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POWSTANIE GRUPY ROBOCZEJ GEOGRAFÓW  TU RYZM U 
KRAJÓW  EUROPY ŚRODKOW EJ I W SCHODNIEJ

LA FORM ATION DU GRUPĘ DE TRAVAIL DES GÉOGRAPHES DU 
TOURISM E DES PAYS DE L’EUROPE CENTRALE ET DE L’EST

FO RM IN G  OF TH E W ORKING GROUP OF TOURISM  GEOGRAPHY 
OF CENTRAL AND EASTERN EUROPE

Z inicjatywy polskich geografów turyzmu (prof. A. Jackowski -  UJ, 
prof. A. Krzymowska-Kostrowicka -  UW, prof. S. Liszewski -  UL, prof. 
J. Warszyńska -  UJ) powstała w roku 1992 Grupa Robocza Geografów 
Turyzmu Krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

Celem powołania „G rupy” jest:
-  wymiana doświadczeń geografów zajmujących się turystyką w tej 

części świata przez organizację wspólnych seminariów, konferencji, „letnich 
szkół” , itp.;

-  podejmowanie wspólnych badań naukowych i studiów porównawczych 
dotyczących różnych aspektów turystyki w naszych krajach;

-  propagowanie zarówno tej części Europy, jak i dorobku naukowego 
geografów turyzmu krajów Europy Środkowej i Wschodniej na arenie 
międzynarodowej.

Idea powołania „G rupy” zakładała, iż w jej składzie działać będą 
zarówno geografowie państw Europy Środkowej i Wschodniej, jak też 
wszyscy inni -  z całego świata -  którzy interesują się tym regionem.

Zebranie założycielskie odbyło się w Łodzi w dniach 10-11 kwietnia 
1992 r. Uczestniczyli w nim przedstawiciele: Austrii, Białorusi, Czecho-Słowacji,



Litwy, Polski i Węgier. Chęć udziału w zebraniu zgłosili również geografowie 
z Bułgarii, b. Jugosławii, Łotwy i Ukrainy, którzy jednak z różnych 
powodów organizacyjnych nie zdołali przyjechać do Łodzi.

Podczas spotkania w Łodzi zgromadzeni przedyskutowali i podjęli 
stosowne ustalenia zarówno organizacyjne jak i naukowe.

W sprawach organizacyjnych ustalono, iż członkami „G rupy” mogą być 
wszyscy geografowie, którzy zajmują się turystyką i wyrażą chęć współpracy 
(wypełniając odpowiedni kwestionariusz). W każdym kraju działa członek- 
-założyciel, który zobowiązał się do poinformowania swoich kolegów geografów 
o powstaniu i działalności „Grupy” . Koordynacją działalności „Grupy” na 
okres 4 lat (1992-1996) zajmuje się przewodniczący „G rupy”, którym zebrani 
wybrali prof. S. Liszewskiego z Uniwersytetu Łódzkiego. Na okres trwania 
kadencji siedzibą „G rupy” będzie miasto, w którym pracuje przewodniczący.

Założyciele „Grupy” uznali za celowe organizowanie corocznych konferencji 
naukowych w kolejnych krajach, będących terenem zainteresowań „G rupy” . 
Celem tych konferencji byłaby dyskusja nad wybranymi problemami badaw
czymi, prezentacja regionu, w którym odbywać się będzie konferencja, 
a także omówienie bieżących spraw organizacyjnych.

Dyskutując nad programem działania „Grupy” zebrani zaproponowali 
podjęcie badań i studiów w zakresie następujących tematów:

1. Rola stref podmiejskich w wypoczynku mieszkańców dużych miast;
2. Opracowanie mapy potencjału turystycznego (przyrodniczego i antro

pogenicznego) krajów Europy Środkowej i Wschodniej;
3. Regiony turystyki ekologicznej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej;
4. Rozwój turystyki wiejskiej i przekształcenia osadnictwa wiejskiego pod 

wpływem turystyki;
5. Funkcja turystyczna miast historycznych;
6. Turystyka na obszarach uzdrowiskowych;
7. Modele wypoczynku wakacyjnego różnych grup społecznych (np. 

wakacje pracowników uniwersytetów w różnych krajach).
Uzgodniono także, iż zadaniem „Grupy” będzie koordynacja badań 

prowadzonych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej poprzez infor
mowanie członków o wszelkich zgłaszanych inicjatywach badawczych oraz 
świadczenie pomocy w poszukiwaniu partnerów do badań porównawczych, 
a następnie prezentacji uzyskanych wyników.

Do końca 1992 r. zgłoszenie do udziału w pracach „G rupy” nadesłało 
38 osób z 13 krajów, a lista jest nadal otwarta dla wszystkich chętnych 
do wspólnych przedsięwzięć badawczych i naukowych w zakresie geografii 
turyzmu.

Korzystając z odbywającego się w roku 1992 Kongresu Międzynarodowej 
Unii Geograficznej w Waszyngtonie inicjatorzy „Grupy” podjęli starania 
o jej afiliowanie przy M UG, chcąc zapełnić lukę, jaka powstała po rozwiązaniu



w tym roku Komisji Geografii Turyzmu i Czasu Wolnego Unii Geograficznej. 
Na podstawie dotychczasowej wymiany korespondencji z władzami M UG 
(sekretarzem generalnym M UG oraz b. przewodniczącym Komisji) stwierdzić 
należy, iż nie uzyskano zgody na afiliowanie „Grupy” w obecnej kadencji Unii. 
Władze M U G  nie powołały również żadnej innej komisji, która zajmowałaby 
się problematyką turystyczną. Z tego też względu rozwinięcie na jak najszerszą 
skalę aktywności „Grupy” wydaje się szczególnie celowe i ważne dla geografii 
turyzmu i to nie tylko w krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

Informacje bieżące o działalności „Grupy” jej członkowie otrzymują za 
pośrednictwem specjalnie wydawanych komunikatów. Wszelkich informacji 
o pracy „G rupy” , jej zamierzeniach i planach udziela, a także zgłoszenia 
nowych członków przyjmuje Sekretariat Grupy Roboczej Geografów Turyzmu 
Krajów Europy Środkowej i Wschodniej, który działa przy Katedrze 
Geografii M iast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, 90-418 Łódź, al. 
Kościuszki 21, tel. 32-29-62.
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SPRAW OZDANIE Z 3 SEM INARIUM  „ŁÓ D Ź-A IX ” nt. „AKTUALNE
PROBLEM Y TURYSTYKI W POLSCE I WE FRANCJI
ORAZ ICH KONSEKW ENCJE W ORGANIZACJI PRZESTRZEN I”

LE COM PTE-RENDU DU 3*“  SÉM INAIRE „ŁÓ D Ź-A IX ” :
SUR „LES PROBLÈMES ACTUELS DU TOURISM E EN POLOGNE 
ET EN FRA N CE ET LEURS CONSÉQUENCES DANS LE DOM AINE 
DE L ’ORGANISATION DE L’ESPACE”

A REPORT FROM  TH E 3rd SEM INAR „ŁÓ D Ź-A IX ” :
„CU RREN T PROBLEMS OF TOURISM  IN  POLAND AND FRANCE 
AND TH EIR  CONSEQUENCES IN THE O RGA NIZATION OF SPACE”

W dniach 17-24 maja 1992 r. Katedra Geografii Miast i Turyzmu 
Uniwersytetu Łódzkiego w ramach umowy o bezpośredniej współpracy 
z Instytutem Geografii Uniwersytetu Aix-Marseille II zorganizowała kolejne,

Wpłynęło: 
15 marca 1993 r.


