
WĘDRÓWKI SZLAKIEM WARTOŚCI 2022 
 

Szanowni Państwo, pragniemy zaprosić do dwunastej edycji konkursów. Nasze konkursy, 
jako jedyne, otwarcie poruszają niezwykle ważne tematy tych wartości w życiu młodych 
ludzi, które powinny stanowić ich „kręgosłup” w dobie relatywizmu moralnego. Cykl 
konkursów "WĘDRÓWKI SZLAKIEM WARTOŚCI" skierowany jest do dzieci i młodzieży 
wszystkich szkół dolnośląskich. Odbywa się pod patronatem Prezydenta Wrocławia, 
Marszałka Dolnośląskiego, Wojewody oraz Arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego, 
Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych oraz Kolei 
Dolnośląskich. 
Konkursy umożliwiają młodym ludziom przemyślenie i twórczy przekaz tematu, który 
każdego roku podejmuje problem różnych wartości. W ubiegłym roku część konkursów 
odbyła się online/zdalnie, więc mamy doświadczenie i postaramy się zrobić wszystko, by 
konkursy się odbyły. W roku 2022 temat brzmi:  
 

„Drzewo pozbawione korzeni upada, człowiek też”. Andrzej Majewski 
 

W konkursach przewidziany jest udział dzieci i młodzieży w wielu od 6 do 19 lat, także 
młodzieży różnych wyznań lub pochodzących z mniejszości narodowych, jak też młodzieży 
i dzieci niepełnosprawnych.  
Konkursy odbędą się w wielu obszarach: konkurs literacki (poezja i proza), recytatorski, 
monodramu, poezji śpiewanej, małej formy teatralnej, plastyczny, multimedialny, fotografia, 
etiuda filmowa, plastyczny, wiedzy o Dolnym Śląsku „Cuda natury i architektury”. W tym 
roku po raz pierwszy zapraszamy do uczestnictwa w dwóch nowych kategoriach: w konkursie 
języka niemieckiego (w przyszłości również angielskiego) oraz konkursie historycznym. Będą 
oceniane przez wykwalifikowane jury, a laureaci wystąpią na gali laureatów prezentując 
swoje osiągnięcia rodzicom, przyjaciołom, nauczycielom i mieszkańcom Wrocławia.  
 
Zapraszamy dzieci, młodzież i nauczycieli do podejmowania dyskusji w szkole i w domach 
rodzinnych na tematy konkursu. Nauczycieli prosimy o zachęcenie swych podopiecznych do 
uczestnictwa w różnych kategoriach konkursu i odkrywania / rozwijania talentów. Prośbę 
kierujemy szczególnie do nauczycieli j. polskiego (kategorie: k. literacki i recytatorski, 
geografii, biologii (kategoria k. Dolny Śląsk), zajęć artystycznych, plastyki (kategorie: 
k. plastyczny, fotograficzny i Dolny Śląsk), informatyki (kategorie: k. multimedialny, 
fotograficzny, filmowy), religii (kategorie: literacki, plastyczny, fotograficzny), historii 
(historyczny) i języka niemieckiego. 
Regulaminy konkursów i terminy zostały podane na stronie organizatorów: 
www.paxetbonum.pl. 

 
Konkurs „Dolnośląskim szlakiem - cuda natury i architektury” powstał z myślą o uczniach 
klas VI-VIII szkoły podstawowej, którzy właśnie na tym etapie życia poszukują swojej 
tożsamości, korzeni, przynależności oraz autorytetów i fundamentów, na których mogliby 
budować przyszłość. Niewątpliwie bogactwo i piękno regionu, w którym mieszkają, a także 
pogłębianie świadomej kontynuacji wielowiekowych tradycji poprzez pielęgnację zabytków i 
ochronę przyrody, może stanowić dla młodzieży gimnazjalnej nie tylko źródło wiedzy, ale 
także źródło wartości, których są odbiorcami i które mogą kontynuować. 
 

http://www.paxetbonum.pl/


Dzięki warsztatom towarzyszącym finałowi konkursu, w SP 29 powstał QUEST – GRA 
TERENOWA, która udostępniana jest uczniom wraz z opiekunami.  Gra może być wspaniałym 
edukacyjnym przerywnikiem podczas wycieczki po Wrocławskiej Starówce lub wrocławskich 
zabytkach. Jej omówienie lub rozwinięcie można przeprowadzić w szkolnej Zielonej Bazie 
Naukowej – nowo powstałym patio.   

Terminy zgłoszeń/nadsyłania prac do konkursów: 
 

SZKOŁY PODSTAWOWE 
Konkurs „Dolny Śląsk - cuda natury i architektury” dla uczniów klas VI-VIII - 28 styczeń 2022 

(tworzenie bazy adresów zgłaszanych szkół), ogłoszenie wyników 11.06.2022. 
Konkurs plastyczny, multimedialny - 21 kwietnia 2022, ogłoszenie wyników 28.05.2022. 

Konkurs literacki – 21 kwietnia 2022, ogłoszenie wyników 28.05.2022. 
Konkurs recytatorski – 6 maja 2022 (zgłoszenia), 11 maja 2022 (finał dla klas VII-VIII), 18 maja 

2022 (finał dla klas IV-VI), ogłoszenie wyników podczas finałów. 
Konkurs filmowy i fotograficzny dla uczniów klas VII-VIII - 21 kwietnia 2022, ogłoszenie 

wyników 28.05.2022 
 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE 
Konkurs plastyczny, multimedialny - 21 kwietnia 2022, ogłoszenie wyników 28.05.2022. 

Konkurs literacki - 21 kwietnia 2022, ogłoszenie wyników 28.05.2022. 
Konkurs filmowy i fotograficzny - 21 kwietnia 2022, ogłoszenie wyników 28.05.2022. 

Konkurs recytatorski – TERMINY ZOSTANĄ PODANE WKRÓTCE 
 

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminami! 
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