
„GIM-eXtreme Geocaching Route 2017” 

 

We wtorek 25 kwietnia 2017 roku na terenie LPKiW „Myślęcinek” odbyła się 

wyjątkowa gra terenowa dla gimnazjalistów pn. „GIM-eXtremeGeocaching Route 2017”. 

Jest to gra terenowa wywodząca się z 

organizowanych wcześniej już dwóch edycji 

gry terenowej przeznaczonej dla licealistów 

pn. „eXtreme Geocaching Trial”. W grze 

terenowej opartej na geocachingu wzięła 

udział młodzież z 12 szkół gimnazjalnych, tj. 

Gimnazjum nr 15 Mistrzostwa Sportowego, 

Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego, 

Gimnazjum nr 9, Gimnazjum nr 17, 

Gimnazjum nr 33, Gimnazjum nr 34, 

Gimnazjum nr 47, Gimnazjum nr 48, 

Gimnazjum nr 51, Gimnazjum nr 52, 

Gimnazjum nr 53 i Gimnazjum nr 1 w Barcinie. Wliczając wolontariuszy z IV LO, VII LO i 

IX LO w imprezie turystycznej wzięło udział 

około 60 uczniów. 

Geocaching, który polega na szukaniu 

skrytek za pomocą GPS-u ma(tzw. keszy), 

staje się coraz popularniejszy w Polsce. W 

każdej skrytce (pojemniku) poszukiwacz 

znajdzie logbook (może to być też zwykła 

kartka papieru), do którego powinien się 

wpisać, gdyż to jest dowód na odnalezienie 

danej skrytki. Niektóre pojemniki zawierają 

fanty, które można sobie zabrać pod 

warunkiem pozostawienia czegoś w zamian. 

Po powrocie do domu należy jeszcze dokonać wirtualnego wpisu potwierdzającego 

znalezienie kesza (www.geocaching.com). W Polsce obecnie jest ponad 36 tysięcy 

aktywnych skrytek, z czego 357 znajduje się na terenie Bydgoszczy, a kolejnych 321 na 

obszarze powiatu bydgoskiego (stan na 25 

kwietnia2017 roku). 

Celem gry terenowej „GIM-

eXtremeGeocaching Route 2017” było 

poznanie regionu kujawsko-pomorskiego, 

propagowanie aktywnych metod na spędzanie 

czasu wolnego przez uczniów, utrwalenie 

wiadomości z zakresu geografii, a także 

promocja geocachingu w Bydgoszczyi 

okolicach. 



Trzyosobowe zespoły z 12 szkół gimnazjalnych 

otrzymały odbiorniki GPS, współrzędne 11 

lokalizacji, mapę z zaznaczonymi punktami do 

odszukania oraz kompas. Uczniowie mieli za 

zadanie odnaleźć 3 kesze ukryte na terenie 

Myślęcinka oraz 8 punktów, na których stali 

wolontariusze z zadaniami dla grup do wykonania. 

Punkty przyznawane były za odnalezienie kesza i 

punktów z zadaniami, a także za udzielenie 

prawidłowych odpowiedzi na pytania. Ciekawym 

rozwiązaniem okazało się ograniczenie gry do 1 

godziny i 10 minut, co spowodowało, że uczestnicy sami decydowali, do których punktów 

zamierzali się udać. Organizatorem i pomysłodawcą tej imprezy turystycznej był „Klub 

479” założony przez trzech nauczycieli geografii z trzech bydgoskich liceów: Krzysztofa 

Chabasińskiego z IVLO, Grzegorza Deptułę 

z VII LO i Arkadiusza Szulca z IX LO. 

W duchu turystycznej rywalizacji najlepiej 

poradzili sobie uczniowie Gimnazjum nr 

34. Kolejne miejsca na podium zajęło 

Gimnazjum nr 47 oraz Gimnazjum 

Towarzystwa Salezjańskiego. Wszyscy 

uczestnicy zawodów otrzymali nagrody, a 

zmagania zakończyły się wspólnym 

ogniskiem. Wsparcia w organizacji „GIM-

eXtreme Geocaching Route 2017” udzieliły: 

Urząd Miasta Bydgoszczy i LPKiW 

„Myślęcinek”.  

„GIM-eXtreme Geocaching Route 2017” jest działaniem realizowanym                                         

i finansowanymw ramach Edukacji Regionalnej, zapisanej w Strategii Rozwoju 

Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2013-2020. 

Organizator gry terenowej czyli „Klub 479” dziękuje wszystkim za udział i zaprasza na 

kolejną edycję w przyszłym roku. 

  
„Klub 479” 
Krzysztof Chabasiński (IV LO) 
Grzegorz Deptuła (VII LO) 
Arkadiusz Szulc (IX LO) 


