
 

GeoGorce 2015 - czyli o nowoczesnych technologiach GIS na gorczańskich szczytach 

 

Kolejna edycja Letniej Szkoły Geoinformacji GeoGorce 2015 (LSG GG2015), realizowana na Przełęczy 

Knurowskiej w Gorcach przez Laboratorium Geomatyki Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie wraz 

z firmą Esri Polska oraz Fundacją im. Anny Pasek dobiegła końca. Przez 9 intensywnych dni (od 28 sierpnia do 5 

września) 38 studentów tworzących 11 zespołów badawczych, tzw. GeoTeam’ów z 9 Kół Naukowych z całej Polski: 

SKN "Piksel" (Uniwersytet Łódzki), Geoinformatyki i Teledetekcji (UW), Geodetów Dahlta (AGH), Geografów (UJ i UP 

w Krakowie), Geoinformatyków GeoIT (UMCS w Lublinie), Leśników (UR w Krakowie), Architektów Krajobrazu oraz 

Gospodarki Przestrzennej (SGGW) realizowało swoje projekty naukowe oparte o nowoczesne technologie 

geoinformacyjne.  

    

1. Uczestnicy podczas zajęć terenowych.     2. Warsztaty terenowe prowadzone przez  
dr J. Locha z Gorczańskiego Parku Narodowego 

Każdy dzień wypełniony wykładami i warsztatami przedstawiał różne sposoby realizacji interdyscyplinarnych 

projektów środowiskowych ( w tym związanych z turystyką, rolnictwem, leśnictwem, hydrologią, geodezją itp.) 

wykorzystując nowoczesne technologie i narzędzia GIS (m.in. WebGIS, Teledetekcję satelitarną, LiDAR, pomiary 

GNSS, fotogrametrię cyfrową czy UAV). 

Organizatorzy zaproponowali aż 20 wykładów i 30 warsztatów tematycznych (m.in., ArcGIS, modelowanie 

hydrologiczne, warsztaty hiperspektralne, usługi sieciowe i obiektowe, analizy danych LiDAR, tworzenie map i 

aplikacji mapowych w środowisku ArcGIS Online, grafika komputerowa 3D, wizualizacje krajobrazu, stereomatching 

zdjęć lotniczych, praca z chmurą punktów w środowisku ENVI i in.) zakończonych uzyskaniem certyfikatu.   

    

3. Warsztaty komputerowe z dr hab. P. Wężykiem.  4. Z wizytą w skansenie w Studzionkach. 



 

 

 

  Wykłady oraz warsztaty przeprowadzili specjaliści z partnerskich firm, Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Małopolskiego, Instytucji oraz ośrodków naukowych, (tj.: UJ – dr hab. Jacek Kozak, SGGW – dr hab. 

Jarosław Chormański, UW – dr hab. Bogdan Zagajewski, AGH – dr inż. Artur Krawczyk, dr inż. Krystian Kozioł, UR – dr 

hab. Piotr Wężyk, dr inż. Marta Szostak, dr J. Loch – Gorczański Park Narodowy oraz trenerzy z Esri Polska – M. 

Samulowska, E.Wyka, K. Bielińska-Płoszka). Nie zabrakło również demonstracji najnowszego sprzętu, o którym 

opowiedzieli eksperci zajmujący się nowoczesnymi technologiami geomatycznymi z różnych dziedzin. Dużym 

zainteresowaniem cieszyły się warsztaty terenowe z wykorzystaniem naziemnych skanerów laserowych (T. 

Wojciechowski – Państwowy Instytut Geologiczny) i systemów GNSS+INS (E. Lipiński - GPS.PL), a także demonstracja 

aplikacji mobilnych GIS stosowanych w ratownictwie górskim (R. Chrustek – Grupa Podhalańska GOPR). 

 

    

5. Demonstracja sprzętu przez pracowników GOPR. 6. Warsztaty terenowe z wykorzystaniem naziemnych skanerów  
 laserowych prowadzone przez przedstawicieli PIG  

    

 

Ważnym punktem Letniej Szkoły były warsztaty terenowe traktujące o faunie, florze, stanie zdrowotnym 

lasów, geologii, geomorfologii, problematyce obszarów chronionych GPN i programie Natura 2000 przeprowadzone 

przez szefa pracowni naukowej GPN – Pana dr Jana Locha, Panią Martę Tomaszczyk (Państwowy Instytut 

Geologiczny)  oraz dr hab. inż. Piotra Wężyka (Wydział Leśny UR). Szlak wycieczki prowadził z Przełęczy Knurowskiej 

przez Polanę Zielenica, Halę Młyńską, osuwisko Turniska, zbiorowisko torfów wysokich, Kiczorę (1282 m n.p.m.) na 

Jaworzynę Kamienicką, gdzie w każdym charakterystycznym punkcie specjaliści w swojej dziedzinie opowiedzieli o 

występujących problemach. Podczas wędrówek uczestnicy mieli okazję zapoznać się z odbiornikami GPS oraz 

wykonać geotagowane zdjęcia do późniejszych prezentacji i Geo(B)LogBook'a. Podczas wycieczki w Paśmie Lubania 

do Studzionek, gdzie zlokalizowany jest prywatny Skansen państwa Mulet przybliżony został aspekt historyczny oraz 

regionalna świadomość przejawiająca się w popularyzowaniu prawdziwej, niezakopiańskiej góralszczyzny.  

 

 

 



 

 

   

7. 8. Warsztaty terenowe prowadzone przez dr Jana Locha (GPN)  i Martę Tomaszczyk (PIG).  

   

 

Po tygodniu zmagań i realizacji GeoProjektów nastąpił dzień prezentacji i oceny przez jury konkursowych 

prac badawczych każdego zespołu.  Kolejne miejsca zajęły następujące prace: 

 

 I Miejsce: „Zmiany środowiska geograficznego pogranicza Beskidów i Pienin” - Koło Geografów 

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 

 II Miejsce: „Stan zdrowotny lasów, analiza kondycji - Gorczański Park Narodowy” - Koło Naukowe 

Geoinformatyki i Teledetekcji Uniwersytetu Warszawskiego, 

 III Miejsce: „Wykorzystanie możliwości programów geoinformatycznych do stworzenia aplikacji 

internetowej ukazującej walory turystyczno-historyczne Doliny Kamienicy” - Koło Naukowe Geodetów 

Dahlta Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. 

 W konkursie na najlepszy Geo(B)LogBook realizowany w środowisku ArcGIS Online wyłoniono zwycięski 

GeoTeam z AGH (ModelKa).  

GeoBlogi poszczególnych zespołów dotyczące LSG GG2015 oraz realizacji projektów zostały osadzone w aplikacji 

ArcGIS Online (Esri) oraz udostępnione publicznie. 

 

Uczestnicy / realizowane projekty Letniej Szkoły Geoinformacji „GeoGorce 2015”: 

 

 Studenckie Koło Naukowe "Piksel" Uniwersytetu Łódzkiego: „Czynniki wpływające na powstawanie osuwisk na 

obszarze Gorczańskiego Parku Narodowego – góra Kudłoń i okolice”  

 Koło Naukowe Geoinformatyki i Teledetekcji Uniwersytetu Warszawskiego:” Stan zdrowotny lasów, analiza 

kondycji - Gorczański Park Narodowy”  

 Koło Naukowe Geodetów Dahlta AGH: „Wykorzystanie możliwości programów geoinformatycznych do 

stworzenia aplikacji internetowej ukazującej walory turystyczno-historyczne Doliny Kamienicy” 

 



 

 Koło Geografów Uniwersytetu Jagiellońskiego: „Zmiany środowiska geograficznego pogranicza Beskidów i 

Pienin” 

 Studenckie Koło Naukowe Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego: „Korytarze ekologiczne na obszarze 

Gorców i okolic” 

 Koło Naukowe Geodetów Dahlta AGH: „Teledetekcja i GIS a szlaki narciarskie” 

 Studenckie Koło Naukowe Geoinformatyków GeoIT Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: 

„Publikowanie mapowych serwisów internetowych – analiza porównawcza wybranych platform 

 Sekcja Geomatyki Koła Naukowego Leśników Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie: „Detekcja dróg na obszarze 

GPN, oraz pobliskich miejscowości” 

 Sekcja Geomatyki Koła Naukowego Leśników Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie: „Porównanie chmur 

punktów powstałych na drodze Stereomatchingu zdjęć lotniczych i ALS pod kątem inwentaryzacji lasu” 

 Sekcja GIS przy Kole Naukowym Architektów Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w 

Warszawie: „Ocena przydatności narzędzi geoinformacyjnych do waloryzacji panoram krajobrazowych” 

 Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: 

„Wskazanie stref zagrożonych pożarami w Gorcach”  

 

 

 

9. Uczestnicy LSG "GeoGorce 2015" 

 

 

Organizatorzy Letniej Szkoły Geoinformacji „GeoGorce 2015” 

 

 


