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26.maja 2010 roku w Ośrodku Edukacji 
Leśnej w Wągrowcu odbył się konkurs 
międzyszkolny „III Wągrowieckie Spotkanie 
z Przyrodą” organizowany przez Specjalny 
Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. 
Janusza Korczaka. Konkurs ma charakter 
cykliczny, przeznaczony jest dla uczniów 
szkół podstawowych z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu lekkim. Patronat nad 
konkursem sprawował: Wydział Ochrony 

Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa 
Powiatowego w Wągrowcu, Nadleśnictwo 
Durowo i Centrum Edukacji Ekologicznej w 
Wągrowcu. Tematem tegorocznej edycji 
konkursu były cztery pory roku. Do 
rywalizacji przystąpiły 4 zespoły uczniowskie 
reprezentujące: ZSS w Gębicach, SOSW           
w Kłecku, SOSW w Pile i SOSW w 
Wągrowcu. Celem konkursu była 

popularyzacja wiedzy przyrodniczej i 
ekologicznej oraz pobudzenie zainteresowań 
związanych z otaczającym nas światem. Dzieci 
ze szkół podstawowych musiały wykazać się 
wiedzą  dotyczącą zmian zachodzących w 
przyrodzie w czasie czterech pór roku  oraz 
posegregować śmieci. Kolejna  z konkurencji 
konkursowych polegała na wcześniejszym 
przygotowaniu plakatu na temat: „Co młody 
człowiek może robić dla przyrody w ciągu 

całego roku”. Poszczególne zespoły miały za 
zadanie  przedstawić i omówić treści pokazane 
na plakatach. Jury w składzie: p. Małgorzata 
Klessa ( Starostwo Powiatowe), p. Marek 
Wierzbiński ( CEE) i Józefa Bator (Starostwo 
Powiatowe) miało ciężki orzech do zgryzienia 

oceniając tę konkurencję, gdyż każda praca 
wykonana była inną techniką i pokazywała 
inne spojrzenie na temat. Po zakończeniu 
wszystkich konkurencji uczestnicy konkursu 
wraz z jury i opiekunami wykorzystując ładną 
pogodę przeszli trasę ścieżki edukacyjnej, co 

przyczyniło się do utrwalania wiedzy przyrodniczej uczniów. Po powrocie na wszystkich 
czekały pieczone w ognisku kiełbaski oraz ciepła herbata. 
 

 



   
 
 
Konkurs wygrała grupa z Wągrowca, natomiast kolejne miejsca zajęli uczniowie z Kłecka, 
Gębic i Piły. Zespoły uczniowskie otrzymały dyplomy za zajęte miejsca oraz nagrody 
rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Wągrowcu oraz Nadleśnictwo Durowo. 
Dodatkowo każdy uczestnik dostał czapeczkę i materiały papiernicze z logo Centrum 
Edukacji Ekologicznej. Nauczyciele przyrody przygotowujący zespoły do konkursu oraz 
członkowie jury otrzymali podziękowania za swoją pracę oraz drobne upominki wykonane 
przez uczniów szkoły przysposabiającej do pracy funkcjonującej w strukturze naszego 
Ośrodka. 
 

 
 
 
Dziękujemy bardzo sponsorom a wszystkich uczestników zapraszamy ponownie za rok 

na kolejna edycję konkursu! 
 
 

Organizator konkursu                                                                                                      
nauczycielka przyrody w SOSW w Wągrowcu 
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