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W dniu 12 września 1994 r. w Bydgoszczy odbyło się seminarium naukowe 
poświęcone problematyce prowadzonych w ostatnim XXV-leciu badań nad za
gospodarowaniem turystycznym. Seminarium zostało zorganizowane przez Zak
ład Zagospodarowania Regionów i Miejscowości Turystycznych Instytutu Tu
rystyki w Bydgoszczy, kierowanym przez doc. dr hab. Macieja Drzewieckiego, 
z okazji XXV-lecia istnienia w tym mieście placówki naukowo-badawczej tu
rystyki. Wzięło w nim udział ok. 30 osób, w tym goście oficjalni z prezydentem 
Bydgoszczy mgr Stefanem Pastuszewskim, przedstawicielem resortu UKFiT -  
mgr inż. Alicją Gotowt-Jeziorską, kierownicy i pracownicy Zakładów Instytutu 
Turystyki z jego dyrektorem drem Krzysztofem Łopacińskim, osoby współpra
cujące, naukowcy oraz byli i obecni pracownicy placówki bydgoskiej.

Podczas seminarium wygłoszono dziewięć referatów omawiających dotych
czasowy dorobek badawczy w zakresie zagospodarowania turystycznego w Pol
sce, przyszłe perspektywy badań nad turystyką, wybrane problemy rozwoju tu
rystyki polskiej, potrzebę planowania strategicznego w turystyce, rolę miast 
w rozwoju turystyki, zasady zagospodarowywania i użytkowania rekreacyjnego 
zasobów przyrodniczych oraz ostatnio modne w Polsce problemy związane 
z agro- i ekoturystyką (M. Drzewiecki: Prace Zakładu Zagospodarowania Re
gionów i Miejscowości Turystycznych w XXV-leciu na tle doświadczeń polskiej 
szkoły planowania przestrzennego, O. Rogalewski: Próba zarysu problematyki 
zagospodarowania turystycznego Polski w latach 1945-1989, S. Liszewski: 
Perspektywy badań naukowych w zakresie turystyki w najbliższym 10-leciu, 
S. Wawrzyniak: Przemiany w planowaniu przestrzennym turystyki -  potrzeba 
planowania strategicznego, R. Przybyszewska-Gudelis: Turystyka do miast -  
konfrontacja tradycyjnych postaw naukowych z potrzebą nowych ująć roz



wojowych, S. Iwicki: Zagospodarowanie i użytkowanie rekreacyjnych zasobów 
przyrodniczych, M. Drzewiecki: Osiągnięcia i perspektywy agroturystyki, 
J. Owsiak: Ekoturystyka -  potrzeby badań środowiska przyrodniczego, J. Wy
rzykowski: Wybrane problemy rozwoju turystyki w Polsce).

Przedstawione referaty stanowiły wprowadzenie do dyskusji, w której głos 
zabrało 11 osób. W referatach podobnie jak i w dyskusji wyodrębniały się wy
raźnie dwa nurty. Pierwszy, o charakterze wspomnieniowym, wskazywał na du
ży i powszechnie uznany dorobek badawczy polskich planistów przestrzennych 
w zakresie turystyki. Fakt ten podkreślali zarówno praktycy jak i naukowcy 
uczestniczący w seminarium. Drugi szeroko podejmował problematykę aktual
nych badań nad turystyką. Gospodarka iynkowa stwarza zamówienia na opraco
wania naukowe o charakterze kompleksowym, w których elementem wiodącym 
i spajającym jest przestrzeń. Wysoki profesjonalizm w zakresie usług turys
tycznych nie jest dziś możliwy bez prowadzenia na szeroką skalę wyprzedza
jących praktykę badań podstawowych. Naukowcy i planiści nie tylko powinni 
opracowywać strategie rozwoju turystyki, ale także partycypować w ich prak
tycznym wdrażaniu. Niezbędna jest tu promocja istniejących opracowań jak 
i możliwości badawczych polskich ośrodków naukowych i planistycznych w za
kresie turystyki. Również konieczne jest wypracowanie odpowiednich metod 
i zasobów promocji Polski na międzynarodowym rynku turystycznym. Bardzo 
pilnym jest też opracowanie programu przygotowującego społeczności lokalne 
do wprowadzania i rozwijania usług turystycznych (tzw. promocja wewnętrzna) 
na wsi, w małych miastach, a także w aglomeracjach miejskich. W dyskusji 
podniesiono też ważny problem aktualnych zagrożeń polskiej przestrzeni turys
tycznej wskazując na konieczność opracowania raportu o dzisiejszym jej stanie.

Seminarium zakończyła wspólna kolacja, podczas której wygłoszono oko
licznościowe przemówienia i wspomnienia. Gospodarze seminarium stworzyli 
m iłą i przychylną atmosferę sprzyjającą zarówno obradom i dyskusji naukowej, 
jak i spotkaniom towarzyskim.
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