
W dniach 18–28 sierpnia w Zaborskim Parku Krajobrazowym  odbyła się Letnia Szkoła Sozologii (LSS) 

zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe Geografów z Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika w Toruniu. Wzięli w niej udział studenci, członkowie SKNG UMK. Podczas dziesięciodniowego obozu 

naukowego nabyli oni umiejętności praktyczne oraz poszerzyli wiedzę teoretyczną z zakresu nauk 

przyrodniczych i ochrony przyrody. 

Głównym zadaniem Letniej Szkoły Sozologii było zebranie informacji terenowych z obszaru Zaborskiego 

Parku Krajobrazowego (Bory Tucholskie) w celu docelowego wykonania aktualnej mapy sozologicznej, 

czyli opracowania kartograficznego, zawierającego informacje o intensywności przekształcenia środowiska pod 

wpływem różnej działalności człowieka. Podczas pierwszych dwóch dni studenci zapoznawali się z  tematyką 

sozologii oraz obsługą wybranych urządzeń służących lokalizacji przestrzennej obiektów (GNSS), a także 

uczestniczyli w warsztatach i pokazach prowadzonych przez przedstawicieli firmy Leica Geosystems 

z Warszawy. Tego dnia odbyło się także szkolenie z tworzenia interaktywnych aplikacji mapowych na platformie 

ArcGIS Online. Po zdobyciu odpowiedniej wiedzy uczestnicy szkoły sozologii przystąpili do prac 

inwentaryzacyjnych w terenie. Wspólne kartowanie sozologiczne rozpoczęto od podziału na zespoły osobowe, 

przydziału obszarów tym zespołom oraz inwentaryzację infrastruktury turystycznej szlaków rowerowych. 

Dwuosobowe zespoły, po zapoznaniu z przygotowaną instrukcją prac oraz wykazem elementów zawartych 

w wewnętrznej instrukcji sporządzania mapy sozologicznej w skali 1:10 000 odpowiedzialne były 

za pozyskiwanie kompleksowej informacji z przydzielonych obszarów. Podstawowymi elementami wyposażenia 

każdej mobilnej grupy był rower, odbiornik GPS, mapa topograficzna oraz notatnik terenowy. Niezalenie 

od warunków pogodowych, każdego dnia odbywało się kartowanie sozologiczne polegające na nanoszeniu 

do zintegrowanej geobazy obiektów, które szczegółowo opisane były w wytycznych technicznych zawierających 

ponad 250 wydzieleń dotyczących wytypowanych elementów kartowania sozologicznego. 

Letnia Szkoła Sozologii  nie obejmowała tylko codziennej pracy w terenie. Bory Tucholskie to idealne 

miejsce na aktywny odpoczynek. Będąc nad Jeziorem Charzykowskim nie sposób było nie skorzystać 

z wodnych atrakcji, dlatego też łącząc przyjemne z pożytecznym brzeg jeziora kartowany był z pokładów 

kajaków. Wieczorami można było odpocząć można przy ognisku, a w chłodniejsze dni przy grach planszowych. 

W międzyczasie odbyły się również mistrzostwa badmintona o puchar kierownika obozu. 

Ostatni dzień szkoły sozologii  związany był z zajęciami praktycznymi – dedykowanymi szkoleniami. 

Pierwsze warsztaty przeprowadzone zostały przez specjalistów z firmy Leica Geosystems z Warszawy 

i obejmowały wykonanie naziemnego skaningu laserowego (TLS) pomnikowego dąbu Kazimierz z Jarcewa. 

Następnie, w siedzibie Zaborskiego Parku Krajobrazowego w Charzykowach odbyło się szkolenie komputerowe 



z zakresu komputerowych analiz środowiska przyrodniczego z wykorzystaniem narzędzi Esri przeprowadzone 

przez specjalistów z Zespołu Edukacji firmy Esri Polska, także z Warszawy. 

Efekt finalny tegorocznej, Letniej Szkoły Sozologii – mapa sozologiczna Zaborskiego Parku 

Krajobrazowego wykonana na poziomie skalowym 1:25 000 ukaże się za kilka miesięcy, po zakończeniu 

wszystkich prac kameralnych. Obecnie trwa przetwarzanie pozyskanych w terenie podczas LSS danych 

przestrzennych oraz tworzenie obrazu kartograficznego zarejestrowanych elementów, zjawisk i procesów. 

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, bez których nie udałoby się nam 

zorganizować Letniej Szkoły Sozologii 2014. Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy na ręce 

dr Mieczysława Kunza, za opiekę merytoryczną, pomoc w organizacji obozu oraz poświęcony czas i wsparcie. 

Pragniemy, aby Letnia Szkoła Sozologii na stałe wpisała się do kalendarza wydarzeń naukowych Studenckiego 

Koła Naukowego Geografów UMK w Toruniu i kontynuowana była w kolejnych latach. To wyjątkowa przygoda 

połączona z nauką, stanowiąca dla jej uczestników wyjątkowe doświadczenie i  urealnienie umiejętności 

nabywanych w murach wydziału. 
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