
 

„Rajd Wesołego Geodety” w Olszynie k. 

Częstochowy 
 

 

26 kwietnia uczniowie klas geodezyjnych Zespołu Szkół im. 

B. Prusa w Częstochowie wzięli udział w pierwszej edycji 

„Rajdu Wesołego Geodety”. Młodzież miała do pokonania 

trasę szlaku turystycznego Jury Krakowsko-Częstochowskiej, 

z Korwinowa do Olsztyna. 

Po przybyciu na miejsce klasy rozpoczęły rywalizację 

drużynową w następujących konkurencjach: 

 Bieg z łatą 

 Wyznaczenie różnicy wysokości między wieżami 

olsztyńskiego zamku 

 Rzut pionem sznurkowym do celu 

 Wyznaczanie kąta 

 Różnica pól powierzchni  

 Skecz lub piosenka geodezyjna 

 Warsztaty GPS 

 

 

 

Uczniowie oprócz rywalizacji sportowo-geodezyjno-artystycznej, mogli również poszerzyć 

swoją wiedzę i umiejętności, dzięki warsztatom terenowym prowadzonym przez członków 

Zespołu Edukacji Esri Polska. Zajęcia dotyczyły zbierania i opracowywania danych za 

pomocą odbiorników GPS z aplikacją 

ArcPad, a były prowadzone przy pięknej 

pogodzie u podnóża ruin malowniczego 

zamku w Olsztynie. Każdą z klas 

podzielono na grupy, a każda z nich 

otrzymała odrębne zadanie pomierzenia 

konkretnych typów obiektów (drzew, dróg, 

ogrodzeń itp.); tym samym tworząc na 

bieżąco, bezpośrednio w terenie, warstwy 

GIS w aplikacji ArcPad wraz ze 

stosownymi atrybutami. Jednocześnie 

zbierana była dokumentacja fotograficzna 

prac, przesyłana w czasie rzeczywistym 

przez Internet do „chmury” ArcGIS Online 

z wykorzystaniem aplikacji ArcGIS for 

Smartphones.  

Po „ciężkich bojach” przyszedł czas na zasłużony odpoczynek przy grilowanej kiełbasce. 

Apetyty i humory dopisywały wszystkim- opiekunom, gościom i wesołym młodym 

geodetom. 

 

Zdjęcie 1. Uczniowie podczas jednej z 

konkurencji: bieg z łatą 

Zdjęcie 2. Warsztaty GPS czas zacząć! 



Finał imprezy odbył się w sali 

konferencyjnej zabytkowej restauracji 

„Spichlerz”. Nastąpiło uroczyste ogłoszenie 

wyników- zwyciężyła klasa IV GT z 

wynikiem 16 punktów oraz wręczenie 

nagród ufundowanych przez firmę Esri. Pan 

Piotr Kaczmarek z Esri Polska 

zaprezentował młodzieży wyniki ich 

pomiarów oraz przedstawił możliwości 

opracowania zebranych danych w programie 

ArcGIS for Desktop 10.1 oraz ArcGIS 

Online. Z jednej strony zgrano dane w 

formacie SHP z odbiorników GPS i je 

odpowiednio zasymbolizowano; z drugiej, 

poprzez Internet, pobrano dokumentację fotograficzną i dane podkładowe opracowanego 

terenu. W ten sposób otrzymano kompletną mapę: warstwy wektorowe pomierzonych 

obiektów, dokumentację fotograficzną przeprowadzonych prac, a w podkładzie ortofotomapę 

terenu.  

„I Rajd Wesołego Geodety” przeszedł do historii, to już kolejna udana impreza przygotowana 

we współpracy między Zespołem Szkół im. B. Prusa w Częstochowie  

i Zespołem Edukacji firmy Esri Polska. W przyszłym roku w Rajdzie ma uczestniczyć 

młodzież z techników z wielu miast Polski.  

Organizatorzy oraz uczniowie klas geodezyjnych składają serdeczne podziękowania Pani 

Edycie Wyce i Panu Piotrowi Kaczmarkowi oraz całej firmie Esri Polska za poświęcony czas, 

ciekawe zajęcia i cenne nagrody. Nad uczestnikami Rajdu sprawowali opiekę nauczyciele:                                                                                                 

Barbara Tryba, Aneta Wiśniewska, Katarzyna Kornatka, Krzysztof Rorat i Michał Przygoda. 

                                                                                                                                

 

 

 opracował: 

                                                                                                                           

Michał Przygoda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie 3. Uczeń ZS im. B Prusa podczas zajęć terenowych 

Zdjęcie 4. Na Szlaku Orlich Gniazd. Ruiny Średniowiecznego zamku królewskiego w Olsztynie 

pod Częstochową.  


