
GIS&GO

W trakcie gry uczestnicy w grupach rozwiązują 
zagadki przygotowane przez organizatorów. 
Podążając wyznaczonymi trasami zdobywają na 
punktach pośrednich kolejne wskazówki oraz 
w zależności od przebiegu gry także punkty 
(liczone do klasy� kacji ogólnej). Wskazów-
ki mają na celu skierowanie uczestników do 
kolejnych miejsc na trasie gry w sposób ciekawy, 
niekonwencjonalny. Nie są to bezpośrednie 
drogowskazy, a zagadki, łamigłówki, zadania 
sprawnościowe oraz podpowiedzi wymagające 
znajomości historii lub legendy związanej 
z danym miejscem. Ostatecznym celem gry jest 
odnalezienie niebieskiej skrzynki Esri z unikal-
nym kodem umożliwiającym edycję danych 
w aplikacji GIS&GO. Edycja dotyczy zmian na 
mapie terenu polegających na dodaniu opisu 
ciekawego miejsca z załączeniem zdjęcia.

Warunkiem uczestnictwa w grze jest zarejestro-
wanie się na stronie: www.gisandgo.pl. W tym 
celu należy podać nazwę użytkownika, hasło, 
adres mailowy oraz zapoznać się z regulaminem 
użytkowania aplikacji. Po wpisaniu unikalnego 
kodu dostępu możliwa jest edycja mapy 
w zakresie nanoszenia własnych punktów, opisu 
miejsc, które zdaniem uczestnika gry warto 
wyróżnić. Są to głównie atrakcje o walorach 
turystycznych i historycznych napotkanych na 
drodze do miejsca, którego odnalezienie stano-
wiło rozwiązanie zagadki. 

W tym celu uczestnik lokalizuje punkt na mapie, 
który oznacza za pomocą jednej z siedmiu ikon 
dostępnych w bibliotece aplikacji. Następnie 
opisuje miejsce i załącza zdjęcie (opcjonalnie). 
Pozostali użytkownicy aplikacji mogą przeglą-
dać mapę aplikacji GIS&GO (również bez prawa 
do edycji). 
Dostępne mapy 
bazowe w apli-
kacji to oprócz 
mapy dróg, 
także mapa 
topogra� czna
i ortofotomapy. 
 

Fot. 2 Pudełko ze skarbem GIS&GO

Fot. 3 Widok ikon reprezentujących ciekawe miejsca w Poznaniu. Widok aplikacji GIS&GO na podkładzie mapy dróg. 

GIS&GO to aplikacja Esri Polska, która powstała z inicjatywyZespołu Marketingu. Celem 
projektu jest stworzenie z wykorzystaniem GIS-u mapy atrakcyjnych turystycznie miejsc na 
terenie całej Polski. Główna idea przedsięwzięcia to wykorzystanie aplikacji podczas gry tere-
nowej, której podsumowaniem jest wskazanie przez uczestników miejsc wyjątkowych 
i wartych odwiedzenia.

Fot. 1 Jeden z punktów na trasie gry terenowej na warszawskim 
Starym Mieście



wane przez � rmę Esri Polska oraz Szkołę Główną 
Gospodarstwa Wiejskiego. 

Również podczas tegorocznego Bałtyckiego Fe-
stiwalu Nauki (24 maja) przeprowadzona została 
kolejna edycja gry terenowej GIS&GO. 

Wydarzenie zostało zorganizowane na terenie 
kampusu Politechniki Gdańskiej oraz w okoli-
cach Instytutu Oceanogra� i Uniwersytetu Gdań-
skiego (w Gdyni). Uczestnikami zabawy była 
przede wszystkim młodzież szkolna, której zaan-
gażowanie i pomysłowość zostały nagrodzone 
cennymi nagrodami ufundowanymi przez Esri 
Polska. W organizację gry terenowej zaangażo-
wani zostali członkowie koła naukowego Heve-
lius Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska PG 
oraz kadra naukowa Centrum GIS UG.

Kolejna gra miejska została zorganizowana 
przez Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej 
Politechniki Warszawskiej. Odbyła się w dwóch 
etapach: 30 maja 2012 roku na terenie Starego 
i Nowego Miasta w Warszawie oraz 1 czerwca 
w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej. 
Etap pierwszy polegał na realizacji przez studen-
tów przygotowanych zadań na terenie Starówki 
(zaproszenie turystów do wspólnego tańca, 
rozwiązanie sudoku, odczytanie treści polecenia 
za pomocą luster i inne). Na każdym 
z punktów na trasie osoba koordynująca prze-
bieg zadania przekazywała studentom polece-
nie do wykonania na miejscu, następnie wyna-
gradzała ich replikami monet 
i przekazywała wskazówkę prowadzącą 
do kolejnego miejsca. Drugi etap gry 
odbył się dwa dni później 

Edycje gry GIS&GO organizowane są przez � rmę 
Esri Polska we współpracy z jednostkami eduka-
cyjnymi z całej Polski. Są to głównie koła nauko-
we wraz z kadrą naukową. Pierwszymi organiza-
torami gry terenowej z wykorzystaniem aplikacji 
byli członkowie Studenckiego Koła Naukowego 
Gospodarki Przestrzennej SGGW. W listopadzie 
2011 roku przeprowadzili na terenie swojego 
kampusu zabawę, której uczestnikami byli stu-
denci. Gra miała na celu pokazanie uczestnikom 
ciekawych miejsc na terenie kampusu Szkoły 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 
a jej efektem  pierwszy zbiór punktów na mapie 
oraz pozytywny test nowej aplikacji. 

Program pomógł nam w zabawie, dzięki cieka-
wym opcjom, takim jak możliwość dodawania 
zdjęć, mierzenia odległości, czy opisywania 
dodanych punktów. Przejrzysty interface nie 
tylko nie sprawiał problemów uczestnikom gry, 
ale także czynił ją łatwiejszą i przyjemniejszą. 
Dodane punkty można było później obejrzeć 
w Internecie, co również wpływało korzystnie na 
atrakcyjność całej zabawy. Całe wydarzenie spo-
tkało się z aprobatą zarówno biorących udział 
zabawie, jak i wykładowców biorących udział 
w jej przygotowywaniu. Do tego na pewno 
przyczyniła się aplikacja GIS&GO, za co serdecz-
nie dziękujemy � rmie Esri Polska - Adam Kierz-
kowski, prezes SKNGP SGGW w Warszawie. 

Kolejna edycja gry miejskiej na terenie tej samej 
uczelni odbyła się podczas Dni SGGW w dniach 
18 i 19 maja br. Jej współorganizacją zajęło się 
Studenckie Koło Naukowe GISowcy działające 
przy Centrum Wodnym. Uczestnicy za pomocą 
odbiorników GPS odszukiwali punkty, w których 
po rozwiązaniu zagadek zdobywali dalsze wska-
zówki. Na zwycięzców czekały nagrody ufundo-

Fot. 5 Młodzież rozwiązuje zadanie podczas gry terenowej (Bałtycki 
Festiwal Nauki).

Fot. 4 Studenci  podczas nanoszenia punktów w aplikacji GIS&GO.



(1 czerwca) w pracowni komputerowej Politech-
niki Warszawskiej, gdzie studenci zostali zapo-
znani z aplikacją GIS & GO. 

Fot. 6 Studenci podczas wręczenia nagród ufundowanych przez 
� rmę Esri Polska.

Gra miejska „Legendarna Warszawa” była dru-
gą edycją gry organizowanej przez nasze Koło. 
Pierwszy raz wykorzystaliśmy możliwości, które 
niesie aplikacja GIS&GO i trzeba przyznać, że 
znacznie uatrakcyjniło to naszą zabawę. Po 
zakończeniu gry w terenie spotkaliśmy się na 
uczelni, gdzie mogliśmy powspominać oraz 
podzielić się nowo odkrytymi ciekawostkami 
z innymi użytkownikami aplikacji - mówi Sylwia 
Kukawska, koordynator gry miejskiej.
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