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Wyjątkowe Inicjatywy Edukacyjne 

 dla Doliny Barycz (WIE)  
           są to działania wpisujące się w cele Programu Edukacja dla Doliny   

         Baryczy, dotyczące  edukacji regionalnej i przyrodniczej, mające    
          różnorodną formę (m.in. konkursy, festiwale, przeglądy), realizowane i 
organizowane przez podmioty należące do Programu Edukacja dla Doliny 
Baryczy, z wykorzystaniem regionalnych pomocy edukacyjnych i  serwisu 
edukacja.barycz.pl 
• Koordynatorem WIE jest Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny 

Baryczy” z siedzibą w Miliczu 
• Tegoroczne Inicjatywy:   
• 1. II Przegląd Małych Form Teatralnych - Ciekawe miejsca Doliny Baryczy 

"Cudze chwalicie, swego nie znacie"- Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół 
Dzieci  i Osób Niepełnosprawnych, 

•  2. Regionalny Konkurs  o Dolinie Baryczy –edycja XXI POZNAJĘ i GRAM           
w Dolinę Baryczy-  Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Ekologicznej „Dolina 
Baryczy”,  

• 3. Jak żyło się w Dolinie Baryczy w czasach naszych dziadków/pradziadków 
– konkurs literacki- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. S. Reymonta      
w Twardogórze 

• 4. Konkurs historyczny „Historia w lesie ukryta”- Nadleśnictwo Żmigród 

 

http://www.edukacja.barycz.pl/zasoby/?p=100&id_z=1655
http://www.edukacja.barycz.pl/zasoby/?p=100&id_z=1655
http://www.edukacja.barycz.pl/zasoby/?p=100&id_z=1655


 

 Regionalny Konkurs o Dolinie Baryczy  

POZNAJĘ i GRAM w Dolinę Baryczy  

  
 Celem KONKURSU było pobudzanie zainteresowań dotyczących 

miejsca zamieszkania w tym dziedzictwa kulturowego  i 
przyrodniczego naszego regionu. 
Adresaci to uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów                       
i szkół ponadgimnazjalnych z regionu Doliny Baryczy. 

Konkurs polegał na wykonaniu przez uczniów pracy zachęcającej do 
poznawania swojego miejsca zamieszkania; miejscowości, gminy w 
Dolinie Baryczy.  

Uczniowie szkół podstawowych kl IV-VI mieli za zadanie 
opracowanie edukacyjnej ścieżki tematycznej (przyrodniczej, 
historycznej, turystycznej itp.) w pobliżu szkoły a uczniowie kl VII, 
gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych – opracowanie gry 
planszowej dotyczącej Doliny Baryczy z wykorzystaniem generatora 
gier. 

 



 Do konkursu zgłoszono  w sumie 40 prac, w tym 
•  20 edukacyjnych ścieżek tematycznych 

wykonanych przez uczniów szkół podstawowych 
z 14 szkół    

• 20 gier planszowych– prace uczniów kl VII sp, 
gimnazjalistów i uczniów szkól 
ponadgimnazjalnych z 14 szkół  

Uczestniczyły szkoły ze wszystkich ośmiu gmin 
regionu Doliny Baryczy (Milicz, Krośnice, 
Cieszków, Twardogóra, Żmigród, Przygodzice, 
Odolanów, Sośnie) 



KOMISJA KONKURSOWA 
  

 

 
 
 
 

 

Cezary Tajer-   pracownik Dolnośląskiego Zespołu Parków 
Krajobrazowych 
 
Barbara Duczmal -  dyrektor Gminnego Zespołu 
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Przygodzicach 
 
Marcin Broda-  pracownik Nadleśnictwa Żmigród 
 
Anna Urbańczyk - koordynator ds. informacji i promocji 
Stowarzyszenie Partnerstwo dla Doliny Baryczy 
 
Zofia Pietryka - prezes Stowarzyszenia na rzecz Edukacji 
Ekologicznej „ Dolina Baryczy” 



Partnerzy wspierający 
• Leśny Kompleks „Lasy Doliny Baryczy” 
• Nadleśnictwo Żmigród,  
• Nadleśnictwo Milicz, 
•  Nadleśnictwo Antonin,  
•  Dolnośląski Zespół  Parków Krajobrazowych   
• Bank Spółdzielczy  w Miliczu 
Koordynator WIE  
• Partnerstwo dla Doliny Baryczy 



LAUREACI w kategoriach: 
uczniowie szkół podstawowych ( kl IV-VI)  

w kategorii: ścieżki edukacyjne 
 

           I miejsce – Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków  

                                 w Dębnicy 

„Na bogato” – szlak przyrodniczo-historyczny w okolicach  

   dębniczańskiej szkoły 

Autorzy: Oliwia Hankiewicz, Daniel Kola 

 

Opinia komisji konkursowej:  
 

Trasa dobrze przemyślana. Opisy przystanków i zdjęć właściwie dobrane. Turysta na 
tej trasie znajdzie różnorodność. Bardzo ciekawa forma gry, przemyślana plansza 
nawiązująca do nazwy oraz wybranych zagadnień, ciekawa forma.  Powiązania 
logiczne pomiędzy opisami i przystankami, język zrozumiały. Zdjęcia, rysunki i teksty 
własne, narysowana mapa ma bogatą legendę. 

Opiekun: Jolanta Pawłowska 
 



LAUREACI w kategoriach: 
uczniowie szkół podstawowych ( kl IV-VI)  

 w kategorii: ścieżki edukacyjne 

 
II miejsce - Szkoła Podstawowa nr 2  
im. Jana Pawła II w Twardogórze 
„Na olchowym szlaku” 
Autorzy :Zuzanna Pietrzykowska, Jakub Gajewski 
 

Opinia komisji konkursowej:  
 

Bardzo klarowna trasa, mająca znaczny walor poznawczy z punktu 
widzenia przyrodniczego. 

Ciekawa praca - oprócz informacji dotyczących danego przystanku są 
zadania lub pytania pobudzające zainteresowania. Zachęcająca do 
przebycia, ciekawe nazwy poszczególnych punktów. 

Wszystkie elementy ścieżki logicznie powiązane, napisane zrozumiałym i 
ciekawym językiem. 
 
„Opiekun: Marta Kozioł – Skrzypczak 



LAUREACI w kategoriach: 
uczniowie szkół podstawowych ( kl IV-VI)  

 w kategorii: ścieżki edukacyjna  

 

• III miejsce -Szkoła Podstawowa w Czarnymlesie 

„Radziwiłłowie w okolicy Czarnegolasu” 

Autorzy: Nikola Netter , Patryk Błaszczyk 

  

 Opinia komisji konkursowej:  

 

Jest mapa z wytyczoną trasą i kierunkiem poruszania się. Skorzystano z 

różnorodnych źródeł informacji, dobra jakość pracy są ciekawe opisy. 

W oparciu o dokumentację fotograficzną widać udział uczniów w 

opracowywaniu trasy ścieżki, Zdjęcia oddają specyfikę przystanków. 

 

Opiekun: Regina Ziąbka 

 

 



LAUREACI w kategoriach: 
uczniowie szkół podstawowych ( kl IV-VI)  

 w kategorii: ścieżki edukacyjna  

 

 III miejsce –Szkoła Podstawowa  

w Chynowej im. Kardynała Karola Wojtyły 

„Urocze zakątki Gminy Przygodzice na wyciągnięcie ręki” 

Autorzy:  Amelia Bolach, Kinga Matysiak  

 Opinia komisji konkursowej:  

Ciekawa forma pracy, ścieżka udokumentowana za pomocą plakatów 
z rysunkami i zdjęciami. 

Struktura trasy dobrze opracowana, jest też różnorodna, a to ważne 
dla turysty. Wykonano estetycznie. 
 

Opiekun: Bogna Baranowska 

 



 
LAUREACI w kategoriach: 

uczniowie kl VII, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych  
kategoria: gry edukacyjne 

 
 

• I miejsce –Szkoła Podstawowa nr 2 

            i Szkoła Muzyczna I stopnia w Miliczu 

„Gra Grabkowym szlakiem” 
Autorzy: Maciej Kowalski, Karolina Kowalska  
 

Opinia komisji konkursowej: 

Bardzo ciekawa forma gry, przemyślana plansza nawiązująca do 
nazwy oraz wybranych zagadnień, nawiązanie do bajek z Doliny 
Baryczy. Podano źródła informacji, opracowano aż 160 pytań 

Gra wzorowana na lokalnych baśniach i legendach. To wymagało 
zastanowienia i czasu. Brawo! Rewelacyjnie przygotowana 
plansza, aż chce się grać. 

 

Opiekun: Dorota Kowalska 



LAUREACI w kategoriach: 
uczniowie kl VII, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych  

kategoria: gry edukacyjne 
 

 

            II miejsce - Technikum Leśne w Miliczu 

 

Gra planszowa- „Poznajemy tajemnice pałacu Maltzanów” 
Autorzy: Martyna Duchniak, Marcel Kruszyk 

 
Opinia komisji konkursowej:  

Ciekawa forma gry nawiązująca do konkretnego tematu tj. pałacu 
Maltzanów, wysoka jakość pracy, zróżnicowana punktacja, opracowano 
36 pytań, podanie źródeł informacji. Należy podkreślić ciekawe 
wprowadzenie oraz wskazówki dla graczy. Szata graficzna nawiązująca 
do tematu, zdjęcie z archiwum szkoły. 

 
Opiekun: Jolanta Cwenar 

 



LAUREACI w kategoriach: 
uczniowie kl VII, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych  

kategoria: gry edukacyjne 
 

    III miejsce- Szkoła Podstawowa nr 2  

im. Jana Pawła II w Twardogórze 

 „Labiryntem na ryby” 

 

     Autor: Wiktor Wolf  

Opinia komisji konkursowej:  

Rewelacyjna gra dla miłośników wędkowania, wysoka jakość, duża 

wiedza na temat ryb i wędkarstwa autora, powinny być jednak 

podane jakieś źródła informacji. Plansza ciekawa, zaprojektowana 

pod kątem gry i ściśle związana z tematem. 

 

Opiekun: Anna Wolf 



LAUREACI w kategoriach: 
uczniowie kl VII, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych  

kategoria: gry edukacyjne 
 

 III miejsce 

Szkoła Podstawowa w Nowym Zamku 

„Z CZEGO SŁYNĄ STAWY MILICKIE?”  

Autorzy : Julia Szulgacz i Bartosz Mołodecki 

 

Opinia komisji konkursowej:  

 

Plansza zsynchronizowana z polami na planszy, gra logiczna, 

przejrzysta, przemyślana. 

Grafika planszy nawiązuje do tematyki gry. 

Opiekun: Stanisława Łuczak 

 

 

 

 



WYRÓŻNIENIE 
NAGRODA PUBLICZNOŚCI- za najwięcej „wejść” 

w kategorii: gry edukacyjne 

 

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze 

„CZY ŻUBR MIESZKA W DOLINIE BARYCZY?” 

 

Autor: Marta Bagińska  

 

 

 

Opiekun: Bożena Hołubka 

 

 

 

 

 

 

 

 



WYRÓŻNIENIE 
NAGRODA PUBLICZNOŚCI- za najwięcej „wejść” 

w kategorii: gry edukacyjne 

•           Szkoła Podstawowa im. Mikołaja 

•             Kopernika w Pakosławsku 

•              „Moja ziemia - Gmina Cieszków” 

•         Autor: Mateusz Stroński  

 

 Opiekun: Barbara Dwojak 

 



PROGRAM 

•           8.30 – wyjazd z Milicza ( autobus będzie podstawiony na parkingu 
przy ul Sułowskiej)  

• 9.15- 10.30 - Zajęcia „W klimacie dworskim…” w Zespole Pałacowo 
Parkowym w Żmigrodzie   

• 10.30 – 12.00 Podsumowanie Regionalnego Konkursu o Dolinie Baryczy 
POZNAJĘ i GRAM  w Dolinę Baryczy  -  w sali konferencyjno- warsztatowej 
Centrum Edukacji Ekologicznej w Żmigrodzie 

• Podział na 2 grupy ( naprzemiennie): 

• 12.00 – 12.30 – zajęcia warsztatowe- oferta edukacyjna CEE w Żmigrodzie 

• 12.30 -13.00 – gry i zabawy edukacyjne ( niespodzianka) 

• 13.00 -14.00 – poczęstunek pod wiatą ( dyskusje, wymiana doświadczeń) 

• Ok 14.30 powrót do Milicza 

• Organizatorem Regionalnego Konkursu  o Dolinie Baryczy- edycja XXI jest 
Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Ekologicznej „Dolina Baryczy”.  

 



DYSKUSJA 

• 1. Co podobało się Wam przy 
przygotowywaniu prac konkursowych?              

 Czy dowiedzieliście się czegoś nowego  o 
swojej okolicy i Dolinie Baryczy? Czy 
nabyłeś/ łaś nowe umiejętności? Co 
sprawiało największa frajdę? Czy to co 
zrobiliście może przydać się ? Jakie są 
korzyści ?  



DYSKUSJA 

2. Jakie problemy napotkaliście przy 
opracowywaniu ścieżki/ gry edukacyjnej? 

Co sprawiło Ci największą trudność ?  

Jak sobie poradziłeś w rozwiązaniu problemów? 
Co twoim zdaniem należałoby 
zmienić/zmodyfikować?  



Dyskusja 

• Czy kontynuować organizacje konkursu w 
ramach WIE ( na bazie portalu edukacyjnego) 

• Jakie propozycje macie na prace konkursowe 
na kolejną edycję? Np. forma prac, terminy 
itp.. 

  


