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PRZYSTANEK 6 – „SZLAKAMI  DOLINY BARYCZY” 

Gospodarstwo Rybackie „Ruda Żmigrodzka” 

Współrzędne GPS : 51.49396; 17.11063 

Nazwa drużyny: ………………………  

 

OPIS:  

Dziś z każdego miejsca w Polsce dotrzeć do lasu można w mniej niż godzinę. A sądzimy że warto, bo 

polskie lasy to idealny teren do wypoczynku i rekreacji. Każdy może skorzystać z lasu zupełnie 

bezpłatnie.  

Dlatego leśnicy zachęcają do jak najczęsteszego odwiedzania lasów i do uprawiania w nich różnych 

form turystyki, które nie ingerują w środowisko naturalne. Przykładem może być chociażby konkurs                       

w którym bieżecie Państwo udział. 

Ludzie przez wieki wędrowali lasami, lecz zwykle nie były to wędrówki turystyczne.  

Tereny leśne, które Państwo właśnie odwiedzacie, „pamiętają” przemarsz wojsk biorących udział                         

w różnych wojnach: trzydziestoletniej, siedmioletniej czy napoleońskiej. Tędy przebiegała trasa 

przewozu polskich robotników przymusowych wywożonych do Niemiec w czasie drugiej wojny 

światowej.  

Jednak najbardziej znanym, najstarszym i jednocześnie najdłuższym, przecinającym lasy żmigrodzkie 

szlakiem, był szlak handlowy. Już na przełomie I i II w. naszej ery ludzie wędrowali tym szlakiem od 

Adriatyku po Bałtyk, żeby zdobyć jeden z najbardziej cenionych wówczas kamieni – „płonący kamień”.  

Obecnie prowadzi tędy szlak rowerowy EuroVelo 9, kórego przebieg pokrywa się z tym pradawnym 

szlakiem. Właśnie Państwo na nim stoicie. Idąc zgodnie ze wszkazaniami szlaku traficie nad Bałtyk, 

idąc „pod prąd” dotrzecie do Adraiatyku.  

Zanim jednak rozpoczniecie swoją podróż nad Bałtyk lub Adriatyk prosimy - rozwiążcie zadania 

Zadanie 1 

 Uwiecznijcie swoją drużynę na szlaku w kierunku nad Bałtyk lub Adiatyk. (1 zdjęcie). 

 Odpowiedzcie na pytania: 

 

a. O jakim szlaku handlowym jest mowa w tekście? Podajcie nazwę  

………………………………………………………………………………….…………………….. 

b. Jakim symbolem oznaczono szlak EuroVelo 9         …………………………………………… 

c. Dokąd z miejsca w którym stoicie prowadzą szlaki czerwony i zielony? 

………………………………………………………………………………. ……………………… 

d. Jak nazywa się szlak, który prowadzi do rezerwatu „Olszyny Niezgodzkie” i Rudy 

Żmigrodzkiej? 
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………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

OCENA KOMISJI KONKURSOWEJ 

Numer zadania Ilość punktów możliwych do 
zdobycia - skala 

Ilość zdobytych punktów 
 

1 2 3 

ZADANIE 1 

Fotografia 0 - 1  

Odpowiedź a 0 - 1  

Odpowiedź b 0 - 1  

Odpowiedź c 0 - 1  

Odpowiedź d 0 - 1  

 

Ogółem liczba punktów 0 - 5  

 

Podpisy komisji: 

 

1. ……………………, 

2. ……………………, 

3. ……………………, 

 


