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Zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie o bezpośredniej współ
pracy dydaktyczno-naukowej między Uniwersytetem w Angers i Uni
wersytetem  Łódzkim, w dniach 14—28 lipca 1986 r. Zakład Geografii 
Miast i Turyzmu Instytutu Geografii Ekonomicznej i Organizacji 
Przestrzeni przyjął po raz drugi (por. Acta Univ. Lodz. Turyzm 3, 
1987) grupę pracowników i studentów francuskich (prof. M. Bonneau, 
prof. J. Clais, A. Bonneau, J. P. Clais, F. Houdebine, C. Gatard, 
V. Giard, M. Dussert, M. Dormeau-Perche, L. Poilly).

Pobyt Francuzów w Polsce składał się z dwóch części. Pierwsza 
(14—19 lipca 1986) miała charakter naukowo-poznawczy. Składały się 
na nią: pobyt w W arszawie (2 dni), w  czasie którego zapoznano się 
m. in. z historią, zabytkami stolicy oraz pobyt w Łodzi (4 dni), w cza
sie którego zwiedzano miasto, odbyto dwie jednodniowe wycieczki 
studialne oraz złożono wizytę w Zakładzie Geografii M iast i Turyzmu.

Zwiedzanie miasta miało na celu przedstawienie kolegom francus
kim historii rozwoju XlX-wiecznej Łodzi przemysłowej oraz zapoz
nanie z problemami jej współczesnego funkcjonowania.

Wycieczki studialne dotyczyły szeroko pojmowanej problematyki 
zróżnicowania ruchu turystycznego. Pierwsza z nich obejmowała 
Częstochowę — jako wielkie centrum pielgrzymkowego ruchu turys-
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tycznego, druga Łowicz — jako ośrodek folklorystyczny przyciągający 
znaczną liczbę turystów  zagranicznych.

Zakończeniem pierwszej części było zwiedzanie Ciechocinka (tu
rystyka uzdrowiskowa) oraz Torunia (przykład ruchu turystycznego 
stymulowanego przez postać Mikołaja Kopernika), gdzie współuczestni
czyli w organizacji pobytu koledzy z Uniwersytetu im. Mikołaja Ko
pernika.

Druga część pobytu grupy francuskiej (20—28 łipca 1986) miała 
charakter naukowo-badawczy i odbywała się w Augustowie, gdzie 
przebywali na terenowych ćwiczeniach specjalizacyjnych studenci III 
roku geografii turyzmu UŁ,

'Problemem badawczym ćwiczeń terenowych było wyznaczenie tu 
rystycznego regionu.w ęzłow ego Augustowa poprzez:

1. Określenie wielkości i charakteru funkcji turystycznej i wypo
czynkowej.

2. 'Określenie przestrzennego zasięgu wpływu miasta.
3. Analizę wydzielonej przestrzeni geograficznej (inwentaryzacja 

zagospodarowania turystycznego brzegów jezior, kanału, szlaków tu 
rystycznych,-określenie przemian w przestrzeni dokonujących się pod 
wpływem funkcji turystyczno-wypoczynkowej).

Studenci francuscy uczestniczyli czynnie w drugiej części ćwiczeń, 
realizując wraz ze studentami polskimi problem atykę badawczą okreś
loną w  pkt. 2—3. i

W  ram ach zagadnienia dotyczącego określenia przestrzennego za
sięgu wpływu Augustowa 24 lipca 1986 r., w godzinach 9—17 prowa
dzili pomiar bezpośredni ruchu pojazdów na drogach wylotowych 
z miasta w pięciu kierunkach: do Rajgrodu, Ełku, Sejn, Suwałk, Ra- 
kowicz. Notowano pojazdy wjeżdżające i wyjeżdżające wg rejestracji
i  rodzajów (autokary, autobusy, samochody ciężarowe, osobowe, pół- 
ciężarowe, motocykle), z podziałem na godziny.

Kolejnym problemem badawczym, w rozwiązaniu którego uczestni
czyli Francuzi była analiza wydzielonej przestrzeni geograficznej gmin 
otaczających Augustów.

Badano zagospodarowanie turystyczne poprzez rejestrację: walo
rów turystycznych, inwentaryzację obiektów turystycznych i klasyfi
kację ich wyposażenia, określenie rodzajów występujących usług oraz 
dostępności komunikacyjnej.

W  efekcie sporządzono zestawienia miejscowości w badanych gmi
nach z określeniem stopnia nasilenia funkcji turystycznej, jaki w nich 
występuje, oraz możliwości rozwoju tej funkcji.

W  czasie siedmiu dni pobytu w  Augustowie grupa francuska od
była również dwie wycieczki studialne. Pierwsza z nich, na trasie:



■ Suwałki, Wigry, Przerosi, Czarna Hańcza, Smolniki, Puńsk, Sejny, 
Augustów, miała na celu poznanie walorów turystyczno-wypoczynko
wych środowiska geograficznego (rzeźba, wody, lasy) oraz atrakcji 
krajoznawczych (zabytki, kultura ludowa, folklor) regionu Pojezierza 
Suwalskiego i Równiny Augustowskiej.

Druga — rejs po Kanale Augustowskim na odcinku Augustów— 
—Pa nie wo, prezentowała unikalny obiekt powstały w latach 1824—
- 1839, jego historią oraz zagadnienie ruchu turystycznego na szla
kach wodnych.

Zakończeniem pobytu grupy francuskiej w Polsce i podsumowa-
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Rys. 1. M iejsca pobytu  studentów  francuskich  w Polsce w 1986 <r.
1 — pobyt k ilkudniow y, 2 — jednodniow e w ycieczki studialne, 3 — pobyt nn ćw i
czeniach terenow ych, 4 — kierunki przejazdu poznaw czego, 5 — pow rotny  przejazd  

do W arszaw y (następnie do Francji) '

Dessin 1. Les lieus de séjour des é tud ian ts français en  Pologne en 1986
1 — séjour de quelques jours, 2 —  excursions scientifiques d 'une 'journée, 3 — parti
cipation aux  exercices de te rra in , 4 — directions de voyages cognitifs, 5 —  voyage 

de re to u r a V arsovie (ensuite en  France)



niem uczestnictwa w badaniach prowadzonych w czasie ćwiczeń te
renowych w Augustowie było seminarium naukowe. W  czasie jego 
trwania przedstawiono wyniki wszystkich badań terenowych prowa
dzonych w czasie trwania ćwiczeń w ramach założonych problemów.

Studenci francuscy prezentowali opracowane przez siebie materia
ły i sformułowane wnioski dotyczące zasięgu przestrzennego Augus
towa w świetle pomiarów ruchu pojazdów oraz analizy związków 
badanych gmin z miastem.

[Podsumowując polbyt gru|py pracowników i studentów francuskich 
z Uniwersytetu w Angers w Polsce, w lipcu 1986 r., stwierdzić należy, 
iż była to niewątpliwie ciekawa i korzystna dla obu stron forma 
współpracy naukowo-dydaktycznej.

Koledzy francuscy mieli możliwość poznania problematyki ruchu 
turystycznego w różnych jego przejawach i na odmiennych terenach 
w Polsce. Uczestnicząc w ćwiczeniach terenowych w Augustowie poz
nali region Pojezierza Suwalskiego i Równiny Augustowskiej oraz jego 
zagospodarowanie turystyczne.

Zaznajomili się praktycznie z metodami badań i opracowywania 
materiałów oraz sposobem organizacji terenowych ćwiczeń specjali
zacyjnych, jak również nawiązali kontakty z grupą studentów pol
skich i pracowników naukowych.
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