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W	 pracy	 przedstawione	 zostały	 metody	 aktywizacji	 geoturystycznej	 w	 postaci	 gier	 terenowych:	 
geocachingu	 i	 earthcachingu,	 questingu	 oraz	 gier	 miejskich.	 Wykorzystanie	 tego	 typu	 aktywności,	 
łączących	zabawę	w	plenerze	z	przyswajaniem	wiedzy	geologicznej	i	przyrodniczej,	stanowi	nowy	trend	
w	promowaniu	nauk	o	Ziemi	i	zdobywa	w	Polsce	coraz	większą	popularność.	Omawiane	aktywne	formy	
przekazywania	wiedzy	poparte	są	przykładami	ich	wykorzystania	przez	autorów	pracy,	m.in.	na	obsza-
rze	Geoparku	Przedgórze	Sudeckie.

Keywords:	EarthCache,	questing,	location-based	game,	outdoor	game
This	article	presents	methods	of	geotouristic	activation	in	a	form	of	outdoor	games:	geocaching	and	
EarthCache,	questing	and	 location-based	games.	Using	this	type	of	activity,	combining	outdoor	play	
with	 the	acquisition	of	 geological	 knowledge,	 is	 a	 new	 trend	 in	 promotion	of	 Earth	 sciences	 and	 is	
gaining	popularity	in	Poland.	Mentioned	active	forms	of	the	transfer	of	knowledge	are	supported	by	
examples	of	their	use	by	the	authors	of	this	article,	among	others	from	the	Sudetic	Foreland	Geopark.

Wprowadzenie

Informacje o budowie geologicznej danego obszaru, ze względu na złożoność omawia-
nej tematyki, przeważnie zarezerwowane są wyłącznie dla specjalistów. Ich przełożenie 
na treści przystępną dla odbiorcy, który nie posiada odpowiedniej wiedzy przyrodniczej, 
może stanowić niemałe wyzwanie. Jednocześnie wśród różnych grup odbiorców wzra-
sta zainteresowanie geoturystyką. Zmiany cywilizacyjne jakie zaszły w XXI wieku stawiają 
przed tą formą turystyki nowe wyzwania. Rozwój technologii informacyjnych oraz dostęp 
do Internetu stwarzają nowe możliwości poznawania walorów turystycznych. Pojawiła się 
również nowa generacja turystów. Dzisiejszemu pokoleniu, określanemu nierzadko mia-
nem „pokolenia graczy” nie wystarcza już suchy przekaz przewodnika (Połucha 2015). 
Współczesny odbiorca – geoturysta nastawiony jest raczej na samodzielne zdobywanie 
wiedzy poprzez doświadczanie, oczekuje fascynacji, przeżycia przygody, aktywnego za-
angażowania, a nawet rywalizacji i gratyfikacji za podjęte działania. Dlatego na obszarach 
atrakcyjnych geoturystycznie coraz częściej wykorzystuje się i wprowadza nowe meto-
dy bazujące na przestrzeni wirtualnej, wykorzystujące różne elementy gier terenowych 
(Połucha, Žukovskis 2015). Pomocne w wyjaśnieniu konkretnych zjawisk geologicznych 
przy jednoczesnym zaciekawieniu nimi słuchacza mogą być aktywne formy przekazywania  
wiedzy, wymagające bezpośredniego zaangażowania uczestnika i stawiające przed nim 

zadania do samodzielnego rozwiązania. W geoturystyce za przykład takich działań mogą 
służyć metody aktywizacji geoturystycznej, które od kilku lat nabierają w Polsce coraz 
większego znaczenia: gry miejskie, questing i earthcaching – ukierunkowana na geologię 
forma geocachingu. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie nowych trendów w pro-
mowaniu nauk o Ziemi, opierających się na wykorzystaniu wspomnianych metod.

Geocaching – co to takiego?

Geocaching jest stosunkowo nowym rodzajem rozrywki. Jego funkcjonowanie jest 
ściśle powiązane z zastosowaniem systemu GPS, który dopiero od niedawna (2000 rok) 
pozwala użytkownikom cywilnym na zlokalizowanie swojej pozycji z dużą dokładnością. 
Jest ona niezbędna, ponieważ ideą geocachingu jest odszukiwanie ukrytych przedmiotów 
właśnie za pomocą odbiorników GPS, wykorzystując do tego celu współrzędne geograficz-
ne skrytki (Samołyk 2013).

Przyłączenie się do zabawy nie jest trudne i wymaga jedynie posiadania odbiornika GPS 
(na przykład w telefonie komórkowym) oraz zalogowania się w jednym z serwisów geo-
cachingowych, takich jak Geocaching.com lub Opencaching.PL. Tam użytkownik znajdzie 
mapę skrytek, określanych jako cache lub po prostu kesz.	Dla każdej skrytki-kesza podane 
są współrzędne geograficzne oraz opis miejsca jej ukrycia wraz z niezbędnymi informacja-
mi dotyczącymi bezpieczeństwa oraz walorów odwiedzanej lokalizacji, takich jak dostępne  
w okolicy atrakcje czy ciekawa historia związana z danym miejscem. Po odnalezieniu skrytki  
należy dokonać wpisu w specjalnej, umieszczonej wewnątrz książce, tzw. logbooku.  
Podobnie łatwe jest tworzenie nowych skrytek, wymaga jednak spełnienia szeregu wymogów  
publikacji keszy, które są konieczne, by skrytka została zaakceptowana przez recenzenta. 

Istnieją różne rodzaje skrytek. Najpopularniejszymi są skrytki tradycyjne (fizyczne). Jest 
to najczęściej różnych rozmiarów pojemnik z umieszczonym wewnątrz logbookiem oraz 
opcjonalnie również innymi przedmiotami, którymi uczestnicy gry mogą się wymieniać. 
Występują też skrytki typu Multi-cache, stanowiące wieloetapowe wyzwanie. Do odna-
lezienia niektórych skrytek wymagane jest rozwiązanie zadania. Są to skrytki zagadkowe.  
Z kolei skrytki typu wydarzenie nie są faktycznymi skrytkami. Podane współrzędne opisują 
miejsce, w którym o określonym czasie odbywa się spotkanie pasjonatów geocachingu. 
Skrytki te różnią się między sobą w zależności od rodzaju i wielkości wydarzenia.

Specyficznym rodzajem skrytki jest Earthcache. Kesze tego typu mają ogromne zna-
czenie dla popularyzacji nauk o Ziemi. Podobnie jak w przypadku skrytek-wydarzeń, nie 
chodzi tutaj o faktyczną skrytkę – ukryty pojemnik, a jedynie o miejsce interesujące pod 
kątem walorów przyrody nieożywionej. Zamiast pojemnika z zawartością poszukiwacz 
skarbów odnajduje w terenie ciekawe pod względem geologicznym miejsce. Dysponując 
opisem musi odpowiedzieć na pytania, w tym pytania kontrolne, weryfikujące jego pobyt. 

Earthcache (inaczej określane jako erfy) są doskonałym sposobem na przekazywanie 
wiedzy dotyczącej geologii i nauk pokrewnych. Uczestnik gry nie tylko musi sam odna-
leźć interesujące miejsce – najczęściej jest to jakaś forma krajobrazu, odsłonięcie skalne 
ciekawe pod względem mineralogicznym, tektonicznym lub prezentujące zagadnienia 
ogólnogeologiczne albo nieczynne wyrobisko górnicze czy hałda – musi również rozwikłać 
zadanie posługując się zamieszczonym na stronie internetowej opisem, w którym autor 
erfa zawarł zakamuflowane w tekście odpowiedzi na pytania. Ideą tego rodzaju zabawy 
jest przede wszystkim przekazywanie wiedzy właśnie poprzez oryginalny rodzaj rozrywki,  
jakim jest poruszanie się po terenie z odbiornikiem GPS. Do znalezienia poprawne-
go rozwiązania niezbędne jest przeczytanie ze zrozumieniem załączonego tekstu, czyli  
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zdobycie odpowiedniej wiedzy oraz odniesienie jej do sytuacji zastanej w terenie. Często 
uczestnik zabawy zmuszony jest zidentyfikować pewne zjawiska przyrodnicze a innym ra-
zem połączyć kilka faktów w spójną całość i wysnuć wniosek, który jest odpowiedzią na 
zadane pytanie.

Sporządzenie dobrego opisu EarthCache nie jest sprawą prostą. Autor musi uporać się 
z kilkoma trudnościami. Pierwszą jest objętość opracowania. Z doświadczenia autorów 
artykułu wynika, że opis nie powinien być zbyt długi, tak aby nie zniechęcić czytelnika i nie 
utrudnić znalezienia potrzebnych informacji. Z drugiej strony, powinien należycie prze-
kazać całość niezbędnej wiedzy. Podobnie ma się sprawa stopnia skomplikowania opisu.  
Za dużo niepotrzebnych szczegółów tylko utrudni właściwe zrozumienie tekstu. Jednak 
powinien on stanowić spójną i logiczną całość, zatem odpowiednio przygotować czytel-
nika poprzez podanie wiedzy ogólnej, a dopiero później uszczegółowienie informacji. 
Pojawia się jednak pytanie, co tak naprawdę stanowi wiedzę ogólną, a co szczegółową. 
Oczywistym jest, że odbiorcami będą ludzie, którzy potencjalnie mogli nie mieć do czynie-
nia z naukami o Ziemi po zakończeniu edukacji szkolnej; co więcej, wiedza na temat geo-
logii prezentowana w szkołach zwykle nie jest na tyle obszerna, żeby pozwolić na pełne  
zrozumienie wszystkich procesów geologicznych, których znamiona uczestnik może zastać 
w terenie. Wiele zatem zjawisk czy zagadnień, które osoba związana z naukami przyrodni-
czymi uzna za oczywiste, nie jest – czy też nie musi takie być – w oczach uczestnika zabawy. 

W związku z powyższym widać wyraźnie, że na autorze opisu spoczywa odpowiedzial-
ność, objawiająca się koniecznością zachowania pewnej równowagi pomiędzy długością 
opisu, jego stopniem skomplikowania, czytelnością i łatwością zrozumienia a ilością i ja-
kością przekazywanej wiedzy. Można to zawrzeć w krótkim pytaniu: „Jak zainteresować 
uczestnika, nie znudzić go, a jednocześnie sprawić by nauczył się czegoś ciekawego?”.

Geologiczny geocaching na Przedgórzu Sudeckim

Na terenie Geoparku Przedgórze Sudeckie istnieją liczne skrytki geocachingowe, spo-
śród których aż 20 stanowią te, które przygotowane zostały przez zespół Geoparku Przed-
górze Sudeckie, przy czym jedna jest skrytką tradycyjną, a pozostałe to EarthCache (erfy). 
Skrytki zostały przygotowane w obrębie geostanowisk Geoparku, a co za tym idzie pre-
zentują najważniejsze zagadnienia związane z historią geologiczną tego obszaru i pokazują 
zjawiska zachodzące na przestrzeni długich milionów lat, od ery paleozoicznej poprzez 
epokę lodowcową aż po procesy zachodzące współcześnie.

Opublikowane erfy Geoparku Przedgórze Sudeckie ze względu na specyfikę regionu 
odwołują się głównie do litologii utworów znajdujących się na tym obszarze. W ramach 
postawionych przed uczestnikami gry zadań i miejsc do odnalezienia zapoznać się moż-
na między innymi ze słupami bazaltowymi, powstałymi w trakcie stygnięcia lawy (erf  
W królestwie Hefajstosa), skałami wysokiego stopnia metamorfizmu w kamieniołomie we 
Włókach (Z głębin na powierzchnię Ziemi), zapisem przebiegu orogenezy waryscyjskiej 
(Księga powstawania gór) czy ofiolitami sudeckimi (Gorące dno oceanu).

Geologiczne skrytki Geoparku odnaleźć można poprzez serwis Geocaching.com, szu-
kając użytkownika Geopark_PS. Pierwsze erfy opublikowane zostały w październiku 2016 r.  
i od tej pory sieć geoparkowych skrytek wciąż się rozwija. Ze względu na bardzo pozy-
tywny odbiór erfów przez społeczność geokeszerów planowane jest utworzenie kolejnych 
skrytek. Lista dotychczas opracowanych skrytek typu EarthCache oraz tradycyjnych przed-
stawiona została w Tab. 1.

Tab.	 1.	 Punkty	 geocachingu	 na	 Przedgórzu	 Sudeckim	 udostępnione	 przez	 Geopark	 Przedgórze	 
Sudeckie	(stan	na	VI.2017)
Tab.	1.	Cache	on	Sudetic	Foreland	made	available	by	Sudetic	Foreland	Geopark

Lp. Numer Tytuł Współrzędne 
geograficzne Główna tematyka

1 GC75ZX4 Na tropie dawnych wulkanów N 50° 41.046 
E 16° 53.115

Metamorfizm kwaśnych wulkanitów 
składających się z law i tufów ryolitowych. 

2 GC75Z90 Twardy orzech do zgryzienia N 50° 35.812 
E 16° 52.466

Tworzenie się ostańców o cechach 
twardzielcowych

3 GC75VNB Skalna ślizgawka N 50° 38.295 
E 16° 56.502 Formy osuwiskowe

4 GC75RRN Stara, starsza, najstarsza N 50° 39.543 
E 17° 06.886

Wykorzystanie zasady przecinania 
do określenia następstwa skał

5 GC75RHV Diabelska kręgielnia N 50° 42.404 
E 17° 07.336 Powstawanie wąwozów lessowych

6 GC6ZNA9 Opoka niemczańskiego grodu N 50° 43.008 
E 16° 50.226 Charakterystyka granitoidów

7 GC6ZN8M W krainie granitu N 50° 53.585 
E 16° 41.002 Powstawanie intruzji magmowych

8 GC6ZN66 Jak hartują się skały N 50° 56.730 
E 16° 35.082 Metamorfizm kontaktowy

9 GC6WXTW W ogrodzie Entów N 50° 45.838 
E 16° 48.903 Powstawanie przełomu epigenetycznego

10 GC6WT3G Z głębin na powierzchnię 
Ziemi

N 50° 45.645 
E 16° 38.442

Skały o najwyższym stopniu.metamorfizmu 
spośród wszystkich skał sudeckich

11 GC6WRVC Geologia z lotu ptaka N 50° 40.988 
E 16° 47.127

Geologia regionalna okolic Piławy Górnej, 
mylonity strefy Niemczy

12 GC6WRCM Gorące dno oceanu N 50° 51.460 
E 16° 41.407

Powstawanie skorupy oceanicznej, ofiolit 
Ślęży

13 GC6WJ8A Dolnośląskie zielone złoto N 50° 39.033 
E 16° 49.950

Występowanie chryzoprazu w okolicach 
Szklar

14 GC6WFW5 Woda od Cyryla N 50° 37.559 
E 17° 02.431 Występowanie i typy źródeł

15 GC6WF1B Jak skała w proch się zamienia N 50° 45.385 
E 17° 04.945 Wietrzenie granitu

16 GC6WEZ9 Skalni świadkowie historii N 50° 42.417 
E 17° 06.362 Powstawanie ostańców denudacyjnych

17 GC6WEAG Księga powstawania gór N 50° 39.284 
E 17° 02.826

Zapis procesów związanych z orogenezą 
waryscyjską

18 GC6W88B W królestwie Hefajstosa N 50° 43.643 
E 16° 54.836

Wulkanizm kenozoiczny na Przedgórzu 
Sudeckim, powstawanie słupów bazaltowych

19 GC6W82J W królestwie Eola N 50° 43.642 
E 17° 01.494  Powstawanie pokryw lessowych 

20 GC6X7HN Przybysz z kosmosu N 50° 41.467 
E 16° 46.926 Upadek meteorytu Piława Górna
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Geo-imprezy – EarthCache Event

Idea geoturystyki jako rodzaju turystyki poznawczej cały czas znajduje się na etapie 
zdobywania popularności i wciąż nie jest szerzej znana. Podobnie geocaching, który – 
chociaż zyskuje coraz więcej zwolenników – dotyczy pewnej społeczności o określonych 
upodobaniach. Propagowanie geoturystyki za pomocą narzędzia, jakim jest geocaching, 
wymaga poznania zapotrzebowania grupy docelowej – odbiorców geocachingu, keszerów 
– a także dotarcia do tych osób, które jeszcze nie miały styczności z tą aktywnością.

Jako przykład dobrej praktyki w zakresie promocji geoturystyki i geocachingu można 
przywołać I EarthCache Event na Przedgórzu Sudeckim. Wydarzenie to odbyło się 27 maja 
2017 roku na obszarze Geoparku Przedgórze Sudeckie, a swój finał miało w miejscowości 
Sulisławice, gdzie na zakończenie spotkali się pasjonaci geocachingu. 

Organizatorzy umożliwili uczestnikom podzielenie się na dwie grupy. Pierwsza skiero-
wana była do osób zaznajomionych z geocachingiem, których zadaniem było odwiedzenie 
jak największej liczby punktów EarthCache z rejonu Geoparku oraz rozwiązanie dodat-
kowo punktowanych zadań, przygotowanych przez wolontariuszy - studentów geologii, 
którzy czekali z zagadkami w wyznaczonych miejscach. Ta część uczestników poruszała się 
korzystając z opracowanej mapy, samodzielnie decydując o przebiegu swojej trasy i liczbie 
odwiedzonych punktów.

Drugą grupę stanowiły osoby niezaznajomione wcześniej z poszukiwaniem keszy, które  
wzięły udział w pieszym rajdzie geoturystycznym, odwiedzając przy okazji kilka punktów 
EarthCache. Podczas trwania rajdu zostały zapoznane z założeniami geocachingu, rozwią-
zały też jedno ze specjalnych zadań przeznaczonych dla doświadczonych keszerów.

Ryc.	1.	 Lokalizacja	punktów	geocachingu	związanych	z	przyrodą	nieożywioną	na	obszarze	Geoparku	
Przedgórze	Sudeckie.
Fig.	1.	Cache	associated	with	nature	on	the	Sudetic	Foreland	Gepark.

Zakończenie wydarzenia w Sulisławicach było okazją do spotkania się wszystkich osób 
uczestniczących w I EarthCache Evencie na Przedgórzu Sudeckim, wpisania się do pa-
miątkowego logbooka oraz uzyskania i wymiany „drewniaczków” – Polish Wood Geocoins 
(PWG), czyli specjalnie przygotowanych, drewnianych krążków.

Ryc.	2.	Spotkanie	podczas	I	EarthCache	Eventu	na	Przedgórzu	Sudeckim	i	wydane	z	tej	okazji	PWG.
Fig	2.	Meeting	at	the	I	EarthCache	Event	on	the	Sudetic	Foreland	and	issued	PWG	on	this	occasion.

Organizację EarthCache Eventu uznać można za doskonałą metodę promocji utworzo-
nych przez Geopark Przedgórze Sudeckie erfów i samego obszaru Geoparku, także wśród 
osób spoza Dolnego Śląska, przy jednoczesnym zainteresowaniu tą tematyką uczestników 
niezwiązanych z geocachingiem. Wydarzenie niewątpliwie doczeka się kolejnych, jeszcze 
bardziej rozbudowanych edycji.

Geologia w mieście – gry miejskie

Kolejnym przykładem metod aktywizujących, które z powodzeniem mogą być stoso-
wane do promowania dziedzictwa geologicznego i walorów przyrody nieożywionej są 
gry miejskie. Tę formę gier terenowych cechuje przede wszystkim konkretny scenariusz 
i osadzenie w danym otoczeniu – gry miejskie przeważnie odnoszą się do historii miej-
scowości, znanych postaci, odwołują do budynków czy układu ulic. Miasto staje się pew-
nego rodzaju planszą do gry, do której przejścia wymagane jest postępowanie zgodne  
z wytycznymi scenariusza i poszczególnymi kartami gry, które mogą zawierać dodatkowe 
wskazówki bądź zadania do wykonania (Warcholik, Leja 2012).

Wplecenie geologii w ten rodzaj zabawy nie jest trudne, szczególnie jeżeli nawiązać 
można do elementów geologii miejskiej albo specyficznych uwarunkowań historycznych 
danego obszaru. Za przykład zrealizowanego przedsięwzięcia tego typu posłużyć może 
„Geologiczna Gra Miejska we Wrocławiu”, zorganizowana przez autorów w ramach  
działalności Studenckiego Koła Naukowego Geologów Uniwersytetu Wrocławskiego  
w 2016 roku. Scenariusz gry i poszczególne zadania do wykonania nawiązywały do kon-
kretnie wyznaczonych miejsc we Wrocławiu (np. zadanie „Co to za skała?” przy pomniku 
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św. Jana Nepomucena na Ostrowie Tumskim), osób związanych z geologią (pomnik prof. 
Zwierzyckiego przy Instytucie Nauk Geologicznych UWr, karta zadania „Geologiczna sła-
wa”), ale także skojarzeń („Kolokwium z paleobotaniki” przy Ogrodzie Botanicznym UWr). 
Zadania miały na celu przybliżyć w prostej i niekiedy zabawnej formie skomplikowane 
zagadnienia powiązane z naukami o Ziemi w odwołaniu do elementów, które napotkać 
można we Wrocławiu. Od uczestników gry (młodzieży gimnazjalnej) nie była wymagana 
specjalna wiedza – wszystkie niezbędne informacje zawarte były w kartach gry albo moż-
na je było wywnioskować podczas analizowania zadania. Mimo że przekazywane wiado-
mości wykraczały poza program nauki realizowany w szkołach, nie sprawiły uczestnikom 
znaczących trudności.

Obecnie planowane jest opracowanie scenariusza do „Geologicznej Gry Miejskiej  
w Piławie Górnej”. Piława Górna szczycić się może sięgającymi XVII wieku tradycjami  
i dziedzictwem kulturowym, powiązanymi przede wszystkim z rozbudowanym przemy-
słem kamieniarskim i tkackim, a także historią osadnictwa mniejszości religijnej (braci mo-
rawskich) i wspaniale zachowanym tradycyjnym układem zabudowań tego zgromadzenia 
w centrum miasta. Bracia morawscy dali w Piławie Górnej początek miejscowemu tkactwu 
i kamieniarstwu, które na przestrzeni 250 lat były głównymi gałęziami tutejszego przemy-
słu. Choć ostatnie zakłady związane z przemysłem tkackim upadły w latach 90. XX w.,  
to kamieniarstwo rozwija się tu wciąż doskonale. Rozkwit kamieniarstwa związany był  
z wydobywanymi w okolicy skałami, w tym przede wszystkim eksploatacją na Młyńskiej 
Górze, w rejonie Kośmina, skały zwanej sjenitem. W roku 2009 otwarto w Piławie Górnej 
jeden z najnowocześniejszych odkrywkowych zakładów górniczych w Polsce, eksploatują-
cy jedno z największych w kraju złóż surowca do produkcji kruszywa łamanego, używane-
go między innymi przy budowie dróg i autostrad. Na bazie tradycji wydobycia i przerobu 
miejscowego, a także importowanego surowca oraz wielopokoleniowych doświadczeń 
funkcjonuje obecnie w Piławie ponad 100 małych i dużych zakładów kamieniarskich. 
Jednak złożoność i wielokulturowość dziejów tego regionu nie są szerzej znane nie tylko 
turystom, ale i samym mieszkańcom gminy. Z tego względu narodził się pomysł zaprezen-
towanie tego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w formie gry miejskiej.

Odmianą gry miejskiej są gry edukacyjne realizowane w przestrzeni zewnętrznej, 
nastawione na zachęcenie uczestników do aktywnego udziału w poznawaniu prezen-
towanego dziedzictwa (Połucha 2015). Niewątpliwą zaletą gier edukacyjnych jest to, że 
mogą one odbywać się na ograniczonym, stosunkowo niedużym obszarze. Przykładem 
takiej gry jest gra zorganizowana na terenie Parku Skalnego w Strzelinie pt. „Znajdź granit  
strzeliński”. Polega ona na rozpoznaniu granitu strzelińskiego wśród dziesięciu pól  
znajdujących się na ścieżkach skweru, a wyłożonych różnymi odmianami skalnymi. Pola 
gry, wbudowane w brukowane ścieżki, wyłożono grubszą kostką, przede wszystkim  
różnych odmian granitów dolnośląskich oraz najpopularniejszych skał używanych obec-
nie w przemyśle kamieniarskim. Poszczególne pola gier zostały oznaczone kodami QR. 
Kody QR (ang. Quick Response oznacza szybką odpowiedź), zwane również fotokoda-
mi, to kwadratowe dwuwymiarowe znaczki wypełnione czarno-białymi kwadracikami,  
w których ukryte są treści, w tym przypadku adres odpowiedniej strony internetowej. 
Kody QR, stosowane do niedawna przede wszystkim w branży spożywczej i transportowej, 
przy wzrastającej liczbie osób korzystających z urządzeń mobilnych, zaczynają w coraz 
większym stopniu być wykorzystywane także w edukacji i promocji w obszarze turystyki 
(Olearnik, Pasek 2014). Jednak wprowadzenie kodów QR do gier miejskich jest nadal dużą 
innowacyjnością.

Ryc.	3.	Plan	Parku	Skalnego	w	Strzelinie	z	polami	gry	„Znajdź	granit	strzeliński”
Fig.3	Rocky	Park	plan	fields	of	game	„Find	Strzelin	granite”.

Zadaniem w grze „Znajdź granit strzeliński” jest wskazanie pola zbudowanego z grani-
tu strzelińskiego. Trafność swojego wyboru można sprawdzić skanując kod QR znajdujący 
się na czarnej kostce bazaltowej w narożniku danego pola. Kod ten przenosi uczestnika 
gry na stronę internetową poświęconą danej odmianie skalnej. Strona ta nie tylko infor-
muje o danej skale, jej budowie, miejscu wydobycia ale również o wykorzystaniu w inte-
resujących zabytkach. Gra edukacyjna stanowi łącznik pomiędzy twardą rzeczywistością 
namacalnej skały a światem wirtualnej informacji. Nowoczesna forma gry ma zachęcić 
do udziału przede wszystkim młodzież szkolną do poszerzenia wiedzy o różnorodności 
otaczającej ją przyrody.

Ryc.	4.	Przykład	pola	gry	edukacyjnej	„Znajdź	granit	strzeliński”	z	oznaczeniem	kodem	QR.
Fig.4	Example	of	an	educational	game	field	„Find	Strzelin	granite”	with	the	QR	code.
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Questing

Ostatnim z omawianych elementów jest questing – rodzaj gry terenowej, polegający 
na przebyciu nieoznakowanego szlaku i odnalezieniu “skarbu” na podstawie wskazówek 
zawartych w wierszowanym opisie. Zawiera on, oprócz wskazówek, jak wykonać zadanie, 
informacje na temat terenu, w którym rozgrywa się gra. Długość pojedynczego questa 
(zadania, wycieczki) waha się zwykle od kilkudziesięciu minut do kilku godzin (Pawłowska 
2014). 

Celem questingu jest zaprezentowanie w ciekawej formie dziedzictwa kulturowego  
i przyrodniczego danego miejsca, jego historii oraz związanych z nim opowieści czy  
legend. Przez swoją prostotę i łatwość obsługi, questing stał się popularnym narzędziem 
do promocji regionów i miejscowości. Instytucje zajmujące się tworzeniem questów, pro-
ponują szeroką ofertę usług, od konsultacji, warsztatów, przez opracowywanie questów, 
po promocję w środkach przekazu. 

Zastosowanie questingu w geoturystyce sprawdza się w przypadku miejsc i miejsco-
wości o bogatej tradycji związanej z wydobyciem i obróbką kamienia, oraz produkcją wy-
robów z tego surowca. Za pomocą barwnie opowiedzianej historii można ukazać drogę, 
jaką przebywa skała od miejsca naturalnego występowania do zakładu przetwórczego  
i dalej, jako gotowy produkt znajduje swoje miejsce docelowe w lokalnej infrastrukturze. 

Questing – przykład z Piławy Dolnej

Inicjatywa, jaką przygotowali mieszkańcy miejscowości Piława Dolna, jest dobrym 
przykładem oddolnego działania w celu promowania dziedzictwa geologicznego swojego 
miejsca zamieszkania. Pomysłem mieszkańców zrzeszonych w Stowarzyszeniu Piława Dol-
na jest stworzenie wsi tematycznej pod hasłem „Wieś magicznego kamienia”. Pierwszym 
krokiem w tej inicjatywie jest wykorzystanie questingu, pozwalające turyście na odwie-
dzenie najważniejszych punktów w miejscowości, związanych z naturalnym występowa-
niem skał, a także miejsc obróbki surowca kamiennego i jego wykorzystania oraz poznania  
lokalnej historii kamieniarstwa. Przewidywany czas przejścia questa wynosi około 30 mi-
nut. Samo zadanie uczestnik gry otrzymuje w postaci ulotki, w której znajdzie wierszowa-
ny opis, pozwalający przebyć trasę i wykonać postawione przed nim zadanie. Opis stanowi 
ponadto zwięzłe źródło wiedzy na temat Piławy Dolnej.

Stworzenie questingu Kamiennym Szlakiem – taką nazwę nosi gra – pokazuje też moż-
liwości finansowania lokalnych inicjatyw. W ramach programu z Urzędu Gminy Dzierżo-
niów Stowarzyszenie Piława Dolna otrzymało dofinansowanie wysokości 1100 zł na rea-
lizację projektu „Letnie igraszki na kamiennym szlaku” w ramach zadania szczegółowego: 
„Działania kulturalne i integracyjne związane z wdrożeniem ofert wiosek tematycznych”. 
Poza samym questem w ramach projektu wykonana została także tablica informacyjno-
-edukacyjna, nad której merytorycznym opracowaniem czuwał Geopark Przedgórze  
Sudeckie. Idea mieszkańców wsi ma szansę na zapoczątkowanie innowacyjnego podejścia 
do lokalnego przemysłu, ściśle związanego z geologią regionu i promocję Piławy Dolnej  
w nieszablonowy sposób.

Podsumowanie

Odkrywanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego z wykorzystaniem wspomnia-
nych metod aktywizujących, takich jak gry miejskie, geocaching/earthcaching czy quest-
ing, oprócz atrakcyjnego sposobu spędzania wolnego czasu ma również istotny wymiar 
edukacyjny. Jest odpowiedzią na współczesne trendy w turystyce, postrzeganej jako wy-
poczynek z jednoczesnym zdobywaniem wiedzy przez doświadczenie.

Gry terenowe, prowadzone przez Geopark Przedgórze Sudeckie, pokazują liczne zalety 
przedstawionych metod: prostotę przekazu, możliwość stopniowania poziomu skompli-
kowania przekazywanej wiedzy, dostosowanie do uczestników w różnym wieku czy na-
ukę poprzez zabawę. Dzięki temu mogą one pomagać w poznaniu budowy geologicznej 
i walorów przyrodniczych danego obszaru. Wykorzystanie gier terenowych jest również 
interesującą i innowacyjną metodą promocji atrakcyjnych, ale mało znanych terenów.
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