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Społeczne i kulturowe uwarunkowania turystyki biegowej

Streszczenie

Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji nowej, zdaniem autorów, for-
my turystyki, jaką jest turystyka biegowa. Jej dynamiczny rozwój, jak szacują, 
rozpoczął się wraz z nastaniem XXI wieku. Kwerenda literaturowa wykazała jed-
nak, że dorobek naukowy na ten temat jest znikomy. Podjęto zatem próbę zdefi-
niowania samej turystyki biegowej, podłoża zainteresowania tą formą ze strony 
biegaczy i jej miejsca wśród różnych aktywności turystycznych. Zawarto opis 
turystyki biegowej, wariantów, w jakich może występować, dokonano ogólnej 
charakterystyki imprez biegowych i ich uczestników, a zarazem uczestników 
turystyki biegowej. Zawarte w artykule informacje i spostrzeżenia, z uwagi na 
wspomniany brak dorobku naukowego są w dużej mierze wynikiem obserwacji 
i własnych doświadczeń autorów. 

Słowa kluczowe: impreza biegowa, turystyka biegowa, turystyka sportowa, tury-
styka kwalifikowana, turystyka kulturowa.

Kody JEL: Z29, Z39

Wstęp

Rosnąca aktywność turystyczna jest znakiem rozpoznawczym współczesnego społe-
czeństwa. Jakkolwiek rynek turystyczny jest odzwierciedleniem prosperity i okresów kry-
zysu charakterystycznych dla całej gospodarki, tak jest równocześnie jedną z najprężniej 
rozwijających się branż. Na wzrost popularności turystyki składają się głębokie zjawiska 
społeczne, polityczne i ekonomiczne, do których zaliczyć należy przede wszystkim otwarcie 
gospodarek krajowych na świat, wzrost zamożności społeczeństw, rozwój transportu i ła-
twość przemieszczania się, swobody obywatelskie skutkujące zmianami w obyczajowości 
i sposobie życia. Powyższe zjawiska stopniowo doprowadziły do tego, iż czas wolny stał się 
wartością autoteliczną, a zajęcia czasu wolnego istotnym elementem stylu życia i systemu 
wartości społeczeństw (Kłosiński 2002). Stąd poszukiwanie jak najatrakcyjniejszych sposo-
bów jego spędzania, różnorodności, silnych wrażeń, ekscytacji, unikalnych przeżyć. Takie 
zachowania po stronie popytu to zarazem wyzwanie, jak i szansa dla rynku turystycznego: 
niemal nieograniczone możliwości w komponowaniu unikalnej oferty turystycznej i wciąż 
nowe pomysły wzbogacania jej o kolejne elementy. Na tym podłożu wyrosły liczne odmiany 
turystyki przygodowej (rafting, speleologia, wspinaczka górska itp.), jak też alternatywnej 
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(foodhiking, robinsonada, backpacking i in.). Nie jest to jednak proces zamknięty, oferta 
turystyczna nadal ewoluuje, a nadto wciąż powstają nowe jej formy, wydzielając się spośród 
istniejących w drodze specjalizacji, czy też będąc odpowiedzią na najbardziej nietypowe 
i ekscentryczne zachcianki turystów (np. turystyka kosmiczna). Do przykładów nowych 
form należy też opisywana tu turystyka biegowa.

Zjawisko turystyki biegowej

Sama turystyka biegowa i propozycja jej zdefiniowania jest koncepcją autorów publika-
cji. Wynika to z faktu, iż nie natrafili oni na wyjaśnienie tego pojęcia w literaturze. Terminem 
tym posługują się tymczasem praktycy: osoby czynnie uprawiające bieganie, publicyści, 
organizatorzy imprez biegowych. Biorąc zatem za podstawę definicję turystyki jako takiej, 
sformułowaną przez WTO1, autorzy proponują nazwać turystyką biegową: ogółem działań, 
podejmowanych w związku z przemieszczaniem się osób poza swoje miejsce zamieszkania 
w celu wzięcia udziału w imprezie biegowej. Tak zdefiniowane pojęcie turystyki biegowej 
oddaje sam charakter aktywności, wymaga jednak dokładniejszego wyjaśnienia, co do jego 
rozumienia, co zostanie przedstawione w dalszej części opracowania.

Rzecz jasna, samo zjawisko biegania i organizowania zawodów w bieganiu nie jest ni-
czym nowym. Jednak jego skala, rosnąca aktywność turystyczna związana z bieganiem oraz 
odzew ze strony organizatorów imprez biegowych sprawiają, że można już mówić o maso-
wości zjawiska, jakim są biegi i turystyka biegowa w Polsce. Odzwierciedleniem tego faktu 
są statystyki dotyczące imprez biegowych i ich popularności. Najstarszy polski maraton 
w Dębnie w roku 2017 rozgrywany był po raz 44., a liczba jego uczestników na przestrzeni 
lat wzrosła z 24 osób do 2177. Drugi z najstarszych, Maraton Warszawski rozgrywany od 
1979 roku, w najgorszym okresie notował kilkuset uczestników, w rekordowym jak do-
tąd roku 2013 – 8506 osób. Liczba samych imprez w Polsce również dynamicznie rośnie. 
W 2002 roku zanotowano ich 484, w 2016 – 38612. Imprezy biegowe organizowane są 
przy tym przez wszystkie miesiące w roku we wszystkich województwach w kraju, a liczba 
miejsc rozgrywania biegów liczona jest w setkach.

Mimo tak silnego zainteresowania biegaczy uczestnictwem w imprezach biegowych roz-
sianych po całej Polsce, turystyka biegowa jest jednak zjawiskiem niezbadanym. Brakuje 
publikacji naukowych na ten temat. Po wnikliwych poszukiwaniach natrafić można na po-
jedyncze opracowania dotyczące badań biegaczy i motywów ich zachowań, czy na jedyną 
chyba na polskim rynku, publikację poruszającą problematykę organizacji biegów maso-
wych pt. Marketing imprez biegowych (Waśkowski 2014). Stąd autorzy niniejszego artykułu 
postawili sobie za cel przybliżenie samego zjawiska turystyki biegowej. Ich zamiarem było 
przedstawienie podłoża zainteresowania tą formą oraz jej miejsca wśród różnych aktyw-

1  Definicja WTO brzmi: „Ogół czynności osób, które podróżują i przebywają w celach wypoczynkowych, służbowych lub 
innych, nie dłużej niż przez rok bez przerwy, poza swoim codziennym otoczeniem, z wyłączeniem wyjazdów, w których głów-
nym celem jest działalność zarobkowa” (Płocka 2009, s. 10).
2  https://www.maratonypolskie.pl/mp_index.php [dostęp: 03.03.2017].
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ności turystycznych. Ponieważ, jak powiedziano, dorobek literaturowy na ten temat jest 
znikomy, zawarte w artykule spostrzeżenia i wnioski są w dużej mierze wynikiem własnych 
doświadczeń i obserwacji autorów. Jest to więc opracowanie pionierskie, zaledwie sondu-
jące problem. Ma stanowić przyczynek do badań empirycznych, które zdaniem autorów są 
nieodzowne dla pełnego zdiagnozowania zjawiska i perspektyw jego rozwoju3.

Potrzeby i motywacje nabywców w kontekście możliwości turystyki 
biegowej

Warunkiem funkcjonowania jakiegokolwiek dobra na rynku jest istnienie potencjalnego 
klienta, chcącego go nabyć. To, co determinuje rodzaj i cechy dóbr, jakie zamierza kupić, 
wynika zaś z odczuwanych przez niego potrzeb. Najpowszechniej znaną metodą ich klasyfi-
kacji jest piramida potrzeb Masłowa. Odnosząc ową hierarchię potrzeb do turystyki, w tym 
również biegowej, na każdym jej szczeblu mogą pojawić się produkty turystyczne, zaspo-
kajające zaistniałe niedostatki. Stąd, w ślad za R. Łazarkiem, klasyczną piramidę Masłowa 
przedstawić można jako zestaw potrzeb turysty, których zaspokojenia oczekuje on w związ-
ku z podjęciem aktywności turystycznej (por. schemat 1). 

Motywy podejmowania podróży turystycznej przez turystów-biegaczy również wynikają 
z odczuwanych pragnień, stawiających określone wymagania wobec imprez, w których chcą 
uczestniczyć:

3  Autorzy podjęli już trud badania zjawisk związanych z biegami masowymi oraz turystyką biegową, czego pokłosiem jest jak 
dotąd, kilka publikacji prezentujących otrzymane wyniki i płynące z nich wnioski. 

Schemat 1
Piramida potrzeb turystycznych

Źródło: Łazarek (2004, s. 27, za: Rico-Scherrieb 1992).
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 - przewodnim motywem jest bez wątpienia pragnienie uczestnictwa w imprezie sportowej, 
ale zdecydowanie nie jedynym4;

 - biegaczom nie jest obojętne w jakim środowisku biegają i z rozmysłem wybierają nie tyl-
ko miejsce imprezy biegowej, długość dystansu, ale i rodzaj trasy (przełajowa, miejska, 
górska itp.), a walory turystyczne (zarówno naturalne, jak i antropogeniczne) są atutem 
imprezy (i coraz częściej elementem konkurowania o uczestników), dając organizatorom 
pole do jej uatrakcyjniania;

 - jakkolwiek uczestnictwo w biegu jest już raczej konsekwencją zdrowego trybu życia, 
i posiadanej kondycji, tak dążenie do poprawy samopoczucia i osiągnięcie satysfakcji 
jest niewątpliwym motywem udziału w nim;

 - chęć wyjazdu poza miejsce zamieszkania z bliską osobą (a nierzadko i z całą rodziną), 
zawarcie nowych znajomości, spotkanie z przyjaciółmi (np. biegaczami poznanymi na 
wcześniejszych imprezach) jako kolejne motywy udziału w imprezie, wskazują na dąże-
nie do zaspokojenia swoich potrzeb zacieśniania więzi rodzinnych, akceptacji, integracji 
z grupą;

 - w opinii uczestników, szczególna atmosfera imprezy biegowej jest jednym z jej podsta-
wowych atutów, co z kolei dowodzi istnienia wśród biegaczy potrzeb przeżycia ekscytu-
jącego, angażującego emocjonalnie wydarzenia;

 - uczestnictwo w imprezie biegowej to też często wyraz mody, chęć bycia w zgodzie ze 
stereotypami (biegasz, należysz do grona biegaczy – nie wypada nie być w tym, czy 
innym miejscu). Więcej – zaliczone uczestnictwo w niektórych (prestiżowych lub eks-
tremalnych) imprezach biegowych to też powód do podziwu, a nawet zazdrości ze strony 
innych biegaczy.

Turystyka biegowa wśród rodzajów aktywności turystycznej

Rozmaitość kryteriów i punktów odniesienia sprawia, że klasyfikacji aktywności tury-
stycznej można dokonywać na wiele sposobów, biorąc pod uwagę różne czynniki: cechy 
demograficzne i psychograficzne turystów, ich pochodzenie, kierunki wyjazdów, sposób 
uprawiania turystyki, długość popytu i wiele innych. Typologie dokonywane na podstawie 
wybranego kryterium nie są jednak kompletne. Bowiem, jak pisze W.W. Gaworecki, „na-
leżałoby uwzględnić liczne warianty mieszane, które trudno byłoby jednoznacznie przy-
porządkować określonemu rodzajowi turystyki” (Gaworecki 2010, s. 22). Przykładem 
wymownie obrazującym powyższe jest turystyka biegowa. Należy przy tym zaznaczyć, że 
określenie „turystyka biegowa” w żadnym razie nie będzie tożsame z uprawianiem biegania 
jako sportu (podobnie jak ktoś, kto pływa nie musi być pływakiem-sportowcem). Z uwagi 
na rodzaj aktywności, należałoby raczej przyrównać turystykę biegową do turystyki rowero-

4  Potwierdzeniem tej tezy są wyniki badań przeprowadzonych przez L. Korzewę, E. Misiołek., A. Skarbowską, z których 
wynika, że decydując się na wybór miejsca imprezy, biegacze kierują się rozlicznymi kryteriami, niekoniecznie związany-
mi bezpośrednio z samą czynnością biegania: dystans biegu (19%), odległość od miejsca zamieszkania (16%), atrakcyjność 
miejsca zawodów (15%), ich atmosfera (14%) zamiar zwiedzenia ciekawego miejsca (13%), chęć spotkania się ze znajomymi 
biegaczami lub poznania nowych (11%), renoma biegu (10%) (Korzewa i in. 2014).

handel_wew_4-1-2017.indd   300 2017-10-23   13:53:42



301EWA KASPERSKA, MIROSŁAW KASPERSKI

wej, chociaż i to porównanie nie oddaje w pełni jej specyfiki. Turystyka rowerowa bowiem 
to przemieszczanie się na rowerze dla przyjemności, połączone z wyjazdem poza swoje 
miejsce zamieszkania i obejmujące zwiedzanie mijanej na rowerze okolicy. Tymczasem tu-
rystyka biegowa, z racji swoich cech, najlepiej wpisuje się (co zresztą naturalne) w definicję 
turystyki sportowej, stanowiąc jedną z jej odmian. Jak pisze W.W. Gaworecki „turystyka 
sportowa jest utożsamiana z podróżą w celu:
 - odwiedzenia miejsca i artefaktu,
 - uczestniczenia w aktywności fizycznej,
 - obejrzenia gry sportowej oraz
 - uczestniczenia w imprezie sportowej jako wolontariusz” (Gaworecki 2010, s. 94).

Powyższe dobrze oddaje to, czym zainteresowani są turyści uprawiający turystykę bie-
gową, jak też określa samych turystów. Istnieją bowiem dwa podstawowe rodzaje aktywno-
ści, które wiążą się z uprawianiem turystyki biegowej. Pierwsza z nich (ta o znacznie mniej-
szych konsekwencjach społecznych i przestrzennych), to udział w różnego typu obozach 
biegowych (treningowych), druga zaś to uczestnictwo w masowych imprezach biegowych. 
Turystów uprawiających turystykę biegową można natomiast zaliczyć do trzech kategorii. 
Pierwsza grupa to turyści-biegacze, czyli osoby uprawiające na co dzień sport, jakim jest 
bieganie. To one właśnie są uczestnikami obozów i wielu biegów (tzw. turystyka aktyw-
na). Pozostałe dwie grupy turystów (tzw. turystyka pasywna) występują tylko w przypadku 
wspomnianych imprez biegowych. Są to mianowicie turyści-kibice, a więc osoby wybiera-
jące się na bieg, aby go obejrzeć i kibicować uczestnikom. Zwykle są to członkowie rodziny 
biegacza, jego przyjaciele lub ludzie, którzy po prostu pasjonują się oglądaniem tej dyscypli-
ny (podobnie jak np. kibice piłki nożnej). Trzecia, ostatnia grupa, to turyści-wolontariusze, 
a więc ci, którzy nie tylko chcą uczestniczyć w wydarzeniu oglądając je, ale też aktywnie 
włączyć się w jego przebieg. To zwykle, podobnie jak poprzednio, pasjonaci tego sportu 
czy przyjaciele biegacza (lub organizatora biegu), ale też tzw. społecznicy lub „nieczynni” 
biegacze, a więc osoby, które z różnych przyczyn nie mogą same biegać, a mimo to chcą 
znaleźć się w centrum wydarzeń. 

Turystyka biegowa to również, w opinii autorów, turystyka kwalifikowana. Zwłaszcza 
w swej aktywnej postaci, czyli uprawiana przez turystów-biegaczy. Zgodnie z definicją za-
proponowaną za T. Łobożewiczem przez J. Merskiego: „turystyka kwalifikowana jest naj-
wyższą formą specjalizacji turystycznej. Uprawianie jej wymaga specjalnego przygotowa-
nia psychofizycznego, zahartowania na trudy, umiejętności zachowywania się w środowisku 
naturalnym i w obiektach turystycznych, a w niektórych przypadkach potwierdzonej przez 
właściwe organizacje umiejętności posługiwania się sprzętem turystycznym, głównie loko-
mocyjnym (…). Celem działania turysty kwalifikowanego jest wypoczynek, rekreacja, do-
skonalenie zdrowia, wydolności i sprawności fizycznej oraz wszechstronne poznanie kraju” 
(Merski 2002, s. 11). Za zaliczeniem turystyki biegowej do form turystyki kwalifikowanej 
przemawia sama specyfika imprez biegowych. Są to bowiem imprezy o bardzo różnorod-
nym charakterze i to ze względu na różne kryteria. Wśród biegów są więc z jednej strony 
te „łatwe”, możliwe do ukończenia nawet przez małe dzieci, ale są też imprezy stanowiące 
prawdziwe wyzwanie kondycyjne i psychologiczne, ekstremalnie trudne, w których bie-
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gacze podpisują oświadczenie, że biegną na własną odpowiedzialność i mają świadomość 
istniejących zagrożeń. Tak więc, wśród cech biegów wyróżnić można:
 - dystans – najpopularniejsze dystanse imprez biegowych to 5, 10, 15 km, półmaraton 

(21,097 km) i maraton (42,195 km). Rozgrywane są też biegi o dowolnej długości − 
krótsze (np. Warszawska Trójka na dystansie 3 km) oraz zdecydowanie dłuższe, tzw. 
ultramaratony, których górna granica praktycznie nie istnieje5;

 - sposób pomiaru – biegi na dystans (pomiar czasu, w którym pokonywany jest wyzna-
czony dystans), biegi na czas (w podanym czasie mierzy się pokonany dystans), biegi 
„pościgowe” (mobilna linia mety „goni” biegaczy, wygrywa ten, który najdłużej przed 
nią „uciekał” 6), 

 - trasa biegu – bieg na stadionie, bieg uliczny, przełajowy, po górach, po lesie, w obszarze 
zabudowanym, niezabudowanym, mieszany, ale też bieg po wytyczonej trasie i bieg na 
orientację;

 - liczba dyscyplin – bieg zwykły, duathlon, triathlon;
 - trudność biegu – bieg po terenie płaskim, po wzniesieniach, po plaży, bieg z utrudnienia-

mi (np. błoto, rowy melioracyjne, strome podbiegi wymagające użycia lin), ekstremalny 
– po terenie szczególnie trudnym (np. na bagnach, w wysokich górach), a nawet bieg na 
pustyni, za kołem podbiegunowym czy po zamarzniętej tafli jeziora Bajkał;

 - uczestnicy biegu – biegi indywidualne, drużynowe, sztafety, rodzinne;
 - cykliczność biegu – biegi jednorazowe (zwykle okazjonalne), coroczne, z edycją dwa 

razy do roku (zwykle letnią i zimową), biegi wieloetapowe (rozgrywane kilka razy 
w roku, a wyniki etapów sumują się);

 - pozostałe – czyli związane z pomysłem na bieg, a tu fantazja organizatorów jest nie-
ograniczona – np. Bieg Mikołajów (w przebraniu), Bieg na Szpilkach (czyli w butach na 
wysokim obcasie), Bieg po Smocze Jajo (które po zdobyciu należy cało donieść na metę) 
i wiele innych (Imprezowy przegląd miesiąca 2014).
Rodzaje zaprezentowanych możliwości przeprowadzenia imprez biegowych dowodzą, 

jak powiedziano, że są wśród nich imprezy o „zwykłym” stopniu trudności (np. bieg po 
płaskim terenie na dystansie 5 km, którego ukończenie jest możliwe dla każdego, prze-
ciętnie sprawnego człowieka), ale są też takie, które mogą stanowić wyzwanie życia. Bez 
wątpienia, w większości z nich turysta-biegacz musi charakteryzować się dobrą kondycją 
i odpornością na trudy i warunki pogodowe, być odporny psychicznie i umieć sobie radzić 
w momentach kryzysu sił. Musi cechować go samodyscyplina, silna wola i upór, ale tak-
że troska o zdrowie. W podjętym wyzwaniu kierują nim chęć sprawdzenia samego siebie, 
zmierzenie się z własnymi możliwościami, doskonalenie wydolności i sprawności fizycznej. 
Udział w biegu poprzedzają treningi odbywane wg ustalonych planów treningowych, wła-
ściwie skomponowana dieta, często też zgłębianie umiejętności biegania w określonym sty-
lu. Biegacz korzysta przy tym ze specjalistycznego obuwia i stroju mających zapewnić mu 

5  Np. rozegrany jak dotąd trzy razy, Trans Europe Foot Race to bieg z jednego krańca Europy na drugi, każdorazowo na innej 
trasie, o dystansie ok. 5 tys. km; http://www.transeurope-footrace.org/tel_09/index.php [dostęp: 20.03.2017].
6  Np. rozgrywany co roku na całym świecie dokładnie tego samego dnia i o tej samej porze Wings for Life World Run  
http://www.wingsforlifeworldrun.com/pl/pl/ [dostęp: 17.05.2016].
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komfort biegania oraz sprzętu pozwalającego mierzyć osiągnięcia, parametry organizmu, 
śledzić sam bieg lub zwyczajnie go uprzyjemniać (np. odtwarzacze muzyki). Powyższa cha-
rakterystyka jednoznacznie przemawia za zaliczeniem aktywnej turystyki biegowej do ro-
dzajów turystyki kwalifikowanej.

Turystyka biegowa jako zjawisko kulturowe

Turystyka biegowa ma też silne związki z kulturą. Należy tu jednak rozróżnić turysty-
kę, jako element kultury oraz turystykę kulturową, na którą składają się dalsze jej formy. 
Wynika to ze złożoności samego pojęcia „kultura”. P.P. Petrykowski, opisując czym jest 
kultura, wskazuje, iż jedno z podejść zakłada, że „kultura jest własnością pewnej zbiorowo-
ści ludzkiej, wyznaczającą myślenie i zachowanie jej członków” (Petrykowski 2005, s. 15) 
i dalej „do obszaru kultury włącza się krąg zjawisk ocenianych dodatnio, wyróżniających 
się swoją wartością, godnych zalecenia i propagowania” (Petrykowski 2005, s. 13). Z po-
wyższego wypływa wniosek, iż turystyka sama w sobie jest zjawiskiem kulturowym. Takie 
ujęcie przedstawia K. Przecławski (2004), opisując dokładniej związki turystyki z kulturą. 
Jego zdaniem turystyka jest:
 - formą kultury – rodzajem zachowań ludzkich (w tym podejmowanych podczas podróży 

turystycznej) wynikających z ich uwarunkowań kulturowych,
 - elementem kultury – składnikiem nierozerwalnym współczesnego życia społecznego 

i współczesnej kultury,
 - przekazem kultury – za jej pośrednictwem przekazywane są określone wzorce kulturowe,
 - spotkaniem kultur – bo umożliwia wymianę wartości między turystami a ludnością miej-

scową,
 - czynnikiem przemian kulturowych – bo przez swoje funkcje, a zwłaszcza skutki owego 

spotkania kultur staje się katalizatorem przemian kulturowych.
Takie rozumienie oznacza zatem, iż turystyka, jako aktywność podejmowana przez daną 

osobę czy grupę, niezależnie od jej charakteru, formy, cech szczególnych, zachowania się tury-
stów, zawsze będzie elementem kultury społeczności, z której się turyści wywodzą. I odwrot-
nie: nabyte wzorce kulturowe będą miały istotny wpływ na ich postępowanie jako turystów. 
Obrazują to A. Niezgoda i P. Zmyślony, prezentując profil społeczny konsumenta w kontek-
ście społecznych i psychologicznych determinant popytu turystycznego (por. schemat 2).

Takie rozumienie związków turystyki z kulturą prowadzi do wniosków, iż na obecny 
kształt zachowań turystycznych wpływ miały społeczno-kulturowe przeobrażenia stylu ży-
cia społeczeństw, które doprowadziły do określonych, charakterystycznych dla współcze-
sności, zmian. A. Kowalczyk (2001).charakteryzuje je następująco: 
 - zmiany w motywacjach i zachowaniach turystów,
 - wzrost znaczenia urlopów,
 - wzrost popularności turystyki,
 - podział wypoczynku urlopowego na kilka części,
 - wzrost zainteresowania turystyką osób o niższych dochodach”. 
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Powyższy wykaz należy jeszcze uzupełnić o ogólnospołeczne tendencje w zachowa-
niach, niebezpośrednio związane z turystyką, ale mające na nią niewątpliwy wpływ. Do 
takich zaliczyć należy:
 - dążenie do wygody, przejawiające się w działaniach minimalizujących czas i wysiłek 

(wielofunkcyjne urządzenia, nowoczesne technologie, kompleksowa obsługa, półpro-
dukty i bary szybkiej obsługi, wygodny strój),

 - zdrowy tryb życia, a więc zainteresowanie nie tylko zdrową żywnością, ale też aktyw-
nością fizyczną i sportem, powrót do prostych przyjemności, do natury, „smakowanie 
życia”,

 - rosnącą skłonność do intensyfikacji wrażeń, eksperymentów, ryzyka, znajdujących swoje 
odzwierciedlenie m.in. w sportach ekstremalnych,

 - poszukiwanie autentyzmu, wartości wypracowywanej przez lata, odwrót od produk-
tów masowych w kierunku unikalnych, dostępnych w ograniczonej ilości, dążenie do 
elitaryzmu, a wraz z tym do przynależności do wybranych, „lepszych” grup społecznych 
(Styl życia… 2009, s. 48).
Na gruncie zaprezentowanych zmian w postawach turystów, jak też konsumentów 

w ogóle, wyrosła też turystyka biegowa, będąc w tym rozumieniu nierozerwalnym elemen-
tem kultury, prezentującego dany styl życia społeczeństwa.

Inna płaszczyzna związku turystyki z kulturą, to wspomniane wcześniej, rozpatrywanie 
jej jako jednej z form aktywności turystycznej, czyli turystyki kulturowej. Turystyka kul-
turowa, powinna być natomiast rozumiana jako, cytując słowa A. Mikosa von Rohrscheidt 
(2008), „…wszystkie grupowe lub indywidualne wyprawy o charakterze turystycznym, 
w których spotkanie uczestników podróży z obiektami, wydarzeniami i innymi walorami 
kultury wysokiej lub popularnej albo powiększenie ich wiedzy o organizowanym przez 
człowieka świecie otaczającym jest zasadniczą częścią programu podróży lub stanowi roz-
strzygający argument dla indywidualnej decyzji o jej podjęciu lub wzięciu w niej udziału”. 

Schemat 2
Społeczny profil konsumenta

Źródło: Niezgoda, Zmyślony (2006, s. 95).
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Wśród form turystyki kulturowej, w zależności od autorów, wymieniane są różne jej od-
miany, stałym jednak jej składnikiem jest bezpośrednie odwołanie się do turystyki spor-
towej. Dla przykładu, A. Kowalczyk (2008) zalicza do niej turystykę sportową jako taką.  
T. Jędrysiak (2008) mówi zaś o udziale w imprezach (m.in.) sportowych.

Dla pełnego zrozumienia istoty turystyki biegowej jako składnika turystyki kulturowej, 
należy podkreślić, że choć motywem przewodnim turystyki biegowej jest, jak powiedzia-
no, chęć wzięcia udziału w biegu, nie jest to jedyna aktywność składająca się na tę formę. 
Aktywny uczestnik imprezy biegowej (zwłaszcza wyjeżdżający z rodziną) często przyjeż-
dża na miejsce imprezy szybciej lub zostaje dłużej, chcąc zwiedzić okolicę, zwłaszcza jeśli 
jest to dla niego miejsce nowe, nieznane, egzotyczne (Korzewa i in. 2014). Podobnie pasyw-
ni uczestnicy imprez, wśród motywów swojego przyjazdu do danego miejsca podają (poza 
zainteresowaniami sportowymi i chęcią duchowego wsparcia biegacza), chęć połączenia 
kibicowania ze zwiedzaniem oraz atrakcyjność turystyczną zwiedzanych miast (Dzięgiel 
2014). Dopiero takie spojrzenie na zjawisko turystyki biegowej pozwala w pełni oddać jej 
kulturowy charakter. Turysta-biegacz, jak również kibic czy wolontariusz, przyjeżdżając 
do miejsca imprezy biegowej, poza samymi wrażeniami sportowymi, nawiązuje również 
relacje z innymi biegaczami i kibicami, w tym także z lokalną społecznością, poddaje się 
atmosferze imprezy, często unikalnej i specyficznej dla danego wydarzenia, poznaje oko-
licę, zwiedza atrakcje turystyczne, uczestniczy w imprezach towarzyszących lub innych, 
odbywających się w tym czasie, poznaje miejscową kuchnię, obyczaje, korzysta z usług 
i nabywa okolicznościowe pamiątki. To czyni go, po pierwsze, turystą w ogólnym rozu-
mieniu tego słowa, po wtóre zaś, odbiorcą kulturowego przekazu miejsca destynacji. I tak, 
jak z całą pewnością jest turystą „biegowym”, tak też może stać się przy tym turystą „ku-
linarnym”, „etnograficznym”, „sentymentalnym”, „martyrologicznym” czy jakimkolwiek 
zechce, goszcząc na danym obszarze.

Podsumowanie 

Wobec przytoczonych danych, nie tylko biegi, jako sposób na rekreację i sport maso-
wy, ale też turystyka biegowa są w Polsce faktem. Trudno bowiem wyobrazić sobie, że 
przemieszczanie się takiej liczby turystów (biegaczy, kibiców i wolontariuszy) nie generu-
je dodatkowego popytu na usługi transportowe, noclegowe, gastronomiczne, nie zwiększa 
obrotów sklepów (choćby spożywczych w miejscach odbywania imprez). Przyczynia się 
też przypuszczalnie (zgodnie z przytoczonymi wcześniej deklaracjami badanych biegaczy) 
do wzrostu zainteresowania atrakcjami turystycznymi. Integruje społeczność biegaczy na 
różnych forach internetowych czy zrzeszonych w klubach sportowych lub grupach niefor-
malnych. Przynosi zainteresowanie literaturą i prasą z tej dziedziny, a także tematycznymi 
portalami, które stają się równocześnie miejscem kontaktów (informacje o planowanych im-
prezach, relacje z odbytych biegów, fotogalerie, wymiana doświadczeń, organizacja wspól-
nych wyjazdów na kolejny bieg itp.). Skala zjawiska przyciąga coraz więcej sponsorów, tak-
że niezwiązanych ze sportem bezpośrednio (np. Maraton Warszawski rozgrywany jest pod 
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patronatem PZU). Rozwija się rynek produktów dla biegaczy. Otwierają się nowe specjali-
styczne sklepy, a ogólnosportowe i turystyczne włączają profesjonalne artykuły dla biegaczy 
do stałej oferty, natomiast tzw. „sieciówki” i dyskonty proponują je w ofercie czasowej.

Czy więc ta euforia ostatnich lat ma szansę się ustabilizować i przekształcić w trwałe 
zjawisko społeczno-kulturowe, w styl życia wyznawany przez określoną grupę społeczną, 
czy jest to tylko chwilowa moda, zapał, który lada moment zacznie słabnąć? Czy możli-
we jest trwałe i rentowne funkcjonowanie przedsiębiorców na rynku biegowym i zarazem 
rynku turystyki biegowej, w obszarze nie tylko sprzedaży produktów materialnych (co już 
ma miejsce), ale i organizacji wydarzeń biegowych oraz usług dedykowanych turystom-
-biegaczom? Jaki wpływ ma to zjawisko na lokalne społeczności, przedsiębiorców, władze 
regionu, jego rozwój? 

Wszystkie pytania pozostają tymczasem bez odpowiedzi. Jest to jednak, zdaniem auto-
rów, zagadnienie pasjonujące i ze wszech miar warte dokładniejszych badań o podłożu za-
równo socjologicznym, jak i ekonomicznym. Publikacje ostatnich lat wskazują na budzące 
się zainteresowanie tą tematyką, a zatem już chyba tylko kwestią czasu jest sytuacja, kiedy 
turystyka biegowa zyska sobie należne miejsce również w świecie nauki. 
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Social and Cultural Determinants of Running Tourism

Summary

The aim of the article is to present the new phenomenon in opinion of the authors 
- the running tourism. Its dynamic development began with the twenty-first century. 
Literature studies have shown that scientific achievements on this subject are negligible. 
Therefore, the authors attempted to define the running tourism and to show the back-
ground of interest in this form by runners, and its place among various tourist activi-
ties. The article also presents an overview of running tourism forms, events and their 
participants. Due to the aforementioned lack of scientific achievements, the included 
information is mostly a result of observation and personal experience of the authors.

Key words: road races, running tourism, sport tourism, qualified tourism, cultural 
tourism.

JEL codes: Z29, Z39

Общественные и культурные обусловленности бегового туризма

Резюме

Цель статьи – представить концепцию новой, по мнению авторов, формы 
туризма – бегового туризма. Его динамичное развитие, по их оценке, нача-
лось с наступлением XXI века. Обзор литературы однако показал, что науч-
ные достижения по этой теме ничтожны. Следовательно, авторы предприняли 
попытку определить сам беговой туризм, почву для интереса к этой форме 
со стороны бегунов и его место среди разных форм туристской активности. 
Статья содержит описание бегового туризма, вариантов, в каких он может 
выступать, представляет общую характеристику беговых мероприятий и их 
участников, а заодно участников бегового туризма. Содержащиеся в статье 
информация и выводы, ввиду упомянутой нехватки научных достижений –  
в большой степени результат наблюдений и собственного опыта авторов. 

Ключевые слова: беговое мероприятие, беговой туризм, спортивный туризм, 
квалифицированный туризм, культурный туризм.

Коды JEL: Z29, Z39
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