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PRZYSTANEK 14  – „PIĄTA GRANICA” 

Nadleśnictwo:  Żmigród; Leśnictwo: Olsza 

Współrzędne GPS : 51.56344; 17.06616 

Nazwa drużyny: ……………………… 

 

OPIS:  

Nasza podróż po terenie Nadleśnictwa Żmigród dobiega końca. Zaczęliśmy ją od historii i na historii 

chcielibyśmy zakończyć. 

Nie każdy wie, że teren przez który Państwa przeprowadziliśmy do 1945 r. znajdował się pod okupacją 

niemiecką. Miejsce w którym Państwo właśnie stoicie to przejście graniczne, które obowiązywało, aż do 

1945 r. Nadal  na terenie Nadleśnictwa stoją budynki po strażnicach niemieckich jak choćby ten w 

Brzezinie Sułowskiej Gajówce zwyczajowo zwany „Buchtą”. Dziś mieszkają w nim byli pracownicy 

Nadleśnictwa. 

Po II wojnie światowej, kiedy tereny te wróciły do Polski, nadal jest tu granica - a nawet 5 granic.  

Spróbujmy je wszystkie odnaleźć. 

Zadanie 1 

Uzupełnijcie zdania: 

a. granica – historyczna: pomiędzy ………………………………, a …………………………………. 

b. granica pomiędzy województwami: …………….…………………..., a …………. ………………... 

c. granica pomiędzy Regionalnymi Dyrekcjami Lasów Państwowych:  w ……………………………. 

a. i we …………………………………………………………..……; 

d. granica pomiędzy Nadleśnictwami: …………………………, a ……………………………………; 

e. granica pomiędzy Leśnictwami: …………………………….., a ……………………………………. 

Podpowiedź: Przy rozwiązywaniu tego zadania skorzystajcie z mapy którą od nas otrzymaliście, jeśli 
się dobrze rozejrzycie to znajdziecie też część danych na stojącej niedaleko tablicy. 

Zadanie 2 

Na drugiej stronie karty umieściliśmy fragment mapy satelitarnej wsi Baranowice. Na niej cienką 

przerywaną linią zaznaczono granicę pomiędzy województwami. Pokrywa się ona z granicami: 

regionalnej dyrekcji LP, nadleśnictw i leśnictw. Szlaban upamiętniający granicę historyczną nie leży na 

tej linii. Zaznaczcie krzyżykiem na mapie, w którym miejscu znajduje się szlaban. Tym samym dowiecie 

się, gdzie przebiegała nasza piąta historyczna granica. 
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Zaznacz krzyżykiem „piątą granicę” 

 

 

CENA KOMISJI KONKURSOWEJ 

Numer zadania Ilość punktów możliwych do 
zdobycia - skala 

Ilość zdobytych punktów 
 

1 2 3 

ZADANIE 1 

Odpowiedź a 0 - 1  

Odpowiedź b 0 - 1  

Odpowiedź c 0 - 1  

Odpowiedź d 0 - 1  

Odpowiedź e 0 - 1  

 

ZADANIE 2 
 

0 - 2 
 

 

Ogółem liczba punktów 0 - 7  

 

Podpisy komisji: 

 

1. ……………………, 

2. ……………………, 

3. ……………………,  


