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Profesor dr hab. Jan Andrzej Ciołkosz rozpoczął pracę w Instytucie Geo-
grafii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego na początku roku
akademickiego 2006/2007, obejmując kierownictwo Zakładu Kartografii i Telede-
tekcji, pozbawionego – po śmierci prof. Kazimierza Trafasa w 2004 roku – samo-
dzielnego pracownika naukowego. Wkrótce po rozpoczęciu pracy Pan Profesor 
Ciołkosz zaproponował połączenie Zakładu Kartografii i Teledetekcji z Zakładem
Systemów Informacji Geograficznej, którym do swojej śmierci w październiku
2006 roku kierował jego założyciel, prof. Wojciech Widacki, i w którym na po-
czątku 2007 roku sytuacja kadrowa była podobna do tej w Zakładzie Kartografii 
i Teledetekcji. Fuzja ta wydawała się ze wszech miar wskazana, nie tylko z uwagi na 
interes Instytutu i sytuację kadrową obu Zakładów, ale także ze względu na wspól-
ne zainteresowania badawcze ich pracowników oraz klarowność programu kształ-
cenia. Formalnie proces łączenia zakładów zakończono w czerwcu 2007 roku,  
a nowy zakład (Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Telede-
tekcji) rozpoczął pracę 1 lipca 2007 roku. Jego kierownikiem został niżej podpisany  
(Jacek Kozak), po uzyskaniu habilitacji w kwietniu 2007 roku. Od października 
2007 w Zakładzie SIGKiT pracuje także współautorka niniejszego tekstu (Małgo-
rzata Luc), która współpracowała z Profesorem Andrzejem Ciołkoszem już wcze-
śniej, podczas Jego pracy na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
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Jednym z pierwszych zadań nowego Zakładu stało się uporządkowanie i uno- 
wocześnienie programu kształcenia w zakresie kartografii, teledetekcji oraz GIS.
W pracach tych Pan Profesor Ciołkosz uczestniczył bardzo aktywnie, z dużą ener-
gią i zaangażowaniem, wspierając pracowników Zakładu swoją wiedzą i bogatym 
doświadczeniem dydaktycznym. Efektem prac był nowatorski w skali polskiej 
program nauczania, zatwierdzony przez Radę IGiGP UJ na początku 2008 roku 
i wdrożony w roku akademickim 2008/2009. Program ten wprowadza zintegro-
wane nauczanie z zakresu kartografii, teledetekcji oraz GIS (Geoinformatyka) na 
studiach stopnia pierwszego, zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych oraz 
rozbudowane kształcenie na studiach stopnia drugiego, w ramach specjalności 
Systemy Informacji Geograficznej. Wprowadzenie nowego programu studiów  
w zakresie kartografii, teledetekcji oraz GIS było dla wszystkich pracowników 
Zakładu SIGKiT bardzo dużym wyzwaniem, tym niemniej, nie wolno było  
w tym czasie zapomnieć o studentach kończących studia według starego progra-
mu i piszących prace magisterskie w ramach seminariów prowadzonych w Zakła-
dzie. Jedno z seminariów było prowadzone przez Pana Profesora Ciołkosza, który 
w ciągu krótkiego okresu pracy w IGiGP UJ wypromował siedmiu magistrów.

Rozpoczynając pracę w IGiGP UJ Pan Profesor Jan Andrzej Ciołkosz po-
stanowił również wykorzystać swoje bogate doświadczenia naukowe w zakresie 
teledetekcji oraz badań użytkowania ziemi w Polsce i przenieść je na grunt Kar-
pat Polskich. Wybrany do badań obszar to świetnie znane prof. Ciołkoszowi Jego 
tereny rodzinne. Po licznych rozmowach ze specjalistą z naszego Instytutu, który 
od wielu lat podejmował tę tematykę, prof. Czesławem Guzikiem, prof. Ciołkosz 
postanowił wystąpić z wnioskiem grantowym do Ministerstwa Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego. Wiele miesięcy intensywnych przygotowań, a następnie kolejne 
miesiące oczekiwania na oceny i decyzję, ostatecznie poskutkowało podpisaniem 
w październiku 2008 roku umowy o wykonanie projektu badawczego Zmiany 
użytkowania ziemi w Karpatach Polskich w okresie 1988–2006 na podstawie kwe-
rendy terenowej i wysokorozdzielczych zdjęć satelitarnych. Projekt zaplanowano 
na 30 miesięcy, co oznacza, że jeszcze przez około półtora roku po zakończeniu 
pracy dydaktycznej w IGiGP UJ, będzie można korzystać z nieocenionej wiedzy, 
umiejętności i pomocy Pana Profesora. Nie bez znaczenia dla rozwoju Zakładu 
SIGKiT są również pozyskane z Ministerstwa fundusze, które pozwoliły na zakup 
zdjęć satelitarnych, doposażenie zakładu w sprzęt elektroniczny i pomiarowy, jak 
również umożliwiają wyjazdy terenowe dla zespołu wykonawców. 

Tematyka zmian użytkowania ziemi w Polsce to zagadnienie, które od wie-
lu lat nurtuje Pana Profesora. W swoich licznych publikacjach wielokrotnie po-
kazywał różne podejścia metodyczne do tego zagadnienia. Tym razem zaintere-
sował Pana Profesora okres ostatnich lat XX wieku i pierwszych lat XXI wieku. 
Jest to czas bardzo dynamicznego rozwoju gospodarczego i społecznego, który 
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spowodował daleko idące przekształcenia środowiska przyrodniczego, również 
na terenie Karpat Polskich. Poznanie uwarunkowań i charakteru tych zmian po-
winno umożliwić opracowanie metod i sposobów sterowania tymi procesami  
w kierunku zminimalizowania niekorzystnych zmian zachodzących w środowi-
sku i mających negatywny wpływ na życie i działalność człowieka. Pan Profesor 
uznał, że wyniki przeprowadzonych badań powinny mieć wymierne znaczenie 
dla praktyki, przede wszystkim w skali lokalnej. Mogą stanowić podstawę prac 
planistycznych, aktualizacyjnych, szczególnie w studiach zagospodarowania 
przestrzennego, czy opracowaniu strategii rozwoju na różnym szczeblu lub pro-
gramów związanych z kształtowaniem i ochroną środowiska, np. w wyznaczeniu 
obszarów wrażliwych na różne formy degradacji. Powinny także znaleźć zasto-
sowanie w projektach związanych z rewitalizacją gruntów, zapobieganiem po-
wodziom i łagodzeniem ich skutków, ograniczaniem konfliktów w użytkowaniu
ziemi, czy zapobieganiem nadmiernej parcelacji gruntów, niewłaściwej lokalizacji 
zakładów przemysłowych i obiektów komunikacyjnych. Ponadto zaproponowa-
na przez Pana Profesora tematyka badawcza ma znaczenie ponadregionalne, jako 
że mieści się w strategicznym obszarze badawczym – Środowisko, wymienionym  
w Krajowym Programie Ramowym, nawiązując do kierunku badań prioryteto-
wych wymienionych w punkcie 2.1. – Zarządzanie środowiskiem. 

Badania nad sposobem użytkowania ziemi będą prowadzone na obszarze 
polskich Karpat z wykorzystaniem archiwalnych materiałów kartograficznych 
i statystycznych, wyników badań terenowych oraz współczesnych zdjęć satelitar-
nych. Profesor Ciołkosz, jako znany specjalista z zakresu teledetekcji satelitarnej  
i środowiskowej, za źródło informacji do przedstawienia aktualnego stanu użyt-
kowania ziemi przyjął współczesne zdjęcia wykonane przez satelity środowiskowe 
SPOT i IRS. Zdjęcia te, ze względu na swoją rozdzielczość przestrzenną dadzą 
możliwość skorelowania zinterpretowanych form z wynikami kartowania tereno-
wego prowadzonego w latach osiemdziesiątych XX wieku. Głównym wykonaw-
cą projektu jest prof. Czesław Guzik, który jest w posiadaniu unikalnego zbioru 
danych dotyczących szczegółowego użytkowania ziemi w poszczególnych wsiach 
karpackich z tego okresu. Zasób ten powstał w toku pracochłonnego kartowa-
nia terenowego. Jego istnienie warunkuje uzyskanie tła bazowego, w stosunku 
do którego zostaną określone zmiany. W analizie przyczyn zaistniałych zmian  
prof. Ciołkosz przewiduje uwzględnić przede wszystkim proces transformacji 
politycznej i gospodarczej. Efektem badań ma być określenie skali oraz rodzaju 
skutków środowiskowych, społecznych i ekonomicznych spowodowanych zmia-
ną sposobu użytkowania ziemi. Wyniki wielokierunkowej analizy przestrzennej 
mają być zaprezentowane w postaci map przemian, analiz statystycznych oraz 
trójwymiarowego modelu zmian na tle rzeźby terenu, co pozwoli na określenie 
wpływu wysokości terenu na sposób jego zagospodarowania i wielkość zaobser-
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wowanych zmian, jak również na określenie potencjalnych ich przyczyn. Szcze-
gólnie na tym ostatnim etapie prac, jak i na etapie pozyskiwania danych, ogromne 
znaczenie ma współpraca Profesora z doświadczonymi kartografami: dr Januszem 
Szewczukiem, mgr Jerzym Sokołowskim, jak również z doktorantem prof. Cioł-
kosza, mgr Pawłem Strusiem, specjalizującym się w modelach trójwymiarowych. 
Drugim wykonawcą grantu jest  Małgorzata Luc. 

Oprócz wartości merytorycznej poznania zakresu i kierunków przemian użyt-
kowania ziemi w Karpatach na uwagę zasługuje również podejście metodyczne.  
Profesor Ciołkosz prezentuje próbę odniesienia danych pochodzących z pomia-
rów geodezyjnych do powierzchni tych samych form użytkowania ziemi rozpo-
znanych i pomierzonych na obrazie satelitarnym. Wydaje się, że takie podejście 
otworzy ciągle dyskutowaną, ale nie do końca wykorzystaną drogę do stosowania 
stale doskonalonych zdjęć satelitarnych do rejestrowania i naukowej interpretacji 
kierunków zmian zjawisk powierzchniowych, szczególnie użytecznych w rolnic-
twie i leśnictwie. 

Za współpracę na polu dydaktyki, przekazywanie wieloletnich doświadczeń 
kształcenia studentów oraz wkład do badań i prac związanych z realizacją projek-
tu badawczego, przy okazji których tak wiele możemy się nauczyć, Panu Profeso-
rowi Andrzejowi Ciołkoszowi bardzo dziękujemy. 
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