
Pierwsza w Polsce Komisja Geocachingu PTTK 

W dniu 4 czerwca 2014 roku odbyło się zebranie założycielskie Komisji Geocachingu przy Oddziale 

PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze. Uczestniczyli w nim: Bartosz Bogucki, Barbara Rodziewicz, 

Tomasz Łuszpiński, Tomasz Cichoń, Krzysztof Cichoń, Marcin Roszak, Wojciech Ciech, Dawid 

Karmelita oraz Adam Rodziewicz (sekretarz ZO) i Krzysztof Tęcza (wiceprezes ZO). Wstępnie 

omówiono zasady działania komisji oraz przedstawiono projekt nowej odznaki. Po długiej dyskusji 

wybrano z pośród obecnych skład komisji. Na przewodniczącego powołano Tomka Łuszpińskiego (tel. 

602418810). Jego zastępcą został Marcin Roszak (tel. 531400135), a trzecim członkiem komisji został 

Tomasz Cichoń. 

Aby formalnościom stało się zadość Zarząd Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze, na 

swoim posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2014 roku, uchwałą nr 3/XX/2014, powołał nową jednostkę 

programową Oddziału pod nazwą Komisja Geocachingu. Tą samą uchwałą zatwierdzono regulamin 

Komisji. Tym samym powstała pierwsza w Polsce Komisja Geocachingu w strukturze PTTK. 

Pierwszą inicjatywą nowej Komisji było ustanowienie 

Regionalnej Odznaki „Geocaching Dookoła Kotliny 

Jeleniogórskiej”. Zarówno regulamin nowej odznaki jak 

i jej wzór graficzny zostały zatwierdzone uchwałą nr 

4/XX/2014. Pierwszą odznaką, ustanowioną przez PTTK 

w 2012 roku była czterostopniowa Odznaka PTTK 

Geocaching Polska (popularna, brązowa, srebrna i 

złota). Nasza odznaka GDKJ jest jednostopniowa. 

Pora wreszcie wyjaśnić czym będzie się zajmowała 

nowa komisja. Geocaching to, w wielkim skrócie, gra 

terenowa polegająca na szukaniu przy pomocy 

urządzeń GPS skarbów schowanych w specjalnych 

skrytkach, a następnie dzielenie się swoimi wrażeniami 

w Internecie. Pierwsza skrytka na świecie została założona kiedy to w roku 2000 prezydent Stanów 

Zjednoczonych Bill Clinton udostępnił  niezniekształcony sygnał dla cywilnych użytkowników systemu 

GPS. Pozwoliło to na bardzo dokładne określanie pozycji w terenie. Niemal nazajutrz po uwolnieniu 

sygnału aby uczcić tak wielkie wydarzenie, ukryto w lasach Oregonu przedmiot uznany później za 

pierwszą skrytkę.  Pierwszą skrytkę w Polsce umieszczono pod koniec roku 2001. Była to jednak 

skrytka wirtualna. Pierwsza niewirtualna skrytka na terenie naszego kraju została założona na 

początku roku 2002. Pierwsza strona internetowa na świecie zawierająca listy skrytek powstała 

również w 2000 roku. My musieliśmy czekać na takie wydarzenie kilka lat. W roku 2006 powstał 

Opencaching PL a w 2009 Geocaching Polska. 

Obecnie geocaching jest tak popularny, że nikt już chyba nie wyobraża sobie by nie było możliwości 

szukania ukrytych wcześniej skarbów. Najważniejszym jednak jest fakt, iż skończyły się czasy, kiedy to 

samo zakładanie skrytek i później ich odnajdywanie było celem samym w sobie. Obecnie w 

zakładanych skrytkach coraz częściej umieszczane są opracowania z informacjami krajoznawczymi na 

temat najbliższej okolicy. Dlatego każdy, kto dotrze do takiej skrytki, ma możliwość dowiedzenia się o 

znajdujących się w pobliżu atrakcjach turystycznych. Geocaching jest zatem już nie tylko zabawą ale 



także formą przekazywania ważnych wiadomości mogących kształtować postawy turystyczne osób 

biorących w nim udział.  

Najważniejszym w tej, jakby nie mówić zabawie, jest fakt, iż dzięki uczestnictwu w niej każdy nie 

tylko, że musi wysilić szare komórki (poznawanie nowych technologii) ale ma także okazję przebywać 

na świeżym powietrzu poprawiając swoją kondycją fizyczną. Uczestnictwo w tej grze pozwala również  

na wyrobienie w sobie zasad bezpiecznego wędrowania, co nie jest bez znaczenia. 

Ponieważ każdy zainteresowany geocachingiem bez problemów znajdzie w Internecie potrzebne 

wiadomości podam jeszcze tylko, że oprócz faktu, iż założona właśnie w Jeleniej Górze Komisja 

Geocachingu przy Oddziale PTTK „Sudety Zachodnie” jest pierwszą tego typu w strukturach 

Towarzystwa, to pierwszymi w historii zawodami geocachingowymi” była trasa TG w czasie XVII 

edycji Pucharu Wagarowicza, co miało miejsce 29 marca 2014 r. w Siedlęcinie. W zawodach tych, 

perfekcyjnie zorganizowanych przez Adama Rodziewicza uczestniczyło łącznie 50 osób w 12 

zespołach, którzy przyjechali z terenu całego Dolnego Śląska, m.in. z Wrocławia, Legnicy, Wałbrzycha, 

Świdnicy, Bogatyni i Dzierżoniowa. Natomiast w czerwcu 2014 roku na Górze Szybowcowej nasz 

Oddział PTTK zorganizował Geocachingowy Event Świętojański, podczas którego rozegrano zawody 

geocachingowe.  

Krzysztof Tęcza   

  

 


