
RAPORT Z XII BAŁTYCKIEGO FESTIWALU NAUKI 

KOŁO NAUKOWE UG GISOTEKA 

 

 

KOŁO NAUKOWE GISOTEKA PO RAZ KOLEJNY ZAANGAŻOWAŁO SIĘ W ORGANIZACJĘ POPULARNEJ 

NA POMORZU IMPREZY PROMUJĄCEJ ŚWIAT NAUKI. XII BAŁTYCKI FESTIWAL NAUKI W TYM ROKU 

PRZEBIEGAŁ U NAS POD ZNAKIEM GRY MIEJSKIEJ, MAJĄCEJ NA CELU PROPAGOWANIE SPĘDZANIA 

CZASU NA EDUKACYJNYCH SPACERACH, KTÓRE POZWALAJĄ CAŁYM RODZINOM AKTYWNIE 

WYKORZYSTAĆ WEEKENDOWE POPOŁUDNIA NA ZABAWĘ PŁYNĄCĄ Z POSZUKIWANIA MIEJSC 

ZAZNACZONYCH NA MAPIE I POZNAWANIE CIEKAWYCH ZAKĄTKÓW MIASTA. PONADTO, JAKO 

OSOBY SZCZEGÓLNIE ZAINTERESOWANE SYSTEMAMI INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ, 

PODZIELILIŚMY SIĘ SWOJĄ WIEDZĄ NT. GIS I OBSŁUGI PROGRAMÓW GISOWYCH Z NASZYMI 

MŁODSZYMI KOLEGAMI. ZAPRASZAMY DO LEKTURY! 

 

23 MAJA 2014 R. - WARSZTATY "JAK POWSTAJE MAPA?" 

 Warsztaty o tym tytule pojawiły się po raz pierwszy w zeszłorocznym programie 

Bałtyckiego Festiwalu Nauki. Skierowane były do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i miały 

na celu pokazanie uczniom, w jaki sposób pobierane i analizowane są dane przestrzenne 

z których powstają mapy. Spotkaliśmy się z dużym zainteresowaniem, dlatego nie mogliśmy 

zrezygnować z tego wydarzenia również w tym roku. Ponieważ jednak Koło Naukowe 

GISoteka nie lubi chodzić utartymi szlakami, tym razem nasze warsztaty zostały skierowane 

również do starszej grupy odbiorców. Poprowadzili je studenci studiów magisterskich, 

stanowiący zarząd KN UG GISoteka: Patryk Czajka i inż. Joanna Arumińska. 

 Na spotkanie zaprosiliśmy uczniów trójmiejskich szkół ponadgimnazjalnych oraz 

studentów Uniwersytetu Gdańskiego. Ku naszemu zdziwieniu, największe grono 

zainteresowanych stanowili studenci studiów licencjackich kierunku gospodarka przestrzenna. 

Specjalnie dla nich rozszerzyliśmy program warsztatów tak, aby po zajęciach byli w stanie 

samodzielnie przygotować mapy niezbędne w przygotowywanych przez nich pracach 

dyplomowych i artykułach naukowych.  

 Podczas spotkania pokazaliśmy uczestnikom możliwości pozyskiwania danych: nie 

tylko ze źródeł internetowych, ale także jak zebrać dane w terenie wykorzystując do tego 



celu tachimetr. Na przykładowym zestawie różnych danych przestrzennych, zarówno 

w postaci wektorowej (punkty pomiarowe czy mapy pokrycia terenu) jak i rastrowej 

(Numeryczny Model Terenu), zaprezentowaliśmy metody ich obróbki i analizy 

w oprogramowaniu GISowym firmy ESRI - ArcGIS 10.1. Dzięki licencji SITE każdy student 

Wydziału Oceanografii i Geografii UG może skorzystać z bezpłatnej rocznej licencji na to 

oprogramowanie, co jest niezwykle pomocne dla wszystkich dokonujących w swych pracach 

naukowych analiz danych przestrzennych. Tworzenie map okazało się dla uczestników 

łatwiejsze niż przypuszczali i dało im wiele satysfakcji. W podziękowaniu za udział 

w warsztatach każdy uczestnik otrzymał certyfikat udziału w wydarzeniu i gadżety od 

naszego sponsora - firmy ESRI Polska. 

 

Zbieranie danych terenowych na potrzeby warsztatów.  
Na zdjęciu zarząd KN UG GISoteka (Joanna Arumińska i Patryk Czajka) podczas kalibracji 

tachimetru. 
[fotografia jest własnością KN UG GISoteka] 



25 MAJA 2014 R. - "AZYMUT GDYNIA - WYPASIONA GRA TERENOWA" 

 

 Coroczny Piknik Naukowy na Skwerze Kościuszki w Gdyni cieszy się ogromną 

popularnością wśród mieszkańców Trójmiasta i okolic, ba, goście przybywają nawet spoza 

województwa pomorskiego! Chętnie odwiedzają oni stoiska przygotowane przez studentów 

i pracowników pomorskich szkół wyższych. A atrakcji nie brakuje. 

 Koło Naukowe GISoteka specjalnie na tę okazję przygotowało grę miejską, 

pozwalającą zapoznać się z urokliwymi, a często niezauważanymi nawet przez mieszkańców, 

zakątkami Gdyni. Przygotowana trasa przebiegała począwszy od Skweru Kościuszki przez 

Kamienną Górę po urokliwe uliczki Śródmieścia. Wycieczka pozwalała uczestnikom podziwiać 

piękne widoki na przystań jachtową i port, odpocząć na plaży czy placu zabaw dla dzieci, 

a nawet skosztować specjałów w miejscowej Pączkarni.  

 Zadanie polegało na odnalezieniu w terenie wszystkich punktów oznaczonych na 

specjalnie przygotowanej mapie. Do każdego z nich trzeba było właściwie dopasować 

zamieszczone na oddzielnej karcie zdjęcie i odpowiedzieć na pytania zawiązane z miejscem. 

Niektóre zadania były podchwytliwe i wymagające użycia wyobraźni, jednak większość 

uczestników radziła sobie z nimi bezbłędnie.  

 Na najdociekliwszych uczestników gry czekały fantastyczne nagrody, m.in. vouchery 

na ściankę wspinaczkową i wejściówki do kina. Ponadto rozdaliśmy wiele ciekawych książek, 

przewodników i gadżetów, w tym chociażby piękne kubki od naszego sponsora - ESRI 

Polska. Zabawa udała się znakomicie! 



 

Piknik naukowy - 25 maja 2014 r. - stoisko KN UG GISoteka 

na zdjęciu od lewej: Joanna Arumińska (prezes KN UG GISoteka), Katarzyna Turska (autorka 

trasy gry miejskiej), Alina Grędzicka (koordynatorka organizacji gry), Patryk Czajka (zastępca 

prezesa KN UG GISoteka)  

[fotografia jest własnością KN UG GISoteka] 


