
Rekomendacje i osiągnięcia 

Międzyszkolny Klub Gier Planszowych Myślnik powstał w kwietniu 2009 r.  

Działamy w Ropczycach: 

• Centrum Kultury 

• Zespół Szkół im. ks. dra Jana Zwierza,  

• Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki,  

• Zespół Szkół Nr 1 (gimnazjum i szkoła podstawowa),  

• Zespół Szkół Nr 5 (gimnazjum i szkoła podstawowa),  

w Sędziszowie Małopolskim  

• Liceum Ogólnokształcące im. ks. P. Skargi,  

w Wielopolu Skrzyńskim  

• Publiczne Gimnazjum im. ks. J. Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim,  

w Gnojnicy Dolnej  

• Zespół Szkół w Gnojnicy Dolnej (gimnazjum i szkoła podstawowa) 

Co nieco o Klubie można poczytać tutaj: 

http://www.kgpropczyce.tk/ zwłaszcza sekcja wideo. 

Organizujemy spotkania i turnieje dla młodzieży szkolnej od roku 2010. 

http://www.gamesfanatic.pl/2010/02/08/ropczycki-turniej/ 

http://www.gamesfanatic.pl/2010/06/15/2-rtl-ropczycki-turniej-gier-logicznych/ 

http://www.gamesfanatic.pl/2011/02/05/chlopska-szkola-biznesu-turniej-w-ropczycach/ 

W roku 2011, dzięki Turniejowi Chłopskiej Szkoły Biznesu, 

http://www.mik.krakow.pl/relacje/relacja-z-finalu-turnieju-chlopskiej-szkoly-biznesu-w-ropczycach 

http://www.mik.krakow.pl/relacje/spotkanie-podsumowujace-dzialania-chlopskiej-szkoly-biznesu 

udało się zachęcić do działania nauczycieli z innych szkół. 
http://www.mik.krakow.pl/relacje/wykorzystanie-gier-planszowych-w-edukacji--relacja-z-konferencji-metodycznej_203 

Co nieco o działalności Klubu udało mi się opowiedzieć na łamach Świata Gier Planszowych 

http://swiatgierplanszowych.blogspot.com/2011/03/spis-tresci-numeru-17.html 

"Życzliwość w świecie planszówek - Rozmowa z Wojciechem Sieroniem o funkcjonowaniu klubu gier 

planszowych" 

6. IV.2011 wspólnie z IPN Rzeszów, zorganizowany został Turniej gry 303. 

http://www.zsropczyce.edu.pl/pliki_zew%5Csport%5CZaproszenie.pdf 
http://wiadomosci.onet.pl/regionalne/rzeszow/w-ropczycach-uczniowie-walczyli-bitwie-o-anglie,1,4233871,wiadomosc.html  

http://www.ropczyce.umig.gov.pl/galeria-video/art893,turniej-edukacyjny-gry-planszowej-303-w-ropczycach-.html 

1.VI.2011 w Szkole Podstawowej Nr 1 odbył się Turniej Gier Egmontu Myślnik w Jedynce (Skubane kurczaki 

dla klas 1-3 oraz Piraci: Karaibska flota dla klas 4-6) 

http://www.zs1ropczyce.dbv.pl/photogallery.php?album_id=75 

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150658556395305.687445.10150164215625305 

2.VI.2011 w Liceum Ogólnokształcącym odbył się IV Ropczycki Turniej Gier Logicznych Myślnik – gdzie 

głównym sponsorem nagród były Wydawnictwo G3 z Konina oraz Galakta z Krakowa. 

http://www.gamesfanatic.pl/2011/06/30/myslnikowe-podsumowanie/  



13.VII.2011 zorganizowaliśmy pierwszą z imprez „Wakacje z Egmontem”  
http://www.gamesfanatic.pl/2011/07/15/ropczyckie-wakacje-z-egmontem-w-malych-miasteczkach-tez-bawia-sie-przy-planszowkach/ 

Kilka dni później – 19.VII.2011 - odbyła się druga taka impreza: 

http://www.gamesfanatic.pl/2011/07/23/wakacje-z-egmontem-mozna-grac-w-planszowki-takze-na-wsi/  

25.VIII.2011 odbyła się impreza „Wakacje z Granną”: 

http://www.gamesfanatic.pl/2011/08/26/wakacje-z-granna-%E2%80%93-w-ropczycach-cos-sie-dzieje/  

15-16 października 2011 zorganizowaliśmy I Ropczyckie Granie 

http://www.swiatgierplanszowych.pl/2011/10/i-ropczyckie-granie-za-nami/  

Rok 2012 rozpoczęliśmy tradycyjnie od planszówkowego turnieju: 

http://www.zsropczyce.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=652:midzyszkolny-

turniej-chopskiej-szkoy-biznesu-2012&catid=50:aktualnoci&Itemid=1 (i notka na Głównej z 24.I.2012) 

W czasie ferii zimowych promowaliśmy gry Granny: 

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.293109944081522.70058.224869627572221&type=1  

Przed Wielkanocą przeprowadziliśmy kolejny Turniej Edukacyjnej Gry Planszowej 303: 
http://ipn.gov.pl/portal/pl/2/19604/II_Miedzyszkolny_Turniej_gry_planszowej_303__Bitwa_o_Wielka_Brytanie__Ropczyce_3.html  

http://www.zsropczyce.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=691:ii-midzyszkolny-turniej-303&catid=50:aktualnoci&Itemid=1  

Pierwszego dnia wiosny, we współpracy z Wydawnictwem Hobbity, zorganizowaliśmy turniej „Logicco na 

szóstkę” w Zespole Szkół Nr 5 w Ropczycach. 

29.V.2012 w Liceum w Sędziszowie Młp. odbył się turniej gry Vasco da Gama (we współpracy z 

Wydawnictwem Hobbity) dla gimnazjów i szkół ponadpodstawowych. Relacja telewizyjna na stronie 

http://www.tvsedziszow.idl.pl/ (Emisja z dnia 04-06-2012), gdzie od 34:05 do 37:15 mówimy ciepło o 

planszówkach, a zwłaszcza Vasco da Gama.  

http://www.swiatgierplanszowych.pl/2012/05/miedzyszkolny-turniej-gier-planszowych-i-logicznych-vasco-da-gama/  

1.VI.2012 w Publicznym Gimnazjum w Wielopolu Skrzyńskim odbył się turniej „Między nami logikami”dla 

szkół podstawowych – Skubane kurczaki oraz Abalone dla gimnazjalistów. 

http://www.swiatgierplanszowych.pl/2012/06/turniej-gier-planszowych-%E2%80%9Emiedzy-nami-logikami/  

21.VI.2012 w ropczyckim Liceum Ogólnokształcącym odbyły się Mistrzostwa Podkarpacia w Carcassonne 

organizowane wspólnie z Wydawnictwem Bard. Uczestniczyło blisko 100 osób w trzech kategoriach 

wiekowych.  

http://ropczyce.tv/turnie-gier-planszowych-w-carcassonne/  

22.VII.2012 odbyła się druga edycja Wakacji z Granną. Mnóstwo dzieciaków i ich rodziców świetnie bawiło 

się przy nowoczesnych planszówkach Granny zdobywając przy okazji nagrody w miniturniejach. 

I w nowym roku szkolnym: konferencja metodyczna dla nauczycieli, turniej Osadników z Catanu, kolejne 

edycje cyklicznych imprez. 

A to nie koniec naszych pomysłów i planów! 

Wojciech Sieroń 


