
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.

Mgr Elżbieta Paradowska 
Katedra Geografii Miast i Turyzmu 
Uniwersytet Łódzki 
ai. Kościuszki 21 
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Sylwia Kaczmarek

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,
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trzecie polsko-francuskie seminarium terenowe zatytułowane „Aktualne 
problemy turystyki w Polsce i we Francji oraz ich konsekwencje w organizacji 
przestrzeni” .

Spotkania przedstawicieli obu uczelni, podczas których prezentują oni 
wyniki swoich badań oraz dyskutują różnorodne problemy dotyczące turystyki 
bezpośrednio w terenie m ają charakter cykliczny i odbywają się na przemian 
w obu krajach (1988 r. -  Polska, 1989 r. -  Francja).

Seminarium w 1992 r. składało się z dwóch części: sesji referatowej (1 
dzień) oraz 4-dniowcgo wyjazdu studialnego w region Polski północno- 
-wschodniej.

Stronę francuską reprezentowali: prof. Bernard Barbier (doktor h.c. UŁ), 
prof. Madelaine Barbier, dr Claudine Durbiano oraz asystenci: Valérie 
M annone i Gabriel Ishkinazi, ze strony polskiej obecni byli pracownicy 
Katedry i studenci geografii turyzmu.

Łącznic w czasie sesji wygłoszono 6 referatów:
-  prof. Bernard Barbier: Problèmes des stations françaises de sports d ’hiver',
-  dr Elżbieta Dziegieć: Urbanisation touristique;
-  Gabriel Ishkinazi: Aménagement touristique et pratique du ski de fond  

dans le Jura',
-  Sylwia Kaczmarek, Sławomir Podsiedlik: Perception de l ’attraction 

touristique des villes polonaises par les étudiants en géographie;
-  Valerie Mannone: Tourisme et chemin de fe r  en Europe occidentale',
-  Jolanta Wojciechowska: Les processus de développement économique et 

sociale sur l ’influence du tourisme, le cas de commune Inowlódz oraz dwie 
prezentacje bezpośrednio w terenie:

-  dr Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz: Les aspects choisis du développement 
de la fonction de repos dans les zones suburbaines des trois les plus grandes 
villes de Pologne: Varsovie, Łódź et Cracovie',

-  D orota Chorzewska, Jacek Kaczmarek: Pułtusk -  l ’idée du marketing 
de la ville.

Integralną częścią seminarium był wyjazd studialny, którego trasa 
prowadziła przez: Warszawę-Siedlce-Siemiatycze-Białowieżę-Białystok-Augu- 
stów -Sejny-Suwałki-W igry-Rajgród-G rajew o-G oniądz-M ońki-Łom żę-Puł- 
tusk-W arszawę-Łowicz do Łodzi (rys. 1).

W spotkaniach i dyskusjach terenowych podejmowano różne zagadnienia, 
m. in. problem turystyki na obszarach chronionych (Białowieski i Wigierski 
Park Narodowy oraz Biebrzański Park Krajobrazowy), tradycji funkcji 
turystycznej w strefie podmiejskiej Warszawy; dyskutowano również aspekty 
aktywizacji gospodarczej poprzez turystykę terenów wiejskich stagnujących 
rolniczo (rejon Polski północno-wschodniej).
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Rys. 1. Trasa wyjazdu studialnego 
1. miejscowości odwiedzane; 2. pierwszy dzień; 3. drugi dzień; 4. trzeci dzień; 5. czwarty dzień

Dessin 1. La voie de voyage scientifique 
1. les villes visitées; 2. première jour; 3. deuxième jour; 4. troisième jour; 5. quatrième jour

Zapoznano się także z problemami turystyki polonijnej, jej specyfiką, 
w trakcie wizyty w Domu Polonii w Pułtusku.

W podsumowaniu seminarium, które miało miejsce w Łodzi, po zakoń
czeniu sesji terenowej, uczestnicy podkreślali korzyści wynikające z tak 
prowadzonych wspólnych spotkań naukowych. Pozwalają one bowiem nie 
tylko wymienić poglądy, prezentując wyniki badań kameralnych, ale przede 
wszystkim poznać w terenie konkretne uwarunkowania i problemy związane 
z szeroko rozumianym ruchem turystycznym, tak krajowym jak i zagranicznym, 
oraz z jego konsekwencjami.



Konkludując należy stwierdzić, iż kolejne spotkanie polskich i francuskich 
geografów turyzmu było ciekawym i korzystnym dla uczestników obu stron 
przykładem bezpośredniej współpracy naukowej.
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Katedra Geografii Miast i Turyzmu 15 marca 1993 r.
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Elżbieta Dziegieć, Stanisław Liszewski

K O N FEREN CJA  nt. „KSZTAŁCENIE DLA TURYSTYKI 
W KRAJACH EUROPY W SCHODNIEJ” ,
KRAKÓW , 10-11 W RZEŚNIA 1992 r.

LA CO NFÉRENCE INSTITULÉE:
„LA FO RM ATIO N TOURISTIQUE DANS LES PAYS DE L’EUROPE 
DE L ’EST”,
CRACOVIE, 10-11 SEPTEMBRE 1992

CO NFEREN CE ON „EDUCATION FO R TOURISM  
IN  TH E COUNTRIES OF EASTERN EU RO PE” ,
KRAKÓW , 10-1 lth  SEPTEMBER 1992

Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie i Instytut 
Turystyki w Warszawie zorganizowały w dniach 10-11 września 1992 r. 
międzynarodową konferencję naukową nt. „Kształcenie dla turystyki w kra
jach Europy Wschodniej” . Konferencja odbyła się w Krakowie w lokalach 
AWF.

Celem tego spotkania było dokonanie przeglądu obecnych form kształcenia 
kadr na potrzeby turystyki w krajach Europy Wschodniej, ich konfrontacja 
z poglądami i doświadczeniami przedstawicieli krajów Europy Zachodniej 
oraz poszukiwanie nowych sposobów przygotowania kadr w zmieniającej 
się sytuacji społeczno-ekonomicznej tej części Europy.

W ybór tematyki konferencji okazał się ze wszech m iar trafny, co znalazło 
potwierdzenie zarówno w licznym uczestnictwie gości zagranicznych, w in
teresujących referatach, jak i w dyskusji. W konferencji uczestniczyli przed-


