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SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI NAUKOWEJ
pt. „WALORYZACJA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
STREFY PODMIEJSKIEJ A PROBLEM OCHRONY KRAJOBRAZU”,
BYDGOSZCZ-FORDON, 21-22 KWIETNIA 1993 r.
LE COMPTE-RENDU D' UNE CONFÉRENCE SCIENTIFIQUE
INTITULÉE „LA VALORISATION DU MILIEU NATUREL
DE LA ZONE SUBURBAINE ET LE PROBLÈME
DE LA PROTECTION DU PAYSAGE”,
BYDGOSZCZ-FORDON, 21-22 AVRIL 1993
A REPORT FROM THE SCIENTIFIC CONFERENCE:
„EVALUATING THE NATURAL ENVIRONMENT
OF THE SUBURBAN ZONE AND THE PROBLEM
OF LANDSCAPE PRESERVATION”,
BYDGOSZCZ-FORDON, 21st-22nd APRIL 1993

W dniach 21-22 kwietnia 1993 r. w Starym Fordonie nad W isłą odbyła się
konferencja naukowa poświęcona problemom zagrożenia i ochrony środowiska
przyrodniczego i krajobrazu w strefach podmiejskich dużych miast. Konferencję
sponsorowało Bydgoskie Towarzystwo Ekologiczne, Wojewódzki Konserwator
Przyrody i Biuro Poselskie Unii Demokratycznej. Wzięło w niej udział około 30
osób. Konferencja składała się z sesji referatowej i dwóch objazdów terenowych
zakończonych dyskusją podsumowującą dwudniowe obrady. Wygłoszone refe
raty podejmowały z jednej strony problemy metodyczne w zakresie kryteriów
deiimitacji obszarów chronionych i parków krajobrazowych oraz zasad ich za
gospodarowania i ochrony (K. Kasprzak: Plan ochrony a plan zagospodarowa
nia przestrzennego parku krajobrazowego jako obszaru funkcjonalnego,
A. Zwoliński: Stymulatory i bariery funkcjonowania parku krajobrazowego na
obszarze aglomeracji, W. Wołoszyn i P. Czubią: Powstawanie ekologicznego
systemu obszarów chronionych na Lubelszczyźnie), z drugiej zaś zagadnienia

presji antropogenicznej wielkich miast, w tym presji rekreacji, na środowisko
przyrodnicze i krajobraz stref podmiejskich oraz związane z tym zagrożenia
(E. Śpiewakowski: Miasto ja ko system ekologiczny, A. Matczak: Kolonizacja
turystyczna strefy podmiejskiej Łodzi, R. Dysarz: Konflikt między urbanizacją
i środowiskiem przyrodniczym na przykładzie strefy podmiejskiej Bydgoszczy,
M. Korczyński: Flora miasta Bydgoszczy, K. Krauz: Rola Żywieckiego Parku
Krajobrazowego w zakresie turyzmu i rekreacji względem konurbacji gór
nośląskiej, W. Kałamucka: Stan środowiska i zagrożenia walorów krajobra
zowych Kraśnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w strefie oddziały
wania miasta Kraśnika i A. Kowalczyk: Potrzeby rekreacyjne mieszkańców
miasta).
Pierwszy objazd terenowy odbył się w godzinach popołudniowych pierw
szego dnia konferencji. Organizatorzy pokazali północny i północno-wschodni
fragment strefy podmiejskiej, bezpośrednio sąsiadujący z Bydgoszczą. Uczest
nicy mieli możność zapoznania się z charakterem zagospodarowania i użytko
wania tego obszaru oraz ze skalą występujących tu zagrożeń dla środowiska
przyrodniczego i krajobrazu. Objazd ten uświadomił uczestnikom konferencji
konieczność ochrony krajobrazu tego fragmentu strefy podmiejskiej Bydgosz
czy. Poparto propozycję utworzenia i włączenie odwiedzonego terenu w granice
projektowanego parku krajobrazowego. Niektórzy jednak z uczestników konfe
rencji mieli wątpliwości, czy park krajobrazowy powołany w obszarze silnie
zurbanizowanym jest w stanie zapewnić ochronę środowiska przyrodniczego
i krajobrazu. Jeśli nie, to może to prowadzić do wypaczenia idei tworzenia par
ków krajobrazowych. Wśród dyskutantów przeważał jednak wzgląd praktyczny,
że najpierw należy powołać park, a potem wymuszać respektowanie jego regu
laminu.
W drugim dniu odbył się wyjazd wzdłuż zachodniej krawędzi doliny Wisły
na odcinku Fordon-Topolno-Gruczno (Chrystkowo)-Swiecie. Uczestnicy wy
jazdu mieli możność poznać ten stosunkowo mało znany od strony przyrod
niczej i krajobrazu kulturowego fragment doliny Wisły z odcinkiem przełomo
wym, ostro zarysowaną krawędzią doliny (deniwelacje rzędu 30 m i więcej)
i z zachowanymi w jej dnie reliktami osadnictwa olenderskiego. Z zaintereso
waniem też przyjęto ideę ochrony tego obszaru w ramach systemu projektowa
nych parków krajobrazow ych. Konferencję zakończyła dyskusja, w której
ponownie uświadomiono sobie skalę zagrożeń środowiska naturalnego i kraj
obrazu oraz wyrażono przekonanie o celowości ochrony przyrody i kraj
obrazu obszarów bezpośrednio sąsiadujących z dużymi miastami poprzez
ideę tw orzenia parków krajobrazowych. W przypadku Bydgoszczy ideę tę
zrealizow ano powołując w połowie września bieżącego roku park krajobra
zowy.
Obradom i dyskusji naukowej w czasie konferencji sprzyjała przychylna at
mosfera, którą stworzyli gospodarze oraz dobra jej organizacja przez dr Marię

Dombrowicz i dr Aleksandrę Kowalczyk. Organizatorzy podjęli też trud opubli
kowania wygłoszonych w trakcie konferencji referatów.
Dr hab. Andrzej Matczak
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„ROLA 1 ZADANIA PAŃSTWA W ROZWOJU GOSPODARKI
TURYSTYCZNEJ”. SEMINARIUM NAUKOWE, TRZEMEŚNIA
KOLO MYŚLENIC, 4 -6 CZERWCA 1993 r.
„LE RÔLE ET LES DEVOIRS DE L' ÉTAT POUR LE DÉVELOPPEMENT
DE L' ÉCONOMIE TOURISTIQUE” . SÉMINAIRE SCIENTIFIQUE,
TRZEMEŚNIA PRÈS DE MYŚLENICE, 4-6 JUIN 1993
„THE ROLE AND TASKS OF THE STATE IN THE DEVELOPMENT OF
TOURISM ECONOMY” . SCIENTIFIC SEMINAR. TRZEMEŚNIAMYŚLENICE, 4th—6th JULY, 1993

W dniach 4-6 czerwca 1993 r. odbyło się w Trzemeśni koło Myślenic ogól
nopolskie seminarium naukowe nt. "Rola i zadania państwa w rozwoju gospo
darki turystycznej". Organizatorami spotkania były Katedra Ekonomiki i Orga
nizacji Turystyki AWF w Krakowie oraz Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki.
Celem seminarium było wypracowanie koncepcji oddziaływania państwa na
gospodarkę turystyczną w Polsce. W seminarium uczestniczyli przedstawiciele
administracji rządowej (UKFiT), samorządowej (głównie z województw połud
niowych), naukowcy (AWF Kraków, Katowice; AE Kraków, Katowice, Wroc
ław; Uniwersytet Gdański, Łódzki) oraz kadra menadżerska przedsiębiorstw tu
rystycznych, w sumie około 40 osób.
W pierwszym dniu obrad plenarnych (4 czerwca) wygłoszone zostało 5 refe
ratów o następującej tematyce: Zakres oddziaływania państwa na transformacją
gospodarki (S. Lis, AWF Kraków); Przebieg i wyniki procesów ekonomicznych
w przedsiębiorstwach turystycznych (S. Marczyk, AWF Kraków); Rola państwa
w promocji turystycznej (A. Nowakowska, AE Kraków); Próby aktywizacji

