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W dniach 11-13 września 1997 r. odbyło się kolejne, XIV seminarium te
renowe „W arsztaty badawcze z geografii turyzmu” . Konferencja tradycyjnie 
zorganizowana została przez Katedrę Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu 
Łódzkiego, a właściwie przez Zakład Geografii Turyzmu stanowiący od 1996 r. 
odrębną jednostkę w ramach Katedry Geografii Miast i Turyzmu UL. Drugim 
organizatorem seminarium był Zakład Geografii Turyzmu Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Spotkanie odbyło się w Łazach koło Bochni w stacji naukowej 
Instytutu Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podobnie jak w ubiegłych la
tach, celem seminarium było zaprezentowanie i przedyskutowanie aktualnej 
problematyki badawczej geografii turyzmu zmierzające do poszerzenia war
sztatu badawczego tej dyscypliny naukowej o nowe pomysły i rozwiązania.
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Nowością było wprowadzenie do programu konferencji problematyki związanej 
z term inologią stosowaną w naukach o turystyce, w tym przede wszystkim 
w geografii turyzmu. Uznano bowiem, że istnieje potrzeba weryfikacji istnieją
cych pojęć, akceptacji i określenia znaczenia nowych. Na początek organiza
torzy zaproponowali zajęcie się trzema pojęciami: „turystyka religijna”, „prze
strzeń turystyczna” i „turystyka wiejska” . Począwszy od tego seminarium prob
lematyka związana z term inologią w naukach o turystyce ma stanowić istotną 
część następnych tego typu spotkań.

Ogółem zaprezentowano 19 referatów. Tematyka wystąpień, podobnie jak 
dotychczas, związana była przeważnie z przygotowywanymi pracami na stopień 
(prace doktorskie). W niewielkim stopniu prezentowano wyniki badań własnych 
lub prace teoretyczne. W programie seminarium można wyodrębnić dwie wy
raźne części: część pierwszą, składającą się z tradycyjnych sesji tematycznych 
(łącznie sześć sesji) i część drugą, którą stanowiły sesje terminologiczne (łącz
nie trzy sesje).

Pierwszego dnia seminarium (11 września 1998 r„ czwartek) odbyły się trzy 
sesje tematyczne. W pierwszej sesji referaty dotyczyły osadnictwa letniskowego 
w strefach podmiejskich dużych miast. Zjawisko to na przykładzie strefy 
podmiejskiej Krakowa zaprezentowała mgr Marta Woźniak z Uniwersytetu Ja
giellońskiego. Z kolei mgr Roman Szkup z Uniwersytetu Łódzkiego skon
centrował się na analizie lokalizacji działek letniskowych w zachodnim sektorze 
przestrzeni podmiejskiej Lodzi. Druga sesja tematyczna dotyczyła turystyki re
ligijnej. Odkąd tematyka ta pojawiła się na seminarium po raz pierwszy w for
mie osobnej sesji tem atycznej1, wystąpienia zawsze były przygotowywane i pre
zentowane przez pracowników Zakładu Geografii Religii Uniwersytetu Jagiel
lońskiego, jedynego ośrodka naukowego w kraju zajmującego się badaniami 
geograficznymi związanymi z turystyką religijną. W sesji tej przedstawiono dwa 
referaty. Pierwszy referat mgr Izabeli Soljan dotyczył funkcjonowania ośrod
ków pielgrzymkowych w Karpatach Polskich. Drugie wystąpienie, mgr Elżbiety 
Bilskiej, związane było z genezą i typologią świętych gór (scicri nionti) i kal
warii w Europie. Ostatnia sesja tematyczna pierwszego dnia seminarium doty
czyła turystyki na Słowacji. W pierwszym wystąpieniu tej sesji dr Peter Cuka 
(Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy) próbował określić przyszłość 
turystyki na Słowacji na tle ogólnych zmian w Europie. Z kolei doc. dr Milan 
Durićek (Uniwersytet w Preszowie) przedstawił zagadnienia związane z wyjaz
dami turystycznymi Słowaków w 1997 r.

Następnego dnia (12 września 1997 r., piątek) w części przedpołudniowej 
odbyły się dwie sesje terminologiczne poświęcone omówieniu i dyskusji dwóch 
pojęć: „turystyki religijnej” i „przestrzeni turystycznej”. W pierwszym przypad

1 XI Seminarium terenowe „Warsztaty badawcze z geografii turyzmu”. Suszek, 2 2 -2 5  wrze
śnia 1994 r. (W i I u ś 1995).



ku wprowadzenia do dyskusji dokonał prof. Antoni Jackowski (Uniwersytet 
Jagielloński). W swoim wystąpieniu referent sklasyfikował migracje turystyczne
0 charakterze religijnym wyróżniając pielgrzymki, mające charakter religijny,
1 turystykę religijną o charakterze poznawczym. Ponadto prof. A. Jackowski 
omówił relacje, jakie zachodzą między wyróżnionymi formami. Pojęcie „prze
strzeni turystycznej” przedstawił prof. Stanisław Liszewski (Uniwersytet Łódz
ki). Po omówieniu dotychczasowych poglądów na temat „przestrzeni turystycz
nej” i zdefiniowaniu tego pojęcia, autor dokonał próby typologii przestrzeni 
turystycznej ze względu na czas i miejsce. Na podstawie kryterium czasu można 
mówić np. o przestrzeni turystycznej urlopowej, weekendowej. Stosując kryte
rium miejsca, autor wyróżnia np. przestrzeń turystyczną miejską, podmiejską, 
pielgrzymkową itd. W części popołudniowej tego samego dnia odbyła się sesja 
terminologiczna poświęcona pojęciu „turystyki wiejskiej” . Wprowadzenia do 
dyskusji dokonali dr hab. Maciej Drzewiecki (Akademia Techniczno-Rolnicza 
w Bydgoszczy) i dr hab. Aleksander Szwichtenberg (prof. na Politechnice Ko
szalińskiej). W obu wystąpieniach referenci zdefiniowali pojęcie „turystyka 
wiejska” odnosząc je  do różnego rodzaju form rekreacji odbywających się na 
terenach wiejskich. Drugi z referentów omówił także pojmowanie tego zjawiska 
w Polsce i na świecie.

Po sesjach terminologicznych odbyły się kolejne trzy sesje tematyczne. 
W sesji IV, pt. „Problemy rozwoju turystyki”, dr hab. Aleksandra Kowalczyk 
(W yższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy) podzieliła się swoimi wrażeniami 
z pobytu w Mongolii. Referentka zwróciła uwagę na walory turystyczne tego 
kraju i możliwości ich wykorzystania dla rozwoju różnego rodzaju form turys
tyki. W drugim wystąpieniu w tej sesji mgr Ewa Kidoń (Uniwersytet Jagiel
loński) mówiła o znaczeniu reklamy w podejmowaniu decyzji wyjazdowych 
przez klientów biur podróży.

Sesja V dotyczyła ruchu turystycznego i jego obsługi. W pierwszym refe
racie mgr Jolanta Mazurek (Politechnika Koszalińska) dokonała analizy potrzeb, 
którymi się kierują turyści przyjeżdżający na wypoczynek do województwa ko
szalińskiego. Z kolei mgr Katarzyna Rotter (Uniwersytet Jagielloński) przed
stawiła zmiany, jak ie  zaszły w funkcjonowaniu krakowskich biur podróży po 
1989 r. Na koniec tej sesji mgr Krzysztof Grzelak (Uniwersytet Łódzki) scha
rakteryzował stan bazy turystycznej łódzkich zakładów przemysłu lekkiego 
w okresie przemian ustrojowych, które dokonały się w ostatnim okresie w kraju.

W ostatniej, VI sesji tematycznej dotyczącej atrakcyjności turystycznej, 
agroturystyki oraz zagadnień związanych z percepcją miejsca, zaprezentowano 
cztery referaty. Pierwszy z nich, mgra Roberta Faracika (Uniwersytet Jagiel
loński), dotyczył zabytków archeologicznych jako elementów atrakcyjności 
turystycznej województwa krakowskiego. W drugim wystąpieniu tej sesji mgr 
Urszula Birek (Uniwersytet Jagielloński) mówiła o rozwoju agroturystyki na 
terenie Karpat oraz o typach gospodarstw agroturystycznych położonych w wy



branych gminach karpackich. Kolejne wystąpienie, dr Elżbiety Szkurłat (Uni
wersytet Łódzki), dotyczyło roli czynników kulturowych i indywidualnych 
w percepcji miejsca w świetle badań psychologicznych. Ostatni referat, mgr 
Małgorzaty Rodackiej (Uniwersytet Łódzki), odnosił się do zagadnień związa
nych z funkcjonowaniem muzeów bibliograficznych w Polsce i ich znaczeniu 
dla ruchu turystycznego.

Ostatniego dnia seminarium (sobota, 13 września) odbyła się wycieczka stu
dialna na trasie Łazy-Zbiornik Rożnowski-Nowy Sącz-K rościcnko-C zorsztyn- 
-N iedzica-N ow y Targ-Kraków. Wycieczkę zorganizowali i poprowadzili pra
cownicy Zakładu Geografii Turyzmu Uniwersytetu Jagiellońskiego, w składzie 
dr hab. W łodzimierz Kurek (kierownik Zakładu), mgr mgr Ewa Kidoń, Kata
rzyna Rotter i Robert Faracik. Podczas wycieczki prezentowano głównie walory 
turystyczne fragmentu Pogórza Karpackiego i Pienin, problemy rozwoju turys
tyki wokół Zbiornika Rożnowskiego oraz zagadnienia związane ze zmianami 
w środowisku geograficznym i zagospodarowaniem terenu, które wywołane by
ły powstaniem sztucznego Zbiornika Czorsztyńskiego.

Ogółem w XIV seminarium terenowym „W arsztaty badawcze z geografii tu
ryzmu” wzięło udział 28 osób z pięciu ośrodków naukowych w Polsce (Uni
wersytety Jagielloński, Wrocławski, Łódzki, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Byd
goszczy, Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy) i dwóch zagranicz
nych (Uniwersytetu w Bańskiej Bystrzycy i Preszowie -  Słowacja). Opiekę me
rytoryczną nad seminarium sprawowała dr hab. Elżbieta Dziegieć, a sekretarzem 
naukowym tego spotkania by 1 dr Robert Wiluś.
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