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10–12 września 2009 r. odbyło się jubileuszowe XXV 
Seminarium terenowe pt. „Warsztaty badawcze z geo-
grafii turyzmu”. Spotkanie to miało pod wieloma 
względami wyjątkowy charakter. Jubileusz warszta-
tów zbiegł się bowiem z odejściem na zawsze prof. 
Elżbiety Dziegieć, która była jednym z inicjatorów        
i długoletnim kierownikiem naukowym tych spotkań. 
Z drugiej strony 25. rocznica seminarium zrodziła 
oczekiwania podsumowania dotychczasowych spot-
kań i złożenia propozycji na przyszłość tej organizo-
wanej cyklicznie i najdłużej trwającej konferencji nau-
kowej w Polsce związanej z turystyką.  

Warsztaty odbywały się nietypowo, w Łodzi,         
w gmachu Collegium Geographicum. Organizatorzy 
bowiem niemal zawsze starali się organizować te spot-
kania poza Łodzią. Podobnie jak w ubiegłych latach 
zorganizowano sesje warsztatowe, podczas których 
prezentowano wyniki aktualnie prowadzonych prac 
badawczych z zakresu turystyki oraz ukończonych       
i obronionych w ostatnim roku doktoratów z tej dzie-
dziny. Z kolei w sesji „pojęciowej” dominowała tema-
tyka związana z terminem „turystyka wypoczynko-
wa”. Nowością wprowadzoną do programu XXV Se-
minarium terenowego była sesja poświęcona nowej 
regionalizacji turystycznej Polski, połączona z dysku-
sją nad metodologią i celowością tworzenia nowego 
podziału kraju na regiony turystyczne. Sesja ta odbyła 
się w ramach Komisji Geografii Turyzmu przy Pol-
skim Towarzystwie Geograficznym.  

Seminarium rozpoczęło się od powitania uczestni-
ków przez sekretarza naukowego warsztatów, dr. Ro-
berta Wilusia, w zastępstwie zmarłej prof. Elżbiety 
Dziegieć. Następnie uczczono chwilą ciszy pamięć 
Pani Profesor, a pierwszą sesję w całości poświęcono 
prof. Elżbiecie Dziegieć. Najpierw prof. Stanisław 
Liszewski przedstawił Jej życiorys oraz dorobek nau-
kowy, dydaktyczny i organizacyjny, a następnie za-

prezentowano film, który przypomniał fragmenty       
z życia zawodowego Pani Profesor. Prezentacja filmu 
stała się asumptem do osobistych wspomnień z Nią 
związanych. We wspomnieniach współpracowników 
z Instytutu Geografii Miast i Turyzmu UŁ, a także Ko-
leżanek i Kolegów z Wydziału Nauk Geograficznych 
oraz najbliższej rodziny zwracano uwagę przede 
wszystkim na ogromne zaangażowanie Pani Profesor 
w pracę nauczyciela akademickiego i badacza, jak 
również przypominano niezłomne zasady uczciwości 
zawodowej i odpowiedzialności oraz szacunku dla 
bliźnich, którym Pani Profesor pozostawała wierna 
zawsze w życiu zawodowym i osobistym.  

Druga sesja pierwszego dnia seminarium poświę-
cona została najpierw 25-letniej historii organizacji 
warsztatów badawczych z geografii turyzmu. Przy-
pomniano miejsca, w których organizowano kolejne 
seminaria oraz cele i tematykę tych spotkań, które za-
prezentował dr Robert Wiluś z Uniwersytetu Łódz-
kiego. Dwa następne wystąpienia miały charakter 
„warsztatowy” oraz „pojęciowy”. Najpierw dr Jolanta 
Latosińska i dr Joanna Kowalczyk-Anioł z Uniwer-
sytetu Łódzkiego zaprezentowały stan i zakres badań 
nad turystyką wypoczynkową w łódzkim ośrodku 
naukowym. Referat nawiązywał do sesji „pojęciowej”, 
której tematyka skupiała się wokół turystyki wypo-
czynkowej. Ostatnie wystąpienie w tej sesji dotyczyło 
przemian, jakim podlegają muzea w Polsce i na świe-
cie, a zaprezentowała je dr Beata Krakowiak także       
z Uniwersytetu Łódzkiego.  

Podczas kolejnej sesji drugiego dnia seminarium 
wygłoszono trzy referaty. W pierwszym prof. Agnie-
szka Niezgoda z Uniwersytetu Ekonomicznego w Po-
znaniu omówiła zagadnienia związane ze strukturą 
ofert wyjazdów wypoczynkowych. Za przykład po-
służyły autorce oferty turystyczne do takich krajów, 
jak Egipt, Tunezja i Jordania. Drugie wystąpienie, dr. 



76                                                          Turyzm  2010, 20/1 
 

 

 

Wiesława Alejziaka z Akademii Wychowania Fizycz-
nego w Krakowie, dotyczyło badań nad aktywnością 
turystyczną. W ostatnim referacie trzeciej sesji prof. 
Andrzej Kowalczyk z Uniwersytetu Warszawskiego 
przedstawił problemy związane z zagospodarowa-
niem turystycznym obszarów chronionych, posługu-
jąc się przykładami parków narodowych w południo-
wej Afryce.   

Kolejna, IV sesja rozpoczęła się od prezentacji wy-
ników ukończonych i obronionych w 2009 r. prac 
doktorskich. Jedną z czterech omówionych dysertacji 
była praca dr Renaty Krukowskiej z Uniwersytetu 
Marii Curie Skłodowskiej. Autorka skupiła się na czę-
ści wyników swoich badań dotyczących rozwoju tury-
styki wypoczynkowej na Pojezierzu Łęczyńsko-Wło-
dawskim. Następnie dr Krzysztof Parzych z Pomor-
skiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku przedstawił 
tematykę związaną z uwarunkowaniami aktywności 
turystycznej w wybranych miejscowościach nadmor-
skich polskiego wybrzeża. Ostatnie wystąpienie IV 
sesji dotyczyło sposobów spędzania czasu wolnego 
przez osoby niesłyszące, co referowali dr Alina Zaja-
dacz i mgr Krzysztof Piotrowski z Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu.  

Sesję V rozpoczął referat prof. Macieja Jędrusika     
z Uniwersytetu Warszawskiego, który zaprezentował 
zagadnienia związane z możliwościami rozwoju tury-
styki na Madagaskarze. Drugie wystąpienie, prof. 
Ewy Nowak z Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrod-
niczego w Kielcach, dotyczyło tematyki regionalizacji 
turystycznej. Autorka na przykładzie Chęcińsko-Kie-
leckiego Parku Krajobrazowego przedstawiła główne 
kryteria służące do wyznaczania regionów turystycz-
nych. Na zakończenie sesji V dr Bernadetta Zawiliń-
ska z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zre-
ferowała wyniki swojej pracy doktorskiej na temat 
możliwości rozwoju turystyki w parkach krajobrazo-
wych Karpat Polskich w świetle idei zrównoważo-
nego rozwoju.  

Kolejna, VI sesja warsztatowa rozpoczęła się od 
prezentacji dr Ilony Potockiej z Uniwersytetu im. Ada-
ma Mickiewicza w Poznaniu na temat przestrzeni 
turystycznej Jezior Kórnicko-Zaniemyskich i Jezior 
Pszczewskich; były to wyniki pracy doktorskiej autor-
ki. W kolejnym wystąpieniu dr Krzysztof Szpara          
z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rze-
szowie omówił strukturę ruchu turystycznego w wo-
jewództwie podkarpackim. Ostatni referat dotyczył 
zastosowania metod analiz przestrzennych GIS do 
oceny atrakcyjności turystycznej pieszych szlaków 
turystycznych, którego autorem był mgr Mateusz Ro-
gowski z Uniwersytetu Wrocławskiego.  

Po przerwie obiadowej drugiego dnia seminarium 
odbyły się jeszcze dwie sesje warsztatowe, na których 
zaprezentowano osiem referatów. Sesja VII obejmowa-
ła następującą tematykę: turystyka konferencyjna na 

przykładzie kongresu ICRE w Łodzi (dr Joanna Kot-
licka z Uniwersytetu Łódzkiego), przemiany bazy noc-
legowej w Kołobrzegu w latach 1989–2009 (dr Mariusz 
Miedziński z Akademii Pomorskiej w Słupsku), dostę-
pność komunikacyjna wybranych regionów turystycz-
nych Azji Południowo-Wschodniej (dr Renata Rettin-
ger z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie), 
ruch turystyczny jako podstawowy miernik funkcji tu-
rystycznej miejscowości położonych w Beskidach 
Wschodnich (mg Łukasz Quirini-Popławski z Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego), znaczenie partnerstwa pry-
watno-publicznego w rozwoju inwestycji w sektorze 
turystycznym i paratutrystycznym (prof. Aleksander 
Szwichtenberg z Politechniki Koszalińskiej), formy 
osadnictwa turystycznego w Bieszczadach (mgr Mag-
dalena Skała z Wyższej Szkoły Zarządzania i Infor-
matyki w Rzeszowie), wpływ sztucznych zbiorników 
na rozwój turystyki w Karpatach (mgr Katarzyna 
Duda-Gromada z Uniwersytetu Warszawskiego), cy-
kle rozwoju procesów na terenach wypoczynkowych 
urbanizacyjnych w strefie podmiejskiej Łodzi (dr Ma-
rzena Makowska-Iskierka z Uniwersytetu Łódzkiego). 

Na zakończenie drugiego dnia seminarium została 
zorganizowana krótka przejażdżka zabytkowym tram-
wajem po Łodzi, głównie ulicami centrum miasta. 

Trzeci dzień XXV Seminarium terenowego pt. 
„Warsztaty badawcze z geografii turyzmu” składał się 
z jednej sesji warsztatowej oraz spotkania Komisji 
Geografii Turyzmu przy PTG. W ostatniej, IX sesji 
warsztatowej przedstawiono cztery referaty: dr Janusz 
Ustupski z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krako-
wie zaprezentował zagadnienia związane z rolą regio-
nu turystycznego w kreowaniu produktu turystycz-
nego, prof. Roman Malarz (także z Uniwersytetu Pe-
dagogicznego w Krakowie) omówił zagadnienia zwią-
zane z oceną walorów środowiska geograficznego jed-
nostek terytorialnych na potrzeby turystyki, dr Jacek 
Potocki z Uniwersytetu Ekonomicznego w Jeleniej Gó-
rze poruszył temat przemian demograficznych w tu-
rystycznych miastach Sudetów. Na koniec tej sesji 
Weronika Michalak, studentka V roku turystyki i re-
kreacji Uniwersytetu Łódzkiego, zaprezentowała wy-
niki swojej pracy magisterskiej pt. „Uwarunkowania 
rozwoju turystyki w gminie miejsko-wiejskiej Izbica 
Kujawska”.  

Po zakończeniu wszystkich sesji warsztatowych 
odbyło się spotkanie Komisji Geografii Turyzmu przy 
PTG, podczas którego przedstawiono i przedyskuto-
wano propozycję nowego podziału Polski na regiony 
turystyczne. Spotkanie rozpoczął przewodniczący Ko-
misji Geografii Turyzmu, prof. Stanisław Liszewski, 
który zaprezentował własną koncepcję regionalizacji 
turystycznej kraju.  Drugie wystąpienie, prof. Jerzego 
Wyrzykowskiego z Uniwersytetu Wrocławskiego, do-
tyczyło roli regionalizacji turystycznej w gospodarce 
przestrzennej. Następnie odbyła się dyskusja, podczas 
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której ścierały się poglądy związane z dwoma róż-
nymi podejściami do regionalizacji turystycznej – fun-
kcjonalnym i krajobrazowym. Wstępem do dyskusji 
było wystąpienie dr. Sławoja Tanasia z Uniwersytetu 
Łódzkiego, który przedstawił koncepcję metodologi-
czną nowego podziału Polski na regiony turystyczne.  

Ogółem w XXV Seminarium terenowym pt. „War-
sztaty badawcze z geografii turyzmu” wzięło udział 
67 osób z 16 ośrodków naukowych-dydaktycznych    
w Polsce reprezentowanych przez siedem uniwersy-
tetów krajowych (Uniwersytety: Łódzki, Jagielloński, 
Warszawski, Wrocławski, Marii Curie-Skłodowskiej  
w Lublinie,  im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
Szczeciński),  jeden  zagraniczny  (Uniwersytet Angers  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

we  Francji),  trzy  uniwersytety ekonomiczne  (w Poz- 
naniu, Krakowie i Jeleniej Górze), dwie uczelnie peda-
gogiczne (Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słup-
sku i Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), a także 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Politechnikę 
Koszalińską i Akademię Wychowania Fizycznego       
w Krakowie oraz dwie wyższe szkoły niepubliczne 
(Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi oraz 
Wyższa Szkoła Wyższa Szkoła Informatyki w Rze-
szowie). Łącznie zaprezentowano 30 referatów pogru-
powanych i przedstawionych w 10 sesjach.  Opiekę 
merytoryczną nad seminarium sprawował prof. Stani-
sław Liszewski, a sekretarzem naukowym tego spot-
kania był dr Robert Wiluś. 
 


