
czynnie 'brali udział m. in. ■ dr Zofia Radwańska-Paryska wraz z mę
żem dr Witoldem Henrykiem Paryskim.

IV Tydzień Gór cieszył się dużym zainteresowaniem. W części 
łódzkiej udział wzięło około 200 osób, zaś w wyjeździe studialnym, 
ze względu na limitowaną liczbę miejsc, mogło uczestniczyć tylko 120.

Tradycyjnie już w Tygodniu Gór licznie uczestniczyli geografo
wie z wielu ośrodków akademickich, m, in. z Łodzi; Warszawy, Toru
nia, Sosnowca, Katowic i Gdańska. Nie zabrakło także przedstawicie
li ZG PTTK oraz wielu miłośników gór z całej Polski.
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II SEMINARIUM TERENOWE Z CYKLU 
„OSADNICTWO TURYSTYCZNO-WYPOCZYNKOWE'' NA TEMAT 

„OSADNICTWO TURYSTYCZNO-WYPOCZYNKOWE 
W  STREFACH NADMORSKICH"

Hème SEMINAIRE SUR LE TERRAIN DU CYCLE 
„COLONISATION TOURISTIQUE ET REPOS" AU SUJET 

„COLONISATION TOURISTIQUES ET DE REPOS 
DANS LES ZONES MARITIMES"

Zakład Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego kon
tynuując rozpoczęty w 1984 r. cykl spotkań dotyczących osadnictwa 
turystyczno-wypoczynkowego zorganizował w dniach 2— 4 września 
1985 r. II seminarium terenowe poświęcone tym razem osadnictwu 
w strefach nadmorskich. Celem seminarium było zaznajomienie się 
z genezą form i układów przestrzennych oraz funkcji osadnictwa tury
styczno-wypoczynkowego w strefach nadmorskich. Program ten reali
zowano na przykładzie Półwyspu Helskiego oraz Mierzei Wiślanej. 
Istotnym założeniem seminarium była prezentacja metod stosowanych
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w badaniach osadnictwa wypoczynkowego ze szczególnym uwzględ
nieniem specyfiki osadnictwa nadmorskiego.

UlOrady pierwszego dnia zorganizowano we Władysławowie, gdzie 
wygłoszono podstawowe referaty, po których odbyła się dyskusja. 
Dwa referaty przedstawione były przez pracowników Zakładu Geogra
fii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, powstały one głównie 
w oparciu o -materiały zebrane w trakcie ćwiczeń terenowych zorga
nizowanych w 198-3 r. dla studentów III roku geografii turyzmu. Pre
zentowali je: doc. dr haib. Stanisław Liszewski „Funkcje osadnictwa 
nadmorskiego w świetle analizy ruchu turystycznego. Przykład Mie
rzei Helskiej" oraz dr Elżbieta Dziegieć „Przemiany wsi Kuźnica 
i Chałupy pod wpływem ruchu turystycznego".

Kolejny referat wygłoszony przez dr. Stefana Iwickiego z Zakładu 
Zagospodarowania Rejonów i Miejscowości Turystycznych Instytutu 
Turystyki Oddział w Bydgosziczy był poświęcony rozwojowi osadni
ctwa turystyczno-wypoczynkowego na tle warunków fizjograficznych 
Mierzei Wiślanej.

W dyskusji najwięcej czasu poświęcono na omówienie metod ba
dawczych. Mocno akcentowano ciekawe wyniki, jakie dał bezpośre
dni pomiar ruchu turystycznego przeprowadzony zarówno na plażach 
Półwyspu Helskiego, jak  i na jedynej drodze kołowej prowadzącej 
na ten półwysep. Pomiary takie wykonano kilkakrotnie, w różnych 
dniach tygodnia i w różnych porach dnia.

Kolejne dwa dni seminarium przeznaczono na prezentację tereno
wą. W pierwszym dniu części terenowej zapoznano się z rozwojem 
funkcji turystyczno-wypoczynkowej na terenie Półwyspu Helskiego 
i u jego nasady, a także z konsekwencjami, jakie ten ruch powodu
je w zmianach użytkowania ziemi oraz w przemianach społeczno- 
-ekonomicznych miejscowej ludności. W ycieczka w tym dniu prow a
dzona była przez dr Elżbietę Dziegieć oraz studenta V roku geografii 
turyzmu Roberta Wilusia, który przygotował pracę magisterską z te
go obszaru. W czasie wycieczki naukowej dokonano szczegółowej pre
zentacji terenowej: Jastrzębiej Góry, Chałup, Kuźnicy, Jastarni i Ju 
raty.

Oedem lepszego zaznajomienia się z problem atyką tego terenu 
w programie seminarium znalazło się spotkanie z dyrektorem N ad
morskiego Parku Krajobrazowego mgr inż. Tadeuszem Rewolińskim.

W  następnym dniu, którego program przygotował dr Stefan Iwi- 
cki, podjęto dyskusję terenową nad zagospodarowaniem i osadnic
twem turystyczno-wypoczynkowym Mierzei Wiślanej. W  czasie w y 
cieczki naukowej prezentowano bliżej cztery miejscowości: Jantar, 
Stegnę, Krynicę Morską i Piaski.



Bardzo interesująco wypadło porównanie osadnictwa wypoczynko
wego Mierzei W iślanej i Helskiej, które powstało w podobnych’ w a
runkach geograficznych, ale w okresie rodzenia się mody i potrzeb 
na wypoczynek nadmorski znajdowało się w odmiennych sytuacjach 
politycznych i gospodarczych.

W seminarium udział wzięli pracownicy czterech Uniwersytetów: 
Łódzkiego, Warszawskiego, Jagiellońskiego oraz Mikołaja Kopernika 
z Torunia, a także przedstawiciele Instytutu Turystyki Oddziału w By
dgoszczy i Głównego Komitetu Turystyki.

Sekretarzem naukowym seminarium był mgr Jarosław Fiscbbach.

Lista uczestników seminarium:

dr Elżbieta Dziegieć — Zakład Geografii Miast i Turyzmu Uniwersy
tetu Łódzkiego 

mgr Małgorzata Ellbe — Główny Komitet Turystyki 
mgr Jarosław  Fischlbach — Zakład Geografii Miast i Turyzmu Uni

wersytetu Łódzkiego 
dr Jolanta Jakubczyk-Gryszkiewicz — Zakład Geografii Miast i Tu

ryzmu Uniwersytetu Łódzkiego 
dr Stefan Iwicki — Zakład Zagospodarowania Turystycznego Rejonów 

i Miejscowości Instytutu Turystyki Oddział w Bydgoszczy 
mgr Andrzej Jasiński — Zakład Geografii Regionalnej Uniwersytetu 

W arszawskiego
mgr Jacek Kaczmarek — Zakład Geografii Miast i Turyzmu Uniwer

sytetu Łódzkiego
mgr Sylwia Kaczmarek — Zakład Geografii Miast i Turyzmu Uniwer

sytetu Łódzkiego
doc. dr hab. Stanisław Liszewski — Zakład Geografii Miast i Turyzmu 

Uniwersytetu Łódzkiego 
dr Andrzej M atczak — Zakład Geografii Miast i Turyzmu Uniwersy

tetu Łódzkiego
dr M arian Nowakowski — Zakład Geografii Ludności, Osadnictwa 

i Rolnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego 
dr Romana Gudelis-tPrzybyszewska — Zakład Zagospodarowania Miej- 

' scowości i Rejonów Turystycznych Instytutu Turystyki Oddział 
w Bydgoszczy

dr Jan Stachowski — Zakład Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu



Rdbert Wiluś — student V roku geografii turyzmu Uniwersytetu Łódz
kiego

mgr Anita W olaniuk — Zakład Geografii Miast i Turyzmu Uniwersy
tetu Łódzkiego
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