
Pierwszy lot balonem na ziemiach 

polskich odbył się w Warszawie 10 maja 

1789 roku. Z ogrodu Foksal przy Nowym 

Świecie wystartował balon pilotowany 

przez Francuza Jeana Pierre Blancharda 
aeronautę, który w 1785 roku pokonał 

balonem kanał La Manche. Balon o 

średnicy 17 m, wypełniony wodorem z 

dwoma aeronautami na pokładzie 

osiągnął wysokość ponad 3 500 m, a po 
49 minutach lotu wylądował w Białołęce – 

7 km od miejsca startu.  

Medal bity na cześć 

pierwszego lotu balonowego 

Blancharda w Polsce,  

Źródło: Andrzej GLASS 

"Polskie skrzydła", Interpress, 
Warszawa 1984 

Tego dnia rankiem salut honorowy z armat obwieścił 

warszawiakom, że nadszedł dzień podniebnej podróży 

francuskiego aeronauty. Kwadrans po trzynastej, w 

ogrodzie Foksal, w obecności króla Stanisława Augusta i 

wielu zaproszonych, znamienitych gości, Blanchard wsiadł 

do swojej „powietrznej łodzi” wraz z francuską damą. Po 

chwili wzniósł się w powietrze. Balon szybko poszybował 

na wysokość około 5975 łokci. Leciał wraz z pasażerami 

nad Warszawą, przeleciał przez Wisłę i po 49 minutach 

lotu, przeszło milę od miejsca, skąd startował, wylądował w 

lesie białołęckim. Aeronauci, którym nic złego się nie stało, 

szybko powrócili do ogrodów Foksal. Witani owacyjnie, 

zasiedli w specjalnej loży. Powietrzni żeglarze byli tego 

dnia na ustach całej stolicy. 

http://alehistoria.blox.pl/2009/09/BALON-NAD-WARSZAWA.html 



Na ziemiach polskich pierwsze obrazy tworzone z obiektów latających – 
balonów, pochodzą  lat 50. XIX w. związane były z twórczością graficzną 
artystów Adama Lerue i Juliana Ceglińskiego, którzy przedstawili widok 
Warszawy z wysokość  200 sążni. Być może wykonali kilka zdjęć na podstawie, 
których  w rzucie aksonometrycznym narysowali rozległy widok Warszawy, 
który został następnie upubliczniony w postaci litografii. 
 
Według różnych źródeł w roku 1853 lub w latach 1855-1859 powstał obraz 
wykonany z balonu 



A. Lerue –J.Ceglński -1853? 

M.Ostrowski - 2004 







KIEDY WYKONANO ZDJĘCIE GORLIC 
21 stycznia 1915 – Gorlice, ul. Parkowa … Tegoż dnia ukazał się austriacki samolot … 
4 lutego 1915 (czwartek) – Gorlice – Zawodzie - …Dziś przeleciały nad miastem dwa aeroplany, nasz i pruski. …. 

 5 lutego 1915.  Kazałem drzwi wybite założyć deskami i zastawić szafą, okna zakryć materacami i czem się zasłonić 

dały i wprowadziłem się znowu wraz z „Kokiem" do mego dawnego mieszkania, które i tak „pałacem" na owe czasy 

nazwać można było, gdyż nie znalazłbyś w całem mieście rodziny mogącej się pochwalić tem, że ma dla siebie do użytku 

aż dwa pokoje. Wprawdzie przez okna bez szyb — choć i materacami zasłonięte — dmuchał wiatr nieraz porządnie 

a czasem gdy śnieżyca przyszła, to i w pokoju śniegu było, że można było się od biedy i sankować — 

wprawdzie w piecu palić było niemożliwem, gdyż granat wstrząsnąwszy całym domem uszkodził znacznie i kominy, ale 

przynajmniej karaułu nie było w sąsiedztwie a więc i spałem wybornie bez przeszkody ze strony „blondynek" tak wiernie 

dotrzymujących towarzystwa sołdatom rosyjskim i nawet nie odstręczających się z powodu dziegciu!!... 

http://www.cmentarze.gorlice.net.pl/swieykowski/swiey2.htm 

9 lutego 1915 (wtorek) – Gorlice – Zawodzie - … O 12 widać było aeroplan, który od strony Nowego Sącza przyleciał nad  
miastem i zawinął potem na Sokół. ….  Po południu  widać było nad miastem aeroplan powracający w stronę Nowego 
Sącza…. 

18 lutego 1915 (czwartek) – Gorlice – Zawodzie- ….O godzinie 3:15 widziany był nad miastem aeroplan cały czarny, 
krążył nad miastem potem poleciał w stronę Nowego Sącza…. 

10 marca 1915. 2 i 3 Armia austriacka kosztem ogromnego wysiłku zaczęła spychać rosyjski VIII Korpus na Sanok; dla 

oblężonego Przemyśla zaczęła świtać iskra nadziei. Ofensywa ugrzęzła jednak w silnych śnieżycach. 



GORLICE 100 LAT PÓŹNIEJ – 21-07-2015 



1921-1924 -  Dla pogranicza polsko-sowieckiego wykonano fotoplany w  skali 

  1:10 000, dla powierzchni 3000 km² 

 Zdjęcia lotnicze do celów topograficznych planistycznych i różnego rodzaju 

inwestycyjnych wykonywane są przez 1 pułk Lotniczy W.P. i pilotów 

obserwatorów. 
1930- Powstaje Wydział Aerofotogrametryczny P.L.L. LOT 

 

Do roku 1939 Zdjęcia lotnicze były wykorzystywane do celów: 

        URBANISTYCZNYCH  

          - B. Piasecki (1930 - Plany miast na podstawie zdjęć  
 lotniczych) 

          - Roman Feliński (1935 - Miasta, wsie uzdrowiska w  

 osiedleńczej organizacji kraju) 

        MELIORACYJNYCH 

  - Roman Gryglaszewski (1931 - Zdjęcia sytuacyjne rzek  
 Polesia metodą aerofotgrametryczną) 

        ROLNICZYCH 

          1937 - 1939 Do klasyfikacji gruntów   

        LEŚNICTWA 





ZDJĘCIA LOTNICZE POLESIA WYKONANE  W LATACH 1929-1930 

Samolot: Fokker F-7, firmy Plage-Leśkiewicz (Lublin) 

Kamera: RMK-21(18x18) firmy Carl Zeiss; ogniskowa 210 mm 

Film lotniczy: Otto Perutz 

Przywitówka nad rzeką Styr 

ARCHIWALNE ZDJECIA LOTNICZE Z lat 1918-1939 

Rzeka Stochód obok wsi Borowno 



WAŻNIEJSZE WYDAWNICTWA  O WYKORZYSTANIU  

ZDJĘĆ LOTNICZYCH W BADANIACH I ZAGOSPODAROWANIU ŚRODOWISKA 

W LATACH 1918-1939 





Feliński R., 1935, Miasta, wsie, uzdrowiska w osiedleńczej organizacji kraju. Nasza Księgarnia, Warszawa, str 1-248. 





A.Peszke: Drzewica nad Plicą 



SAMODZIELNY REFERAT FOTOGRAMETRYCZNY  
WOJSKOWEGO INSTYTUTU GEOGRAFICZNEGO  

wydzielony w 1927 r. prace kameralne na zdjęciach lotniczych i naziemnych, fotogrametryczne prace polowe. 1932-1939 
powierzchnię Polski pokryto zdjęciami lotniczymi w 39 %.  



 
1947 - Rozpoczęcie fotografowania lotniczego do celów  topograficznych 

1964 - Powstanie na Uniwersytecie Warszawskim pierwszej W Polsce jednostki naukowo-

 dydaktycznej ukierunkowanej na badania i nauczanie fotointerpretacji , a później 

 teledetekcji i geoinformatyki (Pracownia Interpretacji Zdjęć Lotniczych – Pracownia 

 Fotointerpretacji Geograficznej – Zakład Teledetekcji Środowiska – Katedra 

 Geoinformatyki i Teledetekcji) 

1964 - I Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji, Powstanie Komisji  Fotointerpretacji Polskiego 

 Towarzystwa Geograficznego, obecnie - Klub  Teledetekcji Środowiska PTG. 

 Pierwszy tom czasopisma „Fotointerpretacja w geografii”  

1966 - Wprowadzenie nauczania interpretacji zdjęć lotniczych na studiach geograficznych i 

 przyrodniczych  

1971  - Powstanie ośrodka teledetekcyjnego IGiK-OPOLIS, a w latach następnych innych  

 branżowych ośrodków  teledetekcyjnych:  

 geologicznego w Państwowym Instytucie Geologicznym 

 wojskowego – WOGiT  

              oraz Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk  

1978 – Pierwszy polski podręcznik z interpretacji zdjęć lotniczych: ”Interpretacja zdjęć 

 lotniczych”, A.Ciołkosz, J,Miszalski, JR.Olędzki 

1980 – Opracowanie pierwszej mapy użytkowanie ziemi w Polsce na podstawie analizy                                               

 obrazów satelitarnych 
1989 – Pierwszy polski podręcznik z zakresu teledetekcji środowiska: „Teledetekcja satelitarna”, 

 A.Ciołkosz, A.Kęsik 

        

ROZWÓJ FOTOINTERPRETACJI W POLSCE 



POLSKIE PODRĘCZNIKI Z FOTOINTERPRETACJI I TELEDETEKCJI 



POLSKIE PODRĘCZNIKI Z FOTOINTERPRETACJI I TELEDETEKCJI (2) 




