
Sprawozdanie z ćwiczeń terenowych „Regiony turystyczne Europy” 
studentów I roku II stopnia Turystyki i Rekreacji  
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 

specjalność Turystyka wypoczynkowa 
w dniach 19-25.05.2012r. 

 
W dniach od 19 do 25 maja 2012r. studenci ze specjalizacji Turystyka Wypoczynkowa  
odbyli programowe ćwiczenia terenowe studentów I roku II stopnia Turystyki i Rekreacji 
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Towarzyszyli im opiekunowie z Katedry 
Turystyki Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, specjaliści z zakresu 
organizacji i obsługi ruchu turystycznego mgr Wojciech Fedyk i mgr Marcin Golema . 
Szczegółowy program wyjazdu terenowego (koncepcje trasy, program merytoryczny), 
wszystkie elementy rezerwacji usług (transport, noclegi z wyżywieniem, ubezpieczenie, 
zabezpieczenie biletów wstępu do zwiedzanych miejsc), gromadzenie środków finansowych 
na specjalnym koncie, kosztorysowanie i rozliczenia finansowe były dokonywane przez 
samych studentów specjalizacji w podziale na grupy zadaniowe, co było dla nas wszystkich 
wyzwaniem, praktycznym oraz także cennym, nowym doświadczeniem i weryfikacją naszych 
umiejętności z zakresu organizacji i obsługi ruchu turystycznego zdobytych w toku studiów. 
Jednym z głównym celów tego wyjazdu była weryfikacji zdobytej przez nas wiedzy 
teoretycznej z praktycznym działaniem w sferze organizacji i obsługi ruch turystycznego, 
poprzez pełnienie różnych funkcji (począwszy od organizatorów, finansowych, 
kwatermistrzów,…, aż po pilotów wycieczki.)  
Poniżej przedstawiamy „ studenckie sprawozdanie „ z ćwiczeń terenowych oddające trudy 
organizacji i realizacji zajęć oraz odczucia uczestników, ale przede wszystkim także walory 
naukowe i merytoryczne tego typu ćwiczeń.  
W trakcie realizacji programu objazdówki studenci odwiedzili nastepujące kraje: Czechy, 
Austria, Węgry i Słowacja. Podczas zwiedzania nieodłącznym elementem grupy była 
tabliczka z napisem „Tygrysy Europy”, która wzbudzała niezwykłą ciekawość turystów oraz 
lokalnej społeczności. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dzień pierwszy: 
Studenci wyruszyli o 7:00 spod wrocławskiego aquaparku, wszyscy byli pełni wigoru i 
entuzjastycznie nastawieni na czekające przygody. Punktem docelowym była Praga, gdzie 
odbyliśmy spacer z Hradczan, po drodze zwiedzając Katedrę św. Wita, idąc przez zatłoczony 
most Karola i dochodząc do rynku. Pod ratuszem mieliśmy czas wolny gdzie każdy mógł 
spróbować lokalnych potraw (np. żizek z bramborami, hovezi knedliki, smażeny syr z 
omaczką☺ ). 
Mieliśmy okazję poznać walory turystyczne Pragi o unikalnej turystycznej atrakcyjności, 
doświadczyć problemów turystów indywidualnych i grupowych charakterystycznych dla 
wielkich centrów turystyki krajoznawczej (tłok, kolejki do obiektów turystycznych, obyło się 
bez problemów z parkowaniem autokaru dzięki profesjonalnemu przygotowaniu grupy dnia i 
zawodowego kierowcy). Cennym doświadczeniem była obserwacja systemu sprzedaży 
pamiątek turystycznych, lokalny transport turystyczny, w tym wykorzystanie turystyczne 
statków na Wełtawie, itp.) 

 

Hradczany, Sikający pomnik ☺, Most Karola, Rynek 
 

Wełtawa - statki turystyczne             Transport turystyczny 



  
Katedra św. Wita 
 

Następnym przystankiem były Czeskie Budziejowice gdzie spedziliśmy noc. Wieczorem 
udaliśmy się do lokalnego pubu, gdzie nastąpiła integracja. 
 

 

 
Integracja - etap 1          Baza noclegowa 
 

Dzień drugi: 
Przejazd do Czeskiego Krumlova, który jest perłą narodowej architektury, oraz drugim 
najchętniej odwiedzanym miastem w Czechach. Zwiedziliśmy tam zamek, przeszliśmy 
urokliwymi uliczkami do rynku.  
Czeski Krumlov jest w całości jako miasto objęte ochroną jako „miejski rezerwat”- kompleks 
zabytkowy (taki system ochrony zabytków, a pośrednio model ich turystycznego rozwoju i 
promocji obejmuje kilka miast czeskich ), a także jest obiektem z Listy Dziedzictwa Kultury i 
Natury UNESCO – to nie jedyny obiekt tej rangi turystycznej na trasie ćwiczeń terenowych, 
który mieliśmy okazję poznać i zwiedzić. 



Interesującym spostrzeżeniem dla rozwoju funkcji turystycznych jest fakt ograniczania ruchu 
samochodowego w centrum tego typu miast w Czechach, z jednoczesnym zapewnieniem 
infrastruktury parkingowej dla samochodów prywatnych i autobusów w bezpośrednim 
zapleczy najważniejszych atrakcji miasta (parking dla autobusu znaleźliśmy od razu, ale na 
koniec skasowali nas podwójnie za 2 godz. mimo, że upłynęło 65minut ☺ )  
 

 
Czeski Krumlov 

 
 



Następnie udaliśmy się do Salzburga (obiektu od 1996r. na liscie UNESCO, a także znanego  
uzdrowiska i ośrodka sportów zimowych), po drodze mijaliśmy krajobraz zaśnieżonych 
alpejskich szczytów. Po szybkim zakwaterowaniu w Yoho Hostel ruszyliśmy na zwiedzanie 
miasta.  
Po drodze mijaliśmy park Mirabell, przeszliśmy na reprezentatywną ulicę Salzburga 
Getreidegasse, gdzie mieści się dom, w którym urodził się Mozart, i który mieliśmy okazję 
zwiedzić ( i to free w ramach „muzealnej happy hour” ☺ ). 
 

 

Ogrody Mirabell 
 

  
Dom urodzin i dom zamieszkania Mozarta 
 

Co ciekawe Wolfgang Amadeusz Mozart, jest twarzą (promocyjną) austriackiego Salzburga, 
choć podobno sam kompozytor miasta nie specjalnie lubił. Nie mniej lokalny przemysł 
turystyczny, a szczególnie pamiątkarski i gastronomia „ żyją„  z wykorzystywania wizerunku i 
twórczości tego wybitnego muzyka (m.in. czekoladki „ Mozartkugel”) oraz miejscowego 



folkloru. Z Salzburgiem związana jest też osoba - fizyka Dopplera czy światowego 
kompozytora i dyrygenta Herberta von Karajana 
 

Getreidegasse, Sklep z pamiątkami, Najstarsza restauracja - Cafe Tomaselli z 1703r., Atrakcje miasta 
 

 
Najwęższy dom w mieście           Lewitacja za 1 euro ☺ 
 



Podobnie turystów kusi (a branży turystycznej przynosi zyski) skorzystanie z miejskiego, 
bardzo dobrze zorganizowanego środka sightseeingu – dorożek obsługiwanych przez 
Austriaków w narodowych strojach. 
 

 
 

Na zamek Festung Hohensalzburg dostaliśmy się kolejką linową. To jeden z największych 
zamków-fortec w Europie. 
 

Kolejka na Festung Hohensalzburg 
 

Ze wzgórza zamkowego rozciągał się piękny widok na panoramę miasta. Po kolacji 
wybraliśmy się na nocne zwiedzanie miasta. 
 



 
Panorama Salzburga z Festung Hohensalzburg 
 

Dzień trzeci: 
Dzień rozpoczęliśmy długą podróżą z Salzburga do Wiednia-uważanego za czwarte centrum 
światowego ruchu turystycznego. 
W Wiedniu przejechaliśmy metrem na plac św. Szczepana, gdzie zwiedziliśmy katedrę 
(mieliśmy okazję dostrzec „turystyczne metody„ uatrakcyjniania zwiedzania obiektów 
zabytkowych – zabawy światłem), przeszliśmy ogrody i pałac Hofburg- siedzibę Habsburgów 
z tylko 2600 pokoi, następnie udaliśmy się pod parlament, ratusz miejski, uniwersytet 
wiedeński i Kościół Wotywny.  
 

 

Katedra św. Szczepana, Hofburg 



 

  
Muzeum narodowe                 Parlament 

  
Muzeum narodowe, Parlament, Ratusz 
 

Z racji tego, że zostało nam sporo czasu po „maratonie wiedeńskim„ (bo grupa była 
zdyscyplinowana a pilot „ szybki „) pojechaliśmy metrem do pałacu i ogrodów Schönbrunn.  
 

Wiedeńskie metro 
Pałac Schönbrunn 



W ogrodach Schönbrunn (UNESCO) odbył się wyścig „dookoła klombu i na schody”, 
którego organizatorem oraz fundatorem nagród był mgr Fedyk.  
 

Ogrody pałacu Schönbrunn 
 

Trasa biegu            i biegacze po biegu☺ 
 

Ogrom Schönbrunn, Ogrom polskich studentów  



Wieczorem część studentów udała się na Prater (w tłumaczeniu: „łąka☺), gdzie doświadczyli 
niezapomnianych wrażeń w parku rozrywki, bowiem jest to jeden z najstarszych tego typu 
parków w Europie (z 1766r.) - także symbolem Wiednia oraz punkt wielu docelowych 
wycieczek turystycznych do miasta, a także miejsce weekendowego wypoczynku 
Wiedeńczyków. 
Wiedeń poraża bogactwem walorów turystycznych, przygotowaniem do obsługi 
międzynarodowych targów, festiwali muzycznych (to miasto także J.Haydna, L.van 
Beethovena, J.Straussa, F.Schuberta, J.Brahmsa)  i kongresów (całego sektora MICE), a także 
nietypowym systemem śródmiejskiej komunikacji (tzw. ring), który z jednej strony ułatwia 
szybkie zwiedzanie miasta w turystyce tranzytowej z „okien autokaru”, a  z drugiej utrudnia 
możliwość zaparkowania autobusu turystycznego (poza 2 minutowym postojem na odebranie 
grupy turystycznej, która niemal w biegu wskakuje do podjeżdżającego autokaru – bo policja 
obserwuje i jest bezwzględna). 
 

Dzień czwarty: 
Po wyczerpujących trzech dniach zwiedzania w trakcie ćwiczeń terenowych, mieliśmy okazję 
wypocząć w aquaparku w Győr, gdzie zażywaliśmy leczniczych kąpieli, które okazały się 
zbawienne dla regeneracji naszych sił. Węgry słyną z gorących, termalnych źródeł, które 
stanowią jeden z podstawowych walorów dla rozwoju turystyki uzdrowiskowej. 
Po zakończeniu kąpieli spotkała nas niespodzianka „grupy dnia czwartego” w postaci 
przekąski składającej się z paprykowej kiełbasy węgierskiej oraz węgierskich symboli 
warzywnych tj. pomidorków i ostrej papryczki połączonej z mikro degustacją „narodowych 
dóbr Węgier”☺ 
 
 

Aquaparku w Győr 
 

 
Z Győr, udaliśmy się do Budapesztu, gdzie przywitała nas niesprzyjająca pogoda. To miasto 
formalnie stworzone w latach 1872-73 z trzech połączonych ze sobą miast: Budy i Óbudy na 
prawym brzegu Dunaju oraz Pesztu – na lewym. 
W deszczu (niektórzy bez parasola i kurki w ramach hartowania organizmu i budowania 
kondycji) zwiedzaliśmy słynny „ pocztówkowy” Parlament, Wielką Synagogę, Bazylikę św. 
Stefana, gdzie umiejętnością negocjacji wykazała się koleżanka Agnieszka, której udało się 
ustalić promocyjną cenę na wejście do środka. Cały dialog odbył się w języku polskim i 
węgierskim, a wspomagany był jedynie gestami co dowodzi słynnej maksymy, że: Magyar 
Lengyel két jó barát együtt harcol és issza borát! (czytaj: Polak Węgier dwa bratanki do 
wybitki i do ……!  .:) 



 
Zamiast parasola plan miasta                 Próba obłaskawienia pogoda 
 

By przezwyciężyć niesprzyjające warunki pogodowe mgr Golema zapalił świeczkę w intencji 
poprawy pogody. Po kilku minutach nastąpiła zmiana warunków atmosferycznych (cud?), co 
umożliwiło dalsze zwiedzanie. Po zwiedzaniu udaliśmy się na zakupy, gdzie każdy zaopatrzył 
się w lokalne specjały.  
 

  
Wielka Synagoga 

 



  
Widok na Parlament             Nasza „ węgierska negocjatorka” pilotka Agnieszka 
 

Po zwiedzaniu „ żwawym krokiem w doborowym towarzystwie” udaliśmy się na zakupy, aby 
zaopatrzyć się w lokalne specjały.  
 

 

 

 
Z Prezydentem Reaganem na trasie        a dalej metrem na zakupy☺        

 
Dzień piąty 
Dzień piąty - dalsze zwiedzanie Budapesztu i trasa wzdłuż zakola Dunaju - rozpoczął się od 
handlu biletami na metro, których mieliśmy w nadmiarze (o 24szt. za dużo). Po udanych 
działaniach marketingowych Agnieszki i Marcina udało nam się sprzedać wszystkie zbędne 
bilety. Metrem udaliśmy się na Wzgórze Zamkowe w Budzie. Warto wskazać, że 
budapesztańskie metro znakomicie ułatwia zwiedzanie miasta przez turystów indywidualnych 
i także grupowych, a jedna z linii nr M1 jest na Liście UNESCO. 
Największe wrażenie zrobił kościół św. Macieja, ze swoją piękną architekturą, oraz 
przypominająca swym wyglądem budowlę z baśni Wieża Rybacka, a także panorama Pesztu. 
 



Atrakcje Wzgórza Zamkowego: Kościół św. Macieja, Wieża Rybacka, Pomnik św. Stefana, widok na Parlament 
 

Po zwiedzaniu Wzgórza Zamkowego przekroczyliśmy Dunaj Mostem Łańcuchowym z 
widokiem na Wzgórze Gellerta (biskupa, który właśnie tutaj miał zostać zamordowany przez 
pogan, a według legendy spuszczono go ze szczytu w drewnianej beczce nabitej 
gwoździami).  
 



Widok na panoramę miasta z Mostem Łańcuchowym  i Zamkowiem w Budzie. 
 

AWF-owskie lwy i lwice na Moście Łańcuchowym   
 

Budapeszt, bez wątpienia zasługuje na swoje miano wielkiego centrum turystyki 
krajoznawczej i uzdrowiskowej ( m.in. kompleks balneologiczny na Wyspie Małgorzaty). 
Warto także zwrócić uwagę na organizację systemu zwiedzania miasta (uwaga: wszędzie 
zakaz skrętu w lewo), z wykorzystaniem specjalnie oznakowanych autobusów w cyklu 2,5 
godz. z 14 punktami postojowymi w 23 językach obcych (szkoda, że Wrocław nie ma takiej 
atrakcji).  
 



Podczas krajoznawczego przejazdu wzdłuż zakola Dunaju odbyło się karaoke (niestety nie 
zachowały się nagrania ☺ ), gdzie dominował duet składający się z mgr Golemy i koleżanki 
Agaty oraz prowadzącego całe show mgr Fedyka. 
 

Po południu tego samego dnia w miasteczku Szentendre (pol. „Święty Andrzej”), w zakolu 
Dunaju (rzeki 5 państw) zobaczyliśmy rynek miasta z przykładami pełnej komercjalizacji 
tradycyjnej kultury ludowej i tradycji rzemieślniczych (produkcja migdałów, a z nich 
marcepanu w jedynym na świecie Muzeum Marcepanu) na potrzeby obsługi ruchu 
turystycznego. Miasto jest stałym elementem pakietów jednodniowych wycieczek turystów 
zagranicznych odwiedzających stolicę Węgier. 
 

  

  

  
 

Następnie po czasie wolnym (niektórzy kosztowaliśmy w tym czasie węgierskiej kuchni) 
pojechaliśmy do Esztergomu, gdzie weszliśmy na kopułę największej na Węgrzech Bazyliki 
Św. Wojciecha (a mgr Golema-zwiedzał podziemia☺). Ostrzyhom – był pierwszą stolicą 
Węgier i jest jednocześnie jednym z najstarszych miast na Węgrzech, miejscem koronacji św. 



Stefana, a także narodzin św. Kingi i jej siostry bł. Jolanty, oraz stolicą 
arcybiskupią prymasów Węgier i często nazywany jest także "węgierskim Watykanem". 
 

 

 
Bazyliki Św. Wojciecha i widok na zakole Dunaju 
 

Zdobywcy kopuły bazyliki 

 
Po bardzo wyczerpującym dniu zwiedzania dotarliśmy do Bratysławy - stolicy Słowacji, ale 
jak na AWF przystało po kolacji, a potem po wielu godzinach poszukiwań odnaleźliśmy 
klubu Rio, gdzie zabawa trwała do rana. 
 
 



Dzień szósty: 
W Bratysławie zwiedzanie zaczęliśmy od Bramy Michalskiej, następnie zwiedziliśmy 
Kościół i Klasztor Franciszkanów, rynek obok którego znajdowal się Pałac Prymasowski oraz  
Katedra św. Marcina, spod której udaliśmy się na Wzgórze Zamkowe - można dodać jeszcze, 
że znajdujący się tam zamek określany jest jako "stół odwrócony do góry nogami".  
 

 

 

  
Pałac Prezydencki, widok na zamek, przy Bramie Michalskiej, chodnikowy drogowskaz i kompas, Stare miasto 

 
 
 



 

Stare miasto, Wiszący most z restauracją w spodku, Zamek 
 

 Z Bratysławy udaliśmy się do Brna gdzie zwiedziliśmy Katedrę św. Piotra i Pawła, Zielony 
Targ oraz odbyliśmy spacer po rynku i starym mieście. Był też i czas wolny. 
 
Katedra św. Piotra i Pawła       Stare miasto 

 



Stare miasto, Zielony Targ, Opera 

 
Następnym przystankiem było Blansko, gdzie świętowaliśmy „wigili ę„  zakończenie 
objazdówki oraz urodziny Joasi (w białej bluzeczce po prawej, w środku) 
 

 
Blansko-Hotel Macocha 



Dzień siódmy  
Dzień rozpoczęliśmy od zwiedzania Jaskini Punkievni w okolicy Skalnego Młyna w 
Morawskim Krasie, który należy do najwspanialszego regionu krasowego w środkowej 
Europie. Na całym terenie znajduje się ponad 1100 jaskiń, z których cztery udostępnione są 
dla zwiedzających (od 1956r. największe i najlepiej rozwinięte krasowe terytorium w 
Czechach ogłoszone chronionym regionem krajobrazowym). 
Należy podkreślić bardzo profesjonalną organizację całego procesu zwiedzania jaskini (w tym 
lokalnego transportu), i systemu komercjalizacji produktu turystycznego jakim jest Morawski 
Kras (obiekt Dziedzictwa Natury UNESCO). 
 

Centrum IT oraz „ ekspres” do jaskini z „zakazem wstępu psów bez kagańca☺” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Grupa speleologiczna AWF 
 

W jaskini mogliśmy podziwiać różnego rodzaju nacieki (stalagmity, stalaktyty i stalagnaty) 
oraz mieliśmy okazję wziąć udział w spływie podziemną rzeką Punkvą.  
 

   
 

  
Jaskinia Punkevni 
 

  



 
 

 
Przepaść Macocha 

 

  
Podziemna rzeka Punkva 

 
Ostatnim punktem zwiedzania była miejscowość Litomyśl.  
Mieliśmy tam okazję zobaczyć oraz zwiedzić Zamek (obiekt z listy UNESCO) oraz rynek (w 
kształcie czeskiej parówki jak podają lokalne przewodniki ) z pomnikiem Bedricha Smetany 
(twórcy czeskiej muzyki narodowej, a co ciekawe kompozytora, który w 1874 z powodu 
zapalenia kości stracił słuch, ale nie przestał komponować). Z Litomyśla udaliśmy się w 
kierunku Wrocławia. 
 



  

  
Renesansowy zamek z krużgankami, teatr zamkowy, cenne sgrafitto  (wł. graffiare - ryć, drapać) – technika dekoracyjna 
malarstwa ściennego 

 

  
„Parówkowy” rynek i kompozytor B.Smetana w otoczeniu fanów 
 

W trakcie objazdu po Europie zdobyliśmy wiele cennych informacji na temat jego organizacji 
i szkoliliśmy umiejętności pilockie. Wyjazd był bardzo dobrze zorganizowany do czego 
przyczynili się studenci, opiekunowie oraz umiejętności kierowcy. Wszyscy uczestnicy 
ocenili wyjazd za udany. Zdobyta wiedza w trakcie ćwiczeń terenowych będzie niezwykle 
przydatna w przyszłym życiu zawodowym - oby więcej takich interesujących ćwiczeń 
terenowych na AWF, na specjalizacji turystycznej! 
 


