
Sprawozdania                                                               73 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
W dniach 4–6 listopada 2010 r. odbyła się na Wydziale 
Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego II 
Ogólnopolska Konferencja instytutów i katedr turysty-
ki i rekreacji państwowych szkół wyższych pt. „Nau-
ka i dydaktyka w turystyce i rekreacji”. Konferencja 
była drugim spotkaniem przedstawicieli państwo-
wych szkół wyższych, kształcących w zakresie tury-
styki i rekreacji, których cykl zainicjował w Państwo-
wej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie prof.  
G. Gołembski w 2008 r.  

Organizatorem konferencji w 2010 r. był Instytut 
Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, 
prowadzący kierunek studiów „turystyka i rekreacja”. 
Przedmiotem prezentacji i dyskusji były badania nad 
zjawiskami społecznymi, przestrzennymi i ekono-
micznymi, związanymi z turystyką i rekreacją oraz za-
gadnienia dydaktyczne związane z kierunkami i spec-
jalizacjami studiów w zakresie turystyki, gospodarki 
turystycznej i rekreacji. Tytuł konferencji – „Nauka       
i dydaktyka w turystyce i rekreacji” – miał zachęcić 
uczestników do dyskusji nad związkami między nau-
ką, dydaktyką i praktyką w turystyce i rekreacji.        
W konferencji wzięło udział ok. 70 uczestników z 31 
szkół wyższych. W Radzie Naukowej konferencji za-
siedli profesorowie: G. Gołembski (który był jej prze-
wodniczącym), E. Dziedzic, W. Kurek, S. Liszewski,   
A. Rapacz, R. Winiarski i J. Zdebski. Sekretarzem 
naukowym konferencji był dr S. Tanaś, a działalnością 
sekretariatu kierowała mgr M. Musiał. W organizacji 
konferencji pomagali studenci ze Studenckiego Koła 
Naukowego Geografów Turyzmu UŁ.  

Cele konferencji skupiły się wokół kilku grup za-
gadnień. Było to zapoznanie się z wynikami badań 
naukowych prowadzonych w instytutach i katedrach 
turystyki i rekreacji, a także określenie wspólnej tema-
tyki badawczej, ważnej dla dalszego rozwoju tych 
subdyscyplin, wymiana doświadczeń dotyczących 
treści programowych i standardów nauczania w uczel-
niach kształcących na  kierunkach  i  specjalizacjach tu- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rystycznych, dyskusja nad dotychczasową jakością      
i perspektywami kształcenia w zakresie szeroko rozu-
mianej turystyki i rekreacji oraz integracja kadry nau-
kowej zajmującej się problemami turystyki i rekreacji 
(w tym spotkanie profesorów, badawczo zajmujących 
się turystyką). 

Uczestnicy dyskutowali m.in. na temat standardów 
i jakości kształcenia na kierunkach i specjalizacjach 
turystycznych i rekreacyjnych, oceny dotychczasowej 
formy kształcenia na kierunku „turystyka i rekreacja” 
oraz perspektyw kształcenia w zakresie turystyki i re-
kreacji, w zależności od specjalizacji jednostek prowa-
dzących, w tym zaprezentowane zostały założenia no-
wego kierunku „gospodarka turystyczna”. 

Program konferencji został podzielony na trzy za-
sadnicze części. Sesję plenarną i panel dyskusyjny pt. 
„Nauki czy nauka o turystyce”, sesje dydaktyczne i se-
sje naukowe.  

Konferencja rozpoczęła się od powitania uczestni-
ków przez prof. S. Liszewskiego, dyrektora Instytutu 
Geografii Miast i Turyzmu, który w krótkim wystąpie-
niu nawiązał do idei, celów i historii konferencji.  Na-
stępnie głos zabrał prof. J. Kaczmarek, prodziekan ds. 
kierunku „turystyka i rekreacja” na Wydziale Nauk 
Geograficznych UŁ, przedstawiając oczekiwania wo-
bec części dydaktycznej konferencji. 

Tematyka sesji plenarnej dotyczyła zagadnień zwią-
zanych z założeniami programowymi i specyfiką 
kształcenia na kierunkach „turystyka i rekreacja”          
i „gospodarka turystyczna” oraz wybranych specjali-
zacjach w ośrodkach kształcących w zakresie turystyki 
i rekreacji. Prof. G. Gołembski zaprezentował idee        
i założenia programowe nowego kierunku kształcenia 
na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, jakim 
jest „gospodarka turystyczna”, natomiast prof. B. Wło-
darczyk omówił specyfikę i ewolucję kształcenia w za-
kresie geografii turyzmu, geografii turyzmu i hotelar-
stwa oraz turystyki i rekreacji na Wydziale Nauk Geo-
graficznych Uniwersytetu Łódzkiego. W sesji głos zab- 
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rali również przedstawiciele akademii wychowania fi-
zycznego. Przeglądu koncepcji akademickiego kształ-
cenia specjalistów dla turystyki dokonał prof. M. Stu-
czyński z Akademii Wychowania Fizycznego w Poz-
naniu, referat na temat możliwości praktycznego wy-
korzystania procesu nauczania na kierunku „tury-
styka i rekreacja” na wybranym przykładzie przedsta-
wił prof. W. Alejziak z Akademii Wychowania Fizycz-
nego w Krakowie. Ponadto specyfikę kształcenia i ba-
dań naukowych w geografii turyzmu w ośrodku lu-
belskim zaprezentowali prof. A. Świeca z dr T. Brze-
zińską-Wójcik.  

W drugiej części pierwszego dnia odbył się panel 
dyskusyjny „Nauka czy nauki o turystyce”.  Na wstę-
pie referaty wygłosili reprezentanci trzech dyscyplin, 
w ramach których prowadzone są badania naukowe 
nad turystyką – geografii – prof. A. Jackowski z Uni-
wersytetu Jagiellońskiego, nauk społecznych – prof.  
R. Winiarski z Akademii Wychowania Fizycznego      
w Krakowie i nauk przyrodniczych – prof. B. Sawicki 
z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Więk-
szość dyskutantów zgodziła się z tezą, że każda           
z dziedzin badających zjawiska turystyczne jest spe-
cyficzna i trudno wobec tego określić jedną „naukę      
o turystyce”, raczej należy operować pojęciem „nauki 
o turystyce”. 

Z perspektywy organizatorów dzień zakończył się 
sukcesem, ponieważ udało się zgromadzić podczas 
panelu dyskusyjnego wielu znamienitych pracowni-
ków naukowych ze wszystkich wiodących polskich 
uczelni państwowych, w których prowadzone są ba-
dania w zakresie turystyki i rekreacji, w tym wielu 
profesorów. 

Dzień został zakończony wycieczką „Manufaktura 
wieczorową porą” – do Muzeum Fabryki i Muzeum 
Sztuki, którą poprowadził dr M. Kronenberg, absol-
went kierunku „geografii turyzmu i hotelarstwa” na 
Uniwersytecie Łódzkim. Po wycieczce uczestnicy kon-
ferencji spotkali się na uroczystej kolacji w willi Wil-
helma Teschmachera. 

Drugi dzień konferencji został podzielony na dwie 
sesje naukowe i dwie sesje dydaktyczne. W tym dniu 
zostało zaprezentowanych aż 17 referatów.  

W sesjach naukowych wystąpili przedstawiciele 
Uniwersytetów Ekonomicznych z Poznania, Katowic   
i Wrocławia oraz Państwowych Wyższych Szkół Za-
wodowych z Wałbrzycha i Sulechowa. Referaty doty-
czyły zagadnień badawczych w hotelarstwie, recepcji 
turystycznej, agroturystyki, produktów turystycznych 
i marketingu  oraz  infrastruktury  turystycznej.  Miały 

 
 
 
 
 
 

miejsce również wystąpienia dotyczące rozwoju tury-
styki w Sudetach czy ewolucji postaw mieszkańców   
w cyklu ewolucji miejscowości turystycznej.  

W sesjach dydaktycznych zaprezentowali się nau-
kowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 
Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetów Ekono-
micznych we Wrocławiu i w Poznaniu, Uniwersytetu 
Łódzkiego, Uniwersytetu Szczecińskiego, Akademii 
Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Politechniki 
Białostockiej oraz Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Tu-
rystyki w Częstochowie i Wyższej Szkoły Handlu         
i Usług w Poznaniu. Prezentowane wystąpienia doty-
czyły oferty i doświadczeń edukacyjnych, kompetencji 
zawodowych i przygotowania absolwentów do pracy 
w turystyce i rekreacji w konfrontacji z oczekiwania-
mi pracodawców oraz związków między dydaktyką   
a praktyką.   

Po bardzo „merytorycznym” dniu uczestnicy kon-
ferencji odwiedzili Muzeum Geologiczne Uniwersyte-
tu Łódzkiego, po którym oprowadził gości i opowie-
dział o zgromadzonych eksponatach założyciel mu-
zeum i jego kierownik, dr J. Ziomek. Dzień zakończył 
się kolacją i spotkaniem towarzyskim. 

Trzeci, ostatni dzień konferencji, był podobnie jak 
dzień drugi podzielony na dwie sesje – naukową i dy-
daktyczną. W sesji naukowej głos zabrali przedstawi-
ciele Państwowych Szkół Wyższych w Kaliszu i Leg-
nicy oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowi-
cach i Uniwersytetu Łódzkiego. Bardzo ciekawa sesja 
dydaktyczna zdominowana została dyskusją nad 
kondycją fizyczną studentów turystyki i rekreacji 
(Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej i Uni-
wersytet Szczeciński) oraz znaczeniem w cyklu kształ-
cenia zagadnień ekonomicznych i statystycznych 
(Uniwersytet Łódzki, Akademia Wychowania Fizycz-
nego i Sportu w Gdańsku, Uniwersytet Pedagogiczny 
w Krakowie).  

Konferencję podsumował ze strony organizatorów 
prof. S. Liszewski, a ze strony Rady Naukowej, jej 
przewodniczący, prof. G. Gołembski. Najwytrwalsi 
uczestnicy otrzymali pamiątkę turystyczną z Łodzi    
w postaci „Ławeczki Tuwima”. 

W ramach konferencji została również wydana 
monografia naukowa pt. Nauka i dydaktyka w turystyce  

i rekreacji (2010), pod redakcją S. Tanasia, w której na 
358 stronach znalazły się 32 artykuły, pogrupowane   
w dwóch rozdziałach: „Nauka w turystyce i rekreacji” 
oraz „Dydaktyka w turystyce i rekreacji”. Monografia 
została wydana przez Łódzkie Towarzystwo Nau-
kowe. 

 
 

 
 
 

 




