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PRZEWOŹNICY NISKOKOSZTOWI W POLSCE NA PRZYKŁADZIE PORTU
LOTNICZEGO KRAKÓW BALICE. ANALIZA PORÓWNAWCZA
Low-cost carriers in Poland – the example of the Krakow-Balice airport.
Comparative analysis

Streszczenie:
Rozwijający się znacząco w obecnych czasach transport lotniczy ma ogromny wpływ na
rozwój turystyki. W szczególności, pojawienie się na rynku tak zwanych tanich
przewoźników spowodowało wzrost częstotliwości podróży w sektorze transportu lotniczego.
Niniejszy artykuł przedstawia główne kwestie dotyczące tanich przewoźników oraz ich
podstawowe cechy, wraz z przykładami odnoszącymi się do poszczególnych linii lotniczych.
Celem pracy była również analiza porównawcza tanich przewoźników latających z Krakowa,
względem tradycyjnych linii lotniczych. W rozważaniach uwzględniono kierunki i liczbę
lotów.
Słowa kluczowe: turystyka, transport lotniczy, tani przewoźnicy
Abstract:
The air transport, that is significantly developing nowadays, has a great influence on the
development of tourism. Especially, the appearance on the market of so called low cost
carriers resulted in the rise of the number of trips in the air transport sector.
In this article the main issues and features of low cost carriers have been presented, together
with the examples regarding the particular airlines. The aim of the paper was also the analysis
of low cost carriers flying from Krakow, in the comparison of the traditional airlines. The
directions and the number of flights have been taken into account.
Keywords: tourism, air transport, low cost carriers.
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SPECYFIKA RUCHU TURYSTYCZNEGO NA POGRANICZU POLSKOSŁOWACKIM
Specific character of tourism in the Polish-Slovak border region

Streszczenie:
Jednym z najważniejszych warunków intensywnego rozwoju ruchu turystycznego, jak i
większości gałęzi gospodarki, jest rozwój infrastruktury komunikacyjnej oraz odpowiedni
dostęp przestrzenny do obszaru a z punktu widzenia różnych gałęzi gospodarki powinno się to
wzajemnie uzupełniać. Oprócz atrakcji turystycznych jednym z najważniejszych czynników
warunkujących sukces ekonomiczny regionów jest dostęp komunikacyjny założony na ruchu
turystycznym. W dobrze prosperujących regionach może dochodzić do procesów
kumulujących, co umożliwia podniesienie ich potencjału i atrakcyjności oraz poszerzanie
oferty dla odwiedzających. Może to prowadzić także do zbytniej koncentracji ruchu
turystycznego i powstawaniu sytuacji konfliktowych (np. z ochroną przyrody).
Samotna atrakcyjność środowiska naturalnego na pograniczu polsko-słowackim bez
odpowiedniej infrastruktury w ruchu turystycznym oraz infrastruktury komunikacyjnej nie
jest w stanie zapewnić rozwoju społeczno-ekonomicznego tego regionu. Jest to tylko szansa
potencjalna dla takiego rozwoju. Potrzebna jest także analiza dostępu komunikacyjnego do
regionów i ośrodków turystycznych na pograniczu z obszaru reszty kraju, jak i dostęp do
niego z punktu widzenia transgranicznego. Wiedza ta wydaje się być kluczową z punktu
widzenia dalszego rozwoju ruchu turystycznego na pograniczu.
Ulepszenie dostępu komunikacyjnego do regionu z ruchem turystycznym jest połączone
zazwyczaj ze wzrostem jego atrakcyjności, co odzwierciedla wzrost liczby odwiedzających
region. Zły dostęp lub jego pogorszenie, i odwrotnie, może skutkować marginalizacją
miejscowości, jak i całych regionów w wyniku czego zostaną widocznie ograniczone
możliwości ich rozwoju ekonomicznego. Dotyczy to zwłaszcza dostępu do transportu
publicznego na danym obszarze, który można tylko w niewielkim stopniu wykorzystać dla
celów ruchu turystycznego na obszarze w pobliżu granicy polsko-słowackiej. Znaczenie
transportu publicznego jest priorytetem z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju
regionów z bogatym środowiskiem naturalnym.
Słowa kluczowe: ruch turystyczny, pogranicze polsko-słowackie, infrastruktura
komunikacyjna, dostęp transgraniczny, rozwój regionalny, polityka regionalna, samorząd
regionalny, różnice regionalne, korytarz komunikacyjny, dostęp kumulatywny

Abstract:
One of the most important conditions for intensive tourism development, as well as most
sectors of the economy, is the development of transport infrastructure and proper special
access to tourist areas. From the point of view of different economy sectors these two factors
should be mutually complementary. Apart from tourist attractions, one of the most important
factors deciding about regional economic success is the transport accessibility based on tourist
traffic. A cumulative process may occur in more prosperous regions, which enables the
increase in their potential and attractiveness, as well as the enrichment of their offer for
tourists. This can also lead to the excessive concentration of tourists and thus to conflict
situations (e.g. with nature protection).
Without proper tourism infrastructure and transport infrastructure, the attractiveness of the
Polish-Slovak border environment itself, cannot ensure the socio-economic development of
the region. Tourism attractiveness provides only a potential chance for such development.
What is also needed is the analysis of the transport accessibility to the border regions and
tourist destinations in the border area from the rest of the country, as well as the accessibility
to the area from a cross-border point of view. This knowledge seems crucial, considering the
further development of tourism in the border region.
The improved accessibility to a tourist region is usually followed by an enhancement in its
attractiveness, which is reflected by an increase in the number of tourists visiting the region.
Conversely, poor access or its limitation may result in the marginalization of a town or an
entire region and thus in the region's economic downturn. This applies especially to the access
to public transport, which can only marginally be used for tourism purposes in the the PolishSlovak border region. The importance of public transport is a priority, considering the
sustainable development of regions with rich natural environment.
Keywords: tourism, Polish-Slovak border, transport infrastructure, cross-border access,
regional development, regional policy, regional government, regional differences, transport
corridor, cumulative access
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TOURIST DESTINATIONS AND THEIR SUITABILITY FROM THE VIEWPOINT
OF EPIDEMIC DISEASES AND CONSEQUENT POSSIBILITIES OF
DEVELOPMENT OR DECLINE OF TOURISM INFRASTRUCTURE
Destynacje turystyczne i ich przystosowanie z punktu widzenia chorób zakaźnych oraz
możliwe konsekwencje dla rozwoju lub deterioracji infrastruktury turystycznej
Abstract:
The main aim of this paper is to highlight health conditions as a factor affecting tourism. The
attractiveness of tourist destinations is influenced by hygiene standards, health care quality,
but also potential infectious diseases. The risk of infectious diseases is elaborated in this
paper.The main objective is to partially analyse epidemic diseases in sub-Saharan Africa,
while focusing on HIV/AIDS, tuberculosis and malaria epidemics. The paper is divided into
three parts where we want to point out the importance and topicality of this problem. In the
first part we have focused on international initiatives trying to eliminate the diseases by their
targets, eventually, the improvement of the level of the provided healthcare in sub-Saharan
Africa. The following part of the paper proofs validity of the above-mentioned diseases
research within the selected geographic unit what responds to the given representative tables
and figures. The final part of the paper identifies selected factors, which substantially
influence the extension of the epidemics in sub-Saharan Africa and their consequences. At the
same time we are trying to draw three basic scenarios of the probable evolution of the subSaharan countries stricken by the epidemics.
Keywords: epidemic, sub-Saharan Africa, factor, consequences, tourism
Streszczenie:
Głównym celem niniejszej pracy jest zwrócenie uwagi na warunki zdrowotne jako czynnik
wpływający na turystykę. Na atrakcyjność destynacji turystycznych wpływają standardy
higieny, jakość opieki zdrowotnej, a także potencjalne choroby zakaźne. W niniejszej pracy
rozważono ryzyko chorób zakażonych.
Głównym celem jest częściowa analiza epidemii w Afryce Subsaharyjskiej, koncentrująca się
na epidemiach HIV/AIDS, gruźlicy i malarii. Praca podzielona została na trzy części, w
których chcemy podkreślić znaczenie i aktualność tego problemu. W pierwszej części
skupiliśmy się na międzynarodowych inicjatywach skierowanych na wyeliminowanie
poszczególnych chorób oraz ogólną poprawę poziomu opieki zdrowotnej w Afryce
Subsaharyjskiej. Kolejna część pracy dowodzi wagi przeprowadzania badań nad wyżej
wymienionymi chorobami w wybranym rejonie geograficznym, co przedstawiono w
załączonych tabelach i rycinach. Końcowa część artykułu identyfikuje wybrane czynniki
istotnie wpływające na rozprzestrzenianie się epidemii w Afryce Subsaharyjskiej oraz ich
konsekwencje. Jednocześnie autorzy starają się nakreślić trzy podstawowe scenariusze
prawdopodobnej ewolucji państw Afryki Subsaharyjskiej dotkniętych epidemią.
Słowa kluczowe: epidemia, Afryka Subsaharyjska, czynnik, konsekwencje, turystyka
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CONCEPTUAL APPROACHES TO THE STUDY OF TOURISM STUDENTS’
MULTICULTURAL EDUCATION
Konceptualne podejścia do badania wielokulturowej edukacji studentów turystyki

Abstract:
The concept of study is based on considering the future professionals in tourism multicultural
education as a pedagogical and socio-cultural phenomenon in general. The author briefly
analyses the relevance factors of the research of tourism students’ multicultural education.
Then the author dwells on the characteristics of the main conceptual approaches to the
pedagogical survey (systemic, cultural, student-centered, competency, activity) in the context
of defined issues. The author comes to the conclusion that the implementation of the research
based on such conceptual approaches enables the researcher to characterize the multicultural
education of future professionals in tourism as a dynamic component of the overall
professional-training system.
tacenia
Keywords: multicultural education, tourism students, conceptual approach, system approach,
cultural approach, student-centered approach, competence-based approach, the activity
approach
Streszczenie:
Koncepcja badania opiera się na potraktowaniu przyszłych specjalistów w dziedzinie
wielokulturowej edukacji w turystyce jako ogólnego zjawiska pedagogicznego
i socjo-kulturowego. Autorka krótko analizuje czynniki istotności w badaniach
wielokulturowej edukacji studentów turystyki. Następnie skupia się na charakterystyce
głównych pojęciowych podejść do badań pedagogicznych (podejście: systemowe, kulturowe,
skoncentrowane na studencie, kompetencyjne, działaniowe) w kontekście określonych
zagadnień. Autorka dochodzi do wniosku, że realizacja badań w oparciu o tego typu
konceptualne podejścia umożliwia scharakteryzowanie wielokulturowej edukacji przyszłych
specjalistów w dziedzinie turystyki jako dynamicznego elementu ogólnego systemu
kształcenia zawodowego.
Słowa kluczowe: edukacja wielokulturowa, studenci turystyki, podejście konceptualne,
podejście systemowe, podejście kulturowe, podejście skoncentrowane na studencie, podejście
kompetencyjne, podejście działaniowe
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THEORETICAL FOUNDATIONS OF FUTURE RESEARCHES IN GIFTED
EDUCATION
Teoretyczne podstawy przyszłych badań w dziedzinie edukacji uzdolnionej młodzieży

Abstract:
Recently the world of Gifted Education has been experiencing constant changes due to the
new views of intelligence, increasing significance and application of neurological findings,
enrichment by means of Informational Technologies, the challenges of cultural differences
and various models of intercultural communicative strategies for gifted students. Besides, we
study the increasing importance of creativity, mentoring, and counselling. By the way, the
problem of identification remains actual and important. Surely, it is difficult to cover all
current trends, but we have stopped on the most perspective ones. We outlined that a great
focus must be kept on educational efficiency and critical thinking. The challenging times for
gifted children, their parents and teachers offer a number of options in education sphere.
However, yet not all individuals who have connection to the Gifted Education are aware of
these opportunities. Most scholars claim that we seem currently to be neglecting our brightest
students. It is legislation in regard to Gifted Education that must be implemented to assure
parents that their gifted children get appropriate education. To sum up, legislation and
genetics are future developments in Gifted Education.
Keywords: Gifted Education, cognitive learning styles, enrichment, critical thinking skills,
counselling, mentoring
Streszczenie:
W ostatnich latach Edukacja Uzdolnionej Młodzieży doświadcza ciągłych zmian, ze względu
na nowe spojrzenie na inteligencję, rosnące znaczenie i możliwości zastosowania wyników
badań w dziedzinie neurologii, rozwój technologii informacyjnych, nowe wyzwania
wynikające z różnic kulturowych i różnych modeli międzykulturowych strategii
komunikacyjnych dla uzdolnionych uczniów. Ponadto, badamy rosnące znaczenie
kreatywności, mentoringu i poradnictwa. Problem identyfikacji pozostaje wciąż bardzo
aktualny i ważny. Oczywiście trudno jest objąć wszystkie aktualne trendy, ale zatrzymaliśmy
się na tych najbardziej perspektywicznych. Uważamy, że duży nacisk położony musi zostać
na efektywność nauczania oraz krytyczne myślenie. Czasy pełne wyzwań oferują
uzdolnionym dzieciom, ich rodzicom i nauczycielom wiele możliwości edukacyjnych. Nie
wszystkie jednak osoby powiązane z Edukacją Uzdolnionych Dzieci zdają sobie sprawę z
tych możliwości. Większość badaczy twierdzi, że obecnie zaniedbujemy naszych
najzdolniejszych studentów. Aby upewnić rodziców, że ich uzdolnione dzieci otrzymują
odpowiednie
wykształcenie,
musi
zostać
wdrożone
ustawodawstwo
w zakresie Edukacji Uzdolnionych Dzieci. Podsumowując, tworzenie odpowiednich ram
prawnych oraz badania genetyczne są przyszłością rozwoju Edukacji Uzdolnionej Młodzieży.
Słowa kluczowe: Edukacja Uzdolnionej Młodzieży, style poznawczego uczenia się,
udoskonalenia, umiejętności krytycznego myślenia, poradnictwo, mentoring
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EUROPEAN EXPERIENCE OF CLIL USING IN THE CONTEXT OF EUROPEAN
INTEGRATION PROCESS
Europejskie doświadczenia w wykorzystaniu CLIL w kontekście procesu integracji
europejskiej

Abstract:
The basic definitions of content and language integrated learning (CLIL) methodology are
outlined, conditions of use are defined and key global models of this technique
implementation are analysed. Advantages and disadvantages of CLIL are studied.
In the context of integration, globalization and hi tech society command of foreign languages
is the imperative of our time. In particular its essential aspect is the acquisition of integrative
communicative skills for the professional and business communication with other cultures
representatives. In this connection teaching foreign languages is of great importance. Thus, in
the XXI century significant changes in the methodology take place, in particular, priority is
shifted from grammatical material and mechanical vocabulary learning, reading and
translation to a functional aspect of the language. In this context CLIL methodology is
especially noteworthy.
Keywords: CLIL, foreign language learning, bilingualism.
Streszczenie:
W pracy przedstawiono podstawowe definicje metodologii zintegrowanego kształcenia
przedmiotowo-językowego (CLIL), określono warunki stosowania oraz zanalizowano
najważniejsze globalne modele implementacji tej techniki. Autorka wykazała również zalety i
wady CLIL.
W kontekście integracji, globalizacji i rosnącej technologizacji społeczeństwa, opanowanie
języków obcych jest koniecznością naszych czasów. Szczególnie istotnym aspektem jest
nabycie zintegrowanych umiejętności komunikacyjnych służących profesjonalnej
komunikacji biznesowej z przedstawicielami innych kultur. W takiej sytuacji nauka języków
obcych ma kluczowe znaczenie. W związku z tym, w XXI wieku zachodzą istotne zmiany w
metodologii – w szczególności akcent przesuwany jest z materiału gramatycznego i
mechanicznego uczenia się słownictwa, czytania i tłumaczenia na funkcjonalny aspekt języka.
W tym kontekście metodologia CLIL jest szczególnie godna uwagi.
Słowa kluczowe: CLIL, nauka języków obcych, dwujęzyczność.

