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18–20 września 2008 r. odbyło się kolejne, już XXIV 
Seminarium terenowe pt. „Warsztaty badawcze         
z geografii turyzmu”. Podobnie jak w ubiegłym roku 
spotkanie zostało zorganizowane w miejscowości 
położonej w regionie łódzkim. Tym razem był to 
Uniejów, miasteczko położone nad Wartą, ok. 50 km 
na zachód od Łodzi. Jest to obecnie (2008 r.) jedna     
z bardziej atrakcyjnych turystycznie miejscowości 
województwa łódzkiego. Atrakcyjność turystyczna 
Uniejowa wzrosła ostatnio dzięki uruchomieniu       
w lipcu 2008 r. jednego z pierwszych w Polsce kom-
pleksów basenów termalnych wykorzystujących miej-
scowe zasoby wód geotermalnych. Seminarium od-
bywało się w centrum konferencyjno-szkoleniowym 
mieszczącym się w murach średniowiecznego zamku 
biskupów gnieźnieńskich. Główne cele warsztatów 
pozostają niezmienne od samego początku organizo-
wania spotkań. Podobnie jak dotychczas głównym 
celem warsztatów były przede wszystkim prezen-
tacje wyników prowadzonych w ostatnim okresie ba-
dań naukowych związanych z turystyką, które nie 
zostały opublikowane do czasu odbywania się semi-
narium. Przeważnie prezentowano koncepcje lub 
wstępne wyniki przygotowywanych prac na stopień, 
głównie doktoratów. Kolejnym celem warsztatów 
jest prezentacja wyników ukończonych i obronio-
nych prac doktorskich w roku, w którym odbywa się 
seminarium. W ramach sesji pojęciowej natomiast 
przedstawiono i przedyskutowano zakres pojęć „tu-
rystyka kwalifikowana” i „turystyka aktywna”.  

Seminarium rozpoczęło się od powitania uczest-
ników przez prof. Elżbietę Dziegieć, która w krótkim 
wystąpieniu nawiązała do głównych celów, idei i his-
torii warsztatów. Następnie głos zabrał Burmistrz 
Uniejowa, pan Józef Kaczmarek, który zaprezento-
wał sytuację społeczno-gospodarczą miasta i gminy 
Uniejów, najnowsze inwestycje zawiązane z budową 
kompleksu turystyczno-rekreacyjnego na bazie wód 

geotermalnych oraz plany budowy dużego zespołu 
hotelowo-sportowego, który będzie wykorzystany    
w ramach organizacji piłkarskich mistrzostw Europy 
w 2012 r. Podczas pierwszej sesji pierwszego dnia 
seminarium zaprezentowano trzy referaty. Najpierw 
prof. Ivan Pirożnik z Państwowego Uniwersytetu    
w Mińsku przedstawił zagadnienia związane z atrak-
cyjnością turystyczną oraz wykorzystaniem w tury-
styce obiektów UNESCO na Białorusi. Następnie     
dr Bogdan Włodarczyk z Uniwersytetu Łódzkiego 
zaprezentował koncepcję „krajobrazu turystyczne-
go”. W ostatnim wystąpieniu pierwszej sesji war-
sztatów dr dr Jolanta Latosińska i Robert Wiluś          
z Uniwersytetu Łódzkiego omówili wstępne wyniki 
badań terenowych dotyczących rozwoju turystyki    
w środkowym biegu Warty na terenie województwa 
łódzkiego. Obradom pierwszej sesji przewodniczyła 
Elżbieta Dziegieć z Uniwersytetu Łódzkiego. 

Pierwszą sesją drugiego dnia, czyli drugą semi-
narium była sesja pojęciowa. Tego rodzaju sesje po-
święcone są zaprezentowaniu definicji, zakresu i zna-
czenia znanych i często stosowanych w naukach o tu-
rystyce pojęć. Głównym celem sesji pojęciowych jest 
próba dokonania pewnego porządku terminologicz-
nego umożliwiającego porozumiewanie się nie tylko 
naukowców prezentujących różne dziedziny nauki 
zajmujące się turystyką, ale i osoby zawodowo zwią-
zane z branżą turystyczną stosujące te same pojęcia 
w praktyce. W bieżącym roku zamierzeniem organi-
zatorów seminarium było przedstawienie i przedys-
kutowanie zakresu dwóch pojęć: „turystyka aktyw-
na” i „turystyka kwalifikowana”. Jako pierwsza głos 
zabrała prof. Elżbieta Dziegieć z Uniwersytetu Łódz-
kiego. W swoim wystąpieniu dokonała przeglądu       
i pewnego rodzaju podsumowania definicji obu ter-
minów, zwracając uwagę na różny ich zakres i zna-
czenie. Wystąpienie to było jednocześnie wstępem do 
dyskusji otwartej nad oboma pojęciami. Następnie 
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odbyła się trzecia sesja warsztatowa, podczas której 
zaprezentowano trzy wystąpienia. W pierwszym re-
feracie pt. „Turystyka aktywna studentów turystyki   
i rekreacji Uniwersytetu Łódzkiego” dr Joanna 
Kowalczyk-Anioł wraz z trójką studentów III roku 
turystyki i rekreacji Uniwersytetu Łódzkiego Joanną 
Terką, Joanną Dronką i Martą Kulczycką omówiły 
wyniki badań ankietowych dotyczących aktywnych 
form spędzania czasu wolnego studentów kierunku 
turystyka i rekreacja w Uniwersytecie Łódzkim. Ko-
lejny referent dr Krzysztof Szpara z Wyższej Szkoły 
Informatyki w Rzeszowie, w swoim wystąpieniu pt. 
„Kadry turystyczne w województwie podkarpackim 
w 2008 r. na przykładzie pilotów i przewodników 
turystycznych” mówił głównie o stanie i rozwoju 
kadr turystycznych z terenu województwa podkar-
packiego, których aktywność zawodowa związana 
jest także z turystyką aktywną bądź kwalifikowaną. 
Podobny charakter miało następne wystąpienie, dr 
Sławoja Tanasia z Uniwersytetu Łódzkiego pt. „Tu-
rystyka akademicka w polskich górach. Rozwój          
i struktura organizacyjna”. Dotyczyło ono akademic-
kiej kadry górskich przewodników turystycznych. 
Trzecia sesja warsztatowa odbyła się pod przewod-
nictwem prof. Stanisława Liszewskiego z Uniwersy-
tetu Łódzkiego.  

Podczas kolejnej, czwartej sesji zostały zaprezen-
towane wyniki ukończonych, a także obronionych    
w bieżącym roku prac doktorskich z zakresu tury-
styki. Najpierw dr Sylwia Graja (Uniwersytet Przy-
rodniczy w Poznaniu) referowała fragment swojej 
pracy doktorskiej pt. „Świadomość ekologiczna jako 
podstawowa determinanta rozwoju przestrzeni tury-
stycznej parku narodowego. Przykład Parku Narodo-
wego Ujście Warty”. Autorem kolejnej przedstawio-
nej na warsztatach pracy doktorskiej, zatytułowanej 
„Turystyka młodzieży licealnej Słupska i Często-
chowy”, był dr Krzysztof Parzych z Pomorskiej Aka-
demii Pedagogicznej w Słupsku. Dwie następne za-
prezentowane podczas warsztatów prace doktorskie 
zostały przygotowane w Uniwersytecie Marii Curie 
Skłodowskiej w Lublinie. Pierwsza z nich, pt. „Uwa-
runkowania rozwoju turystyki i zróżnicowanie fun-
kcji turystycznej na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodaw-
skim”, była autorstwa dr Renaty Krukowskiej.           
Z kolei autorem drugiej pracy doktorskiej pt. „Poten-
cjał turystyczny regionu lubelskiego i możliwości 
jego rozwoju” był mgr Andrzej Tucki. Sesji czwartej 
przewodniczyła prof. Jolanta Jakóbczyk-Gryszkie-
wicz z Uniwersytetu Łódzkiego. 

Podczas kolejnej piątej sesji warsztatowej pierw-
sze z wystąpień, które zaprezentował dr Janusz 
Ustupski z Akademii Pedagogicznej w Krakowie, do-
tyczyło zagadnień wpływu infrastruktury turystycz-
nej na zmiany stoków narciarskich na Podhalu. Na-
stępnie dr Robert Pawlusiński z Uniwersytetu Jagiel-

lońskiego omówił plany rozwoju zarządzania tury-
styką w rejonie Babiej Góry. W ostatnim referacie 
mgr Łukasz Quirini- Popławski także z Uniwersytetu 
Jagiellońskiego przedstawił zagadnienia związane     
z turystyką w Karpatach Wschodnich w latach 1945–
1991. Sesji przewodniczył prof. Andrzej Świeca          
z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.  

W szóstej i ostatniej sesji seminarium zaprezento-
wano dwa wystąpienia. Pierwszy referat pt. „ Ten-
dencje zmian w przestrzennym rozmieszczeniu bazy 
noclegowej na Dolnym Śląsku” przedstawił dr Jacek 
Potocki z Akademii Ekonomicznej w Jeleniej Górze. 
Drugie wystąpienie, którego autorką był mgr Bohu-
slava Gregorova z Uniwersytetu Mateja Bela w Bań-
skiej Bystrzycy na Słowacji, dotyczyło „Wybranych 
zagadnień percepcji Bańskiej Bystrzycy jako miasta 
turystycznego”. Sesję poprowadziła dr Teresa Brze-
zińska-Wójcik z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodow-
skiej w Lublinie.  

Po zakończeniu części kameralnej drugiego dnia 
odbyła się krótka piesza wycieczka po Uniejowie. 
Uczestnicy seminarium zwiedzili zamek biskupi,     
w którym odbywała się konferencja, ujęcia wód ter-
malnych oraz kolegiatę i część miasta skupioną wo-
kół rynku. Wycieczkę poprowadził dr Robert Wiluś   
z Uniwersytetu Łódzkiego.  

Podczas ostatniego dnia warsztatów odbyły się 
jeszcze trzy sesje. Pierwsza z nich (siódma z kolei) 
składała się z trzech wystąpień. Najpierw dr Alina 
Zajadacz z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza     
w Poznaniu przedstawiła elementy strategii rozwoju 
turystyki w regionie leszczyńskim na lata 2007–2013. 
Następnie mgr Katarzyna Śliwa z Uniwersytetu Ja-
giellońskiego mówiła o formach partnerstwa kształ-
tujących rozwój turystyki w gminach z obszarami 
chronionymi. Na zakończenie siódmej sesji wystąpił 
mgr Tadeusz Grabowski z Roztoczańskiego Parku 
Narodowego, który scharakteryzował zagospodaro-
wanie turystyczne i jego dostosowanie dla turystów 
w Roztoczańskim Parku Narodowym. Przewodni-
czącym sesji był dr Bogdan Włodarczyk z Uniwersy-
tetu Łódzkiego.  

Sesję ósmą rozpoczęła mgr Justyna Mokras-Gra-
bowska z Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa    
w Łodzi, która zaprezentowała wstępne wyniki swo-
jej pracy doktorskiej pt. „Wykorzystanie kultury lu-
dowej w turystyce i jej komercjalizacja”. Kolejnym 
referentem był mgr Łukasz Musiaka z Uniwersytetu 
Łódzkiego, który z kolei przedstawił koncepcje dok-
toratu zatytułowanego „Rola zamków średniowiecz-
nych Polski północnej w rozwoju turystyki w małych 
miastach”. Ostatnie wystąpienie w sesji ósmej mgr. 
Mariusza Miedzińskiego z Pomorskiej Akademii 
Pedagogicznej w Słupsku dotyczyło analizy roz-
mieszczenia przestrzennego funkcji turystycznej      
w Kołobrzegu, a zwłaszcza jej koncentracji w obrębie 
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starówki kołobrzeskiej. Sesję poprowadził dr Jacek 
Potocki z Akademii Ekonomicznej w Jeleniej Górze.  

Podczas ostatniej, dziewiątej sesji wystąpiły jesz-
cze dwie osoby. Pierwsza z nich, mgr Marzena Ma-
kowska-Iskierka z Uniwersytetu Łódzkiego, przed-
stawiła fragment wyników pracy doktorskiej doty-
czący klasyfikacji i typologii miejscowości turystycz-
no-wypoczynkowych położonych w łódzkiej strefie 
podmiejskiej pod kątem stopnia ich urbanizacji. Na-
tomiast mgr Mateusz Rogowski z Uniwersytetu 
Wrocławskiego omówił dość nowatorską metodę 
oceny atrakcyjności turystycznej głównie górskich 
szlaków turystycznych położonych na terenie Dol-
nego Śląska. Ostatniej sesji XXIV „Warsztatów ba-
dawczych z geografii turyzmu” przewodniczyła 
prof. Elżbieta Dziegieć, która jednocześnie podsumo-
wała całe seminarium i podziękowała uczestnikom 
za ich aktywny udział.  

Ogółem w XXIV seminarium terenowym „War-
sztaty badawcze z geografii turyzmu” wzięło udział 
47  osób  z  13 ośrodków  naukowych-dydaktycznych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 w Polsce reprezentowanych przez siedem uniwersy-
tetów krajowych (Uniwersytety: Łódzki, Jagielloński, 
Wrocławski, Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, Szczeciński), dwóch zagra-
nicznych (Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bys-
trzycy na Słowacji i Państwowy Uniwersytet w Miń-
sku na Białorusi), dwie akademie ekonomiczne        
(w Poznaniu i Jeleniej Górze), także dwie akademie 
pedagogiczne (Pomorska Akademia Pedagogiczna  
w Słupsku i Akademia Pedagogiczna w Krakowie) 
oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu i dwie 
wyższe szkoły niepubliczne (Wyższa Szkoła Tury-
styki i Hotelarstwa w Łodzi i Wyższa Szkoła Wyższa 
Szkoła Informatyki w Rzeszowie). Ponadto reprezen-
towany był także jeden polski park narodowy – Roz-
toczański Park Narodowy. Łącznie zaprezentowano 
25 referatów pogrupowanych w dziewięciu sesjach. 
Opiekę merytoryczną nad seminarium sprawowała 
prof. Elżbieta Dziegieć, a sekretarzem naukowym 
tego spotkania był dr Robert Wiluś. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


