
Budujemy społeczność GIS w edukacji,  

 czyli o współpracy Esri Polska i kół naukowych 

 

Naszą współpracę z kołami naukowymi zapoczątkowały warsztaty Esri Polska, które odbyły się  

w lipcu 2010 roku w ramach Letniej Szkoły Geologii na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Studenci 

z Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej Politechniki Warszawskiej przybyli do Olsztyna  

pod Częstochową, żeby wspierać nas w organizacji gry terenowej podczas Jurajskiego Pikniku Geo-

logicznego – wydarzenia zwieńczającego Letnią Szkołę Geologii. Studenci uczyli uczestników, jak 

korzystać z GIS-u podczas poszukiwań skarbów ukrytych w zakamarkach jurajskich krajobrazów.  

Po Jurajskim Pikniku Geologicznym okazało się, że możemy wziąć udział w kolejnych wspólnych 

inicjatywach z kołami naukowymi i zaprosić je do grona naszych partnerów edukacyjnych.  

 

 

Podjęliśmy się wypełniania wspólnej misji: 

propagowania zastosowań systemów infor-

macji geograficznej w nauce i edukacji, dziele-

nia się swoją pasją krzewienia GIS-u wśród 

nowych społeczności. Nasza współpraca 

obejmuje realizację projektów edukacyjnych i 

badawczych. Część zaprzyjaźnionych kół włą-

czona jest do międzynarodowego projektu  

Esri Community Maps Program (CMP). 

Mapy kampusów uczelni w projekcie CMP 

Pierwszą uczelnią, która opublikowała mapę 

swojego kampusu, a jednocześnie pierwszą 

mapę z obszaru Polski w programie  

Esri Community Maps, była Szkoła Główna 

Gospodarstwa Wiejskiego. Projekt został wy-

konany przez Studenckie Koło Naukowe  

Gospodarki Przestrzennej SGGW. –  Zdecydo-

waliśmy się wziąć udział w CMP, ponieważ 

była to najszybsza metoda opublikowania 

danych dla Kampusu SGGW, która pozwalała 

również przećwiczyć przygotowywanie danych 

zgodnie z narzuconym standardem ich prezen-

tacji – przekonuje dr inż. Michał Brach,  

adiunkt w Zakładzie Geomatyki i Gospodarki 

Przestrzennej na Wydziale Leśnym SGGW, 

koordynator projektu.  

Cały wywiad z dr. inż. Michałem Brachem 

można przeczytać na stronie 

http://www.esri.pl/index.php/aktualnosci/21

1-pierwsze-mapy-dla-polski-w-programie-

community-maps 

 

Drugą uczelnią, która ukończyła projekt  

Esri Community Maps, był Uniwersytet Rolni-

czy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Prace 

nad mapą kampusu prowadziła Sekcja  

Geomatyki Koła Naukowego Leśników (KNL)  

z opiekunem projektu dr. inż. Piotrem Węży-

kiem na czele.  – Uniwersytet Rolniczy w Kra-

kowie jest zlokalizowany w sześciu oddzielnych 

kampusach. Łączna powierzchnia opracowa-

nia wyniosła ponad 62 ha, co dla sekcji było 

nie lada wyzwaniem i wymagało dobrze prze-

myślanych działań. Przygotowany przez Esri 

szablon znacznie ułatwił pracę, gdyż do wyko-

nania było kilkanaście warstw tematycznych. – 

mówi Tomasz Gęca, przewodniczący Sekcji 

Geomatyki KNL. Dziś gotowe mapy ułatwiają 

nowym studentom lokalizację miejsc zajęć, a 

dla samego Uniwersytetu Rolniczego stają się 

dodatkowym źródłem promocji.  

http://www.esri.pl/index.php/aktualnosci/211-pierwsze-mapy-dla-polski-w-programie-community-maps
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W program CMP są zaangażowane obecnie 

również m.in. Koło Naukowe Geoinformatyki i 

Teledetekcji Uniwersytetu Warszawskiego 

(które niebawem ukończy projekt tworzenia 

mapy Kampusu Głównego UW), Koło Nauko-

we Gospodarki Przestrzennej Politechniki 

Warszawskiej, Koło Naukowe Gospodarki 

Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego i Sekcja Geomatyczna Uniwersy-

tetu Przyrodniczego w Poznaniu. Sekcja  

Geomatyczna UP, która planuje w tym roku 

rozpocząć prace nad mapą kampusu swojej 

uczelni, ma już doświadczenie w budowaniu 

systemu GIS dla Ogrodu Dendrologicznego UP 

w Poznaniu wchodzącego w skład kompleksu 

uczelni. – Opracowany system informacji geo-

graficznej dla Ogrodu Dendrologicznego UP 

jest w pełni funkcjonalny oraz wykorzystywany 

przez administrację Ogrodu i w dalszym ciągu 

rozwijany przez członków sekcji. Ogród Den-

drologiczny UP stanowi idealnym poligon do-

świadczalny, gdzie każdy członek sekcji ma 

możliwość poznania GIS-u od podszewki – 

mówi Kamil Kondracki z Wydziału Leśnego UP 

w Poznaniu. 

Innym ciekawym projektem jest budowa  

Geoportalu przy Akademii Górniczo-Hutniczej 

im. Stanisława Staszica w Krakowie, realizo-

wany przez Koło Naukowe Geodetów Dahlta. 

– Projekt jest realizowany w całości i od pod-

staw jedynie przez studentów, których swoją 

wiedzą i doświadczeniem wspiera opiekun 

naukowy projektu dr inż. Krystian Kozioł – 

podkreślają członkowie KNG Dahlta. – Obecnie 

projekt jest już na etapie końcowym i mamy 

nadzieję na jego szybką publikację w Interne-

cie. 

Koła prowadzą badania i dzielą się swoją 

wiedzą 

W Poznaniu, na Wydziale Biologii Uniwersyte-

tu Adama Mickiewicza działa Sekcja BioGIS 

przy Kole Naukowym Przyrodników UAM, 

która wraz z innymi sekcjami koła (hydrobiolo-

giczną, herpetologiczną, ornitologiczną, flory-

styczno-geobotaniczną, chiropterologiczną, 

entomologiczną) oraz przy wsparciu Sekcji 

Geomatycznej Koła Leśników UP w Poznaniu 

bierze udział w zaawansowanych pracach nad 

Interaktywnym Atlasem Różnorodności Biolo-

gicznej Moraska. To na obszarze Moraska 

znajduje się kampus UAM. W lipcu 2012 roku 

projekt objął patronatem Rektor UAM. 

We wrześniu 2012 roku członkowie Koła Nau-

kowego „GISoteka” Uniwersytetu Gdańskiego 

wraz ze studentami z Uniwersytetu Jagielloń-

skiego oraz KNG „Dahlta” z AGH brali udział w 

obozie naukowym „GIS pod Turniami”, który 

odbył się w Tatrzańskim Parku Narodowym. 

Celem prac badawczych było wykonanie, przy 

pomocy echosondy, pomiarów głębokości 

Morskiego Oka i Czarnego Stawu oraz stwo-

rzenie mapy batymetrycznej z pozyskanych 

danych. W tym roku planowana jest kolejna 

edycja obozu, prawdopodobnie w Dolinie Pię-

ciu Stawów. 



 

Obozy naukowe  

 

Rok 2012 upłynął pod znakiem obozów nau-

kowych i letnich szkół GIS. Esri Polska aktyw-

nie włączała się w te inicjatywy i wspierała 

integrację różnych kół naukowych. 

Letnia Szkoła Geoinformacji „GeoGorce 2012” 

organizowana przez Wydział Leśny UR w Kra-

kowie, Fundację im. Anny Pasek i Esri Polska 

gościła studentów z Warszawy, Torunia i  

Krakowa. Studenci mogli poszerzyć swoją wie-

dzę o GIS-ie, wziąć udział w warsztatach i po-

znać się nawzajem, co obecnie owocuje 

wspólnymi inicjatywami międzyuczelnianymi. 

Przykładem takiej inicjatywy jest współpraca 

Koła Naukowego Geoinformatyki i Teledetekcji 

UW z innymi organizacjami studenckimi.  

– Do naszych głównych celów należą popula-

ryzacja geoinformatyki i teledetekcji oraz pre-

zentowanie możliwości wykorzystania tych 

potężnych narzędzi w wielu dziedzinach. 

Obecnie dostajemy wiele pytań o możliwość 

przeprowadzenia szkoleń dla członków innych 

kół naukowych i w związku z tym postanowili-

śmy uruchomić cykl warsztatów – mówi Adrian 

Ochtyra, prezes KNGiT UW. 

Członkowie Sekcji Geomatycznej UP z Pozna-

nia uczestniczyli w 2012 roku w organizacji 

międzynarodowego obozu naukowego  

dla studentów leśnictwa, którego celem było  

m.in. przybliżenie tematyki GIS studentom  

z różnych części świata. W styczniu 2013 roku 

otwarto nabór na kolejną edycję obozu, który 

odbędzie się latem. Podobnie jak w zeszłym 

roku Esri Polska wspiera tę inicjatywę i już 

przygotowuje program warsztatów dla jego 

uczestników. 

 

Inicjatywy edukacyjne otwarte na wszystkich 

O GIS-ie może usłyszeć każdy, kto weźmie 

udział w Światowym Dniu GIS czy festiwalach 

nauki w swoim mieście. W organizację takich 

imprez dla studentów, uczniów szkół czy na-

wet przedszkolaków są najczęściej zaangażo-

wane koła naukowe. Podczas zeszłorocznych 



Dni SGGW studenci z Koła Naukowego  

„GISowcy” z Wydziału Budownictwa i Inżynie-

rii Środowiska zaprosili uczniów szkół i ich 

nauczycieli do wspólnej zabawy w autorską 

grę Esri Polska: „GIS & GO”. Gra polega na 

poszukiwaniu ukrytego skarbu i jednoczesnym 

poznawaniu ciekawych miejsc w okolicy. 

Gra „GIS & GO” stała się powszechną zabawą 

wśród innych kół naukowych, integrując 

członków kół i dostarczając przy tym dobrej 

rozrywki. Studenckie Koło Naukowe Gospo-

darki Przestrzennej SGGW przeprowadziło grę 

na kampusie swojej uczelni, a Koło Naukowe 

Gospodarki Przestrzennej PW na swoją grę 

miejską wybrało warszawskie Stare Miasto. 

Wszystkie punkty poszczególnych edycji  

„GIS & GO” znajdują się w serwisie mapowym 

pod adresem: gisandgo.pl. 

Koła łączą się w swoich działaniach  

Pod koniec 2012 roku z inicjatywy dwóch kół 

naukowych działających przy Akademii  

Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica  

w Krakowie (KNGK „Geoinformatyka” oraz 

Koła Naukowego „Geos Informatica”) został 

powołany Ogólnopolski Klub Studentów Geo-

informatyki (OKSGeo), który swoim patrona-

tem objęła firma Esri Polska. 21 i 22 marca 

2013 roku odbędzie się zjazd założycielski 

Ogólnopolskiego Klubu Studentów Geoinfor-

matyki OKSGeo. Uczestnicząc w konferencjach, 

warsztatach czy seminariach zobaczyliśmy, że 

w ośrodkach akademickich całej Polski istnieją 

koła naukowe, organizacje i pojedyncze osoby, 

które podzielają nasze zainteresowania i pasje 

związane z GIS. Chcieliśmy dać możliwość po-

łączenia ich działań i stworzyć przestrzeń do 

wymiany doświadczeń. Tak powstał pomysł 

utworzenia ogólnokrajowego forum współpra-

cy kół naukowych w dziedzinie geoinformatyki, 

którego pomysłodawcą był dr inż. Artur  

Krawczyk, opiekun KNGK „Geoinformatyka”. 

Powołanie OKSGeo bardzo ułatwi realizację 

projektów na poziomie ogólnokrajowym – 

mówi Michał Lupa, przedstawiciel KNGK „Geo-

informatyka” i współzałożyciel klubu. – Człon-

kowie klubu wyznaczyli już sobie pierwsze cele, 

wśród których nadrzędnym jest organizacja 

cyklicznej konferencji naukowej studentów i 

doktorantów geoinformatyki, która na trwałe 

wpisze się w kalendarz wydarzeń naukowych 

związanych z GIS-em.  

Więcej o wspólnych inicjatywach kół nauko-

wych i Esri Polska można przeczytać na portalu 

edukacyjnym Esri Polska edu.esri.pl. 

Zespół Edukacji Esri Polska 

 


