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SPRAW OZDANIE Z K O NFEREN CJI NAUKOW EJ
nt. „UW ARUNKOW ANIA ROZW OJU TURYSTYKI ZAGRANICZNEJ
W EUROPIE ŚRODKOW O-W SCHODNIEJ” ,
M IĘDZYGÓRZE, 12-16 PA ŹDZIERNIKA 1992 r.

LE COM PTE-RENDU D ’UNE CONFÉRENCE SCIENTIFIQUE 
CONSACRÉE AUX „CONDITIONNEM ENTS D U  DÉVELOPPEM ENT 
DU TOURISM E EN EUROPE CENTRALE ET DE L ’EST” , 
M IĘDZYGÓRZE, 12-16 OCTOBRE 1992

A REPORT FROM  SCIENTIFIC CONFERENCE 
ON „THE CONDITIONS FO R TH E DEVELOPM ENT OF FO REIG N  
TOURISM  IN  CENTRAL AND EASTERN EU RO PE”, 
M IĘDZYGÓRZE, 12-16th OCTOBER 1992

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



górzu, a celem seminarium była wymiana poglądów na temat koncepcji 
atlasu atrakcyjności turystycznej Europy Środkowo-Wschodniej dla turystyki 
zagranicznej, podręcznika z zakresu geografii turyzmu dla szkół wyższych 
w tej części Europy oraz opracowania materiałów dla administracji państwowej 
dotyczących kreowania właściwej polityki turystycznej. Ogółem podczas 
seminarium zaprezentowano 10 referatów, które tematycznie można podzielić 
na dwie grupy. Pierwsza dotyczyła różnego rodzaju aspektów zagranicznej 
turystyki przyjazdowej do krajów Europy Środkowej i Wschodniej. W grupie 
tej znalazło się wystąpienie dr Reinhardta Paeslera z Niemiec, który 
przedstawił zagadnienie turystyki urlopowej Niemców do Polski. Z badań 
ankietowych jakie przeprowadzono wśród Niemców, którzy spędzali urlopy 
w Polsce, wynikało, że ponad 1/3 tych przyjazdów to tzw. turystyka 
mentalna, związana z odwiedzaniem miejsc urodzeń własnych i rodziny. 
Zanotowano także, iż 60% turystów z Niemiec przyjeżdża na tereny Polski 
Północno-Wschodniej, M azur i Pomorza. W drugim wystąpieniu z tej grupy 
prof. Claude Sobry z Francji przedstawił atrakcyjność krajów Europy 
Środkowej i Wschodniej dla Francuzów w aspekcie kosztów dojazdu 
i pobytu. Analiza wykazała, że najtańszymi państwami w tej części Europy 
są Rumunia i Bułgaria. Polska zajęła trzecie miejsce za Węgrami i byłą 
Czechosłowacją. W trzecim referacie prof. Peter M ariot ze Słowacji przedstawił 
główne kierunki polityki turystycznej, które jego zdaniem powinny przynieść 
wymierne korzyści dla rozwoju turystyki zagranicznej na terenie tego kraju.

Druga grupa referatów dotyczyła prezentacji atrakcyjności turystycznej 
wybranych krajów i środowiska naturalnego Europy Środkowej i W schod
niej, jak  też całego obszaru tej części kontynentu. Spośród państw prezen
towane były Bułgaria (mgr Leszek Łyszczarek), Białoruś (dr Iwan Pirożnik), 
Chorwacja (prof. dr Zlatko Pepeonik) i Polska (prof. Jerzy Wyrzykowski). 
Atrakcyjność środowiska naturalnego Europy Centralnej przedstawił prof. 
Leszek Baraniecki, a o atrakcyjności całego regionu mówił ponownie prof. 
Jerzy Wyrzykowski. W wystąpieniach podkreślano istotną rolę położenia 
geograficznego krajów Europy Środkowej i Wschodniej w stosunku do reszty 
kontynentu i znaczenia tego faktu w międzynarodowym ruchu turystycznym 
w Europie.

Po każdym wystąpieniu, jak i na zakończenie seminarium, miała miejsce 
dyskusja. Zwracano w niej uwagę przede wszystkim na wiele niedogodności 
w zakresie obsługi turystów zagranicznych wynikających ze złego stanu bazy 
noclegowej, słabego przygotowania kadr turystycznych (nieznajomość języków 
obcych), braku odpowiednio przygotowanej informacji turystycznej itp. 
Podkreślano konieczność przygotowania nowej oferty turystycznej całego 
regionu jak i poszczególnych krajów, opracowania nowych, lepszych przewod
ników turystycznych, które zmieniłyby image Europy Środkowej i Wschodniej 
wśród mieszkańców pozostałej części kontynentu.



Uczestniczący w seminarium prof. Hans Dietrich Hass z Instytutu Ruchu 
Turystycznego Uniwersytetu w Monachium (Niemcy) poinformował zebranych 
o możliwościach pomocy Instytutu w zakresie planowania i managementu 
w turystyce dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

W trzecim dniu seminarium (15 października 1992 r.) odbyła się wycieczka 
krajoznawcza po Kotlinie Kłodzkiej. Trasa prowadziła przez Bystrzycę 
Kłodzką, Przełęcz Puchaczówka (864 m n.p.m.), Stronie Śląskie, Kletno, 
Kłodzko, Duszniki Zdrój, Kudowę Zdrój, drogą stu zakrętów do Karłowa, 
a następnie na Szczeliniec Wielki (najwyższy szczyt w Górach Stołowych 
-  919 m n.p.m.) i do Polanicy-Zdroju. W czasie wycieczki uczestnicy 
zwiedzili Jaskinię Niedźwiedzią, rezerwat skalny na Szczelińcu oraz zapoznali 
się z planem zagospodarowania przestrzennego wsi Kletno, uwzględniającym 
możliwości wykorzystania tego obszaru na cele turystyczne. Plan ten 
prezentował burmistrz Stronia Śląskiego. Wycieczkę prowadził dr Jerzy 
Czerwiński z Uniwersytetu Wrocławskiego.

W seminarium uczestniczyło łącznie 19 osób reprezentujących uniwersytety: 
Wrocławski (6 osób), Jagielloński (2 osoby), Śląski (1 osoba), Łódzki (1 
osoba), N auk Technicznych w Lill (1 osoba) oraz w Zagrzebiu (2 osoby), 
a także Instytut Ruchu Turystycznego w Monachium (2 osoby), Słowacką 
Akademię Nauk (1 osoba) oraz Instytut Turystyki, Urząd Wojewódzki 
z Wrocławia i biuro turystyczne Almaturist (po 1 osobie).

Kierownikiem naukowym seminarium był prof. dr hab. Jerzy Wyrzykowski, 
a sekretarzem mgr Leszek Łyszczarek.
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