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Podyplom ow e Studium  U rbanistyki i G ospodar
ki Przestrzennej na W ydziale A rchitektury Poli
techniki pow stało w roku 1993 z inicjatyw y p ra
cow ników  Zakładu Podstaw  Projektow ania U rba
nistycznego1, w porozum ieniu z ów czesnym  M i
nisterstw em  G ospodarki Przestrzennej i B udow 
nictwa. C elem  studium  jes t przygotow yw anie 
w ysoko w ykw alifikow anych kadr na potrzeby 
planow ania przestrzeni i gospodarow ania prze
strzenią. Pow ołanie studium  w yszło naprzeciw  
tym  potrzebom . Studium  przygotow uje do egzam i
nu na upraw nienia w zakresie planow ania prze
strzennego.

K ierow nikiem  studium  od jeg o  pow stania je s t 
prof. dr hab. Andrzej G aw likow ski, a jego  zastęp
c ą  dr inż. Andrzej Zalew ski. Z ajęcia prow adzone 
są  przez pracow ników  W ydziału A rchitektury 
PW , jak  rów nież przez w ybitnych specjalistów

The Post-graduate School of Urban 
Planning and Spatial Economy at the 
Departm ent of Architecture, Warsaw 
University of Technology was established 
in 1993 by the D epartm ent of Urban 
Design1, in cooperation with the Ministry 
of Spatial Economy and Construction. 
The aim of the School is to educate highly 
qualified specialists in planning and 
management, and prepare students 
for the spatial planning examination.

The school is run  by Prof. Andrzej 
Gawlikowski and his deputy Dr Andrzej 
Zalewski and classes are conducted by 
the Department of Architecture, Warsaw 
University of Technology, as well as by 
distinguished specialists from the follow
ing institutions: Residential and Urban



m. in. z U rzędu M ieszkaln ictw a i Rozw oju M iast 
oraz U rzędu W ojew ódzkiego i M iejskiego w W ar
szaw ie, Biura P lanow ania R ozw oju W arszaw y, 
DHV Polska (oddział holenderskiej firmy kon
sultingow ej z A m ersfoortu) oraz Instytutu G eo
grafii i P rzestrzennego Z agospodarow ania Kraju 
PAN, Instytutu G ospodarki M ieszkaniow ej, Insty
tutu G ospodarki Przestrzennej i K om unalnej, 
Instytutu Techniki B udow lanej, a także uczelni 
w yższych: W ydziału B udow nictw a, A rchitektury 
i Inżynierii Ś rodow iska Politechniki Łódzkiej, In
stytutu Inżynierii D rogow ej i K olejow ej Politech
niki K rakow skiej, Szkoły G łów nej G ospodarstw a 
W iejskiego oraz z innych W ydziałów  Politech
niki W arszaw skiej. D o prow adzenia  w ykładów  
zapraszani s ą  okazjonaln ie  rów nież w ybitni specja
liści z zagranicy, przedstaw iający  w ybrane zagad
nienia z zakresu urbanistyki i gospodarki prze
strzennej w aspekcie uw arunkow ań i dośw iadczeń 
kraju, w którym  pracują.

Podyplom ow e S tudium  U rbanistyki i G ospo
darki Przestrzennej prow adzone je s t w form ie 
kształcenia zaocznego. Z ajęcia  corocznie rozpo
czynają  się w listopadzie i kończą  się w listopa
dzie roku następnego. O siem  dotychczasow ych 
kursów cieszyło się bardzo dużym  pow odzeniem . 
W latach 1993-2001 studium  ukończyło ponad 
170 słuchaczy, z których znaczna część uzyska
ła następnie upraw nienia państw ow e do spraw o
w ania sam odzielnych funkcji w gospodarce 
przestrzennej. U czestnikam i studium  były i są  oso
by, które ukończyły studia w yższe różnych 
specjalności, w tym  architekci, inżynierow ie bu
dow nictw a, dróg i ulic, inżynierow ie środow iska, 
geodeci, geografow ie, rolnicy i osoby innych 
specjalności. S tudium  trw a jed en  rok (dw a sem e
stry). O becnie program  studium  obejm uje 320 
godzin zajęć, rozłożonych na 10 czterodniow ych 
32-godzinnych sesji (tab. I). U kończenie studium  
w arunkow ane je s t uzyskaniem  zaliczeń z przed
m iotów  prow adzonych w form ie w ykładów  i sem i
nariów  oraz przedstaw ieniem  i o b roną  dyplom o
wej pracy studialno-projektow ej.

Problem atyka turystyki i zagospodarow ania 
turystycznego trak tow ana je s t jak o  integralny 
elem ent zagospodarow ania przestrzennego m iast 
i regionów , co spraw ia, że treści program ow e obej
m ujące te zagadnienia uw zględniane są  w pro
w adzonych w ykładach i sem inariach z różnych 
aspektów  gospodarki przestrzennej, w tym  m. in. 
teoria urbanistyki, p lanow anie regionalne, p ro 
gram ow anie i strategia rozw oju, ruralistyka, ochro-

Development Office, the Województwo and 
City Councils in Warsaw, Warsaw Develop
m ent Planning Office, DHV Poland 
(a division of a Dutch consulting firm from 
Amersfoort), the Institute of Geography 
and Spatial Planning a t the Polish 
Academy of Sciences, the Institute of 
Residential Economy (Housing Economy), 
the Institute of Spatial and Municipal 
Economy, and the Institute of Building 
Technology.

Lecturers also come from the following 
university departm ents: Department of 
Construction, Architecture and Environ
m ental Engineering a t Łódź Polytechnic, 
the Institute of Road and Rail Engineer
ing at Kraków Polytechnic, the Higher 
School of Agriculture, and other depart
m ents of W arsaw University of Techno
logy. Occasionally lectures are delivered 
by foreign guests who present selected 
urban planning and spatial economy 
issues with regard to the conditions and 
experience of the countries where they 
work.

The Post-graduate School of Urban 
Planning and Spatial Economy is based 
on extramural education. Classes begin in 
November and finish the following 
November. The eight courses organized so 
far have been very popular. In the period 
1993-2001 over 170 students graduated 
from the School, many of whom obtained 
the right to work in the field of the spatial 
economy. The students have been un i
versity graduates, including architects, 
construction, road and street engineers, 
environment engineers, surveyors, geo
graphers, agriculturalists, etc. The course 
lasts one year (two semesters), covering 
320 teaching hours distributed over ten 
four-day long and 32-hour long sessions 
(Table I). In order to successfully complete 
the course a student m ust pass tests in 
the subjects taught in the form of lectures 
and seminars, as well as write a diploma 
thesis.

Issues of tourism  and tourist infra
structure are treated as an integral part of 
the spatial managem ent of cities and 
regions, and so they are discussed in 
the lectures and sem inars on different 
aspects of the spatial economy (e.g. theory



na dóbr kultury, ekologia, transport i in frastru
ktura techniczna. Przed kilku laty w ram ach 
kursów V i VI podjęto  próbę w prow adzenia kilku
godzinnego przedm iotu o nazw ie „Zagospoda
row anie turystyczne” , który prow adzony był przez 
d r arch. Rom anę Przybyszew ską-G udelis i mgr 
A nnę A ndrejuk. W  treściach program ow ych tego 
przedm iotu zin tegrow ano zagadnienia o charak
terze specyficznym  i trudnym  do przedstaw ienia 
w ram ach innych przedm iotów  zw iązanych z za
gospodarow aniem  przestrzennym , w tym  przede 
w szystkim  zagadnienia obsługi ruchu tury
stycznego oraz dokum entów  m iędzynarodow ych. 
W program ach następnych kursów , ze w zględu 
na problem y z pozyskaniem  stałych w ykładow 
ców, z tego w ykładu zrezygnow ano. .

R ów nocześnie problem atyka zagospodarow ania 
turystycznego stanow i przedm iot prac dyplom o
wych jak o  zagadnienie w iodące lub jak o  elem ent 
funkcjonalno-przestrzenny projektow anych roz
w iązań zagospodarow ania przestrzennego.

Tabela I. Ramowy program zajęć Podyplomowego Studium Urbanistyki 
i Gospodarki Przestrzennej na Politechnice W arszawskiej 

(rok akademicki 2000 /2001)

N azw a przedmiotu

Plano
wana
liczba
godzin

Prawodawstwo urbanistyczne 25

Historia budowy miast 20

Teoria urbanistyki 20

Urbanistyka współczesna 10

Ekonomika urbanistyki 8

Planowanie regionalne 20

Programowanie, strategia rozwoju lokalnego i polityka przestrzenna 
(lokalna polityka gospodarcza)

20

Socjologia miasta 10

Ochrona dóbr kultury -  rewaloryzacja urbanistyczna 10

Ekologia i ekorozwój 10

Transport 30

Infrastruktura techniczna 24

Programowanie urbanistyczne 10

W prowadzenie do ruralistyki 6

Integracja europejska 8

Elementy kompozycji urbanistycznej 14

Architektura krajobrazu 5

Seminarium dyplomowe 10

Ćwiczenia projektowe 50

W ycieczka dydaktyczna 10

Łączna liczba godzin dydaktycznych 320

of urban planning, regional planning, 
development programmes and strategy, 
rural studies, cultural assets protection, 
ecology, transport and technological infra
structure).

A few years ago, as part of courses V 
and VI, there were attem pts to introduce 
several hours of a  subject called Tourist 
M anagement’, conducted by Dr Romana 
Przybyszewska-Gudelis and Anna Andre
ju k  MA. The syllabus, however, did not 
include some issues related to spatial 
management, above all those of tourist 
services and international documents. 
In the following courses, as there were 
problems with employing lecturers on 
a perm anent basis, the subject was 
abandoned. At the same time issues 
of tourist managem ent are the leading 
theme of diploma papers, or an important 
functional element of spatial manage
m ent design.

Table I. The Curriculum of the Post-graduate School of Urban Planning and 
Spatial Economy W arsaw  University of Technology (2000/2001)

Subject
No
of

hours

Urban legislature 25

History of city construction 20

Theory of urban planning 20

Contemporary urban planning 10

Urban planning economics 8

Regional planning 20

Setting up programmes, local developm ent strategy and local 
economic policy

20

Urban sociology 10

Cultural assets protection -  restoration in urban planning 10

Ecology and eco-development 10

Transport 30

Technological infrastructure 24

Setting up programmes in urban planning 10

Introduction to rural studies 6

European integration 8

Composition elem ents in urban planning 14

Landscape architecture 5

Diploma seminar 10

Design practice 50

Learning excursion 10

Total number of teaching hours 320



C elem  nauczania zagadnień zagospodarow ania 
turystycznego i rekreacyjnego jest w skazanie in
tegralności tej problem atyki z innymi funkcja
mi zagospodarow ania przestrzennego, w tym 
przede w szystkim  z rozw ojem  bazy paratury- 
stycznej, transportu , infrastruktury  technicznej 
oraz ekologii i ekorozw oju. Poziom  wiedzy urba
nistycznej słuchaczy oraz różnorodność repre
zentow anych przez nich specjalności w ym aga ze 
strony prow adzących dostosow ania  przedsta
wianych treści i m etod w ykładów  oraz sem inariów  
do zróżnicow anego poziom u odbiorców . Prow a
dzący zdają  sobie spraw ę, że w tak krótkim  czasie, 
tj. w ciągu dziesięciu  sesji nie je s t m ożliw e 
nauczenie słuchaczy p lanow ania i projektow ania 
rozw iązań zagospodarow ania lub poszczegól
nych elem entów , d latego głów na uw aga skoncen
trow ana je s t na nauczaniu  m etod rozw iązyw a
nia zagadnień zagospodarow ania dla różnych form 
w ykorzystania turystycznego i ich pow iązania 
z zagospodarow aniem  przestrzennym  oraz na 
wskazaniu m ateriałów  źródłow ych i literatury, 
z których m ogliby skorzystać w sw ojej pracy za
wodowej .

Zagadnienia zw iązane z zagospodarow aniem  
turystycznym  i rekreacyjnym  były przedm iotem  
wielu prac dyplom ow ych. Na łączną  liczbę 100 
prac dyplom ow ych pow stałych w latach 1993— 
2000, w 32 w ątek zagospodarow ania turystyczne
go i rekreacyjnego stanow ił elem ent wiodący.

Z naczącą część w ykonanych prac dyplom o
wych o charakterze studialno-projektow ym  stano
w ią  koncepcje zagospodarow ania terenów  przyle
głych do zbiorników  w odnych oraz terenów  gór
skich. W ykonane opracow ania  dotyczące proble
matyki zagospodarow ania zbiorników  w odnych na 
cele turystyki i rekreacji dotyczyły jez io r  natural
nych lub sztucznych usytuow anych w obszarach
0 różnorodnych w alorach krajoznaw czo-turystycz
nych i położnych w różnych częściach Polski 
(m.in. Pieniny, Jura K rakow sko-C zęstochow ska, 
M azow sze, Pojezierza W arm ińskie, M azurskie). 
Każda z w ykonanych prac oparta  je s t na w nikliwej
1 kom pleksow ej analizie w alorów  krajoznaw czych, 
przyrodniczych, istniejącej i p lanow anej bazy tury
stycznej oraz paraturystycznej w aspektach ja k o 
ściowych i ilościow ych oraz system ów  infrastruk
tury technicznej i transportu . W  odniesieniu do 
konkretnych lokalizacji terenów  przeznaczonych 
pod przyszłe lokalizacje obiektów  turystycznych 
określane są  chłonności turystyczne danego obsza
ru, a proponow ana in tensyw ność zagospodarow a
nia uw zględnia m ożliw ości obsługi tych obsza-

The aim of teaching issues of tourist 
and recreational m anagem ent is to point 
to their links with other functions of 
spatial m anagem ent, including above all 
the  developm ent of q u asi-to u ris t 
infrastructure, transport, technological 
infrastructure, as well as ecology and 
eco-development. Knowledge of urban 
planning in studen ts varies considerably 
and the range of areas they represent is 
very wide, and this requires adjusting the 
material presented and the teaching 
methods to the s tuden ts’ needs. The 
teachers realize that within such a short 
time, i.e. ten sessions, it is not possible to 
teach the students how to plan and design 
infrastructure or its individual elements. 
Therefore they mainly focus on teaching 
m ethods of solving infrastructural 
problems for a variety of tourist purposes, 
on their links with spatial management 
and point to the sources and literature 
that may prove useful in their work.

The m ost significant way of teaching 
tourist and recreational management 
issues are the diploma papers which 
concern  to u ris t  and  recreational 
exploitation of areas in a variety of 
aspects and on different spatial scales. 
Out of 100 theses subm itted in 1993- 
2000, in 32 the topic of tourist and 
recreational m anagem ent was the leading 
element.

A considerable num ber of diploma 
papers are devoted to concepts of 
managing areas adjacent to water 
reservoirs and m ountainous terrain. 
Papers on exploiting water for tourism 
and recreational purposes referred to 
natural and artificial lakes situated in 
areas of varied assets in different parts of 
Poland (e.g. the Pieniny m ountains, the 
Krakowsko-Częstochowska ‘J u ra ’ range, 
Mazovia, the W armińskie lake district 
and the Mazury lake district. Each paper 
is b ased  on a th o ro u g h  and 
comprehensive analysis of tourist and 
natural assets, existing and planned 
tourist and quasi-tourist infrastructure, 
as well as technological and transport 
infrastructure system s. In reference to 
the actual sites where the prospective 
tourist infrastructure items are to be



rów  w aspekcie zachow ania w alorów  krajoznaw - 
czo-przyrodniczych.

Innym aspektem  zagospodarow ania turystycz
nego i rekreacyjnego podejm ow anym  w pracach 
dyplom ow ych je s t problem atyka układów  dróg ro
w erow ych w zagospodarow aniu  przestrzennym  re
gionów , m iast i gm in. Rozw ój szlaków  row ero
wych je s t n iew ątp liw ą a trak c ją  tu rystyczną i rekre
acy jną tak dla m ieszkańców , ja k  i przyjezdnych. 
T urystyka row erow a je s t je d n ą  z najbardziej p ro
m ow anych obecnie form  turystyki aktyw nej w ska
li ogólnośw iatow ej.

W  studiach dotyczących m ożliw ości i koncep
cjach rozw oju obszarów  centralnych w m iastach
0 funkcji turystycznej zw racana je s t uw aga na pra
w idłow ość lokalizacji obiektów  turystycznych
1 obsługi ruchu turystycznego oraz intensyw ności 
zagospodarow ania m iejskiego, tak aby funkcja tu 
rystyczna tych obszarów  była ich dodatkow ą szan
są  rozw oju gospodarczego i przestrzennego.

Zakres m erytoryczny podejm ow anych przez 
słuchaczy studium  prac w arunkow any je s t w dużej 
m ierze dośw iadczeniem  autora (autorów ) pracy, 
liczebnością  zespołu au torsk iego  oraz dostępno
śc ią  m ateriałów  w yjściow ych. D zięki m ożliw ości 
skorzystania z bardzo bogatych m ateriałów  w yj
ściow ych zebranych przez słuchaczy oraz zgrom a
dzonych przez prom otorów  prac m ogły pow stać 
m. in. następujące prace dyplom ow e:

Kurs I, rok akademicki 1992/1993

1. A. Pawlikowska-Piechotka, Analizo możliwości łago
dzenia skutków inwestycji wodnych, utrzymania wartości przy
rodniczych i kulturowych na przykładzie zapory w dolinie Du
najca, promotor: H. Adamczewska-Wejchert.

2. N. Gęsicka, Studium możliwości przekształceń obszaru 
dzielnicy Rubno w Elblągu, promotor: A. Gawlikowski.

3. E. Iwaszkiewicz, D. Kopeć, E. Paturalska-Nowak, Stu
dium zagospodarowania przestrzennego obrzeży zbiornika Je- 
ziorsko, promotor: A. Gawlikowski.

4. J. Banduła, A. Strojny, E. Mordarska-Byrka, J. Pawlus, 
Studium programowo-przestrzenne zespołu funkcjonalnego 
miasta Grybowa, promotor: W. Wieczorkiewicz.

5. B. Kozarkiewicz, T. Fimowicz, Węgorzewo, studium 
przestrzenno-programowe zagospodarowania doliny Węgora- 
py, promotor: Z. Hryniak.

6. W. Struzik, W. Winnicki, Koncepcja uporządkowania 
zabudowy centrum Czarnego Dunajca, promotor: S. Gzell.

Kurs II, rok akademicki 1993/1994

7. A. Jaszczyńska, A. Sobczak-Brzezińska, Targi Łódz
kie „Księży Młyn" -  studium uwarunkowań, ograniczeń i mo
żliwości przekształceń terenów w obrębie dawnej fabryki 
Scheiblera i Grohmana dla potrzeb targów w Łodzi, promo
tor: A, Gawlikowski.

located, the tourist capacity of given 
areas are defined, and the proposed 
intensity of infrastructure development is 
weighed against environmental protection 
policy.

Another issue discussed is that of cycl
ing trails in the spatial m anagem ent of 
regions, towns and gminas. The develop
m ent of cycling trails is an  unquestion
able tourist and recreational attraction, 
both for the local inhabitants and for 
visitors. Cycling tourism  is a t present one 
of the m ost strongly promoted forms 
of active tourism  all over the world.

Writers of works about the ideas and 
plans for development in tourist towns 
located in central areas focus on the loca
tion of tourist infrastructure items and 
tourist services, as well as on infra
structure intensity, so that their tourist 
function is an  additional opportunity for 
economic and spatial development.

The range of topics chosen by the 
studen ts largely depends on their 
experience, the num ber of writers work
ing on one them e and accessibility of 
resources. The following diploma papers 
were subm itted as a result of the material 
collected by the studen ts and their 
supervisors.

Course I 1992/1993

1. A. Pawlikowska-Piechotka. Possible ways o f reliev
ing the negative effects o f water irwestments and preserv
ing natural and cultural assets -  the example o f the 
Dunajec valley (supervised by H. Adamczewska-Wejchert).

2. N. Gęsicka, A study o f potential transformations o f 
the Rubno district in Elbląg (supervised by A. Gawli
kowski).

3. E. Iwaszkiewicz, D. Kopeć & E. Paturalska-Nowak, 
A study o f the spatial management o f the shoreline o f 
Jeziorsko reservoir (supervised by A. Gawlikowski).

4. J . Banduia, A. Strojny & E. Mordarska-Byrka, 
A Study o f prospective functional complex o f Grybów 
(supervised by W. Wieczorkiewicz).

5. B. Kozarkiewicz & T. Fimowicz, Węgorzewo -  
a study o f management in the Węgorapa valley, (super
vised by Z. Hryniak).

6. W. Struzik & W. Winnicki, An idea fo r  the rebuilding 
the centre o f Czarny Dunajec (supervised by S. Gzell).

Course II 1993/1994

7. A. Jaszczyńska & A. Sobczak-Brzezińska, 'Księży 
M łyn’ Łódź fairs -  a study o f conditions, limitations and the 
possible transformation o f the fo im er Scheibler and 
Grohman factory premises to meet the needs o f Łódź fairs 
(supervised by A. Gawlikowski).



8. M. Naglcwski. Z. Janek, Studium planu zagospodaro
wania przestrzennego terenu strefy ochronnej rejonu przemy
słowego miasta Konina, promotor: J. M. Chmielewski.

9. E. Lipińska, M. Bara, Studium możliwości budowy 
sztucznego zbiornika wodnego na terenie gminy Babice w woj. 
katowickim wraz Z koncepcją programowo-przestrzenną zago
spodarowania otoczenia, promotor: J. Wiśniewski.

Kurs III, rok akademicki 1994/1995

10. P. Szybilski, Koncepcja zagospodarowania terenu po
łożonego nad zalewem w Głownie — woj. łódzkie, promotor: 
J. Wiśniewski.

11. Z. Zabaglo, Uwarunkowania rozwoju strategicznego 
pasma Gór Kamiennych, promotor: H. Adamczewska-Wejchert.

Kurs IV, rok akademicki 1995/1996

12. E. Kwas, B. Świderska, Miasto Busko Zdrój -  studium 
przestrzennych uwarunkowań rozwoju uzdrowiska, promotor: 
A. Zalewski.

13. M. Brzeszkiewicz-Kowalska, Studium uwarunkowań 
rozwoju turystycznej infrastruktury turystyki rowerowej woj. 
ciechanowskim, promotor: A. Zalewski.

14. J. Sidorczak, E. Wieteeha, E. Raczyńska-Mąkowska, 
J. Kajczuk, Studium możliwości zagospodarowania Wyspy 
Młyńskiej w Bydgoszczy, promotor: A. Gawlikowski

15. J. Betka, Strategia zrównoważonego rozwoju prze
strzennego wypoczynku letniskowego w otoczeniu Jeziora Ze
grzyńskiego, promotor: S. Gzell.

16. I. Wojtecka, Kierunki polityki przestrzennej gminy do
tyczące możliwości rozwoju turystyki w gminie Tuczno, pro
motor: W. Śliwińska-Ładzińska,

17. A. Wałega, Kierunki polityki przestrzennej gminy do
tyczące możliwości rozwoju turystyki w gminie Chojnów, pro
motor: W. Śliwińska-Ładzińska.

Kurs V, rok akademicki 1996/1997

18. M. Witoslawska, Studium możliwości rozwoju funkcji 
turystyczno-rekreacyjnej na obszarze miasta i gminy Mszana 
Dolna, promotor: J. Wiśniewski.

19. D. Fryndt, Koncepcja układu dróg rowerowych w Pile, 
promotor: A. Zalewski.

Kurs VI, rok akademicki 1997/1998

20. A. Barańska, Nadmorska trasa rowerowa -  koncepcja, 
promotor: A. Zalewski.

21. B. Platosz, Studium funkcjonalno-przestrzenne cen
trum miasta Giżycka, promotor: M. Wiśniewska.

22. A. Długosz, Uwarunkowania i możliwości rozwoju 
funkcji turystycznej miasta Przemyśla i planowanego powiatu 
Przemyśl, promotor: A. Zalewski.

23. W. Cetkowski, K. Wiklendt, Studium możliwości za
gospodarowania wyspy Kępy Bazarowej i terenów przyległych 
w Toruniu na cele rekreacyjne, promotor: J. Wiśniewski.

24. D. Rudawa, J. Tomaszkiewicz, Projekt krajobrazu ja 
ko element wdrażania zasad rozwoju zrównoważonego w pla
nowaniu przestrzennym na przykładzie uzdrowiska Ciechoci
nek, promotor: J. Wiśniewski.

25. B. Zalewska, M. Jaworowska, A. Mastylak, Studium 
zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych nad 
jeziorem Skandu w Olsztynie, promotor: M. Wiśniewska.

8. M. Naglewski & Z. Janek , A plan fo r  the spatial 
management o f the protected, zone o f the industrial region 
o f Konin (supervised by J .  M. Chmielewski).

9. E. Lipińska & M. Bara. A study o f the possible 
construction o f a reservoir in the gmina o f Babice in 
Katowice województwo (supervised by J . Wiśniewski).

Course III 1994/1995

10. P. Szybilski, An idea fo r  managing the area around 
the reservoir in Głowno. Łódź ivojewodzlivo (supervised by 
J . Wiśniewski).

11. Z. Zabnglo, Conditions for a strategic development 
o f the Kamienne Mountains (supervised by H. Adamczew
ska-Wejcliert).

Course IV 1995/1996

12. E. Kwas & B. Świderska. Busko Zdrój -  a study o f 
the spatial conditions for spa development: (supervised by 
A. Zalewski).

13. M. Brzeszkiewicz-Kowalska, A study o f conditions 
fo r  the development o f the tourist infrastructure o f cycling 
tourism in Ciechanowskie województwo (supervised by 
A. Zalewski).

14. J . Sidorczak, E. Wieteeha, E. Raczyńska-Makow- 
ska & J . Kajczuk. The possible management o f Młyńska 
Island in Bydgoszcz (supervised by A. Gawlikowski).

15. J . Betka. A strategy o f balanced spatial develop
ment for summer recreation around Zegrzyńskie lake 
(supervised by S. Gzell).

16. I. Wojtecka, Gmina spatial policy concerning 
development opportunities fo r  tourism in the gmina o f 
Tuczno (supervised by W. Śliwińska-Ładzińska).

17. A. Walega, Gmina spatial policy concerning 
development opportunities fo r  tourism in the gmina o f 
Chojnów (supervised by W. Śliwińska-Ładzińska).

Course V 1996/1997

18. M. Witoslawska. A Study o f the possible 
development o f the tourist and recreational function in the 
town and gmina o f M szana Dolna (supervised by 
J . Wiśniewski).

19. D. Fryndt, An idea fo r  a system  o f cycle paths in 
Piła (supervised by A. Zalewski).

Course VI 1997/ 1998

20. A. Barańska. A coastal cycling trail -  an idea 
(supervised by A. Zalewski).

21. B. Platosz, A functional-spatial study o f the centre 
o f Giżycko, (supervised by M. Wiśniewska).

22. A. Diugosz, Conditions for, and possible develop
ment of. the tourist function o f the town o f Przemyśl and 
the fu ture Przemyśl powiat (supervised by A. Zalewski).

23. W. Cetkowski & K. Wiklendt. A study o f the 
possible management o f Kępa Bazarowa Island and the 
adjacent areas in Toruń fo r  recreational purposes (super
vised by J . Wiśniewski).

24. D. Rudawa & J . Tomaszkiewicz. Landscape design 
as on element in the introduction o f balanced development 
policy into spatial planning (the example o f Ciechocinek 
spa) (supervised by J. Wisniewski).

25. B. Zalewska, M. Jaworowska & A. Mastylak. 
A study o f the spatial management o f the recreational 
areas on Skanda lake in Olsztyn (supervised by M. Wiś
niewska).



26. T. Marsza), J. Grzelak, Turystyka i rekreacja jako ele
ment studium zagospodarowania przestrzennego wojewódz
twa kaliskiego, promotor: W. Śliwińska-Ładzińska.

27. B. Konieczniak-Jędiuszek, A. Bęben, Częstochowa na 
tle regionu -  diagnoza stanu i uwarunkowania rozwoju, pro
motor: J. M. Chmielewski.

Kurs VII, rok akademicki 1998/1999

28. A. Porożyńska-Dołgoszyja A., Studium zagospodaro
wania przestrzennego obszaru jeziora Male Dąbie i przyle
głych terenów przyjeziernych w Szczecinie, promotor: A. Za
lewski.

Kurs VIII, rok akademicki 1999/2000

29. G. Myśliński, L. Sobczyński, Możliwości rozwoju tu- 
rystyki i rekreacji w gminie Władysławowo na tle kierunków 
rozwoju przestrzennego i zapisów planów ochrony Nadmor
skiego Parku Krajobrazowego, promotor: M. Wiśniewska.

30. J. Smagała, Założenia do Miejscowego Planu Zago
spodarowania Przestrzennego uroczyska Buchnik w Jabłon
nie, promotor: J. M. Chmielewski.

31. M. Ostoia-Tomaszewski, P. Uriich, Studium możliwo
ści zagospodarowania obrzeży zbiornika retencyjnego „Cie- 
szanowice", promotor: W. Śliwińska-Ładzińska.

Zaznaczyć należy, że w iększość z tem atów  prac 
dotyczących zagospodarow ania turystycznego, 
podobnie ja k  prac dyplom ow ych dotyczących in
nych dziedzin, znalazła praktyczne wykorzystanie 
w jednostkach zatrudniających  słuchaczy, co uznać 
m ożna za spłatę kosztów  poniesionych przez insty
tucje delegujące słuchaczy na studium .

W ykonyw anie pracy dyplom ow ej zw iązanej 
z zagospodarow aniem  turystycznym  bądź rekre
acyjnym  je s t nauką urbanistyki w pigułce. Z da
niem  autora, nie ma innego problem u urbanistycz
nego, który w tak kom pleksow y sposób in tegro
wałby różnorodne problem y urbanistyczne i zago
spodarow ania przestrzennego w sobie.

Inną form ą nauczania zagadnień zagospodarow a
nia turystycznego je s t w ycieczka dydaktyczna. Po
cząwszy od IV edycji kursu, organizow ana je s t wy
cieczka objazdow a po W arszaw ie. O dbywa się ona 
z reguły głównymi trasam i i ciągami kom unikacyj
nymi, gdyż celem  jej je s t m.in. zapoznanie słucha
czy (większość to osoby przyjezdne) z rozwojem  
przestrzennym  W arszaw y, który s iłą  rzeczy przebie
ga w ielom a odcinkam i szlaków  turystycznych.

R easum ując pow yższe rozw ażania dotyczące 
treści program ow ych oraz m etod i form  nauczania 
problem atyki zagospodarow ania turystycznego
i rekreacyjnego na Podyplom ow ym  Studium  U rba
nistyki i G ospodarki Przestrzennej Politechniki 
W arszaw skiej stw ierdzić należy, że:

26. T. Marsza! & J . Grzelak, Tourism and recreation as 
an element o f spatial management in Kaliskie woje
wództwo (supervised by W. Śliwińska-Ładzińska).

27. B. Konieczniak-Jędruszek & A. Bęben, Często
chowa and its region -  a diagnosis o f development condit
ions (supervised by J . M. Chmielewski).

Course VII 1998/ 1999

28. A. Porożyńska-Dołgoszyja, A study o f the spatial 
management o f the Małe Dąbie lake area and the adjacent 
areas in Szczecin, (supervised by A. Zalewski).

Course VIII 1999/2000

29. G. Myśliński & L. Sobczyński. Prospects for  
tourism and recreation development in the gmina o f 
Władysławowo in the context o f spatial development 
trends and plans fo r  the protection o f the Coastal Land
scape Park (supervised by M. Wiśniewska).

30. J . Śmagata, The local spatial management plan 
fo r  the Buchnilc range in Jabłonna  (supervised by J . M. 
Chmielewski).

31. M. Ostoia-Tomaszewski & P. Uriich. A study o f the 
possible management o f shoreline o f the 'Cieszanowice' 
storage reservoir I supervised by W. Śliwińska-Ładzińska).

It should be noted th a t the majority 
of papers on tourist management, 
similar to those on other topics, have 
been used in practice by the firms 
th a t employ the students. This fact 
can be seen as paying back the costs to 
the institu tions investing in their tra in 
ing.

Working on a diploma paper on tourist 
or recreational m anagem ent is like 
learning u rban  planning in a nutshell. 
According to the author, such work fully 
integrates various u rban  planning and 
spatial m anagem ent issues.

Another method of teaching tourist 
m anagem ent issues has been the 
educational trip organized for students 
starting from Course III onwards. During 
Course IV studen ts  took part in a trip 
all over Warsaw. Its aim was to acquaint 
the studen ts (most of them  are visitors) 
with the spatial development of Warsaw, 
which has become very intensive over 
the recent years, and can be naturally 
observed from m any tourist trails.

To sum  up the information concerning 
the Post-graduate School of Urban 
Planning and Spatial Economy at 
Warsaw University of Technology, it should 
be said that:



1) je s t to tem atyka bardzo w ażna z punktu w i
dzenia funkcjonow ania struk tur zagospodarow ania 
przestrzennego i gospodarki m iejskiej w różnych 
skalach urbanistycznych i regionalnych;

2) tem atyka turystyczna i rekreacyjna je s t bar
dzo złożona i silnie zin tegrow ana z innymi aspek
tami funkcjonow ania struktur przestrzennych i go
spodarki m iejskiej, w tym  przede w szystkim  
z: ekologią i ekorozw ojem , projektow aniem  ur
banistycznym , program ow aniem  i s tra teg ią  roz
woju lokalnego oraz transportem  i infrastrukturą 
techniczną;

3) słuchacze o trzym ują  m ożliw ość poznania lub 
pogłębienia w iedzy w zakresie  um ożliw iającym  
specjalistom  z dziedziny gospodarki przestrzennej 
spraw ną w spółpracę ze specjalistam i branżow ym i, 
a tym ostatnim  z arch itek tam i i specjalistam i in
nych branż gospodarki m iejskiej;

4) w ym aga w ykorzystania różnorodnych form
i metod dydaktycznych, ze w zględu na sw ą  złożo
ność, jak  rów nież ze w zględu na różny wstępny 
poziom  w iadom ości z tej tem atyki w śród słucha
czy studium .

U w aża się rów nież za celow e ponow ne w pro
w adzenie do program u studium  przedm iotu „zago
spodarow anie turystyczne” , ze w zględu na rolę tu 
rystyki w rozw oju ekonom icznym  Polski.

PRZYPIS

1 Zakład Podstaw Projektowania Urbanistycznego obecnie 
wchodzi w skład Katedry Urbanistyki i Gospodarki Prze
strzennej WA PW.

1) the subject is very significant in the 
context of spatial m anagem ent structures 
and the u rban  economy on different 
urban  and regional scales;

2) tourism  and recreation issues are 
very complex and strongly integrated 
with other aspects of spatial structures 
and urban  economy, mainly with ecology 
and eco-development, urban planning, 
local development programming and 
strategy, as well as with transport and 
technological infrastructure;

3) s tuden ts have an opportunity to 
gain or increase their knowledge enabling 
cooperation with specialists on spatial 
economy and architects;

4) he complexity of the issues taught 
a t the School, as well as awareness of 
them  among students, requires a  variety 
of teaching forms and methods.

It is also considered that the subject of 
‘tourist m anagem ent’ should be re
introduced to the curriculum , bearing 
in mind how big a  role tourism  is play
ing in the economic development of 
Poland.

NOTE

1 The Department of Urban Design is a part of the 
faculty of Urban Planning and Spatial Economy Warsaw 
University of Technology.


