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A REPORT FROM  TH E 9th FIELD SEM INAR
„RESEARCH W ORKSHOPS OF TH E GEOGRAPHY OF TO U RISM ”

K atedra Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego kontynuując 
rozpoczęty w 1991 r. cykl spotkań warsztatowych zorganizowała w dniach 
24-26 września 1992 r. IX seminarium terenowe zatytułowane „W arsztaty 
badawcze z geografii turyzmu” . Podobnie jak w roku 1991, celem seminarium 
było zaprezentowanie oraz przedyskutowanie różnego rodzaju artykułów, 
opracowań studialnych, ekspertyz, książek itp. ukończonych, ale nie opub
likowanych, obejmujących swym zakresem szeroko rozumianą geografię 
turyzmu ( K a c z m a r e k  1993). Zdaniem organizatorów tego typu forma 
spotkania osób zajmujących się naukowo geografią turyzmu daje najlepszą 
możliwość zetknięcia się z różnorodną problematyką, różnymi metodami 
badawczymi, pomysłami i jednocześnie przyczynia się do doskonalenia 
warsztatu badawczego tej dziedziny geograficznej. Obrady zorganizowano 
w Konopnicy nad W artą, jednej z bardziej atrakcyjnych wsi letniskowych 
w województwie sieradzkim. Program naukowy realizowano w formie trzech 
odrębnych sesji, które odbyły się drugiego dnia. W trakcie sesji I wygłoszono 
referaty dotyczące percepcji przestrzeni turystycznej. Zaprezentowano przede 
wszystkim dorobek w zakresie badań związanych z percepcją przestrzeni 
turystycznej ośrodków: warszawskiego (dr Andrzej Kowalczyk), toruńskiego 
(dr Jan Stachowski) i łódzkiego (dr Andrzej Matczak). Kolejne referaty 
dotyczyły prezentacji wyników badań percepcji przestrzeni turystycznej 
Polski przez studentów geografii (mgr Sławomir Podsiedlik z Uniwersytetu 
Łódzkiego), krajobrazów multisensorycznych (dr Aleksandra Kowalczyk 
z WSP w Bydgoszczy) oraz poznawania Łodzi przez uczniów (dr Elżbieta 
Szkurłat z Uniwersytetu Łódzkiego). W dyskusji zwracano uwagę głównie 
na rodzaje metod używanych do badań percepcji w geografii. Druga sesja 
poświęcona była turystyce alternatywnej i ekoturystyce. Pierwszy referat, 
wygłoszony przez dr Aleksandra Szwichtenberga z WSP w Słupsku, dotyczył 
próby sformułowania pojęcia „ekoturystyka” , „turystyka alternatywna” na



podstawie przeprowadzonej wśród osób zajmujących się naukowo turystyką 
ankiety. Z kolei mgr Urszula Birek z Uniwersytetu Jagiellońskiego przedstawiła 
wyniki badań nad możliwościami rozwoju turystyki alternatywnej w gminie 
Uście Gorlickie w Beskidzie Niskim. Natomiast mgr Peter Ćuka z Uniwersytetu 
w Bańskiej Bystrzycy scharakteryzował zagospodarowanie turystyczne Donovaly 
w środkowej Słowacji. W dyskusji nad tymi referatami najwięcej czasu 
poświęcono definicji turystyki alternatywnej i ekoturystyki. Trzecia i zarazem 
ostatnia sesja dotyczyła problemów kształcenia oraz aspektów ekonomicznych 
turystyki. Między innymi prof. dr hab. Olaf Rogalewski z SGII w Warszawie 
mówił o planach utworzenia pierwszej w Polsce prywatnej wyższej szkoły 
turystyki i hotelarstwa oraz o programie nauczania w niej. Prof. dr hab. 
Walentyna Deja z AW F w Poznaniu zaprezentowała problematykę prac 
magisterskich podejmowanych przez studentów studiujących w Katedrze 
Geografii Turyzmu. Kolejne wystąpienie mgr Renaty Janiec z Uniwersytetu 
Jagiellońskiego związane było z prezentacją wyników badań ankietowych 
nad zapotrzebowaniem na bazę noclegową w Krakowie. Ankietę prze
prowadzono wśród turystów krajowych jak i zagranicznych przebywających 
w Krakowie. Sesję III zamknął referat dr Antoniego Zwolińskiego z Instytutu 
Turystyki w Bydgoszczy nt. aktywizacji gospodarczej zachodniej strefy Polski 
poprzez turystykę. Na podstawie analizy wielu czynników wpływających na 
atrakcyjność turystyczną przedstawiono w nim możliwości rozwoju ruchu 
turystycznego na obszarze zachodniej Polski. Po części referatowej tego 
samego dnia odbyło się spotkanie dyskusyjne nt. „Promocja turystyczna 
obiektów, miejscowości, obszarów i regionów” , do którego wprowadzenie 
przygotował mgr Bogdan Włodarczyk z Uniwersytetu Łódzkiego. Celem 
tego spotkania była wymiana poglądów i opinii na temat sposobów przy
gotowywania promocji turystycznej, jej rodzajów. Pomocne w dyskusji 
okazały się pierwsze doświadczenia w promowaniu gminy Inowłódz nad 
Pilicą przez pracowników Katedry Geografii Miast i Turyzmu UŁ. Uroz
maiceniem spotkania były prezentacje filmu krajoznawczo-promocyjnego
0 gminie Inowłódz oraz przeźroczy ciekawszych obiektów w Łodzi w kon
frontacji z obiektami z innych, bardziej atrakcyjnych miast.

Trzeciego, ostatniego dnia seminarium miała miejsce wycieczka studialna 
po terenie Parku Krajobrazowego Międzyrzecza W arty i Widawki. W trakcie 
wycieczki, której program przygotował mgr Robert Wiluś z Uniwersytetu 
Łódzkiego, pokazano najbardziej atrakcyjne miejsca parku związane z krajob
razami przełomowych odcinków rzeki Warty i walorami antropogenicznymi 
oraz niektóre elementy zagospodarowania turystycznego.

W seminarium udział wzięli pracownicy sześciu uniwersytetów: Łódzkiego, 
Warszawskiego, Jagiellońskiego, Mikołaja Kopernika z Torunia, z Preszowa
1 Bańskiej Bystrzycy na Słowacji oraz z Instytutu Turystyki Oddziału 
w Bydgoszczy, Akademii W ychowania Fizycznego z Poznania, Szkoły



Głównej Handlowej z Warszawy i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy
i Słupsku.

Kierownikiem merytorycznym seminarium był prof. dr hab. Stanisław 
Liszewski, natomiast sekretarzem -  mgr Robert Wiluś.
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Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki Uniwersytetu Wrocławskiego 
oraz Sekcja Geografii Turyzmu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 
zorganizowały po raz drugi seminarium poświęcone uwarunkowaniom 
rozwoju zagranicznej turystyki w Europie Środkowo-Wschodniej (M a t c z a k  
1991). Spotkanie odbyło się w dniach 12-16 października 1992 r. w Między-


