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 W dniach 3 – 4 listopada 2004 roku odbyła się w Bibliotece Narodowej XIV 
Konferencja Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej. Jej program obejmował: 

• w dniu 3 listopada – warsztaty na temat Edukacja geomatyczna w społeczeństwie 
informacyjnym, 

• w dniu 4 listopada – sesje referatowe dotyczące w szczególności infrastruktury 
informacji przestrzennej, nawigacji, metodyki informacji przestrzennej oraz 
aplikacji. 

 W konferencji wzięło udział ogółem 170 osób, w tym stosunkowo liczna grupa 
doktorantów i studentów interesujących się geomatyką, którzy zostali zaproszeni na 
konferencję przez swoich profesorów – członków PTIP. 
 Czynne uczestnictwo w zajęciach i obradach zostało ułatwione przez upowszechnienie 
na początku konferencji następujących publikacji książkowych o łącznej objętości 
przekraczającej 500 stron: 

• Annals of Geomatics, Vol. II, Number 1 – zeszyt w języku angielskim z 
obszernymi streszczeniami w języku polskim, wydany z okazji Konferencji 
Komisji Europejskiej w czerwcu 2004 roku, 

• Roczniki Geomatyki, Tom II, Zeszyt 2  - wydany w języku polskim z obszernymi 
streszczeniami w języku angielskim, zawierający artykuły o treści prezentowanej 
podczas XIV Konferencji PTIP w dniu 4 listopada 2004, 

• Roczniki Geomatyki, Tom II, Zeszyt 3 – wydany w języku polskim z obszernymi 
streszczeniami w języku angielskim, zawierający materiały dotyczące edukacji 
geomatycznej, w tym materiały warsztatów w dniu 3 listopada 2004 roku. 

Warsztaty Edukacja geomatyczna w społeczeństwie informacyjnym stworzyły po raz 
pierwszy w Polsce możliwość wszechstronnego zapoznania się z aktualną problematyką 
edukacji geomatycznej w szkolnictwie wyższym. Pierwsze trzy sesje dotyczyły kolejno: 

• systemów informacji geograficznej w programach edukacyjnych uniwersyteckich 
studiów przyrodniczych – prowadzenie prof. dr hab. Wojciech Widacki z 
Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z współpracownikami, 

• edukacji geomatycznej w leśnictwie i dyscyplinach pokrewnych – prowadzenie 
prof. dr hab.H. Olenderek ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego wraz z 
współpracownikami, 

• kształcenia i upowszechniania wiedzy w zakresie systemów geoinformacyjnych w 
świetle doświadczeń Politechniki Wrocławskiej – prowadzenie dr Józef Woźniak 
wraz z współpracownikami. 

Czwarta końcowa sesja objęła referaty dotyczące kształcenia w zakresie gospodarki 
przestrzennej na Politechnice Łódzkiej oraz aspekty organizacyjne i technologiczne edukacji 
wynikające z doświadczeń ESRI. Sesja ta była prowadzona przez prof. dr hab. Konrada 
Eckesa z Akademii Górniczo-Hutniczej, przewodniczącego Komisji Edukacji Geomatycznej  
PTIP, który przedstawił również najważniejsze wnioski wynikające z warsztatów (ramka 
obok).  Pełne przedstawienie tych wniosków na tle doświadczeń polskich szkół wyższych, ze 
szczególnym uwzględnieniem aspektów interdyscyplinarnych, będzie przedmiotem artykułu 
prof. Eckesa w następnym zeszycie Roczników Geomatyki. 

Podczas pięciu sesji drugiego dnia zaprezentowano 26 referatów mających charakter 
przeglądowy, a więc przedstawiających stan wiedzy lub działalności w określonym zakresie, 
lub też stanowiących wynik prac badawczych i rozwojowych. Ogólny poziom referatów, 
również pod względem formy prezentacji, można określić jako więcej niż dobry. Szczególne 
zainteresowanie wzbudziły referaty pierwszej sesji, które były poświęcone aktualnym 
kierunkom rozwoju informacji przestrzennej oraz problemom tworzenia europejskiej i 
polskiej infrastruktury informacji przestrzennej. Wyróżniały się również znakomicie 



przedstawione referaty o współczesnych zadaniach, metodach, technikach i systemach 
nawigacji w lotnictwie i żegludze.  

Wszyscy zainteresowani dorobkiem konferencji mogą się z nim zapoznać studiując 
wymienione wyżej zeszyty Roczników Geomatyki, które są m.in. dostępne w bibliotekach 
oraz w PTIP. 
 Obecnie przesyłane są pocztą świadectwa uczestnictwa do osób, które sobie tego 
życzyły. 
 Podczas konferencji zorganizowano walne zebranie członków PTIP, które było 
prowadzone przez prof. Adama Linsenbartha. Program zebrania obejmował m.in. uchwalenie 
niewielkich zmian statutu wynikających z aktualnych potrzeb organizacyjnych. 
Wypowiadano się z uznaniem o wynikach pracy zarządu w okresie, jaki minął od zebrania 
ubiegłorocznego. Prezes Towarzystwa, prof. Jerzy Gaździcki, apelował o rozwinięcie 
działalności komisji oraz rozszerzenie współpracy między członkami za pomocą witryny 
internetowej. Po zebraniu odbyło się tradycyjne spotkanie towarzyskie. 
 
 
 

III KONFERENCJA  
KSZTAŁCENIE GEODETÓW W ŚREDNIEJ SZKOLE ZAWODOWEJ 

 
 Z XIV Konferencją PTIP została powiązana pod względem tematyki, czasu i miejsca 
III Konferencja Kształcenie geodetów w średniej szkole zawodowej, zorganizowana przez 
PTIP przy współpracy i pod egidą Departamentu Geodezji i Kartografii Ministerstwa 
Infrastruktury. III Konferencja odbyła się 5 listopada 2004 roku, w więc bezpośrednio po XIV 
Konferencji, w tym samym miejscu, tj. w Bibliotece Narodowej. W III Konferencji wzięło 
udział około 90 osób, głównie przedstawicieli 31 szkół kształcących w zawodzie technika 
geodety. W charakterze zaproszonych gości w obradach uczestniczyli dodatkowo 
przedstawiciele 4 szkół leśnych. Konferencję otworzył Dyrektor Departamentu Geodezji 
Jerzy Kul, przemówienie wprowadzające wygłosił Główny Geodeta Kraju Jerzy Albin, a 
dalsze obrady prowadził Prezes Towarzystwa Jerzy Gaździcki.  
 Tematyka III Konferencji dotyczyła spraw aktualnych i ważnych dla środowiska 
nauczycielskiego średnich szkół zawodowych: 

• nowelizacji podstawy programowej kształcenia w zawodzie technika geodety, 
• standardu wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technika geodety, 
• celów i warunków edukacji w średnich szkołach zawodowych, 
• konieczności ciągłego dostosowywania programów i metodyki nauczania do 

postępu naukowego i technicznego, zwłaszcza w zakresie geomatyki. 
 Zebrani z satysfakcją przyjęli informacje o zaawansowaniu prac nad nową podstawą 
programową oraz standardem wymagań egzaminacyjnych oraz z zainteresowaniem 
wysłuchali wystąpień i referatów stanowiących przygotowanie do dyskusji w ramach panelu 
prowadzonego przez Władysławę M. Francuz, Dyrektora Centrum Pedagogiki i Psychologii 
Politechniki Krakowskiej. Dyskusja ta była niezwykle ożywiona i zakończyła się 
konkretnymi wnioskami i ustaleniami dotyczącymi opiniowania projektów podstawy 
programowej oraz standardu wymagań egzaminacyjnych. 
 Program tego owocnego spotkania  uzupełniała projekcja filmu o dramatycznych  
dziejach Biblioteki Narodowej, połączona z prelekcją dr Mirosławy Zygmunt na ten temat. 
 
 


