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Turystyka sportowa jako czynnik promocji zdrowia 
i aktywności fizycznej na obszarach wiejskich w Polsce

Streszczenie

Celem rozważań jest próba wykazania, że potencjał dla rozwoju turystyki spor-
towej na obszarach wiejskich w Polsce jest bardzo duży, a jego zagospodarowanie 
może mieć utylitarny wpływ na kształtowanie postaw wobec zdrowia i kultury fi-
zycznej jej biernych oraz czynnych uczestników, a także mieszkańców obszarów 
recepcji turystycznej. Praca jest wprowadzeniem objaśniającym oraz terminolo-
gicznym do zagadnienia turystyki sportowej, która stanowiąc rozwijającą się formę 
aktywnego wypoczynku służy realizowaniu potrzeb związanych z szeroko pojętą 
promocją zdrowia, edukacją zdrowotną, popularyzacją sportu powszechnego, inte-
gracją społeczną oraz kulturą fizyczną. W artykule wskazano na rosnącą w świecie 
popularność turystyki sportowej oraz zwrócono uwagę na wybitny potencjał pol-
skich obszarów wiejskich dla jej rozwoju. Wykorzystano metodę badawczą zwaną 
„desk research”, bazującą na analizie polskiej i zagranicznej literatury przedmiotu, 
artykułów oraz stron internetowych organizacji skupiających swoją działalność na 
tematyce sportu i kultury fizycznej oraz potencjału turystycznego obszarów wiej-
skich.

Słowa kluczowe: turystyka sportowa, obszary wiejskie, promocja zdrowia, jakość 
życia, sport wiejski, agrosport.

Kody JEL: I130, O15

Wstęp

Obserwowany wyraźny wzrost znaczenia sportu, który w rozwiniętych społeczeństwach 
stał się dobrem powszechnym, dostępnym w różnych formach, stosownie do możliwości 
i zainteresowań obywateli oraz czynne i bierne uczestnictwo w wydarzeniach sportowych, 
które stało się popularną formą rekreacji i niejednokrotnie prestiżu, powoduje, że zarówno 
sport i turystyka stały się znaczącymi elementami globalnie rozwijającego się przemysłu 
czasu wolnego. Wyjazdy motywowane sportem i ruchową aktywnością rekreacyjną stają się 
dziś coraz bardziej popularne. W ramach sportowo-turystycznej oferty proponowane są na 
ogromną, niespotykaną dotąd skalę widowiska sportowe, które cyklicznie lub okazjonalnie 
gromadzą niezliczone rzesze fanów na stadionach sportowych, w miejscach przystosowa-
nych i nieprzystosowanych do sportowych zmagań, w przestrzeniach miejskich oraz wiej-
skich, zurbanizowanych i niezurbanizowanych (Kazimierczak 2013). Nawet te mniejsze, 
organizowane na skalę lokalną i regionalną imprezy o charakterze sportowym, poza zyskiem 
ekonomicznym, mają zasadniczy wpływ na propagowanie aktywnego i zdrowego stylu ży-
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cia, przez nakłanianie mieszkańców do czynnego udziału w organizowanych wydarzeniach 
sportowych, zachęcanie do regularnej aktywności sportowej i treningów, wykorzystywanie 
sportu jako środka wychowawczego na przykład przez wolontariat oraz kształtowanie na-
wyków spędzania czasu wolnego w sposób aktywny. Oferta krajowej turystyki wiejskiej 
i agroturystyki wzorem państw zagranicznych powinna również zawierać elementy tury-
styki sportowej. Poniżej dokonano przeglądu literatury z zakresu terminologii turystyki 
sportowej, zrównoważonego rozwoju turystyki sportowej oraz przedstawiono pozytywne 
i negatywne przykłady jej realizacji na obszarach wiejskich. Wskazano także na wpływ tu-
rystyki sportowej na popularyzację aktywności fizycznej oraz promocję zdrowia wśród spo-
łeczności wiejskich. Celem opracowania jest próba wykazania, że potencjał rozwoju tury-
styki sportowej na obszarach wiejskich w Polsce jest bardzo duży, a jego zagospodarowanie 
może mieć utylitarny wpływ na kształtowanie postaw wobec zdrowia i kultury fizycznej jej 
biernych oraz czynnych uczestników, a także mieszkańców obszarów recepcji turystycznej. 

Fenomen turystyki sportowej we współczesnym świecie a polityka 
zrównoważonego rozwoju1

Pojęcie turystyki sportowej funkcjonuje w literaturze naukowej dopiero od kilkudzie-
sięciu lat, mimo iż z jej przejawami ludzie mają do czynienia już od czasów starożytnych. 
Zmierzających wtedy „kibiców” na igrzyska olimpijskie dziś możemy określić mianem 
pierwszych turystów sportowych. Turystyka sportowa ery ponowoczesnej nie stanowi już 
jednak tylko podsystemu sportu czy turystyki, lecz stanowi oddzielny podsystem współcze-
snego społeczeństwa, którego funkcją jest stworzenie możliwości uprawiania aktywności 
fizycznej poza codziennym środowiskiem. Może być więc postrzegana jako autonomiczny 
fenomen naszych czasów, odzwierciedlający obecne trendy, potrzeby i style życia. Fenomen 
ten definiowany jest następująco: „turystyka sportowa to podróż z dala od miejsca zamiesz-
kania w celu podejmowania aktywności sportowej dla rekreacji lub współzawodnictwa, 
podróż dla oglądania imprez sportowych popularnych i elitarnych, a także podróż w celu 
odwiedzania słynnych atrakcji sportowych, tj. hale sportowe, hale sław, parki sportowe, 
muzea sportu itp.” (Gibson 1998: 155-179). Aktywność sportowa, tj. pływanie, gimnasty-
ka, wspinaczka górska, narciarstwo, jazda na rowerze, jogging, jazda na rolkach, golf czy 
tenis, spotęgowała w ostatnich latach turystyczną mobilność wśród społeczeństw niemal 
wszystkich kontynentów na niespotykaną dotąd skalę, a na popularności zyskała turystyka 
sportowa zwłaszcza pod postacią uczestniczenia turystów w wielkich wydarzeniach (even-
tach) sportowych. W Raporcie World Travel Market opublikowanym podczas konferencji 
poświęconej turystyce sportowej w Londynie w 2011 roku wyraźnie podkreślano, że duże 
wydarzenia sportowe przyciągają czasem więcej turystów niż piękne plaże, zabytki i nie-

1  „Sposób integracji turystyki, sportu i kultury jest jednym z wyzwań, którym Europa musi sprostać w nadchodzących latach, 
aby wzmocnić europejską gospodarkę i wspomóc podwyższanie jakości życia wszystkich obywateli. Podczas organizacji 
wydarzeń sportowych należy uwzględniać wszystkie aspekty zrównoważonego rozwoju, tj. kwestie społeczno-kulturowe, 
gospodarcze i ekologiczne” – Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie „Turystyka i sport – 
przyszłe wyzwania dla Europy” zwana Deklaracją z Rzymu w sprawie turystyki i sportu.
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zwykłe krajobrazy, a aż 80% miast i regionów, które goszczą u siebie największe imprezy 
sportowe na świecie, zauważyło, że nie tylko sportowcy, ale i kibice coraz częściej sta-
ją się „typowymi” turystami. To właśnie m.in. dlatego turystyka sportowa jest dziś jedną 
z najszybciej rozwijających się gałęzi branży turystycznej, a prognozy rozwoju turystyki 
w najbliższych latach wyraźnie wskazują na dalszy wzrost podróży motywowanych spor-
tem. Fenomen turystyki sportowej został już gruntownie rozpoznany w zagranicznej lite-
raturze przedmiotu (zwłaszcza anglo- i niemieckojęzycznej – m.in. Hall 1992; Gammon, 
Robinson 1997; Gibson 1998; Hinch, Higham 2001; Kurtzman, Zauhar 2003; Deery, Jago, 
Fredline 2004; Schwark 2007; Weed, Bull 2009), a dyskutowano o nim już podczas konfe-
rencji o tej tematyce w Jerozolimie w 1987 roku. W krajowej literaturze przedmiotu również 
zostały dostrzeżone wielostronne związki turystyki i sportu, silnie widoczne są również po-
dobieństwa terminologiczne między turystyką sportową a turystyką aktywną i kwalifikowa-
ną, które zostały już opisane szczegółowo w ostatnich dziesięcioleciach (m.in. Łobożewicz 
1989; Merski 2002; Durydiwka 2006; Bieńczyk 2007). Prace dotyczące turystyki sportowej 
w Polsce można natomiast określać mianem naukowych rekonesansów, a ich tematyka naj-
częściej dotyczy jej zakresu pojęciowego na tle polskiej tradycji terminologicznej, badań nad 
wpływem dużych imprez sportowych na rozwój fanoturystyki, a także na sytuację zatrudnie-
nia, liczbę odwiedzających, rozwój regionów, wizerunek destynacji turystycznych, wzrost 
zainteresowania mediami itp. (m.in. Gaworecki 2008; Studzieniecki 2008; Godlewski 2011; 
Hadzik 2014). Na marginesie badań naukowych wciąż pozostają natomiast analizy społecz-
no-kulturowego potencjału turystyki sportowej (w Polsce analizami w tym zakresie zajmuje 
się M. Kazimierczak). Problematyka turystyki sportowej najczęściej jest też przypisywana 
turystyce miejskiej (m.in. Szczechowicz 2013; Śniadek 2013; Piechota 2014). W krajowej 
literaturze naukowej brak jest natomiast analiz dotyczących wpływu turystyki sportowej na 
rozwój ekonomiczny i społeczno-kulturowy obszarów wiejskich, co stanowi w kraju lukę 
badawczą i niszę do zagospodarowania. Turystyka sportowa bez wątpienia jest zjawiskiem 
głęboko interdyscyplinarnym (Weed 2009), a w literaturze naukowej jej poświęconej wy-
szczególniane są rozmaite skutki wywoływane przez tę formę podróżowania: długofalowe, 
krótkofalowe, pośrednie, bezpośrednie; skutki psychologiczne, instytucjonalne, polityczne 
i planistyczne itd. Oddziałuje ona w wymiarze ekonomicznym, ekologicznym, społecznym 
i kulturowym. Wydarzenia sportowe mają też bezsprzeczny wpływ na rozwój turystyki2 oraz 
wpływają nie tylko na jednostkę, ale i na wspólnotę lokalną, a nawet na całe społeczeństwa 
(głównie w wymiarze społeczno-kulturowym), a także na turystyczne destynacje. Ich skutki 
dotyczą jednak nie tylko mieszkańców obszarów recepcyjnych, ale i samych uczestników 
imprez sportowych – turystów. Oddziaływanie imprez sportowych jest w praktyce tak sze-
rokie, że analitykom zjawiska trudno dobrać odpowiednie metody badawcze, aby w po-
prawny metodologicznie sposób przeprowadzić badania naukowe w tym zakresie. Badania 
np. nad pozytywnymi i negatywnymi skutkami turystyki (zwłaszcza wielkich) wydarzeń 
sportowych są jednak niezwykle pożądane, biorąc pod uwagę fakt, że także w sferze tury-
styki sportowej powinna być realizowana idea rozwoju zrównoważonego. Ponadto powinna 

2  Na przykład w 2012 roku w Polsce (okres UEFA EURO 2012) odnotowano o 11% więcej turystów niż w roku 2011. 
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się ona odnosić nie tylko do ekosystemu naturalnego, ale i do „ekosystemu ludzkiego”, stąd 
ważne jest znaczenie badań nad oddziaływaniem społeczno-kulturowym tej formy podró-
żowania (Goering 1990), a jest ono często w nauce marginalizowane, zwłaszcza w przy-
padku turystyki wydarzeń sportowych, w tym nawet w przypadku turystyki olimpijskiej 
(która często przebiega również na obszarach wiejskich), której skutki mają już dziś zasięg 
globalny. Turystyka sportowa, jako ważny sektor współczesnej turystyki, nie może więc 
tracić z pola widzenia założeń idei rozwoju zrównoważonego. Badacze oraz zwolennicy 
nurtu turystyki zrównoważonej wciąż poszukują najlepszych rozwiązań kompromisowych 
między dalszym rozwojem ekonomicznym społeczeństw a zachowaniem środowiska w jak 
najlepszym stanie (Mazur-Wierzbicka 2008). Nie da się jednak ukryć rozdźwięku pomiędzy 
liczbą dyrektyw, postulatów, strategii poświęconych zrównoważonemu rozwojowi a efekta-
mi praktycznych wdrożeń (Kazimierczak 2009). Skutki społeczne turystyki sportowej moż-
na natomiast pojmować następująco: „są to zmiany w systemach wartości pojedynczych 
jednostek lub całych społeczeństw wywoływane przez podróże sportowe, zmiany w typach 
zachowań turystów i ludności lokalnej, ich strukturach społecznych, stylu życia i poziomie 
jakości życia” (Hall 1992). Obszary wiejskie mogą stanowić jeden z przykładów, w których 
rozwój społeczny i gospodarczy jest wysoce potrzebny, natomiast dbałość o zasoby przyrod-
nicze i kulturowe przy ich wykorzystaniu jest priorytetowa. 

Pozytywne i negatywne skutki turystyki sportowej na obszarach 
wiejskich 

Rozwój turystyki sportowej może przebiegać inaczej na obszarach wiejskich niż 
w miastach. Na obszarach wiejskich upatruje się dzięki niej ożywienia gospodarczego 
oraz poprawy jakości życia mieszkańców. Najczęściej podkreśla się wtedy czynnik eko-
nomiczny, głównie zwiększenie zatrudnienia, zwłaszcza na obszarach, w których nie roz-
wija się przemysł, rolnictwo dużej skali, a wskaźnik bezrobocia jest dotkliwy. Społeczność 
lokalna może czerpać zyski z oferty noclegowej lub łączenia turystyki sportowej z agrotu-
rystyką. Autorki dostrzegają znaczącą niszę w ofercie gospodarstw agroturystycznych 
w Polsce, w której brakuje nacisku na aktywność fizyczną turystów. Na całym świecie 
takie oferty są już bardzo popularne, a gospodarze potrafią dobrze ze sobą współpraco-
wać. Na przykład w Tyrolu od lat oferowane są dla turystów wycieczki rowerowe, pod-
czas których każdej nocy śpi się w innym pensjonacie lub gospodarstwie położonym na 
wsi, a w Austrii w podobnej ofercie turyści mają również zapewniony transport bagażu 
i opiekę przewodnika. Jest to możliwe oczywiście dzięki odpowiedniej infrastrukturze 
i współpracy. W Australii natomiast odnotowano, że właśnie dzięki organizowaniu even-
tów sportowych na obszarach wiejskich turystyka rozwija się tam w sposób bardziej dy-
namiczny. Ponadto, odwiedziny w tamtejszych parkach narodowych mogą zwiększać 
środki finansowe przeznaczane na utrzymanie i ochronę tych terenów. Skoncentrowanie 
rozwoju regionów głównie na sprawach turystyki może jednak odciągać ludność lokalną 
od innych sektorów gospodarki lokalnej. Tak dzieje się na przykład na Karaibach, na któ-
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rych więcej ludzi woli pracować w strefie plażowej (bary, restauracje itp.) lub świadczyć 
usługi z zakresu sportów wodnych, niż zajmować się hodowlą i uprawą. Ludności lokalnej 
może też czasem przeszkadzać nadmierna zabudowa hotelowa, która zaburza lokalny kra-
jobraz przybrzeżny (tj. w przypadku zabudowy hotelowej nad Morzem Śródziemnym). Na 
terenach wiejskich napięcie między turystami a gospodarzami powodowane jest też tym, 
że ci pierwsi, czasem bezwiednie przebywają na cudzych terenach prywatnych. Pojawia 
się też problem czasem nieetycznych w niektórych kulturach rozrywek turystów związa-
nych ze złym traktowaniem zwierząt (na przykład polowania itd.) (Standeven, De Knop 
1999). Jak zauważył też M. Kazimierczak, turystyczne koncerny nad wyraz często mają 
swój niechlubny udział w wysiedlaniu milionów ludzi z terenów przeznaczonych pod bu-
dowę na przykład pól golfowych (na których wcześniej znajdowały się pola ryżowe, bę-
dące źródłem utrzymania ludności lokalnej) (Kazimierczak 2007). Przesiedlanie miesz-
kańców w celu zagospodarowania terenu pod potrzeby sportowe i turystyczne to jeden 
z przykładów daleko idących interwencji na wsiach w związku z organizacją turystyki 
sportowej. To właśnie skutki wysiedleń należy zaliczyć do znaczących kosztów społecz-
nych turystyki sportowej. Ch. Roberts twierdzi też, że skutki ekologiczne turystyki spor-
towej są coraz częściej negatywne, aniżeli pozytywne (Roberts 2011). Duże imprezy mogą 
powodować wiele negatywnych skutków ekologicznych, tj. zwiększoną emisję substancji 
toksycznych, być źródłem hałasu oraz licznych odpadów. Po raz pierwszy w 1994 roku 
podjęto walkę z negatywnymi efektami turystyki sportowej i po raz pierwszy zorganizo-
wano w Lillehammer „Zielone Igrzyska” (Higham, Hinch 2009). Od tego czasu plany 
wszystkich wielkich imprez sportowych (dzieje się tak przynajmniej w teorii) powinny 
uwzględniać zasady zrównoważonego rozwoju i edukacji ekologicznej. Jednak jeszcze 
przed rozpoczęciem ostatnich igrzysk olimpijskich w rosyjskim Soczi w 2014 roku można 
było zaobserwować liczne sprzeciwy ekologów. Infrastruktura sportowa, która powstała 
na terenach górskich, ich zdaniem szkodzi przyrodzie, a wycinki dużych obszarów le-
śnych mają niszczący wpływ na środowisko naturalne. Zbudowana wioska olimpijska 
i kompleks łyżwiarski, zdaniem ekologów, są zagrożeniem dla całego ekosystemu. Na 
przykład na chronionych dotychczas terenach podmokłych wysypano grubą warstwę ka-
mieni. Rezerwat, który istniał tam dotychczas, teraz już nie istnieje. W mediach wskazy-
wano również, że prace budowlane prawdopodobnie naruszyły cyrkulację podziemnych 
wód leczniczych, dzięki którym Soczi stało się uzdrowiskiem. W Soczińskim Parku 
Narodowym wzdłuż rzek wybudowano szybką kolej i szosę. Ekosystem rzeki został naru-
szony. Komitet organizacyjny igrzysk wydał jednak jeszcze przed rozpoczęciem imprezy 
oficjalny komunikat, w którym stwierdzono, że zbadano wpływ inwestycji na środowisko 
naturalne i uznano, że plany te są do zaakceptowania. Dziś wioska olimpijska w Soczi 
potocznie nazywana jest jednak „miastem duchów”. Budynki zbudowane na potrzeby 
miejscowości goszczącej olimpijczyków zaczynają zamieniać się w ruiny. Nikt w nich nie 
przebywa. Po zakończonej imprezie jeszcze nie wszystko posprzątano. Takie przykłady 
pokazują, że niestety wciąż nad wyraz często zyski ekonomiczne pozostają ważniejsze, 
niż możliwe skutki ekologiczne organizacji wielkich wydarzeń sportowych. P. De Knop 
oraz J. Standeven (1999) zwracają też uwagę na następujące problemy w turystyce spor-
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towej: zaśmiecanie terenów o wybitnych walorach naturalnych, niszczenie gleb i fauny 
przez miłośników kolarstwa górskiego lub narciarstwa, niszczenie rafy koralowej przez 
nurków oraz ich specjalistyczny sprzęt, płoszenie zwierząt przez hałas powodowany na 
przykład przez motorówki czy też samochody rajdowe. W Himalajach na przykład wycina 
się drzewa na rozpałkę po to, aby turyści mieli ciepłą wodę. To powoduje procesy defore-
stacji, biorąc pod uwagę ogromną liczbę turystów przebywających w tym regionie. Aby 
odbudować ekosystem leśny tamtejsze władze nakazują ludności lokalnej oszczędzanie 
ciepłej wody w swoich domostwach. Wiele szkód powoduje również przemysł związany 
z golfem. W celu stworzenia pól golfowych wycina się wiele drzew, potrzeba dużo wody 
do utrzymania tych pól (której często brakuje ludności lokalnej do podstawowych czynno-
ści życiowych), nadmiernie używa się herbicydów do utrzymania pól w dobrym stanie 
(Standeven, De Knop 1999). Turystyka golfowa powoduje wiele problemów na obszarach 
wiejskich. W regionach, które już i tak są dotknięte deficytem wody, intensywne nawad-
nianie pól golfowych prowadzi do dalszego obniżania poziomu wód gruntowych, co nega-
tywnie odbija się na życiu codziennym miejscowej ludności, a także zaopatrzeniu w wodę 
tamtejszego rolnictwa. Na przykład w Zimbabwe pola golfowe są nawadniane mimo, że 
ludzie umierają tam z pragnienia. Na obszarze południowo-azjatyckim budowa obiektów 
golfowych wypiera ludność miejscową. W Malezji i Indonezji dochodzi do przymuso-
wych przesiedleń. W regionie Mekong, pod płaszczykiem ekoturystyki, realizowane są 
pod kierownictwem Banku Rozwoju Azjatyckiego masowo-turystyczne działania infra-
strukturalne, które prowadzą do przesiedleń kilkudziesięciu milionów ludzi. Z reguły lud-
ność miejscowa nie otrzymuje stosownego ekwiwalentu, a rolnikom, którzy uprawiali 
swoją ziemię, zostają przydzielone nieurodzajne tereny. Potencjalnie oczekiwane dochody 
z dewiz osiąganych z turystyki, według raportu Global Anti-Golf-Movement, doprowadzi-
ły m.in. na Jawie do tego, że na polecenie urzędników państwowych żołnierze mogli użyć 
siły wobec rolników, którzy nie chcieli opuścić swojej ziemi (Kazimierczak 2014). 
Turystyka sportowa i potrzebna do jej rozwoju sztuczna infrastruktura coraz częściej 
wpływają też na zakłócanie naturalnego krajobrazu (Gaworecki 2010). Na przykład na 
hiszpańskiej Teneryfie plaże na ogół są czarne z powodu czarnego piasku, co ma związek 
z erupcjami wulkanu na tym obszarze. Taki piasek nie odpowiadał jednak turystom, którzy 
nie byli do niego przyzwyczajeni (zwłaszcza ci z Europy i Ameryki Północnej). Część 
plaż została więc pokryta złotym piaskiem z Sahary, aby dogodzić turystom i zwolenni-
kom sportów wodnych odwiedzających Wyspy Kanaryjskie (Standeven, De Knop 1999). 
Podobne zjawiska obserwujemy w Polsce. Przykładem są konflikty na linii branża nar-
ciarsko-turystyczna, a perspektywa przyrodniczo-społeczna. Problemem jest brak wody 
koniecznej do naśnieżania stoków w zimie. Im więcej stacji narciarskich, tym większe 
ryzyko konfliktów z lokalnymi społecznościami – przy ciepłych i bezśnieżnych zimach 
(a tych globalne zmiany klimatu będą przynosić coraz więcej) wody będzie brakowało, 
niezależnie od tego, czy nowe inwestycje będą blokowali ekolodzy, czy też powstaną one 
bez przeszkód (jedna armatka śnieżna zużywa bowiem do 30 tys. litrów wody na godzinę). 
Skutki turystyki sportowej na obszarach wiejskich mogą więc być bardzo niejednorodne. 
Najczęściej bywa jednak tak, że zyski ekonomiczne nie idą w parze z dbaniem o środowi-
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sko przyrodnicze. Należy zatem pamiętać o tym, aby maksymalizować zyski ekonomicz-
ne, a minimalizować szkody ekologiczne. Nie bez znaczenia pozostaje też społeczno-kul-
turowy kapitał turystyki sportowej na obszarach wiejskich, który jest nie do przecenienia 
m.in. w procesie promocji zdrowia i aktywności fizycznej czy procesie podnoszenia jako-
ści życia mieszkańców tych terenów. Trzeba też pamiętać, że biorąc pod uwagę analizę 
możliwych skutków turystyki sportowej zarówno w sferze przyrodniczej, jak też społecz-
nej, kulturowej i gospodarczej to wydaje się, że w celu przyspieszenia rozwoju ekono-
micznego obszarów wiejskich organizacja wydarzeń sportowych powinna być finansowa-
na ze środków prywatnych, a nie publicznych. Dzięki temu wydatki ponoszone przez 
gospodarzy są niższe. Warto również inwestować w wydarzenia sportowe o średnim za-
sięgu, a nie w megawydarzenia sportowe, ponieważ z nimi często wiążą się też „megapro-
blemy”. Najmniej eksploatującymi są imprezy z zakresu sportu masowego, jak maratony 
itp., których przeprowadzenie nie wymaga budowy specjalistycznej infrastruktury. 
Turystyka maratonowa cieszy się w ostatnich latach rosnącym zainteresowaniem ze stro-
ny turystów, a co ważne – imprezy tego typu coraz częściej organizowane są również na 
obszarach wiejskich (przykładem: Maraton „Rzeźniczek” w Bieszczadach). 

Potencjał i perspektywy rozwoju turystyki sportowej na obszarach 
wiejskich w Polsce

Zarówno w literaturze przedmiotu, jak i w dokumentach programowych o charakterze 
strategicznym dotyczących rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, od lat podkreślane są 
potrzeby oraz duże możliwości rozwoju turystyki wiejskiej. Możliwości te są zróżnicowa-
ne regionalnie oraz lokalnie i wynikają z położenia regionu, uwarunkowań historycznych, 
ale przede wszystkim z posiadanych zasobów przyrodniczych, krajoznawczych, kultu-
rowych, infrastrukturalnych i społecznych, co w konsekwencji składa się na potencjał 
turystyczny. Pomysłów na wykorzystanie go jest wiele, np. do realizacji programów edu-
kacyjnych czy rozwoju turystyki zdrowotnej. Brakuje jednak opracowań podejmujących 
problematykę rozwoju turystyki sportowej oraz promocji zdrowia i aktywności fizycznej 
na obszarach wiejskich w Polsce, mimo że ich wartość i perspektywy oraz możliwości roz-
woju są bardzo duże. Mało tego, w pozarolniczej aktywności gospodarczej mieszkańców 
wsi upatruje się znaczącego kapitału i siły wpływającej na ożywienie gospodarcze, wzrost 
poziomu życia wszystkich mieszkańców, podnoszenia ich kwalifikacji oraz wykorzysta-
nia walorów środowiska naturalnego regionu zgodnie ze wspomnianą ideą zrównoważo-
nego rozwoju. Jednak rozwój turystyki, w tym turystyki alternatywnej (np. agroturystyki) 
oraz turystyki sportowej nie jest panaceum na wszystkie niedomogi gospodarcze polskiej 
wsi, choć niewątpliwie pod ich wpływem mogą ulec transformacji postawy obywatelskie 
społeczności wiejskiej, chociażby wobec własnego zdrowia, aktywności fizycznej. Wieś 
wymaga przeobrażeń zarówno tych pochodzących z zewnątrz, jak i tych, których źródłem 
jest społeczność lokalna i ukryty na wsi kapitał ludzki (Wasilewski 2005). Rozwój tury-
styki sportowej może okazać się swojego rodzaju impulsem do rozwoju, modernizacji, 
poprawy ogólnej infrastruktury wsi i przede wszystkim świadomości dotyczącej kultury 
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fizycznej, a także wpływać na poprawę jakości życia jej mieszkańców. Kluczowe zna-
czenie dla rozwoju turystyki sportowej na obszarach wiejskich ma przestrzeń. Zapewnia 
ona bliskość natury, swobodę poruszania się, sprzyja także uprawianiu sportu na świeżym 
powietrzu (Wiatrak 1998). M. Drzewiecki (1985; 1992) obszary wiejskie, które sprzyjają 
rozwojowi turystyki nazywa „wiejską przestrzenią rekreacyjną”. Rodzajem turystyki reali-
zowanym najczęściej na obszarach wiejskich jest agroturystyka, analizowana przez wielu 
autorów jako rodzaj turystyki alternatywnej na terenach wiejskich (Balińska, Sikorska-
Wolak 2001), adresowana głównie do turystów indywidualnych, rodzin lub małych grup. 
Należy podkreślić, że zarówno agroturystyka, jako forma turystyki kwalifikowanej, jak 
i turystyka sportowa realizowana na obszarach wiejskich czerpie ze środowiska przyrod-
niczego, z którego płyną konkretne, istotne bodźce. Pod ich wpływem zachodzą w organi-
zmie człowieka liczne, pozytywne zmiany (czynnościowe, morfologiczne, metaboliczne). 
Istnieje duża dowolność w stosowaniu terminów określających działalność rekreacyjną 
i turystyczną w plenerze, wymagających często od jej uczestnika opanowania określonych 
technik czy umiejętności korzystania z różnorodnych urządzeń służących podejmowanej 
aktywności. Większość autorów akcentuje wspólne jej cechy, takie jak (Poczta 2012): 
odpoczynek, pobyt w terenie naturalnym, dbałość o zdrowie, kontakty z ludźmi, przeżycia 
estetyczne i emocjonalne. Dla określenia tych wartości niektórzy autorzy mówią o tury-
styce usportowionej, inni o rekreacji plenerowej, jeszcze inni o wychowaniu plenerowym 
czy turystyce przygodowej (Wiza 1999). P. Smoleński i T. Łobożewicz (1993) rekreacją 
plenerową nazywają „wykorzystanie zasobów naturalnych dla przyjemności i dobrego sa-
mopoczucia jednostki”. Wszelkie zachowania związane z rekreacją plenerową odbywają 
się zawsze w jakimś czasie i w jakiejś przestrzeni. Te czasowo-przestrzenne ramy wyzna-
czają niejako sposób wykorzystania walorów przyrody (Wiza 1999). Natomiast rekreacja 
plenerowa, jako podejmowanie ruchowej aktywności rekreacyjnej na świeżym powietrzu, 
przejawia się w takich klasycznych zajęciach, jak: sporty wodne, jazda konna, jazda na 
rowerze, nartach, bieganie, wędkarstwo, polowanie, ale również inne, które zyskują coraz 
większą popularność. Dla tego typu aktywności można wyróżnić trzy grupy uczestników. 
Pierwsza to grupa specjalistów. Jest to grupa mająca wysokie wymagania co do wyposaże-
nia i sprzętu oraz podejmuje zachowania sportowe systematycznie, korzysta z przestrzeni 
turystycznych i wybiera destynacje odpowiadające realizacji sportowych potrzeb. Druga 
grupa, znacznie szersza, to urlopowicze, dla których tego typu zajęcia są dodatkowym 
plusem w lokalnej ofercie. Trzecia grupa to turyści sportowi, zarówno bierni i czynni, 
którzy wyjeżdżają w konkretnym celu, albo uczestniczyć w sportowej rywalizacji albo ta-
kiej rywalizacji się przyglądać i kibicować (Michałowski, Wiśniewski 2008). Przydatność 
rekreacyjno-turystyczna środowiska w dużym stopniu zależy od jego struktury oraz infra-
struktury i działalności organizacyjnej przedsiębiorców i społeczności lokalnej3. Formy 

3  J. Bogucki (1984), wszystko to, co ułatwia, zabezpiecza i umożliwia działanie, a więc zespół ćwiczeń, procedur i czynności 
oraz przedmiotów i urządzeń, za których pośrednictwem oddziałuje się na organizm człowieka w zależności od potrzeb, 
z uwzględnieniem indywidualnych zainteresowań i w określonych celach, nazwał „środkami rekreacji”. S. Toczek-Werner 
(2005) środki rekreacji określa natomiast jako zbiór działań, przedmiotów i urządzeń pośredniczących w osiągnięciu celu 
związanego z rekreacją, dzieląc je na: ćwiczenia fizyczne (np. bieganie jako środek pomocny w utrzymaniu zdrowia i dobrego 
samopoczucia); urządzenia i sprzęt umożliwiające ruchowe zajęcia rekreacyjne (np. teren, rower, kajak); elementy podnoszące 
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rekreacji, które można uprawiać na danym terenie zależne są od określonych typów śro-
dowiska przyrodniczego (Krzymowska-Kostrowicka 1997). Rekreacja ruchowa, rekreacja 
plenerowa czy turystyka sportowa na obszarach wiejskich jest przez niektórych autorów 
nazywana również rekreacją wiejską bądź agrorekreacją, którą Pieńkos i Kikulski (2006) 
przypisują głównie gospodarstwom agroturystycznym, natomiast oczywiste jest, że ak-
tywny wypoczynek na wsi może być również realizowany przez sport i jego różnorodne 
rodzaje. Choć sport jest taką dziedziną działalności człowieka, która na ogół nie koja-
rzy się z wsią, obszary wiejskie mają dogodne warunki do tego, aby oferować uprawia-
nie jego wybranych dyscyplin. Dysponują przede wszystkim zapleczem przyrodniczym 
i związaną z nim przestrzenią rekreacyjną do rozwoju „sportu wiejskiego”. M. Sznajder 
i L. Przezbórska (2006) w ramach agrosportu wyróżniają następujące kategorie: spacery, 
marsze, jazda na rowerze; hippika i wszelkie jej odmiany, jak: nauka jazdy konnej, jaz-
da konna w terenie, przejażdżki bryczką; sporty wymagające dużej przestrzeni – sporty 
konwencjonalne i ekstremalne, np. gra w golfa, w tenisa, loty motolotnią lub paralotnią, 
przejażdżki quadem, BMX (Bicycle Motocross Extreme), paintball; gry terenowe nowej 
generacji jak np. LARP (Live Action Role Play), MORKON; łowiectwo, wędkowanie. 
Okazuje się więc, że obszary wiejskie mają potencjał i wiele możliwości, które mogą 
posłużyć rozwojowi turystyki sportowej w Polsce. Jak twierdzi S. Toczek-Werner (2005), 
o tym czy środowisko przyrodnicze będzie uznawane przez człowieka za wartościowy 
środek rekreacji, decydują takie czynniki, jak stopień odmienności warunków przyrod-
niczych od występujących w miejscu jego bytowania oraz walory estetyczne (widoko-
we), a szczególnie zmienność krajobrazu i jego różnorodność. Oczywiście konieczny jest 
również „pomysł” oraz infrastruktura sportowa, które sprzyjają podejmowaniu wszelkich 
form aktywności ruchowej. Obszary wiejskie o bardzo dobrych warunkach przestrzen-
nych dla organizacji rozmaitych wydarzeń sportowych sprzyjają rozwojowi turystyki 
sportowej. Ich potencjał w Polsce pozostaje nadal niewykorzystany.

Turystyka sportowa w procesie promocji zdrowia i aktywności 
fizycznej wśród mieszkańców obszarów wiejskich 

Promocja zdrowia („health promotion”) jest strategią działań na rzecz zdrowia. Najczęściej 
cytowana definicja z Karty Ottawskiej (1986) określa ją jako: „proces umożliwiający lu-
dziom kontrolę nad własnym zdrowiem”. W nowszych opracowaniach podkreśla się jej bar-
dzo istotny, społeczny wymiar, gdyż programy promocji zdrowia są bardzo silnie powiązane 
ze środowiskiem (systemem) społecznym. I. Kickbusch (1997) określa promocję zdrowia 
jako „proces zmian społecznych służący rozwojowi ludzi”. Autor uważa, że „w procesie tym 
uczestniczy wiele dyscyplin (podmiotów), wykorzystywana jest międzydyscyplinarna wie-
dza w sposób profesjonalny, metodologiczny i twórczy”. Natomiast R. Grossmann  
i K. Scali (1997) uważają, że „promocja zdrowia jest sztuką interwencji w systemy społecz-

atrakcyjność zajęć rekreacyjnych (np. krajobraz, przestrzeń, uwarunkowania przyrodnicze, jak np. las, jezioro); elementy 
wzmacniające efektywność zajęć rekreacyjnych (np. sauna, masaż).
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ne i zachęcania ich, aby rozwijały się w kierunku zdrowych środowisk”. Autorzy twierdzą, 
że w społeczeństwie nie ma odrębnego systemu dla zdrowia (tradycyjna służba zdrowia 
koncentruje się na chorobie), które powinno wejść do każdego systemu społecznego. Dlatego 
też kluczową kwestią w promocji zdrowia jest „podejście siedliskowe” („setting approach”). 
Mimo że WHO określa siedlisko jako miejsce, w którym ludzie żyją, pracują i korzystają 
z różnych świadczeń, to w promocji zdrowia siedlisko jest systemem społecznym (całością), 
który zmienia się, aby poprawiać i doskonalić zdrowie wszystkich jego członków. Zdrowie 
(rozumiane holistycznie) powinno znajdować swoje należne miejsce w polityce, zadaniach 
i organizacji całego systemu edukacji prozdrowotnej na różnych jego poziomach. Na spo-
łecznej mapie Polski widoczne są istotne różnice w zakresie form spędzania czasu wolnego. 
Dysproporcje między mieszkańcami obszarów wiejskich a miast są nadal widoczne. Duży 
wpływ na to, w jaki sposób korzystamy z czasu wolnego ma m.in. poziom wykształcenia 
oraz miejsce zamieszkania. Największe różnice zaobserwowano między wsią a miastami, 
zwłaszcza liczącymi 500 tysięcy mieszkańców i więcej. W czasie wolnym około 1/8 miesz-
kańców Polski nigdy nie odpoczywa na świeżym powietrzu, ani nie uprawia sportu. Duże 
znaczenie ma miejsce zamieszkania – mieszkańcy wsi wypoczywają w ten sposób zdecydo-
wanie rzadziej (Szukiełojć-Bieńkuńska 2011), chociaż mają ku temu zdecydowanie lepsze 
warunki przestrzenne i krajoznawczo-przyrodnicze. Co zatem zrobić, by więcej mieszkań-
ców wsi reprezentujących różne grupy społeczne podejmowało aktywność fizyczną z korzy-
ścią dla swojego zdrowia? Tereny wiejskie często traktowane po prostu jako nie-miasto nie 
są jednorodne. Nie można pomijać ich wewnętrznej różnorodności i przede wszystkim nale-
ży brać pod uwagę różnice między poszczególnymi ich typami oraz różnymi statusami spo-
łecznymi mieszkańców wsi. Poddając obszary wiejskie w Polsce analizie przydatności dla 
rozwoju turystyki sportowej nie można ujednolicać pojęcia wsi. Bardzo często, gdy stosuje 
się pojęcie „wieś” okazuje się, że ta sama kategoria opisuje zarówno kilkudomowe siedliska, 
jak i kilkutysięczne wsie, które od np. małego miasteczka różni wyłącznie kategoria admini-
stracyjna. Tymczasem różnice w wielkościach miejscowości są niezmiernie ważne. Tereny 
wiejskie to przede wszystkim tereny o niskiej gęstości zaludnienia, a to ma zasadniczy 
wpływ na relacje społeczne oraz na perspektywy rozwoju takich zjawisk, jak turystyka spor-
towa. Gdy mamy do czynienia z niewielką liczbą mieszkańców, trudno o sojuszników, 
wspólników i partnerów – osoby, które podzielałyby wspólne zainteresowania i miałyby 
podobne interesy. Poza tym na terenie Polski są gminy bogate i biedne, rozwijające się i po-
padające w coraz większą stagnację. Są tereny wiejskie położone w bliskiej odległości od 
dużych aglomeracji, co zasadniczo wpływa na poziom życia mieszkańców wsi, ale pracują-
cych w mieście oraz na ich świadomość prozdrowotną, związaną ze sportem i aktywnością 
fizyczną. Poza tym względy administracyjne mają również wpływ na jakość życia miesz-
kańców4. Kultura fizyczna to oczywiście jeden z istotnych elementów stymulujących rozwój 
fizyczny jednostki. Jednak trzeba też pamiętać o jej psychologicznym oddziaływaniu zarów-

4  W każdej gminie wiejskiej można wyróżnić miejscowości centralne, które są siedzibą urzędu gminy, biblioteki, gimnazjum, 
zespołu szkół, przychodni, i na resztę miejscowości. W pozostałych miejscowościach oferta i możliwości mieszkańców są 
zdecydowanie mniejsze, a życie zwłaszcza młodzieży trudniejsze, bo wiąże się z koniecznymi dojazdami. Dostępność do 
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej powszechnej jest trudniejsza, a świadomość społeczna związana ze zdrowym stylem 
życia, kulturą fizyczną i sportem, mniejsza.
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no na pojedynczego człowieka, jak też na daną społeczność. Sport, czy też szerzej kultura 
fizyczna, skupia sama w sobie nie tylko zaangażowanie fizyczne. Jest również źródłem po-
budzania zachowań emocjonalnych, wprowadza elementy rywalizacji, wiąże ze sobą zarów-
no bezpośrednich uczestników, jak też obserwatorów wydarzeń sportowych. Sport i turysty-
ka to dziedziny, które mogą w znaczący sposób wpływać na integrację społeczną, pobudzać 
społeczności lokalne do wspólnego działania, organizowania się, rozwoju (nie tylko ekono-
micznego) oraz szeroko pojętej promocji zdrowia i aktywności fizycznej. Z turystyką spor-
tową na obszarach wiejskich bezpośrednio wiąże się zarówno działalność związana z agro-
turystyką, jak również działalność związana z organizacją wydarzeń sportowych. Coraz 
częściej na obszarach wiejskich w Polsce organizowane są różnego typu imprezy biegowe, 
rajdy rowerowe, rozgrywki piłkarskie. Zawody i turnieje sportowe to nie tylko rywalizacja 
i zawodnicy, którzy biorą w niej udział. Dla promocji zdrowia i aktywności fizycznej zna-
czenie ma również rekreacyjny i rozrywkowy udział obserwatorów. W ujęciu społecznym 
i środowiskowym ważne jest to, jakie bezpośrednie korzyści niesie dane wydarzenie i czy 
jest w stanie zainteresować i skupić wokół siebie znaczącą liczbę uczestników, także tych 
biernych. Istotne jest również to, czy dana impreza kreuje i buduje pozytywne wzorce za-
chowań. Kultura fizyczna, a przede wszystkim sport jako główny jej element, jest w stanie 
pobudzić i zaangażować emocjonalnie duże grupy ludzi, środowiska i społeczności. Jest 
czynnikiem integrującym mieszkańców zarówno wsi i małych miasteczek, jak też dużych 
aglomeracji miejskich, może też przyczyniać się do rozwoju wolontariatu, który pełni ważne 
funkcje społeczne we współczesnym świecie. Uczestnicy wydarzeń sportowych zarówno 
rywalizujący ze sobą zawodnicy, jak też ci będący tylko obserwatorami niejednokrotnie 
podnoszą prestiż imprezy. Ich udział ma wpływ na dowartościowanie danej społeczności 
lokalnej, podnoszenie dumy lokalnej, rozwijanie i podtrzymywanie tradycji sportowo-rekre-
acyjnych, propagowanie kultury fizycznej. Organizacja wydarzeń sportowych powinna być 
jednym z priorytetowych zadań władz lokalnych (Huk 2014). Taka działalność wpływa na 
rozwój turystyki sportowej. Istnieje też szansa, że bierni kibice w przyszłości sami zapragną 
wziąć czynny udział w danej imprezie sportowej. Kolejnym przykładem służącym rozwojo-
wi turystyki sportowej na obszarach wiejskich jest szeroka oferta wypoczynkowa gospo-
darstw agroturystycznych. Oczywiście często wymaga ona podnoszenia jakości świadczo-
nych przez gospodarzy usług, estetyzacji wsi, poprawy istniejącej infrastruktury technicznej 
oraz tworzenia nowej. Konieczna jest także specyfikacja tej oferty w kierunku aktywności 
sportowej. Agroturystykę najczęściej wybierają turyści aktywni, zainteresowani alternatyw-
nymi formami spędzania czasu wolnego, turystyką kwalifikowaną i rekreacją (Poczta 2012). 
W związku z tym w gminach, w których rozwija się agroturystyka, konieczne okazuje się 
profesjonalne przygotowanie, budowa zagospodarowania rekreacyjnego i budowa infra-
struktury sportowej, takiej jak: boiska, place zabaw, wytyczone i oznakowane: szlaki rowe-
rowe, piesze, konne, wodne, zorganizowane plaże, pomosty, przystanie wodne, punkty in-
formacji turystycznej i rekreacyjnej, wypożyczalnie sprzętu sportowo-rekreacyjnego. 
Wykorzystanie walorów krajoznawczo-przyrodniczych i powiązanie ich z możliwymi ro-
dzajami zajęć rekreacyjnych lub formami turystyki może stać się potencjałem decydującym 
o atrakcyjności regionu i wynikającej z tego „siły przyciągania” turystów (Nowacki 2000; 
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2001), także turystów sportowych. Tego typu inwestycje wpływają pozytywnie na jakość 
życia mieszkańców i zmianę jego modelu. Uprawianie sportu jest ważne nie tylko dla zdro-
wia czy społecznej integracji. Stanowi element wychowania zdrowotnego, profilaktyki 
zdrowotnej, czy wreszcie kreowania osobowości człowieka jako zjawiska biologicznego 
i kulturowego. Z rozwojem turystyki sportowej ściśle wiąże się refleksja, że sport jest ele-
mentem cywilizacji i kultury oraz że aktywność fizyczna i sprawność ciała są komplemen-
tarnym elementem osobowości człowieka, cywilizacji, wreszcie czynnikiem i składnikiem 
ludzkiej sprawności w każdej dziedzinie, a także wartości człowieka jako jednostki społecz-
nej. Krótko mówiąc, sport dzisiaj nie jest zjawiskiem sprawczym, natomiast jest zjawiskiem 
wtórnym, w związku z czym jest taki, jak ludzie, którzy w jego ramach funkcjonują, oraz 
taki, jakie jest społeczeństwo. Patrząc z tego punktu widzenia na rozwój turystyki sportowej, 
również na obszarach wiejskich, należy mieć świadomość, że olbrzymi jest obszar spraw, 
w którym chociażby z tego społecznego względu, w otoczeniu sportu, kreowaniu pozytyw-
nych zachowań prospołecznych, konieczne jest odpowiednie zagospodarowanie i bardzo 
intensywna praca, zwłaszcza organizatorów oferty turystyki sportowej. Z samej definicji 
sportu traktowanego jako „wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo 
doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej 
i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na 
wszelkich poziomach”, wynika, że sport i rekreacja są czynnikami kształtowania zdrowia 
i osobowości, rozwijania nawyków i prozdrowotnych postaw, są także wartościową formą 
spędzania wolnego czasu (Witek 2001). Ponadto, myślenie o kulturze fizycznej jako o sys-
temie zachowań oraz wszelkich działaniach, które wiążą się z dbałością o rozwój fizyczny 
człowieka spotęgowane zostało panującym wszechobecnie nakazem dbania o własne ciało 
(Kosiewicz 20013). Natomiast organizacja wydarzeń sportowych stała się powszechną for-
mą popularyzacji aktywności fizycznej pośród biernych uczestników, kibiców i pośród 
mieszkańców recepcji sportowej i turystycznej. 

Podsumowanie 

Artykuł stanowi próbę wykazania, że turystyka sportowa może i powinna rozwijać się 
w Polsce nie tylko w miejskich przestrzeniach sportowo-rekreacyjnych, ale również na 
obszarach wiejskich. W opracowaniu zwrócono uwagę na: rosnącą popularność turystyki 
sportowej w Polsce i na świecie; konieczność organizowania turystyki sportowej w zgodzie 
z paradygmatem zrównoważonego rozwoju; przedstawiono przykłady właściwego postępo-
wania wobec środowiska przyrodniczego przy realizacji turystyki sportowej oraz ukazano 
możliwe problemy wynikające z organizacji dużych wydarzeń sportowych, generujących 
ogromny ruch turystów sportowych, którzy w rezultacie mogą jednak niszczyć przestrzenie 
przyrodniczo cenne. Wskazano też na duży potencjał obszarów wiejskich w Polsce, które 
powinny stać się miejscem realizacji zarówno wydarzeń sportowych skupiających czynnych 
i biernych turystów sportowych, jak też obszarem służącym promocji zdrowia i aktywności 
fizycznej. Wskazano ponadto na ważny, utylitarny cel, który może być realizowany przez tu-
rystykę sportową: zwłaszcza na obszarach wiejskich, na których brakuje wyposażenia w in-
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frastrukturę sportowo-rekreacyjną, ważne jest uświadamianie społecznościom lokalnym jak 
istotny jest sport, kultura fizyczna dla współczesnego społeczeństwa. Potencjał społeczny 
turystyki sportowej bez wątpienia jest bardzo duży, a jej rozwój na obszarach wiejskich 
wpływać może na kształtowanie prozdrowotnych postaw ich mieszkańców i pobudzać do 
wspólnego działania, do inicjatyw sportowych, do prowadzenia działalności turystycznej 
o charakterze sportowym i w konsekwencji wpływać na podnoszenie jakości życia miesz-
kańców obszarów wiejskich. 
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Sport Tourism as a Factor Promoting Health and Physical Activity  
in Rural Areas in Poland

Summary

An aim of considerations is an attempt to prove that the potential for develop-
ment of sport tourism in rural areas in Poland is great and its use may have a utili-
tarian impact on formation of attitudes towards health and physical education of its 
passive and active participants as well as dwellers of the areas of tourist reception. 
The study is an explanatory and terminological introduction to the issue of sport 
tourism which, being the developing form of active rest, serves meeting the needs re-
lated to health promotion in a broad sense, health education, popularisation of mass 
sports, social integration, and physical education. In their article, the authors indicat-
ed the growing across the world popularity of sport tourism as well as paid attention 
to an outstanding potential of Polish rural areas for its development. They used the 
research method of desk research, based on an analysis of Polish and foreign subject 
literature, articles, and websites of the organisations focusing their activity on the 
issues of sports and physical education as well as the tourist potential of rural areas.

Key words: sport tourism, rural areas, health promotion, quality of life, rural sports, 
agrosport.

JEL codes: I130, O15

Спортивный туризм как фактор поощрения здоровья и 
физической активности в сельской местности в Польше

Резюме

Цель рассуждений – попытка доказать, что потенциал для развития спор-
тивного туризма на селе в Польше весьма большой, а его использование может 
иметь утилитарное влияние на формирование подхода к здоровью и физкуль-
туре его пассивных и активных участников, а также жителей районов приема 
туристов. Работа –объясняющее и терминологическое введение в проблему 
спортивного туризма, который, будучи развивающейся формой активного от-
дыха, служит осуществлению потребностей, связанных с поощрением здо-
ровья в широком смысле, медобучением, популяризацией массового спорта, 
социальной интеграцией и физкультурой. В статье указали растущую в мире 
популярность спортивного туризма и обратили внимание на огромный потен-
циал польской сельской местности для его развития. Использовали исследова-
тельский метод desk research, основанный на анализе польской и зарубежной 
литературы предмета, статей и вебсайтов организаций, сосредоточивающих 
свою деятельность на тематике спорта и физкультуры, а также туристического 
потенциала сельской местности.

Ключевые слова: спортивный туризм, сельские районы, поощрение здоро-
вья, качество жизни, спорт на селе, агроспорт.

Коды JEL: I130, O15

handel_wew_6-2016.indd   387 2016-12-16   13:47:32



388 TURYSTYKA SPORTOWA JAKO CZYNNIK PROMOCJI ZDROWIA I AKTYWNOŚCI...

Artykuł nadesłany do redakcji w marcu 2016 roku

© All rights reserved

Afiliacja:
dr Joanna Poczta 
mgr Ewa Malchrowicz-Mośko
Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
Wydział Turystyki i Rekreacji 
Katedra Humanistycznych Podstaw Turystyki i Rekreacji
Zakład Kulturowych Podstaw Turystyki
ul. Królowej Jadwigi 27/39
61-871 Poznań
tel.: 61 835 53 52
e-mail: joanna.poczta@tlen.pl
e-mail: ewa.malchrowicz@poczta.onet.pl

handel_wew_6-2016.indd   388 2016-12-16   13:47:32


