Stalą częścią każdego seminarium są wycieczki
studialne przygotowywane i prowadzone, głównie
przez pracowników naukowych Instytutu Geografii
Miast i Turyzmu, po regionie, w któiym odbywa się
seminarium.
W seminariach terenowych „Warsztaty badawcze
z geografii turyzmu” każdego roku uczestniczy po kil
kadziesiąt osób (30-50), nie tylko geografów, co
umożliwia stały przepływ aktualnej wiedzy badaw
czej realizowanej w różnych ośrodkach naukowych
zajmujących się turystyką zarówno w Polsce, jak i w
innych krajach.
Ostatnie, XXIII seminarium zgrupowało badaczy
z siedmiu polskich uniwersytetów (Łódź, Kraków,
Lublin, Poznań, Szczecin, Gdańsk, Bydgoszcz), a tak
że z Akademii Ekonomicznych (Wrocław, Poznań),
Akademii Rolniczej w Poznaniu i Akademii Pomor
skiej w Słupsku. W seminarium uczestniczyli rów
nież pracownicy naukowi z prywatnych wyższych
szkól w Białymstoku, Lodzi i Rzeszowie. Tak więc
w pracach seminarium brali udział przedstawiciele
10 największych miast w Polsce. Sporadycznie
w tych cyklicznych spotkaniach biorą udział naukow
cy z ośrodków akademickich w Pradze, Bratysła
wie i miast Rosji.
Wszystkie seminaria terenowe są szczegółowo do
kumentowane, a ich przebieg i tematyka publikowane
są w dziale „Sprawozdania” czasopisma Turyzm.

A p a rt of each sem ln ar ls an excursion
in the area w here th e sem lnar is held,
prepared and u sually led by the academ lcs
working a t th e In stitu te of U rban Geography and Tourlsm .
The w orkshops are attended by 30-50
p artlclp an ts every year, and not only geographers, allowing an exchange of experience
from dlfferent academ ic centres both In
Poland and oth er countries.
The latest, th e 18"' sem lnar, hosted
research ers from seven Polish universities
(Lodź, Kraków, Lublin, Poznań, Szczecin,
G dańsk, Bydgoszcz), as well as from
A cademies of Econom ics In Wrocław and
Poznań,
the A grlcultural Academy in
Poznań and th e Pom eranian Academy in
S łupsk. O ther p articip an ts cam e from
private higher education in stitu tio n s in
Białystok, Lódź and Rzeszów and in fact,
the sem inar w as atten d ed by representatives of th e 10 largest cities in Poland.
Occasionally th ere have been participants
from Prague, B ratislava and several R ussian
cities.
Ali field sem inars are docum ented in detail
and the issues discussed are published in the
‘Reports’ section of Turyzm.
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Międzynarodowe konferencje naukowe
pt. „Uwarunkowania rozwoju turystyki
zagranicznej w Europie Środkowej
i Wschodniej” organizowane przez
Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki
Uniwersytetu Wrocławskiego

International academic conferences
entitled 'Conditions for Foreign
Tourism Development in Central and
Eastern Europę’ organized by the
Department of Regional Geography and
Tourism at the University of Wrocław

Od roku 1990, co dwa lata, Zakład Geografii Regio
nalnej i Turystyki Instytutu Geografii i Rozwoju Re
gionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego organizuje
międzynarodowe konferencje naukowe pt. „Uwarun
kowania rozwoju turystyki zagranicznej w Europie
Środkowej i Wschodniej”. Zamysłem organizatorów
było stworzenie możliwości wymiany doświadczeń
badawczych ekspertów turystycznych z postsocjalistycznych krajów europejskich w zakresie rozwoju
turystyki zagranicznej w nowych warunkach gospo
darki rynkowej. Obserwacje te są konfrontowane

Every second year sińce 1990 the D epart
m ent of Regional Geography and Tourism has
organized international academic conferences
entitled ‘Conditions for Foreign Tourism
Development in Central and E astern Europę’.
The idea behind the conferences was to
create an opportunity for experts on tourism
from post-com m unist European countries
to exchange their research experiences on
foreign tourism in the new world of a m arket
economy. These observations are confronted
with the experiences of other European

z doświadczeniami innych krajów europejskich o bo
gatej rynkowej tradycji turystycznej.
Do tej pory zorganizowano dziewięć konferencji w 1990 r. w Borowicach, w 1992 w Międzygórzu,
w 1994 r. w Miłkowic k. Kaipacza, w 1996 w Szklar
skiej Porębie, w 1998 r. w Sobótce-Górce, w 2000
w Kudowie Zdroju, w 2002 r. w Zamku Czocha,
w 2004 we Wrocławiu i w 2006 r. w Polanicy Zdroju.
Objazdy terenowe związane z konferencjami pozwo
liły zaprezentować uczestnikom konferencji najcie
kawsze obszary, miejscowości i obiekty Dolnego Ślą
ska przyczyniając się do promocji turystycznej regio
nu. Kierownikiem naukowym konferencji byl prof. dr
hab. Jerzy Wyrzykowski, kierownik Zakładu Geogra
fii Regionalnej i Turystyki. W roku 2008 zorganizo
wana zostanie dziesiąta, jubileuszowa konferencja,
której tematem będzie „Turystyka w środowisku geo
graficznym”.
Uczestnikami i autorami referatów konferencyjnych
byli przedstawiciele zagranicznych uniwersytetów
i ośrodków badawczych z: Brna, Bratysławy, Dort
mundu, Forssy (Finlandia), Kecskemet (Węgry), Lille,
Lyonu, Lwowa, Mińska, Monachium, Moskwy, Ora
dei (Rumunia), Poitiers, Pulman (USA), SighetuMarmatiei (Rumunia), Sofii, Strasburga, Wiednia, Wil
na, Zadaru, Zagrzebia oraz polskich uczelni wyższych
i ośrodków badawczych z: Bydgoszczy, Gdańska, Ka
towic, Kłodzka, Krakowa, Łodzi, Opola, Poznania,
Szczecina, Wałbrzycha, Warszawy i Wrocławia.
Opierając się na opracowaniach prezentowanycli
na konferencjach wydano dziewięć zeszytów nauko
wych w wersji angielskiej i siedem zeszytów w wersji
polskiej (nie wydano wersji polskiej zeszytu pierw
szego i ósmego). Tematyka zeszytów jest odzwiercie
dleniem programów konferencyjnych.
W zeszycie pierwszym (wydanym w 1992 r.) znala
zły się omówienia: geograficznych aspektów rozwoju
turystyki zagranicznej w dawnym Związku Radziec
kim, z porównaniami odnoszącymi się do innych kra
jów bloku socjalistycznego (I. Pirożnik), uwarunkowań
geograficznych rozwoju turystyki zagranicznej w daw
nej Czechosłowacji (P. Mariot, E. Otrubova, J. Vystoupil), w dawnej Jugosławii (Z. Pepeonik), w Polsce
(B. Mikułowski, J. Wyrzykowski), w tym w Sudetach
(J. Czerwiński), w Bułgarii, traktowanej jako kraj
w kryzysie (M. Bachvarov), a także przestrzeni tury
stycznej Europy Wschodniej w świetle francuskich ka
talogów turystycznych (J.-M. Dewailly).
Zeszyt dmgi (1993) obejmuje próby oceny: atrak
cyjności turystycznej krajobrazów Europy Środkowej
i Wschodniej (L. Baraniecki), obszarów, miejscowo
ści i obiektów turystycznych Białorusi (I. Pirożnik),
Słowacji (P. Mariot) i Polski (B. Mikułowski, E. Pie-

countries with rich m arket economy tourist
traditions.
So far nine conferences have been organised: Borowice (1990), Międzygórze (1992),
Miłków n ear Karpacz (1994), Szklarska Po
ręba (1996), Sobótka-G órka (1998), Kudowa
Zdrój (2000), Czocha Castle (2002), Wrocław
(2004) and Polanica Zdrój (2006). Field tours
have allowed the p articipants to see the
m ost interesting areas, towns and buildings
of Lower Silesia contributing to the tourist
promotion of the region. The academic
director of all the conferences h as been Prof.
Jerzy Wyrzykowski, the head of the D epart
m ent of Regional Geography and Tourism and
the 10"1 (jubilee) conference will be organized
in 2008 when the topie will be Tourism in the
Geographical E nvironm ent’.
Participants an d speakers have represented universities and research centres from
Brno, Bratislava, Dortmund, Forssa - Finland,
Kecskemet - H ungary Lille, Lyon, Lvov,
Mińsk, M unich, Moscow, Oradea, Poitiers,
Pullman - USA Sighetu-Marmatiea - Romania,
Sofia, Strasbourg, Vienna, Vilnius, Zadar,
Zagreb. From Polish universities and research
centres in Bydgoszcz, Gdatisk Katowice, Kłodz
ko, Kraków, Łódź, Opole, Poznań, Wałbrzych,
W arsaw and W rocław .
On the basis of studies presented a t the
conferences nine Notes have been published
(Z eszyty Naukowe) in an English language
version and seven in a Polish version (there
was no Polish version for Notes one and
eight). Their topics reflect the conference
programmes.
The first Notes (published in 1992) contained the following reports: geographical
aspects of foreign tourism development in
the former Soviet Union with com parisons
referring to other post-com m unist countries
(Pirożnik), the geographical conditioning of
foreign tourism developm ent in the former
Czechoslovakia (Mariot, Otrubova & Vystoupil), in the former Yugoslavia (Pepeonik), in
Poland (Mikułowski & Wyrzykowski), in the
Sudety m ountains (Czerwiński), in Bułgaria,
accounted for as a country under crisis (Bachvarov), and also tourism space of E astern
Europę in the light of French tourist catalogues (Dewailly).
Notes num ber two (1993) covers some
attem pts to evaluate: th e to u rist attractiveness of C entral and E astern Europe’s landscape (Baraniecki), areas, tow ns and tourist
attractions in B elarus (Pirożnik), Slovakia
(Mariot) and Poland (Mikułowski, Pietra-

traszewska, J. Wyrzykowski), stanu i perspektyw roz
woju turystyki zagranicznej w Chorwacji (V. Mikaćic, Z. Pepeonik), perspektyw rozwoju turystyki w eu
ropejskiej części Rosji (J.S. Putrik), stanu i perspek
tyw niemieckiej turystyki przyjazdowej do Polski
(R. Paesler), a także analizę porównawczą kosztów
podróży do Europy Środkowej i Wschodniej z kosz
tami innych podróży, w świetle ofert francuskich biur
podróży (C. Sobry).
W zeszycie trzecim (1995) przedstawiono m.in.
oceny uwarunkowań rozwoju turystyki zagranicznej
w Albanii (W. Fedyk), możliwości rozwoju turystyki
uzdrowiskowej oraz perpektywiczne ośrodki i trasy tu
rystyki zagranicznej na Białorusi (I. Pirożnik, G. Potajew, H. Potajewa), zmiany strukturalne w turystyce za
granicznej na Słowacji (P. Mariot), wpływ wojny na
turystykę zagraniczną w Chorwacji i Bośni-IIercegowinie (V. Mikaćic, Z. Ilendija, P. Jordan), próbę
wskazania modelu turystyki zagranicznej w Bułgarii
(M. Bachvarov), charakterystykę turystyki w Europie
Wschodniej (L. Kreck), kierunki rozwoju turystyki nie
mieckiej oraz ich prawdopodobny wpływ na kraje Eu
ropy Środkowej i Wschodniej, analizę porównawczą
zagospodarowania turystycznego Bawarii i Dolnego
Śląska (H.-D. Haas, J. Łoboda, R. Paesler. J. Wyrzy
kowski), doświadczenia z francusko-polskiej współpra
cy w zakresie turystyki (J.-M. Dewailly).
Zeszyt czwarty (1997) zawiera m.in. omówienie
perspektyw rozwoju turystyki sentymentalnej w Eu
ropie Środkowej i Wschodniej (L. Baraniecki) oraz
na Dolnym Śląsku i we Wrocławiu (L. Kreck, J. Wy
rzykowski), uwarunkowań rozwoju turystyki uzdro
wiskowej w Rumunii (W. Fedyk), walorów tury
stycznych Białorusi dla turystyki zagranicznej (I. Pi
rożnik), potencjału turystycznego Karpat Ukraiń
skich (O. Shabliy, Z. Kuczabska), problemów meto
dycznych oceny międzynarodowych atrakcji tu
rystycznych w tej części Europy (P. Jordan, R. Pa
esler), stopnia rozwoju turystyki zagranicznej w Eu
ropie Środkowej i Wschodniej (J. Wyrzykowski),
turystyki na Węgrzech (L. Csordas), znaczenia wysp
w zagranicznej turystyce przyjazdowej w Chorwa
cji (V. Mikaćic, Z. Pepeonik).
Zeszyt piąty (1999) poświęcony został problema
tyce turystyki alternatywnej. Przedstawiono w nim
m.in. pojęcie turystyki alternatywnej (M. Bachvarov), turystykę wiejską na Węgrzech (L. Csordas),
w Rumunii (J-M. Dewailly), agroturystykę na Dol
nym Śląsku i Śląsku Opolskim (W. Fedyk), turysty
kę dziedzictwa w Chorwacji (V. Mikaćic, V. Kelemen-Pepeonik), na Dolnym Śląsku (J. Kołaczek)
i we Wrocławiu (A. Galla), turystykę etniczną na
Białorusi (O. Mechkovskaya) i przykłady hiszpań-

szewska & Wyrzykowski), the condltion and
foreign
tourism
developm ent prospects
in Croatla (Mikaćic & Pepeonik), the prospects
of tourism developm ent in the European
p art of Russia (Putrik), the condition and
prospects for Germ an incoming tourism to
Poland (Paesler), and also a comparative
anałysis of the cost of travelling in Central
and E astern Europę with regards to travelling in other regions, in the light of the offer
of French to u rist agencies (Sobry).
The third Notes (1995) presented, among
others, evaluations of conditions for foreign
tourism development in Albania (Fedyk), the
possibilities of sp a tourism development and
prospective centres and routes for Inter
national tourism in B elarus (Pirożnik, Potajew & Potajewa), stru ctu ra l changes in
foreign tourism in Slovakia (Mariot), the impact
of the Bałkan w ar on International tourism
in Croatia and Bosnia-Herzegovina (Mika
ćic, Hendija & Jordan), an attem pt to build
a model for foreign tourism in Bułgaria
(Bachvarov), a ch aracteristics of tourism in
E astern Europę (Kreck), the directions for
German tourism development as well as
their probable influence on Central and
E astern Europę, a com parative anałysis of
tourist development in Bayern and Lower
Silesia (Haas, Łoboda, Paesler & Wyrzykow
ski), the experience of French-Polish cooperation in the scope of tourism (Dewailly).
Notes num ber four (1997) brought discussion over prospects for sentim ental
tourism development in Central and Eastern
Europę (Baraniecki, in Lower Silesia and
in Wrocław (Kreck & Wyrzykowski), the
conditioning of spa tourism development
in Romania (Fedyk), B elarus’s attractions
for foreign to u rists (Pirożnik), tourist potential
of the U krainian C arpathian M ountains
(Shabliy & Kuczabska), metliodological problems
of evaluating international tourist attrac
tions in Central and S outh-E astern Europę
(Jordan & Paesler), the degree of developm ent of foreign tourism in Central and
E astern Europę (Wyrzykowski), tourism in
Hungary (Csordas), the significance of
islands for foreign incoming tourist traffic
in Croatia (Mikaćic & Pepeonik).
Notes num ber five (1999) was devoted to
alternative tourism . The notion of alternative
tourism (Bachvarov), village tourism in
Hungary (Csordas), in Romania (Dewailly),
agro tourism in Lower Silesia and Opole
Silesia (Fedyk), heritage tourism in Croatia
(Mikaćic & Kelemen-Pepeonik), in Lower
Silesia (Kołaczek) and in Wrocław (Galla),

skie (K. Widawski), perspektywy turystyki alterna
tywnej na Białorusi (A. I. Tarasionak), w Niem
czech (R. Paesler) oraz na Dolnym Śląsku i Śląsku
Opolskim (J. Marak, J. Wyrzykowski).
W zeszycie szóstym (2000-2001) dominują opra
cowania dotyczące zmian w turystyce w ostatnim
dziesięcioleciu. Prezentowane są one m.in. na przy
kładzie turystyki europejskiej (J.-M. Dewailly), Euro
py Środkowej i Wschodniej (O. Mechkovskaya), tu
rystyki śródziemnomorskiej (V. Mikaćic, V. Kelemen-Pepeonik) i wybrzeża Costa Blanca (P. Mar
chand), Białorusi (T. Fedortsova), Chorwacji (Z. Pepeonik, Z. Curie), Niemiec Wschodnich (R. Paesler),
Polski (K. Klementowski, J. Marak, J. Wyrzykowski,
E. Dziegieć, R. Wiluś, Z. Werner, M. Duda), polskiej
turystyki zimowej w Austrii (P. Jordan). Ponadto
scharakteryzowano atrakcyjność turystyczną wielo
kulturowego dziedzictwa Europy Środkowo-Wscho
dniej i jej wykorzystanie (A. Bajcar), tendencje
w rozwoju ekoturystyki na Syberii (J. Kononov,
M. D. Ananicheva) i nowe koncepcje geograficzne
rozwoju turystyki na małych wyspach chorwackich
(D. Magać, J. Brkić-Vejmelka, J. Farićić).
Zeszyt siódmy (2002-2003) poświęcony został
problemom rozwoju ekoturystyki głównie obszarów
górskich. Przedstawione one zostałym m.in. na przy
kładach obszarów górskich Bułgarii (M. Bachvarov), Czech (J. Ahtola), Rumunii (A. Ilieę, O. Dehoome, M. Ilieę, I. Josan, R. Petrea, M. Staęac), Ba
warii (R. Paesler), Karpat Ukraińskich (J. Zinko),
Masywu Wogezów (B. Kostrubiec), polskich Sude
tów i Karpat (J. Czerwiński, J. Marak, J. Wyrzy
kowski, W. Hasiński, K. R. Mazurski, D. Szew
czak). Ponadto zaprezentowano metodę szacunkową
określania poziomu atrakcyjności krajobrazu dla tu
rystyki (T. Fedortsova) i metody określania pojem
ności turystycznej obszarów górskich (M. Pstrocka).
Zeszyt ósmy (2004-2005) zawiera opracowania
dotyczące stanu obecnego i perspektyw rozwojo
wych turystyki miejskiej, w ujęciu międzynarodo
wym i krajowym w Europie Środkowej i Wschod
niej (M. Bachvarov, A. Matczak), w Chorwacji
(V. Mikaćic), Czechach (M. Śauer, J. Vystoupil), Pol
sce (K. Klementowski, Z. Werner) oraz regional
nym - na Istrii (K. Bućar), na Śląsku (A. Jankowski,
A. Nitkiewicz-Jankowska), w Pradze (J. Ahtola),
Głogowie (M. Helt), Krakowie (M. Mika, K. Rot
ter), Lwowie (R. Nowacki), Łodzi (J. Latosińska),
Oradei (A. Badulescu, N. Bugnar, D. Badulescu,
A. Ilieę, G. Ilie§, O. Dehoome, C. Tatar), Wrocławiu
(J. Wyrzykowski, J. Marak, K. Klementowski,
M. Sołtysik). Przedstawiono także przykłady róż
nych rodzajów potencjału turystycznego miast -

ethnic tourism In B elarus (O. Mechkovskaya), Spanish exam ples (Widawski), the
prospects of altem ative tourism in Belarus
(A. I. Tarasionak), in G erm any (Paesler) and
in Lower and Opole Silesias (Marak & Wy
rzykowski) were all presented.
Notes num ber six (2000, 2001) is dominated by studies describing the changes
in tourism over the previous decade. They
are presented, am ong others, on the
example of European tourism (J-M. Dewailly),
Central and E astern Europę (Mechkovskaya),
M editerranean tourism (Mikaćic & KelemenPepeonik) and Costa B lanca coast (Marchand),
B elarus (Fedortsova), Croatia (Pepeonik, &
Curie), E ast G erm any (Paesler), Poland (Kle
mentowski, Marak, Wyrzykowski, Dziegieć,
Wiluś, W erner & M. Duda), Polish winter
tourism in A ustria (Jordan). Moreover,
the to u rist appeal of the m ulti-cultural
heritage of Central and E astern Europę and
its exploitation were characterized (Bajcar),
the tendencies in ecotourism in Siberia (Kononov & Ananicheva) and new geographical
concepts for tourism development on smali
islands in C roatia (Magać, Brkić-Vejmelka &
Farićić).
The seventh Notes (2002, 2003) was
devoted to the development of ecotourism
with the special focus on m ountain regions.
These were presented on th e example of
m ountainous areas of Bułgaria (Bachvarov), the Czech Republic (Ahtola), Romania
(A. Ilieę, Dehoome, M. Ilieę, Jo san . Petrea
&. Staęac), Bayern (Paesler), the Ukrainian
C arpathians (Zinko), th e Vosges m assif (Kos
trubiec), the Polish Sudety and C arpathians
(Czerwiński, Marak, Wyrzykowski, Hasiński,
Mazurski & Szewczak). Furtherm ore, an
estim ation m ethod for determ ining a landscape’s to u rist attractiveness level was pre
sented (Fedortsova) together with ways to
determ ine to u rist capacity of m ountainous
regions (Pstrocka).
Notes num ber eight contains studies
concerning the cu rren t condition, as well as
development prospects, for city tourism international and dom estic in Central and
E astern Europę (Bachvarov &. Matczak), in
C roatia (Mikaćic), in th e Czech Republic
(Sauer & Vystoupil), in Poland (Klementow
ski & Werner), as well as regional - on Istria
(Bućar), Silesia (Jankow ski & NitkiewiczJankow ska), Prague (Ahtola), Głogów (Helt),
Kraków (Mika & Rotter), Lvov Nowacki),
Łódź (Latosińska), O radea (Badulescu, Bug
nar, Badulescu, A. Ilieę, G. Ilieę, Dehoorne &
Tatar), Wrocław (Wyrzykowski, Marak, Kle-

dziedzictwo kulturowe (M. Wyrzykowska), w tym
przemysłowe (B. Kostrubiec, M. Lamparska-Wicland, G. Jankowski, A. Staszewska-Ludwiczak), skan
seny i imprezy folklorystyczne (G. Galant, K. Wi
dawski), urządzenia i imprezy sportowe (C. Sobry,
J. Willms), ocenę usług turystycznych miasta w opi
nii turystów (D. Milewski, A. Pawlicz), problemy
promocji internetowej miast (W. Fedyk, M. Gurak)
oraz zasady organizacji przestrzennej ruchu tury
stycznego w mieście (R. Przybyszewska-Gudelis).
Zeszyt dziewiąty (2006-2007) poświęcony zo
stał problematyce turystyki uzdrowiskowej. Przed
stawiono w nim środowiskowe uwarunkowania roz
woju turystyki uzdrowiskowej w różnych ujęciach:
krajów Europy Środkowej i Wschodniej (O. Mechkovskaya), Białorusi (T. Fedortsova), Litwy (A. Stanaitis), regionu Maramures (A. Ilieę, G. Ilieę), Dol
nego Śląska i Sudetów (M. Wyrzykowska, M. Duda-Seifert), polskich Karpat (M. Mika, R. Pawlusiński) oraz miejscowości - Druskienniki (S. Stanaitis,
A. Baranauskas), Krynica Zdrój (R. Nowacki),
Szczawno Zdrój (J. Wójcie); współczesne modele
turystyki uzdrowiskowej - na świecie (A. Hadzik),
w Czechach (M. Saper, J. Vystoupil), Francji i Hisz
panii (K. Widawski), Polsce (J. Marak, S. Oparka,
J. Wyrzykowski); perspektywy rozwoju turystyki
uzdrowiskowej, m.in. na przykładzie Czech (J. Ahtola), Polski (M. Sołtysik, R. Gawlik, J. Zajączkow
ski) i Karpat Ukraińskich (J. Zinko, M. Malska,
M. Malski, R. Szczeciński).
Uczestnikami i autorami referatów byli przedsta
wiciele zagranicznych uniwersytetów i ośrodków ba
dawczych z Brna, Bratysławy, Dortmundu, Forssy
(Finlandia), Kecskemet (Węgry), Lille, Lyonu, Lwo
wa, Mińska, Monachium, Moskwy, Oradei (Rumu
nia), Poitiers, Pulman (USA), Sighetu-Marmatiei
(Rumunia), Sofii, Strasburga, Wiednia, Wilna, Zadaru, Zagrzebia oraz polskich uczelni wyższych i ośrod
ków badawczych z Bydgoszczy, Gdańska, Katowic,
Kłodzka, Krakowa, Łodzi, Opola, Poznania, Szczeci
na, Wałbrzycha, Warszawy i Wrocławia.
Z przeglądu kilkunastoletniego dorobku konfe
rencji sądzić można, że stanowi on znaczne pogłę
bienie rozpoznania uwarunkowań rozwoju turystyki
zagranicznej w Europie Środkowej i Wschodniej
oraz podstawę do kształtowania polityki turystycz
nej w tym zakresie.
Jerzy W yrzykow ski

mentowski & Sołtysik). Examples were also
presented of differing types of to u rist polential
of cities - cultural heritage (Wyrzykowska),
including the industrial (Kostrubiec, Lamparska-W ieland, Jankow ski, Staszewska-Ludwi
czak), heritage p ark s and folklore events
(Galant & Widawski), sporting events and
facilities (Sobry & Willms), the evaluation of
a city’s tourist services in the eyes of visitors
(Milewski & Pawlicz), issues concerning
promoting cities in the in tern et (Fedyk &
Gurak) and theoretical rules for spatial
organization of tourism in a city (Przybyszew
ska-Gudelis).
The ninth Notes (2006, 2007) is devoted to
issues of sp a tourism . It presents environm ental conditions for the deve!opment of spa
tourism in different depictions: for Central
and E astern Europę (Mechkovskaya), for
Belarus (Fedortsova), Lithuania (Stanaitis),
for the M aram ures region (A. Ilie§ & G. Ilieę),
for Lower Silesia and the Sudety m ountains
(Wyrzykowska & Duda-Seifert), the Polish
C arpathians (Mika & Pawlusiński) and for
individual towns - D rukinninkai (Stanaitis
& B aranauskas), Krynica Zdrój (R. Nowacki),
Szczawno Zdrój (Wójcie): contemporaiy models
of spa tourism - world-wide (Hadzik), in
the Czech Republic (Saper & Vystoupil), in
France and Spain (Widawski), in Poland
(Marak, O parka & Wyrzykowski): prospects
for the development of sp a tourism , among
others on the example of the Czech
Republic (Ahtola), Poland (Sołtysik, Gawlik
& Zajączkowski) and the U krainian C arpath
ians (Zinko, Malska, Malski & Szczeciń
ski).
On reviewing well over a decade of
conferences it can be justified to state th a t
they have constituted considerable progress
in the exploration of the conditions reąuired for the developm ent of international
tourism in Central and Eastern Europę. They
are also the b asis to sh ap e to u rist połicies in
th a t way.
Jerzy W yrzykowski

