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XXVI SEMINARIUM TERENOWE �WARSZTATY BADAWCZE Z GEOGRAFII TURYZMU�  

SPA A, 23�25 WRZE NIA 2010 ROKU 

W dniach 23�25 wrze nia 2010 r. w Spale (wojewódz-
two ódzkie) odby o si  XXVI Seminarium terenowe 
pt. �Warsztaty badawcze z geografii turyzmu�.  Za-
pocz tkowa o ono nowy okres w organizacji i prze-
biegu tych najstarszych w kraju konferencji nauko-
wych dotycz cych turystyki. Zmiany dotyczy y prze-
de wszystkim kierownictwa naukowego; nowym 
kierownikiem naukowym seminarium zosta  prof.      
B. W odarczyk U , który zast pi  zmar  w 2009 r. 
prof. E. Dziegie , b d c  23 lata temu wraz z prof.       
S. Liszewskim inicjatork  tych spotka . Kolejne zmia-
ny dotyczy y miejsca odbywania si  seminarium. De-
cyzj  zespo u Zak adu Geografii Turyzmu Uniwersy-
tetu ódzkiego, który jest organizatorem warsztatów 
badawczych z geografii turyzmu, nast pne seminaria 
b d  ju  na sta e organizowane w Spale w stacji nau-
kowo-badawczej Uniwersytetu ódzkiego.  

Nowym elementem programu seminarium by o 
wprowadzenie sesji tematycznej w miejsce dotychcza-
sowych sesji poj ciowych. Tematem XXVI Semina-
rium terenowego �Warsztaty badawcze z geografii tu-
ryzmu� by a �Turystyka polska w latach 1989�2009: 
teoria i praktyka�. Po raz pierwszy w historii warszta-
tów badawczych z geografii turyzmu organizatorzy 
zdecydowali si  tak e opublikowa  zaprezentowane 
referaty w osobnym wydawnictwie monograficznym. 
Dotychczas by a mo liwo  opublikowania referatów 
w czasopi mie naukowym �Turyzm/Tourism�. Wre-
szcie, pierwszy raz program warsztatów badawczych 
z geografii turyzmu by  cz ci  programu wiatowych 
obchodów Dnia Turystyki, które zosta y zorganizowa-
ne w Spale przez Regionaln  Organizacj  Turystyczn  
Województwa ódzkiego pod has em �Turystyka         
i ró norodno  biologiczna� Pozosta e elementy semi-
narium nie uleg y zmianie. Tradycyjnie warsztaty ba-
dawcze z geografii turyzmu stanowi y przede wszyst-
kim forum prezentacji wyników aktualnie prowadzo-
nych bada  naukowych nad turystyk  podejmowa-

nych w ró nych o rodkach naukowych w Polsce i nie-
których zagranicznych.  

Seminarium rozpocz o si  od powitania uczestni-
ków przez kierownika naukowego warsztatów prof. 
B. W odarczyka, który przypomnia  g ówne cele se-
minarium oraz przedstawi  nowe propozycje dotycz -
ce organizacji i przebiegu kolejnych tego typu spot-
ka . Nast pnie odby a si  pierwsza sesja warsztatowa, 
w której zosta y zaprezentowane cztery referaty. 
Najpierw dr J. Potocki (Uniwersytet Ekonomiczny     
w Jeleniej Górze) przedstawi  wyniki pracy habilitacyj-
nej dotycz cej znaczenia funkcji turystycznej w roz-
woju transgranicznego regionu górskiego Sudetów. 
Nast pnie dr M. Derek z Uniwersytetu Warszawskie-
go mówi a o przemianach miast pod wp ywem tury-
styki w kontek cie przechodzenia od typowego miasta 
przemys owego do miasta rozrywki. Trzeci referat dr 
K. Szpary i mgr M. Ska y z Wy szej Szko y Informa-
tyki i Zarz dzania w Rzeszowie nawi zywa  do tema-
tu warsztatów i dotyczy  przemian turystyki na tere-
nie województwa podkarpackiego w latach 1989�
2009. W ostatnim referacie pierwszej sesji warsztato-
wej mgr K. Krzesiwo z Uniwersytetu Jagiello skiego 
zaprezentowa a g ówne problemy rozwoju turystyki 
narciarskiej oraz zwi zanego z ni  zagospodarowania 
turystycznego w polskiej cz ci Karpat.  

Drugiego dnia XXVI Seminarium terenowego pt. 
�Warsztaty badawcze z geografii turyzmu� odby y si  
trzy kolejne sesje. Sesja II rozpocz a si  od wyst pie-
nia dr A. Stasiaka z Wy szej Szko y Hotelarstwa i Tu-
rystyki w odzi, który wspólnie z dr A. Rochmi sk  
przygotowa  referat o regionalnych strategiach rozwo-
ju turystyki opracowanych i realizowanych przez sa-
morz dy terytorialne ró nego szczebla w Polsce. Na-
st pnie dr P. Zmy lony z Uniwersytetu Ekonomiczne-
go w Poznaniu mówi  o funkcjonowaniu partnerstwa 
turystycznego w Poznaniu powsta ego na podstawie 
decyzji cenowych podejmowanych przez ró nych 
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partnerów dzia aj cych na rynku turystycznym w sto-
licy Wielkopolski. Trzecie wyst pienie w drugiej se-  
sji warsztatowej dotyczy o roli samorz du lokalnego     
i bran y turystycznej w kszta towaniu systemu  infor- 
macji turystycznej w woj. zachodniopomorskim. 
Autorami referatu byli dr D. Milewski, dr A. Pawlicz    
i mgr A. Gardzi ska z Uniwersytetu Szczeci skiego. 
Na zako czenie pierwszej sesji drugiego dnia warszta-
tów mgr M. Malarz omówi  zmiany dokonuj ce si     
w procesie rezerwacji hotelowych zwi zane z pojawia-
niem si  nowych kana ów rezerwacyjnych.  

Podczas nast pnej sesji drugiego dnia seminarium 
zaprezentowano trzy referaty. W pierwszym wyst -
pieniu dr J. Latosi ska z Uniwersytetu ódzkiego 
omówi a zmiany, jakie zasz y w funkcji turystycznej 
Spa y. Wspó autorem referatu by  mgr M. ek z Uni-
wersytetu ódzkiego. W kolejnym referacie mgr       
M. Pabich z Biura Planowania Przestrzennego w o-
dzi przedstawi a plany dotycz ce rozwoju zagospoda-
rowania turystycznego w województwie ódzkim. 
Ostatni referat w trzeciej sesji warsztatowej dotyczy  
analizy ruchu turystycznego zarejestrowanego w roku 
2009 w powiatach województwa ódzkiego. Autorami 
referatu byli prof. B. W odarczyk i dr E. Szafra ska      
z Uniwersytetu ódzkiego. 

Kolejna, IV sesja warsztatowa by a ostatni  sesj  
drugiego dnia seminarium. W pierwszym wyst pie-
niu mgr J. ledzi ska z Zarz du G ównego PTTK 
zaprezentowa a zagadnienia zwi zane z rozwojem 
znakowanych szlaków turystycznych w Polsce w cza-
sie ostatnich 20 lat. Temat turystyki zwi zanej               
z dzia alno ci  PTTK by  kontynuowany w nast p-
nym wyst pieniu, w którym dr S. Tana  z Uniwersy-
tetu ódzkiego zwróci  uwag  na rol  turystyki kwa-
lifikowanej w rozwoju wspó czesnego krajoznawstwa. 
Tematem kolejnego wyst pienia by a turystyka pol-
skich seniorów, której rozwój w ostatnim okresie zo-
sta  wsparty przez unijny program Calypso. Autork  
referatu by a dr J. Kowalczyk-Anio  z Uniwersytetu 

ódzkiego. Na zako czenie sesji dr M. Awedyk           
z Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu 
mówi a o turystyce egzotycznej Polaków jako jednej    
z form turystyki poznawczej.  

Po przerwie obiadowej odby a si  wycieczka kra-
joznawcza po okolicach Spa y oraz sp yw kajakowy 
Pilic  � by y to cz ci programu wiatowych obcho-
dów dnia turystyki. 

Trzeciego dnia seminarium zorganizowano dwie 
sesje warsztatowe. Pierwsza rozpocz a si  od referatu 

 
 
 
 
 
 

mgr B. Piziaka z Uniwersytetu Jagiello skiego. Referat 
dotyczy   turystyki  na  obszarach  pogranicza  polsko- 
-s owackiego. W drugim wyst pieniu dr M. Mie-   
dzi ski z Pomorskiej Akademii Pedagogicznej przed-
stawi  zmiany, jakie zasz y w rozwoju turystyki 
uzdrowiskowo-wypoczynkowej w Ko obrzegu w cza-
sie ostatnich 20 lat.  Po dyskusji i przerwie odby a      
si  ostatnia VI sesja warsztatowa. Rozpocz  j  prof.     
S. Erdavletov z Pa stwowego Uniwersytetu w A ma-
cie (Kazachstan), który mówi  o rozwoju turystyki      
w Kazachstanie. Nast pnie mgr . Quirini-Pop awski 
z Uniwersytetu Jagiello skiego zaprezentowa  wspó -
czesne problemy funkcjonalno-przestrzenne ukrai -
skiego uzdrowiska Truskawiec. Kolejne wyst pienie, 
mgr A. Zienkiewicz, dotyczy o oceny atrakcyjno ci 
turystycznej rodowiska geograficznego w kontek cie 
rozwoju zagospodarowania turystycznego gminy St -
yca po o onej na Pojezierzu Kaszubskim. Na za-

ko czenie ostatniej sesji dr M. Makowska-Iskierka 
zaprezentowa a zagadnienia zwi zane z konsekwen-
cjami przestrzennymi rozwoju aktywno ci tury-
stycznej w strefie podmiejskiej odzi w latach 1989�     
�2010.  

Po zako czeniu cz ci warsztatowej g os zabra  
prof. B. W odarczyk, który podzi kowa  wszystkim 
uczestnikom warsztatów za udzia  w seminarium, do-
kona  ogólnego podsumowania spotkania oraz przed-
stawi  wst pn  koncepcj  merytoryczn  kolejnego 
XXVII seminarium.  

Ogó em w XXVI w Seminarium terenowym �War-
sztaty badawcze z geografii turyzmu� wzi o udzia  
38 osób z 14 o rodków naukowych-dydaktycznych    
w Polsce reprezentowanych przez  siedem uniwersy-
tetów krajowych (Uniwersytety: ódzki, Jagiello ski, 
Warszawski, im. Adama Mickiewicza w Poznaniu        
i Szczeci ski), jednego zagranicznego (Pa stwowe-    
go Uniwersytet w A macie w Kazachstanie) dwa uni-
wersytety ekonomiczne (w Poznaniu i Jeleniej Górze), 
uczelni  pedagogiczn , tj. Pomorsk  Akademi  Pe-
dagogiczn  w S upsku, Uniwersytet Przyrodniczy        
i Akademi  Wychowania Fizycznego w Poznaniu oraz 
trzy wy sze szko y niepubliczne (Wy sza Szko a 
Turystyki i Hotelarstwa w odzi, Wy sza Szko a In-
formatyki w Rzeszowie oraz Wy sza Szko a Gospo-
darki w Bydgoszczy). cznie zaprezentowano 21 
referatów pogrupowanych w sze ciu sesjach. Opiek  
merytoryczn  nad seminarium sprawowa  prof. Bog-
dan W odarczyk, a sekretarzem naukowym tego spot-
kania by  dr R. Wilu . 
 
 
 
 
 
 
 


