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XVIII SEMINARIUM TERENOWE 
„WARSZTATY BADAWCZE 

Z GEOGRAFII TURYZMU”, MALA 
MORAVKA, 06 -08  WRZEŚNIA 2001 r.

THE 18*h FIELD SEMINAR: 
“RESEARCH WORKSHOPS ON THE 
GEOGRAPHY OF TOURISM”, MALA 
MORAVKA, 6 -8 th SEPTEMBER 2001

W dniach 6 -8  września 2001 r. odbyło się kolejne, 
XVIII seminarium terenowe „Warsztaty badawcze 
z geografii turyzmu” . Organizatorem konferencji 
była tradycyjnie Katedra Geografii Miast i Tury- 
zmu -  Zakład Geografii Turyzmu Uniwersytetu 
Łódzkiego. Współorganizatorem seminarium w tym 
roku była Katedra socialni geografie a regional- 
niho rozvoje Uniwersytetu Karola w Pradze 
Czeskiej. Spotkanie odbyło się w hotelu Neptun 
w m iejscowości Mala Moravka, położonej w pa
śmie Hruby Jesenik, należącym do Sudetów 
W schodnich, na terenie Republiki Czeskiej. 
Zgodnie z tradycją celami konferencji były prezen
tacje:

-  niepublikowanych do czasu seminarium prac 
związanych z aktualnymi problemami badawczymi 
z zakresu geografii turyzmu i szeroko rozumianej 
turystyki;

-  wyników prac doktorskich z zakresu turysty
ki, ukończonych w roku poprzedzającym semina
rium;

-  tematyki prac magisterskich wykonanych 
w różnych ośrodkach w Polsce w ostatnich la
tach;

-  om ówienie pojęć stosowanych w naukach
o  turystyce (sesje terminologiczne).

Obrady seminarium podzielone były na sześć 
sesji, podczas których wygłoszono 20 referatów. 
Po każdej z sesji odbywała się dyskusja. Pierwsza 
sesja terminologiczna -  „Geografia hotelarstwa”
-  odbyła się pod przewodnictwem prof. dra hab. 
Stanisława Liszewskiego (Uniwersytet Łódzki).

The 18th field seminar entitled “Research 
Workshops on the Geography of Tourism” 
took place from September 6-8th. It was 
organised by The Department of Urban 
and Tourism Studies, Faculty of Geo
graphy, University of Łódź and the Social
ni Geografie a Regionalniho Rozvoje Fa
culty, Charles University, Prague. The 
meeting took place at the Neptun Hotel, 
Mala Moravka in the Hruby Jesenik ran
ge, part of the Eastern Sudety in the 
Czech Republic. In the traditional way 
the aim of the seminar was to present:

-  current research into problems of the 
geography of tourism and tourism itself;

-  conclusions of PhD theses on 
tourism completed in the preceding year;

-  topics from MA theses completed in 
different centres in Poland in recent years;

-  terms used in tourism studies 
(terminology sessions).

The seminar was divided into six 
sessions comprising 20 presentations 
and each session was followed by 
a discussion. The first session (a termino
logy one) entitled “Hotel Management 
Geography” was led by Prof. Stanisław 
Liszewski (University of Łódź). The main 
lecture in this session was:

-  “The Definition and Purpose of Hotel 
Management Studies in Geography”

mailto:robwil@geo.uni.lodz.pl


Podstawowy referat w tej sesji -  „Definicja 
i przedmiot badań geografii hotelarstwa”  -  w ygło
sił prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk (Uniwersytet 
Warszawski). Określono w nim zakres pojęciow y 
tej nowej dyscypliny geografii oraz miejsce wśród 
innych dyscyplin geograficznych (geografii miast, 
turyzmu i innych). Pozostałe wystąpienia dotyczy
ły kolejno:

-  prezentacji wyników badań do pracy ma
gisterskiej poświęconej bazie hotelowej i uzdro
wiskowej położonej w obszarze Jesenika, której 
autorką jest Alena Drahośovaz V roku geografii 
Uniwersytetu Karola w Pradze Czeskiej;

-  efektów pracy doktorskiej dotyczącej deter
minant i sposobów  kształtowania jakości usługi 
hotelarskiej w hotelach województwa dolnoślą
skiego (dr Daria Jaremen z Akademii Ekonomicz
nej we W rocławiu, W ydział Gospodarki Regional
nej i Turystyki w Jeleniej Górze);

-  zmian w bazie hotelowej w regionie łódzkim 
w latach 1985-2000 (mgr Mariola Milewska 
z W yższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Ł o
dzi);

-  rozwoju bazy hotelowej w Krakowie w latach 
1990-2000 (mgr Katarzyna Rotter z Uniwersytetu 
Jagiellońskiego).

Druga sesja terminologiczna dotyczyła turystyki 
uzdrowiskowej. Referat nieobecnej prof. dr hab. 
Elżbiety W ysockiej, pt. „Turystyka uzdrowisko
wa” , odczytała prof. dr hab. Elżbieta Dziegieć. 
Ze względu na brak dalszych wystąpień w tej sesji 
odbyła się dyskusja, która potwierdziła koniecz
ność ponownego zajęcia się problematyką turys
tyki uzdrowiskowej podczas kolejnego semina
rium.

Po sesjach terminologicznych odbyła się pierw
sza sesja warsztatowa, w której zaprezentowano 
trzy wystąpienia. Dotyczyły one:

-  regionalnego zróżnicowania zjawiska drugich 
dom ów na terenie Republiki Czeskiej (dr Jiri 
Vagner z Uniwersytetu Karola w Pradze);

-  przekształceń głównych ośrodków turystycz
nych w Czechach (mgr Dana Fialova z Uniwersy
tetu Karola w Pradze);

-  oceny jakości atrakcji turystycznej metodą 
SERVEQU AL (dr Marek Nowacki z Akademii 
W ychowania Fizycznego w Poznaniu).

Sesji tej przewodniczył prof. dr hab. Andrzej K o
walczyk z Uniwersytetu Warszawskiego.

W  następnej części seminarium odbyła się w y
cieczka studialna pt. „W alory turystyczne pasma 
Hruby Jesenik” . Trasa prowadziła przez najbardziej

(Prof. Andrzej Kowalczyk, University of 
Warsaw).

He defined the different terms in this 
new geographic discipline and its place 
among other geographic sciences (urban 
studies, tourism studies, etc). The other 
presentations in this session were as 
follows:

-  Results of research for an M.A. thesis 
on hotel and spa accommodation in the 
Jesenik area written by Alena Drahosova, 
a 5th year student of geography at 
Charles University, Prague;

-  Results of a completed PhD thesis 
about the methods of setting hotel service 
standards (and how such methods are 
determined) in the Dolnośląskie (Lower 
Silesia) Województwo (Dr Daria Jaremen, 
Academy of Economics, Wroclaw (Depart
ment of Regional Economy and Tourism, 
Jelenia Góra);

-  Changes in hotel accommodation in 
the Łódź region between 1985-2000 
(Mariola Milewska M.A., Higher School of 
Tourism and Hotel Management, Łódź);

-  The development of hotel accommoda
tion in Cracow, 1990-2000 (Katarzyna Rot
ter, M.A., Jagiellonian University, Cracow).

The second terminology session 
concerned health tourism. Since Prof. 
Elżbieta Wysocka was absent, her lecture 
“Tourism in Health Resorts” was read by 
Prof. Elżbieta Dziegieć. As there were no 
further presentations during this session, 
it was followed by a discussion on the 
necessity of dealing with these problems 
as part of the next seminar.

After the terminology sessions the first 
workshop was organised featuring three 
presentations:

-  The regional differences in second 
homes in the Czech Republic (Dr Jiri 
Vagner, Charles University, Prague);

-  Transformations in the main tourist 
centres in the Czech Republic (Dana 
Fialova M.A., Charles University, Prague);

-  An evaluation of tourist attractions 
through the use of the SERVEQUAL 
method (Dr Marek Nowacki, Physical 
Education Academy, Poznań).

The session was presided over by 
Prof. Andrzej Kowalczyk (University of 
Warsaw).



atrakcyjne turystycznie miejsca położone w cze
skiej części Sudetów Wschodnich. W ycieczkę na 
trasie Mala Moravka -  okolice Pradeda (1491 m 
n.p.m.) -  najwyższego szczytu Hruby Jesenik- 
-K arlova Studanka-Laznie Jesenik-Jesenik-Mala 
Moravka zorganizowały i poprowadziły mgr Dana 
Fialova i Alena Drahośova z Uniwersytetu Karola 
w Pradze.

Kolejnym sesjom drugiego dnia seminarium 
przewodniczył dr hab. W łodzimierz Kurek (Uni
wersytet Jagielloński). Zaprezentowane w nich 
referaty dotyczyły:

-  problematyki rozwoju i organizacji rynku wy
cieczek turystycznych na Białorusi (dr Tamara 
Fedortsova z Uniwersytetu w Mińsku);

-  wpływu reform rynkowych na poziom rozwo
ju  turystyki w  krajach Europy Środkowej i Wschod
niej (mgr Olga Mechkovskaya z Uniwersytetu 
w Mińsku);

-  znaczenia turystyki dla rozwoju lokalnego ob
szarów wiejskich w Meksyku (dr Małgorzata Dury- 
diwka z Uniwersytetu Warszawskiego);

-  problematyki zagospodarowania turstycz- 
nego w pracach Studium Podyplomowego Urba
nistyki i Gospodarki Przestrzennej Politechniki 
Warszawskiej (dr inż. Andrzej Zalewski z Poli
techniki Warszawskiej);

-  problematyki agroturystyki prezentowanej 
w literaturze polskiej i zagranicznej (dr Jolanta 
W ojciechow ska z Uniwersytetu Łódzkiego);

-  działalności samorządu lokalnego w zakresie 
aktywizacji turystycznej gmin należących do 
Związku Gmin Jurajskich (mgr Robert Pawlusiński 
z Uniwersytetu Jagiellońskiego);

-  analizy rozmieszczenia usług turystycznych 
na terenie Bańskiej Bystrzycy (dr Peter Cuka 
z Uniwersytetu Mateja Bela z Bańskiej Bystrzycy).

Podczas ostatniej sesji, której przewodniczyła 
prof. dr hab. Elżbieta Dziegieć przedstawiono:

-  wyniki ukończonej pracy doktorskiej, doty
czącej kształtowania podmiejskiej przestrzeni w y
poczynkowej na przykładzie zachodniej części 
strefy podmiejskiej Lodzi (dr Roman Szkup z Uni
wersytetu Łódzkiego);

-  zasady konstruowania turystycznego logo (dr 
Andrzej Stasiak z W yższej Szkoły Turystyki i Ho
telarstwa w Łodzi);

-  wykorzystanie w turystyce dziedzictwa kul
turowego Kurpiów (mgr Justyna Mokras z Wyższej 
Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi);

-  czynniki rozwoju turystyki na obszarach w iej
skich (dr Maria Zamelska z Akademii W ychowa
nia Fizycznego w Poznaniu);

The next part of the seminar included 
an excursion entitled “The Tourist assets 
of Hruby Jesenik” with the route run
ning through the most attractive 
places in the Czech part of the Eastern 
Sudety. The excursion was led by 
Dana Fialova and Alena Drahosova from 
Charles University, Prague and beginn
ing in Mala Moravka it went via the 
Praded area -  including the highest 
peak in Hruby Jesenik (1491 m above 
sea level) -  Karlova Studanka, Łaźnie 
Jesenik, Jesenik and then back to Mala 
Moravka.

The sessions on the next day were 
conducted by Dr Włodzimierz Kurek from 
the Jagiellonian University, Cracow. The 
presentations were:

-  The development and organisation 
of the market for tourist excursions in 
Belarus (Dr Tamara Fedortsova, Universi
ty of Mińsk);

-  The influence of market reforms on 
the development of tourism in the count
ries of Central and Eastern Europe (Olga 
Mechkovskaya M.A., University of Minsk);

-  The importance of tourism for the 
local development of rural areas in 
Mexico (Dr Małgorzata Durydiwlca, Uni
versity of Warsaw);

-  The problems of tourist infra
structure discussed in the works of the 
Postgraduate School of Urban Planning 
and Spatial Economy at Warsaw Poly
technic (Dr Andrzej Zalewski, Warsaw 
Polytechnic);

-  The problems of agrotourism pre
sented in Polish and world literature (Dr 
Jolanta Wojciechowska, University of Łódź);

-  Local authority activity in activating 
tourism in the Związek Gmin Jurajskich 
(a group of local authorities) (Robert 
Pawlusiński M.A., Jagiellonian Univer
sity, Cracow);

-  The distribution of tourist services in 
Banska Bystrica (Dr Peter Cuka, Matej 
Bela University, Banska Bystrica).

The last session was presided over by 
Prof. Elżbieta Dziegieć (University of Łódź) 
and the following issues were presented:

-  The results of a completed PhD the
sis about the shaping of recreational spa
ce in the rural-urban fringe to the west of



-  problematykę turystyczną w pracach magi
sterskich na W ydziale Gospodarki Regionalnej 
i Turystyki w Jeleniej Górze, Akademii Ekono
micznej we Wrocławiu (dr Maja Jedlińska z Aka
demii Ekonomicznej we W rocławiu, Wydział 
Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej 
Górze).

Na zakończenie prof. Elżbieta Dziegieć doko
nała krótkiego podsumowania teogorocznego spo
tkania.

Ogółem  w XVIII seminarium terenowym 
„Warsztaty badawcze z geografii turyzmu”  wzięło 

udział 40 osób z ośmiu ośrodków naukowych 
w Polsce (Uniwersytetów: Jagiellońskiego, War
szawskiego, Marii Curie-Skłodowskiej, Szcze
cińskiego i Łódzkiego, Akademii Wychowania 
Fizycznego w Poznaniu, Akademii Ekonomicznej 
we W rocławiu, Politechniki Warszawskiej), jed 
nej prywatnej uczelni -  W yższej Szkoły Turystyki
i Hotelarstwa z Łodzi oraz trzech zagranicznych 
uniwersytetów: Karola w Pradze, Mateja Bela 
w Bańskiej Bystrzycy i w Mińsku. Opiekę me
rytoryczną nad seminarium sprawowała prof. 
dr hab. Elżbieta Dziegieć, a sekretarzem nau
kowym tego spotkania był dr Robert Wiłuś.

Łódź (Dr Roman Szkup, University of 
Łódź);

-  The principles of designing a tourist 
logo (Dr Andrzej Stasiak, Higher School of 
Tourism and Hotel Management, Łódź);

-  Exploiting the cultural heritage of the 
Kurpie for tourist purposes (Justyna 
Mokras M.A., Higher School of Tourism 
and Hotel Management, Łódź);

-  Tourist development factors in rural 
areas (Dr Maria Zamelska, Academy of 
Physical Education, Poznań);

-  Problems of tourism discussed in the 
M.A. theses written for the Academy of 
Economics, Wrocław at the Regional 
Economy and Tourism Department, Jele
nia Góra (Dr Maja Jedlińska, Academy of 
Economics, Wrocław (Department of Regio
nal Economy and Tourism, Jelenia Góra).

In conclusion Prof. Elżbieta Dziegieć 
closed this year’s seminar.

The 18th field seminar “Research Work
shops on the Geography of Tourism” 
hosted 40 participants from eight aca
demic centres in Poland: Jagiellonian 
University, Cracow, University of Warsaw, 
Maria Curie-Skłodowska University, 
Lublin, University of Łódź, University of 
Szczecin, The Academy of Physical Educa
tion, Poznań, The Academy of Economics, 
Wroclaw, Warsaw Polyteclanic as well as 
one private college: The Higher School of 
Tourism and Hotel Management, Łódź. In 
addition there were three other European 
universities: Charles University, Prague, 
Czech Republic, Matej Bela University, 
Banska Bystrica, Slovakia, The University 
of Minsk, Belarus.

Prof. Dziegieć supervised the seminar 
and Robert Wiluś was the seminar secre
tary.


