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DZIEŃ PIERWSZY - Piątek 18 października 2013

 • I SESJA:  Psychospołeczny i edukacyjny wymiar turystyki i podróżowania

Janusz  zdebski
Geneza  aktywności turystycznej.  Próba  analizy  psychologicznej

Celem wystąpienia jest określenie czynników, które zdecydowały o kształcie współczesnej turystyki. Ukazane 
zostaną więc zarówno  biologiczne, jak i społeczne determinanty podejmowania aktywności turystycznej a także 
związki pomiędzy rozwojem  cywilizacyjnym a formami i rozmiarem ruchu turystycznego. Rozpatrując zagadnienie 
w skali mikro poddane zostaną  analizie indywidualne predyspozycje człowieka motywujące go do aktywności  
turystycznej. Scharakteryzowane zostaną  również podstawowe modele współczesnego podróżowania.

iwona błaszczak
Rola i znaczenie inteligencji emocjonalnej w sytuacji turystycznej

Inteligencja emocjonalna  - jako szczególna zdolność reagowania człowieka na świat, podpowiada turyście na 
co i jak powinien zwrócić uwagę aby przeżyć przygodę emocjonalną oraz poznać te wartości, których nie można 
uchwycić za pomocą myślenia dyskursywnego. Każda sytuacja turystyczna umożliwia turyście kontakt z drugim 
człowiekiem, pobudza zachowania transgresyjne człowieka, otwiera na inność, różnorodność uczy tolerancji. To 
właśnie inteligencja emocjonalna jest tą specyficzną zdolnością uruchamiania wszystkich procesów psychicznych, 
która ukierunkowuje ludzi znajdujących się w sytuacjach turystycznych na poznanie emocji innych, walorów 
estetycznych, kulturowych, przyrodniczych, czy społecznych zwiedzanych miejsc. To inteligencja emocjonalna   - 
działa tu ze szczególną siłą i doskonali się szczególnie sytuacje turystyczne, umożliwiające człowiekowi kontakt z 
tym co inne, nowe, nieznane, nieprzeczuwalne, tajemnicze . Zatem zachowanie turystyczne człowieka jest nie tylko 
inspirowane wiedzą, chęcią poznania. motywami, wolą, ale także swoistą busolą uczuciową jaką jest inteligencja 
emocjonalna. Umożliwia ona nie tylko prawidłowe reagowanie na te sytuacje turystyczne które są składnikami 
komunikacji międzyludzkiej ale również przyczynia się poprzez te sytuacje do wyzwalania w człowieku potencjału 

inteligencji emocjonalnej – sprzyjając swoistej turystycznej samorealizacji.

barbara Galas
Turystyka edukacyjno-kulturowa a doświadczanie tożsamości

Przedmiotem wystąpienia będzie turystyka edukacyjno-kulturowa w globalizującym się świecie. Współczesny 
człowiek stał się mobilny, żyje w ciągłej podróży. Skurczyły się czas i przestrzeń a nowe środki lokomocji, 
nowoczesne technologie i media sprzyjają komunikacji międzykulturowej. W tych warunkach coraz częściej 
dochodzi do zetknięcia z odmiennością kulturową. Pozwala to przekraczać granice własnej tożsamości i niesie z 
sobą możliwość jej doświadczania w relacji ja - inny. Relacja ta może mieć charakter głębszy lub powierzchowny. 
Tymczasem komercjalizacja kultury sprawia, że na globalnym rynku turystyki pojawiają się pakiety usług, w 
których kultura staje się towarem spreparowanym do spożycia w procesie globalnej konsumpcji. Globalna 
turystyka sprzyja akceptacji różnic i pozwala uchwycić cechy wspólne różnych miejsc i ludzi. To z kolei rodzi 
większą tolerancję, zwłaszcza w powiązaniu z szerszą edukacją międzykulturową.

aGnieszka Matusiak
Surfując między kulturami-organizacje gościnności a edukacja międzykulturowa

Wraz z pojawieniem się Internetu poszerzyły się możliwości komunikacji między osobami zamieszkującymi 
różne kraje świata. Jedną z platform  są internetowe organizacje gościnności, które zyskują coraz bardziej na 
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popularności, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Spotkania międzykulturowe wynikające z założeń i celów ich 
funkcjonowania mają bardzo różny charakter. Autorka próbuje określić, na podstawie własnych obserwacji, jakie 
znaczenie mają spotkania rzeczywiste i wirtualne w nieformalnej edukacji międzykulturowej. Tekst przybliża dwie 
najpopularniejsze organizacje gościnności ukazując korzystanie z nich jako specyficzną formę uprawiania turystyki 
w kontekście realizacji zadań tejże edukacji.

Piotr kociszewski 
Aktywizacja turystyczna osób starszych w działaniach wybranych warszawskich 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku 

Dla pełnego zrozumienia rozwijającego się fenomenu turystyki seniorów ważne jest nie tylko poznanie jego 
zewnętrznych przyczyn związanych z globalnymi zmianami demograficznymi, ale także jego wewnętrznych 
uwarunkowań, opartych przede wszystkim na potrzebach ludzi starszych – przede wszystkim na potrzebie 
bycia aktywnym. W wystąpieniu oraz artykule pokonferencyjnym autor scharakteryzuje aktywizację turystyczną 
seniorów pod kątem psychologicznym i społecznym, w oparciu o m.in. teorię aktywności. Przedstawi 
także konkretne działania podejmowane w ramach aktywizacji turystycznej osób starszych na przykładzie 
funkcjonowania wybranych warszawskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku. 

beata czarnecka, Janusz MaJewski
Agroturystyka edukacyjna uczniów szkoły podstawowej. Analiza efektywności nauczania

W artykule zbadano dwie formy nauczania stosowane w szkole podstawowej (klasa 6) – wycieczkę do 
gospodarstwa rolnego oraz lekcję szkolną na ten sam temat. Badania przeprowadzono metodą eksperymentu 
rysunkowego. Wykazano przewagę wycieczki pod względem zakresu zdobytych wiadomości i motywacji 
poznawczej uczniów. Uzyskane rezultaty stanowią wkład do teorii metodyki nauczania przedmiotów o tematyce 
środowiskowej. Pojawia się zatem konieczność łączenia usług systemu oświaty z usługami turystyki wiejskiej w 
jeden pakiet edukacyjny. 

 • II SESJA:  Ethos i podróżowanie

Maria szyszkowska
Podróże i turystyka jako czynniki sprzyjające wewnętrznej wolności i tolerancji

Zachodząca globalizacja wyprzedza stan świadomości Europejczyków nasycony rozmaitymi uprzedzeniami. 
Ponadto w dalszym ciągu utrzymuje się szowinizm europejski             o którym pisał w pierwszej połowie XX 
wieku Oswald Spengler. Podróże i turystyka powodują zetknięcie się przedstawicieli rozmaitych państw z kulturą 
innych kontynentów.  Sprzyja to zrozumieniu, że uprawnione są rozmaite systemy wartości i że żadnego z nich nie 
należy uznawać za jedynie prawdziwy. Globalizacja nie ma na celu ujednolicenia lecz niesie ze sobą uprawnienie 
dla rozmaitych poglądów.  Jednoczenie się ludzkości  poprzez kulturę masową i koncerny – co doświadczamy - 
nie prowadzi do urzeczywistnienia idei globalizacji, której twórcami byli stoicy oraz Kant. Zespolenie ludzkości 
zależy od stanu świadomości jednostek, na kształtowanie której pozytywny wpływ mają podróże i turystyka. 
Między innymi są to czynniki sprzyjające  kształtowaniu się wolności wewnętrznej człowieka, czyli  - używając 
terminologii Kazimierza Dąbrowskiego -   pozytywnego  nieprzystosowania do środowiska.
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krystyna naJder- stefaniak
Ethos i podróżowanie

Korzystając z przypomnienia przez Martina Heideggera etymologii słowa ethos rozumiem je jako przestrzeń 
człowieka, która najlepiej umożliwia realizowanie się człowieczeństwa. Specyfiką człowieka jest to, ze potrafi być 
twórczy. Jest w stanie ożywiać ethos, otwierać je. Pomocne okazuje się tu podróżowanie. Warto zwrócić uwagę 
na specyfikę podróżowania odróżniającą je od włóczęgostwa. O aktualnie realizowanej kulturze mówi się, że jest 
to Kultura doraźności. Chcę przyjrzeć się uwarunkowaniom tej kultury i zagrożeniom jakie ona w sobie niesie oraz 
zwrócić uwagę na znaczenie podróżowania dla zrealizowania możliwości wydostania się z pułapki doraźności. 

toMasz sahaJ
Podróż jako filozoficzne poznawanie siebie, innych ludzi i świata 

Celem wystąpienia jest prezentacja „podróży”, jako swoiście pojmowanej przygody filozoficznej, umożliwiającej 
bliższe spotkanie ze sobą i z innymi refleksyjnie nastawionymi podmiotami oraz pogłębione doświadczenie 
otaczającego świata. Prymarnym dążeniem takich poszukiwaczy nie jest doznawanie przyjemności, czy odbieranie 
miłych wakacyjnych wrażeń, ale autentyczne poznanie, zdobycie wartościowej wiedzy. Temu egzystencjalno-
epistemologicznemu dążeniu sprzyjają odległe samotne wyprawy, często o charakterze sportowym, nierzadko 
ekstremalnym, przy wykorzystaniu łodzi, paralotni, nart, roweru itp. Czas wolny (o ile taki istnieje), oderwanie 
od kontekstu socjoekonomicznego, długotrwałe przebywanie w obliczu bezkresnej przestrzeni (gór, pustyni, 
mórz, oceanów, powietrznych przestworzy, majestatu wszechświata) sprzyja dociekaniom istoty rzeczy, tak 
charakterystycznych dla filozofii. W prezentacji omawiane są poglądy konkretnych podróżników, mających za 
sobą studia filozoficzne. I to filozofia była dla nich inspiracją do podjęcia podróży w poszukiwaniu prawdy o sobie.

woJciech J. cynarski
Dialog międzykulturowy a tożsamość wędrowca 

Perspektywę dla refleksji dają tu m.in. antropologiczno-systemowa teoria turystyki, filozofia i socjologia kultury, 
radykalny humanizm i nowy humanizm z teorią dialogów kulturowych. Autor podjął próbę hermeneutycznej 
analizy, opisu i wyjaśnienia zagadnień dialogu międzykulturowego, wielokulturowości i tożsamości wędrowca. 
Wskazał przy tym na konieczność odrzucenia starego paradygmatu nauk społecznych i postmodernistycznych 
ideologii. Wprowadza w problematykę dokonując interpretacji podstawowych pojęć.                      Z wysokiego poziomu 
ogólności przechodzi do fenomenu człowieka wędrującego. Następnie podaje przykłady z dziedziny turystyki. 
W konkluzjach autor stwierdza, że wędrówki turystyczne i inne formy podróżowania wzbogacają osobowość 
wędrowca. Nie wpływają jednak istotnie na jego tożsamość. Zdecydowanie bardziej określają go światopogląd                        
i wyznawana hierarchia wartości. Sama zaś turystyka sprzyja dialogowi międzykulturowemu.

briGita ŽuroMskaitė
Podróż – jako proces poznawania siebie i świata śladami Antanasa Poški 

Artykuł został napisany o Antanasu Pošce, jednym z najbardziej znanych litewskich podróżników XX wieku. 
Wszystkie informacje wykorzystane w artykule pochodzą z jego wspomnień oraz cyklu książek, wydanych 
o podróży jego życia. Wykorzystano wiele cytatów, które najlepiej odzwierciedlają wpływ tej podróży na jego 
osobowość i światopogląd. Podróż jego życia do Indii trwała aż osiem lat. Była ona wyjątkową podróżą w jego 
życiu, która nieraz przesłaniała inne wyprawy. Pomogła mu lepiej zrozumieć świat oraz siebie. Różne problemy w 
podróży nauczyły go radzić sobie w trudnych momentach życia.
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 • III SESJA:  Wzajemne związki turystyki i dziedzictwa kulturowego w wybranych perspektywach 
analitycznych

elżbieta Puchnarewicz
Czy turystyka się globalizuje? Trendy rozwojowe turystyki w regionach świata

W globalizującym się świecie początku XXI wieku zarysowuje się nowy krajobraz turystyki kulturowej. Narracja 
związana z miejscami odwiedzanymi przez turystów zyskuje nowy wymiar – turyści współtworzą jej ostateczna 
postać, biorą aktywny udział w tworzeniu produktów turystyki kulturowej. Wzrasta znaczenie miast, a także innych 
miejsc uznanych za najbardziej atrakcyjne jako sceny zaangażowania turystów w procesie współkreowania historii 
wyobrażonych. W tym kontekście wzrasta rola obiektów i przestrzeni z prezentacjami na żywo, urządzeniami do 
czynnego wykorzystania. Turyści preferują parki przyrodnicze i historyczne, miejsca pamięci, obiekty dziedzictwa 
przemysłowego, architekturę militarną.

arMin Mikos v. rohrscheidt
Dziedzictwo na szlaku wędrówek - funkcjonowanie Pomników Historii w ramach szlaków 
turystyczno-kulturowych (Analiza przypadku: Szlak Piastowski).

Opracowanie odnosi się do ważnej grupy polskich zabytków, posiadających status Pomników Historii i jednocześnie 
funkcjonujących jako elementy oferty jednego z najpopularniejszych krajowych szlaków kulturowych - Szlaku 
Piastowskiego. Autor relacjonuje wyniki badania, mającego na celu określenie stopnia przygotowania analizowanej 
grupy miejsc i obiektów do obsługi współczesnych turystów kulturowych oraz poziomu ich integracji z ofertą szlaku 
jako tematycznego systemu eksploatacji turystycznej. Po obszernym wprowadzeniu, uzasadniającym podjęcie 
problematyki, kolejno przedstawione zostaną: kwestie definicyjne, metodologia badania i opis jego realizacji, 
studia przypadków badanych obiektów z ich rysem historycznym oraz szczegółowe wyniki badań, z rozbiciem na 
poszczególne moduły. W obszernym zakończeniu zostają sformułowane wnioski natury ogólnej, odnoszące się do 
lepszej i efektywniejszej integracji Pomników Historii w ofertę turystyki dziedzictwa kulturowego.

anna Pawlikowska – Piechotka, olGa dowbysz
Turystyka kulturowa a nowa formuła muzealnictwa

Zadaniem współczesnego muzeum jest nie tylko realizacja tradycyjnych misji związanych z przechowywaniem 
dzieł sztuki, badaniami naukowymi oraz udostępnieniem zbiorów publiczności dla celów edukacyjnych. Obecnie 
placówki muzealne są coraz częściej miejscami urządzanymi dla turystów i społeczności lokalnej z myślą o rozrywce, 
atrakcyjnym spędzaniu czasu wolnego, dysponujące bogatym programem uwzględniającym zainteresowania i 
potrzeby różnych grup wiekowych i społecznych. Zarówno nowa formuła ekspozycji jak i dodatkowa działalność 
komercyjna to wychodzenie naprzeciw potrzebom współczesnego społeczeństwa, próba poprawy zawsze zbyt 
skromnego budżetu, jakim dysponują zarządzający muzeami, ale także wzmocnienia atrakcyjności muzeum 
i przyciągnięcia jak największej ilości odwiedzających. Ważnym pytaniem są racjonalne granice między misją 
muzeum jako strażnika dziedzictwa a jego ofertą komercyjną.

anna ostrowska-tryzno
Międzykulturowe aspekty turystyki biznesowej

Turystyka biznesowa stanowi istotny segment podróży międzynarodowych. Turyści biznesowi często przecierają 
szlaki i niejednokrotnie stanowią forpocztę dla pozostałych grup turystów.  Pomimo postępującej globalizacji 
i wynikającym z niej procesowi przenikania idei, wzorców, zwyczajów, osoby podróżujące służbowo muszą 
często funkcjonować w nowym, obcym kulturowo środowisku. Nawiązanie stosunków handlowych z wybranym 
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państwem rozpoczyna przepływ ludzi, usług, towarów, „know how”.  Kolejnym krokiem jest rozwój regularnego 
ruchu turystycznego, tworzenie infrastruktury i budowanie rynku turystycznego. Dlatego doświadczenia zdobyte 
podczas indywidualnych wyjazdów służbowych mogą stanowić istotne źródło informacji dla branży turystycznej. 
Z uwagi na różnorodność form zaliczanych do  turystyki biznesowej, osoby uczestniczące w tym segmencie 
mogą wnosić swój udział w tworzenie możliwości poznawania dziedzictwa kulturowego odwiedzanych miejsc. 
W programach zorganizowanych wyjazdów biznesowych, organizatorzy zapewniają najczęściej możliwości 
zaznajomienia się z kulturą i zwyczajami lokalnymi.  Chodzi jednak o to, by te programy były tworzone w oparciu 
o zasady turystyki zrównoważonej oraz uwzględniały projekty CSR. Jest to tym bardziej istotne, że duża część 
turystów biznesowych wraca do miejsc, które odwiedziło służbowo z rodziną, znajomymi, przyjaciółmi. 

MałGorzata helena herudzińska
Rynek małżeński jako przestrzeń spotkań międzykulturowych - człowiek w podróży w 
prywatnej odsłonie 

Z arsenału dostępnych lub dopiero wyłaniających się scenariuszy ludzkiego życia, współczesny człowiek najczęściej 
wybiera tę formę, która od wieków nosi nazwę „rodzina”. Obecne czasy wypełniają ją jednak różnorodnymi 
konfiguracjami. Wyniki badań empirycznych wskazują m.in. Na inkluzywny charakter definicji tej grupy 
społecznej. Zmienia się niemal wszystko - tym samym życie społeczne wydaje się być coraz mniej przejrzyste. 
Rodzina nie sprawuje, tak jak dawniej, kontroli nad swoimi członkami m.in. W sprawach doboru małżeńskiego, 
interes ekonomiczny nie stanowi już podstawy zawarcia związku małżeńskiego – współcześnie jest nią miłość. 
Czy jest to miłość, która nie zna granic? W pewnym sensie - tak, bowiem rynek małżeński uległ w ramach procesu 
globalizacji poszerzeniu. Czy w związku z tym obecność małżeństw mieszanych (czyli takich, w których dobór 
partnerów odbiega od dotychczas istniejących w naszym społeczeństwie kulturowych wzorców i społecznych 
preferencji dotyczących pochodzenia współmałżonków - partnerzy ci mogą się wywodzić z  różnych grup 
etnicznych, religijnych, rasowych) stała się bardziej widoczna w naszym kraju? Przedstawiciele jakich narodowości 
cieszą się największą popularnością wśród Polek i Polaków? Czy są to związki trwałe? To przykładowe pytania, na 
które autorka próbuje odpowiedzieć w niniejszym artykule. 

woJciech ceJrowski
Jak pan z nimi gada, czyli języki obce w podróży oraz w pracy antropologa w terenie

Celem wystąpienia jest udzielenie odpowiedzi na pytanie czy i jakim zakresie przydatna jest znajomość języków 
obcych w podróży.Jakiego języka obcego powinien się nauczyć turysta, jakiego handlowiec, a jakiego badacz 
dzikich plemion? W jakim zakresie przydatny jest język angielski?  Jak dalece można język zastąpić mową ciała? 
W jakich okolicznościach? A może zamiast samemu uczyć się języka, warto ten ciężar przerzucić na barki tych, do 
których jedziemy?

DZIEŃ DRUGI - Sobota 19 października 2013

 • I SESJA:  Społeczno-ekonomiczne i prawne aspekty turystyki

anna nowakowska
Ekonomiczne i społeczne konsekwencje globalizacji w sferze turystyki

W referacie nakreślono  ekonomiczne i społeczne aspekty globalizacji ze szczególnym uwzględnieniem procesu 
integracji gospodarczej krajów. Omówiono efekty globalizacji dla rynku turystycznego, zjawisko unifikacji popytu 
i podaży w sferze turystyki oraz wpływ globalizacji na system organizacji obsługi ruchu turystycznego. Na tym tle 
przedstawione zostały cele i treści współczesnej turystyki.
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hanna zawistowska
Ocena wpływu członkostwa w Unii Europejskiej na rozwój turystyki w Polsce

W maju 2014 r minie 10 lat od czasu uzyskania przez Polskę członkostwa UE. Ten jubileusz skłania do dokonywania 
ocen i podsumowań – wpływu członkostwa na rozwój poszczególnych dziedzin gospodarki, takich jak turystyka. 
Ocena wpływu, jaki uzyskanie przez Polskę członkostwa  UE miało dla rozwoju turystyki w Polsce jest trudna, z 
kilku powodów.  Przede wszystkim ze względu na złożoność turystyki,  w której  należy wyróżnić 3 podstawowe  
elementy – są nimi: turyści, przedsiębiorstwa turystyczne  i  walory  turystyczne - zatem ocena powinna odnosić 
się do każdego z tych elementów. Po drugie ze względu na silne powiązanie turystyki z  innymi dziedzinami takimi 
jak: transport, ochrona konkurencji i konsumentów, ochrona środowiska przyrodniczego i kulturowego i wiele 
innych. Zmiany, które w nich nastąpiły na skutek uzyskania  przez Polskę członkostwa UE, miały istotne znaczenie 
dla  rozwoju turystyki. Po trzecie ze względu na fakt, że nie  jest możliwe,  precyzyjne  odróżnienie wpływu jaki 
na rozwój turystyki ma fakt, iż Polska jest członkiem UE od wpływu  na ten rozwój innych czynników, takich 
jak  np. kryzys gospodarczy. Celem prowadzonych przez autorkę badań  jest  ocena wpływu członkostwa UE na 
rozwój turystyki w Polsce. Dla realizacji tak określonego celu badawczego ocenie, poddane zostaną zmiany, jakie 
nastąpiły w wybranych dziedzinach, mających istotne znaczenie dla rozwoju  turystyki takich jak: formalności 
graniczne, formalności  związane  z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w turystyce, 
ochrona nabywców usług turystycznych, ochrona środowiska ( przyrodniczego i kulturowego). Dla realizacji 
założonego celu badawczego analizie poddane zostaną  materiały źródłowe,  a  w szczególności akty prawne i 
materiały źródłowe instytucji  i jednostek zajmujących się   ww. obszarami ( w Polsce i UE). W artykule zostaną 
przedstawione wyniki tej analizy. 

stefan bosiacki
O humanistyczne podejście do rozwoju gospodarki turystycznej

hanna Podedworna
Praca w sektorze turystyki 

W referacie zostanie przedstawiona specyfika sektora turystycznego jako sektora zatrudnienia i miejsca  pracy. We 
współczesnej gospodarce usług, do jakiej należy także turystyka, sektor ten tworzy  wiele miejsc pracy i stanowi  
ważny sektor zatrudnienia. Usługa turystyczna jest usługą specyficzną, co kształtuje charakter wykonywanej 
w tej sferze pracy. Interesujące jest więc przeanalizowanie, czym charakteryzują się miejsca pracy w sektorze 
turystycznym, na czym polega ich specyfika, jak oceniane są przez osoby, które te pracę wykonują? Jakie ryzyko 
społeczne jej towarzyszy? Jakie wady i zalety pracy w turystyce można wskazać, biorąc pod uwagę atrakcyjność, 
poziom oferowanych dochodów, pewność zatrudnienia, warunki pracy. Autorka odwoła się do dostępnych danych 
statystycznych GUS   i wyników dostępnych badań naukowych, aby zilustrować tezy referatu.   

włodziMierz banasik
Kapitał społeczny w realizacji turystyki na szczeblu lokalnym

Rozwój turystyki na obszarach wiejskich nie może się odbywać przy udziale tylko jednego czynnika. Wymaga 
on wielu elementów powiązanych ze sobą na zasadzie współdziałania, gdyż funkcjonowanie w systemie jest 
skuteczniejsze niż suma działań oddzielnych. W dobie gospodarki wolnorynkowej, która oparta jest na wiedzy, 
rozwój turystyki na obszarach wiejskich powinien być realizowany dzięki lokalnemu społeczeństwu, przez 
wykorzystanie lokalnej przedsiębiorczości, powiązań oraz chęci do współpracy, wspólnych działań. Wspólne 
działania mające na celu lokalny rozwój, wzajemne zaufanie mieszkańców i lokalnych władz, to główne 
zasoby wielu obszarów wiejskich. Są one niezwykle cenne w realizacji zadań w dziedzinie turystyki, nie tylko 
w organizacji lokalnego produktu turystycznego, ale też w tworzeniu wizerunku, dzięki któremu tworzy się 
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popyt na usługi turystyczne. Rozwój turystyki na obszarze lokalnym może być inicjowany i wspierany dzięki 
jednoczesnemu istnieniu infrastruktury turystycznej i para-turystycznej, walorów turystycznych, kapitału 
rzeczowego przedsiębiorstw oraz zasobu w postaci kapitału społecznego. To właśnie umiejętność efektywnego 
gospodarowania opartego na współistnieniu zaplecza społeczno-gospodarczego w dziedzinie turystyki i kapitału 
społecznego przynosi największe korzyści.

JuriJ nesteruk 
Nowoczesny rozwój Worochty i okolic na tle zmiany świadomości społecznej 

Uzdrowiskowe znaczenie Worochty w okresie międzywojennym znalazło swoje odzwierciedlenie w licznych 
ówczesnych źródłach pisanych, podobnie jak w późniejszych badaniach polskich i ukraińskich badaczy. Po wielu 
dekadach socjalistycznego systemu gospodarki centralnie sterowanej w ostatnich dwóch dekadach następuje 
ponowny rozwój Worochty i okolic. Usytuowanie na skrzyżowaniu kilka grup górskich (Gorgany, Czarnohora, 
Karpaty Pokucko-Bukowińskie) powoduje, że  Worochta wyróżnia się  bardzo dobrymi warunkami klimatycznymi, 
co  sprzyja rozwojowi tej miejscowości  jako uzdrowiska i centrum turystyki Karpat Wschodnich. W ostatnich 
dekadach postępuje zmiana zagospodarowania miasteczka i okolic, główną cechą tych zmian jest zmniejszenie 
liczby ludności zajmującej się gospodarka leśną oraz wypasem, a zwiększanie się ilości działań                w celu 
rozwoju warunków uzdrowiskowych. Dane te uzyskane są zarówno z prowadzonych przez autora referatu 
badań terenowych, tak i danymi statystycznych. Obserwacja tendencji w ostatnich latach przypomina czasy 
międzywojenne, kiedy znaczenia Worochty dla Czarnohory  było zbliżone do znaczenia Zakopanego dla Tatr.

Marcin Przychodzki
Wpływ inwestycji w odnawialne źródła energii na atrakcyjność turystyczną regionów- aspekty 
społeczne i prawne 

Za sprawą polityki klimatycznej Unii Europejskiej większość gmin w Polsce musi zmierzyć się z tematem 
budowy odnawialnych źródeł energii na swoim terenie i prowadzi postępowania administracyjne i planistyczne 
związanych z tymi inwestycjami. Z uwagi na politykę rządu, największym wsparciem cieszy się energetyka 
wiatrowa, dopiero w dalszej kolejności fotowoltaika, czy geotermia. Energetyka wiatrowa z uwagi na swój 
rozproszony charakter (do produkcji energii elektrycznej niezbędna duża ilość elektrowni by miała ona znaczenie 
dla całego systemu) i wielkość obiektów (tworzą one dominanty krajobrazowe na dużym obszarze) jest dzisiaj 
przedmiotem wielu protestów ze strony mieszkańców terenów wiejskich, które z racji typowo ruralnego 
charakteru i oddalenia od skupisk miejskich nie miały styczności z intensywną ekspansją przemysłową. Tego 
rodzaju inwestycje niewątpliwie wpływają na postrzeganie danego regionu i na ich atrakcyjność turystyczną, 
a także na atrakcyjność danego obszaru, jako miejsca do zamieszkania. Obecne regulacje prawne nie 
zawierają jednak odpowiednich narzędzi ani też kryteriów do oceny danego typu przedsięwzięć na krajobraz 
mimo ratyfikowania przez Polskę Europejskiej Konwencji Krajobrazowej z dnia 20 października 2000 r.  
Prawne aspekty procesu decyzyjnego określane są w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 
przedsięwzięcia (decyzja środowiskowa) wydawanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 
r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, ze zm.). Przepisy te w swoim założeniu mają 
zapewnić udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych (konsultacje społeczne), gdyż procesy 
inwestycyjne są bardzo często źródłem lokalnych konfliktów społecznych, a które dotyczą przede wszystkim 
energetyki wiatrowej.
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Gabriela kühn 
„Nie odwracaj wzroku!” – ochrona dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym w turystyce 

Według Światowej Organizacji Turystyki liczba turystów na świecie w 2012 roku po raz pierwszy przekroczyła 
miliard. Ruch turystyczny zwiększa się również w Polsce a wraz z większą swobodą podróżowania, rozwojem 
nowych technologii i pogłębiającymi się nierównościami społecznymi nasila się problem wykorzystywania 
seksualnego dzieci                     w turystyce. Problem ten dotyczy wszystkich regionów świata, nie tylko tych 
postrzeganych jako egzotyczne. W Polsce policja identyfikuje rocznie ponad 5 tys. dzieci pokrzywdzonych 
przestępstwem wykorzystywania seksualnego oraz kilkadziesiąt do kilkuset dzieci wykorzystywanych w 
prostytucji i dzieci-ofiar handlu. UNICEF szacuje, że około 2 mln dzieci rocznie staje się ofiarami różnych form 
wykorzystywania seksualnego na świecie. Niezrównoważony rozwój turystyki może mieć negatywny wpływ na 
bezpieczeństwo dzieci, dlatego należy zwrócić uwagę na stan przestrzegania praw dziecka i rozwiązania, które 
mogą zapobiec wykorzystywaniu seksualnemu dzieci w turystyce w perspektywie lokalnej  i globalnej. 

 • II SESJA:  Trendy społeczne i konsumenckie a podróże i turystyka- wymiar psychospołeczny i 
ekonomiczny (I)

MaGdalena kachniewska
Trendy społeczne i konsumenckie jako czynnik przeobrażeń rynku turystycznego

Konsumpcja pełni liczne funkcje psychologiczne (uspokaja, dowartościowuje, daje poczucie bezpieczeństwa), 
komunikacyjne (odróżnienie się lub naśladownictwo) oraz funkcję kategoryzacji samego siebie i swego 
otoczenia.  Zachowanie konsumenta podlega różnorodnym trendom społecznym i działaniom marketingowym 
usługodawców, a zarazem warunkuje zmiany po stronie podaży. Działanie tego mechanizmu nieobce jest 
także turystyce. Dotychczasowe sposoby kształtowania i promocji oferty turystycznej coraz częściej okazują 
się nieskuteczne w kontekście zmian następujących po stronie popytu  turystycznego. Kształtowanie polityki 
marketingowej przedsiębiorstw turystycznych opartej na tzw. masowej indywidualizacji (mass customization) 
współcześnie nie pozwala na tworzenie ani utrzymanie przewagi konkurencyjnej. Turystyka, coraz silniej 
przenikająca wszelkie dziedziny życia (wypoczynek, podróże biznesowe, zdrowotne, edukacyjne, wyjazdy 
związane z uprawianiem sportu, rozwojem osobistym, realizacją pasji i zainteresowań) w tej samej mierze, co 
inne formy konsumpcji, ulega trendom występującym po stronie popytu a jednocześnie odpowiada im poprzez 
właściwy sposób organizacji podaży. Identyfikacja najważniejszych współczesnych trendów społecznych i 
konsumenckich umożliwia formułowanie nowego paradygmatu efektywności marketingowej przedsiębiorstw i 
regionów turystycznych. 

bolesław iwan
Uwarunkowania społeczne i ekonomiczne turystyki konferencyjno-kongresowej                      

Globalizacja gospodarki światowej zdeterminowała powstanie nowych rodzajów turystyki,  m. in. turystyki 
biznesowej. Rozwój turystyki biznesowej spowodował rozwój                w XXI wieku niezwykle ważnego „przemysłu” 
na świecie, tzn. turystyki związanej                        z działalnością zawodową. Dlatego turystyka biznesowa 
powszechnie określana jest terminem  „podróże służbowe”. Podróże służbowe są ważnym instrumentem 
działalności marketingowej przedsiębiorstw i innych organizacji oraz narzędziem zarządzania kapitałem ludzkim. 
Rozwój turystyki biznesowej doprowadził z kolei do wyodrębnienia się różnych form turystyki                    o charakterze 
podróży służbowych. Wśród nich należy wymienić m. in. – turystykę kongresowo – konferencyjną, targowo – 
wystawienniczą, korporacyjną, motywacyjną itp. Celem niniejszego opracowania jest analiza uwarunkowań 
społeczno – ekonomicznych rozwoju turystyki konferencyjno-kongresowej, jako ważnego segmentu turystyki 
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biznesowej. Do uwarunkowań determinujących rozwój turystyki konferencyjno-kongresowej, anumerycznie 
zalicza się – globalizacja rynku i gospodarki światowej, rozwój handlu międzynarodowego, ułatwienia w 
przepływie osób i kapitału oraz towarów i usług, członkostwo Polski w UE, rosnące potrzeby bezpośrednich  
spotkań naukowców i ekspertów różnych dziedzin nauki i gospodarki, mimo rozwoju nowoczesnych technologii w 
dziedzinie komunikacji elektronicznej.               

Joanna wyleżałek
Psychospołeczne i ekonomiczne uwarunkowania posiadania drugich domów przez 
mieszkańców miast w Polsce - ekonomiczny pragmatyzm czy nostalgia za naturą?

Fenomen posiadania drugich domów przez mieszkańców miast rozpatrywany jest  w literaturze przedmiotu 
przede wszystkim z perspektywy znaczenia drugich domów dla rozwoju obszarów wiejskich.  Rozpatrywane 
są tu takie kwestie jak rozwój infrastruktury technicznej wsi, zmniejszenie procesu depopulacji w związku ze 
stwarzaniem nowych miejsc pracy, wzrost zamożności  mieszkańców etc. Pomimo, że zagadnienia te są bardzo 
istotne autorka referatu podejmuje próbę znalezienia odpowiedzi na zupełnie inne pytania, pytania związane  z 
rzeczywistą motywacją mieszkańców miast do zakupu drugich domów poza aglomeracjami miejskimi. W wielu 
rejonach Polski powstają wręcz enklawy drugich domów. Do miejsc takich należy między innymi Kamińsko w 
gminie Przystajń w woj. śląskim, gdzie autorka prowadziła badania pilotażowe do swojego szerszego projektu. 
Analizując sytuację zastaną autorka zakłada, że żyjąc w świecie zdominowanym przez „ideę” konsumpcjonizmu 
decyzje o zakupie drugiego domu  mogą mieć wymiar czysto pragmatyczny, ale z drugiej strony wyraża nadzieję 
,że motywacja ta wynika z chęci powrotu człowieka do natury, do jego naturalnego środowiska. Wykluczyć nie 
można, że obydwa typy motywacji wzajemnie się przenikają. Czy jesteśmy zatem bardziej pragmatyczni czy 
romantyczni? Jakie plany wiążą się z zakupem drugiego domu i czym naprawdę umotywowane są decyzje  o takiej 
inwestycji. Próba odpowiedzi na powyższe pytania stanowi przedmiot podjętych rozważań.

GrzeGorz bieńczyk
Podróże i wędrówki ekstremalne istotnym elementem turystyki współczesnej

Motywy podejmowania podróży i wyjazdów poza miejsce zamieszkania zmieniały się w perspektywie czasowej. 
Przełom XX i XXI w. to dynamiczny wzrost liczby osób uprawiających turystykę aktywną i ekstremalną w 
coraz bardziej dynamicznej formie. Wyjazdy aktywne i ekstremalne są obecnie trzecim co do popularności 
składnikiem ofert turystycznych. Celem referatu jest dokonanie charakterystyki tej aktywności jaką jest turystyka  
ekstremalna. Dokonana zostanie analiza motywów uprawiania „turystyki ekstremalnej” oraz podjęta próba jej 
zdefiniowania. Scharakteryzowane zostaną również najczęściej uprawiane formy tej turystyki oraz przedstawiony 
zarys psychospołecznych uwarunkowań aktywności ekstremalnej. 

krzysztof Prendecki
Kibice i pseudokibice – turyści specyficzni 

Kibice są interesującym tematem badawczym. Ulęgają przemianom, a ich zachowania są niepokojące, 
wielobarwne, szokują i fascynują. Należy też zauważyć, że widowiska sportowe wymagają od ich uczestników, 
niejednokrotnie przemieszczania się do innego miasta czy kraju. Mamy na myśli  największe imprezy sportowe 
na świecie (Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej). Główną 
motywacją wyjazdową staje się przeżycie emocji, podczas przebywanie na arenach sportowych.  Na szczególną 
uwagę zasługują fani piłkarscy którzy za swoimi drużynami klubowymi potrafią udać się w wielodniowe 
podróże na terenie własnego kraju bądź kontynentu. Narodziła się nowa moda: groundhopping, w dosłownym 
tłumaczeniu chodzi o „skakanie po boiskach” lub ujmując rzecz bardziej ogólnie, turystyka stadionowa. Niestety 
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nie tylko spokojni kibice korzystają z różnych środków transportu, ale również chuligani. Ich najbardziej interesują 
wydarzenia „pozaboiskowe”. Ich wyjazdy na mecze, to niejednokrotnie zakłócony porządek publiczny, zniszczone 
mienie publiczne i prywatne, czy wręcz zagrożenie zdrowia osób postronnych.

katarzyna MaJcher- wiśnioch
Wymiar psychospołeczny i ekonomiczny podróżowania i turystyki dzieci z rodzin ubogich

Autorka artykułu upatruje w turystyce szansy na profilaktykę społecznej patologii dzieci z rodzin ubogich, 
które w sposób szczególny narażone są na negatywne społeczne wpływy. W tym kontekście rozpatrywany jest 
wymiar psychospołeczny podróżowania                           i turystyki dzieci. Socjologicznie patologia to stan 
zakłócenia równowagi społecznej charakteryzujący się osłabieniem więzi społecznych, społecznego systemu 
normatywnego i aksjologicznego oraz osłabieniem i rozregulowaniem mechanizmów kontroli społecznej. 
Turystyka, jako specyficzna forma aktywności człowieka może niwelować niepożądane wpływy środowiska w 
którym przebywa dziecko już przez sam fakt jego chwilowej izolacji od społecznego otoczenia w którym wzrasta. 
Dodatkowe walory, które niesie ze sobą podróżowanie - poznawanie nowych miejsc, poczucie wspólnotowości ze 
względu na  przeżywanie wspólnych doświadczeń i wzruszeń, stanowią niezaprzeczalny atut  turystyki w procesie 
wychowawczym, czy nawet resocjalizującym. Dodatkową kwestią, którą autorka porusza są ekonomiczne 
uwarunkowania podróżowania dzieci z rodzin ubogich, które najczęściej stanowią barierę nie do przejścia…

 • III SESJA:  Trendy społeczne i konsumenckie a podróże i turystyka- wymiar kulturowy (II)

andrzeJ wóJtowicz
Pielgrzymki religijne: wędrówki do źródeł mocy

Pielgrzymka jest podróżą w zaprzeczeniu jej zwykłych znaczeń. Jest wędrówką religijną. Wędrówka  religijna jest 
pelegrinatio . Wędrówki, łac. pelegrinationes   są dobrowolnym opuszczeniem jakiegoś miejsca stałego, jakiejś 
struktury w podążaniu ku miejscom świętym, w stronę głosu i mocy sacrum. Gdy sacrum mówi o przeznaczeniu 
drogi, wędrówka realizuje tropy obietnicy. Tak wędruje Abraham, z Ur do Ziemi Obiecanej. Judaizm jest religią 
obietnicy, pielgrzymki w stronę przeznaczenia. Podobnie chrześcijaństwo, katolickie i ortodoksyjne. Islam 
ustanawia pielgrzymkę jednym z pięciu swych filarów, obok wyznania wiary, dobroczynności, postu, modlitwy. 
Pielgrzymki w islamie, jakkolwiek różne - hadżdż , pielgrzymka do Mekki, umra,mniejsza pielgrzymka do Mekki, 
ziara, pielgrzymka do grobów świętych islamu to praktyka kultowa i rytualna związana z wędrówką  do centralnych 
miejsc aktywności Mahometa i  innych ważnych bohaterów  islamu. Pielgrzymka w islamie jest źródłowym kultem 
i podstawą  jego rytu, aktualizacją pierwotnego wezwania do wierności. Islam znaczy wierność, poddanie się 
Bogu. Pielgrzymki świeckie, jak do mauzoleum Lenina w Moskwie czy do miejsc pochówku bądź innych miejsc 
związanych z gwiazdorami kultury masowej , polityki, kultury, itp., imitują mahometańską ziara. Bądź wierny – idź!: 
– to ich zaprzeczenie, jak u Herberta. Pielgrzymka religijna jest toposem kultury. Pielgrzymka świecka eksploruje 
więzi  z bohaterem, czyni go centrum jakiejś więzi społecznej, odtwarzania tożsamości poprzez reaktywacje jej 
ikonicznie uosobionego źródła. Lenin, jak Presley czy inny bohater w roli idola jest oczywiście wiecznie żywy. 
Kultury masowe znają pielgrzymki idololatryczne, nieustanne bałwochwalstwo w służbie tożsamości społecznej. 
Fenomen pielgrzymek idololatrycznych jest zjawiskiem względnie nowym. Należy do epoki nowoczesności. 
Buddyzm, hinduizm są religiami pielgrzymek regeneracji, ku miejscom odzyskiwania mocy. Pielgrzymki obietnicy 
i pielgrzymki regeneracji mocy wielokrotnie  nakładają się  na siebie, choć programowo są typami odmiennymi. 
Wędrówka wedle obietnicy  jest dobrowolnym wygnaniem, tułaczką, błądzeniem. Wędrówka wedle regeneracji 
jest zaprzeczeniem  wygnania. Jest powrotem z wygnania. Powrotem z miejsca lub czasu, gdzie i kiedy nie mówi 
jakieś sacrum. Pielgrzymka jest powrotem do ojczyzny. Ojczyzna jest terytorium mowy sacrum.
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zyGMunt kruczek
W pogoni za egzotyką – między szokiem kulturowym a globalnym kiczem. Współczesne 
dylematy turystyki egzotycznej

Turystyka egzotyczna to jeden z najszybciej rozwijających się segmentów rynku turystycznego. Od innych 
wyjazdów odróżnia ją motyw poznawanie odmiennych, egzotycznych dla podróżnika kultur w najczęściej 
odległych miejscach docelowych. W artykule dokonano analizy motywów wyjazdów, oceniono głównych 
organizatorów oraz kadrę pilotów obsługujących egzotyczne podróże. Omówiono kwalifikacje pilota jako 
pośrednika międzykulturowego. Wskazano na problemy poszukiwania autentycznych doznań odmienności 
kulturowej w globalizującym się świecie ponowoczesnym.  Komercyjne  wyprawy egzotyczne  oferują coraz 
częściej  spreparowane na użytek turystów inscenizacje wydarzeń, kiczowate pamiątki, itp.  Podano jako studium 
przypadku przykłady złych i dobrych praktyk. 

karolina buczkowska
Osoby niepełnosprawne jako pełnoprawni turyści kulturowi

Współczesny świat stawia różne wyzwania przed zamieszkującymi go ludźmi, także w zakresie dalszego 
przekraczania podróżniczych barier (dalej, wyżej, szybciej, dogłębniej…). W przypadku osób niepełnosprawnych 
te bariery są jednak zupełnie inne (osobom zdrowym wydające się bardziej przyziemnymi) i jest ich bardzo dużo, 
lecz osoby te mimo to chcą je pokonywać i aktywnie w turystyce uczestniczyć. Specyficznym rodzajem turystyki 
jest kulturowa, która stawia przed turystami wiele wyzwań i wymagań – czy turyści niepełnosprawni są w stanie 
im podołać? W związku z faktem, że na ten temat nie powstała jeszcze żadna publikacja, w swym artykule autorki 
mają zamiar zaprezentować profil takiego turysty, odnosząc się w nim zarówno do turystów niepełnosprawnych 
ruchowo, jak i intelektualnie. Ma to na celu pokazanie, że żadna dysfunkcja nie musi być i nie powinna być 
przeszkodą w poznawaniu innych kultur i zjawisk kultury poprzez podróż.

halina Makała 
Kultura żywieniowa narodów jako produkt turystyczny

Zainteresowanie żywnością różnych grup narodowościowych, kulturowych, religijnych i społecznych jest 
wynikiem popularyzacji turystyki, ruchów migracyjnych ludności, jak też coraz szybciej postępującej komunikacji 
mię-dzyludzkiej. Tradycje kulinarne są ważnym elementem dziedzictwa kulturowego kraju, a kuchnia lokalna 
odgrywa ogromną rolę w promocji każdego regionu. Celem prezentowanego opracowania jest charakterystyka 
oraz analiza kultury żywieniowej i dziedzictwa kulinarnego narodów jako produktu turystycznego. W opracowaniu 
dokonana zostanie  syntetyczna charakterystyka istoty turystyki i turystyki kulinarnej, podjęto próbę wskazania 
ważniejszych kulturowych uwarunkowań  i specyfiki kuchni wybranych narodów, jako atrakcyjnych miejsc 
destynacji turystycznej. Omówione zostaną  elementy wybranych kultur pod kątem ich turystycznych walorów 
przyrodniczych i antropogenicznych oraz kulinarnych. Autorka wskazuje, iż preferowanie kuchni regionalnej przez 
turystów stanowi ważną szansę kultywowania lokalnego i regionalnego dziedzictwa kulinarnego. 
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Joanna Marczak, aleksandra sMoGorzewska
Podróż jako ucieczka od otaczającej rzeczywistości społecznej. Emigracja Polaków w XX wieku

Podróże emigracyjne Polaków w XX wieku bardzo często były formą ucieczki od rzeczywistości otaczającej ludzi. 
Czynniki je wywołujące to między innymi wojny i ich następstwa, prześladowania polityczne i religijne, jak również 
niestabilność polityczna, łamanie praw człowieka czy niewydolność systemu gospodarczego. Skala zjawiska 
emigracji była w ubiegłym stuleciu nad wyraz niespotykana. Autorki przybliżą motywy emigracji Polaków oraz 
czynniki „wypychania i przyciągania” towarzyszące podejmowaniu decyzji o ucieczce z Ojczyzny.

 • IV SESJA:  Turystyka i podróże a ewolucja mody i obyczajów

krzysztof troJanowski
Nad morze po słońce i relaks. Ewolucja mody i obyczajów plażowych w I połowie XX wieku 

Wypoczynek nad wodą, jako zjawisko kulturowe i popularna forma spędzania wolnego czasu, znakomicie obrazuje 
przemiany cywilizacyjne. Moda i plażowy savoir-vivre mogą stanowić fascynujące źródło informacji na temat 
modernizującego się społeczeństwa i przełamywania obyczajowych tabu dotyczących stosunku do ciała i higieny. 
Od końca XIX w. do lat 60. XX w. strój plażowy, zarówno damski jak i męski, przeszedł ogromną metamorfozę: od 
wełnianych pantalonów i sukienek, poprzez jednoczęściowe trykotowe kostiumy z nogawkami i piżamy plażowe, 
po dwuczęściowe kostiumy z bawełny i wreszcie skąpe bikini zaprojektowane przez Louis Réarda  w 1946 r. Coraz 
wygodniejsze kostiumy kąpielowe, zmieniający się stosunek do opalania i bogata oferta plażowych akcesoriów 
(leżaki, kosze, parawany, sprzęt sportowy, kosmetyki) sprawiały, że plaża stawała się ulubionym miejscem 
wakacyjnej rozrywki i nieskrępowanego konwenansami wypoczynku dla coraz szerszych mas społecznych. 

Marcin skibicki
Francuski plakat turystyczny Art Déco 

Zakończenie I Wojny Światowej rozpoczyna we Francji okres, który zwykło nazywać się „les années folles”, szalone 
lata. Paryżanie oddają się uciechom w licznych klubach, kawiarniach w okolicach Montparnasse i Montmartre, 
Paryż jest przesiąknięty atmosferą musichallowych sal, przywiezionej wprost ze Stanów Zjednoczonych mody 
na wszystko, co „czarne” za sprawą charlestona, jak również jazzu granego w klubach na skrzyżowaniu Vavin-
Raspail-Montparnasse. Obrazu „szalonych lat” dopełnia moda na uprawianie sportów, zwłaszcza tenisa i golfa, 
uwielbienie dla automobili, a podróżowanie staje się coraz popularniejsze dzięki rozwiniętej sieci kolejowej. Jest 
rzeczą oczywistą, że wzrastającej konsumpcji towarzyszyć musiał plakat, przeżywający wówczas swoje złote lata. 
Plakat francuski tego okresu, w odróżnieniu od plakatu angielskiego, który najczęściej pochodził bezpośrednio 
od reklamodawcy, cieszył się stosunkową wolnością powstawiania, stąd lata międzywojenne naznaczone są 
indywidualnościami, które trwale wpisały się w historię plakatu doby Art Déco.(…). W niniejszym artykule 
przedstawiony zostanie zarys pojawiających się wówczas koncepcji w turystycznym plakacie reklamowym. Artykuł 
dotyczy zwłaszcza plakatów Rogera Brodersa, jednego z czołowych twórców francuskiego plakatu turystycznego, 
którego dzieła o uproszczonej stylizacji do dziś wzbudzają entuzjazm     i uznanie. W analizie dorobku graficznego 
tego okresu nie może zabraknąć m.in. Adolpha Mourona Cassandra, ojca francuskiego plakatu kubistycznego, 
który pomimo tego, że w swoich pracach reklamował głównie środki transportu, pozostawił po sobie takie 
wspaniałości jak abstrakcje na tematy turystyczne jak „Italia”, czy „Ecosse”.  
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aGnieszka MaJ
Moda na szczupłą sylwetkę. Wczasy odchudzające w perspektywie socjologicznej

W wystąpieniu dokonany zostanie przegląd ofert internetowych wczasów odchudzających, z perspektywy 
socjologicznej. Za sprawą mody na szczupłą sylwetkę, jaka ogarnia coraz szersze rzesze Polaków, ta forma 
wypoczynku zyskuje obecnie na popularności. Bez względu na płeć, wiek czy stan posiadania, dbałość o smukłą 
linię staje się synonimem dobrze wypełnionego obowiązku: troski o własne zdrowie oraz podążania za wzorcem 
atrakcyjności. Podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytanie, czy wizję szczupłego ciała jako ideału atrakcyjności 
i zdrowia wykorzystuje się jako zachętę do skorzystania z tej formy wypoczynku. Dokonany zostanie również 
przegląd tego, jak konstruowana jest oferta wczasów odchudzających: co się na nią składa, czym ośrodki 
turystyczne starają przyciągnąć turystów i wyróżnić wśród innych. Przedmiotem zainteresowania autorki będzie 
również to, jaki rodzaj doświadczenia kulturowego oferują wczasy odchudzające i skąd się bierze ich popularność  
w Polsce w kontekście ogólnoświatowej tendencji rozwoju tak zwanej „turystyki wellness”, stanowiącej część 
gałęzi określanej mianem „turystyki medycznej”. Zasygnalizowane zostaną  też narodziny nowego rodzaju 
„aktywnego kuracjusza”, który w procesie odchudzania czynnie angażuje się w pracę nad sobą, która  obejmuje 
nie tylko kształtowanie sylwetki, ale też zmianę sposobu myślenia o sobie samym.

Monika sosnowska, sylwia Januszewicz
Podróże realne i wirtualne a uwarunkowania rynku mody, czyli kreowanie globalnego gustu a 
tradycjonalizm kultur lokalnych

Silny wpływ tradycjonalizmu kultury lokalnej na nieustannie warunkujący się rynek mody sprawił, że jego 
elementy zostały wcielone w życie i mają na celu sprostać wymaganiom klientów. Zostały one rozpowszechnione 
przez człowieka znajdującego się w ciągłej podróży - realne, rzeczywistej i wirtualnej, nierzeczywistej. Poprzez 
ową kolej rzeczy tworzy się globalna kultura, która zapoczątkowuje powstanie globalnego gustu. Celem procesu 
jest ujednolicenie mody i kultury do stanu uniwersalnego dla większości obywateli. Czy jednak sytuacja ta będzie 
właściwa? Co stanie się z indywidualizmem człowieka? Czy kultura lokalna całkowicie zaniknie? Oto pytania na 
które będą się starały odpowiedzieć autorki artykułu.

Paulina Goździak, katarzyna filiPowicz
Wpływ masowego przemieszczania się ludzi w społecznej przestrzeni na twórczość 
współczesnych kreatorów mody

Artykuł poświęcono tematyce wpływu masowego przemieszczania się ludzi w przestrzeni społecznej na 
współczesnych kreatorów mody. Analizie poddano czynniki  mające wpływ na zmianę roli współczesnych 
kreatorów mody. Rozważano cztery możliwie sytuacje twórcze: kreatora jako nadawcę i odbiorcę mody oraz 
współczesnego konsumenta w roli odbiorcy i twórcy mody. Podjęte rozważania  doprowadziły do wniosku, że 
tradycyjna rola kreatora, podobnie jak tradycyjna rola mody odeszła bezpowrotnie.




