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Years go by. Time obliterates the memory of people and 

events that they initiated or inspired. Events, being fruits of 

efforts made by individuals, frequently driven by fascination, 

necessity or even chance, build the history of different spheres 

of social life, and in the case which is of interest to us – of the 

discipline which is now known as remote sensing. 

This sketch aims to outline the origin of remote sensing 

in Poland and the milestones in its development during the 

past fi ve decades. It does not intend to offer a detailed sub-

stantive analysis of various studies, directions of research or 

numerous practical applications. In the sketch’s fi nal part, the 

programme of training specialists in geinformatics and remote 

sensing offered at the University of Warsaw is shortly dis-

cussed. 

In 2009, 45 years passed since the conference of geogra-

phers and specialists in aerial photographs interpretation 

which was held in Warsaw, at the Institute of Geography, 

Faculty of Biology and Earth Sciences of the University of 

Warsaw. The conference was organised by the Laboratory of 

Aerial Photographs Interpretation at the Chair of Regional 

Geography of the Institute of Geography. The aim of the meet-

ing – which took place in May 1964 – was to familiarise the 

participants with the fi ndings of research and didactic work 

at academic centres abroad and at home, in order to develop 

a new and uniform curriculum for all geography specialisa-

tions in Poland. In addition to that, directions of research work 

conducted by individual laboratories of aerial photograph in-

terpretation were also discussed.

The fi rst classes in remote sensing were conducted at 

geographical studies at the University of Warsaw, specialisa-

tion of regional geography, as early as the academic year 

1960/1961. Similar classes were also held at the University 

of Wroc
�
aw, Adam Mickiewicz University in Pozna

�
 and Mar-

ia Curie Sk
�
odowska University in Lublin. 

In Poland, aerial photography started to be in use from 

the very fi rst years of independence. In 1921-1924, photoplans 

on the scale of 1:10 000 covering an area of 3000 km² were 

made for the Polish-Soviet border areas. 1930 saw the setting 

up of a specialised enterprise, FOTOLOT. The establishment 

of the Polish Photogrammetic Society in 1930 was a momen-

tous event as its activity played an important role in the de-

velopment of photogrammetric methods based on aerial 

 photographs, catering to different needs of the national 

 economy.

The most signifi cant achievements in the years 1920-1939 

included: a 1931 study by Roman Gryglaszewski, which de-

scribed the methodology of taking and interpreting aerial 

photographs for land improvement works on the rivers of the 

Polesie region, and a 1935 study by Roman Feli
�

ski on the 

analysis of cities, villages and spas in the settlement organi-

sation of the country, in which he highlighted the role of 

aerial photographs in studies on the country’s spatial develop-

ment. In 1937-1939, aerial photographs were used in land 

classifi cation and forestry. We should also mention the work 

of the Polish geologist Stanis
�
aw Zuber, who conducted geo-

logical surveys on the Caspian Sea and was a pioneer of using 

aerial photographs in geology and geotectonic research.

In the inter-war period, the Lvov Polytechnic Professor 

Kasper Weigl, organiser of aerial photography courses, was 

the most eminent personality in the teaching of remote 

 sensing. 

Some aerial photographs taken by the German army sur-

vived until today from the times of the Second World War; 

one of such photographs is an aerial photograph of Warsaw 
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taken on 5 August 1944, at the very beginning of the Warsaw 

Uprising. In it, one can see areas engulfed by fi res and mili-

tary operations, and the area of the ghetto, razed to the 

ground, in the form of a light tone. 

The fi rst aerial photographs after the Second World War 

were taken already in 1945. The fi rst years after the War, and 

later, until the end of the 1950s, were not easy for the devel-

opment of remote sensing in Polish geography despite the 

systematic character of aerial photography of Poland at the 

time.

In 1957, Bogodar Winid set a long-term plan for himself 

to change the neutral to negative approach of the geographers’ 

community to a new research methodology – interpretation of 

aerial photographs. The plan included familiarisation with 

the theoretical foundations of photointerpretation, develop-

ment of materials for this type of classes, gradual training of 

specialists, gradual introduction of classes in interpretation 

of aerial photographs for students specialising in regional ge-

ography, and later in other specialisations and disciplines, 

conducting research in this fi eld, and starting cooperation with 

state bodies and institutions to familiarise them with the so-

called “aeromethods”. Looking at this programme fi fty years 

later, we can say that – probably mostly owing to Bogodar 

Winid’s outstanding drive and energy – this programme was 

implemented in full. 

In 1966, interpretation of aerial photographs was made 

a compulsory subject in geographical studies. 

To coordinate the development of photointerpretation, on 

23 October 1964 a specialised body, the Photointerpretation 

Committee, was set up as part of the Polish Geographical 

Society (PTG).

A specialised series entitled Fotointerpretacja w geografi i 

[Photointerpretation in geography] was initiated for scientifi c 

exchange purposes; currently, it is known as the Teledetekcja �
rodowiska [Remote sensing] series. By the end of 2008, a to-

tal of 40 volumes with 480 papers was published.

The Photointerpretation Committee, later transformed 

into the Remote Sensing Club of the Polish Geographical So-

ciety, in the years 1964-2009 organised 19 nation-wide confer-

ences on issues of photointerpretation and remote sensing.

The range of remote sensing applications was expanded 

to other areas and institutions owing to cooperation with gov-

ernment institutions, as a result of which OPOLIS, the Cen-

tre for Processing Aerial Photographs and Satellite Images, 

was set up as a part of the Institute of Geodesy and 

 Cartography.

Mijaj� lata. Czas zaciera pami
��

 o ludziach, i zda-

rzeniach przez nich powodowanych. Zdarzenia te b
�

d�-

ce owocem w
�
asnej pracy, cz

�
sto wynikaj�cej z fascyna-

cji, konieczno�ci lub nawet przypadkowo�ci buduj� 

histori
�

 ró�nych dziedzin �ycia spo
�
ecznego, a w  inte-

resuj�cym nas przypadku histori
�

 dziedziny zwanej 

obecnie teledetekcj
�

. 

Celem niniejszego szkicu jest przedstawienie pocz�t-

ków i genezy teledetekcji �rodowiska w Polsce oraz 

g
�
ównych zdarze

�
, które uwarunkowa

�
y jej rozwój na 

przestrzeni blisko 50 lat. Nie jest natomiast celem tego 

opracowania szczegó
�
owa analiza merytoryczna wyko-

nanych w tym czasie ró�nych opracowa
�

, kszta
�
tuj�cych 

si
�

 kierunków bada
�

 oraz licznych zastosowa
�

 prak-

tycznych. W ko
�

cowej cz
� �ci szkicu pokrótce omówiono 

program kszta
�
cenia specjalistów w zakresie geoinfor-

matyki – teledetekcji, realizowany na Uniwersytecie 

Warszawskim. 

W roku 2009 min
��

o 45 lat od konferencji geografów 

oraz specjalistów z zakresu interpretacji zdj
��

 lotni-

czych i fotogrametrii, która odby
�
a si

�
 w Warszawie 

w Instytucie Geografi cznym Wydzia
�
u Biologii i Nauk 

o Ziemi Uniwersytetu Warszawskiego. Konferencja zo-

sta
�
a zorganizowana przez Pracowni

�
 Interpretacji 

Zdj
��

 Lotniczych Katedry Geografi i Regionalnej 
	

wiata 

Instytutu Geografi cznego. Celem tego spotkania, odby-

tego w maju 1964 roku, jak pisze jego inicjator, ówcze-�nie, docent dr Bogodar Winid by
�
o: „… zaznajomienie 

si
 z wynikami prac naukowych i dydaktycznych 

w o
�

rodkach zagranicznych oraz z wynikami bada� 

i do
�

wiadcze� dydaktycznych o
�

rodków polskich, aby 

opracowa


 nowy jednolity program zaj
  dydaktycznych 

dla wszystkich specjalizacji geografi cznych w Polsce 

oraz nakre
�

li


 kierunki prac badawczych prowadzonych 

przez poszczególne pracownie interpretacji zdj
  lotni-

czych. …”1.

Jak wynika z tego cytatu ju� przed rokiem 1964 in-

terpretacja zdj
��

 lotniczych, czyli dziedzina, któr� obec-

nie okre�lamy jako teledetekcja, by
�
a „uprawiana” na 

studiach geografi cznych w kilku o�rodkach geografi cz-

nych w Polsce. Pierwsze zaj
�

cia z teledetekcji na stu-

diach geografi cznych na Uniwersytecie Warszawskim, 

na specjalizacji geografi i regionalnej prowadzono ju� 
w roku akademickim 1960/1961 (adiunkt T. Buk

�
ad, 

mgr M. Skotnicki, pp
�
k E. Piechowicz). W nast

�
pnych 

latach rozszerzono tematyk
�

 tych zaj
��

, gromadzono 

niezb
�

dny sprz
�

t oraz materia
�
y zdj

�
ciowe. W pracach 

tych istotn� rol
�

 odegra
�
, wówczas, mgr A. Cio

�
kosza. 

„…który pog�
biaj
�

c swoj
�

 wiedz
 i organizuj
�

c pracow-

ni
, równocze
�

nie werbowa� zainteresowanych t
�

 dyscy-

plin
�

 kolegów i studentów m�odszych lat studiów…”2. 

Pomaga
�
y w tej dzia

�
alno�ci w

�
adze wojskowe (pp

�
k E.

Piechowicz z ASG) oraz G
�
ówny Urz�d Geodezji i Kar-

tografi i, s
�
u��c pomoc� fachow� i materia

�
ow�. 

Podobne zaj
�

cia by
�
y prowadzone równie� na Uni-

wersytecie Wroc
�
awskim (prof. W. Walczak i dr L. Ba-

raniecki), w Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Po-

znaniu – dr E. Tomaszewski) oraz Uniwersytecie Marii 

Curie Sk
�
odowskiej w Lublinie (dr A. K

�
sik). 

W czterech wy�ej wymienionych o�rodkach ukszta
�
-

towa
�
y si

�
 dwa kierunki dydaktyczno-badawcze, które 

mo�naby okre�li�  jako fotointerpretacj
�

 jako�ciowo – 

krajobrazow� (Wroc
�
aw i Pozna

�
) oraz fotointerpretacj

�
 

tematyczno-pomiarow� (Warszawa, Lublin). W tych la-

tach, równie� inni geografowie korzystali ze zdj
��

 lot-

 1 B. Winid, Przedmowa. Fotointerpretacja w geografi i, T.1, 

1964, Warszawa
2 Ibidem.
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niczych, jednak jak wynika z oceny B. Winida, opratej 

o wiedz
�

 uzyskan� w czasie jego licznych wyjazdów za-

granicznych do NRF (Niemcy Zachodnie), Francji, USA, 

Kanady i Japonii poziom stosowanych metod fotointer-

pretacyjnych „…równa� si� poziomowi tej dziedziny wie-

dzy w USA w roku 1925. …”3.

Tak wi
�

c konferencja ta zamyka
�
a pewien okres roz-

woju teledetekcji w Polsce, który mo�na okre�li�  jako 

okres charakteryzuj�cy si
�

 sporadycznymi badaniami 

prowadzonymi z zastosowaniem zdj
��

 lotniczych w ró�-
nych ale nielicznych badaniach. Brakuje w literaturze 

odpowiedniego opracowania, które w sposób pe
�
ny 

przedstawia
�
oby histori

�
 rozwoju tej dyscypliny do roku 

1964. Warto wi
�

c cho
�

by w skrócie zasygnalizowa
�

 kil-

ka faktów z pocz�tkowej fazy rozwoju teledetekcji 

w Polsce.

Jak wynika z informacji zawartych w literaturze, 

pierwsze zdj
�

cie lotnicze z samolotu wykonano w ko
�

cu 

roku 1908. Dokona
�
 tego fotograf L. P. Bonvillain towa-

rzysz�cy Wilbur’owi Wright’owi, w czasie jego lotu nad 

Le Mans we Francji. W rok pó	niej, równie� z samolo-

tu pilotowanego przez W.Wrighta wykonano pierwsze 

zdj
�

cia fi lmowe. Tak wi
�

c mo�emy przyj�� , �e w roku 

3 Ibidem.

2009 min
��

o sto lat od wykonania pierwszych seryjnych 

zdj
��

 z samolotu. 

Jak wynika z ró�nych danych archiwalnych ju� 
w po

�
owie XIX wieku, na ziemiach polskich czyniono 

obserwacje z balonu. W roku 18534 Adam Lerue i Julian 

Cegli
�

ski przedstawili w postaci litografi i widoki War-

szawy z wysoko�ci oko
�
o 350 m.

Za pierwsze, jak na razie, zachowane zdj
�

cie lotnicze 

w Polsce, w pe
�
nym tego s

�
owa znaczeniu, nale�y uzna

�
 

fotografi 
�

 wykonan� w grudniu 1914 roku lub styczniu 

roku 1915. Jest to zdj
�

cie przedstawiaj�ce Gorlice, ryc.1. 

By
�
 to czas wielkiej wojny (I wojny �wiatowej). Pod Gor-

licami od listopada 1914 roku do maja 1915 toczy
�
a si

�
 

najwi
�

ksza bitwa na froncie wschodnim, mi
�

dzy woj-

skami Austrii i Prus z jednej strony i Rosji z drugiej. 

Z zaplecza frontowego, z lotnisk, czy jak wówczas na-

zywano „pól wzlotu”, startowa
�
y samoloty w celu wyko-

nania rozpoznania frontu. Zdj
�

cie to wykonane zosta
�
 

przez 10 Fl.K (Fligerkompanien) z samolotu LOHNER 

C. W tym czasie, na wszystkich frontach zacz
�

to na 

szeroka skale stosowa
�

 w rozpoznaniu pozycji przeciw-

nika nowoczesne, na tamte czasy, �rodki rozpoznania 

– samoloty, wyposa�one ju� w profesjonalne kamery 

4 Weszpi



ski P.E., 2006, Materia
�
y teledetekcyjne w zbi-

rach Archiwum Pa



stwowego m. st. Warszawy. Dagerotyp, 

z. 15, str 13-21.

Ryc. 1. Zdj
�

cie lotnicze Gorlic z ko



ca roku 1914 lub pocz


tków roku 1915.

Fig. 1. Aerial photograph of Gorlice from the end of 1914 or the beginning of 1915. 
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�
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�
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przeznaczone specjalnie do fotografowania lotniczego. 

To te�, po wojnie pojawi
�
o si

�
 wielu specjalistów, którzy 

starali si
�

 spo�ytkowa
�

 swoje umiej
�

tno�ci nabyte 

w czasie wojny w zakresie stosowania i interpretacji 

zdj
��

 lotniczych, w badaniach ró�nych zagadnie
�

 cywil-

nych. 

W Polsce zdj
�

cia lotnicze zacz
�

to stosowa
�

 od pierw-

szych lat niepodleg
�
o�ci. W latach 1921-1924 dla pogra-

nicza polsko-sowieckiego wykonano fotoplany w skali 

1:10 000, dla powierzchni 3000 km². W roku 1930 – 

powsta
�
o specjalistyczne przedsi

�
biorstwo FOTOLOT. 

Pierwszym kierownikiem przedsi
�

biorstwa by
�
 Marian 

Brunon Piasecki, pó�niejszy profesor Politechniki War-

szawskiej. Zacz
��

o si
�

 systematyczne fotografowanie 

kraju, g
�
ównie dla potrzeb geodezyjnych, ale ju� wów-

czas zdj
�

cia lotniczo zacz
��

y by
�

 stosowane i w innych 

dziedzinach.

Istotne znaczenie mia
�
o powo

�
anie 13 lutego 1930 

roku Polskiego Towarzystwa Fotogrametrycznego, któ-

rego dzia
�
alno��  mia

�
a istotne znaczenie dla rozwoju 

metod fotogrametrycznych, opartych o zdj
�

cia lotnicze, 

dla ró�nych potrzeb gospodarki narodowej.

W roku 1930 M.B.Piasecki zastosowa
�
 je do celów 

urbanistycznych, a zw
�
aszcza sporz�dzania planów 

miast. 

Roman Gryglaszewski w roku 1931 przedstawia me-

todyk
�

 wykonywania i opracowywania zdj
��

 lotniczych 

dla celów prac melioracyjnych rzek Polesia5. By
�
o to 

chyba najwi
�

ksze przedsi
�

wzi
�

cie fotogrametryczno-lot-

nicze w II Rzeczpospolitej. Obszar operacyjny obejmo-

wa
�
 oko

�
o 55 000 km2. Zdj

�
cia lotnicze wykonywano 

w latach 1929 i 1930, g
�
ównie wzd

�
u� rzek, w obr

�
bie 

obszarów o trudnych warunkach nawigacyjnych. Wy-

korzystano udost
�

pniony przez PLL LOT, specjalnie 

przystosowany do celów fotografi cznych, samolot Fok-

ker F.VII, z trzema silnikami, zbudowany przez zak
�
ad 

5 Gryglaszewski R., 1931, Zdj
�

cie sytuacyjne rzek Polesia 

metod
	

 aerofotogrametryczn
	

. Prace Biura Melioracji Pole-

sia, T. I, z. 5, Brze

�

.

Plage-Le�kiewicza w Lublinie. Zdj
�

cia wykonywa
�
 ze-

spó
�
 w sk

�
ad, którego wchodzili mi

�
dzy innymi emery-

towany major Wojska Polskiego Jan Röder do�wiadczo-

ny fotograf lotniczy i pilot, pilot B. Barciszewski 

a tak�e Panowie Darkowski i We
�
nicki, ryc. 2. Jak pisze 

R.Gryglaszewski zespó
�
 pracowa

�
 w idealnej harmonii, 

a loty by
�
y doskonale przygotowywane pod wzgl

�
dem 

nawigacyjnym, z uwzgl
�

dnieniem warunków pogodo-

wych na podstawie informacji dostarczanych przez sta-

cje meteorologiczne w Warszawie, Lwowie, Sarnach 

i Pi
�

sku. Pojedyncze misje fotografi czne trwa
�
y zwykle 

ponad 4 godziny. Loty odbywa
�
y si

�
 na wysoko�ci oko

�
o 

2000 m ponad powierzchni� terenu. Zdj
�

cia wykonywa-

no kamer� Zeiss’a RMK 21, w formacie 18x18 cm. Wi
�

k-

szo��  zdj
��

 by
�
a bardzo dobrej i dobrej jako�ci. Stano-

wi
�
y one podstaw

�
 do opracowania planów geodezyjnych 

zwi�zanych z pracami melioracyjnymi w zlewni Prype-

ci. Poni�ej zamieszczono kilka zdj
��

 z opracowania R.

Gryglaszewskiego, uzupe
�
niaj�c ryciny fragmentami 

WIG-owskich mapa topografi cznych. Ukazuj� one uni-

kalne krajobrazy Polesia w dorzeczu Prypeci (ryc. 3 – 

ryc. 8.) 

Roman Feli
�

ski pos
�
ugiwa

�
 si
�

 zdj
�

ciami lotniczymi 

w studiach nad zagospodarowaniem przestrzennym 

kraju, a zw
�
aszcza w analizie miast, wsi i uzdrowisk 

w osiedle
�

czej organizacji kraju (1935)6. Zamieszczono 

tu kilka zdj
��

 lotniczych z tej pracy, z komentarzami 

R.Feli
�

skiego (ryc. 9. – ryc. 16 ). 

Swymi opisami autor ten daje �wiadectwo swojej 

g
��

bokiej wiedzy o mo�liwo�ciach tkwi�cych w informa-

tycznej warstwie obrazu lotniczego. W komentarzach 

tych zwraca uwag
�

 zarówno na planistyczne aspekty 

zdj
��

 lotniczych, mo�liwo�ci oceny warunków �ycia 

mieszka
�

ców miast, a tak�e na aspekty obronne miast 

ujawniane na obrazach lotniczych. Widzi je w aspekcie 

wykazywania b
��

dnych rozwi�za
�

 infrastruktury ko-

munikacyjnej. W sposób lapidarny, ale nadzwyczaj traf-

ny jego pogl�dy na warto��  zdj
��

 lotniczych dla bada
�

 

struktur osadniczych oddane s� przez podpis pod rycin� 

80 oryginalnego tekstu, ryc. 16.

W latach 1937-1939 zdj
�

cia lotnicze s� stosowane do 

klasyfi kacji gruntów oraz w le�nictwie. Warto równie� 
wspomnie

�
 o dorobku polskiego geologa Stanis

�
awa Zu-

bera, który w roku 1925 przedstawi
�
 studium zastoso-

wania zdj
��

 lotniczych w badaniach geologicznych nad 

Morzem Kaspijskim. Praca ta zosta
�
a zamieszczona 

w ksi��ce „Pok
�
osie geografi czne” , wydanej z okazji 

30-lecia pracy naukowej Eugeniusza Romera – znako-

mitego i znanego geografa polskiego. W�ród prac za-

mieszczonych w tym tomie dominowa
�
y opracowania 

prezentuj�ce nowe metody badawcze. Zamieszczenie 

w tym tomie pracy Stanis
�
awa Zubera �wiadczy

�
o nie 

tylko o jej wysokiej warto�ci naukowej ale by
�
o wyrazem 

doceniania roli zdj
��

 lotniczych w geografi i przez same-

go E. Romera7. 

6 Feli
�

ski R., 1935, Miasta, wsie, uzdrowiska w osiedle


-

czej organizacji kraju. Nasza Ksi
�

garnia, Warszawa, str 1-248.
7 D. J

�
drzejczyk, 1998, Stanis

�
aw Zuber – pionier polskiej fo-

tografi i lotniczej. Fotointerpretacja w geografi i, T. 26, Warszawa.

Ryc. 2. Za
�
oga samoloty Fokker F VII u

�
ywanego do celów 

fotografi cznych na Polesiu. Wed
�
ug: R. Gryglaszewski,1931.

Fig. 2. Crew of Fokker F VII aeroplane, used for taking pho-

tographs in Polesie. After: R. Gryglaszewski, 1931
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Ryc. 3. Rzeka Styr ko
�
o Prywitówki. Wed

�
ug: R. Gryglaszewski,1931.

Fig. 3. River Styr near Prywitówka. After: R. Gryglaszewski, 1931.

Ryc. 4. Rzeka Stochód obok Lubieszowa. Wed
�
ug: R. Gryglaszewski,1931.

Fig. 4. River Stochód near Lubieszów. After: R. Gryglaszewski, 1931.

Ryc. 5. Rzeka S
�
ucz ko

�
o wsi Tyszyca. Wed

�
ug: R. Gryglaszewski,1931.

Fig. 5. River Sluch near Tyszyca village. After: R. Gryglaszewski, 1931.

Pocz
�

tki teledetekcji 
�
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Ryc. 6. Rzeka Stochód obok wsi Borowa. Wed
�
ug: R. Gryglaszewski,1931.

Fig. 6. River Stochód near Borowa village. After: R. Gryglaszewski, 1931.

Ryc. 7. Jezioro i wie
�

 Nobel. Wed
�
ug: R. Gryglaszewski,1931.

Fig. 7. Lake and village Nobel. After: R. Gryglaszewski, 1931. 

Ryc. 8. Rzeka Prype
�
 w pobli

�
u granicy pa

�
stwowej. Wed

�
ug: R. Gryglaszewski,1931.

Fig. 8. River Prypiat near the state border. After: Gryglaszewski, 1931.

Jan R. OL
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Ryc. 9. Kraków. Wed
�
ug: R. Feli

�
-

ski,1935.

Fig. 9. Cracow. After: R. Feli
�

ski, 

1935.

Ryc. 10. Lwów. Wed
�
ug: R. Feli

�
-

ski,1935

Fig. 10. Lvov. Wed
�
ug: R. Feli

�
-

ski,1935.
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Ryc. 11. 
�

ód
�

. Wed
�
ug: R. Feli

�
ski,1935.

Fig. 11.  
�

ód
�

. After: R. Feli
�

ski,1935.

Ryc. 12. Wielu
�

. Wed
�
ug: R. Feli

�
ski,1935

Fig. 12. Wielu
�

. After: R. Feli
�

ski,1935.

Ryc. 13. S
�
omniki. Wed

�
ug: R. Feli

�
ski,1935

Fig. 13. S
�
omniki. After: R. Feli

�
ski,1935.

Jan R. OL
�
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Ryc. 14. Góra. Wie
�

 pod Tykocinem. Wed
�
ug: R. Feli

�
ski,1935

Fig.. 14. Góra – a village near Tykocin. After: R. Feli
�

ski,1935.

Ryc. 15. Kocurów. Województwo lwowskie. Wed
�
ug: R. Feli

�
ski,1935

Fig. 15. Kocurów village in  the Lvov voivodship. After: R. Feli
�

ski,1935.

Pocz
�
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Ryc. 16. Babice Stare, województwo warszawskie. 

Wed
�
ug: R. Feli

�
ski,1935

Fig. 16. Babice Stare a village in the Warsaw voivod-

ship. After: R. Feli
�

ski,1935. 

Tak wi
�

c my�l stosowania zdj
��

 lotniczych i dziedzi-

ny wspó
�
cze�nie okre�lanej teledetekcj� by

�
a doceniana 

przez, niew�tpliwie, najwi
�

kszy autorytet geografi i pol-

skiej XX wieku. 

W zakresie nauczania teledetekcji w okresie mi
�

dzy-

wojennym niewiele wiadomo. 

Najwi
�

ksze zas
�
ugi nale�y przypisa

�
 Kasprowi We-

iglowi profesorowi Politechniki Lwowskiej. By	 w	a
 ci-

wie pierwszym Polakiem, który propagowa	 stosowanie 

metod fotogrametrycznych w geodezji. Jeszcze jako m	o-

dy profesor miernictwa uwzgl�dnia	 w swoich wyk	a-

dach fotogrametri� i utrzymywa	 serdeczny kontakt 

z nestorami fotogrametrii europejskiej (prof. prof. Fin-

sterwalder, Dole
�

al, Baeschlin). Jeszcze przed powsta-

niem Drugiej Rzeczpospolitej wykonywa	 pomiary ste-

reografi czne w Tatrach Polskich. Prac� dydaktyczn


 na 

Politechnice Lwowskiej w dziedzinie fotogrametrii pro-

wadzon


 ze studentami uzupe	nia	 wyk	adami na Kur-

sach Fotografi i Lotniczej dla ofi cerów lotnictwa8. By
�
 

8 http://www.sgp.geodezja.org.pl/ptfi t/inmemoriam/biogra-

fi e-Weigel.pdf

zreszt� organizatorem tych kursów. By
�
y one prowa-

dzone prawdopodobnie ju� przed rokiem 1928 i trwa
�
y 

osiem miesi
�

cy. Nale�y tu równie� odnotowa
�

 jego zwi�-

zek z geografi �, który wynika
�
 z jego pracy jako konsul-

tanta Wojskowego Instytutu Geografi cznego.

Program Kursów Fotografi i Lotniczej by
�
 bardzo no-

woczesny i w swych g
�
ównych rysach niewiele ró�ni

�
 si
�

 

programowo od tego, czego obecnie nauczamy na spe-

cjalizacji geoinformatyka-teledetekcja na studiach geo-

grafi cznych. Program tego kursu sk
�
ada

�
 si

�
 z siedmiu 

przedmiotów i obejmowa
�
 wyk

�
ady i 

�
wiczenia z foto-

grafi i, fi zyki w zakresie optyki, elementy miernictwa, 

geometri
�

 wykre�ln�, chemi
�

 stosowan�, matematyk
�

 

stosowan� i fotogrametri
�

. Kurs ko
�

czy
�
 si
�

 egzaminem 

komisyjnym. Jednym z absolwentów tych kursów by
�
 

ofi cer lotnictwa – pilot Alfred Peszke9, Który tak zain-

teresowa
�
 si

�
 fotografi � lotnicz�, �e zacz��  wykonywa

�
 

z pok
�
adu samolotu zdj

�
cia, ró�nych obiektów cywil-

nych. Nieliczne z tych fotografi i jakie znajduj� si
�

 w  

9 Na podstawie materia
�
ów przekazanych przez syna A. 

Peszke – prof. Micha
�
a Peszke – popularyzatora polskiej woj-

skowo
�

ci w USA.

Jan R. OL
�
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Polsce stanowi� dowód, �e ju� wówczas, w sposób mo�e 

pod�wiadomy, starano si
�

 wykorzystywa
�

 mo�liwo�ci 

techniczne do zbierania danych o krajobrazach ogl�da-

nych z pok
�
adów samolotów. Poni�ej kilka zdj

��
 wyko-

nanych przez A. Peszke, ryc. 17 – ryc. 19. 

Z czasu II wojny �wiatowej zachowa
�
y si

�
 zdj

�
cia 

lotnicze wykonywane przez wojska niemieckie, jednym 

z nich jest zdj
�

cie lotnicze Warszawy wykonane 5 sierp-

nia 1944 roku, a wi
�

c w pierwszych dniach Powstania 

Warszawskiego, ryc. 20. Widoczne s� na nim obszary 

obj
�

te walkami i po�arami, a tak�e w postaci jasnego 

fotofonu, teren zrównanego z ziemi� getta. 

Po II wojnie �wiatowej pierwsze zdj
�

cia lotnicze wy-

konano ju� w roku 1945. Wykonali je lotnicy sowieccy 

latem 1945 roku, prawdopodobnie w czerw  cu. Pracami 

fotografi cznymi obj
�

ta by
�
a Warszawa w jej przedwo-

jennych granicach. Zachowa
�
o si

�
 oko

�
o 650 fotogramów. 

Zosta
�
y one wykonane czterema kamerami AFA-3CN, 

w skali oko
�
o 1:5400, w formacie 23 x 18 cm10. Przyk

�
a-

dem takiego zdj
�

cia jest fragment Starego Miasta, 

ryc.21.

Pierwsze lata po II wojnie �wiatowej i nast
�

pne do 

ko
�

ca lat pi
��

dziesi�tych, pomimo systematycznego ju� 
fotografowania lotniczego Polski, nie by

�
y 
�
atwe dla roz-

woju teledetekcji w geografi i. Jednak ju� w roku 1949, 

Bogodar Winid z Uniwersytetu Warszawskiego zacz��  
my�le�  o wdro�eniu tej techniki do bada

�
 geografi cz-

nych. Jednak ówcze�ni geografowie zaabsorbowani roz-

wojem ró�nych specjalizacji, a zw
�
aszcza geografi i eko-

nomicznej, geomorfologii i geografi i fi zycznej albo nie 

zdawali sobie sprawy z istoty i mo�liwo�ci informacyj-

nych tkwi�cych w zdj
�

ciach lotniczych, albo ulegaj�c 

ograniczeniom administracyjnym w dost
�

pie do zdj
��

 

lotniczych nie byli zainteresowani rozwojem nowej, cho
�

 

ju� maj�cej w okresie mi
�

dzywojennym pewien dorobek 

naukowy tej nowej dziedziny wiedzy. Do chlubnych wy-

j�tków nale�a�  wówczas dr Kazimierz Dziewo
�

ski, zaj-

muj�cy si
�

 geografi � osadnictwa i ludno�ci oraz regio-

nalizacj� ekonomiczn�, który w roku 1953 opublikowa
�
 

niewielk� rozpraw
�

 z zakresu geografi i osadnictwa, 

w której zamie�ci
�
 fragmenty sze�ciu zdj

��
 lotniczych, 

ilustruj�cych przestrzenne aspekty kilku miast i wsi 

polskich11. W zwi�zku z powy�szym na studiach geogra-

fi cznych, poza sporadycznymi przypadkami nie naucza-

no teledetekcji (fotointerpretacji zdj
��

 lotniczych).

W celu zmiany oboj
�

tnego a nawet niech
�

tnego na-

stawiania spo
�
eczno�ci geografi cznej do nowej metodyki 

badawczej jak� by
�
a interpretacja zdj

��
 lotniczych Bo-

10 ttp://www.geoforum.pl/pages/index.php?page-
=edition&subpage=temat_z_okladki&id=31

11 K. Dziewo
�

ski, 1953, Geografi a miast i osiedli w Polsce. 

Wiedza Powszechna, Pa
�

stwowe Wydawnictwo Popularno-

Naukowe, Warszawa. Zdj
�

cia te przedstawia
	
y: 
wierzaw

�
 

(woj. dolno
�

l
�

skie) – jako przyk
	
ad osiedla targowego powsta-	

ego w XIII w.; nieokre
�

lone z nazwy przyk
	
ady wsi typu 

	
a
�

-

cuchówki i ulicówki; Stare Miast w Warszawie z roku 1939; 

fragment Warszawy, na zachód od Placu Trzech Krzy


y oraz 

sko
�

ne zdj
�

cie lotnicze Jeleniej Góry. Opracowanie to przy-

pomina w skromnej formie opracowanie R.Feli
�

skiego z roku 

1935.

godar Winid w roku 1957 wyznaczy
�
 sobie d

�
ugofalowy 

program zmiany tego stanu rzeczy. Obj��  on zdobycie 

podstaw teoretycznych w zakresie fotointerpretacji, 

stworzenie bazy materia
�
owej do tego rodzaju zaj

��
, 

stopniowe szkolenie specjalistów, stopniowe wprowa-

dzanie zaj
��

 z interpretacji zdj
��

 lotniczych na specja-

lizacji geografi i regionalnej, a pó�niej innych specjali-

zacjach geografi cznych oraz w innych dyscyplinach; 

prowadzenie prac naukowych z tego zakresu; nawi�za-

nie wspó
�
pracy z urz

�
dami pa

�
stwowymi, instytucjami 

naukowymi w celu zainteresowania ich tzw. „aerome-

todami”. Patrz�c z pó
�
wiecznej perspektywy na ten pro-

gram nale�y stwierdzi
�

, �e zapewne dzi
�

ki, niezwyk
�
ej 

cesze charakterologicznej B. Winida, jak� by
�
 dynamizm 

dzia
�
ania, zosta

�
 on w zasadzie w ca

�
o�ci zrealizowany. 

W zasadzie, gdy� nie we wszystkich o�rodkach geogra-

fi cznych uda
�
o si

�
 powo

�
a
�

 specjalistyczne pracownie 

b�d� zak
�
ady naukowe, które zaj

��
yby si

�
 twórczym 

rozwojem teledetekcji w swoich �rodowiskach.

Podsumowaniem tych d��e�  by
�
a wcze�niej wspo-

mniana konferencja w roku 1964. W dyskusji na tej 

konferencji wypracowano kilka konstruktywnych wnio-

sków dalszego dzia
�
ania. Najwa�niejszymi celami dzia-�

a
�

 by
�
y: 

Po pierwsze doprowadzi
�

 do wprowadzenia na stu-

diach geografi cznych obowi�zkowego nauczania inter-

pretacji zdj
��

 lotniczych. Cel ten osi�gni
�

to w roku 

1966, kiedy to w nowym roku akademickim 1966/1967 

na wszystkich uniwersytetach rozpocz
�

to realizacj
�

 pro-

gramu nauczania interpretacji zdj
��

 lotniczych na stu-

diach geografi cznych. 

Po drugie w celu koordynowania rozwoju fotointer-

pretacji postulowano powo
�
anie przy Polskim Towarzy-

stwie Geografi cznym specjalistycznej sekcji przy Wy-

dziale Spraw Naukowych. Sekcja taka przemianowana 

pó�niej na Komisj
�

 Fotointerpretacji, na wniosek Doc. 

dr B.Winida z dnia 22.05.1964 rozpocz
��

a dzia
�
alno��  

w dniu 23 pa�dziernika 1964 roku.

Po trzecie powo
�
a
�

 specjalistyczne wydawnictwo 

o charakterze serii wydawniczej po�wi
�

cone zagadnie-

niom naukowo-badwczym i dydaktycznym w zakresie 

geografi cznej interpretacji zdj
��

 lotniczych. Pierwszy 

numer czasopisma zosta
�
 wydany w ko

�
cu lata 1964 

roku, przez Pracowni
�

 Fotointerpretacji Katedry Geo-

grafi i Regionalnej �wiata Instytutu Geografi cznego 

Uniwersytetu Warszawskiego pod nazw� „Fotointerpre-

tacja w geografi i” 

Równie� cele dotycz�ce rozszerzenia zakresu stoso-

wania teledetekcji na inne dziedziny i instytucje zosta-�
y osi�gni

�
te dzi

�
ki wspó

�
pracy z instytucjami rz�dowy-

mi, czego wyrazem by
�
o powo

�
anie kilka lat pó�niej 

w Instytucie Geodezji i Kartografi i O�rodka OPOLIS, 

w którego utworzeniu istotn� rol
�

 odegra
�
 wówczas jesz-

cze jako dr, A.Cio
�
kosz.

Nale�y stwierdzi
�

, �e impuls do dzia
�
ania nadany 

na tej konferencji nie by
�
 tylko chwilowym sukcesem, 

ale zapocz�tkowa
�
 do��  trudny ale te� owocny rozwój 

teledetekcji. 

Pocz
�
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Nie sposób w ramach tego szkicu, przedstawia
�

 

wszystkich aspektów rozwoju teledetekcji w Polsce 

w ostatnich 50. latach. To te� przedstawiono tu tylko 

krótki, raczej formalny przegl�d tych osi�gni
��

.

Dydaktyka. Obecnie na Wydziale Geografi i i Stu-

diów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego reali-

zowane jest nauczanie teledetekcji na studiach licen-

cjackich na trzech kierunkach: geografi i, gospodarce 

przestrzennej i ochronie �rodowiska (MSO
�

). Na pierw-

szym z tych kierunków, program zaj
��

 obejmuje 30 

godz. wyk
�
adów i 45 godz. 

�
wicze

�
, a na pozosta

�
ych 

kierunkach 15 godz. wyk
�
adów i 15 godz. 

�
wicze

�
. 

Na studiach licencjackich wykonano w latach 2003-

2008: 51 teledetekcyjnych prac licencjackich.

Poni�ej przedstawiono program nauczania specjali-

stycznego tekledetekcji na poziomie magisterskim, 

prowadzonego jedynie na Uniwersytecie Warszawskim, 

w ramach specjalno�ci geoinformatyka – przez Katedr
�

 

Geoinformatyki i Teledetekcji. Studia te maj� charakter 

interdyscyplinarny. Program zaj
��

 jest nast
�

puj�cy. 

Rok I - semestr I 

Year I - Semester I

Lp.
Przedmiot

Subject

Wyk
�
ady 

lectures

(h)

	
wiczenia

Excercises 

(h)

Zaliczenie (Z)

Accept (Z)

Egzamin (E)

Examination (E)

ECTS

1.
Metodologia bada



 geografi cznych

Methodology of geographical researches
30 --- E  3

2.
Podstawy fotointerpretacji

Basis of photographic interpretation
--- 68 (9 dni) Z  4

3.
Fizyczne podstawy teledetekcji

Physical basis of remote sensing
30 --- E  2

4.
Geostatystyka

Geostatistics
15 15 Z  2

5.
Metody pozyskiwania informacji teledetekcyjnej

Acquisition methods of remote sensin data
30 --- E  3

6.
Podstawy SIG

Introduction to GIS
30 45 E  5

7.
Cyfrowe przetwarzanie obrazów I

Digital image processing – I
15 30 Z  3

8.
Fotointerpretacja geografi czna 

Geograophical photointerpretation
15 45 E  4

9.
Wyk

�
ad do wyboru 

Optional lecture
30 --- Z  2

10.
Seminarium magisterskie

Master’s seminar
--- 30 Z  2

Rok I - Semestr II

Year I - Semester II

1.
Filozofi a

Philosophy
30 --- E  3

2.
Podstawy fotogrametrii

Basis of photogrammetry
15 15 Z  3

3.
Elementy programowania 

Introduction to programming
15 15 E  3

4.
Cyfrowe przetwarzanie obrazów II

Digital image processing – II
15 30 E*  4

5.

Metody i techniki naziemnych bada



 teledetekcyj-

nych

Methods and techniques of fi eld remote sensing

15 30 E  4

6.

Podstawy kartografi i tematycznej i redakcji map

Introduction to thematic cartography and map edit-

ing

15 15 Z  2

7.
Modelowanie systemów przyrodniczych

Environmental systems modeling
15 15 E  3

8.
Stereoskopia cyfrowa – VSD

Digital stereoskopy – VSD
--- 40 Z  4

9.
Teoretyczne podstawy kartowania ro

�
linno

�
ci

Theoretical basis of vegetation mapping
15 --- Z  1

10.
Seminarium

Master’s seminar
--- 30 Z  3

Jan R. OL
�
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Rok II – semestr III

Year II – Semester III

1.
Globalne problemy geografi i spo

�
eczno-ekonomicznej – I 

Global problems of socio-economic geography – I
30

Z

4

2.
Globalne zmiany Ziemi I 

Global change I
30

Z

4

3.
Wyk

�
ad monografi czny – Techniki hiperspektralne

Monographic lecture – imaging spectroscopy
30 ---

E

5

4.
Wyk

�
ad do wyboru 

Optional lecture
30 ---

Z

4

5.
Seminarium

Master’s seminar
--- 30 Z 10

 60 90 27

Rok II – semestr IV

Year II – Semester IV

1.
Globalne problemy geografi i spo

�
eczno-ekonomicznej II 

Global problems of socio-economic geography – II
--- 30

Z

4

2.
Globalne zmiany Ziemi II 

Global change II
--- 30

Z

4

3.
Wyk

�
ad do wyboru 

Optional lecture
30 ---

Z

1

4.
Seminarium

Master’s seminar
--- 30

Z

4

5.
Przygotowanie pracy magisterskiej

Preparing Master’s thesis
--- --- --– 20

Ryc. 17. Drzewica. A. B. Peszke, fotografi a wykonana w latach 1929-1933.

Fig. 17. Drzewica. Photograph taken by A. B. Peszke in 1929-1933.
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Ryc. 18. Kazimierz. A. B. Peszke, fotografi a wykonana w latach 1929-1933.

Fig. 18. Kazimierz. Photograph taken by A. B. Peszke in 1929-1933.

Ryc. 19. Sandomierz. A. B. Peszke, fotografi a wykonana w latach 1929-1933.

Fig. 19. Sandomierz. Photograph taken by A. B. Peszke in 1929-1933.
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Ryc. 20. Warszawa, zdj
�

cie wykonane 

5 sierpnia 1944 roku.

Fig. 20. Warsaw, photograph taken 

on5.08.1944.

Ryc. 21. Warszawa, Stare Miasto w 1945 roku 

(http://www.geoforum.pl).

Fig. 21.Warsaw, Old Town in 1945 (http://

www.geoforum.pl).
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Program ten na przestrzeni lat oczywi�cie zmienia
�
 

si
�

. W okresie 1978-2008 w sumie wykonano 124 prace 

magisterskie. 

W ramach studiów doktoranckich oraz w trybie nor-

malnym siedmiu pracowników uzyska
�
o stopnie doktor-

skie12, a pi
��

 nast
�

pnych doktoratów jest w realizacji. 

Pracownicy Pracowni uzyskali równie� na Uniwersyte-

cie Warszawskim dwie habilitacje13. 

12 Dr Andrzej Cio
�
kosz – Badanie szczegó

�
owego u

�
ytkowa-

nia ziemi w oparciu o zdj�cia lotnicze na przyk
�
adzie trzech wsi 

gromady Lesznowola; promotor prof. dr W.Walczak (U.Wr); 

recenzenci: doc. dr hab. J. Tobiasz (UW), Doc. dr Edward To-

maszewski (U.Wr); data uzyskania stopnia 16.01.1969. Dr 

Jan R.Ol	dzki – Wp
�
yw zró

�
nicowania budowy geologicznej 

na rze



b
�
 w Górach 

�
wi
�

tokrzyskich; promotor doc dr hab. Bo-

les
�
aw Dumanowski (UW); recenzenci: prof. dr Alfred Jahn 

(U.Wr), doc. dr hab. Cecylia Rad
�
owska (U.W.); doc dr hab. 

Piotr Roniewicz (U.W.); data uzyskania stopnia 11.10.1971; 

Dr El
�

bieta Wo
�
k – Kryteria wyznaczania granicy zlodowa-

cenia ba
�
tyckiego na obszarze pó

�
nocnej cz

�
ci Wysoczyzny 

Kolne
�

skiej; promotor prof. dr Jerzy Kondracki; recenzenci: 

doc. dr hab. Józef E. Mojski, doc dr hab. Cecylia Rad
�
owska; 

data uzyskania stopnia: 21.04.1975; dr Ma
�
gorzata Mycke-

Dominko – Zmiany uk
�
adu przestrzennego wybranych miast 

województwa suwalskiego w latach 1969-1981 na tle 


rodowi-

ska przyrodniczego: Studium z zastosowaniem analizy fotoin-

terpretacyjnej; promotor doc dr W. Kusi
�

ski; recenzenci: prof. 

dr hab. S. Liszewski (U
�

), prof. dr hab. L. Kozacki (UAM), 

prof. dr hab. W. Grygorenko (UW); data uzyskania stopnia 

1.9.1988; dr in
�

. El
�

bieta Bielecka – Analiza struktury krajo-

brazu gór niskich z wykorzystaniem materia
�
ów teledetekcyj-

nych na przyk
�
adzie Beskidu Niskiego; promotor: prof. dr hab. 

A. Richling; recenzenci: prof. dr hab. A Cio
�
kosz (UW), prof. dr 

hab. Z.Czeppe (UJ).); data uzyskania stopnia: 20.11.1990; dr 

Anna Jakomulska – Zró
�

nicowanie wysokogórskiej ro

linno-

ci Tatr w 


wietle bada
�

 teledetekcyjnych; promotor: prof. dr 

hab. Jan R. Ol
	

dzki; recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Cio
�
kosz 

(UW), prof. dr hab. Janusz B. Fali
�

ski (UW); data uzyskania 

stopnia: 22.06.1999; dr Bogdan Zagajewski – Zastosowanie 

geoinformacji w badaniach wp
�
ywu abiotycznych komponen-

tów 

rodowiska na rozmieszczenie ro


linno


ci w Narwia

�
skim 

Parku Narodowym i jego otulinie; promotor: prof. dr hab. Jan 

R. Ol
	

dzki; recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Richling (UW), 

prof. dr hab. Wojciech Widacki (UJ); data uzyskania stop-

nia: 25.02.2003. Dr Barbara B
�
ach – Zmiany pokrycia terenu 

w wybranych gminach Beskidów w drugiej po
�
owie XX w. na 

podstawie analizy zdj
��

 lotniczych. Promotor: prof. dr hab. 

Jan Ol
	

dzki. Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Makowski (UW), 

dr hab. Kazimierz Trafas prof. UJ. Data uzyskania stopnia: 

03.06.2003. Dr Ma
�
gorzata Krówczy

�
ska – Wykorzystanie 

spektralnych i strukturalnych cech obiektów odwzorowanych 

na zdj
�

ciach satelitarnych w kartowaniu u
�

ytkowania ziemi; 

promotor: prof. dr hab. Andrzej Cio
�
kosz; recenzenci: prof. dr 

hab. Jan R. Ol	dzki (UW), dr hab. Kazimierz Trafas prof . UJ; 

data uzyskania stopnia: 15.06.2004. Dr Dariusz Zió
�
kowski – �

rodowiskowe uwarunkowania efektywno


ci interferometrii 

radarowej w badaniach ruchów masowych w terenach gór-

skich; promotor: prof. dr hab. Jan R. Ol	dzki; recenzenci: prof. 

dr hab. Andrzej Cio
�
kosz (UW), dr hab. in

�
. Stanis

�
aw Mularz 

prof. AGH; data uzyskania stopnia: 21.11.2006. 
13 Prof. dr hab. Jan Andrzej Cio

�
kosz, 20.03 1976, na pod-

stawie opracowania – Zastosowanie d
�
ugofalowego promie-

niowania podczerwonego w badaniach termalnego zanieczysz-

czenia rzek. Prace Instytutu Geodezji i Kartografi i, 1975, t. 

22 nr 2(51), str. 29-73. 1976; Prof. dr hab. Jan R. Ol
	

dzki, 

19.05. 1992, na podstawie opracowania – Geografi czne uwa-

Dzia
�
alno�� spo

�
eczna na rzecz rozwoju tele-

detekcji. Realizowano j� poprzez Komisje Fotointer-

pretacji a potem Klub Teledetekcji �rodowiska Polskie-

go Towarzystwa Gerograficznego14. Klub ten jako 

oddzia
�
a PTG ma swoj� osobowo��  prawn� umo�liwia-

j�c� podejmowanie samodzielnych dzia
�
a
�

 zarówno 

w zakresie organizowania konferencji naukowych, sym-

pozjów jak i prowadzenie dzia
�
alno�ci wydawniczej. 

Obecnie zrzesza on 40 cz
�
onków. Od wspomnianej wy�ej 

I Konferencji Klub zorganizowa
�
 dziewi

�
tna�cie konfe-

rencji ogólnopolskich, w których wzi
��

o udzia
�
 w sumie 

prawie 1600 osób. Komisja Fotointerpretacji zorganizo-

wa
�
a równie� 14 seminariów – spotka

�
 naukowych i po-�wieconych problemom dydaktycznym. Klub Teledetek-

cji �rodowiska by
�
 inicjatorem i organizatorem w roku 

2001 – I Sympozjum „Geoinformatyka zintegrowanym 

narz
�

dziem bada
�

 �rodowiska”, w ramach którego wy-

g
�
aszane s� referaty z zakresu mi

�
dzy innymi telede-

tekcji. Sympozja te odbywaj� si
�

 co dwa lat i we wrze-�niu 2009 roku, w Krakowie, odby
�
o si

�
 kolejne, ju� 

pi�te tego rodzaju spotkanie. Wspó
�
organizatorami poza 

PTG KT� s� Komisja Geoinformatyki PAU, Stowarzy-

szenie Kartografów Polskich, Polskie Towarzystwo Fo-

togrametrii i Teledetekcji oraz PTIP; oraz w zale�no�ci 

od miejsca konferencji uczelnie (Uniwersytet Przyrod-

niczy we Wroc
�
awiu, AGH, UJ, oraz instytuty – IGiK.

Teledetekcja jest równie� obecna w strukturach Pol-

skiej Akademii Nauk poprzez Komisje Teledetekcji Ko-

mitetu Bada
�

 Kosmicznych i Satelitarnych przy Prezy-

dium Polskiej Akademii Nauk.

Dzia
�
alno�� wydawnicza jest realizowana poprzez 

wydawanie periodyku – Fotointerpretacja w Geografi i 

– Teledetekcja �rodowiska. Do ko
�

ca 2008 roku ukaza-�
o si

�
 40 tomów z  480 artyku

�
ami, ryc. 22. Archiwalne 

egzemplarze w pe
�
nej tre�ci s� dost

�
pne w internecie: 

http://telegeo.wgsr.uw.edu.pl/Teledetekcja_Srodowiska/

czasopismo_pl.html

Tak wi
�

c pomimo ró�nych trudno�ci pok
�
osie I Kon-

ferencji odbytej przed 45 laty jest znaczne. Jednak nie 

brakuje zagro�e� . Dziedzina ta ze wzgl
�

du na swój sto-

sunkowo znacznie technologiczny charakter z trudem 

znajduje akceptacje w kr
�

gach geografi cznych. Na Uni-

wersytetach, na których odbywa si
�

 kszta
�
cenie w za-

kresie nauk o Ziemi funkcjonuje kilka jednostek nauko-

wo-dydaktycznych, poza Katedr� Geoinformatyki 

i Teledetekcji WGiSR UW s� to: Zak
�
ad Teledetekcji 

i Kartografi i Morskiej na Uniwersytecie Szczeci
�

skim, 

Zak
�
ady: Kszta

�
towania �rodowiska Przyrodniczego 

i Fotointerpretacji oraz Zak
�
ad Gleboznawstawa i Te-

ledetekcji Gleb na UAM w Poznaniu, Zak
�
ad Kartogra-

fi i, Teledetekcji i Systemów Informacji Geografi cznej na 

UMK w Toruniu, Zak
�
ad Systemów Informacji Geogra-

runkowania zró
�

nicowania obrazu satelitarnego Polski i jego 

podzia
�
 na jednostki fotomorfi czne. Rozprawy Uniwersytetu 

Warszawskiego, pozycja 396, str. 290. Wydawnictwa Uniwer-

sytetu Warszawskiego, Warszawa, 1992. 
14 Ol

	
dzki J.R. 2008, Komisja Fotointerpretacji – Klub Te-

ledetekcji �rodowiska Polskiego Towarzystwa Geografi czne-

go. Czasopismo Geografi czne, tom 79, zeszyt 1-2.Str 100-105.

Jan R. OL
�
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Ryc. 22. Ok
�
adki wybranych tomów Fotointerpretacji w geografi i  i Teledetekcji 

�
rodowiska.

Fig. 22. Covers of selected volumes of Fotointerpretacja w geografi i  and Teledetekcja 
�
rodowiska.

fi cznej, Kartografi i i Teledetekcji na UJ w Krakowie, 

a tak�e Zak
�
ad Teledetekcji 

�
rodowiska na Uniwersy-

tecie 
�

l�skim. 

Ze znacznymi sukcesami nauczanie teledetekcji roz-

wija si
�

 w innych ni� geografi a dziedzinach i  instytucjach, 

które przejmuj� od geografi i zakresy bada
�

 �rodowiska 

nowoczesnymi metodami telegeoinformatycznymi. Jest 

ona nauczana w Politechnikach zw
�
aszcza w Akademii 

Górniczo Hutniczej w Krakowie (Katedra Geoinforma-

cji, Fotogrametrii i Teledetekcji 
�

rodowiska), Politech-

nice Warszawskiej (Zak
�
ad Fotogrametrii, Teledetekcji 

i Systemów Informacji Przestrzennej), oraz na Uniwer-

sytecie Warmi
�

sko-Mazurskim w Olsztynie (Zak
�
ad 

Fotogrametrii i Teledetekcjii ). Na innych uczelniach 

teledetekcj� zajmuj� si
�

 poszczególne osoby, funkcjonu-

j�ce w ró�nych strukturach formalnych.

Mimo wszystko nale�y z optymizmem spogl�da
	

 na 

dalszy rozwój teledetekcji, zintegrowanej z  geoinforma-

tyk�. Wynika on z powo
�
ania wiosn� roku 2009 przez 

samych studentów Wydzia
�
u Geografi i i Studiów Regio-

nalnych Uniwersytetu Warszawskiego pierwszego 

w Polsce Studenckiego Ko
�
a Naukowego Geoinformaty-

ki i Teledetekcji Uniwersytetu Warszawskiego. Dzia
�
al-

no�	  tego Ko
�
a i jego wspó

�
praca z doktorantami Kate-

dry Geoinformatyki i Teledetekcji WGiSR UW pozwala 

dobrze rokowa
	

 na przysz
�
o�	  w zakresie rozwoju „tele-

geoinformatyki”.
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Prof. dr hab. Jan R. Ol
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dzki – Kierownik Katedry Geoinformatyki i Teledetekcji na Wydziale Geografi i i Studiów 

Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje si
�

 zagadnieniami wykorzystania zdj
��

 lotniczych w badaniach 

struktury 
�

rodowiska geografi cznego oraz nauczaniu teledetekcji na studiach geografi cznych i ochronie  
�

rodowiska. 
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