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VII  OLIMPIADA  WIEDZY  O  TURYSTYCE 
 

       Serdecznie zapraszamy uczniów i nauczycieli szkół średnich zainteresowanych turystyką do udziału  
w Olimpiadzie Wiedzy o Turystyce w roku szkolnym 2019/2020.  
       Siódma edycja Olimpiady realizowana będzie pod hasłem „Turystyka literacka i filmowa”. Ta forma 
turystyki kulturowej jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się od początku XXI w. Jej celem są miejsca  
i obiekty związane z życiem oraz działalnością twórców, a także uwiecznione w ich opracowaniach plenery. 
Polega ona na poznawaniu miejsc związanych z dziełami literackimi i filmowymi, podążaniu śladami ich 
fikcyjnych lub rzeczywistych bohaterów.  
       Na turystykę tą może składad się także zwiedzanie byłych i obecnych domów oraz muzeów pisarzy  
i poetów (żyjących, nieżyjących), prawdziwych i wymyślonych obiektów opisywanych w literaturze (pięknej,  
faktu) oraz miejsc nawiązujących do postaci i wydarzeo literackich, a także odwiedzanie plenerów znanych  
z ekranu, podróże śladami gwiazd filmu (aktorów, reżyserów) i ich dzieł, ponadto czynny i bierny udział  
w plenerowych inscenizacjach, spektaklach teatralnych czy warsztatach. Takie podróże turystyczne śladami 
wielkich twórców literatury i filmu oraz ich dzieł, stwarzają okazję do głębszej refleksji i osobistego 
przeżywania utworów, a także realizują cele dydaktyczne.  
      Organizatorzy pragną zainteresowad uczestników Olimpiady potencjałem turystyki literackiej i filmowej, 
zarówno w Polsce, jak i na świecie. W jego skład wchodzą m.in. muzea literackie i biograficzne, domy pisarzy  
i poetów, szlaki tematyczne, centra i imprezy literackie, wydarzenia filmowe, miejscowości posiadające swój 
mit literacko-filmowy, plenery filmowe i telewizyjne, uwiecznione w filmie lub w książce obiekty, pomniki, 
tablice pamiątkowe, nagrobki, epitafia znanych twórców, miejsca urodzin, życia, pracy i śmierci pisarzy oraz 
poetów, słynnych gwiazd dużego i małego ekranu, reżyserów, operatorów filmowych.  
       Ideą Olimpiady jest zmotywowanie uczestników do odkrywania i docierania w określone miejsca związane 
w różnorodny sposób z dziełami literackimi i filmowymi oraz z ich twórcami. Podczas etapu centralnego  
VII Olimpiady Wiedzy o Turystyce zadaniem uczestników będzie zaprezentowanie potencjału turystyki 
literackiej i filmowej, a także wskazanie na możliwości wykorzystania różnorodnych zasobów do rozwoju tej 
formy turystyki. 

 
 
Literatura dodatkowa: 

1. Czapioska W., 2000, Magiczne miejsca literackiej Europy, Wyd. „Europa”, Wrocław. 
2. Szymaoski M., 2010, Polska na filmowo. Gdzie kręcono znane filmy i seriale, MJ Media, Poznao. 
3. Zmyślony P., 2001, Literatura jako podstawa tworzenia produktu turystycznego, [w:] „Problemy Turystyki”, nr 1-2. 
4. Bernat S., 2016, Film i turystyka filmowa a krajobraz, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, Nr 34, s. 85-101; 

http://www.cultural-landscape.us.edu.pl/images/seria/34/5.bernat_tf.pdf 
5. Sobiepanek-Szczęsna K., 2014, Turystyka filmowa – jak to działa?, Dziennik Turystyczny, Nr 6/2014; 

http://dziennikturystyczny.pl/2014/06/turystyka-filmowa/ (20-06-2014)  
6. Stasiak A., 2009, Turystyka literacka i filmowa, [w:] K. Buczkowska, A. Mikos von Rohrscheidt (red.), Współczesne 

formy turystyki kulturowej, t. 1, Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu, Poznao, s. 223-
265. http://turyzm.edu.pl/files/stasiak/TURYSTYKA%20LITERACKA%20I%20FILMOWA.pdf 

7. Tucki A., Turystyka filmowa – wybrana problematyka badawcza, Barometr regionalny, t. 14, nr 2, s. 141-146. 
http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br44_14tucki.pdf 

8. Zmyślony P.,  Film i literatura jako podstawa produktów turystycznych,  Problemy Turystyki XXIV (1-2), 21-32; 
https://turystykawmiescie.files.wordpress.com/2015/12/zmyslony_2001_literatura_jako_podstawa_produktu_tur
ytsycznego.pdf 

Wybrane strony internetowe poświęcone turystyce literackiej i filmowej, np. www.fotokultura.com.pl (Literacko-filmowa 
mapa Polski), www.movie-locations.com, www.polskanafilmowo.pl 
http://turystykakulturowawswiecie.prv.pl/wybrane-rodzaje-turystyki-kulturowej/13-turystyka-literacka.html 
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Olimpiada została wpisana na listę olimpiad Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

Udział w Olimpiadzie daje możliwośd: 

 sprawdzenia wiedzy i umiejętnośd potrzebnych do pracy w branży turystycznej, 
 poszerzania zainteresowao w zakresie turystyki,  
 zwolnienia finalistów Olimpiady z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 

technik obsługi turystycznej (części pisemnej kwalifikacji T 13 i T 14 w zawodzie Technik obsługi 
turystycznej (Dz. U. z 2012 r. poz.7, ze zm. oraz  części pisemnej kwalifikacji TG 14 i TG 15 w zawodzie 
Technik obsługi turystycznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 622, ze zm.) (Komunikat Ministra Edukacji Narodowej z  
18 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranym 
przedmiotem lub dziedziną wiedzy z dnia 24 września 2018 r.). 

 przyjęcia laureatów Olimpiady na wyższe uczelnie z pominięciem postępowania konkursowego (nie 
zwalnia z rekrutacji kandydata). 

 
 

Terminarz: 
 
 zgłoszenie szkoły do udziału w Olimpiadzie poprzez przesłanie Formularza zgłoszenia szkoły do VII 

Olimpiady Wiedzy o Turystyce – do 15 października 2019 r.  

 etap szkolny – od 30 września 5 listopada 2019 r.  
(przesłanie Protokołu z eliminacji szkolnych VII Olimpiady Wiedzy o Turystyce do 12 listopada 2019 r.) 

 etap okręgowy –  8 stycznia 2020 r. 

 etap centralny – od 1 kwietnia do 4 kwietnia 2020 r. 
 
 
Dokumenty Olimpiady Wiedzy o Turystyce znajdujące się na stronie www.turyzm.edu.pl w zakładce 
Olimpiada: 
 Formularz zgłoszenia szkoły do VII Olimpiady Wiedzy o Turystyce 
 Protokół z eliminacji szkolnych VII Olimpiady Wiedzy o Turystyce  
 Regulamin Olimpiady Wiedzy o Turystyce od 2019 r. 

 
 
Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierowad na: 
 owotur@gmail.com lub  mariola.milewska@geo.uni.lodz.pl 

 

 

Z przyjemnością informujemy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej przyznało Instytutowi Geografii Miast i 

Turyzmu Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego dotację na przeprowadzenie Olimpiady 

Wiedzy o Turystyce na lata szkolne 2019/2020, 2020/2021 oraz 2021/2022. 
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