
P r o g r a m  

07 października 2015 r .  (środa)  
10.00-13.00  – rejestracja, zakwaterowanie 
13.30-14.30  – obiad 

14.30-16.20  – I sesja referatowa 
Turystyka aktywna i specjalistyczna w ujęciu teoretycznym, moderacja dr hab. Sławoj Tanaś 

 Turystyka aktywna – zagadnienia terminologiczne i klasyfikacje, dr Justyna Mokras-Grabowska (Uniwersytet 
Łódzki) 

 Różnorodność pojęć w zakresie aktywnego uprawiania turystyki, dr hab. Krzysztof Kaganek (AWF Kraków) 

 Znaczenie i zakres turystyki: kwalifikowanej, specjalistycznej, aktywnej i usportowionej w ujęciu historycznym, 
dr Barbara Pisarska (Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie) 

 Czy turystyka może nie być aktywna? O potrzebie podziałów i klasyfikacji w turystyce, prof. nadzw. dr hab. 
Bogdan Włodarczyk, dr Andrzej Stasiak (Uniwersytet Łódzki) 

 Karkonosze a polski model turystyki górskiej, prof. nadzw. dr hab. Jacek Potocki (Uniwersytet Ekonomiczny 
we Wrocławiu) 

 Dyskusja 
16.20-16.50  – przerwa kawowa 

16.50-18.45  – II sesja referatowa  
Instytucjonalne aspekty turystyki aktywnej i specjalistycznej, moderacja prof. nadzw. dr hab. Bogdan Wło-
darczyk 

 Turystyka aktywna środkiem czy celem w Towarzystwie Tatrzańskim, Polskim Towarzystwie Krajoznawczym 
 i Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym, mgr Jolanta Śledzińska (Zarząd Główny PTTK) 

 Rola i znaczenie organizacji międzynarodowych w krzewieniu idei oraz rozwoju turystyki aktywnej i specjali-
stycznej, prof. nadzw. dr hab. Wiesław Alejziak (Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kiel-
cach) 

 Polskie parki narodowe jako obiekty zainteresowania turystycznego, dr Józef Partyka (Ojcowski Park Naro-
dowy) 

 Wychowanie do turystyki poprzez zdobywanie kwalifikacji na przykładzie działalności Związku Harcerstwa 
Polskiego, mgr Aleksandra Mroczek-Żulicka (Uniwersytet Łódzki) 

 Wyzwania przed turystyką jeździecką w Polsce, prof. nadzw. dr hab. Marek Witold Kozak (Uniwersytet War-
szawski, EUROREG) 

 dyskusja 
19.15  – wspólny spacer nad Mały Staw do schroniska PTTK „Samotnia”  
19.30  – kolacja z zespołem „Byle do góry & Labolare” 

08 października 2015 r .  (czwartek)  
8.00-9.00  – śniadanie 

9.00-10.40  –III sesja referatowa 
Problemy i uwarunkowania turystyki aktywnej i specjalistycznej, moderacja dr Józef Partyka 

 Turystyka „zorientowana na przestrzeń” – specyfika, rozwój, przemiany, mgr Piotr Rzeńca (Uniwersytet Łódzki) 

 Prawne uwarunkowania turystyki górskiej – czy istnieje potrzeba zmian? dr Dominik Wolski (Górnośląska 
Szkoła Handlowa w Katowicach) 

 Turystyka kwalifikowana – od idei do praktyki. Przykład turystów odwiedzających Tatrzański Park Narodowy, 
dr Justyna Mokras-Grabowska (Uniwersytet Łódzki) 

 Wielka Pętla Wielkopolski, mgr Andrzej Kaleniewicz (Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego) 

 Turystyka aktywna w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, mgr Henryk Bałut (Zespół 
Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego) 

 Co w ziemi piszczy, czyli krajoznawcze aspekty geoturystyki, dr Szymon Bijak (Komisja Krajoznawcza ZG 
PTTK) 

 dyskusja 
10.40-11.00  – przerwa kawowa 



11.00-12.10  – IV sesja referatowa 
Formy turystyki aktywnej i specjalistycznej, moderacja dr Andrzej Stasiak  

 Turystyka żeglarska, prof. nadzw. dr hab. Marek Nowacki (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu) 

 Turystyczne szlaki kajakowe – wybrane zagadnienia, dr Krzysztof Piotrowski (Uniwersytet im. Adama Mickie-
wicza w Poznaniu) 

 Nurkowanie jako forma turystyki aktywnej i jej wpływ na środowisko przyrodnicze, dr Marta Kisiel (Państwowa 
Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim) 

 Formy turystyki aktywnej i ekstremalnej na terenie RDLP Gdańsk, mgr Zbigniew Popławski (Regionalna Dy-
rekcja Lasów Państwowych w Gdańsku) 

 dyskusja 
12.10-12.30  – przerwa 

12.30-13.30  – V sesja referatowa 
Formy turystyki aktywnej i specjalistycznej, moderacja dr Justyna Mokras-Grabowska 

 Skoki spadochronowe z perspektywy uczestnika – forma turystyki aktywnej czy ekstremalnej rekreacji?  
dr Joanna Kowalczyk-Anioł, mgr Paweł Cieśliński (Uniwersytet Łódzki) 

 Możliwości uprawiania turystyki rowerowej na obszarze Sudetów – wybrane przykłady, dr Mateusz Rogowski 
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) 

 Koncepcja Nordic Walking Park jako sposób promocji turystyki aktywnej i usportowionej na przykładzie Nordic 
Walking Park Podkarpacie Centrum, dr Małgorzata Skulimowska, dr Marcin Warchoła (Państwowa Wyższa 
Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu) 

 dyskusja 
13.45-14.30  – obiad 
14.30-20.00  – warsztaty terenowe w Karkonoskim Parku Narodowym (trasy o różnym stopniu trudności) 
20.00  – uroczysta kolacja „Z piosenką na turystycznym szlaku” 

09 października 2015 r .  (piątek)  
8.00-9.00  – śniadanie 
9.00-10.30  – VI sesja referatowa  
Organizacja turystyki aktywnej i specjalistycznej, moderacja mgr Jolanta Śledzińska 

 Turystyka aktywna czy specjalistyczna dla seniorów? – mgr Maciej Maśliński (Komisja Krajoznawcza ZG 
PTTK) 

 Uwarunkowania i rozwój turystyki aktywnej i kwalifikowanej dla młodzieży ponadgimnazjalnej na przykładzie 
miasta Wągrowca, dr Olga Smoleńska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) 

 Organizacja turystyki aktywnej i kwalifikowanej dla określonych grup społecznych na przykładzie koła PTTK  
nr 8 pracowników Politechniki, mgr Agnieszka Brenk (Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu) 

 Turystyka aktywna studentów kierunków „turystyka i rekreacja" wybranych szkół wyższych w Małopolsce,  
dr Franciszek Mróz, dr Renata Rettinger (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) 

 dyskusja 
10.30-11.00  – przerwa kawowa 

11.00-12.00  – VII sesja referatowa 
Organizacja turystyki aktywnej i specjalistycznej, moderacja prof. dr hab. Jacek Potocki 

 Szlaki turystyczne dla osób niepełnosprawnych ruchowo w Wielkiej Brytanii – wzorzec do naśladowania?,  
dr Krzysztof Kołodziejczyk (Uniwersytet Wrocławski) 

 Aktualne determinanty dostosowanej aktywności turystycznej osób z niepełnosprawnością, mgr Benedykt 
Wojcieszek (Rada ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych ZG PTTK) 

 Zmiany trendów w turystyce kwalifikowanej młodzieży i dorosłych. Studium przypadku BTA KOMPAS i Schro-
nisko PASTERKA, Maciej Sokołowski (BTA KOMPAS, schronisko PTTK Pasterka) 

 Góry otwarte dla wszystkich, mgr Stanisław Schubert (Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych) 
12.00-12.30  – dyskusja, podsumowanie konferencji, konkluzje 
13.00-14.00  – obiad 
14.00  – zakończenie konferencji, wyjazd uczestników 


