, wykorzystywanych w zasadzie w czasie podpływania do miejsca zanurzenia. Natomiast w czasie głównego nurkowania używa się automatu 
oddechowego i butli z tlenem oraz pianki lub suchego skafandra (fot. 10). 

Fot. 10. Nurkowane z butlą

Źródło: [25].

opcjonalnie w tej metodzie nurkowania wykorzystuje się wysokiej klasy komputer nurkowy (np. w formie rozbudowanego zegarka) mierzący m.in. głębokość zanurzenia, czas przebywania pod wodą i limit czasu bezdekom-presyjnego na danej głębokości. Używa się również kamizelek wypornościo-wych i latarek nurkowych [26, s. 6–16].
2.5. Nurkowanie w różnych warunkach i środowiskachTurystyczne penetrowanie mórz, oceanów oraz jezior i innych środowisk wodnych ma na celu poznanie i podziwianie flory i fauny, a droga rozwo-ju towarzysząca kształtowaniu coraz łatwiejszych sposobów nurkowania w różnych warunkach i środowiskach spowodowała, że stało się ono ogól-nodostępnym hobby. Nurkowanie w celu zbadania zatopionych wraków, pe-netracji jaskiń i eksploracji przestrzeni podlodowych, czynią go wyjątkowym zróżnicowanym, atrakcyjnym i użytecznym segmentem zarówno profesjonal-nego zajęcia zawodowego, jak i wyjątkowej dziedziny turystyki.
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2.5.1. Nurkowania wrakowe

Jak sama nazwa wskazuje celem nurkowania wrakowego jest eksploro-wanie zatopionych wraków, platform wiertniczych, samolotów i zatopionych części miast. Ponieważ do tego rodzaju penetracji zazwyczaj używa się spe-cjalistycznego sprzętu, stąd ten segment zalicza się do nurkowania sprzę-

towego (fot. 11). Najatrakcyjniejsze akweny do tego rodzaju nurkowania znajdują się w indonezji, Egipcie i na Filipinach.
Fot. 11. Nurkowanie wrakowe

Źródło: [27].

ze względu na to, że jest to niebezpieczne zajęcie, mogą w nim uczestni-czyć nurkowie z określonym doświadczeniem, zarówno realizując wrakowe 
nurkowania turystyczne, jak i zawodowe.

2.5.2. Nurkowanie jaskinioweNurkowanie jaskiniowe jest to wpływanie w podziemne zbiorniki wodne. Ma ono charakter turystyczny, sportowy lub eksploracyjny, polegający na pokonywaniu zalanych wodą jaskiń lub ich fragmentów, najczęściej syfonów, przy użyciu sprzętu do nurkowania. Ten rodzaj nurkowania przebiega w spe-cyficznych warunkach i zaostrzonych rygorach, wynika to głównie z braku alternatywnych dróg ewakuacji oraz możliwości pionowego wydostania się na powierzchnię (fot. 12). 
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Fot. 12. Nurkowanie jaskiniowe

Źródło: [28].

W labiryncie podziemnych korytarzy wystarczy pomyłka w odszukaniu właściwej drogi powrotu, aby nurek pozostał w niej na zawsze. Kolebką nur-

kowania jaskiniowego jest Francja, a najatrakcyjniejszym miejscem Meksyk. 

2.5.3. Nurkowanie na rafach koralowych Akweny obfitujące w rafy koralowe najbliżej Polski znajdują się w Egipcie oraz izraelu. obszar ten oferuje zaskakujące widoki już na 10 m głębokości. Rafy na tym terenie są wyjątkowo zasobne w różnorodne i najbardziej kolo-rowe skupiska korali, ryb i innych stworzeń (fot. 13). 
Fot. 13. Nurkowanie na rafach koralowych 

Źródło: [29].
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Na wybrzeżu Morza Czerwonego znajdują się również ośrodki organizu-jące kursy nurkowania na rafach koralowych nie tylko dla profesjonalistów, ale i dla ekspertów.
2.6. Uwarunkowania, rygory, zagrożenia oraz propagowanie 

nurkowaniaPodstawowym warunkiem predestynującym do uprawiania nurkowania jest stan zdrowia. zły stan zdrowia jednoznacznie wyklucza z uprawiania nurkowania, ponieważ ten rodzaj aktywności wymaga przede wszystkim sprawnego umysłu i sprawności fizycznej. znane jest powiedzenie, że nur-kując „pływa się głową”. Nie będzie przesady w określeniu, że nurkowanie jest testem samoświadomości, samowystarczalności i przewidywania skut-ków kolejnych zamierzeń. Bez tych umiejętności człowiek nie radzi sobie w wodzie, szczególnie na większych głębokościach. opanowanie i rozsądne myślenie pozwala kontrolować kolejne kroki i prawidłowo wykonać program nurkowania, który jedynie z zachowaniem dyscypliny zapewnia przeżycie pełnej wrażeń przygody. Przedstawienie najważniejszych informacji i rygorów, bezwzględnie ko-

niecznych do bezpiecznego nurkowania jest zakresem wiedzy o kluczowym znaczeniu. Brak lub niedokładna realizacja zasad bezpieczeństwa powodują, że w pewnym momencie wspaniała przygoda może przerodzić się w niebez-pieczną. Dotyczy to szczególnie nurkowania, w którym uczestniczy szeroka grupa turystów, w tym wielu z małym doświadczeniem, co niejednokrotnie skutkuje brawurą lub brakiem odpowiedzialności. Jak w każdym rodzaju atrakcyjnej turystyki, także w nurkowaniu, można zaobserwować stopniowy wzrost zainteresowania tą dziedziną. Wpłynęło na to kilka czynników, m.in. ułatwienie w podróżowaniu niemal do wszyst-kich zakątków świata, a ponadto dopracowanie wysokich standardów bez-pieczeństwa przy równoczesnym obniżeniu cen niezbędnego sprzętu (m.in. kombinezonów i aparatów oddechowych). Dzięki temu nurkowanie stało się dostępne dla milionów ludzi na całym świecie.Statystyka wyjazdów turystycznych wykazuje, że coraz większa liczba, szczególnie oferentów zagranicznych, stosuje w swoich programach wyższe standardy jakości i ciekawe formy nurkowań, dzięki czemu ta dziedzina staje się coraz powszechniej poszukiwaną formą spędzania wypoczynku. Na świe-cie są regiony bogate w naturalne walory, chętnie odwiedzanie przez osoby zainteresowane nurkowaniem. z tego względu, aby maksymalnie zaspokoić 
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swoje potrzeby, warto się wybrać np. na południe Europy, chociaż dla począt-kujących zaleca się wody obszarów tropikalnych. Te wody w najszerszym zakresie gwarantują podwodne doznania ze względu na większą przejrzy-stość, wyższą temperaturę i unikatowe rafy koralowe pełne wyjątkowych, kolorowych morskich stworzeń. Pod tym względem Polska jest znacznie uboższa, szczególnie Bałtyk, w którym nurkowanie wymaga już określo-nego doświadczenia. Przyjemniejsze i dostarczające więcej satysfakcji jest nurkowanie w polskich jeziorach. Należy zauważyć, że wielu polskich tury-stów coraz bardziej interesuje się nurkowaniem. znamiennym przykładem rosnącego zainteresowania tą dziedziną może być bezprecedensowe zatopie-

nie pod koniec 2022 r. w jeziorze w Piechcinie, w rejonie Torunia tramwaju, który osadzony na głębokości 18 m będzie służył nurkom do praktycznego 
opanowania techniki nurkowania.Coraz powszechniejsze i o wyższej jakości oferowane usługi związane z całym procesem realizacji nurkowania są także wynikiem rozwoju profe-sjonalnych organizacji turystycznych, zajmujących się tym segmentem tury-styki oraz przystępności cenowej aparatów nurkowych do nurkowań cywil-nych, sportowych i badawczych. Na uwagę zasługują licznie pojawiające się kluby zrzeszające amatorów nurkowania. Do prekursorów można zaliczyć klub założony przez Le Psreur’a w 1936 r. nazwany Klubem Nurków i Życia Podwodnego. Należy również wspomnieć, że do tego czasu szkolenia nur-ków przeprowadzano niemal wyłącznie w ramach organizacji wojskowych, z których istotną rangę posiadała amerykańska szkoła Royal Navy założona 
w 1843 r. Przyspieszony rozwój organizacji zrzeszających miłośników nurkowania zanotowano po ii wojnie światowej. Jednym z istotnych źródeł dynamiki tego procesu było bezpieczeństwo i łatwość korzystania z aparatów ułatwiających nurkowanie nie tylko mężczyznom o wysokiej sprawności fizycznej, lecz tak-że kobietom, a nawet dzieciom (np. aparat oddechowy Cousteou-Gagnana). Dzięki temu bardzo aktywnemu komandorowi powstała międzynarodo-wa organizacja działalności podwodnej CMAS (Confederation Mondiale des 
Activites Subaquatiques), której regulamin dotyczył głównie zasad wymiany międzynarodowej oraz szkolenia z zakresu przepisów bezpieczeństwa i reguł rozwoju techniki. W regulaminie sformułowano także kilka stopni wtajem-niczenia poprzez liczbę ustalonych gwiazdek. z polskich instytucji do CMAS należy PTTK, w ramach którego funkcjonuje organ wykonawczy Komisja Działalności Podwodnej, regulującej zasady w segmencie płetwonurkowa-nia. Wypada również wspomnieć, że w kolejnych latach powstawały znaczą-ce organizacje zajmujące się nurkowaniem, z których do najważniejszych 
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należy zaliczyć powstałą w 1960 r. NAUi (National Association of Underwater 
Instructors), w 1966 r. PADi (Professional Association of Diving Instructors), 

w 1970 r. SSI (Server Side Includes), w 1994 r. TDi (Turbo Direct Injection) oraz w 1998 r. SDi (Suction Diesel Injection). Do rozwoju światowego nurkowania przyczynili się nie tylko nurkują-cy mężczyźni. istotny wkład wniosła także amerykanka z. Parry, która jako zdobywczyni ówczesnego rekordu głębokości nurkowania na wodach wyspy Catalynia (64 m), już w 1954 r. uruchomiła w telewizji popularno-naukową serię programów dokumentalnych „Królestwo morza”. Temu samemu celowi służyła współpraca Jacques’a Cousteau podjęta w 1966 r. z telewizją ABC, której owocem był emitowany na całym świecie serial „Podmorski Świat Jacques’a Cousteau”. Program poznawczy i popularno-naukowy ukazywał podwodny świat oraz doznania i relacje powstające pomiędzy nurkiem i pod-wodnym środowiskiem. Emitowany w ponad 100 krajach świata zachęcał do nurkowania, przybliżając odbiorcom piękno, delikatność i konieczność ochrony bogactwa środowiska wodnego. istotny wkład w rozwój nurkowania włożył także P. Benet, zakładając w 1980 r. organizację non-profit pod nazwą DAN-Divers Network at Duke University promującą nurkowe ubezpieczenia oraz sieć udzielania szybkiej interwencji w przypadku konieczności stoso-wania profesjonalnej pomocy medycznej. Te instytucje wraz z pozostałymi tworzą mechanizm powodujący, że ta pełna tajemnic dziedzina staje się do-stępna i bezpieczna dla milionów ludzi na całym świecie [30, s. 60–74]. Mimo iż nurkowanie staje się coraz bardziej powszechnym i atrakcyjnym segmentem turystyki, to ze względu na wciąż rozszerzający się zasób ma-terialny, przestrzenny, organizacyjny i system unormowań prawnych, cią-gle znajduje się w nie do końca doprecyzowanej definicji. W powszechnym odbiorze określa się ją jako kwalifikowany rodzaj turystyki, którego celem jest uprawianie swobodnego nurkowania dla przyjemności, odpoczynku i rekreacji, zarówno na akwenach własnego kraju, jak i wszystkich wodach świata, co zapewnia także turystyka wyjazdowa oferująca ten produkt. Warto również zauważyć, że immanentną cechą tego segmentu usług i bardzo istot-ną wartością nurkowania jest partnerstwo. Właściwe partnerstwo zwięk-sza bezpieczeństwo, często ratuje w trudnych sytuacjach, pozwala filmować i dokumentować przebywanie człowieka w podwodnym środowisku, two-rząc nie tylko dokumenty naukowe, lecz także przedstawienie osób na tle podwodnych zjawisk do kolekcji własnej filmoteki, związanej z turystyką 
nurkowania. 
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2.7. Przeszkody w zarządzaniu procesem nurkowaniaMimo niezaprzeczalnego rozwoju turystyki nurkowej można jednak w jej ramach zauważyć określone braki w zarządzaniu, które wymagają popra-wy, w celu nadania tym procesom wyższego profesjonalizmu oraz większej dynamiki i skuteczności. Do słabego ogniwa tego procesu należy zaliczyć ograniczone kontakty zespołów organizujących nurkowanie z lokalnymi społecznościami. Wykazują na to wyniki prac nad projektem Green Bubbles, według których istnieją zarówno obiektywne, jak i subiektywne przeszkody utrudniające efektywniejsze wykorzystanie rezerw. Wskazano, że mimo iż turystyka nurkowa generuje znaczące przychody, wzbogaca lokalne budżety, coraz skuteczniej kataloguje zaburzenia i wspiera ochronę przyrody oraz generuje ogromny potencjał poznawczy i naukowy, to jednak nie jest do-statecznie doceniana. Powoduje to określone, negatywne skutki w zakresie preferencji dotyczących poprawy organizacji i zarządzania, a także funkcjo-nowania przemysłu nurkowego, czego konsekwencje w najwyższym stopniu ponoszą jego udziałowcy.Wagę problemu dostrzeżono w ramach Unii Europejskiej, której projekt finansowania Green Bubbles został szczególnie nakierowany na aktywiza-cję czynników wpływających na prawidłowe funkcjonowanie naukowych systemów ekologicznych. Projekt zawiera znaczący potencjał poznawczy, dydaktyczny i pragmatyczny. Umożliwia rozpoznanie i zrozumienie istoty, reguł i rozwiązań stymulujących aktywizację przemysłu turystyki nurkowej. Jego ważną zaletą jest zrozumienie poszerzającej się interakcji pomiędzy czynnikami ekonomicznymi, społecznymi a naturalnym środowiskiem przy-rodniczym. zakres badań ujęty w projekcie dotyczy dwóch ważnych, znacz-nie różnych i oddalonych obszarów, którymi są Włoski obszar Chroniony w Portofino oraz Panta do ouro w Mozambiku. Po wzajemnych konsultacjach zespołów badawczych obydwu krajów okazało się, że w obu tak odległych i znacznie różniących się środowiskowo obszarach globu występują iden-tyczne przyczyny i skutki wymagające udoskonalenia. zespoły zarówno we Włoszech, jak i w Mozambiku wykazały ograniczoną współpracę z rządem i lokalną administracją, która znacząco utrudnia efektywniejszy rozwój tech-nicznej bazy przemysłu nurkowego.ich zdaniem konieczna jest poprawa we wzajemnych relacjach z zarząda-mi kierującymi morskimi obszarami chronionymi oraz lokalną administra-cją, głównie w zakresie zacieśnienia współpracy, wzajemnej komunikacji i konsultowania inicjatyw oraz decyzji dotyczących plenerowych zamierzeń, a także możliwości pozyskania środków i udogodnień w zakresie wspólnej 
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realizacji koniecznych rozwiązań. zespoły uczestniczące w projekcie wyka-zały, że istotnym utrudnieniem w rozwoju przemysłu turystyki nurkowej jest znacząco ograniczony związek lokalnej społeczności z miejscowym przemy-słem turystyki morskiej, powodujący straty dla obu stron. Przedsiębiorstwa turystyczne prowadzące nurkowania często mają charakter korporacji, a w miejscach atrakcyjnej eksploracji nurkowej prowadzą jedynie swoje agendy. W tej sytuacji są mniej zainteresowane większymi inwestycjami w miejscową infrastrukturę, a raczej pozyskaniem maksymalnych zysków po mniejszych kosztach. Ponadto dostrzega się nawet ponad prawną i szko-dliwą ingerencję w morskie obszary chronione i rezerwaty oraz przedsię-biorstwa rybołówstwa, co zaburza równowagę systemu i zuboża miejscowe zasoby podwodnego świata, zmniejszając tym samym atrakcyjność nurkowa-nia. Rozwiązanie tego problemu wymaga zacieśnienia zakresu współpracy, zaostrzenia kar za takie praktyki, bezwzględnego egzekwowania naruszeń i zakazanej ingerencji oraz wzmożenie aktywności organów powołanych do egzekwowania zasad ochrony tych środowisk z koniecznością podniesienia efektywności i skuteczności wywiązywania się z własnych obowiązków.Nowoczesnych i bardziej efektywnych rozwiązań w polityce nurkowania nie da się uzyskać bez pomocy i współpracy w ramach nauki. Ta płaszczyzna dotychczas jest wykorzystywana poniżej swoich możliwości. Trudno zrozu-mieć powody tak ograniczonego zainteresowania praktyków nauką. Można przypuszczać, że wielu naukowców, także nurków uważa, że każdy segment elitarnej turystyki ma ułatwioną drogę rozwoju, zamożnych sponsorów, ła-twy dostęp do zasobów finansowych i ścieżki realizacji swoich inwestycji. Jest to zatem problem tej grupy podażowej, która nie wykazuje szczególnych 
inicjatyw dla efektywnego wykorzystania nauki. Jednak bez nauki nie ma postępu, a rozwój jest znacznie ograniczony. Nurkowanie i przemysł z nim związany charakteryzuje się nie tylko ogromnym potencjałem turystycznym, lecz także pozyskiwaniem wiedzy i narzędzi służących ochronie przyrody, emancypacji środowiskowej, a także generujący znaczące korzyści eko-nomiczne. Te przesłanki powinny spowodować większy i przyspieszający udział nauki w rozwiązywaniu narastających problemów, głównie na styku rozwoju turystyki nurkowej z segmentem ochrony środowiska przyrodni-czego. Wyzwaniem chwili jest, aby wykorzystanie tego potencjału zaczęło się natychmiast i miało długoterminowy ugruntowany charakter, ponieważ praktyka wykazuje, że sporadyczne lub incydentalne akcje i rozwiązania naj-częściej tylko zacierają wyrazistość przyczyn prowadzących do nieuniknio-

nych katastrof, m.in. ekologicznej. 
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PodsumowanieW ostatnich latach daje się zauważyć narastającą dynamikę wzrostu tu-rystyki zagranicznej. W ramach tego procesu widoczny jest rosnący trend wyjazdów w celu zrealizowania określonego modelu nurkowania w wybra-nym miejscu na kuli ziemskiej. Warunki dostępności tych miejsc, poprawa organizacji i profesjonalizmu, a także jakości świadczenia usług oraz zwięk-szająca się przystępność cenowa powodują, że nurkowanie staje się coraz po-wszechniejszą dziedziną turystyki, chętnie uprawianą przez coraz liczniejszą populację na całym świecie.Biznesowy charakter tej działalności powoduje, że podlega ona zasadom konkurencji, w wyniku której powstaje naturalny proces doskonalenia ja-kości oraz obniżania cen realizowanych usług. Podobne prawa obowiązują w przemyśle produkcji sprzętu do nurkowania, co skutkuje wzrostem jakości tych urządzeń, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa oraz poszerzającej się dostępności cenowej. Analiza tych uwarunkowań oraz ich skutków powo-duje, że nurkowanie zyskuje coraz większą popularność, tracąc charakter elitarności na rzecz powszechnej dostępności dla osób o przeciętnym po-ziomie dochodów.Popularność nurkowania stawia zarówno przed organizatorami, jak i od-biorcami tych usług rosnące wyzwania. Wynika to z faktu, że wody pokrywa-jące ok. 70% globu są mniej zbadane niż środowisko lądowe. istotnym źró-dłem generującym nowe trudne wyzwania jest rosnąca pogoń za rekordami głębokości nurkowania, częściej zdarzające się nieprzewidziane anomalie 
pogodowe na akwenach wodnych oraz podejmowanie nurkowania przez co-raz młodsze pokolenie. Należy również zauważyć, że od osób podejmujących nurkowanie, organizator nie wymaga okazania dokumentu dotyczącego sta-nu zdrowia uprawniającego do turystycznego nurkowania, a także dokumen-tu o umiejętności pływania. Nikt w tych obu kwestiach nie składa chociażby oświadczenia. To wskazuje, że organizator w zasadzie nie odpowiada za zda-rzenia, które mogą wyniknąć z tych niedyspozycji, a jedynie usługobiorca.Między innymi te okoliczności uzasadniają konieczność stosowania ostrych rygorów i wymogów w procesie szkolenia, aby ograniczyć skutki wy-nikające z niebezpiecznych pułapek i nie do końca zbadanych procesów oraz występujących zagrożeń istniejących w środowisku wodnym. Bez niezbędnej wiedzy, zdobytych umiejętności i zachowania wymaganej dyscypliny, przygo-da, jaką jest nurkowanie, może zamienić się w niepowodzenie. Unikatowość i satysfakcja związana z podziwianiem kolorowego, podwodnego świata i związanych z tym doznań, tworzy silną motywację do korzystania z tych 
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walorów przez coraz większą grupę osób. To powoduje systematyczny roz-wój tego segmentu turystyki, stanowiącego otwarte wrota do innego świata. Coraz więcej turystów chce swój dorobek wzbogacić o tak atrakcyjną dzie-dzinę, tworząc oryginalną faktografię swoich podwodnych dokonań. Systematyczny rozwój nurkowania niemal we wszystkich regionach świa-ta nie jest procesem w pełni perfekcyjnym. zarówno oferenci nurkowania, jak i odbiorcy tych usług dostrzegają określone mankamenty, których popra-wa zwiększy bezpieczeństwo i podniesie atrakcyjność uprawiania tej dyscy-pliny. Do nich można zaliczyć:
 • niedostateczne wykorzystanie aktualnych zdobyczy nauki służących udoskonaleniu niemal wszystkich elementów i procesów związanych z nurkowaniem. Chodzi głównie o skuteczniejsze stosowanie reguł bez-pieczeństwa, organizacji, produkcji sprzętu do nurkowania, poprawę systemu promocji i obniżki cen oferowanych usług oraz doprecyzowa-nie unormowań prawnych,
 • w ramach współczesnej organizacji procesu nurkowania można za-uważyć określone braki w zarządzaniu. Słabym jego ogniwem są ogra-niczone kontakty organizacji prowadzących nurkowania z lokalnymi społecznościami. W wielu obszarach takie firmy są „administracyjnym ciałem obcym”. Agendy międzynarodowych korporacji nie czują po-trzeby wykorzystania unikatowości lokalnej wiedzy, jej zawodowego i twórczego potencjału oraz korzystnych relacji sprzyjających dyna-

micznemu i bezkolizyjnemu rozwojowi miejscowej infrastruktury i ja-kości usług,
 • firmy prowadzące nurkowania nie są zainteresowane obopólnie ko-rzystną współpracą z miejscowymi samorządami. Mimo iż z nurko-waniem wiąże się ocena i katalogowanie zaburzeń w ochronie lokal-nej przyrody, przekazywanie społeczeństwu ogromnego potencjału poznawczego i naukowego, skutecznych działań w zakresie ochrony przyrody oraz określonych dochodów do miejscowych budżetów, te aspekty nie znajdują właściwego odzwierciedlenia w lokalnych decy-zjach administracyjnych. Dotyczy to głównie zakresu współpracy, sto-sowania zachęt i preferencji dotyczących kompleksowego zarządzania miejscowym przemysłem i organizacją nurkowania. 
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Rozdział iii
Elitarna turystyka morska  

na wybranych statkach pasażerskich
3. 

Wstęp W strukturze poszczególnych rodzajów turystyki na akwenach wodnych istotne znaczenie ma oferowanie wyjątkowych doznań i możliwości poznania poszczególnych akwenów, wysp, zatok, fiordów, portów i nadmorskich miast oraz ciekawych jezior i zalewów, co wiąże się z turystyką wodną. W tym seg-mencie usług można doświadczyć najbardziej wyszukanego i profesjonalne-go programu spędzenia wolnego czasu. Niewątpliwie najbardziej charaktery-stycznym rodzajem transportu, w którym jakość środków i program podróży można uznać za szczególną atrakcję turystyczną, jest wycieczkowy trans-port wodny. Podróż statkiem lub realizowana za pomocą indywidualnych środków transportu (np. jachtem, łodzią motorową, katamaranem, gondolą, kajakiem) stała się celem samym w sobie, tworząc atrakcyjny produkt tury-styczny, a nie tylko formę transportu. Biorąc pod uwagę te atrybuty sformu-łowano tę część rozważań, która wykazuje, że turystyka wodna obejmująca turystykę morską i śródlądową jest realizowana z użyciem różnego rodzaju wodnych środków transportowych i obok żeglarstwa w jej ramach mieści się także cruising, stanowiący podróże na statkach wycieczkowych oraz podróże promami [8, s. 175–176]. 
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3.1. Identyfikacja pojęcia turystyki morskiej Poszerzenie i pogłębienie rozważań dotyczących turystyki morskiej wy-maga rozpoczęcia tego procesu od ścisłej identyfikacji istoty tego pojęcia. Aby możliwie precyzyjnie określić zakres znaczeniowy terminu „turystyka morska”, należy uwzględnić podstawowe cechy dotyczące przemieszczania się ludzi różnymi środkami transportu w odniesieniu do reguł obowiązują-cych w turystyce. W takim podejściu, spośród wielu definicji turystyki, naj-bardziej przydatna będzie definicja zaproponowana przez Przecławskiego [14, s. 30], który określił turystykę jako całokształt zjawisk ruchliwości przestrzennej, związanych z dobrowolną, czasową zmianą pobytu, rytmu i środowiska życia oraz wejściem w styczność osobistą z odwiedzanym śro-dowiskiem (przyrodniczym, kulturowym bądź społecznym).Nieco szerzej turystykę, w tym turystykę wodną, definiuje M. Nowacki, uznając, że są to wyjazdy poza miejsce stałego zamieszkania trwające dłu-żej niż jeden dzień w celu podejmowania aktywności żeglarskiej [10, s. 75]. Autor ten skupia się jednak przede wszystkim na określeniu zakresu znacze-niowego tego pojęcia. Przyjmując bardzo szerokie jego rozumienie, stwier-dza, że turystyka, w tym turystyka wodna, a tym samym morska, nie obej-muje jedynie przemieszczania się z punktu do punktu, lecz także dotyczy wielu zróżnicowanych form aktywności uprawianej na wodach śródlądo-wych i morskich, jak również na lądzie podczas realizowanych programów oferowanych w wyjazdach turystycznych [3].Dla większej komunikatywności i prawidłowego przekazania walorów po-znawczych opisywanej problematyki istotne znaczenie ma także określenie najważniejszych segmentów ekspansji rynkowej oferentów morskich usług turystycznych. Według aktualnej oceny główne rejony geograficzne opero-wania statków wycieczkowych to:
1. Rynek Północnoamerykański z subrynkiem Karaibów i wysp Bahama oraz zachodniego i Wschodniego Wybrzeża Ameryki Północnej,
2. Rynek Europejski (przede wszystkim basen Morza Śródziemnego i fior-

dy norweskie),

3. Rynek Azji i Pacyfiku.Ponadstandardowa atrakcyjność tych rynków wynika z istnienia na wy-mienionych obszarach często unikatowych produktów turystycznych, m.in. raf koralowych, dziewiczych wysp, unikatowych fiordów i klifów wyjątko-wych portów i miast oraz morskich parków narodowych. To powoduje, że turystyka wodna umożliwia znaczące przeżycia emocjonalne, estetyczne, 
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poznawcze, a także czerpanie zwykłej przyjemności z żeglugi oraz wypo-czynku i rozrywki [12, s. 8]. Wielu autorów formułuje taki pogląd, zwracając także uwagę, że aby uprawiać turystykę ze znawstwem i satysfakcją należy przygotować się do każdej podróży, zarówno pod względem fizycznym, psy-chicznym i finansowym, jak i organizacyjnym.
3.2. Rosnąca atrakcyjność turystyki na akwenach wodnych Turystyka morska realizowana przez żeglugę promową i statki wycieczko-we jest ciągle atrakcyjna i wykazuje stały wzrost potencjału przejawiającego się corocznym przyrostem przewożonych pasażerów [17]. Potwierdzają to wielkości statystyczne, według których turystyka przez ostatnie dwie dekady stała się jednym z najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki. Biorąc pod uwagę atrakcyjność oferowania, jakość usług oraz potencjał przewozowy, wyraźnie widać, że znaczący udział w turystyce wodnej notu-je morska żegluga wycieczkowa, czyli rejsy statkami pasażerskimi w celach turystycznych, głównie wypoczynkowych i poznawczych (krajoznawczych). Statki wycieczkowe to wielkie jednostki pasażerskie wykorzystywane jako atrakcyjna i kompleksowo skonfigurowana forma realizacji wypoczynku. Statki tego segmentu różnią się od liniowców oceanicznych kursujących na stałych liniach. Statki wycieczkowe zwykle realizują rejsy w obie strony do różnych portów docelowych. Część z nich trwa dwie lub trzy doby w obie strony bez odwiedzania portów zawinięcia. inna część ma w programie od-wiedziny w portach oraz zwiedzanie miast, co oczywiście przedłuża podróż. Statki typowo turystyczne to zarówno duże statki, na pokładzie których może gościć do kilku tysięcy osób (tzw. wycieczkowce), jak i małe jednostki, które są zaliczane do tzw. białej floty [6]. Przy czym pierwszy rodzaj statków jest używany głównie w żegludze morskiej, w ramach której za najbardziej atrakcyjne uznaje się główne obszary rejsów wycieczkowych, czyli Morze Śródziemne i Karaiby, a także fiordy Europy Północnej i lodowce Alaski.Struktura i zakres usług, niejednokrotnie bardzo ekstremalnych i wyrafi-nowanych, powoduje, że statki wycieczkowe działają jak pływające kurorty. Wyposażone w urządzenia, które mają służyć nie tylko wypoczynkowi, lecz także rozrywce, zakupom, kulturze i rywalizacji sportowej gości. Niektóre firmy posiadają nawet prywatne wyspy z zapleczem rekreacyjno-wypoczyn-kowym, jako wyróżniającą atrakcję, z której mogą korzystać najzamożniejsi turyści.
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3.3. Charakterystyka segmentu i wyznaczników oferowania 
usług W aktualnej ofercie przewoźników znajduje się szeroki wachlarz wycie-czek morskich, znacząco zróżnicowanych pod względem tras, zasięgu, czasu trwania, programu, organizacji oraz wielkości statku. W zależności od zasię-gu i programu rejsu można wyróżnić:

 • 1–2-dniowe rejsy,
 • tygodniowe, a nawet miesięczne wycieczki z zawijaniem do różnych portów i zwiedzaniem miejscowych atrakcji,
 • rejsy dookoła świata,
 • wycieczki żaglowcami, 
 • kombinowane morsko-lotnicze formy podróży (współpraca armatorów z liniami lotniczymi) – najczęściej turysta po przylocie do określonego portu odbywa podróż morską, a następnie wraca drogą lotniczą do 

miejsca zamieszkania.istnieje także podział oparty o system organizacji przewozów, w którym można wyróżnić:
 • liniowce pasażerskie regularnie obsługują określone porty i miejsco-wości turystyczne,
 • pasażerską żeglugę trampową, obejmującą zazwyczaj mniejsze statki wycieczkowe, które są eksploatowane w zależności od wyboru odle-głości docelowej, pory roku, ceny oraz w znacznym stopniu od atrak-cyjności poszczególnych portów,
 • regularne i nieregularne rejsy najbardziej znanymi statkami wyciecz-kowymi obsługującymi najpiękniejsze i najatrakcyjniejsze miejsca na światowych akwenach, oferujące zróżnicowane trasy i programy turystyczne [11].W oparciu o ocenę potencjału i atrakcyjności świadczenia usług oraz możliwości wypoczynkowych, rozrywkowych i poznawczych można stwier-dzić, że najbardziej charakterystycznym rodzajem transportu posiadającym najważniejsze i oczekiwane cechy wyjątkowej atrakcji turystycznej jest nie-wątpliwie transport wodny o charakterze wycieczkowym [15, s. 75–89]. Podróż taki statkiem, a także realizowana za pomocą indywidualnych środ-ków transportu (np. jachtem, łodzią motorową, katamaranem, gondolą, ka-jakiem) stała się także znaczącym produktem turystycznym, a nie tylko for-mą transportu. Wybór wodnego środka turystycznej przygody determinuje 
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jednocześnie obszar odbywania podróży i sposób podróżowania. Wycieczki po różnych akwenach, a szczególnie pełnomorskie podróże, czyli morska turystyka wycieczkowa oferuje nie tylko odpoczynek na wodzie, lecz także zwiedzanie wielu atrakcyjnych miejsc, portów i endemicznych społeczności. Jest zatem zrozumiałe, że skoordynowanie tak szerokiego zakresu działal-ności wymaga profesjonalnej wiedzy i zastosowania nowoczesnych form marketingu [16, s. 249–255]. 
3.4. Znaczenie turystyki morskiej w systemie transportowym 

i gospodarceTurystyka morska odgrywa ważną rolę zarówno w systemie transporto-wym, konsumpcji atrakcyjnych produktów turystycznych, jak i kształtowa-nia postępu w gospodarce. Wynika to z rosnącego udziału jej instrumentów, produktów i rozwiązań w różnych dziedzinach życia, kształtujących nie tyl-ko wymiar ekonomiczny turystyki, lecz także dochody w gospodarce [5]. o ile same podróże decydują o znaczeniu, atrakcyjności oraz efektywności podmiotów tego segmentu usług, o tyle przemysł budowy statków, głównie wycieczkowych oraz całości niezbędnej dla ich wyposażenia infrastruktury i przystosowania portów do ich obsługi, generuje znaczny wymiar efektów gospodarczych, stanowiąc zarazem niezbędne ogniwo uzupełniające ca-łość logistycznego łańcucha przewozów w całym systemie transportowym [13, s. 92–93].Tak rozumianą kompatybilność wzajemnych powiązań trafnie odzwier-ciedla definicja J. Giezdały, według którego gospodarka turystyczna to „kwan-tyfikowany agregat różnorodnych sektorów gospodarczych tworzony lub po-budzony w związku z podróżami i pobytem turystów”. Definicja ta wyraźnie wykazuje, że podróż ma ścisły związek z transportem. Podobnego rodzaju powiązania turystyki z transportem i gospodarką występują w pojęciu „prze-mysł turystyczny”. W tym określeniu zawiera się szeroki zestaw procesów i produktów związanych zarówno z wytwarzaniem, promocją i obrotem materialnych dóbr i usług tworzących całokształt sfery produkcji, podaży i konsumpcji w tym segmencie turystycznej działalności [4, s. 203]. Nie da się zaprzeczyć, że umożliwienie finalnemu odbiorcy oczekiwanej struktury i jakości związanej z turystyką morską, konsumpcji dóbr i usług jest ściśle związane z ich wytworzeniem i transportem. Jest to zróżnicowany i szeroki strumień dostarczanych z różnych źródeł dóbr i usług, wytwarzanych w wie-lu gałęziach gospodarki, obejmujących sektory przemysłu, budownictwa 
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i rolnictwa oraz usług, z których najważniejsze znaczenie mają usługi zwią-zane z transportem, handlem i łącznością. Efektywność tak złożonego systemu tworzenia potencjału turystyki morskiej jest ściśle zależna od zasobności społeczeństw, trafności odczy-tania światowych trendów w turystyce, a także kierunków mody oraz wy-przedzającego zdobycia konkurencyjnych przewag. Skuteczność tych dzia-łań wymaga posiadania znaczącego kapitału, wysoko profesjonalnej kadry 
i wykorzystania najnowszych zdobyczy nauki, techniki, technologii oraz or-ganizacji. Nie trudno zauważyć, że takimi możliwościami dysponują głównie bogate narodowe i ponadnarodowe korporacje, skupiające w sferze swojej działalności, poza zespołem zarządzania wybranym segmentem turystyki, udziały w przedsiębiorstwach produkcyjnych, sieciach hotelowych, kulinar-nych i handlowych oraz w niezbędnych podmiotach szeroko rozumianego transportu, bankowości i ubezpieczeń [7, s. 175–176].Tak funkcjonujący system kształtowania podmiotów w turystyce mor-skiej, tworzy określony model podaży i realizacji usług, w którym niezależnie od realizacji powyższego zakresu działalności, istotny wpływ mają także inne czynniki, z których należy wyróżnić:

 • czas trwania rejsu,
 • porę roku (wykorzystanie sezonowości),
 • strefę geograficzną i obszar polityczny realizacji przewozów,
 • indywidualny poziom jakościowego wyposażenia statku, szczególnie kabin pasażerskich,
 • atrakcyjność oferowanego programu imprez na statku i w odwiedza-

nych miejscach.Należy założyć, że każdy potencjalny turysta podejmujący decyzję o re-alizacji wycieczki statkiem morskim zazwyczaj zapoznaje się z charakterem statku, trasą, programem i całością oferowanych atrakcji. Natomiast z mniej-szą wrażliwością analizuje jakościowy poziom wyposażenia kabin. Jednak to w nich spędza znaczną część czasu podróży i od szczegółowych udogodnień i stopnia ich wyposażenia często zależy poziom satysfakcji ze zrealizowanej wycieczki. Dla wykazania znaczenia tego problemu, a zarazem zorientowania odbiorcy w różnicach wyposażenia kabin warto zaprezentować kilka najczę-ściej spotykanych rozwiązań. 
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3.5. Przykładowe kategorie kabinPoziom jakości i funkcjonalności wyposażenia kabin pasażerskich na statkach wycieczkowych to bardzo ważny, ale nie jedyny atrybut określają-cy komfort i atrakcyjność turystyki realizowanej na akwenach wodnych. Do najczęściej spotykanych należą:
 • Kabina wewnętrzna – powierzchnia ok. 15 m², wyposażenie: dwa po-jedyncze łóżka lub jedno podwójne (w części kabin trzecie/czwarte  rozkładane łóżko), łazienka z prysznicem i toaletą, suszarka do wło-sów, stół i krzesło, tv satelitarna, klimatyzacja, telefon do użytku we-wnętrznego, mini bar, sejf, 24-godzinny room service. 
 • Kabina zewnętrzna z oknem – powierzchnia ok. 19 m², wyposażenie: dwa pojedyncze łóżka lub jedno podwójne, łazienka z prysznicem i to-aletą, suszarka do włosów, sofa, stół i krzesło, tv satelitarna, klima-tyzacja, telefon do użytku wewnętrznego, mini bar, sejf, 24-godzinny 

room service.
 • Kabina zewnętrzna z balkonem – powierzchnia ok. 28 m², wyposaże-nie: dwa pojedyncze łóżka lub jedno podwójne), łazienka z prysznicem i toaletą, suszarka do włosów, sofa, stół i krzesło, tv satelitarna, klima-tyzacja, telefon do użytku wewnętrznego, mini bar, sejf, 24-godzinny 

room service, balkon.
 • Kabina zewnętrzna z tarasem – powierzchnia ok. 30 m², wyposaże-nie: dwa pojedyncze łóżka lub jedno podwójne, łazienka z prysznicem i toaletą, suszarka do włosów, sofa, stół i krzesło, tv satelitarna, klima-tyzacja, telefon do użytku wewnętrznego, mini bar, sejf, 24-godzinny room service, weranda, balkon wraz z krzesłami oraz niskim stolikiem.
 • Suite z balkonem – powierzchnia ok. 50 m², wyposażenie: dwa po-jedyncze łóżka lub jedno podwójne (w części kabin trzecie/czwarte łóżko w formie sofy), łazienka z prysznicem z hydromasażem i toaletą, suszarka do włosów, sofa, stół i krzesło, tv satelitarna, klimatyzacja, telefon do użytku wewnętrznego, mini bar, sejf, 24-godzinny room 

service, weranda, balkon wraz z krzesłami oraz niskim stolikiem, szla-frok, kapcie, prywatny serwis kamerdynera, wino musujące, możliwość spożycia posiłku w kabinie.
 • Grand suite z balkonem – powierzchnia ok. 50 m², wyposażenie: dwa pojedyncze łóżka lub jedno podwójne, rozkładane łóżko, sofa, łazienka z prysznicem z hydromasażem i toaletą, suszarka do włosów, sofa, stół i krzesło, tv satelitarna, klimatyzacja, telefon do użytku wewnętrznego, 

mini bar, sejf, 24 godziny room service, weranda, balkon ok. 15–21 m² 
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wraz z krzesłami oraz niskim stolikiem, szlafrok, kapcie, prywatny serwis kamerdynera, wino musujące, możliwość spożycia posiłku w ka-binie [1].ocena tego segmentu usług wykazuje, że zarówno kabiny, jak i najnowsze statki wycieczkowe są wizytówkę tej działalności. To dzięki nim i procesowi doskonalenia ich cech funkcjonalnych oraz podaży coraz bardziej atrakcyj-nych ofert, światowa turystyka morska po okresie stagnacji na początku lat 80. XX w. weszła w okres systematycznego rozkwitu, mimo iż część społecz-ności z różnych względów (głównie zdrowotnych) nie może korzystać z jej 
oferowania.Wybór morskiego środowiska i usług na wycieczkowych statkach mor-skich, dla zrealizowania planów turystycznych, posiada  również istotne ograniczenia. Najważniejsze z nich to podatność na „chorobę morską” oraz lęk przebywania na wodzie. Mimo iż przy obecnym poziomie medycyny nie są to przeszkody jednoznacznie wykluczające, to jednak znaczącą część spo-łeczeństwa zniechęcają do tej formy podróży. Braki spowodowane tym czyn-nikiem z nawiązką są przekraczane dynamiką wzrostu udziału innych grup społecznych. W turystyce morskiej można zaobserwować zjawisko wzrostu atrakcyjności morskich rejsów wycieczkowych najbardziej renomowanymi statkami wycieczkowymi, co w znacznym stopniu aktywizuje budowę no-wych statków o coraz wyższym standardzie.Należy jednak zauważyć, że coraz większą aprobatą cieszą się rejsy po mniejszych akwenach i jeziorach. Ten zakres podaży nie stanowi jednak 
konkurencji dla kultowych i legendarnych, najatrakcyjniejszych wyciecz-kowych statków oceanicznych, których wyjątkowa oferta podróży zapew-nia poznanie najpiękniejszych wysp, znanych portów i ciekawych miast. Dodając, że ten proces odbywa się w warunkach wyszukanej celebry, mor-skiej przygody, najwyższego luksusu i wysoko profesjonalnej oraz empa-tycznej obsługi, to nie można się dziwić wzrostem zainteresowania tym segmentem usług [2, s. 6–20].
3.6. Atrakcyjność świadczenia usług na wyróżniających się 

statkach wycieczkowychJest rzeczą naturalną, że rośnie liczba gigantycznych i luksusowych, spe-cjalistycznych statków wycieczkowych i mimo ich elitarnej oferty, armatorzy coraz częściej otwierają się na możliwości przedstawicieli klasy średniej. To znacząco dynamizuje popyt i powoduje, że na każdym wchodzącym do ruchu 
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statku wycieczkowym pojawiają się coraz bardziej zaskakujące atrakcje. Dla przykładu można podać, że schemat funkcjonalny największych statków wycieczkowych zbliża się do modelu funkcjonowania średnich miast. Poza niemal kompletem oferowania najważniejszych miejskich usług, pojawia się wiele niestandardowych atrakcji opisanych poniżej. Różnorodność i specjalistyczne cechy tych rozwiązań wykazują, że zdia-gnozowanie atrakcyjności i hierarchii podróży morskimi wybranymi statka-mi wycieczkowymi nie jest sprawą łatwą. Bardziej reprezentatywną metodą będzie kompleksowe przedstawienie wybranych wycieczkowych statków morskich i kompleksu komfortu ich usług, co najlepiej zobrazuje fenomen 
tego segmentu oferowania. 

3.6.1.  Harmony of the Seas Spośród wielu morskich statków wycieczkowych na szczególne wyróż-nienie zasługuje Harmony of the Seas (Harmonia mórz), zaliczany do grona największych (fot. 1). zbudowany w 2016 roku jest prawdziwą perłą, a zara-zem w momencie wodowania był największym i najdroższym pasażerskim statkiem na świecie. Statek zaliczany do klasy oasis ma długość 362 m i 70 m szerokości. Jego pojemność przewozowa to 5 479 pasażerów w 2747 kabi-nach obsługiwanych przez 2 115 członków załogi. Koszt budowy przekroczył miliard euro, a portem macierzystym było Nassau, zamienione w krótkim czasie na Fort Lauderdale na Florydzie. Większość swych rejsów realizuje na Morzu Śródziemnym oraz na Karaibach [18]. Charakterystyczną cechą tego statku jest usytuowanie najwyższej klasy usług w bezpośrednim sąsiedztwie kabin. Spacerując w odpowiednich kwa-terach, można zrealizować wszystkie niezbędne zakupy, przeżyć spektakle kulturalne, wziąć udział w zawodach sportowych lub wieczorkach tanecz-nych, spędzić czas w luksusowych restauracjach i barach, rozerwać się na zjeżdżalniach, karuzelach, a nawet tyrolskiej kolejce.Dla zrealizowania tak ambitnego pakietu najwyższej jakości usług, arma-tor zaoferował podróżnym atrakcyjny i wyszukany kompleks urządzeń i roz-rywek. Jest to m.in. 6 ścianek wspinaczkowych, 22 baseny, 6 spa, 15 wanien z hydromasażem, w tym 2 zawieszane nad wodą, 11 zjeżdżalni wodnych, 3 kolejki tyrolskie o długości 24 m, 7 stymulatorów surfowania, 8 teatrów, 
w tym 1 na wolnym powietrzu i 1 w formie lodowiska, 6 kasyn, 61 restaura-

cji, 3 bionic bary, 12 boisk sportowych, m.in. do minigolfa, siatkówki i koszy-kówki, 3 lodowiska, 4 karuzele, studnia wodna do nurkowania o głębokości 
5,4 m, 2 naturalne parki.
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Fot. 1. Harmony of the Seas

Źródło: [19].

Strukturę tej podaży uzupełniają liczne sklepy i punkty niezbędnych w podróży przedmiotów, punkty informacyjne i reklamowe oraz z pamiątka-mi. Legendą obrosły realizowane na tym statku liczne spotkania kapitańskie pasażerów z wybranymi przedstawicielami załogi. Bogata oferta kulinarna i rozrywkowa tych spotkań dopełnia poczucia satysfakcji, dzięki czemu nie-mal wszystkie rejsy cieszą się pełną obsadą.
3.6.2.  Symphony of the Seas Do grupy największych i najatrakcyjniejszych wycieczkowych statków morskich należy także zaliczyć Symphony of the Seas (Symfonia mórz) (fot. 2). Statek, na budowę którego wydano prawie miliard euro, oddano do eksploatacji w 2018 roku. zaliczany do klasy oasis ma 361 m długość i 66 m szerokości, a portem macierzystym jest Barcelona. Na swoje pokła-dy może zabrać 6 680 pasażerów, obsługiwanych przez 2 200 członków załogi. Charakterystyka jego podaży jest imponująca. Do dyspozycji po-dróżnych jest prawie 1 800 kabin, z czego 46 przystosowanych dla osób 
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niepełnosprawnych [20]. Prawie wszystkie kabiny posiadają ważny dla pa-sażera widok na morze. Wizytówką statku jest apartament królewski o po-

wierzchni 142 m2.

Fot. 2. Symphony of the Seas

Źródło: [20].

Wyjątkowego charakteru tej jednostce dodaje zaplecze rekreacyjno-wy-poczynkowe i możliwość zaspokojenia większości ważnych w czasie podróży usług oraz doznań kulturalnych i kulinarnych. W tym zakresie oferowania na uwagę zasługuje wyszukany zestaw urządzeń do realizacji zróżnicowanych oczekiwań pasażerów, możliwość skorzystania z 2 ścianek wspinaczkowych, 2 stymulatorów surfingu, 11 basenów, 10 jacuzzi (z czego 2 zawieszone nad wodą), 3 zjeżdżalni wodnych do głównego basenu, 2 zjeżdżalni typu Ulitmate Abys, 2 teatrów, w tym jednego usytuowanego na wolnym powie-trzu, 2 ośrodków SPA, 20 restauracji, 35 barów, ponadto, kasyna, lodowi-ska, boiska do minigolfa siatkówki oraz koszykówki, karuzeli, studni wodnej o głębokości 5,4 m do nurkowania, parku przyrodniczego, urządzenia do gier laserowych oraz licznych sklepów, miejsc oferowania drinków oraz punktów 



Turystyka i rekreacja. Wybrane zagadnienia

70 

informacji i sprzedaży drobnych upominków przez współpracujące z arma-torem firmy.Jeśli do wyspecjalizowanej bazy doda się wysoce profesjonalną załogę, empatyczną obsługę pasażerów, powszechne gesty celebracji i nobilitacji go-ści, to nie można mieć wątpliwości, że podróż takim statkiem pozostanie na długo niezapomnianą przygodą.
3.6.3.  Casta Toscana Spośród morskich statków wycieczkowych cieszących się najwyższym za-interesowaniem wypada także wyróżnić pływający we włoskiej flocie Costa 
Cruises statek Costa Toscana (fot. 3). Kursujący po najpiękniejszych regio-nach Włoch, cieszy się ogromną popularnością pasażerów. Wyróżnia się neu-tralnym napędem dla środowiska, skroplonym gazem ziemnym LNG. Statek o długości 337 m i szerokości 42 m, zbudowany w 2022 roku, na 17 pokła-dach mieści w 2 661 kabin o pojemności 6338 pasażerów, obsługiwanych przez 1678 członków załogi [21].
Fot. 3. Statek Costa Toscana napędzany LNG

Źródło: [21].
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Struktura i poziom jakości obsługi i oferowanych usług jest niemal iden-tyczny, jak przedstawiony w poprzednim statku wycieczkowym, stąd można pominąć ich szczegółową prezentację. Warto jednak wspomnieć o włoskiej 
atmosferze i temperamencie na balach, spotkaniach towarzyskich i wieczor-nych show, przebiegających w znanym włoskim stylu. Wyróżnikiem jest rów-nież wszechstronna opieka nad dziećmi, co skutkuje udziałem całych rodzin, a rodzicom zapewnia komfort beztroskiego spędzania czasu.znaczącą akceptacją gości cieszy się wyjątkowe show kucharzy przygo-towujących niektóre posiłki na oczach gości. Jeśli do tego doda się klasyczne włoskie menu i cieszące się najwyższym uznaniem trunki, to nie można mieć wątpliwości, że podróż statkiem Costa Toscana pozostanie w pamięci jako wyjątkowa przygoda.
3.6.4.  Wonders of the Seas Podobną pozycję w strukturze wycieczkowych statków morskich ma 
Wonder of the Seas (Cud mórz) (fot. 4). Statek klasy oasis zbudowany we Francji w 2022 roku jest największym statkiem wycieczkowym na świecie, przynależnym do portu macierzystego Nassau-Bahamy. 
Fot. 4. Wonders of the Seas

Źródło: [22].
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Na 16 pokładach mieści maksymalnie 6 988 pasażerów w 2 867 kabinach, których obsługuje 2 300 członków załogi. Jego struktura i jakościowy poziom obsługi oraz podaży usług jest podobny do modelu przedstawianego w po-przednich statkach [22]. Jego wyróżnikiem jest podział przestrzeni na osiem „dzielnic”, w tym cie-szącą się szczególnym zainteresowaniem i popytem „dzielnica apartamento-wa”. Wyróżnia się również szerokim zakresem profesjonalnego świadczenia opieki nad dziećmi oraz posiadaniem parku (Central Park) z ponad 10 tysią-cami prawdziwych roślin.
3.7. Wycieczkowe przewozy statkami DisneyaPrezentując problematykę wycieczkowych podróży morskich, warto rów-nież wspomnieć o interesującej działalności przewozowej statkami Disneya 
i wykorzystaniu w tym segmencie oferowania zaadaptowanej prywatnej wy-
spy Costaway Cay na Bahamach (fot. 5). Przyjmuje ona głównie własne statki, łącznie z zapewnieniem podróżnym wyjątkowego pobytu, wypełnionego magią disnejowskich przygód (fot. 6).Wyspa, poza połową pozostawioną w stanie dziewiczym posiada atrakcyj-ne parki rozrywki, budowle i urządzenia związane z przemysłem filmowym oraz wysokiej klasy infrastrukturę zabezpieczającą wymogi znaczącego ku-rortu. Podróż tym statkiem to początek przygody, która przeradza się w raj-ski urlop z chwilą dotarcia do celu (fot. 7).
Fot. 5. Wyspa Disney Cruise 

Źródło: [23].
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Fot. 6. Castaway Cay

Źródło: [24].

Fot. 7. Prywatna wyspa zmieniona w gigantyczny Aquapark

Źródło: [25].

Niezapomniane przeżycia, szczególnie dla dzieci i dorastającej młodzieży, ale również dla dorosłych są zapewnione już w czasie podróży na wyspę 
(fot. 8). Magiczny rejs, pełen niespodzianek i nowych przygód kultowych postaci Disneya odbywa się statkami Disney Cruise Line [25]. Podróżni przybywa-jący na wyspę odnajdują na miejscu błękitne zatoki z krystalicznie czystą wodą, zaciszne plaże z białym piaskiem oraz niezliczoną liczbę disnejow-skich atrakcji. Do floty Disney Cruise Line należą statki Disney Wonder, Disney Magic, Disney Dream i Disney Fantasy.
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Fot. 8. Sposób reklamy wycieczek Disneya

Źródło: [26].

Do wyspy mogą także docierać inne statki wycieczkowe za zgodą ad-ministracji Disneya. Ten segment morskich podróży nie stanowi jednak konkurencyjnego zagrożenia dla dużych jednostek wycieczkowych, jednak prężnie się rozwija dzięki wykorzystaniu znanej i sprawdzonej marki oraz podaży poszukiwanego zakresu doznań. Lokalna administracja szczyci się kilkoma spektakularnymi osiągnięciami, w tym pocztą z własnymi znacz-kami Disneya, technologią odwróconej osmozy, dzięki której woda morska nadaje się do picia, komunikacją tramwajową i autobusową, lądowiskiem helikopterów, obserwatorium widokowym See for Yourself oraz własnym 
portem liniowym. W perspektywicznych planach zarządu Disneya jest zakupienie nowej wyspy i zbudowanie kolejnego statku „Wish” z wyjątkową ofertą bajkowych animacji, zagospodarowania dostępnej laguny, umieszczając m.in. na jej dnie postacie Myszki Miki i latającego Holendra [26]. Działalność w tym środowi-sku przebiega zgodnie z respektowaniem praw dotyczących ochrony przyro-dy i ścisłej współpracy z lokalnymi artystami. 
3.8. Strategia cenowa w metodzie Case wycieczkowych 

statków morskich

3.8.1. Case statek Costa Smeralda omawiając problematykę morskiej turystyki wycieczkowej warto wspo-mnieć, że w 2022 roku w tym segmencie usług operuje ponad 320 statków z czego na najbardziej ekskluzywnych przewozi się ok. 725 tys. pasażerów. 
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Jest to jedna z najwyżej dochodowych działalności z szacowanym rocznym dochodem sięgającym ok. 35 mld dolarów. Dynamika rozwoju tego zakre-su usług pozwala prognozować, że w 2027 roku te statki będą obsługiwały ponad 1,2 mln pasażerów [27]. Tak kształtujące się wielkości wskazują na potrzebę, chociaż skrótowego, zaprezentowania mechanizmu tworzenia eko-nomicznych efektów.Metodę, która w sposób komunikatywny wyjaśnia źródła generowania dochodów jest Case wybranego statku. W tym miejscu nie istnieje potrzeba dokonania szczegółowego opisu wyposażenia i atrakcji statku. Te atrybuty omówiono wcześniej, zatem stanowią znaną bazę podobną na wszystkich luksusowych statkach wycieczkowych, co powoduje, że można ją przypo-rządkować do wybranego podmiotu, którym w tym przypadku jest statek 
Costa Smeralda. Proponowany tym statkiem wybrany rejs zaprezentowano 

w tabeli 1.

Tabela 1. Przykładowy program rejsu proponowany na dzień 16 grudnia 2022 roku 

Dzień Port Przypłynięcie Wypłynięcie
1 Dubaj (zjednoczone Emiraty Arabskie) - -

2 Dubaj (zjednoczone Emiraty Arabskie) - 23:59

3 Na morzu - -

4 Maskat (Oman) 07:00 -

5 Maskat (Oman) - 17:00

6 Abu Dhabi (zjednoczone Emiraty Arabskie) 18:30 -

7 Abu Dhabi (zjednoczone Emiraty Arabskie) - 20:00

8 Dubaj (zjednoczone Emiraty Arabskie) 05:00

Źródło: [28].Należy wyjaśnić, że podróż odbędzie się w warunkach po zniesieniu ob-ostrzeń związanych z CoViD-19, dzięki czemu istnieje możliwość swobod-nego zwiedzania miast portowych, organizowania wycieczek, względnie spędzenia czasu według własnego wyboru lub pozostania na statku i ko-rzystania z istniejących atrakcji. Taki sposób oferowania ma wpływ na re-alizację strategii cenowej morskich podróży, która stanowi ważny element Case statku. Ceny są tak kalkulowane, aby były akceptowane zarówno przez przedstawicieli bogatej części społeczeństwa, jak i tych, którzy na wycieczkę zbierają cały rok, a nawet dłużej. Pogląd na kształtowanie się tego problemu przedstawiają dane zwarte w tabeli 2.
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Tabela 2. Ceny za podróż statkiem Costa Smeralda z uwzględnieniem jakości kabin 

Data wyjazdu Kabina *Cena [PLN]

16 grudnia 2022 rok Wewnętrzna Basic od 1612zewnętrzna Basic od 2512zewnętrzna z balkonem Basic od 3425

23 grudnia 2022 rok Wewnętrzna Basic od 3768zewnętrzna Basic od 5532zewnętrzna z balkonem Basic od 6218*Podane ceny są gwarantowane przelicznikiem 1 euro = 4.8 PLN (uśredniony kurs NBP w dniu 2022-03-02) i mogą zostać zaktualizowane do 20 dni przed wyjazdem.
Źródło: [28].W tym przypadku zaprezentowano ceny kabin istniejące w dniu realizacji wycieczki, która obejmowała ośmiodniowy pobyt z siedmioma nocami. Cena zawiera zakwaterowanie w określonej kategorii dwuosobowej kabiny z kli-matyzacją, łazienką, telefonem, telewizorem i satelitarnym radiem. obejmuje także pełne wyżywienie, udział we wszystkich pokładowych atrakcjach i im-prezach, koktajl powitalny, galowy wieczór oraz ubezpieczenie na czas trwa-nia rejsu [27]. Cena nie zawiera ewentualnych lotów, transferów, dojazdów do/z portu, napojów poza wymienionymi w umowie i dodatkowych wycie-czek fakultatywnych, które można wykupić na statku. W tej kalkulacji istnieją także zniżki oferowane grupom powyżej 10 osób.

3.8.2. Case Costa Toscana W stosowanej strategii cenowej istotną rolą odgrywa termin realizacji po-dróży. Przykładowy program wycieczki realizowanej w grudniu i styczniu 
2022/2023 statkiem Costa Toscana zaprezentowano w tabeli 3.

Tabela 3. Przykładowy program rejsów proponowanych w grudniu i styczniu 
2022/2023
Lp. Port Przypłynięcie Wypłynięcie
1. Dubaj (zjednoczone Emiraty Arabskie) - -

2. Dubaj (zjednoczone Emiraty Arabskie) - 23:59

3. Na morzu - -

4. Maskat (Oman) 07:00 -

5. Maskat (Oman) - 17:00

6. Abu Dhabi (zjednoczone Emiraty Arabskie) 18:30 -

7. Abu Dhabi (zjednoczone Emiraty Arabskie) - 20:00

8. Dubaj (zjednoczone Emiraty Arabskie)
Źródło: [28].
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Różne terminy realizacji podróży wymagają elastyczności w stosowaniu okresowej strategii cenowej. Najwyższe ceny ustala się na rejsy sylwestrowe i świąteczne, a najniższe od 16 do 23 grudnia, od 1 do 6 stycznia oraz obej-mujące daty 13 stycznia, 20 stycznia i 27 stycznia.Przykładowe ceny biletów statkiem Costa Toscana w czasie podróży roz-poczynającej się w Dubaju zaprezentowano w tabeli 4. Wykazują one wy-sokość ceny istniejącej w charakterystycznych dniach realizowanego rejsu.Należy także zauważyć, że przewoźnik oferuje znacznie wyższe ceny w czasie majowego weekendu, rozpoczynającego się 28 kwietnia. W tym rejsie cena w kabinie wewnętrznej Basic wynosi 5 799 PLN, a w kabinie ze-wnętrznej Basic 6 589 PLN, natomiast w kabinie Basic z balkonem 6 999  PLN.
Tabela 4. Ceny biletów w wyjazdach z Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie) 

Miesiąc Termin Standard kabiny Cena [PLN]

Grudzień 2022
16.12. piątek Wewnętrzna Basic 1 465zewnętrzna Basic 2 445

Z balkonem Basic 3 18023.12 piątek Wewnętrzna Basic 3 768zewnętrzna Basic 4 552

Z balkonem Basic 5 23830.12. piątek Wewnętrzna Basic 4 846zewnętrzna Basic 5 532

Z balkonem Basic 6 218

Styczeń 2023
06.01. piątek Wewnętrzna Basic 1 955zewnętrzna Basic 2 690

Z balkonem Basic 3 18013.01 piątek Wewnętrzna Basic 1 612zewnętrzna Basic 2 690

Z balkonem Basic 3 42520.01 piątek Wewnętrzna Basic 1 612zewnętrzna Basic 2 690

Z balkonem Basic 3 42527.01 piątek Wewnętrzna Basic 1 955zewnętrzna Basic 2 690

Z balkonem Basic 3 425

Źródło: [28].
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Dokonując oceny Case wycieczkowych statków morskich, należy zauwa-żyć, że diametralnie zmienia się zarówno ich wielkość, jak i struktura ofero-wania różnych atrakcji, palety usług i sposobów zabezpieczenia możliwie pełnego pakietu oczekiwań. Środkiem do osiągnięcia tego celu jest budo-wanie niespotykanych dotychczas statków, umożliwiających zrealizowanie najszerszego zakresu wymaganych usług.
3.9. Perspektywy rozwoju turystycznego transportu 

morskiegoRealizowane trendy we współczesnym rozwoju turystyki morskiej wska-zują, że w tym segmencie działalności skoncentrowano uwagę na budowaniu znacząco większych niż dotychczas turystycznych statków wycieczkowych. Przykładem realizacji takiego trendu jest rozpoczęta budowa statku Freedom Ship, którego wymiar i funkcjonalność diametralnie zmienia dotychczasowe skojarzenia związane z turystyką morską.Mimo iż na każdym nowym, wchodzącym do eksploatacji statku poja-wiają się zaskakujące oferty, to zakres ich podaży na statku Freedom Ship przekracza wszystkie dotychczasowe wyobrażenia. Już same wymiary stat-ku szokują i aktywizują wyobraźnię. Statek będzie miał długość 1 317 m (Titanic – 267 m) i szerokość 229 m. Jego przekrój pionowy będzie tworzyć 25 pokładów sięgających wysokości 106 m. Statek będzie mógł przewozić ok. 40 tys. pasażerów, których obsługą zajmie się ok. 20 tys. załoga [29]. Są to liczby charakterystyczne dla średniej wielkości miasta, zatem nie może dziwić, że nazwano go „pływającym miastem” [9, s. 183–186]. istotnymi wy-znacznikami innowacyjności jest pas startowy dla pewnej grupy samolotów oraz lądowisko śmigłowców (fot. 9). Unikatowa będzie również infrastruktu-ra statku. W jej strukturze znajdą się m.in. szpitale, szkoły, banki oraz  kościo-ły, a nawet kostnice [9, s. 184]. Warto wspomnieć, że zalety omawianych stat-ków wykorzystano w aktualnie organizowanych piłkarskich mistrzostwach świata w Katarze. Trzy aktualnie eksploatowane statki wycieczkowe pełnią role luksusowych hoteli zdolnych przyjąć ok. 30 tys. klientów.
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Fot. 9. Makieta statku Freedom Ship 

Źródło: [29].

Budowa statku Freedom Ship jest nie tylko nowinką w strukturze podaży najnowocześniejszych usług w segmencie morskich statków wycieczkowych, lecz wyznacza również jednoznaczny trend perspektywicznego rozwoju tej 
dziedziny turystyki. 

PodsumowanieNiewątpliwie istotną zaletą turystyki morskiej jest funkcja, według której statek stanowiący zarówno środek transportu, jak i miejsce zakwaterowania oraz realizacji wypoczynku może być jednocześnie atrakcją turystyczną. Na wzrost popularności w tym segmencie przewozów ma największy wpływ coraz bardziej rozwinięta sieć połączeń i rosnąca jakość usług oraz większy wybór statków wycieczkowych. Dokonana analiza stanu i kierunków roz-woju turystyki morskiej, z uwzględnieniem strony podażowej i popytowej prowadzi do wniosku, że podróże wycieczkowe są bardzo atrakcyjnym seg-mentem transportu, charakteryzującym się specyfiką ściśle związaną z seg-mentacją rynku i podziałem klientów ze względu na zasobność finansową. o cenie tego rodzaju podróży w największym stopniu decyduje rodzaj kabiny, czas jej trwania (najczęściej 8, 10 lub 11 dni) i okres skorzystania z usług. Podróż wycieczkowym statkiem to nie tylko atrakcyjny sposób zrealizo-wania turystycznych planów, lecz także zabezpieczenie ważnego segmentu 
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usług transportowych oraz budowania lokalnego oraz narodowego potencja-łu gospodarczego. Szczególne korzyści odnoszą nie tylko stocznie budujące nowe statki, lecz także porty, miasta, administratorzy odwiedzanych wysp i regionów oraz turystyczne korporacje. Na każdym z tych odcinków działal-ności narasta konkurencja, wymuszająca coraz wyższą jakość i poszerzanie spektrum podaży coraz bardziej atrakcyjnych usług. Powoduje to również wzrost zatrudnienia, zmniejszając poziom lokalnego bezrobocia. Rosnąca efektywność ekonomiczna tego zakresu usług jest kontrolowana specyficz-nym dla tej branży systemem, w którym istotną rolę odgrywa strategia ce-nowa i case wycieczkowych statków morskich.Nie da się zaprzeczyć, że aktualnie atrakcyjne porty i wycieczki morskie przeżywają wyraźny renesans i są poszukiwaną alternatywą dla turystyki pobytowej na lądzie. W aktualnym zgiełku aglomeracji i zanieczyszczonej atmosfery, turyści poszukują coraz częściej ofert zapewniających relaks na łonie natury, braku przesiadek i przekładania bagażu oraz spędzania czasu 
w radosnej i empatycznej atmosferze z akcentami nobilitacji. Z opinii pasa-żerów wynika także, że pływające po wodzie „hotele” z kompletem luksu-sowych usług są mniej narażone na ataki terrorystyczne niż samoloty lub popularne kurorty. To wszystko powoduje rosnącą atrakcyjność tego modelu spędzania wolnego czasu oraz aktywizuje budowę gigantycznych statków, poszerzania wachlarza usług i stref podróży.
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Rozdział iV
Odnowa biologiczna w sporcie i rekreacji

4. 

Wstęp odnowa biologiczna to dziedzina nieoderwalnie związana z życiem czło-wieka, która z jednej strony jawi się jako naturalny proces regeneracji or-ganizmu w sytuacji zachwiania jego homeostazy spowodowanej wysiłkiem fizycznym czy przeciążeniem psychicznym, z drugiej zaś możemy ją postrze-gać od strony metod i zabiegów przyspieszających restytucję powysiłkową zapewniającą powrót do dyspozycji organizmu do kolejnej pracy czy wysiłku, który zachwiało wcześniej zmęczenie.zmęczenie wysiłkiem fizycznym i umysłowym jest charakterystyczne dla sportu, rekreacji ruchowej czy pracy zawodowej. Jest bardzo ważnym me-chanizmem o charakterze ochronnym w stosunku do mięśni zapobiega ono uszkodzeniu elementów kurczliwych we włóknach mięśniowych i powsta-waniu szkodliwych produktów przemiany materii związanej z nadmiernym wysiłkiem fizycznym [6, s. 41]. zmęczenie jest objawem powszechnym, stanowi przejściowe i naturalne obniżenie zdolności do pracy, powstające w wyniku jej wykonywania. Można je również określić jako stan przejściowego naruszenia równowagi funkcjo-nalnej organizmu w wyniku wykonywania pracy [30, s. 115].Specyfika współczesnego życia człowieka manifestująca się wypełnianiem różnorodnych i licznych ról społecznych oraz zawodowych wymaga zdyna-mizowania wewnątrzustrojowych procesów regeneracji organizmu. Niezależnie czy to profesjonalny sportowiec czy osoba podejmująca tre-ning rekreacyjny albo aktywny zawodowo pracownik fizyczny czy umysłowy 
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– wszyscy wymagać będą planowanej i programowanej odnowy biologicznej, po to aby szybciej się regenerować niż gwarantuje to w swych naturalnych 
procesach organizm.Według Krzystyniaka (2009) w sporcie wyczynowym jako podstawę wy-ników w każdej dyscyplinie uznaje się współdziałanie trzech czynników:

 • treningu sportowego,
 • prawidłowego odżywiania,
 • odnowy biologicznej [23, s. 5].

W niniejszym opracowaniu zostanie scharakteryzowana odnowa biolo-giczna pod kątem stosowania w sporcie profesjonalnym i rekreacji ruchowej 
czyli sporcie powszechnym inaczej zwanym amatorskim. 

4.1. Historia odnowy biologicznejHistoria odnowy biologicznej jest ściśle powiązana z historią fizykote-rapii i balneologii i można ją wywodzić od prozdrowotnego zastosowania wody. Jak pisze Mika (1996) wykorzystywanie przez człowieka od niepa-miętnych czasów leczniczego wpływu wody znajduje swój wyraz u różnych ludów w zachowanych do dnia dzisiejszego obrzędach i zwyczajach rytual-nych, będących echem dawnych, zapomnianych metod leczniczych. Świadczą o tym również zapisy w starożytnych księgach Hindusów, Egipcjan i narodów Bliskiego Wschodu. Kolebką nowocześnie pojętej fizykoterapii i balneotera-pii są ziemie basenu Morza Śródziemnego. Ludy Egiptu, Bliskiego Wschodu, Grecy i Rzymianie przykładali dużą wagę do leczniczego wpływu natural-nych, fizycznych bodźców przyrody. Dowodem tego są opracowane naukowo przez znanych lekarzy starożytności, takich jak Hipokrates (460–380 p.n.Ch.) 
czy Asklepiades z Bitynii (120–56 p.n.Ch.), metody leczniczego wykorzysta-nia światła słonecznego i wody [32, s. 9]. Jak podaje – Małecka i Marcinkowski (2007) tereny posiadające ciepłe źródła stały się celem wyjazdów rzymskich możnowładców, gdzie spędza-

no przyjemnie czas, spotykano ciekawych ludzi. Rzymianie byli prekurso-rami w dziedzinie kąpielisk; budowali je na równi z pomnikami kultury. Upodobania do kąpieli przejęli później Muzułmanie, głównie Arabowie i Turcy. To właśnie Turcy stworzyli nowy typ łaźni znany do dziś pod nazwą łaźni tureckiej. Tradycje rzymskich term kultywowano również w średnio-wieczu [27, s. 140]. W kształtowanie się poglądów dotyczących teorii i praktyki odnowy bio-logicznej istotną rolę odegrał rozwój metod wodoleczniczych. Jak twierdzi 
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Mika 1996 przyczyniły się do tego obserwacje śląskiego chłopa V. Priessnitza (1799–1851) oraz badania naukowe W. Winternitza (1835–1917), które tworzyły podstawy rozwoju metod wodoleczniczych. zostały one rozwinięte przez niemieckiego księdza S. Kneippa (1821–1897), twórcę oryginalnej me-tody wodoleczniczej. Głosił on wyprzedzające jego czas poglądy o konieczno-ści kojarzenia leczniczych polewań wodą z higienicznym trybem życia, die-tą oraz ruchem na świeżym powietrzu. W Polsce poważny wkład w rozwój wodolecznictwa wniósł J. Żniniewicz (1872–1954), który opracował opartą na fizjologicznych podstawach, reflektoryczną metodę polewań [32, s. 11]. 
Upowszechnienie prozdrowotnego wykorzystania wody w formie po-lewań, kąpieli i spożywania wód mineralnych odegrały podróże do „wód” i „zdrojów”.Rozkwit tych wyjazdów nastąpił w XViii i XiX w. Jak pisze i. Gass – w XiX w. bogaci jeżdżą do Karlsbadu, Biarritz, Nicei i Abacji, mniej zamożni zadawa-lają się skromniejszymi zdrojami, których na ziemiach polskich (szczególnie w Galicji) nie brakuje. Do uzdrowisk zaprasza Krynica, Rymanów, Rabka, Szczawnica, Ciechocinek, Nałęczów [13].W dzisiejszych czasach procesy odnowy biologicznej realizowane są także w ramach formuły „Spa” i „Wellness”. Pojęcie „Spa” pochodzi z języka łacińskiego, od zwrotu „Sanus per aquam” – zdrowy poprzez wodę lub „Sanitas per aquas” – zdrowie przez wodę. z ko-lei pojęcie „Wellness” jako dynamiczny stan zmiany, w którym jednostka rozwija się, wznosząc się w kierunku wyższego potencjału funkcjonowania organizmu definiuje amerykański lekarz Dunn [s. 447]. Dobre samopoczu-

cie jednostki na wysokim poziomie (high – level wellness) jest definiowane 
jako zintegrowana metoda funkcjonowania zorientowana na maksymaliza-cję potencjału, do którego jednostka jest zdolna w środowisku, w którym 
funkcjonuje.Definicja ta nie sugeruje, że istnieje optymalny poziom dobrego samopo-czucia, ale raczej, że wellness jest kierunkiem w postępie coraz większego potencjału funkcjonowania. Nie ogranicza też funkcjonowania jednostki do poszczególnych części ciała – mięśni, serca, system nerwowy itd., ale raczej obejmuje całą jednostkę, jako osobowość i całą jej wyjątkowość [8, s. 447].z pojęciem wellness związane jest pojęcie podróży wellness wg. H. Muller, E. Lanz-Kaufman to suma wszystkich zależności i wynikające z nich zjawi-ska z podróży i zamieszkania przez ludzi, którego głównym motywem jest zachowanie lub promowanie zdrowia. Turyści zamieszkują wyspecjalizo-wanym hotelu, który zapewnia odpowiednią fachową przygotowanie i po-dejście oraz indywidualną opiekę. Wymagają kompleksowego pakietu usług 
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obejmującego sprawność fizyczną/pielęgnację urody, zdrowe odżywianie/dieta, relaks/medytacja i aktywność umysłowa/edukacja [34, s. 7].Współcześnie na planowym i programowanym procesie odnowy biolo-gicznej bazują usługi SPA i Wellness w hotelach, w dziennych SPA i Wellness, nowoczesne instytuty czy salony zdrowia i urody, gabinety fizjoterapii czy masażu. odnowa biologiczna jest coraz częściej realizowana w klubach sportowych, gdzie wzrasta jej rola w uzyskaniu wysokich efektów treningu 
wyczynowego.

4.2. Definicje i cele odnowy biologicznejW języku angielskim termin odnowa biologiczna można tłumaczyć jako 
biological regeneration. Z kolei zregenerować oznacza regenerate to osiągnię-cie „nowego życia” lub wigoru [s. 839]. W obcojęzycznej literaturze naukowej dotyczącej sportu odnowa biologiczna funkcjonuje także jako: recovery pro-
cesses in sport, post-exercise recovery techniques or methods [9, s. 1.] odnowa biologiczna w języku angielskim funkcjonuje także jako ter-

min rejuvenate – co oznacza odmłodzić lub rejuvenescene – odmłodzenie [39, s. 840]. Natomiast określenie rejuvenation centre to ośrodek odnowy 
biologicznej.odnowa biologiczna jest rozmaicie definiowana. W definicjach odnowy biologicznej dostrzec można elementy ukazujące jej funkcje w odniesieniu do sportu czy szeroko pojętej rekreacji ruchowej, a także pracy zawodo-wej, która może powodować zmęczenie fizyczne czy psychiczne organizmu człowieka. 

Odnowa biologiczna wg Encyklopedii PWN to procesy mające na celu przy-spieszenie restytucji powysiłkowej, wzmacnianie efektu treningu oraz pod-wyższenie gotowości do pracy fizycznej [14].istotę procesu odnowy biologicznej rozpatrywać można z jednej strony ze względu na szeroki zakres oddziaływań, z drugiej zaś na efekty, do któ-rych mechanizmy odnowy biologicznej prowadzą. Gieremek i Dec (2000) definiują odnowę biologiczną jako szereg oddziaływań pedagogicznych, psy-chologicznych i biologicznych na organizm człowieka w celu przeciwdzia-łania przeciążeniom pracą oraz przywrócenia pełnej sprawności fizycznej motywacji psychicznej zmniejszonej wskutek: wyczerpującej pracy fizycz-nej i umysłowej, przeciążeń lokalnych głównie narządu ruchu, pochorobo-wej rekonwalescencji itp. z wymienionych względów proces ten jest czymś szerszym niż racjonalnie, planowo, stosownie do potrzeb przeprowadzony 
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wypoczynek. Stanowi on ważne ogniwo systemu szeroko pojętej profilaktyki zdrowotnej chorób cywilizacyjnych i przeciążeń sportowych [11, s. 9]. 
Odnowa biologiczna wg. Jasiaka i Jotana (2000) to kompleksowe oddzia-ływanie na organizm, za pomocą różnorodnych środków i zabiegów, w celu przywrócenia pełnej sprawności [15, s. 173]. Jak wskazują Magiera i Walaszek (2003) odnowa biologiczna może być stosowana nie tylko przez sportowców wyczynowych, ale również wszyst-kich, którzy uprawiają sport dla przyjemności. Na proces odnowy biologicz-nej składają się: wypoczynek po wysiłku, masaże ręczne i wodne, kąpiele solankowe, zabiegi fizykoterapeutyczne (sauna, solux, prądy diadynamicz-ne, ultradźwięki, magnetoterapia itd.) oraz zabiegi kinezyterapeutyczne. W sporcie wyczynowym odnowa powinna zapewnić: współdziałanie z pro-cesem treningowym, optymalizację procesów wypoczynkowych, profilaktykę i zmniejszenie skutków urazów oraz rekonwalescencję [26, s. 357]. z kolei Dobrzański T. (1989) zamiast pojęcia odnowa biologiczna używa określenia restytucja powysiłkowa. Charakteryzuje, że jest to bardzo złożony proces, którego przebieg zależy od skojarzenia szeregu czynników i charak-teryzuje się fazowością i różnorodnym w czasie kształtowaniem się rozlicz-nych funkcji ustroju. Najlepsze wyniki restytucji powysiłkowej uzyskuje się przy jednoczesnym zadziałaniu na różnorodne czynności ustroju, zapewnia-jące jego wydolność fizyczną, a także na sferę psychiczną i somatyczną, na narząd ruchu, na układ nerwowy i autonomiczny, a to wszystko w tym celu, aby jak najszybciej usunąć objawy i zmiany uwarunkowane zmęczeniem ner-wowym i fizycznym [7, s. 251]. 
Cele odnowy biologicznej w sporcie, rekreacji ruchowej i pracy zawodo-wej polegają na:

 • zaktywizowaniu i zdynamizowaniu procesów regeneracyjnych orga-nizmu poprzez zabiegi odnowy biologicznej, właściwiwe odżywianie i suplementację,
 • wzmacnianiu efektów treningowych i zapobieganiu przetrenowaniu,
 • zapobieganiu przeciążeniom i chronicznemu przemęczeniu organizmu.Według Klukowskiego i Szyguły (2006) cele i zadania odnowy biologicz-nej. Można je ująć w czterech punktach: 

1. Aktywizacja i optymalizacja procesów wypoczynkowych – ułatwienie i przyspieszenie naturalnych, wewnątrzustrojowych procesów, prowa-dzących do wyrównania zaburzeń powstałych podczas wysiłku fizycz-nego, np. masaż rozluźniający zmęczone mięśnie, automasaż, wyrów-nanie strat wodnoelektrolitowych napojami sportowymi, uzupełnienie 
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strat energetycznych. optymalizacji procesów wypoczynkowych służy także właściwa organizacja treningu, odpoczynku i trybu życia, zmiana klimatu czy właściwa dieta. 
2. Profilaktyka i zmniejszenie skutków powolnych przeciążeń, które po-wstają w narządzie ruchu w wyniku mikrourazów. zmiany te są charak-terystyczne dla poszczególnych dyscyplin sportowych. zastosowanie mają tu różne zabiegi fizykalne, powszechnie stosowane w odnowie 

biologicznej.

3. Hartowanie organizmu na zmiany warunków środowiskowych poprzez aktywizację mechanizmów obronnych i adaptacyjnych, dzięki czemu następuje zwiększenie odporności fizycznej i psychicznej zawodnika. 
4. Doleczanie po obrażeniach doznanych podczas uprawiania sportu (tzw. 

reconditioning, readaptacja) – stosowanie ćwiczeń przywracających czynnościowe możliwości organizmu: kondycję fizyczną oraz psychicz-ną [21, s. 22].
4.3. Mechanizmy powodujące zmęczenie oraz wpływające  

na regenerację organizmuW wyniku pracy: fizycznej lub umysłowej, zaobserwować można pogor-szenie zdolności wysiłkowych, przejawiających się przede wszystkim obni-żeniem intensywności i efektywności pracy. Stan taki związany jest ze zmę-czeniem. Jest to fizjologiczna reakcja ustroju na pracę, swoisty mechanizm obronny organizmu, który chroni go przed zupełnym wyczerpaniem. Najczęściej zmęczenie definiuje się jako przejściowy stan obniżonej zdol-ności do wykonywania pracy (ustępujący po okresie wypoczynku), spowo-dowany wcześniejszą aktywnością lub innymi czynnikami np. hałasem czy niedoborem snu [10, s. 466]. z kolei Kozłowski S. i wsp. (1999) określa zmęczenie to stan organizmu rozwijający się w czasie wykonywania pracy fizycznej lub umysłowej, cha-rakteryzujący się zmniejszeniem zdolności do pracy, nasileniem się odczucia ciężkości wysiłku i osłabieniem chęci, motywacji do kontynuowania pracy [22, s. 311] Natomiast Celichowski i Krutki (2002) twierdzą, że zmęczenie jest sta-nem rozwijającym się podczas wykonywanej pracy fizycznej oraz umysłowej. Natomiast w odniesieniu do aktywności fizycznej charakteryzuje się zmniej-szeniem zdolności do rozwijania siły skurczu [3, s. 96]. 
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Schapiro 2005 wyróżnia 5 różnych typów zmęczenia w klasyfikacji me- 

dycznej:

1. zwyczajne zmęczenie fizjologiczne po nadmiernym wysiłku.
2. zmęczenie jako następstwo osłabionej kondycji fizycznej.
3. zmęczenie nerwowo-mięśniowe związane z uszkodzeniem demielini-zacyjnym włókien nerwowych.
4. zmęczenie psychogenne związane z depresją.
5. zespół zmęczenia przejawiający się uczuciem wyczerpania już po naj-mniejszym wysiłku [36, s. 178].z kolei Malarecki i. (1981) wyróżnia zmęczenie 6 typów zmęczenia: 
1. ostre – występujące po jednorazowych intensywnych krótkich wy-siłkach sportowych. Tę postać charakteryzuje występowanie gwał-townych objawów, z dużymi zmianami funkcjonalnymi ustroju oraz stosunkowo szybki powrót do normy.
2. Przedostre – następuje w wyniku znacznego wyczerpania ustroju wy-siłkiem fizycznym. objawy zmęczenia nie są tak bardzo ostre ale wy-stępują w stosunkowo długim okresie czasu, zanim organizm nie wróci 

do normy.

3. Przewlekłe – w praktyce sportowej nazywane przetrenowaniem. Powstaje w następstwie wielokrotnych powtarzania treningu przy sto-

sowaniu nieadekwatnych przerw wypoczynkowych, co w konsekwen-cji prowadzi do kumulacji objawów zmęczenia, nie likwidowanych po pojedynczych wysiłkach. Cechą charakterystyczną tego stanu jest często niezauważalne narastanie objawów oraz trudno i długotrwałe 
ich likwidowanie.

4. Grawitacyjne – jest następstwem działania sił grawitacji na ustrój, a do-kładniej na aparat ruchu, tj. elementy kostne, stawy, więzadła i przede wszystkim na mięśnie stabilizujące postawę czyli mięśnie antygrawi-tacyjne. To zmęczenie powstaje w wyniku długotrwałego obciążenia statycznego aparatu ruchu będąc skutkiem działania dwóch czynników tj. siły grawitacji i izometrycznych napięć mięśniowych, przeciwdzia-łających sile grawitacji.
5. Narządowe – jest zmęczeniem lokalnym pojedynczych narządów ruchu i nie wywołuje większych zmian w organizmie.
6. Ustrojowe – podlega mu cały organizm. Występuje po wysiłkach an-gażujących większe grupy mięśniowe, więcej narządów lub nawet cały układ ruchowy. Ten rodzaj zmęczenia wywołuje szereg ogólno-ustrojowych zmian, jak np. obniżenie poziomu cukru we krwi, zmiany 
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równowagi kwasowo-zasadowej środowiska wewnętrznego, a głównie krwi [29, s. 108–109]. zmęczenie jest stanem, który dotyczy nie tylko mięśni (tzw. zmęczenie obwodowe), lecz również wielu struktur ośrodkowego układu mięśniowego (zmęczenie ośrodkowe). Jak podkreślają Celichowski i Krutki (2002) zmę-czenie obwodowe zawsze występują łącznie ze zmęczeniem ośrodkowym [3, s. 96] Żołądź (2002) dzieli przyczyny zmęczenie ze względu na rodzaj podejmo-wanego wysiłku fizycznego. W wysiłkach długotrwałych zmęczenie ośrodko-we następuje poprzez duży spadek stężenia glukozy we krwi (hipoglikemia), a także hipertermię związaną z podniesieniem wewnętrznej ciepłoty ciała nawet ponad 40°C. Kolejnym powodem jest toksyczne działanie amoniaku, którego wyraźny wzrost we krwi i pocie stwierdza się w warunkach kryzysu energetycznego. Może również dochodzić do zaburzeń poziomu neurotran-smiterów w mózgu na skutek wzrostu poziomu tryptofanu, będącego prekur-sorem serotoniny (5-HT), która odpowiada za uczucie zmęczenia. z kolei do zmęczenia obwodowego w wysiłkach długotrwałych dochodzi poprzez zu-życie zasobów glikogenu, który najpierw zużywany jest we włóknach wolno kurczących się, a wraz z trwaniem wysiłku zużywane są jego zasoby we włó-kach szybko kurczących się [45, s. 518]. W warunkach kryzysu energetyczne-go mięśni wzrost stężeń ADP (adenozynodifosforanu), AMP (adenozynomo-
nosforanu), IMP (inozynomonofosforanu) oraz amoniaku (NH3) w mięśniach przyczynia się do zmęczenia obwodowego podczas wysiłków długotrwałych. Czynnikiem przyspieszającym zmęczenie podczas tego typu wysiłków może być również odwodnienie organizmu, zwiększona wilgotność powietrza oraz spadek ciśnienia atmosferycznego [45, s. 519]. Natomiast przyczyny zmęczenia w wysiłkach krótkotrwałych o maksy-malnej mocy związane są ze: zwolnieniem tempa produkcji ATP (adenozy-
notrifosforanu) w stosunku do jego zużycia, spadkiem ilości energii uzyska-nej z hydrolizy ATP, zużyciem zasobów fosfokreatyny (PCr) oraz glikogenu (głównie w włóknach typu ii), jak i akumulację w komórkach mięśniowych metabolitów: 

 • Pi (fosforanu nieorganicznego), co skutkuje zmniejszeniem wielkości generowanej siły, 
 • jonów H+, które w warunkach aktywacji glikolizy beztlenowej powo-dują silne obniżenie pH, 
 • ADP (adenozynodifisforanu), który obniża maksymalną szybkość skra-cania mięśni (Vmax), prowadząc do spadku wielkości generowanej mocy,
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 • IMP (inozynomonofosforanu), 
 • NH3 (amoniaku) [45, s. 466–467]. intensywny wysiłek fizyczny powoduje zmiany metaboliczne w central-nym układzie nerwowym (CUN). CUN pobiera w czasie wysiłku mniej tlenu w stosunku do zużywanej glukozy, wpływając na zmniejszenie ilości poten-cjałów czynnościowych w motoneuronach. oznacza to niemożność do podję-cia wysiłku spowodowaną brakiem substratów energetycznych. Dodatkowo wiele wskazuje, że zmęczenie ośrodkowe ma podłoże psychiczne:
 • odczuwane jest szybciej niż zmęczenie obwodowe,
 • odpowiednia motywacja do kontynuowania ćwiczeń, może wydłużyć czas ich trwania pomimo odczucia zmęczenia,
 • właściwy trening może zwiększyć poziom tolerancji na zmęczenie Według tej autorki zmęczenie ośrodkowe i obwodowe występują łącznie [6, s. 41].Utrzymujące się dłużej zmęczenie może charakter zmęczenia przewle-kłego. Wśród przyczyn zmęczenia przewlekłego wg. Kuńskiego (2003) może leżeć w zakłóceniu jednego z podstawowych cyklów biologicznych: pracy, zmęczenia czy wypoczynku [25, s. 130]. Wśród czynników przeciwdziałających przewlekłemu zmęczeniu wyróż-nić można:

1. Sen nocny. Stała pora zasypiania i czas snu. Wypracowanie metody 
szybkiego zasypiania.

2. Racjonalne stosowanie dla aktywnego wypoczynku przerw podczas 

pracy. Przerwy: kilkuminutowe w trakcie dnia pracy, kilkudniowe (so-

botnio-niedzielne), kilkutygodniowe (urlopowe).

3. odpoczynek bierny w czasie dnia, jeżeli wymogi pracy zmusza-ją do intensywnego wysiłku wielogodzinnego przed i po południu. Krótkotrwała drzemka, odpoczynek kontemplacyjny, rozmyślania re-fleksyjne.
4. organizacja i higieniczne warunki wysiłku i pracy.
5. zmiany stylu życia, prowadzące do kreacji zdrowia oraz profilaktyki chorób cywilizacyjnych. zdrowe odżywianie, zmniejszenie stosowania używek. Systematyczna aktywność ruchowa ujęta w reguły treningu 

zdrowotnego.

6. Stosowanie środków zwiększających efektywność wypoczynku i ak-tywności ruchowej, których wybór zależy od indywidualnych celów. Środki naturalne fizyczne (ciepło, zimno, woda, światło, solanki).  
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Masaż, Relaksacja psychiczna. Muzykoterapia. Chromoterapia. Uzupełnienie postępowaniem farmakologicznym w sytuacjach wyjąt-kowych [25, s. 131].W przypadku sportowców mamy do czynienia z przeciążeniami 
(Overreaching) i przetrenowaniem (Overtraining). Przeciążenie (oR) to na-gromadzenie stresu związanego z treningiem i/lub brakiem treningu skutku-jące krótkotrwałym spadkiem wydolności z towarzyszącymi fizjologicznymi i psychologicznymi oznakami i objawami nieprzystosowania, w których przy-wrócenie wydolności może trwać od kilku dni do kilku tygodni.z kolei przetrenowanie (oT) to nagromadzenie stresu związanego z tre-ningiem i/lub brakiem treningu skutkujące długotrwałym spadkiem wydol-ności z towarzyszącymi fizjologicznymi i psychologicznymi oznakami i obja-wami nieprzystosowania lub bez ich występowania, w których przywrócenie wydolności może trwać kilka tygodni lub miesięcy [31, s. 1–2]. Przyczyną zmęczenia przewlekłego sportowców wyczynowych może być zespół przetrenowania przez niektórych autorów nazywany bywa zespo-łem przetrenowania długotrwałego sportowców (Overtraining Syndrome). Według zielińskiej i Szmita 2004 do zespołu przetrenowania dochodzi w wy-niku zaburzeni równowagi między obciążeniami treningowymi podczas wy-siłku fizycznego a wypoczynkiem, czego konsekwencją jest obniżenie lub całkowita utrata formy sportowej oraz wzrost zagrożenia uszkodzeniami narządu ruchu [43, s. 65].Według złotkowskiej i wsp. (2015 wskaźnikami charakteryzującymi ze-spół przetrenowania są: wskaźniki anatomiczne, fizjologiczne, biochemiczne oraz psychologiczne [44, s. 43]. obraz negatywnych konsekwencji wystąpienia zespołu przetrenowania obrazują poniższe dysfunkcje. Anatomicznymi objawami przetrenowania będą niekorzystne zmiany w aparacie kostnym. Wczesne przeciążenie młodego organizmu może skut-kować przyspieszeniem kostnienia, prowadzącym do przerostu masy kost-nej w miejscach przyczepów mięśni oraz do bardzo silnego rozwoju mięśni w wymiarze poprzecznym. zmiany zwyrodnieniowe tarcz międzykręgowych i pogłębienia krzywizn fizjologicznych kręgosłupa mogą być skutkiem zbyt wcześnie rozpoczętych ćwiczeń siłowo-wytrzymałościowych. z kolei w wie-ku dorastania zbyt duże obciążenia wysiłkiem mogą opóźnić lub zatrzymać 
wzrost.Fizjologiczne objawy przetrenowania dotyczą wszystkich narządów i układów. obserwuje się zaburzenia układu krążenia, częste stany zapalne 
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układu moczowo-płciowego, zaburzenia miesiączkowania, zaburzenia żo-łądkowo-jelitowe, nasilenie zmian w trądziku młodzieńczym lub odczuwanie stałego zmęczenia. Skrócenie czasu krzepnięcia i wzrost liczby płytek krwi, obniżenie stężenia hemoglobiny, obniżenie stężenia żelaza, wapnia, gluko-zy, potasu zaliczane są do biochemicznych wskaźników przetrenowania. immunologiczne wskaźniki przetrenowania to obniżenie odporności orga-nizmu, częstsze infekcje(zwłaszcza górnych dróg oddechowych) lub spowol-nienie gojenia się ran.Do psychicznych wskaźników przetrenowania należą zaburzenia łaknie-nia, zmiany nastrojów, chwiejność emocjonalna, lęk przed zawodami, poiry-towanie, uczucie przytępienia, depresja, bezsenność, zmniejszona motywacja oraz duże wahania stopnia koncentracji [43, s. 43].Ponadto jak twierdzą Vetter i Symonds 2010 może powodować zwiększo-ną podatność na wystąpienie kontuzji [39, s. 589].Syndrom przetrenowania może powodować zmęczenie przewlekłe, któ-remu towarzyszy szereg negatywnych objawów fizycznych i psychicznych [43, s. 65]. Krótkoterminowe przetrenowanie jest odwracalne w ciągu kilku dni lub tygodni. z kolei zespół przewlekłego zmęczenie występujące gdy stres fi-zyczny i emocjonalny przekracza indywidualne możliwości radzenia sobie powoduje, że terapia powrotu do fizycznej i psychicznej dyspozycji może potrwać od kilku tygodni do kilku miesięcy [26, s. 79]. Przetrenowaniu towa-rzyszy spadek siły mięśniowej organizmu i ogólnej wydolności, to zaś prze-kłada się na obniżenie wyników osiąganych w uprawianej przez zawodnika 
dyscyplinie sportu, a on sam coraz gorzej radzi sobie z sytuacjami trudnymi związanymi nie tylko ze sportem ale także z innymi aspektami swojego życia [24, s. 91]. Regeneracja i powrót do sił po przetrenowaniu może trwać od kilku tygo-dni do nawet kilku miesięcy [31, s. 2]. Metodą i środkiem zapobiegającym przetrenowaniu jest właściwy odpo-czynek prowadzący do regeneracji organizmu w jego odnowie biologicznej. zespół przetrenowania w piśmiennictwie definiowany jest jako stan po-wstający w wyniku zmniejszenia zapasów glikogenu mięśniowego, nasilenia procesów rozpadu i zahamowania procesów syntezy (czyli tzw. deficytu ana-bolicznego), zaburzeń funkcjonowania układu wydzielania wewnętrznego i autonomicznego układu nerwowego oraz zaburzeń stężenia wolnych ami-nokwasów we krwi. Do zespołu przetrenowania dochodzi w wyniku zaburzenia równowagi między obciążeniami treningowymi a wypoczynkiem, czego konsekwencją 
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jest obniżenie lub całkowita utrata formy sportowej oraz wzrost zagrożenia uszkodzeniami narządu ruchu [43, s. 65]. zespół przetrenowania jak twierdzi Mędraś (2004) określa się jako pa-tologiczne zaburzenia funkcjonowania organizmu charakteryzujące się wy-raźną niezdolnością do wykonywania wysiłku fizycznego oraz tym, że kilku-dniowy typowy wypoczynek nie przynosi poprawy [s. 111].zespół przetrenowania wynika z zaburzenia równowagi między obciąże-niami treningowymi a wypoczynkiem [30, s. 111]. istnieją różne teorie po-wstawania zespołu przetrenowania, jedna z nich zakłada jako główną przy-czynę kumulację mleczanów na skutek dwóch lub trzech treningów dziennie [24, s. 82] inne teorie z kolei uwypuklają jako czynniki zespołu przetrenowania przewlekłe przeciążenia autonomicznego układu współczulnego, przeciąże-nie nerwowo-mięśniowe, metaboliczne, psychologiczne i oraz nadnerczowe [43, s. 68].zmęczenie wysiłkiem fizycznym będzie limitować wydolność fizyczną organizmu postrzeganą jako zdolność do wykonywania intensywnych wy-siłków fizycznych bez oznak szybko narastającego zmęczenia. Szybciej rege-nerować się będzie osoba charakteryzująca się wysoką wydolnością fizyczną organizmu gotowa do podejmowania długotrwałych wysiłków, która w wy-niku podejmowania wysiłków o dużej intensywności po jego zakończeniu szybko wyrówna poziom tętna wysiłkowego do wartości spoczynkowych. Będzie to oczywiście świadczyć o dalszej gotowości do podejmowania ko-lejnych wysiłków fizycznych, w wyniku działania sprawnego mechanizmu 
regeneracji.zmęczenie kojarzymy jako negatywne następstwo wysiłku fizycznego czy psychicznego. W przypadku aktywności fizycznej może mieć ono także cha-rakter pozytywny wtedy, kiedy związane jest z naturalnym procesem, gdy efektem końcowym jest adaptacja i poprawa wydolności zgodnie z zasadą superkompensacji. obejmuje ono fazę zmęczenia podczas wysiłku fizycznego (treningu), a następnie proces regeneracji (odpoczynku) [20, s. 1; 33, s. 1]. Strategia zapobiegania zmęczeniu powinna zatem obejmować: dostarcza-nie do organizmu związków energetycznych i elektrolitów oraz skuteczne nawadnianie organizmu, hamujące rozwój hipertermii (odpowiednia ilość płynów podana w odpowiednim czasie). Skutecznym środkiem spełniającym wymienione kryteria jest płyn, napój izotoniczny, który zawiera węglowo-dany, niezbędne elektrolity (sód) oraz szybko i skutecznie nawadnia orga-nizm. Przyjmowanie płynów powinno odbywać się nie tylko po ćwiczeniach czy też w ich trakcie, ale również przed wysiłkiem. Nawadnianie organizmu 
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powinno rozpocząć się w dzień poprzedzający ćwiczenia. Przed podjęciem wysiłku fizycznego powinno się wypić ok. 500 ml płynu na około 2–3 godz. przed wysiłkiem, następnie na około 10 min przed wysiłkiem około 300 ml płynu. W trakcie wysiłku co 15–20 min 125–250 ml płynu. Po zakończonym wysiłku zalecane jest przyjmowanie płynów co 20 min w ilości 250 ml, tak by w ciągu 4–6 godz. uzupełnić braki wody w ustroju [38, s. 621].Na przemęczenie sportowca wpływ będą mieć nie tylko obciążenie tre-ningowe ale również udział w turniejach i zawodach. Jak donoszą Kenttä, Hassmén (1988) organizm zawodnika w związku z tym może potrzebować nawet do 72 godzin, aby w pełni się zregenerować poprzez odzyskanie ho-meostazy organizmu oraz zneutralizowanie mikrourazów i stanów zapal-nych [20, s. 1].oczywiste jest, że w środowisku sportowym istnieje potrzeba odpowied-nich metod zwiększania tempa regeneracji po męczącym wysiłku fizycznym [35, s. 269].W nowoczesnym ujęciu proces treningu fizycznego winien być aktywnie wspomagany przez właściwie dobrane zabiegi odnowy biologicznej. Konieczność podejmowania właściwych działań z zakresu odnowy bio-logicznej wynika z faktu, że obciążenia treningowe zapisane w planach treningowych mają charakter progresywny, a w związku z tym stopniowo rosną tak, aby zawodnicy poprzez rozwój sprawności fizycznej uzyskiwali coraz wyższą formę sportową niezbędną do skutecznej rywalizacji podczas zawodów. W celu zapewnienia pełnej regeneracji organizmu zawodnika w praktyce treningu sportowego stosuje się krótkie okresy regeneracyjne w formie mikrocyklu (zwykle jest to siedem dni), w których zaplanowane obciążenia treningowe będą się stopniowo zmniejszać. Takie podejście jest formą aktywnego wypoczynku poprzez podejmowanie aktywności fizycz-nej o zmniejszonej częstości jednostek treningowych, a także objętości oraz intensywności treningowej. Brak działań z zakresu szeroko pojętej odnowy biologicznej może narazić sportowca na wystąpienie zespołu przetrenowa-nia oraz przewlekłego zmęczenia [19, s. 463]. Regeneracja jest procesem, w którym ciało wraca pod względem fizycz-

nym i psychicznym do poziomu homeostazy, czyli normalnego stanu. Ramy czasowe regeneracji są również ważne, ponieważ konsekwencje negatyw-nego przetrenowania obejmują kontinuum reakcji przetrenowania od efek-tów krótko do długoterminowych. Sportowiec, który nie zregenerował się w ciągu 72 godzin, prawdopodobnie jest przetrenowany negatywnie i jest w stanie przepracowania. Dla elitarnego sportowca powstrzymanie się od 
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treningu przez ponad 72 godziny jest skrajnie niepożądane, co podkreśla znaczenie dokładnie monitorowanego procesu regeneracji [20, s. 1]. Sportowiec, który nie zregenerował się w ciągu 72 godzin po treningu, prawdopodobnie trenował zbyt ciężko, przez co doświadcza negatywnego przetrenowania i można go uznać za przepracowanego. Ten przedział cza-sowy został wybrany z perspektywy elitarnego sportowca; jeśli do regene-racji potrzeba ponad 72 godzin, jest to zdecydowanie uważane za porażkę w programie treningowym. ostra konkurencja wśród elitarnych sportowców oznacza, że utrata dni treningowych i zakłócony trening (tj. przymusowy odpoczynek przez > 72 godziny) byłyby wyjątkowo niepożądane [20, s. 3]. Wśród różnych podejść ukierunkowanych na regenerację powysiłkową zidentyfikowano cztery główne kategorie: odżywianie i nawodnienie, sen i odpoczynek, relaks i wsparcie emocjonalne, oraz rozciąganie i aktywny wy-poczynek [20, s. 9].Regenerację powysiłkową organizmu przyspieszyć mogą również zabiegi 
odnowy biologicznej.

4.4. Zabiegi odnowy biologicznejzabiegi odnowy biologicznej nie muszą być wyszukane, skomplikowane technologicznie i drogie. Dostąpne są takie, które są proste i każdy może z nich z powodzeniem skorzystać. Mogą być one oparte na rewitalizującym odziaływaniu wody, ciepła (np. sauna), zima (np. krioterapia i morsowanie) czy zaplanowanym, zdrowym śnie podczas, którego organizm w sposób na-turalny się regeneruje. Mogą również opierać się na masażu klasycznym, sportowym czy automasażu. Ważniejszą kwestią od wskazań i zastosowania danego zabiegu od-nowy biologicznej wydaje się właściwa metodyka ich przeprowadzania i umiejętność łączenia różnych metod czy zaplanowania zabiegów odnowy biologicznej w taki sposób aby przeplatały czas treningu sportowego czy 
rekreacyjnego.W tym miejscu zostaną omówione podstawowe zabiegi odnowy biologicz-nej adresowane do sportowców oraz osób podejmujących regularną, syste-matyczną aktywność fizyczną o charakterze rekreacyjnym.Podstawowym zabiegiem regeneracyjnym jest sen. Będzie tak wtedy je-żeli sen będzie właściwie zaplanowany. Według Borbelyego (1989) zasady higienicznego snu powinny być następujące:
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1. Pora spoczynku powinna być stała, Sen jest jednym z rytmów biolo-gicznych i w zasadzie powinien występować w określonym momencie 24-godzinnego cyklu. Nieregularne udawanie się na spoczynek zaburza 
sen. 

2. Godziny wieczorne należy przeznaczyć na odpoczynek i rozrywkę. Wysiłek fizyczny i psychiczny ujemnie wpływa na sen. obfite posiłki nie są wskazane.
3. Nie wolno sypiać w dzień, jeśli chce się uniknąć bezsenności w nocy. Należy powstrzymywać się od drzemki poobiedniej.
4. zakazane są używki takie jak kofeina, nikotyna i alkohol. Mogą one działać pobudzająco na układ nerwowy.
5. Należy sypiać w odpowiednich warunkach. Pokój przeznaczony do spania musi być dobrze wywietrzony, Nie może być w nim za gorąco, Cisza i ciemność sprzyjają zaśnięciu. łóżko powinno być obszerne aby można było swobodnie się ułożyć i zmieniać pozycje.
6. Jeżeli ktoś mimo wszystko nie może w nocy spać, trzeba wstać i zająć się czymś innym, a nie leżeć bezczynnie w łóżku.
7. Długotrwała, uporczywa bezsenność wymaga porady lekarza [2, s. 115]. Powszechnie wiadomo, że dobry sen powinien trwać odpowiednią ilość czasu. Według American Academy of Sleep Medicine, Sleep Research Society [1, s. 591] i amerykańskiej National Sleep Foundation rekomendowany przez ekspertów czas trwania snu jest zróżnicowany, biorąc pod uwagę przedział wieku człowieka. Noworodki (w wieku 0–3 miesięcy) powinny spać od 14 do 17 godzin, niemowlęta (w wieku 4–11 miesięcy) od 12 do 15 godzin, małe 

dzieci (w wieku 1–2 lat) od 11 do 14 godzin, przedszkolaki (w wieku 3–5 lat) 

od 10 od 13 godzin, dzieci w wieku szkolnym (w wieku 6–12 lat) od 9 do 11 godzin, nastolatki (w wieku 13–17 lat) od 8 do 10 godzin, młodzi dorośli (w wieku 18–25 lat) i starsi dorośli (w wieku 26–64 lat) od 7 do 9 godzin, zaś osoby starsze (w wieku ≥65 lat) winny spać od 7 do 8 godzin [12, s. 41]. Według Kuńskiego (2003) kładzenie się do snu o zbliżonej porze i raczej niezbyt późno, sprzyja utrwaleniu szybkiego zapadania w sen. Temperatura powyżej 24°C znacznie pogarsza sen, to samo dotyczy zimnych pomieszczeń o temperaturze poniżej 12°C. Wydaje się, że na sen wpływają również środki dietetyczne. Węglowodany oraz produkty zawierające tryptofan (m.in. mleko, twaróg) sprzyjają zasypianiu i pogłębiają sen. Nadmierne przejadanie się, a także głodzenie w godzinach wieczornych wpływają niekorzystnie na sen [25, s. 132].
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Jak twierdzą Gieremek i Dec (2000) do najczęściej wykorzystywanego do potrzeb odnowy biologicznej działu fizykoterapii należy zaliczyć hydro-terapię czyli wodolecznictwo. W tym celu używa się wody we wszystkich jej stanach skupienia tj. w postaci lodu, cieczy, bądź pary wodnej [11, s. 87]. Według Miki (1996) podstawową rolę w zabiegach wodoleczniczych od-grywa czynnik termiczny. Wpływ bodźców termicznych na ustrój zależy od następujących czynników:
 • natężenia bodźca termicznego, które określa różnica między tempera-turą wody a temperaturą ustroju,
 • okoliczności fizycznych towarzyszących oddziaływaniu na ustrój bodź-

ca termicznego,
 • możliwości termoregulacyjnych ustroju,
 • czasu działania bodźca,
 • zmiany natężenia bodźca w czasie,
 • powierzchni, na którą działa bodziec termiczny,
 • właściwości fizycznych środowiska, które wchodzi w bezpośredni kon-takt ze skórą [32, s. 49].W hydroterapii wg. Gieremka i Deca (2000) rolę odgrywają bodźce zimne i chłodne oraz ciepłe i gorące. Pod wpływem chłodnych zabiegów początko-wo dochodzi do odruchowego zwężenia naczyń skórnych, po czym do ich rozszerzenia w miejscu zadziałania bodźca. Jeśli działanie chłodu czy zimna przedłuża się obserwujemy trzecią fazę działania, polegającą na zwężaniu ar-terioli (najmniejsze tętnice w organizmie) przy rozszerzonych włośniczkach i żyłach (szybkość krążenia w skórze zmniejsza się). Mięśnie szkieletowe reagują na zabieg ochładzania wzmożonym napięciem mięśniowym. Nagłe ochłodzenie całego organizmu zwiększa pobudzenie układu nerwowego współczulnego oraz działa orzeźwiająco, natomiast stopniowo doprowadza do przewagi układu przywspółczulnego, wywołując po zabiegu efekt relak-sacji. ochłodzenie połączone z delikatnym nacieraniem całego ciała gąbką lub rękawicą frotte wskazane jest po dużym przegrzaniu wysiłkowym. Także w stanie znużenia dobrze jest zastosować natrysk chłodny, lecz tym razem z energicznym automasażem. Bardzo korzystny wpływ ma krótkotrwałe ochłodzenie całego ciała rano, rozruch poranny [11, s. 88].z kolei ciepło suche i wilgotne ma duże zastosowanie w zabiegach odna-wiających. Może być aplikowane miejscowo lub ogólnie przy użyciu ogrza-nej wody, parafiny, komór cieplnych itp. Pod wpływem ciepła dochodzi do obwodowego przekrwienia czynnego z rozszerzeniem naczyń włosowatych i połączeń tętniczo-żylnych, wzmożenia przepływu krwi i limfy, zwiększenia 
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wymiany wody, substancji i gazów między przestrzenią wodną komórkową, śródtkankową a naczyniową. Ciepło uwalnia także z tkanek sporą ilość sub-

stancji histaminopodobnych, co utrwala na drodze chemicznej rozszerzenie naczyń. Dzięki zabiegom cieplnym skraca się odruch mięśniowy, otwierają się kapilary śród mięśniowe, następuje szybsze wypłukiwanie produktów przemiany materii, przede wszystkim nadmiernej ilości kwasu mlekowego. Konsekwencją poprawy ukrwienia jest również zwiększony dowóz tlenu 
oraz substancji energetycznych.Także nadwrażliwość i bóle zmęczeniowe układu ruchu ustępują dzięki kojącemu działaniu ciepła na centralny układ nerwowy. Warto jednak wie-dzieć, że prawdziwie głębokie niejako pełnotkankowe przegrzanie miejsco-we możliwe są jedynie przy użyciu aparatów generujących fale elektroma-gnetyczne wysokiej częstotliwości (np. diatermia).Przegrzanie ogólne uzyskujemy w trakcie jak i po zabiegu zastosowanym a całe ciało np. kąpielą wodną całkowitą w wannie, saunie, rzadziej przy uży-ciu różnego typu zawijań czy kocowania [32, s. 89].Nie należy stosować przegrzewań ogólnych (zwłaszcza w wodzie) bezpo-średnio po intensywnym treningu. Bowiem każde tego rodzaju przegrzanie 
prowadzi do powstania dodatkowego stresu termicznego, ze wszystkimi konsekwencjami fizjologicznymi tego stanu. W połączeniu z niewygasłym jeszcze posiłkowym efektem hipertermicznym wywoływać może m. in. za-burzenia w metabolizmie tkankowym, przede wszystkim w ośrodkowym układzie nerwowym. W konsekwencji dojść może do stanu wyczerpania ustroju, a nawet zapaści i utraty przytomności. zwłaszcza w kąpieli gorącej termoregulacyjne reakcje stroju są znacznie ograniczone, gdyż wydzielany przez skórę pot nie wyparowuje w wodzie. zatem, prawidłowy zabieg prze-grzania ogólnego powinien rozpoznać się kąpielą o temperaturze 36–37°C, a następnie stopniowo podwyższać temperaturę do uprzednio zaplanowanej wartości maksymalnej, w której przebywać można 3–5 min. Głowę okłada się zimnym kompresem dla ochrony przed nadmiernym przekrwieniem, gdyż naczynia mózgu zachowają się podobnie jak skórne tzn. ulegają rozszerzeniu (prawo Dastre-Morata). Po zabiegu przegrzania należy stopniowo ochładzać ciało pod natryskiem, a następnie wypoczywać 30–50 min w pozycji leżącej [32, s. 90].Wśród zabiegów hydroterapii stosowanych w sporcie i rekreacji rucho-wej wyróżnić można kąpiele cieple (34–37°C), całkowite lub półkąpiele (do wysokości łuków żebrowych). Ten rodzaj kąpieli wg. Gieremka i Deca (2000) sprzyja rozluźnieniu mięśni, działa uspokajająco, wywołuje oddalony w cza-sie efekt wagotoniczny (stan wzmożonego napięcia nerwu błędnego, który 
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skutkuje zwolnieniem akcji serca i rytmu oddechowego oraz obniżeniem tęt-niczego ciśnienia krwi). Po zabiegu w celu nasilenia wymienionych reakcji zalecane jest kocowanie. Czas zabiegu 15–20 minut. Kąpiele ciepłe wskazane są szczególnie po ćwiczeniach siłowych i szybkościowo-siłowych, ponadto w innych stanach o wzmożonej pobudliwości, bezsenności, bólach zmęcze-niowych i związanej z tym nadwrażliwości na bodźce mechaniczne. Po za-biegu wskazany jest wypoczynek bierny oraz masaż klasyczny uspokajający (techniką głaskania, wstrząsania, potrząsania) lub wibracyjny masaż apa-raturowy. inną formą kąpieli cieplnych są z kolei kąpiele ciepłe solankowe, które przygotowuje się przez dodanie do wody w zależności od pojemności wanny od 1 do 4 kg soli kąpielowej np. iwonickiej, ciechocińskiej, soli ku-chennej nieoczyszczonej lub 1–5 litra ługu solankowego. W zależności od stę-żenia soli dzieli się je na kąpiele solankowe słabe, o stężeniu 0,5–1% (1–2 kg soli na wannę) i kąpiele solankowe silne, o stężeniu 2–3% (2–4 kg soli na wannę). Kąpiele te trwają zazwyczaj 10–20 min [11, s. 91].Działanie kąpieli solankowej, poza czynnikiem termicznym, głównie pole-ga na drażniącym wpływie soli wnikającej do naskórka oraz ujść gruczołów polowych, wywołuje silny odczyn ogólny, oddziałując ogólnowzmacniająco [32, s. 91].okazuje się, że kąpiele gorące (38–40°C) całkowite i półkąpiele mogą skutecznie zastąpić zabieg łaźni fińskiej (sauny). Stosuje się je kilka dni po intensywnych treningach lub zawodach z dużą eksploatacją układu ruchu i zakwaszeniem mięśni. zabieg rozpoczyna się od kąpieli w temperaturze 36–37°C stopniowo podnosząc ciepłotę wody do 40°C lub w zależności od 
tolerancji ustrojowej. W maksymalnej temperaturze wody zawodnik prze-bywa 3–5 minut. Po kąpieli stosuje się ochładzanie ciała pod natryskiem, a następnie zalecamy 30–40-minutowy wypoczynek w pozycji leżącej. Kąpieli gorącej nic wolno aplikować do 2 godzin po wysiłku oraz bezpo-średnio po intensywnym wysiłku, podobnie jak większość zabiegów prze-grzewających optymalnie, kąpiel gorąca zalecana winna być po południu lub wieczorem w dniu beztreningowym [s. 93].Mika (1996) wyróżnia wśród kąpieli ciepłych także kąpiele kinezytera-peutyczne. W kąpieli tej wykorzystuje się odciążające i oporowe działanie wody wespół z ćwiczeniami gimnastycznymi. Temperatura wody podczas kąpieli kinezyterapeutycznych powinna wynosić od 34 do 37°C. Temperatura wody w basenie kąpielowym powinna być zbliżona do obojętnego punktu cieplnego skóry. Nie może być ona zbyt wysoka, ponieważ w trakcie wy-konywania ćwiczeń czynnych chory wytwarza ciepło. Niezależnie od tego ciepła woda powoduje rozszerzenie obwodowych naczyń krwionośnych, 
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szczególnie silnie wyrażone przy wykonywaniu ruchów, oraz zmniejszenie napięcia mięśni [32, s. 60]. Tak więc temperatura wody w basenie powinna być przystosowana do stanu układu krążenia osoby poddanej zabiegowi od-nowy biologicznej oraz celu prowadzonych z nim ćwiczeń.W basenach, w których prowadzi się ćwiczenia z dziećmi, temperatura wody powinna być o 2–3 stopnie wyższa od stosowanej dla dorosłych [32, s. 61].Kolejnym zabiegiem hydroterapeutycznym mogącym mieć zastosowanie w odnowie biologicznej osób aktywnych ruchowo jest kąpiel o temperatu-rze wzrastającej, inaczej wg Schweningera-Hauffego. Jak twierdzi Mika 1996 zabieg ten polega na kąpieli kończyn górnych lub dolnych w wodzie, której 
temperatura wzrasta stopniowo w czasie zabiegu od 35 do 42°C.Kąpiel taką wykonuje się w warunkach takich aby temperatura wody wzrastała o jeden stopień w czasie 2–3 minut. łączny czas zabiegu wynosi od 15 do 25 minut, Po upływie 10–15 min od chwili rozpoczęcia zabiegu występuje u osoby poddanej zabiegowi uczucie ciepła, zaczerwienienie skóry i pocenie się.Można wykonywać kąpiele jednej lub obu kończyn. Kąpiele o temperatu-rze stopniowanej wskazują korzystny wpływ na czynność serca i obniżają ciśnienie krwi, co jest szczególnie ważne u osób z nadciśnieniem tętniczym [32, s. 61].Kąpiele mogą być łączone z masażem strumieniem wody wówczas mó-wimy o hydromasażu lub masażu podwodnym. Tą formę zabiegu odnowy biologicznej jak twierdzi Ciechanowska i wsp. (2014) wykonuje się na ciele zanurzonej osoby, używając strumienia wody z węża pod ściśle dawkowa-nym ciśnieniem 2–4 atmosfer. Hydromasaż wykonuje się w specjalnie wy-posażonych wannach. odmianą masażu podwodnego jest masaż wirowy (wirówka). Taki masaż wykonuje się poprzez działanie wirującej wody na zanurzoną w niej kończynę [4, s. 247]. Temperatura wody używanej do ką-pieli wirowej jak podaje Mika (1996) waha się w zależności od wskazań od 32 do 40°C. Czas zabiegu wynosi 15–20 min [32, s. 63].Masaż podwodny to bardzo skuteczna i nowoczesna odmiana masażu leczniczego o wszechstronnym zastosowaniu. Dużą zaletą masażu pod-wodnego jest możliwość masowania ciała mieszanką wody i powietrza, co w połączeniu z ciepłą kąpielą pozwala na osiągnięcie doskonałych rezulta-tów higienicznych i terapeutycznych. Hydromasaż dzięki termicznemu i hy-drostatycznemu działaniu wody ma większą siłę oddziaływania niż masaż klasyczny. Hydromasaż oprócz tego, że działa korzystnie na skórę, uelastycz-nia ją i ujędrnia, usuwa zmęczenie, regeneruje siły, uaktywnia wewnętrzne 
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procesy metaboliczne, wpływa tonizująco na układ nerwowy i korzystnie na psychikę człowieka [4, s. 247]. 
Kolejnym zabiegiem stosowanym w odnowie biologicznej jest saunowa-nie w saunie suchej inaczej zwanej fińską. Według Miki (1996) jest to kąpiel w gorącym powietrzu o nieznacznej wilgotności, w którym okresowo wystę-puje jej krótkotrwałe zwiększenie. W czasie tej kąpieli stosuje się również niskie temperatury do chłodzenia ciała zimną wodą i powietrzem [32, s. 32]. Według Ciechanowskiej i wsp. (2014) ogólne działanie sauny polega na pobudzeniu gruczołów dokrewnych i stymulacji układu odpornościowego, regulacji pracy autonomicznego układu nerwowego, rozluźnieniu napiętych mięśni, zrostów i poprawie ruchomości stawów. Sauna powoduje oczyszcze-nie skóry ze złuszczającego się nabłonka i pobudza gruczoły potowe oraz warstwę rozrodczą naskórka. Następuje wzrost ukrwienia i przemiany ma-terii w mięśniach oraz zwiększenie ich siły. odprężenie, hartowanie, wypo-czynek oraz podnoszenie odporności organizmu to najważniejsze cele dla wszystkich korzystających z kąpieli w saunie [4, s. 243].omawiany zabieg ciepłoleczniczy stanowi w opinii Miki (1996) szczegól-ny rodzaj kąpieli, w której oprócz odgrywających podstawową rolę zmian temperatury występują również zmiany wilgotności powietrza, natężenia pola elektrycznego oraz obniżone ciśnienie parcjalne tlenu. Saunę pobie-ra się w specjalnie do tego celu przystosowanym pomieszczeniu, zwanym komorą sauny. Podstawowym urządzeniem zabiegowym jest piec zwany „ogniskiem sauny” [32, s. 32]. W piecu tym specjalne grzałki elektryczne ogrzewają do temperatury ok. 200°C umieszczone w nim kamienie, które udzielają ciepła otoczeniu. W czasie kąpieli kamienie te polewa się spora-dycznie wodą (0,25–0,75 l), co powoduje krótkotrwałe zwiększenie zawarto-ści pary wodnej w powietrzu komory sauny. Powstające w ten sposób zwięk-szenie wilgotności względnej powietrza do ok. 70% wywołuje zwiększone przegrzewanie osoby korzystającej z kąpieli, spowodowane utrudnieniem parowania potu. omawiany efekt nazywa się zwykle „uderzeniem pary wod-nej”, a w Finlandii, ojczyźnie sauny, nosi on nazwę „Loyly”. Dodać należy, że w czasie „uderzenia pary wodnej” zachodzi krótkotrwałe (3–5 min) znaczne zwiększenie natężenia pola elektrycznego w komorze sauny. Jeśli w poda-nych uprzednio warunkach temperatury i wilgotności powietrza sauny na-tężenie pola elektrycznego wynosi średnio 100–120 V/m, to po uderzeniu wodnym ulega on zwiększeniu do wartości 2000–3000 V/m. zarówno tem-peratura powietrza w komorze sauny, jak i jego wilgotność względna zależą od wysokości. Najwyższa temperatura występuje pod sufitem, zaś najniż-sza na poziomie podłogi. odwrotnie zachowuje się wilgotność powietrza, 



IV. Odnowa biologiczna w sporcie i rekreacji

103

która jest największa nad podłogą, zaś najmniejsza pod sufitem. zależnie od wysokości różnice temperatury i wilgotności są duże. Jeśli np. pod sufitem temperatura powietrza osiąga 100°C, a jego wilgotność względna 2–6%, to nad podłogą temperatura wynosi tylko 40°C, a wilgotność względna 20–60% [s. 33]. W sąsiedztwie sauny usytuowane są zwykle: natryski, basen pływac-ki, wanna z zimną wodą oraz wypoczywalnia. Metodyka saunowania związa-na jest z naprzemiennym nagrzewaniem i ochładzaniem ustroju. W zabiegu tym można zatem wyróżnić dwie fazy nagrzewania i ochładzania. Ponieważ każda z faz trwa od 5 do 12 min, stąd łączny czas sauny wynosi średnio od 10 do 25 minut. Przyjmuje się zasadę, że z sauny można korzystać dopiero po upływie 1 godziny od ostatniego posiłku. ze względów higienicznych należy przed zabiegiem saunowania, umyć ciało pod ciepłym natryskiem, a następ-nie osuszyć skórę ręcznikiem [32, s. 33]. W obydwu fazach sauny obowiązują odrębne zasady postępowania. Faza nagrzewania. Po wejściu do sauny osoba biorąca kąpiel układa się na ławie w pozycji leżącej lub siedzącej, najlepiej 
w siadzie skulnym. W wypadku dobrego znoszenia wysokiej temperatury w czasie nagrzewania można się przenieść na wyżej położone ławy, zwięk-szając w ten sposób oddziaływanie ciepła na ustrój. Pod ciało należy podłożyć suchy ręcznik. Polewanie wodą kamieni sauny, wzmagające dodatkowo efekt przegrzania, stosuje się w zależności od zdolności przystosowania się danej osoby do wysokiej temperatury. Może być ono wykonywane już w czasie pierwszego wejścia lub też dopiero w następnych. W celu zwiększenia odczy-nu ze strony naczyń krwionośnych skóry, w tej fazie zabiegu można stosować rozcieranie specjalnymi szczotkami lub też „chłostanie” cienkimi gałązkami brzozy. Kolejna faza to ochładzanie. W tym etapie stosuje się różne sposo-by, takie jak wyjście na świeże powietrze, polewanie, zanurzenie w basenie z zimną wodą (zwykle o temperaturze nie niższej od 18°C), poddanie się na-tryskowi lub rozcieranie śniegiem. Należy pamiętać, że zanurzenie w zimnej wodzie może spowodować znaczne podwyższenie ciśnienia krwi, stąd zabieg ten można stosować tylko u osób ze sprawnym układem krążenia. W celu zwiększenia efektu chłodzenia, w tym również dróg oddechowych, stosuje się specjalny sposób oddychania, polegający na wydłużeniu fazy wydechu. Dzięki takiemu postępowaniu w czasie wdechu wnika do płuc większa obję-tość powietrza. Należy pamiętać, że ochładzanie ustroju nie może być gwał-towne, bowiem takie postępowanie może wywołać niekorzystne odczyny. Po ochłodzeniu wskazane jest ogrzanie stóp ciepłą wodą. Po zakończeniu fazy ochładzania należy umyć skórę chłodną wodą bez stosowania mydła. Po dokładnym osuszeniu skóry ręcznikiem przystępuje się do. kolejnej fazy nagrzewania. łączny czas fazy ochładzania nie powinien być dłuższy od 12 
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minut. Należy pamiętać, że warunkiem prawidłowego przeprowadzenia sau-ny jest zarówno dobre przegrzanie, jak i należyte ochłodzenie. Po zakoń-czeniu sauny stosuje się zwykle chłodną kąpiel, a następnie 20–30-minu-towy wypoczynek, w czasie którego wskazane jest wypicie umiarkowanej ilości wody mineralnej. Można również wypić sok owocowy lub warzywny. Szczególnie polecany jest sok pomidorowy, ze względu na dużą zawartość potasu. Przeciwwskazane jest spożywanie napojów alkoholowych zarówno przed, jak i po zakończeniu sauny. W czasie jednego seansu sauny stosuje się zwykle dwa lub trzy kolejne wejścia do gorącej komory. Do utrzymania dobrej ogólnej kondycji wystarcza jeden zabieg sauny w tygodniu [32, s. 34].W sporcie saunę stosuje się zazwyczaj 1–2 razy w tygodniu, rzadziej częściej temperatura wnętrza wynosić powinna 80–100°C, a wilgotność względna 15%. Czas przebywania w saunie zależy od temperatury użytej do tego zabiegu, wilgotności i zdolności adaptacyjnych zawodnika. zwykle nic powinien on być dłuższy niż 12 minut. Dobrym kryterium doboru czasu przebywania w saunie może być fakt wystąpienia pierwszych obfitych potów na czole, mostku, w okolicach pachwin i pach. Po wyjściu z sauny zaleca się ochłodzenie ciała oraz 30-minutowy wypoczynek bierny. Poza typową tech-niką zabiegową, w sporcie korzysta się również z krótkich 5-minutowych pobytów w saunie, traktowanych jako uzupełniająca forma rozgrzewki. zabieg sauny najlepiej podejmować kilka lub kilkanaście godzin po ostat-nim treningu. Można też stosować saunowanie w dniach wolnych od ob-ciążeń treningowych. ze względu na częste występowanie pozabiegowego przejściowego efektu osłabienia, głębokiego rozluźnienia, pogorszenia szyb-kości reakcji i koordynacji nerwowo-mięśniowej nie należy korzystać z sauny w dniu poprzedzającym trening szybkościowy lub też techniczny, jak również do dwóch dni przed zawodami sportowymi [11, s. 94]. Według Czamary i wsp. (2014) saunowanie można traktować jako dodat-kowy trening o charakterze wytrzymałościowym, ze znacznym obciążeniem mechanizmów termoregulacyjnych ustroju układu sercowo-naczyniowego. W wyniku wielokrotnych kąpieli (6–8 pobytów w ciągu 3–4 tygodni) docho-

dzi do zjawiska aklimacji tj. adaptacji ustroju do sztucznie wytworzonych warunków występujących w saunie. Właściwie stosowana w technologii treningu strategia zabiegów w saunie (1–2 razy w tygodniu) istotnie po-prawia zdolności ustroju do wykonywania wysiłków wytrzymałościowych, zwłaszcza w gorącym otoczeniu, jak również przyspiesza przyśpiesza proce-sy regeneracji powysiłkowej, szczególnie w treningu z udziałem dużych grup mięśniowych. Efekty ogólnoustrojowe wynikające z jednorazowego pobytu w saunie utrzymują się ok. 3,5 godz.
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U sportowców zaaklimatyzowanych obejmuje ona przeciętnie dwa, rzadziej trzy 15–20 minutowe pobyty w saunie, podczas których powłoki ciała ogrzewane są suchym powietrzem o temperaturze 80–120°C (w naj-wyżej położonej części sauny) i wilgotności względnej 5–15%. Przeważnie w 4–5 minucie przed zakończeniem sesji rozżarzone kamienie pieca elek-trycznego polewa się wodą o objętości 250–500 ml. Daje to szybki wzrost wilgotności w kabinie rzędu 70±5%, gwałtowne uderzenie ciepła (pary wod-nej) i 20-krotny wzrost natężenia pola elektrycznego. Po każdym pobycie w saunie stosuje się kilku lub kilkunastominutowe schłodzenie całego ciała. Czas ochładzania trwa przeciętnie 5–12 minut i zależy on od wieku, budowy ciała, stopnia przegrzania sportowca. Po ostatnim ochładzaniu ciała zalecane jest spłukanie powłok skórnych letnią wodą i w trakcie biernego odpoczynku stopniowe uzupełnianie pły-nów (najlepiej napojami izotnicznymi) w objętości o kilkanaście procent większej niż wielkość odwodnienia organizmu w saunie, którą można okre-ślić na podstawie spadku masy ciała. Nie zaleca się sportowcom zażywania sauny do 48 godz. przed zawodami bądź treningami fizycznymi o zwiększo-nych obciążeniach wysiłkowych. zbyt duże obniżenie zasobów wody w organizmie pogarsza w pierwszej kolejności zdolności termoregulacyjne ustroju, upośledzając utratę ciepła na drodze parowania [5, s. 304]. Działanie sauny na ustrój polega głównie na obciążeniu mechanizmów termoregulacyjnych i wywołaniu następczych zmian odczynowych w całym ustroju. zmiany te zależą od fazy zabiegu. W fazie nagrzewania w saunie panuje wysoka temperatura, która działa na skórę i błonę śluzową dróg od-dechowych. Bezpośrednim tego następstwem jest podwyższenie przemiany materii, średnio o 11%. zwiększone wydzielanie potu, będące podstawo-wym elementem mechanizmu ochładzania ustroju, rozpoczyna się dopie-ro po upływie ok. 3 minut od rozpoczęcia nagrzewania i osiąga maksimum po 10 minutach. Przy wydzielaniu potu na poziomie 20–30 g/min zwiększa się ono o ok. 10 g. Utrata wody wydzielonej z potem jest znaczna i wynosi zwykle 400 do 800 ml, a w wypadku szczególnie intensywnego obciążenia cieplnego może nawet sięgać 2000 ml. Pojawiający się w opinii publicznej pogląd o odchudzającym wpływie sau-ny jest fałszywy. Ubytek ciężaru ciała na skutek saunowania jest chwilowy 
i spowodowany wydzielaniem wody wraz produktami przemiany materii w związku z poceniem się. zachodzące w tej fazie zabiegu intensywne oddziaływanie cieplne powo-duje znaczne przegrzanie ustroju. Temperatura wnętrza ciała może osiągnąć 
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39°C, a temperatura powierzchni skóry nawet 42°C. Powrót do temperatury normalnej występuje dość wolno. Wysoka temperatura powietrza oddziału-je równie intensywnie na układ oddechowy. Występuje przyspieszenie od-dychania do 24–36 oddechów na minutę. zwiększa się również pojemność życiowa płuc i minutowa pojemność oddechowa. W wyniku znacznej hiper-wentylacji dochodzi do obniżenia we krwi ciśnienia parcjalnego dwutlenku węgla oraz podwyższenia ciśnienia parcjalnego tlenu. W fazie tej zwiększa się również wydzielanie gruczołów błony śluzowej dróg oddechowych [s. 35]. zmniejsza się natomiast napięcie mięśni gładkich oskrzeli, co zmniejsza opo-

ry oddechowe. Analizując działanie sauny na organizm człowieka, należy szczególnie podkreślić presję fazy ogrzewania na układ krążenia. Występuje w niej bo-wiem znaczne rozszerzenie naczyń krwionośnych skóry, a jednocześnie, zwę-żenie ich we wnętrzu ciała, co powoduje w efekcie przemieszczenie krwi na obwód. Powoduje to oczywiście upośledzenie ukrwienia i dostawy tlenu do tkanek i narządów głębiej położonych. zmiany te jednak uważa się za korzystne, bowiem wyzwalają one mechanizmy adaptacyjne, wyrażające się między innymi: zwiększeniem liczby krwinek czerwonych, usprawnieniem gospodarki tlenowej oraz zwiększeniem liczby czynnych naczyń włosowa-tych w narządach wewnętrznych i mięśniach. Przegrzewanie w komorze sauny wpływa również na czynność serca. Częstość akcji serca wzrasta do 100–120/min, zwiększa się pojemność minutowa oraz prędkość przepływu krwi w naczyniach. opory obwodowe krążenia ulegają zmniejszeniu, głównie z powodu rozszerzenia i zmniejszenia napięcia naczyń obwodowych oraz otwarcia połączeń żylno-tętniczych. Amplituda ciśnienia krwi ulega zwięk-szeniu dzięki obniżeniu wartości ciśnienia rozkurczowego. Należy pamiętać jednak, że długie przebywanie w saunie o bardzo wysokiej temperaturze prowadzi do podwyższenia ciśnienia skurczowego krwi. Przegrzanie wy-wiera również wpływ na czynność wydzielniczą nerek. Po pobycie w saunie ulega zwiększeniu wydzielanie przez przysadkę hormonu adrenokortykotro-powego, jak również kortyzolu i amin katecholowych przez nadnercza, które ustępuje po kilku lub kilkunastu godzinach. Systematyczne stosowanie sauny pobudza wydzielanie wewnętrzne, szczególnie hormonów kory nadnerczy. zwiększenie wydzielania kortyzolu podwyższa wydolność wysiłkową [s. 36]. Według Gieremka i Deca (2000) saunę traktuje się jako zabieg ogólnie odprężający i wzmacniający (hartujący). Szereg powstałych odczynów ustro-jowych utrzymuje się do 3,5 godzin, a po 12-godzinnym wypoczynku we-dług niektórych autorów, stwierdza się, przyspieszenie procesów myślenia i kojarzenia oraz zwiększenie przerzutności uwagi. istotnym dla treningu 
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jest także fakt zwiększania się liczby kapilarów w mięśniach i narządach wewnętrznych oraz poprawa gospodarki tlenem [11, s. 93]. Są to przejawy korzystne dla adaptacji do wysiłków wytrzymałościowych.W dyscyplinach sportowych, w których obowiązują kategorie wagowe, w przypadku przekroczenia limitu wagi przez sportowców stosunkowo czę-sto dąży się do szybkiej redukcji masy ciała poprzez pobyt w saunie i od-wodnienie ustroju. Postępowanie takie w żargonie sportowym nosi nazwę „zbijania wagi”. Nie jest to jednak korzystne dla organizmu sportowca, gdyż przy dużej utracie masy ciała może prowadzić do poważnych zaburzeń funk-cjonalnych, obniżenia poziomu wydolności fizycznej, zaburzenia homeostazy 
i niekontrolowanego spadku formy sportowej.zbyt duże obniżenie zasobów wody w organizmie pogarsza w pierwszej kolejności zdolności termoregulacyjne ustroju, upośledzając utratę ciepła na drodze parowania [18, s. 304]. Saunę można jednak traktować jako jeden z najefektywniejszych środ-ków sprzyjających restytucji powysiłkowej przy zmęczeniu dużych partii mięśniowych. Ponadto, odgrywa sporą rolę w profilaktyce przeciążeniowej narządu ruchu [s. 94].Po treningach wyczynowych i rekreacyjnych zaleca się stosowanie masa-żu klasycznego lub sportowego. Masaże te mogą mieć charakter całościowy albo częściowy. Masaż jest to świadome oddziaływanie energią mechaniczną w formie sprężystego odkształcania na tkanki miękkie i narządy. Funkcją masażu jest: 

 • zwiększenie elastyczności i przesuwalności masowanych tkanek, 
 • zwiększenie przepływu krwi w obrębie skóry i mięśni, powodujący jednocześnie wzrost temperatury masowanych tkanek oraz poprawę zaopatrzenia ich w składniki odżywcze i tlen, 
 • oddziaływanie na autonomiczny układ nerwowy, w wyniku którego poprzez zwiększenie aktywności przywspółczulnej dochodzi do obni-żenia ciśnienia tętniczego krwi, częstości skurczów serca oraz wzrostu uwalniania endorfin, 
 • zmniejszenie pobudliwości nerwowo-mięśniowej na skutek obniżenia tonusu spoczynkowego mięśni, poprzez ucisk na masowane tkanki dochodzi do pobudzenia szybkich włókien nerwowych, a blokowanie wolniejszych włókien przewodzących bodźce bólowe, płynące do mó-zgu są blokowane przez bodźce dotykowe wywołane przez masaż, 
 • obniżenie poziomu lęku, 
 • zmniejszenie odczucia napięcia i zmęczenia, 
 • łagodzenie stanów niepokoju i nerwowości [18, s. 341].
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Celem masażu sportowego według Walaszka 2003 jest zapobieganie ob-jawom patologicznym, które mogą powstać w wyniku dużych przeciążeń wy-stępujących w sporcie wyczynowym. Masaż sportowy spełnia następujące 
funkcje:

 • rozgrzewającą; przygotowującą do treningu lub zawodów,
 • regenerującą; przyspieszając powrót organizmu po dużym wysiłku do stanu wyjściowego,
 • leczniczą; wspomagając leczenie urazów powstałych podczas treningu czy zawodów.Masaż sportowy czerpie techniki z masażu klasycznego. Podczas masażu stosuje się dłuższe i bardziej energiczne i silniejsze rozcieranie, ugniatanie, oklepywanie i wyciskanie [41, s. 42].Aby masaż spełniał swoje zadania, należy stopniowo zwiększać czas jego trwania, jak również intensywność bodźców. Masaż sportowy w zależności od zadań jakie ma spełniać dzieli się na:
 • podtrzymująco-kondycyjny; ma za zadanie utrzymać sprawność fizycz-ną zawodnika w czasie przerw w regularnych w treningach,
 • przedwysiłkowo-zapobiegawczy (startowy); stanowi uzupełnienie rozgrzewki i należy wykonać go 5 minut przed startem w zawodach. Szczególną uwagę zwraca się na okolice stawów i ścięgien przechodzą-cych w brzuśce mięśniowe.
 • międzywysiłkowy-regeneracyjny; przeprowadza się w przerwach w intensywnym treningu lub w startach. 80% czasu masażu poświęca się na masaż grzbietu i karku oraz grup mięśniowych najmniej ob-ciążonych. 20% czasu poświęcić należy na masaż mięśni najbardziej zaangażowane w wysiłek. Czas tego masażu nie powinien przekraczać 

15 minut.
 • powysiłkowy-treningowy; zadaniem tego masażu jest przygotowanie 

zawodnika do treningu i eliminacja zjawiska przetrenowania, stosuje się w całym okresie treningowo-startowym. Masaż ten wykonuje się 2 godziny po treningu, a czas wykonania zabiegu to 60 minut [41, s. 44].Masaż powoduje poprawę odżywiania skóry i znajdujących się w niej gru-czołów, zwiększenie elastyczności i sprężystości skóry, zwiększa elastycz-ność i wytrzymałość stawów i aparatu więzadłowego, zapobiega uszkodze-niom więzadeł w warunkach niskich temperatur, pobudza proprioceptory (receptory czucia głębokiego), co poprawia stabilizację i kontrolę ruchów w stawach. Działa bardzo dobrze na układ mięśniowy: obniża lub podwyższa 
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napięcie mięśniowe, przyspiesza wydalanie produktów przemiany materii oraz utlenianie kwaśnych metabolitów (zmniejsza „zakwasy”), zwiększa zdolność mięśni do pracy – 5 minut masażu powoduje zwiększenie zdolności do pracy zmęczonego mięśnia 2–3-krotnie (w porównaniu z biernym odpo-czynkiem). Masaż ma również znamienny wpływ układ krążenia, nerwowy i oddechowy: ułatwia pracę serca przez zmniejszenie oporu krwi w tętnicach a zwiększenia odpływu krwi żylnej, rozszerza naczynia krwionośne i chłon-ne, co powoduje wzrost zaopatrzenia komórek w tlen i substancje odżywcze, może uspokajać lub pobudzać, oddziałuje na pracę narządów wewnętrznych poprzez autonomiczny układ nerwowy (podczas masażu przykręgosłupo-wego), korzystnie wpływa na czynność kończyn poprzez oddziaływania na nerwy rdzeniowe i sploty nerwowe (podczas masażu karku, grzbietu i odcin-ka lędźwiowo-krzyżowego), zwalnia częstość oddechu i zwiększa jego głębo-kość (poprzez techniki rozluźniające aplikowane w przestrzeniach między-żebrowych i na klatce piersiowej) u zawodników zestresowanych startem a także przyspiesza oddychanie i zmniejsza jego głębokość (techniki pobu-dzające) u zawodników w „apatii przedstartowej” [4, s. 250, 41, s. 26–28]. Według Gieremka i Deca (2000) oprócz powszechnie przyjętego podzia-łu masażu na lokalny i ogólny najczęścicj stosuje się tu podział odzwiercie-dlający relacje czasowe wykonywanego pasażu z rozmaitymi czynnościami sportowymi. W związku z tym rozróżnia się masaż: 
1. Treningowy – wykorzystuje się w przygotowaniu zawodnika do wyso-kiej formy sportowej, dzieli się na:

a) podtrzymujący – zazwyczaj stosowany na początku sezonu lub po 
nim, w sytuacji kiedy sportowiec z jakichkolwiek przyczyn przestaje tronować lub redukuje obciążenia, celem jego jest utrzymanie kon-

dycji sportowej,

b) kondycyjny – stosowany w okresie przygotowawczym i przed star-towym dla podwyższenia zdolności ogólnej do pracy, wskazane jest przeprowadzenie takiego masażu po upływie 4–6 godzin po zajęciach, codziennie w serii np. 20 zabiegów,
c) przygotowawczy – zadaniem lego masażu jest poprawa właściwości fizycznych niektórych partii mięśniowych i stawów dla zwiększenia ich elastyczności i ruchomości przed treningiem, zwykle ma charak-ter miejscowy i szczegółowy, przeprowadza się go po uprzednim nagrzaniu masowanych okolic ciała, czas trwania nie przekracza 

25 minut,

d) mobilizujący – zwykle ma charakter zabiegu ogólnego, wykonu-je się go też przed startem przez 5–15 min w celu maksymalnej 
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mobilizacji fizycznej i psychicznej organizmu do pracy, łączy się go z właściwie użytą instrukcją słowna.
2. Normalizujący – przyczynia się do likwidacji niekorzystnych stanów przed i okołostartowych luh potreningowych, dzieli się na:

a) przedstartowy tonizujący – stosuje się go przy apatii i depresji przed startowej w celu przywrócenia właściwego poziomu mobi-lizacji do wysiłku przez 8–12 min przed startem,
b) przedstartowy uspokajający – stosuje się przy nadmiernym pobu-dzeniu tzw. „gorączce przed startowej”, w czasie jw.,
c) rozgrzewający – zaleca sic przed treningiem lub zawodami szcze-gólnie niezbędny jest w warunkach niskiej temperatury otocze-nia, krótki seans masażu (5–10 min) przyczynia się do szybkiego i głębokiego rozgrzania mięśni, poprawy elastyczności aparatu więzadłowego, jest dobrym środkiem w profilaktyce przeciwura-zowej, masaż wykonuje się szybko i energicznie z użyciem maści rozgrzewających.

3. Regenerujący (restytucyjny) – stosuje się celem przywrócenia sił zmę-czonego organizmu oraz zdolności do podejmowania nowych wysiłków fizycznych, masaż przeprowadzać można w trakcie zajęć (np. między próbami) bezpośrednio po – w czasie 3–7 min lub w 0,5 godz. i więcej po treningu – pełny zabieg, kojarzyć go należy z niektórymi innymi formami zabiegów zwłaszcza wodnymi [11, s. 98].
4. Leczniczy – stosowany jest w procesie doleczania po urazach spor-

towych, w przypadku przetrenowania, do tego celu wykorzystuje sic wiele form i rodzajów masażu jak; klasyczny, wibracyjny, segmentarny, limfatyczny itp. [11, s. 99].zalecana temperatura otoczenia podczas masaży winna wynosić ok. 24°C.Uzupełniająco w sporcie stosuje się również masaż izometryczny. Według Gieremka i Deca (2000) polega na połączeniu masażu klasycznego, głównie 
techniki ugniatania i rozcierania z kontrolowanym – przez sportowca – skur-czem izometrycznym woluncjonalnym o sile submaksymalnej. zabieg składa się z trzech faz: fazy przygotowawczej – czyli typowego 5–8 min masażu klasycznego spełniającego formę rozgrzewki, fazy właściwej – na którą skła-dają się wielokrotne (6–10 razy) napięcia mięśni trwające 5–20 sek., wraz z masażem tych mięśni pomiędzy którymi stosuje się 30 sek. wypoczynek przeznaczony na rozluźnienie masowanej okolicy ciała metodą wstrząsania i potrząsania oraz 5 min fazy końcowej, tj. ponownie masażu technikami uspokajającymi, celem zmniejszenia powysiłkowego tonusu mięśniowego. 
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Masaż izometryczny wykonuje się codziennie lub co drugi dzień do momentu uzyskania zadowalającego efektu treningowego [s. 100]. odrębnym rodzajem masażu jest masaż wibracyjny. Wprawdzie wstrzą-sanie, wibracje to ostatnia z pięciu technik masażu klasycznego czy sporto-wego to doczekała się również rozwinięcia do statusu samodzielnej metody masażu przy użyciu przyrządu, maszyny, masażera gdzie wibracje uzysku-je się z: prądu elektrycznego, sprężonego powietrza lub ciśnienia wody. Częstotliwość drgań podczas masażu wibracyjnego wynosi od 500 do 7000 na minutę. Nawet wprawny masażysta nie jest w stanie manualnie uzyskać takich drgań stąd przewaga tej metody masażu wibracyjnego przyrządem nad wstrząsaniem w masażu sportowym. Podczas masażu wibracyjnego dochodzi do rozluźnienia mięśni, a przez to do neutralizowania bóli mię-śniowych oraz stawowych. Masowane powierzchnie szybciej się regenerują, przyspiesza się ukrwienie skóry i tkanek podskórnych. Masaż wibracyjny najczęściej ma charakter miejscowy i zwykle zajmuje około 15–30 minut [40, s. 151]. Masaż pneumatyczny inaczej zwany ciśnieniowym – wykonywany jest w komorach barycznych, w której umieszcza się kończynę dolną lub gór-ną, poddając ją oddziaływaniom zmian ciśnienia. Masaż ten zatem, polega na miejscowym naprzemiennym stosowaniu podwyższonego i obniżonego ciśnienia atmosferycznego. Wywołuje intensyfikację krążenia krwi i limfy w okolicach poddanych zmianom ciśnienia, przyspiesza usuwanie z mięśni pośrednich produktów przemiany materii, usprawnia dostawę tlenu oraz substancji energetycznych. Wywołana zmiana ukrwienia powoduje także uczucie „lekkości” w masowanych kończynach. Do istotnych szczegółów technicznych należą; temperatura powietrza w komorze, która powinna być wyższa od temperatury ciała (35–40°C) oraz ujemne ciśnienie o wartości 70–150 milibarów (tj. 60–130 mmHg). zazwyczaj dodatnie ciśnienie stosu-je się 30–40 sek., a ujemne 30–50 sek. [16, s. 99] Stosuje w fazie kompresji stopniowe obniżanie ciśnienia do żądanej wysokości w ciągu 1,5–2 min, a na-stępnie utrzymują przez 10 sek. ciśnienie na jednakowym poziomie, w dal-szej kolejności podwyższają, przechodząc do fazy kompresji według tej samej charakterystyki czasowej. Wielkość ciśnienia w komorze masażu oraz czas trwania masażu istotnie wpływają na proces wyciskania limfy [16, s. 81] Wraz ze stopniowym wydłużaniem czasu masażu wartości każdej z przed-stawionych wielkości ulegają istotnym zmianom w początkowej fazie czyli po przyłożeniu obciążenia [16, s. 86]. 
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Masaż ciśnieniowy stosowany może być może zarówno przed treningiem, uzupełniając rozgrzewkę lub bezpośrednio po nim. Stwierdzono dodatni efekt tej metody masażu na kształtowanie siły mięśni [11, s. 100]. Techniki masażu związane są z sprężystym odkształcaniem tkanek. W ma-sażu stosuje się następujące techniki, które następują po sobie: głaskanie, rozcieranie, ugniatanie, oklepywanie i wibrację (wstrząsanie). Głaskanie jest techniką od której zaczyna się i kończy masaż.Początkowo poprzez głaskanie powierzchowne doprowadza się do wielo-krotnego i powtarzalnego podrażnienia receptorów dotyku, przesuwając rękę po skórze bez wywierania nacisku. Ta technika nie wiąże się z odkształcaniem skóry właściwej i tkanki podskórnej. Nie dochodzi również do odkształcania ścian naczyń żylnych i powierzchownych naczyń chłonnych i tym samym nie wywołuje się przemieszczania w nich krwi żylnej oraz chłonki. Natomiast w technice głaskania głębokiego dochodzi do oddziaływania na tkankę pod-skórną gdzie zlokalizowane są naczynia tętnicze, żylne i chłonne. Wówczas kierunek przepływu krwi żylnej i chłonki w tych naczyniach wyznacza ruch przesuwania ręki, która masuje z jednoczesnym naciskiem, który powoduje odkształcenie naskórka, skóry właściwej i tkanki podskórnej [s. 342]. Kolejną techniką jest rozcieranie. Według Magiery (2012) jest to technika bardziej energiczna i silniejsza niż głaskanie. Polega ona na wykonywaniu półkolistych lub okrężnych ruchów na masowanej części ciała [28, s. 24]. odmianą techniki rozcierania jest rozcieranie spiralne. Techniką tą moż-na bezpośrednio odkształcać powięzie, ścięgna, więzadła i torebki stawowe w granicach ich elastyczności poprzez nacisk opuszek palców i wykonywanie nimi kolistych ruchów o małej amplitudzie. Kolejna technika masażu zwią-zana jest z ugniataniem, które może mieć charakter poprzeczny poprzeczny lub podłużny. W ugniataniu poprzecznym chodzi o zwiększenie przepływu krwi i chłonki w mięśniu poprzez jednoczesne rozciąganie i przemieszczanie poprzecznie w stosunku do jego osi długiej. Natomiast w ugniataniu podłuż-nym będzie chodzić o ściskanie i wyciskanie brzuśca z jednoczesnym ruchem dłoni w kierunku zgodnym z przebiegiem naczyń odprowadzających, od czę-ści dalszej do 1/3 bliższej części mięśnia, bowiem tam znajduje się ujście z niego sieci żylnej i chłonnej. ostatnią techniką masażu jest wibracja. Chodzi o to aby poprzez wprawianie tkanek i narządów w drgania doprowadzić do chwilowego zaburzenia czucia. Dochodzi wówczas do pobudzenia mechano-receptorów wykonywanym z dużą częstotliwością i okresowego wyczerpania zapasu neuromediatorów w kolbkach presynaptycznych co skutkuje chwilo-wym brakiem przewodnictwa w drogach wstępujących układu nerwowego. 
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Czas jaki potrzeby jest do wywołania hamowania presynaptycznego uza-leżniony jest od wydolności układu nerwowego i wynosi zwykle 2–10 min [s. 342].Kassolik i Andrzejewski (2014) wyróżniają dodatkowo technikę prze-

mieszczania i rolowania. Technika przemieszczania polega na kolistym prze-mieszczaniu (rozciąganiu) skóry w zakresie jej przesuwalności i ma na celu jej rozluźnienie oraz poprawę sprężystości. Powoduje to stymulację ruchu perystlatycznego w powierzchownych naczyniach chłonnych, które rozpięte są na włóknach kolagenowych między skóra właściwą a powięzią. Ta techni-ka polecana jest w terapii przeciwobrzękowej. z kolei technika rolowania charakteryzuje się tym, że jest bardziej inten-sywna w porównaniu do przemieszczania.W wykonywaniu masażu oprócz technik ważne są również jego zasady. zasady masażu dotyczą przede wszystkim intensywności oraz kolejności ma-sowania czyli opracowania poszczególnych mięśni w celu uzyskania opty-

malnego efektu zabiegu.Spośród podstawowych zasad masażu wyróżnia się zasadę: stopniowania intensywności, warstwowości, opracowania mięśnia, kolejności masowania mięśni, zasadę opracowania kończyn oraz opracowania stawów. zasada stopniowania intensywności dotyczy tego, że intensywność ma-sażu powinna być programowana i musi narastać w miarę przyzwyczajenia układu nerwowego do zwiększającego się bodźca. z kolei zasada warstwowo-ści dotyczy tego aby opracowywać podczas masażu struktury anatomiczne leżące powierzchownie (naskórek, warstwę brodawkowatą skóry właściwej), a potem struktury leżące w głębszych warstwach skóry właściwej, tkanki podskórnej i powięzi. zasada warstwowości dotyczy także poszczególnych mięśni czy grup mięśniowych, uwzględniając ich warstwowe położenie czyli w pierwszej kolejności skupiając się na mięśniach leżących powierzchownie, a później tych leżących głębiej. Następną jest zasada opracowania mięśnia, która częściowo wynika z zasady warstwowości. Jej założeniem jest masaż mięśnia począwszy od skóry, następnie powięzi leżącej nad nim, a na końcu opracowanie brzuśca mięśniowego. Ważna jest również zasada kolejności masowania mięśni. Według tej zasady najpierw powinny być opracowywa-ne mięśnie zginacze, przywodziciele i rotatory wewnętrzne, a później pro-stowniki, odwodziciele i rotatory zewnętrzne. Przedostatnią zasadą masażu klasycznego jest zasada opracowania kończyn od części dystalnych (dal-szych) do proksymalnych (bliższych) tułowiu. Wynika ona z kierunku prze-mieszczania się krwi żylnej i chłonki zgodnie z przebiegiem naczyń żylnych i chłonnych od obwodu do centrum. Szósta zasada opracowania stawów, 
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według której w pierwszej kolejności należy doprowadzić do zmniejszenia zawartości stawów, a następnie opracować tkanki okołostawowe tj. więzadła 
i torebki stawowe.zastosowanie wyszczególnionych powyżej zasad metodycznych wykony-wania masażu sprzyjać będzie polepszeniu efektów terapeutycznych i wyeli-minowaniu przypadkowości i selektywności opracowywania tkanek skóry, mięśni czy stawów [18, s. 343].Grupą zabiegów odnowy biologicznej z zakresu termoterapii są te, w któ-rych wykorzystuje się działanie zimna.W reakcji tkanek i organizmu na stosowanie zabiegów z wykorzystaniem zimna wyróżnia się dwie fazy. W pierwszej z nich dochodzi do odruchowego skurczu naczyń krwionośnych co jest reakcją związaną ze zmniejszeniem utraty ciepła.W i fazie (do 3 min od zastosowania niskich temperatur) dochodzić bę-

dzie do: 
 • zwężenia naczyń krwionośnych, 
 • zahamowania procesów metabolicznych,
 • zmniejszenia ukrwienia skóry, 
 • zmniejszenia produkcji mediatorów bólu i zapalenia, 
 • zmniejszenie wrażliwości receptorów czucia i bólu,
 • zwiększenia napięcia mięśni szkieletowych, 
 • zwiększenie efektywności krążenia struktur głębiej położonych, 
 • przyspieszenia częstotliwości pracy serca oraz wzrost ciśnienia tętni-czego [s. 175]. Jeśli powierzchnia ciała eksponowana na działanie zimna jest duża zosta-ją uruchomione mechanizmy dodatkowej produkcji ciepła poprzez dreszcze i gęsią skórkę, która powstaje poprzez skurcz mięśni przywłośnych zmniej-szając powierzchnię wypromieniowania ciepła.Po adaptacji organizmu do zimna (w odstępie 3–5 min) następuje ii faza, zwana fazą reperfuzji, która charakteryzuje się: 
 • poprzez przekrwienie tkanek dochodzi mobilizacji powierzchownego układu krążenia,
 • zmniejszenie napięcia mięśni,
 • normalizacja ciśnienia krwi i tętna [17, s. 176].zbiegiem wykorzystującym przede wszystkim ii fazę oziębienia jest 

krioterapia. 
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Jak podaje Mika (1996) metoda ta w jej nowoczesnym ujęciu została wprowadzona do lecznictwa na początku lat osiemdziesiątych bieżącego stulecia w Niemczech. Polega ona na krótkotrwałym poddaniu całego ciała człowieka (z wyjątkiem głowy) działaniu niskiej temperatury [32, s. 46]. zabiegi krioterapeutyczne mogą mieć charakter ogólnoustrojowy lub 
miejscowy. Krioterapia ogólnoustrojowa polega na poddaniu całego ciała przez kil-ka minut, również niskich temperatur sięgających nawet -160°C, wywołując stres fizjologiczny. Tak niskie temperatury wywołują natychmiastową reakcję obronną organizmu. W początkowej fazie powodując skurcz naczyń krwio-nośnych i mięśni, spowolnienie przepływu krwi i przemiany materii, po czym organizm, broniąc się przed zimnem, gwałtownie rozszerza naczynia krwionośne i zwiększa przepływ krwi. Skutkiem takiej reakcji organizmu jest zwiększony dopływ do komórek składników odżywczych i tlenu, a także sub-stancji przeciwzapalnych. W rezultacie zmniejszeniu ulega ból, stan zapalny, szybciej regenerują się tkanki. Mięśnie ulegają rozluźnieniu, przyspiesza się przemiana materii, a układ odpornościowy pracuje na wysokich obrotach [3, s. 245]. zabiegi kriostymulacji ogólnoustrojowej polepszają ukrwienie tkanek i zwiększenie dostarczania substancji odżywczych, a także wzmożenie proce-su usuwania toksyn i korzystny wpływ na równowagę prooksydacyjno-oksy-dacyjnych odmładzają, ujędrniają skórę, likwidują cellulit, natomiast dzięki poprawie przemiany materii wspomagają proces odchudzania [37, s. 175].Niskie temperatury są szeroko stosowane w leczeniu wszelkiego rodzaju urazach sportowych. Wspomagają rehabilitację po zabiegach a także ogra-niczają uszkodzenia wtórne tkanek. Niebagatelną rolę odgrywa też wpływ krioterapii na wysiłek fizyczny oraz na możliwość kilkukrotnej intensyfikacji usprawniania dysfunkcji i wydłużania tego proces [4, s. 244].Natomiast zabiegi kriostymulacji miejscowej wiążą się z wykorzystaniem ciekłego azotu i dwutlenku węgla w celu schłodzenia określonego obszaru 
poddawanego terapii. Stosując do krioterapii miejscowej urządzenia wykorzystujące ciekły azot, uzyskuje się temperaturę na zewnątrz urządzenia, która wynosi od około -196°C do -160°C. Natomiast w urządzeniach wykorzystujących ciekły azot wynosi około -78°C. ze względu tego czas zabiegu krioterapii miejscowej przy użyciu dwutlenku węgla jest dwukrotnie dłuższy niż w przypadku wy-korzystania ciekłego azotu i wynosi zwykle 6 minut [32, s. 175].Krioterapię miejscową można stosować w nagłych urazach mięśniowo--kostnych przy użyciu spray-ów chłodzących (m.in. sztuczny lód), które 
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działają przede wszystkim przeciwbólowo i stosowane są bezpośrednio po zaistnieniu dolegliwości (stłuczenia, skręcenia, obrzęku).Aplikacja środka trwa zwykle 2 do 4 sekund i może być powtarzana po krótkiej przerwie kilkukrotnie.Krioterapia miejscowa wykazuje mniejszą skuteczność niż ta stosowana w zabiegach ogólnoustrojowych. Czas zabiegów, w którym osoba pozostaje w pozycji stojącej, niejako za-nurzony w zimnym obłoku gazowym, wynosi od 1 do 4 minut – zwykle trwa on 3 minuty. Dotychczasowe doświadczenie wskazuje na skuteczność tej terapii w przewlekłych zapaleniach stawów. Uzyskuje się zmniejszenie lub zniesienie bólu oraz zwiększenie ruchomości stawów. Stwierdzono również skuteczność ogólnej terapii zimnem w leczeniu spastycznego nieżytu oskrze-li [32, s. 48]. 
Kriostymulacja wg Stanek i wsp. (2014) powoduje efekty: 

 • przeciwbólowe, 
 • nerwowo-mięśniowe, 
 • przeciwobrzękowe,
 • przeciwzapalne [37, s. 173]. Efekt przeciwbólowy jest związany z wpływem krańcowo niskich tempe-ratur kriogenicznych na układ nerwowy poprzez czynnościowe wyłączenie przez zimno receptorów czuciowych i ich połączeń z proprioreceptorami, zwolnienie przewodnictwa we włókach czuciowych oraz blokowanie aferent-nej (neuron czuciowy przekazuje impuls z receptora do rdzenia kręgowego) impulsacji bólowej receptorów, wzrost wydzielania beta endorfin (hormon szczęścia), obniżenie stężenia mleczanów, histaminy (mediatora procesów zapalnych, odczynu alergicznego i neuroprzekaźnika), bradykininy (hormo-nu tkankowego odpowiedzialnego m.in. za wystąpienie obrzęku i piekącego bólu) oraz angiotensyny (hormonu peptydowego odpowiedzialnego za kon-trolę stężenia jonów potasu i sodu w organizmie) w zmienionych zapalnie 

tkanek. z kolei efekt nerwowo-mięśniowy powstaje w wyniku zmniejszenia na-pięcia mięśni w wyniku zwolnienia przewodnictwa nerwowego i obniżenia reaktywności obwodowych zakończeń czuciowo-nerwowych oraz ze wzro-stem siły mięśniowej poprzez korzystne działanie na wyładowanie impulsów we włóknach ruchowych, a także zwiększenie liczby jednostek motorycznych włączających się do pracy poszczególnych grup mięśniowych.Natomiast efekt przeciwobrzękowy związany jest przede wszystkim z przekrwieniem tętniczym w okolicy obrzęków okołostawowych, a także 
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poprawą drożności naczyń chłonnych oraz zwiększeniem przepływu chłonki w naczyniach limfatycznych [s. 174].Efekt przeciwobrzękowy związany jest ze zmniejszeniem ucisku obrzęk-niętych tkanek na zakończenia bólowe. 
Natomiast efekt przeciwzapalny wynika ze zmniejszonego wydzielania mediatorów stanu zapalnego oraz z pozytywnego wpływu na równowagę prooksydacyjno-antyoksydacyjną, której zaburzenie w kierunku utleniania 

prowadzi do stresu oksydacyjnego.Powtarzanie zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej może powodować zmiany adaptacyjne organizmu człowieka pod postacią zwiększenia aktyw-ności enzymów antyoksydacyjnych oraz aktywności antyoksydacyjnej oso-cza. Temperatury kriogeniczne wpływają na układ krążenia, a występujące w tym przypadku zmiany dotyczą głównie mikrokrążenia krwi. Wykazuje się pozytywny wpływ kriostymulacji ogólnej na psychikę. zaobserwowano poprawę nastroju, uczucie relaksacji, ustąpienie zmęczenia, poprawę zasy-piania i snu, a także zwiększenia chęci wykonywania ćwiczeń [37, s. 174].
Krioterapia w odnowie biologicznej stosowana jest w: 

 • stanach przeciążenia i przetrenowania, 
 • okresie zwiększonych obciążeń treningowych, 
 • regeneracji ustroju po okresie intensywnych zawodów (sezon ligowy, 

mistrzostwa, turnieje itp.).W mięśniach szkieletowych poddanych miejscowej krioterapii dochodzi do zmniejszenia aktywności wrzecion mięśniowych, obniżenia odpowiedzi na odruch rozciągania oraz spadku napięcia mięśniowego [5, s. 304]. zabiegiem zimnoleczniczym zyskującym coraz większą popularność zwłaszcza wśród uczestników rekreacji ruchowej jest morsowanie. zabieg ten bazuje zarówno na i ale także ii fazie oziębienia.Polega on na krótkotrwałym zanurzaniu w wodzie o temperaturze poniżej 5°C najczęściej w naturalnym zbiorniku np. w jeziorze, morzu czy rzece lub 
w usytuowanej na wolnym powietrzu balii czy wannie. Charakterystyczny jest fakt, że w morsowaniu w odróżnieniu od krioterapii dochodzi do szyb-szego schłodzenia ciała, że względu na fakt, że zimna woda będzie schładzać szybciej niż powietrze. Dochodzi wówczas do hartowania organizmu poprzez zwiększenia tolerancji na różnice temperatur. Będzie wówczas dochodzić do wzmacniania odporności człowieka na choroby z przeziębienia, a poprzez regularne podejmowanie tych zabiegów wsparciu ulegać będzie funkcjono-wanie układu immunologicznego poprzez zwiększoną produkcję monocy-tów, limfocytów, jak również aktywności interleukiny-6. Sprzyjać to będzie 
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profilaktyce także w chorobach wirusowych. Schładzanie podczas morsowa-nia ma również charakter przeciwzapalny i przeciwbólowy. osoby morsujące poprzez swoją aktywność poddane są podobnym zmia-

nom, dochodzi u nich do zjawiska niedokrwienia i reperfuzji. Systematyczne kąpiele w zimnej wodzie podczas morsowania mogą zaadaptować do zjawi-ska niedokrwienia i reperfuzji i zapobiegać występowaniu stresu oksydacyj-nego [42, s. 157]. Czas jednorazowej kąpieli w zimnej wodzie powinien wynosić od 3 do 5 min. Aby uzyskać maksymalne efekty morsując należy podejmować ten 
zabieg 3 razy w tygodniu.

4.5. Planowanie i programowanie procesu odnowy 

biologicznejodnowa biologiczna powinna odbywać się pomiędzy treningami aby zdynamizować proces restytucji powysiłkowej. Chodzi o to aby przystąpić do kolejnego treningu w pełni wypoczętym bądź być możliwie zbliżonym do warunków homeostazy organizmu. Dobór środków odnowy biologicznej zależny jest od częstotliwości i intensywności treningów, rodzajów stoso-wanych wysiłków. W przypadku przeciążeń lokalnych np. kończyn górnych bądź dolnych zastosować można zabiegi miejscowe. Natomiast w przypadku zmęczenia ogólnego stosować należy zabiegi odnowy biologicznej, którym poddawać będziemy całe ciało. Według Gieremka i Deca (2000) gdy przeważają treningi wytrzymałości ogólnej i siłowej to trening taki obciąża równomiernie cały organizm – układ krążenia, oddechowy, wegetatywny i nerwowo-ruchowy [11, s. 79]. zaleca się: chłodne lub ciepło-zimne natryski poranne, zakończone energicznym pocieraniem ciała, ciepło-chłodno-ciepłe natryski bezpośrednio po trenin-gach z przewagą ćwiczeń siłowych lub chłodno-ciepło-chłodne po dużych przegrzaniach wysiłkowych. 2–3 razy w tygodniu, w kilka godzin po tre-ningach, kąpiele ciepłe zwykłe lub mineralne, masaż ręczny lub podwodny; przy codziennym treningu o dużej intensywności można na zmianę, przepla-tać ciepłą kąpiel – masaż, ręczny – masaż podwodny. Jeden raz na 7–10 dni sauna lub kąpiel gorąca. Przy metodzie treningowej ciągłej, interwałowej, a szczególnie w ćwiczeniach siłowo-szybkościowych zabiegi przegrzewające można podejmować częściej, pamiętając o odpowiednio dużej przerwie po 
treningu przeznaczonej na wypoczynek bierny.
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z kolei gdy przeważają elementy treningu specjalistycznego np. szybkość, siła specjalna, wytrzymałość szybkościowa, technika (różnie w poszczegól-nych dyscyplinach), obok zmęczenia ogólnego występować mogą objawy zmęczenia obwodowego i nerwowo-mięśniowego. W tym czasie zaleca się poza wymienionymi w poprzednim podokresie – częściej zabiegi lokalne, na szczególnie eksploatowane grupy mięśniowe i stawy. Mogą to być kąpiele mineralne ciepłe lub gorące, masaże, itp. zabiegi saunowania stosuje się 1–2 a nawet 3 razy w tygodniu, pod warunkiem, że realizowane obciążenia tre-ningowe nie powodują nadmiernego odwodnienia ustroju [11, s. 80]. zalecenia odnowy biologicznej w grach indywidualnych i zespołowych odnoszą się do codziennych zabiegów miejscowych (masaż wibracyjny, na-trysk podwodny, masaż pneumatyczny) oraz natryski zmiennocieplne, cie-płe kąpiele, masaż ręczny rozluźniajacy i sauna 1–2 razy w tygodniu. Należy również pamiętać o uzupełnianiu płynów i elektrolitów w czasie rywalizacji, co zapobiega bolesnym skurczom mięśniowym i zmęczeniu. Należy to ro-bić bezpośrednio przed zawodami lub treningiem, w trakcie i po wysiłku. Napoje dla sportowców powinny zawierać węglowodany (60–80 g/l) oraz sód (1,2–2,9 g NaCl/l) [s. 22]. optymalna temperatura płynu to 7–15°C. Należy wypijać często (najlepiej co 15–20 min) 150–250 ml napoju. Dieta sportowca powinna dostarczać łatwo przyswajalne węglowodany, sole mine-ralne, a także uzupełniąç straty białka. Przy zmianie strefy czasowej stosuje się dietę lekkostrawą na 1–3 dni przed wylotem, aby ułatwić spłatą długu czasowego. Należy unikać odwodnienia. Natomiast nadmierne zakwaszenie po krótkotrwałych wysiłkach można zwalczyć, podajac dwuwęglan sodu (200–300 mg/kg masy ciała) [21, s. 23]. 
4.6. Wypoczynek bierny lub czynnyodpoczynek bierny będzie polegać na powstrzymaniu się od podejmo-wania wszelkich wysiłków fizycznych np. podczas snu, leżenia na łóżku czy siedzenia w fotelu lub ograniczeniu wysiłków fizycznych do tych normalnych, codziennych i niezbędnych czynności życiowych. odpoczynek czynny nato-miast będzie związany z przywracaniem homeostazy organizmu człowie-ka przy zastosowaniu wysiłków o niskiej intensywności. Wówczas poprzez wspomaganie przepływu limfy w układzie naczyń limfatycznych, a także krwi żylnej w układzie krążenia przez kurczące się podczas wysiłku mięśnie dochodzić będzie do przyspieszenia procesu neutralizacji toksyn i zbędnych 
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produktów przemiany materii, lepszego odżywienia komórek i mięśni a co zatem idzie szybsze osiągnięcie homeostazy powysiłkowej.W celu przyspieszenia odnowy biologicznej zaleca się stosowanie ak-tywnego wypoczynku o małej intensywności i obciążeniu. W przypadku trenujących zawodników objętych planem treningowym po 3 mikrocyklach (mikrocykl to jeden tydzień ćwiczeń) z progresją obciążenia i intensywno-ści zaleca się przeprowadzenie mikrocyklu regeneracyjnego o zmniejszonej częstotliwości treningowej, zmniejszonej intensywności i obciążeniu. Chodzi o to aby nie doprowadzić do przetrenowania a co zatem idzie stagnacji bądź 
nawet zmniejszenia formy zawodnika.Jak twierdzi Mędraś (2004) spadek formy sportowej spowodowany prze-trenowaniem wynosi 15–20%, a w skrajnych przypadkach może być znacz-nie wyższy lub wręcz całkowity. zespół przetrenowania zwiększa ryzyko po-wstania urazów, często w wyniku sumowania się przeciążeń i mikrourazów [30, s. 111]. Przetrenowanie spowodowane zaburzeniem pomiędzy treningiem a re-generacją może doprowadzić do przewlekłego zmęczenia, które z kolei może uniemożliwiać będzie udział w regularnych treningach, a w skrajnych przy-padkach może również doprowadzić do przedwczesnego zakończenia ka-

riery sportowej.

WnioskiProces odnowy biologicznej choć powinien odgrywać istotną rolę w spo-rcie i rekreacji ruchowej wciąż jest niedoceniany. Większa uwaga sportow-ców i trenerów – instruktorów skupiona jest na istocie treningu sportowego czy rekreacyjnego, jego zakresie, intensywności, obciążeniach i metodach treningowych. Natomiast programowanej powysiłkowej regeneracji nie poświęca się należnej uwagi. A przecież od jakości procesu odnowy biolo-gicznej zależeć będą efekty treningowe, forma sportowa dająca możliwość osiągania najwyższych z możliwych wyników. Właściwa regeneracja organi-zmu osób podejmujących regularną aktywność fizyczną zapobiegać będzie, przeciążeniom, przetrenowaniu i kontuzjom, które na dłuższy czas mogą wykluczyć z uprawiania aktywność fizycznej. Świadoma odnowa biologicz-na winna być praktykowana także przez tych którzy podejmują w pracy za-wodowej wysiłek fizyczny. Także pracownicy umysłowi z kolei winni łączyć systematyczną aktywność fizyczną, która jest niezbędna do zdrowego życia, z odnową biologiczną, która nie tylko będzie regenerować organizm pod 
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względem fizycznym, ale także psychicznym, zapobiegając przeciążeniom w tym względzie. o powszechności stosowania odnowy biologicznej będzie decydować jej dostępność. Sceptycy owej dostępności będą uwypuklać, że niektóre zabiegi odnowy biologicznej są na tyle drogie, że na ich regularnym stosowaniu prze-szkodą będzie bariera finansowa, uniemożliwiająca w wielu przypadkach zakup tego typu usług. zwolennicy z kolei podkreślać będą fakt, że wśród zabiegów odnowy biologicznej są takie, które można wykonywać samodziel-nie. Wśród nich znajdą się np.: zaplanowany zdrowy sen, hydroterapia, sau-nowanie, morsowanie, a także automasaż. Można zatem stwierdzić, że o powszechności stosowania procesu odnowy biologicznej w większym stopniu decydować będzie znajomość zasad po-szczególnych zabiegów, a także metodyki ich stosowania niż spojrzenie na ten proces przez pryzmat wysokich cen niektórych zabiegów.Programowana odnowa biologiczna winna zajmować należne miejsce w życiu człowieka, przeplatając się z okresami wysiłku fizycznego i obciąże-

nia psychicznego w sporcie, rekreacji ruchowej czy pracy zawodowej pracy zawodowej, zapobiegając przewlekłemu zmęczeniu.
Bibliografia
1. American Academy of Sleep Medicine and Sleep Research Society. Recommended 

Amount of Sleep for a Healthy Adult: A Joint Consensus Statement of the American 
Academy of Sleep Medicine and Sleep Research Society. Journal of Clinical Sleep Medicine 2015, Vol. 11, issue 06, 591–592.

2. Borbély A.A. Processes Underlying Sleep Regulation. Horm Res 1998;49:114–117.
3. Celichowski J., Krutki P. Czynność układu nerwowego w procesie treningu. [w:] J. Górski (red.) Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego. Wydawnictwa 

Lekarskie PZWL, Warszawa 2002, s. 554.

4. Ciechanowska K., Weber-Rajek M., Sikorska J., Bułatowicz i., Radzimińska A., Strojek K., Żukow W. Metody odnowy biologicznej w sporcie. Journal of Health Sciences. 2014;4(7):241–252.
5. Czamara A., Kujawa J.E., Klukowski K. Fizykoterapia w sporcie kwalifikowa-

nym. [w:] Wielka fizjoterapia. Śliwiński z., Sieroń A. (red.) Tom 1, Elsevier Urban&Partner. Wrocław 2014, s. 399.
6. Czarkowska-Pączek B. Wpływ wysiłku fizycznego na mięsnie poprzecznie prąż-

kowane, [w:] B. Czarkowska-Pączek, J. Przybylski, (red.) Zarys fizjologii wysiłku 
fizycznego. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2006, s. 450.

7. Dobrzański T. Medycyna wychowania fizycznego i sportu. Wyd. Sport i Turystyka. 
Warszawa 1989, s. 439.

8. Dunn H. What High-Level Wellness Means. Canadian Journal of Public Health, 1959;  50(11): 447–457.



Turystyka i rekreacja. Wybrane zagadnienia

122 

9. Dupuy o., Douzi W., Theurot D., Bosquet L, Dugué B. An Evidence-Based Approach 
for Choosing Post-exercise Recovery Techniques to Reduce Markers of Muscle 
Damage, Soreness, Fatigue, and Inflammation: A Systematic Review With Meta-
Analysis. Front. Physiol. 2018; 9:403.

10. Gawroński W., Szyguła z. Zmęczenie, przetrenowanie i sposoby intensyfikacji wy-
poczynku, [w:] A. Jegier, K. Nazar i A. Dziak (red.) Medycyna Sportowa. PTMS, Warszawa 2005, rozdział iX, s. 465–480.

11. Gieremek K.  Dec L. Zmęczenie i regeneracja sił. Odnowa biologiczna. Wyd. Hasmed, Bielsko-Biała 2000, s. 142.
12. Hirshkowitz M., Whiton K., Albert S. M., Alessi C., Bruni o., DonCarlos L., Hazen N., Herman J., Katz E.S., Kheirandish-Gozal L., David N. Neubauer D.N. o’Donnell A.E.,  ohayon M., Peever J., Rawding R., Sachdeva R.C., Setters B., Vitiello M.V., Ware J.C., 

Adams Hillard P.J., National Sleep Foundation’s sleep time duration recommenda-
tions: methodology and results summary. Sleep Health, 2015; 40–43.

13. https://archiwum.pan.pl, W drodze do wód cz.2 Archiwum PAN (dostęp: 
23.07.2022).

14. https://encyklopedia.pwn.pl (dostęp: 10.08.22).
15. Jotan A. Leksykon sportu dla wszystkich. Wyd. Krajowa Federacja Sportu dla 

Wszystkich, Warszawa 2000, s. 335.

16. Kaczmarek M., Olszewski W., Nowak J., Zaleska M. Wpływ wielkości i czasów ob-
ciążania na proces wyciskania limfy z tkanki. Aktualne Problemy Biomechaniki 
2013, nr 7: 81–86.

17. Kasprzak W., Mańkowska A. Fizykoterapia. Termoterapia zimnem (krioterapia), [w:] W. Kasprzak W. (red.) Fizjoterapia kliniczna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 
Warszawa 2011, s. 613.

18. Kassolik K., Andrzejewski W. Masaż klasyczny, [w:] z. Śliwiński, A. Sieroń (red.) 
Wielka fizjoterapia, Tom 1, Elsevier Urban&Partner. Wrocław 2014, s. 399.

19. Kenttä G., Hassmén P., Raglin J.S. Training practices and overtraining syndrome in 
Svedish agegroup athletes. International Journal of Sports Medicine 2001, 22(6): 
460–465.

20. Kenttä G., Hassmén P. Overtraining and recovery. A conceptual model. Sports Medicine 1988; 26(1): 1–16.
21. Klukowski K., Szyguła z. Odnowa biologiczna – moda czy konieczność. Medycyna 

Sportowa 2006, nr 10, s. 22–23.

22. Kozłowski S., Nazar K., Kaciuba-Uściłko H. Fizjologia wysiłków fizycznych, [w:] S. Kozłowski, K. Nazar (red.) Wprowadzenie do fizjologii klinicznej. Wyd. Lekarskie 
PZWL, Warszawa 1999, s. 650.

23. Krzystyniak K.L. Odnowa biologiczna w sporcie i profilaktyce zdrowotnej. PPWSZ, 
Nowy Targ 2009, s. 250.

24. Kuipers H., Keizer H.A. Overtraining in elite athletes: review and directions for the 
future. Sports Med 1988; 6: 79–92.

25. Kuński H. Trening zdrowotny osób dorosłych. Wyd. Medpress 2003, s. 197.

26. Magiera L., Walaszek R. Masaż sportowy z elementami odnowy biologicznej. Wyd. Biosport, Kraków 2003, s. 478.
27. Małecka B., Marcinkowski J. Rys historyczny rozwoju lecznictwa uzdrowiskowego. Probl Hig Epidemiol 2007; 88(2): 139–142.



IV. Odnowa biologiczna w sporcie i rekreacji

123

28. Magiera L. Klasyczny masaż leczniczy. Wyd. Bio-Styl, Kraków 2012, s. 189.
29. Marlarecki I. Zarys fizjologii wysiłku fizycznego i treningu. Wyd. Sport i Turystyka, 

Warszawa 1981, s. 222.

30. Mędraś M. Zmęczenie, zespół przewlekłego zmęczenia, [w:] M. Mędraś (red.) 
Medycyna Sportowa, Warszawa 2004, s. 564.

31. Meeusen R., Duclos M., Foster C., Fry A. , Gleeson M., Nieman D. , Raglin J., 
Rietjens G., Steinacker J., Urhausen A. Prevention, diagnosis and treatment of the 
overtraining syndrome: Joint consensus statement of the European College of Sport 
Science (ECSS) and the American College of Sports Medicine (ACSM). European Journal of Sport Science 2012; 1–24.

32. Mika T. Fizykoterapia. PZWL Warszawa 1996, s. 413.

33. Minett G.M., Costello J.T. Specificity and context inpost-exercise recovery: it is not 
a one-size-fits-all approach. Front. Physiol. 2015; 6(130): 1–2.

34. Muller H., Lanz-Kaufman E. Wellness tourism: Market analysisof a special he-
alth tourism segment and implications for the hotel indrusty. Journal of Vacation Marketing, 2001; 7(1): 5–17.

35. Pinar S., Kaya F., Bicer B., Erzeybek M.S., Cotuk H.B. Different recovery methods 
and muscle performance after exhausting exercise: comparison of the effects of 
electrical muscle stimulation and massage. Biol. Sport 2012;29:269–275.

36. Schapiro R.T. Managing symptoms of multiple sclerosis. Neurol. Clin. 2005; 23: 
177–187.

37. Stanek A., Sieroń A., Śliwiński z. Kriostymulacja miejscowa i ogólnoustrojowa, [w:]  z. Śliwiński, A. Sieroń (red.) Wielka fizjoterapia. Tom 1, Elsevier Urban&Partner. Wrocław 2014, s. 399.
38. Szyguła z., Pilch W., Cisoń T. Odwodnienie i zaburzenia termiczne u aktywnych 

ruchowo osób w różnym wieku, [w:] D. Umiastowska (red.) Aktywność ruchowa 
ludzi w różnym wieku. Wyd. Albatros, Szczecin 2005, Tom 9, s. 616–623.

39. The New Lexicon Webster’s Encyclopedic Dictionary of the English Language, Lexicon Publications, inc New York 1988, s. 1149.
40. Vetter R.E., Symonds M.L. Correlations between injury, training intensity, and 

physical and mental exhaustion among college athletes. Journal of Strength & Conditioning Research 2010; 24(3): 587–596.
41. Walaszek R. Masaż z elementami rehabilitacji. Wydawnictwo Mehmed. Kraków 

2003, s. 328.

42. Wesołowski R., Mila-Kierzenkowska C., Szewczyk-Golec K., Woźniak A. Wpływ 
„morsowania” na stężenie dialdehydu malonowego w erytrocytach i osoczu krwi 
u zdrowych osób – doniesienie wstępne. Diagn Lab 2017; 53(3): 155–160.

43. zielińska D., Szmit S. zespół przewlekłego zmęczenia a zespół przetrenowania. Kardiologia po Dyplomie 2004; (1): 64–74.
44. złotkowska R., Skiba M., Mroczek A., Bilewicz-Wyrozumska T., Król K., Lar K., 

Zbrojkiewicz E. Negatywne skutki aktywności fizycznej oraz uprawiania sportu. Hygeia Public Health 2015; 50(1): 41–46.
45. Żołądź J. Wydolność fizyczna człowieka, [w:] J. Górski (red.) Fizjologiczne podsta-

wy wysiłku fizycznego. Wydawnictwa Lekarskie PZWL, Warszawa 2002, s. 554.





125

Rozdział V
Potencjał nowoczesnych form aktywności 

krajoznawczej

5. 

Wstęp Głównym celem krajoznawstwa jest poznanie kraju, edukacja (pogłębia-nie wiedzy) oraz popularyzacja walorów miejscowości czy regionu [1–4; 5, s. 15; 6, s. 37]. Uważa się także, że krajoznawstwo wpływa na zaspokajanie potrzeb społecznych jednostki i kształtowanie kultury, dzięki wpływaniu na jej umysł i psychikę [7, s. 25–26]. Bezpośredni kontakt z ekspozycją jest spo-sobem na edukację kulturoznawczą, geograficzną, historyczną i przyrodni-czą. W styczności z dziedzictwem, ludźmi i przesłaniami jesteśmy umiejsco-wieni w kulturze i wartościach narodu. Krajoznawstwo daje także możliwość głębszego zrozumienia literatury, sztuki oraz muzyki. Podróże i wycieczki do małych miejscowości dają wgląd w lokalną kulturę, pokazują tradycje, go-ścinność i religię, ale także narodowe przywary, których mogą doświadczyć przyjezdni [8, s. 13–34; 9, s. 1–13]. Krajoznawstwo jest często łączone z turystyką i rekreacją. Pojęcia te za-zębiają się. Uprawianie krajoznawstwa pozbawione bliskości z otoczeniem, terenem, jak również turystyka bez treści krajoznawczej wpływa na cały jej potencjał [10, s. 14–32]. za pomocą krajoznawstwa realizowane są funkcje poznawcze i kulturowe turystyki. Krajoznawstwo wspiera branżę turystycz-ną we wdrażaniu celów społecznych, a zwłaszcza edukacyjnych. Turystyka, która jest pozbawiona programu poznawczego staje się tylko turystyką zwią-zaną z poruszaniem się z miejsca w miejsce [6, s. 37]. Stasiak, Śledzińska 
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i Włodarczyk [11, s. 19–20] wyróżniają 3 strefy funkcjonowania krajoznaw-stwa jako całości (rys. 1). 
Rysunek 1. Aspekty krajoznawstwa

Źródło: oprac. własne na podstawie [11, s. 19].

Turystyka krajoznawcza polega na zmianie na pewien czas stałego miej-sca zamieszkania, aby zwiedzić oraz odkrywać inne nieznane dotąd miejsca. Człowiek, który „wyrwie się” od monotonii życia codziennego, zmartwień i wykonywanych codziennych zadań może skupić się na odkrywaniu, obser-wowaniu i poznawaniu piękna, a także na odpowiednim interpretowaniu rzeczywistości [12, s. 15–27]. Pojęcie turystyki krajoznawczej staje się nie-modne. Coraz częściej używane są jego synonimy (np. turystyka poznawcza, edukacyjna), a także ich anglojęzyczne odpowiedniki, np. slow tourism lub jest 
ograniczane do konkretnej tematyki (np. turystyka kulturowa, etnoturystyka, ekoturystyka, geoturystyka). Chociaż wszystkie zrodziły się z pomysłu podró-ży krajoznawczej realizowanej z szacunkiem dla ludzi oraz środowiska [6].„Stare” i „nowe” krajoznawstwo ma podobne treści, założenia i cele, róż-nią się jednak metodami wykonywania i intensywnością doświadczania [13, s. 85–94]. istotą nowoczesnej turystyki w dużej mierze staje się obecnie po-szukiwanie przeżyć, wrażeń i autentyczności, które mogą zapewnić nowe formy aktywności krajoznawczej [14–25]. obecnie przyjmuje ono bardzo różnorodne formy, przystosowując się do zmieniającego się świata i wyzwań cywilizacyjnych [16, s. 190]. Jest to, np. questing, geocaching, tematyczne gry miejskie i terenowe, blogi i vlogi podróżnicze, interaktywne muzea czy wir-tualne szlaki [11, s. 22]. Dzisiejsze krajoznawstwo poszukuje dynamicznych i aktywnych form poznawania. Jedną z nich są także imprezy na orientację, a wśród nich TRino, czyli Turystyczno-Rekreacyjne imprezy na orientację [17, s. 33–34; 18, s. 5–6]. 
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Współczesne krajoznawstwo jest multisensoryczne (wielozmysłowe), przesiąknięte emocjami, interakcyjne, przygodowe i multimedialne [11, s. 25]. Jeśli człowiek angażuje większą część zmysłów podczas procesu poznawania oraz odkrywania wiedzy, proces jest bardziej zadowalający, dogłębny i ko-rzystny dla krajoznawcy [19, s. 203]. W polskim krajoznawstwie zachodzą też zmiany, które są wynikiem dostosowania się do teraźniejszości, m.in. glo-balizacji, otwarcia granic, postępu cywilizacyjnego i technologicznego. 
5.1. Turystyczno-Rekreacyjne Imprezy na Orientację 

(TRInO)

5.1.1. Charakterystyka TRInO„Turystyczno-Rekreacyjna impreza na orientację – to impreza z mapą i/lub kompasem, której głównym celem jest turystyczne i rekreacyjne spędza-nie czasu na poznawaniu w interesujący sposób walorów turystyczno-kra-joznawczych różnych miejscowości i miejsc”. Głównymi partnerami opieku-jącymi się inicjatywą TRino są: Mazowiecka Komisja imprez na orientację PTTK (MKino PTTK), Klub imprez na orientację Stowarzyszenie Koło nr 44 przy oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie oraz Nadbużańska Lokalna organizacja Turystyczna [20]. Uczestnictwo w TRino to trzy etapy. Pierwszym jest wejście na stronę www.trino.pttk.pl w zakładkę „Trasy” i wybór jednej z nich. Szlaki na stro-nie podzielone są według województw i obszarów, na których znajdują się punkty kontrolne (PK). Ułatwia to w dużej mierze wyszukiwanie i wy-bór. Uczestnik drukuje wybraną kartę trasy. Kolejnym etapem jest udział w imprezie, czyli przebycie trasy pomiędzy zaznaczonymi na mapie punk-tami kontrolnymi w dowolnie wybranej kolejności i udzielenie odpowie-dzi na pytania zawarte w karcie trasy. Punktami są różne obiekty stałe. Potwierdzeniem obecności przy PK jest wpisanie odpowiedzi na zadanie, które wynika z dokładnej obserwacji danego obiektu lub sąsiadującego z nim terenu. istotne jest więc dokładne zlokalizowanie właściwego miejsca zazna-czonego na mapie [20].Występują trzy rodzaje tras:
 • pierwsze zawierają pytania, na które uczestnik musi odpowiedzieć (przykład na rys. 2), 
 • drugie zawierają zdjęcia, które uczestnik musi dopasować do punktów kontrolnych (przykład na rys. 3),
 • trzecie są połączeniem dwóch poprzednich. 
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Rysunek 2. Przykład trasy zawierającej pytania – 1/L/18 Kozłówka „U zamoyskich w rezydencji” 

Źródło: [20].

Rysunek 3. Przykład trasy zawierającej zdjęcia – 4/L/16 zamość „Podcieniami kamienic wokół 
Rynku Wielkiego”

Źródło: [20].



V. Potencjał nowoczesnych form aktywności krajoznawczej 

129

ostatnim etapem jest przesłanie odpowiedzi do organizatorów za pomo-cą formularza dostępnego online na stronie www.trino.pttk.pl lub wysłanie wypełnionej karty startowej na e-mail: poczta@trino.pttk.pl. za udokumen-towane przebycie odpowiedniej liczby tras od 2014 r. możliwe jest zdobycie 
odznaki zgodnie z Regulaminem odznaki TRInO. Odznaka posiada 12  stopni podzielonych na 3 kategorie, które zostały przedstawione na rysunku 4.
Rysunek 4. Odznaki TRInO: a) stopnie podstawowe (od lewej: popularny, brązowy, srebrny, złoty); b) stopnie duże (od lewej: duży brązowy, duży srebrny, duży złoty); c) za wytrwałość (i-V stopnia)

Ź

a)

b)

c)

ródło: [20].

Warunkiem zdobycia poszczególnych stopni odznaki TRino jest udoku-mentowany udział w dowolnym czasie w TRino lub opracowanie takich tras. Liczba tras koniecznych do uzyskania poszczególnych stopni odznaki została przedstawiona w tabeli 1. odznaki zaczęto przyznawać w 2016 roku i do chwili obecnej wydano ich 686 w 8 stopniach 434 osobom. Najwięcej odznak przyznano w 2018 r. (21,0%) i 2017 r. (20,0%). Największy odsetek przyzna-nych odznak to odznaki podstawowe popularne (57,9%). Większość osób, 
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które starały się o odznakę posiada na razie jedną (68,0%) lub dwie (18,7%). Czterem osobom, udało się uzyskać 7 odznak (tab. 1, rys. 5).
Tabela 1. Wymagania konieczne do poszczególnych stopni odznaki TRInO

Stopień odznaki TRInO
Liczba 
tras do 

przebycia
Dodatkowe wymagania

Liczba osób, 
które ją zdo-
były (stan na 
26.08.2022)

Podstawowe

Popularny 5 - 397Brązowy 20 - 125

Srebrny 30 przynajmniej w 2 województwach 70złoty 50 przynajmniej w 3 województwach 38Duże Duży brązowy 70 przynajmniej w 4 województwach 28Duży srebrny 100 przynajmniej w 5 województwach 18Duży złoty 150 przynajmniej w 6 województwach 7

Za wytrwałość
I stopnia 100 w tym opracowanie co najmniej 10 tras 3

II stopnia 150 w tym opracowanie co najmniej 15 tras -

III stopnia 200 w tym opracowanie co najmniej 20 tras -iV stopnia 250 w tym opracowanie co najmniej 25 tras -V stopnia 300 w tym opracowanie co najmniej 30 tras -

Źródło: oprac. własne na podstawie „Regulamin odznaki TRInO” [21].

Rysunek 5. odznaki TRino – stopień i rok przyznania (stan na 26.08.2022)

Źródło: oprac. własne na podstawie danych dostępnych na stronie [20].
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Podczas projektowania tras autorzy muszą brać pod uwagę kilka aspek-tów. Trasa powinna zawierać około 20 punktów kontrolnych (PK) na długo-ści ok. 2–3 km (chyba, że jest to trasa rowerowa). Numeracja punktów kon-trolnych powinna sugerować logiczny kierunek przejścia. Punkty kontrolne powinny być dostępne 24h/dobę, ponieważ nie powinno się wymagać od uczestników wejścia do danego obiektu czy opłaty za to wejście, co mogłoby utrudnić dotarcie do wszystkich PK. Projektując trasę, należy brać pod uwagę 
walory turystyczno-krajoznawcze danego miejsca, a punktami kontrolnymi powinny być obiekty terenowe, np. budynki, zabytki, pomniki, charaktery-styczne drzewa czy też tablice. zadania układane są najczęściej na podstawie tablic informacyjnych, ta-blic pamiątkowych, napisów na ścianach czy charakterystycznych elementów budynków. Bardzo dużo zależy od inwencji, spostrzegawczości i kreatyw-ności autora trasy. Każda karta trasy powinna zawierać szereg elementów, które zostały wyszczególnione na rys. 6a i 6b. Na mapie pojawiają się krótkie treści krajoznawcze – informacje o zwiedzanej miejscowości albo jej części oraz jedno-, dwuzdaniowe opisy punktów kontrolnych. Pomimo określonych elementów karty trasy znacznie różnią się i sama estetyka wykonania może zachęcić uczestników do udziału. Mapy są postarzane, np. 2/R/18 – Sokołów Małopolski „Powrót do przeszłości”, mają formę obrazkową, np. 26/M/16 – Skansen w Sierpcu „Śladami wiejskiej architektury Mazowsza”, mogą mieć różne kształty, np. parostatku na karcie 23/M/16 – Brok „Rejs parostatkiem”. 
Rysunek 6. Elementy, jakie powinny zawierać karty trasy

Źródło: oprac. własne na podstawie analizy kart tras oraz materiałów udostępnionych  
przez Dariusza Walczynę – koordynatora Projektu TRInO.

6a.
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Rysunek 6b. Elementy, jakie powinny zawierać karta trasy

Źródło: oprac. własne na podstawie analizy kart tras oraz materiałów udostępnionych przez Dariusza 
Walczynę – koordynatora Projektu TRInO.

5.1.2. Rozwój TRInOUczestnicy mają do wyboru przygotowane 839 trasy TRino. Pierwszą (1/M/00 – Kobyłka-ossów „zielonym szlakiem Podkurka”) utworzono w 2000 r. Jednak pojęcie TRino dla tego typu tras pojawiło się dopiero w czerwcu 2004 r. (50 rocznica imprezy na orientację na Mazowszu) pod-

czas tworzenia trasy w Puszczy Kampinoskiej przez Andrzeja Krochmala [16, s. 193]. W pierwszych lat istnienia TRino nie było popularne. Punktem zwrotnym było powołanie projektu realizacji i rozwoju tras TRino w ramach programu Lider Animator w 2013 r. Skutkiem tego było m.in. utworzenie de-dykowanej strony internetowej w 2014 r. [16, s. 195]. Najwięcej tras opubli-kowano w 2016 r., w kolejnych latach mamy porównywalny wzrost (rys. 7). Trasy przygotowują głównie członkowie Klubów i oddziałów PTTK, Klubów ino, ale też wiele indywidualnych osób, głównie z Warszawy i Lublina. 
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Rysunek 7. Liczba tras TRInO (stan na 26.08.2022)

Źródło: oprac. własne na podstawie danych dostępnych na stronie [20].

Spośród dostępnych tras 93,44% (783) znajduje się na terenie Polski, a 6,56% (55) poza jej granicami. Trasy są zlokalizowane w każdym woje-wództwie, z czego najwięcej w mazowieckim (311) i dolnośląskim (106), a najmniej w lubuskim (8). Spośród 40 893 uczestników 98,93% (40 455) przeszło trasy na terenie Polski, a 1,07% (438) poza jej granicami (rys. 8).
Rysunek 8. Liczba tras i ich uczestników w poszczególnych krajach (stan na 26.08.2022)

Źródło: oprac. własne na podstawie danych dostępnych na stronie [20].
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5.1.3. Zalety TRInO dla uczestnikówTrasy TRino niosą wiele korzyści dla osób, które zdecydują się na ich przejście. Po pierwsze korzystanie z nich jest z założenia bezpłatne – bardzo rzadko zachodzi potrzeba wykupienia biletu wstępu do obiektu. W TRino uczestniczyć może każdy – pojedyncze osoby, całe rodziny, nawet z małymi dziećmi, grupy znajomych czy zorganizowane grupy młodzieży szkolnej albo koła czy kluby turystyczne. Dedykowane są wszystkim turystom, zarówno pieszym, jak i rowerzystom, również osobom początkującym, które nie mają jeszcze doświadczenia w wędrówkach z mapą. Co dla wielu osób może oka-zać się ważne, przejście trasy nie wymaga dużo czasu i żadnych dodatkowych umiejętności. Trasę można przebyć w dowolnym czasie, bo są bezobsługowe. organizatorzy TRino starają się, aby trasy były ciekawe i oprócz rekreacji na świeżym powietrzu miały duże walory poznawcze i edukacyjne. z mapą TRino można w interesujący sposób zwiedzić miejsca historyczne i przyrod-nicze, które w inny sposób mogłyby wydawać się mniej interesujące lub nie są popularne jako atrakcje turystyczne [20]. Przejście trasy pobudza cieka-wość i chęć zgłębienia zarysowanego tematu. Do pokonywania kolejnych tras zachęca możliwość zdobycia kolejnych stopni odznaki TRino oraz innych odznak krajoznawczych [16, s. 193–194]. Pomimo że TRino wywodzą się z imprez na orientację, łatwo je wkomponować, np. w planowaną wycieczkę czy zajęcia szkolne. Są też swoistą podpowiedzią, gdzie i co warto zobaczyć [16, s. 195]. Trasy TRino posiadają większość cech współczesnego krajo-znawstwa, a więc multisensoryczność (wielozmysłowość), nasycenie emo-cjami, interakcyjność (wciąganie uczestnika do działania, aktywności) oraz przygodowość [11, s. 25].
5.2. Geocaching

5.2.1. Charakterystyka geoachingu
Geocaching polega na poszukiwaniu ukrytych skrzynek – skrytek (ang. cache) na podstawie współrzędnych GPS [22, s. 115–120; 23, s. 111]. Przedrostek „geo” określa globalny charakter gry oraz nawiązuje do geogra-fii i ziemi. Natomiast słowo cache pochodzące z języka angielskiego oznacza skrytkę albo kryjówkę [24, s. 22–23]. osobę zajmującą się geocachingiem, czyli człowieka, który bierze udział w ukrywaniu i/lub znajdowaniu „skarbu”, określa się keszerem (geocacher, geokeszer) [25, s. 101]. istotną cechą geo-cachingu jest możliwość uczestniczenia w grze terenowej w każdym czasie 
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i miejscu [26, s. 99]. Można powiedzieć, że nie ma w niej etapu końcowego – niemożliwe jest odnalezienie wszystkich skrytek, ponieważ codziennie po-wstają nowe w różnych zakątkach świata [27, s. 17–25]. zamaskowane skrzynki (najczęściej szczelne plastikowe pojemniki różne-go kształtu i wielkości) (fot. 1), często posiadają papierowy dziennik odwie-

dzin (logbook), do którego również wpisują się uczestnicy. Czasem znajdują się tam również drobne przedmioty, które można wziąć, a zostawić inne (wy-miana). o ilości umieszczonych rzeczy w skrytce decyduje w głównej mierze wielkość pojemnika, która może wynosić od kilku mililitrów do kilkunastu litrów. Dostępne są różne typy skrytek, od tradycyjnych, poprzez zagadkowe, w których znajdują się łamigłówki do rozszyfrowania, aby odnaleźć skarb, po skrytki wydarzenia, podczas którego spotykają się „geoceszerzy” i która po takim spotkaniu jest archiwizowana. Są również skrytki EarthCache, które kierują do ciekawych geologicznie miejsc [28]. 
Fot. 1. Przykłady skrytek geocachingowych małych rozmiarów 

Źródło: fot. Agata Kobyłka.

Skarby powinny być ukryte przed ludźmi nieuczestniczącymi w zabawie, ponieważ minimalizuje to ryzyko niezamierzonego zdewastowania czy za-brania pojemnika. Dodatkową atrakcją gry terenowej jest ciekawe maskowa-nie skrytki [29, s. 1739–1748]. Kamuflowanie skarbów budzi w uczestnikach ciekawość i twórcze myślenie. Lepsze maskowanie przynosi uczestnikom większe zadowolenie z odnalezienia skarbu [13]. Miejsce, w którym ukryta jest nagroda powinno być trudne do odnalezienia. „Skarby” są kreatywnie chowane, np. pod kamieniami, w słupkach ogrodzenia, a nawet na znacznej wysokości na drzewie [27]. Skrzynki lokalizowane są najczęściej w miejscach atrakcyjnych pod względem kulturowym, historycznym czy przyrodniczym. 
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Celem geocachingu jest nakłonienie uczestników do zwiedzania interesu-jących miejsc oraz próby odszukania skrytki [30, s. 89]. Do najważniejszych jego funkcji należy [31]:
 • integracja z uczestnikami zabawy,
 • edukacja polegająca na „nauce przez zabawę”,
 • rekreacja poprzez spędzanie w przyjemny sposób czasu wolnego,
 • poznawanie regionu, a przede wszystkim jego walorów turystycznych.Geocaching miał swoje początki w USA w 2000 roku [32, s. 155–158]. Do powstania geocachingu przyczynił się komunikat wydany przez prezyden-ta Stanów zjednoczonych Billa Clintona 1 maja 2000 roku. oznajmił, że dla użytkowników cywilnych zostanie udostępniony niezniekształcony sygnał 

GPS (ang. Global Positioning System). Dzięki temu zwiększyła się dokładność lokalizacji celów cywilnych do paru metrów, a przedtem wynosiła ona około 100 metrów. zabawę zapoczątkował inżynier informatyk Dave Ulme, który ukrył „skarb – wiadra z gadżetami” 3 maja 2000 roku w stanie oregon nie-opodal miejscowości Estacade. Później na forum internetowym Amerykanin podał współrzędne geograficzne tej kryjówki. Niebawem ludzie zaczęli szu-kać jej za pomocą odbiorników GPS. z czasem inne osoby postanowiły robić podobne skrytki, aby ktoś mógł odnaleźć wykonany i schowany przez nich „skarb”. Tak właśnie narodził się geocaching [13, 27, s. 17]. Szybko rosnąca popularność zaowocowała powstaniem ułatwiającego zabawę serwisu internetowego obsługującego geocacherów. Jako pierwszy powstał 2 września 2000 roku portal internetowy www.geocaching.com [33, s. 70], który dysponuje aktualnie największą bazą skrytek na świecie. Serwis geocachingowy został opracowany przez Groundspeak inc., który zachęca do spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu. ze względu na jego formułę można samodzielnie znaleźć skarb, natomiast bardzo często uczestnicy two-rzą formalne lub nieformalne zespoły, aby pomagać sobie nawzajem w szu-kaniu ukrytych skarbów [13]. W Polsce „geokeszerzy” mogą korzystać z dwóch serwisów interneto-wych: www.geocaching.com (możliwość wybrania języka polskiego) oraz 
https://opencaching.pl. Pierwszy z nich ma 56 315 aktywnych skrytek (stan na 31.08.2022 – [34]). Drugi natomiast – ponad 52,8 tys. aktywnych skrytek, ponad 48 tys. aktywnych użytkowników i ponad 3,5 mln ich poszukiwań (tab. 2). W pierwszej połowie 2022 roku zamknięto polską wersję strony 
geocaching.com (www.geocaching.pl). 
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Tabela 2. Statystyki z portalu https://opencaching.pl

Skrzynki 

wszystkie 84 752

aktywne 52 807 

ocenione jako znakomite 39 145 Użytkownicy aktywni 48 237

Odnalezienia wszystkie 3 543 767 

Źródło: [35] – data dostępu 31.08.2022.Na stronie internetowej każdej skrytki zamieszczane są informacje, m.in. o jej wielkości i typie, stopniu trudności odnalezienia skrytki i terenu, opis danego miejsca i sposób dotarcia do skrytki (rys. 9). 
Rysunek 9. Elementy opisu skrytki na portalu geocachingowym www.geocaching.com

Źródło: oprac. własne – opis skrytki pochodzi ze strony [28].
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oprócz współrzędnych pomocą w odnalezieniu skrytki mają być wska-zówki dodawane również do jej opisu. Przeważnie jest to zaszyfrowana in-formacja lub zagadka, którą należy rozwiązać [27, s. 17–25]. Ważne jest, aby opis zachęcił gracza do poszukiwania dalszych informacji o odwiedzonym miejscu, ponieważ gra może być formą nieformalnej edukacji społeczeństwa, a w przypadku szkół – edukacji formalnej [36, s. 29].PTTK w 2012 roku stworzyło specjalną odznakę Geocaching Polska. Uzyskać można ją w następujących czterech stopniach: popularna, brązo-wa, srebrna i złota (fot. 2), spełniając określone wymagania (tab. 3) [37]. W Polsce pierwsza skrytka pojawiła się w 2002 roku.
Fot. 2. Odznaki Geocaching Polska

Źródło: [37].

Tabela 3. Odznaki Geocaching Polska – warunki zdobycia
Stopień 
odznaki

Obowiązkowa liczba 
odszukanych skrytek

Obowiązkowa liczba 
założonych skrytek Dodatkowe wymagania

Popularna 100 0 BrakBrązowa 250 10
znalezienie: 4 województwazałożenie: 2 rodzaje skrytek

Srebrna 500 25
znalezienie: 6 województwzałożenie: 4 rodzaje skrytki, 1 eventzłota 1 000 50
znalezienie: 16 województwzałożenie: 6 rodzajów skrytek,  
3 eventy, 1 event CITO

Źródło: oprac. na podstawie [37].
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5.2.2. Potencjał edukacyjny geocachingu Geocaching może być głównym celem krótkich wycieczek, podróży urlo-powych lub okazją do urozmaicenia wypoczynku albo spędzenia czasu 
w miejscu zamieszkania (Iwaszko 2008). Jest to dobra alternatywa do nieda-lekich podróży. Dzięki tej zabawie nawet mało interesujące destynacje mogą stać się atrakcyjne [26]. Jest wiele skrzynek, których umiejscowienie nie jest przypadkowe. Dotyczą one konkretnych wydarzeń, zabytków czy obiektów pamięci historycznej, ale też walorów przyrodniczych czy ciekawych atrakcji turystycznych. Geocaching jest dobrą formą poznawania, odkrywania miast na nowo i przybycia do ciekawych miejsc, których nie wymieniono w prze-wodnikach. Barwne opisy ze zdjęciami, wspomnienia osób, które szukały skrytki oraz ciekawa historia miejsca wpływa korzystnie na liczbę odwie-dzających dany obszar. ideą geocachingu jest namawianie uczestników gry do znalezienia i odwiedzenia określonego miejsca, istotnego dla regionu lub miasta, atrakcyjnego dla turystów [33, s. 70].Edukacyjny geocaching może być realizowany w ramach edukacji nie-formalnej i formalnej, w krajobrazach naturalnych i antropogenicznych [38, s. 81]. Edukacja wykorzystująca geocaching posiada szereg zalet (tab. 4). Szczególnie cenne jest zwiększenie efektywności edukacji [39, s. 14–20; 40]. Geocaching posiada duże walory wychowawcze, ponieważ motywują osoby zainteresowane tą zabawą do czynnego spędzania czasu wolnego na świe-żym powietrzu. Ponadto podczas poszukiwań „skarbów” można zapoznać się z wieloma informacjami z różnorodnych dziedzin [30]. Międzynarodowe doświadczenia dotyczące edukacyjnego geocachingu wskazują na pewne ograniczenia w jego zastosowaniu w najmłodszych grupach wiekowych, ale też na jego dużą przydatność w edukacji pozostałych grup wiekowych, a szczególnie szkolnych i studenckich [38, s. 88]. za szerszym włączeniem geocachingu do edukacji przemawia jego co-raz większa popularność, atrakcyjność edukacji plenerowej dla odbiorców i jej efektywność [45, s. 11–21]. Jak również powszechność i codzienne użytkowanie nowoczesnych technologii i mediów, szczególnie przez młode pokolenia [46, s. 51–64]. Edukacyjny geocaching może bazować zarówno na założonych wcześniej przez „zwykłych” geocacherów skrytkach albo na przygotowanych na potrzeby zajęć przez edukatorów [38, s. 81]. Hamm [47] i zecha [48] w opracowaniach używają specjalistycznego określenia edu-
cache, czyli skrytki stworzone w celach edukacyjnych.
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Tabela 4. Edukacja z wykorzystaniem geocachingu
Zalety Problemy 

 - wyjście w teren (pozytywnie oceniane przez uczniów, jako przygoda w środowisku przyrod-niczym, dająca poczucie wolności; nawiązanie relacji z przyrodą) 
 - przejęcie przez uczniów odpowiedzialności za naukę
 - prowadzenie zajęć w sposób twórczy, aktywi-zujący, dynamiczny, nowoczesny, elastyczny, pozwalający wykazać się także uczniom słab-szym, zwiększający pewność siebie odbiorców 
 - prowadzenie zajęć bez specjalnych wymogów co do wyposażenia i co do technologicznych umiejętności 
 - zmniejszenie niechęci uczniów do nauki 
 - zachęcenie odbiorców do poznawania treści lub miejsc, które ich wcześniej nie intereso-wały 
 - zwiększenie zaangażowania odbiorców w pro-

ces edukacji 
 - nauka przez zabawę – naturalna droga pozna-wania świata 
 - zwiększenie efektywności edukacji względem 

kameralnej
 - lepsze zapamiętywanie wiadomości poznawa-nych wcześniej w teorii 
 - dokonywanie własnych obserwacji i odkryć, 
 - wiązanie teorii z realnymi ludźmi i miejscami 
 - przekazywanie multidyscyplinarnej wiedzy i umiejętności 
 - nauka współpracy w ramach zespołu 
 - włączenie aktywności fizycznej w proces na-

uczania
 - budowanie tożsamości uczniów, w przypadku gier, które dotyczą lokalnej geografii, historii 

i kultury 

W odniesieniu do nauczyciela: 
 - niechęć do zmiany rutyny w zajęciach 
 - obawa edukatorów przed wykorzystaniem czegoś nowego podczas prowadzenia zajęć
 - konieczność nabycia nowych umiejętności 

przez nauczyciela, przeszkolenia 
 - konieczność osobistego zaangażowania i sprawdzenia w praktyce jak działa geoca-

ching
 - nakład czasu i pracy na przygotowanie koncepcji zajęć i ich organizacji
 - trudność w wygospodarowaniu większej ilości czasu na wyjście z klasą w teren. W odniesieniu do uczniów: 
 - problemy z orientacją przestrzenną 
 - brak sukcesu w odnalezieniu skrytki 
 - brak zainteresowania ze strony niektórych uczniów 
 - możliwość większego skupienia się uczniów na urządzeniach niż otaczającym środowisku naturalnym.

W odniesieniu do terenu: 
 - naturalne utrudnienia w prowadzeniu zajęć,. np. komary, pogoda, ukształtowanie 

terenu 
 - negatywnych wpływ ludzi odwiedzających skrytki na roślinność i podłoże w ich pobli-żu , zagrożenie dla zasobów kulturowych

Źródło: oprac. własne na podstawie [41, s. 264–292; 42, s. 101–108; 43, s. 5–20; 44, s. 90–100; 45, s. 31–33].

5.3. Questy 

5.3.1. Charakterystyka questingu
Quest (z ang. quest zadanie, zagadka) jest bezobsługową grą terenową, która opiera się na poszukiwaniu skarbów. zabawa polega na spacerze w te-renie nieoznakowanym szlakiem, podążając za wierszowanymi informacjami znajdującymi się w tekście, w który wplecione są dodatkowo łamigłówki. Przykładową kartę questu pokazano na rysunku 10. 
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Rysunek 10. Elementy, jakie powinna zawierać karta questu

Źródło: oprac. własne, karta quest pochodzi ze strony [49].

Quest kończy się dotarciem do ukrytego skarbu, czyli pudełka (fot. 3) z pamiątkową pieczątką i Księgą Questu (fot. 4–5). odbicie pieczątki na ulot-ce/karcie questu (fot. 4) i wpis do Księgi zatwierdza jego przejście oraz od-gadnięcie łamigłówek [50]. Wędrówką trasą questu może być spacer po miej-scowości, zwiedzanie muzeum, ale też jazda rowerem czy spływ kajakowy.
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Fot. 3. Skarb – pudełko z pieczątką i Księgą Qu-

estu

Fot. 4. Pieczątki odbite na karcie questu

Źródło: fot. Agata Kobyłka Źródło: fot. Agata Kobyłka

Fot. 5. Przykłady Księgi Questu

Źródło: fot. Agata Kobyłka.

5.3.2. Zalety questinguQuesting jest połączeniem zwiedzania, aktywnego wypoczynku oraz do-

starczania wiedzy o dziedzictwie kulturowym i walorach przyrodniczych obszaru. Questing jest formą zabawy połączonej z dużą dawką edukacji otrzymywanej w prosty i przystępny sposób. Grze towarzyszą emocje, dzięki temu uzyskane informacje pozostają przez długi czas w pamięci [51, s. 2–14]. Tworzenie questów posiada szereg zalet [49]: 
 • jest dobrym sposobem promocji regionu poprzez atrakcyjne prezen-

towanie unikalnego dziedzictwa miejsc (lokalnej historii, przyrody, 

kultury) tzw. ducha miejsca, 
 • uatrakcyjnia ofertę turystyczno-edukacyjną miejsca, 
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 • są dobrą formą edukacji, ponieważ mogą je przemierzać, ale też two-rzyć nie tylko turyści, ale i mieszkańcy danego obszaru, dzięki czemu wzrasta ich wiedza o regionie i wzmacnia się lokalna tożsamość, 
 • są tańsze od tradycyjnych szlaków, ponieważ nie wymaga infrastruk-tury i ludzi do obsługi, 
 • zachęcają do aktywnego poznawania otoczenia. W latach 90. w Stanach zjednoczonych rozwinęła się ta koncepcja odkry-wania i poznawania wartości przyrody oraz dziedzictwa. Questy bardzo czę-sto porównywano do poszukiwania skarbów. W Polsce jest to gra najbardziej zbliżona do harcerskich podchodów. Questing w Stanach zjednoczonych cieszy się popularnością i jest wykorzystywany jako sposób edukacji regio-nalnej i ciekawa metoda zwiedzania. Niektóre regiony wyspecjalizowały się w tworzeniu sieci questów. Najlepszym przykładem jest Program „Valley Quest”, który stworzył 160 questów na terenie 50 miasteczek Connecticut w stanie Vermont i New Hampshire [51, s. 2–14].Questing jest dostępny dla osób w każdym wieku. Można w nim brać udział zarówno indywidualnie, jak i grupowo. Questy są adresowane do turystów i osób odwiedzających daną miejscowość, rodzin z dziećmi, grup szkolnych, ale też mieszkańców regionu, aby lepiej poznali swoją „małą ojczy-znę”. Uczestnictwo z założenia jest darmowe, trasy są dostępne prawie 24/7, a znajdujące się na stronach internetowych ulotki można samemu wydru-kować. Uczestnicy bardzo często na tę formę gry wybierają się całą ro-dziną. Według Warczyńskiej [52, s. 341–345] questing jest dobrym spo-sobem na budowanie międzypokoleniowych więzi. Aby dostosować się do nowych trendów, powstała także aplikacja mobilna „Questy – Wyprawy odkrywców”, która prowadzi graczy w sposób podobny do tradycyjnych za-dań. Różnica polega na tym, że następne zadanie pojawia się na ekranie, gdy uczestnik znajdzie się w prawidłowej lokalizacji. System przydziela punkty za poprawnie rozwiązane łamigłówki i czas przejścia. Dodatkową atrakcją jest element rywalizacji między uczestnikami. zainteresowani mogą otrzymać odznaki za pomyślnie ukończoną odpowiednią liczbę questów. odznaki po-dzielone są na 3 kategorie i 7 poziomów (fot. 6, tab. 5). zdobywać można tak-że odznaki regionalne: „Wyprawy odkrywców po Skarby Górali”, „Jurajskie Questy – Wyprawy odkrywców”, „Sokalskie Questy” i od 2022 roku odznakę okolicznościową „Tęczowych Questów” [50]. 
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Fot. 6. odznaki  PTTK Questy – Wyprawy odkrywców: a – kategoria popularna, mała oraz am-basador questów, b – kategoria duża

Ź

a)

b)

ródło: [50].

Tabela 5. Odznaka PTTK Questy – Wyprawy Odkrywców

Kategoria Odznaka

Warunki uzyskania Liczba osób,  
które ją zdobyły  

(stan na 26.08.22)Ukończenie questów Liczba 
województw

Popularna popularna 5 - 1 666Mała brązowa 15 (maks. 2 wirtualne) 2 866

srebrna 50 (maks. 5 wirtualne) 5 146złota 100 (maks. 10 wirtualne) 10 54

Duża brązowa 200 (maks. 20 wirtualne) 12 18

srebrna
350, w tym przynajmniej 15 rowe-
rowych (maks. 35 wirtualnych)

14 4złota 500, w tym przynajmniej 5 kajako-
wych (maks. 50 wirtualnych)

16 -Ambasador questów za szczególne zasługi w promowaniu i rozwijaniu programu "Questy – Wyprawy odkrywców" 28

Źródło: oprac. własne na podstawie [50, 53]. Wydrukowane ulotki questów dostępne są w punktach informacji tu-rystycznej, obiektach turystycznych, ale ich największe bazy stanowią trzy ogólnopolskie portale wymienione w tabeli 6. Twórcy portalu „Questy 
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– Wyprawy odkrywców” są najbardziej doświadczonym zespołem trenerów w Polsce, który posiada licencje na wykorzystanie metodyki Valley Quest wydaną przez Stevena Glazera [50]. Na stronie portalu może się również do-wiedzieć, że jest już 18 677 użytkowników questów, którzy ukończyli 56 821 
razy (stan na 20.10.2022). 

Tabela 6. Portale questingowe (stan na 20.10.2022)

Ogólnopolskie portale 
Questy

do wydruku w aplikacji wirtualne RazemQuesty – Wyprawy odkrywców 
(https://questy.org.pl/)

661 437 7 648

Questing® (http://questing.pl/) 389 - - 389

BestQuest (http://bestquest.pl/) 243 60 - 243

Źródło: oprac. własne na podstawie danych dostępnych na stronach www portali [49, 50, 54].

Podsumowanie opisane nowoczesne formy aktywności krajoznawczej mogą być wyko-rzystywane przez różne grupy odwiedzających i turystów. Sprawdzą się za-równo u osób indywidualnych, rodzin, ale też grup. Mogą być wykorzysty-wane podczas indywidualnego zwiedzania danych miejsc, zajęć szkolnych, ale również jako element wycieczki z przewodnikiem czy element produktu 
turystycznego danego obiektu/miejsca. opisane nowoczesne formy aktywności krajoznawczej mają duży poten-cjał rozwoju. Wśród ich głównych zalet jest wyjście w teren, rekreacja na świeżym powietrzu i bezpośredni kontakt z przyrodą, które mogą przynieść prozdrowotne efekty. Również edukacja formalna i nieformalna w terenie to autentyczne doświadczenie w nauczaniu. zaletą takiej edukacji jest prak-tyczność, efektywność i emocjonalność. Edukacji w terenie prawie zawsze towarzyszą entuzjazm i motywacja, a potęgować je będzie element „poszuki-wania” obecny w TRino, geocachingu i questach każdej z omawianych form. oprócz wymiaru poznawczego i emocjonalnego formy te sprzyjają także in-terakcjom społecznym, komunikacji, dzieleniu się wiedzą. Najczęstszą przeszkodą w realizacji zajęć z wykorzystaniem nowocze-

snych form krajoznawstwa jest brak wiedzy i/lub praktyki w tym zakresie. W polskich realiach często na przeszkodzie w wykorzystaniu w edukacji szkolnej nowoczesnych form aktywności krajoznawczej jest trud przygoto-wania zajęć i ich czasochłonność, przyzwyczajenie nauczycieli, wątpliwości 
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co do efektów tego typu zajęć oraz obawy przed brakiem umiejętności i po-pełnieniem błędu. Jednak pozytywnym bodźcem do rozwoju edukacji formal-nej z wykorzystaniem form krajoznawstwa jest zwrócenie uwagi na potrzebę prowadzenia zajęć terenowych z geografii, przyrody i biologii w podstawie programowej dla szkół podstawowych [55]. Mniej oporów w prowadzeniu zajęć trenowych mogą mieć edukatorzy nieformalni – organizacje pozarzą-dowe, obszary chronione, Lasy Państwowe, centra edukacji ekologicznej czy obiekty muzealne. Warto byłoby rozpropagować idę takiej formy zajęć i prze-prowadzać praktyczne szkolenia. 
Rozpowszechnieniem i przygotowywaniem tych form w Polsce zajmuje się PTTK, lokalne organizacje turystyczne, lokalne grupy działania, organiza-cje pozarządowe, ale też coraz częściej właściciele obiektów turystycznych. Podczas przygotowywania szlaków warto zwracać uwagę na jego przebieg czy umiejscowienie skrytek/punktów kontrolnych, które nie powinny po-wodować negatywnych zmian w środowisku (np. wydeptywanie, płoszenie zwierząt), zwłaszcza gdy cieszą się dużą popularnością wśród uczestników. 
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