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Pozdrowię od Was wszystkie moje karpie.

Do zobaczenia.
Wasz Tataraczek

Drogie dzieci,

to bardzo miłe, że 
przyszłyście nas od-
wiedzić. Byłyście bar-
dzo sprytne. Zasłu-
żyłyście nie tylko na 
pochwałę, ale także 
na kolejną pieczątkę 
do „Dziennika 
Wędrówek“.

4. No, a na koniec Was przepytam 
i sprawdzę, czy uważnie mnie słuchały-
ście i czy wiecie, gdzie możecie
mnie znaleźć.

WASZYM OSTATNIM ZADANIEM
BĘDZIE ZAZNACZENIE NA MAPIE

MIEJSCA, GDZIE MIESZKAM.
PODPOWIEM WAM, ŻE JEST TO
NIEDALEKO STAWU KACZAK,

DO KTÓREGO CHODZĘ OPIEKO-
WAĆ SIĘ MOIMI KARPIAMI, PEŁ-

NYMI ŁUSEK.

CZYNNE (wstęp wolny)

So–Nd: 1000–1200 | 1300–1700

Zwiedzanie możliwe jest także po wcześniejszym uzgod-

nieniu telefonicznym na tel. +420 556 428 016 w godzi-

nach urzędowania Urzędu Gminy.

Spryciula
TATARACZEK

Muzeum miejscowości  
Albrechticzki

Imię:

www.albrechticky.cz www.bajkowa-odra.pl

www.facebook.com/bajkowaodra
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ście i czy wiecie, gdzie możecie
mnie znaleźć. Muzeum i Centrum Informacji miejscowości Al-

brechticzki znajduje się w ostatnim z zachowanych 

domów zrębowych, zbudowanym w 1865 roku, który 

został zrekonstruowany w latach 2001–2004, dzię-

ki wsparciu Kraju Morawsko-Śląskiego i Programu 

Odnowy Obszarów Wiejskich. W muzeum można za-

poznać się z historią miejscowości, sposobem życia 

i tradycjami kulturalnymi miejscowości w minio-

nych stuleciach. Drewniany obiekt można znaleźć 

w pobliżu szosy przebiegającej przez miejscowość, 

po której obecnie wiedzie międzynarodowa trasa 

rowerowa „Szlak bursztynowy“. W Centrum Infor-

macji można uzyskać informacje na temat Kraju 

Morawsko – Śląskiego, Regionu Dorzecza Odry, Ob-

szaru Chronionego Krajobrazu Dorzecza Odry i na 

temat okolicznych miejscowości.
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Witajcie dzieci!

Jestem skrzatek Ta-
taraczek. W dzień 
mieszkam w tym 
pięknym drewnianym 
mieszkanku, a w nocy 
chodzę opiekować się 
karpiami, które żyją  
w przyległych stawach.

Będę Was oprowadzać po tym tajemni-
czym miejscu. Czeka Was dużo zadań, 
jesteście przygotowane, aby je rozwią-
zać?

Ale nie bójcie się, chętnie Wam w nich 
pomogę

Wydano przez: Destinační management turistické oblasti 

Poodří – Moravské Kravařsko, o.p.s. we współpracy z Euro-

regionem Silesia. Tłumaczenia do języka polskiego zostały 

współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Zapytam się więc:

CZY ZGADNIECIE Z CZEGO TAKI 
DOM BYŁ KIEDYŚ BUDOWANY. 

NAZWA DOM ZRĘBOWY JEST DO-
BRĄ PODPOWIEDZIĄ. NA WOLNYM 
MIEJSCU NARYSUJCIE, GDZIE TEN 

MATERIAŁ ROŚNIE.

Podpowiem Wam:

TO SĄ PISZCZAŁKI. SPRAWDŹ-
CIE Z JAKIEGO INSTRUMENTU
MUZYCZNEGO TE PISZCZAŁKI
POCHODZĄ, A ODPOWIEDŹ

WPISZCIE DO LINIJKI.

POMOŻECIE MI PRZYPOMNIEĆ
SOBIE PRZYNAJMNIEJ NIEKTÓ-
RE IMIONA? IMIONA WPISZCIE

DO LINIJKI.

3. Jednak najbardziej lubię teatrzyk,  
w który wieczorami potajemnie się ba-
wię. Wszystkie kukiełki grają w jakiejś 
bajce, ale ja roztrzepaniec zapomnia-
łem jak się nazywają.

2. Czy zwróciłyście uwagę na dziwne 
rzeczy, które są zaraz po prawej stro-
nie przy wejściu? Na te dziwne blaszane 
rury? Nie przychodzi Wam do głowy, co 
to może być?

1. Mieszkam w tym domu już kilkaset 
lat. Zostałem tutaj, ponieważ jest to 
ostatni drewniany dom zrębowy, który 
się zachował w całej okolicy. Czy chcia-
łybyście tutaj zamieszkać ze mną?

Król:

Czart:

Księżniczka:

A teraz jedno z tych imion napiszcie
od tyłu, ale to będzie fajne!
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4. Nie wszystkim zwierzętom u nas
w Stacji Ratunkowej możemy pomóc.
Na przykład zwierzętami domowymi mu-
szą się zająć ludzie w schroniskach.
Tutaj, u nas, pomoc otrzymają te zwierzę-
ta, które żyją w przyrodzie na wolności.

WASZYM OSTATNIM ZADANIEM
BĘDZIE OBRYSOWANIE TYLKO
TYCH ZWIERZĄTEK, KTÓRYM
TUTAJ UDZIELAMY POMOCY.

Stacja Ratunkowa jest filią Czeskiego Związku

Ochrony Przyrody w Nowym Jiczynie. Jest to

Stacja Ratunkowa dla dzikich zwierząt i oprócz 

tego zajmuje się intensywnie edukacją ekolo-

giczną. Od maja 2014 w Stacji Ratunkowej został 

uruchomiony interaktywny ośrodek dla zwiedzają-

cych – Dom Przyrody Dorzecza Odry.

STACJA RATUNKOWA
W BARTOSZOWICACH

CZYNNE
kwiecień - październik:

So, Nd, święta: 900–1700

Spryciula
SÓWKA I WYDERKA

Stacja Ratunkowa
w Bartoszowicach

Imię:

www.csopnj.cz www.bajkowa-odra.pl

www.facebook.com/bajkowaodra

I tak to jest!

Byłyście bardzo spryt-
ne, dlatego dostaniecie 
ode mnie pieczątkę do 
„Dziennika Wędrówek“.

Pomimo tego mam jesz-
cze jedno uzupełniają-
ce pytanie. Czy wiecie, 
po którym zwierzątku 
otrzymałem swoje imię 
Sówka?

Do zobaczenia.
Wasza Sówka i Wyderka CZYNNE

lipiec - sierpień:

codziennie: 900–1700

WSTĘP

dorośli: 40 CZK, dzieci: 20 CZK

bilet rodzinny: 100 CZK
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Witajcie dzieci!

Nazywam się Sówka
i razem z moim ma-
łym przyjacielem 
Wyderką mieszkamy 
tutaj w Stacji Ratun-
kowej, gdzie pomaga-
my leczyć chore zwie-
rzątka.

Będziemy Was oprowadzać po tym miej-
scu, gdzie czeka Was dużo zadań. Jeste-
ście przygotowane, aby je rozwiązać?

Ale nie bójcie się, chętnie Wam w nich
pomogę.

Wydano przez: Destinační management turistické oblasti 

Poodří – Moravské Kravařsko, o.p.s. we współpracy z Euro-

regionem Silesia. Tłumaczenia do języka polskiego zostały 

współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

NA ZEWNĄTRZ ZNAJDZIECIE
DWA GATUNKI ORŁÓW. KAŻDY
JEST ZUPEŁNIE INNY. JEDEN

JEST ŻYWY, A DRUGI TO TYLKO
RZEŹBA Z DREWNA. NAPISZCIE

NAZWY OBU ORŁÓW.

3. Na zewnątrz, zaraz za kanałem wod-
nym, zobaczycie dwie wielkie tablice,
na których zostały ponumerowane 
zwierzęta. Waszym zadaniem będzie 
rozpoznanie niektórych z nich.

Na tablicy „Latanie jest moją pasją”, zo-
bacz, który ma czarny kolor i czerwoną 
czapeczkę. Na tablicy został oznaczony 
numerem 5. Jak się on nazywa?

Jak i komu w naturze pomaga?

Teraz popatrzcie na tablicę „Spotkamy 
się w lesie“ i napiszcie, które ze zwie-
rząt jest najmniejsze ze wszystkich.

2. Kiedy już sobie w środku wszystko 
obejrzycie, możecie wyjść na zewnątrz, 
gdzie czeka Was mnóstwo zabawy.
Przejdziecie się po ziołowym ogródku 
albo wypróbujecie jak to jest przebywać
w gnieździe bociana.

1. Najpierw zobaczcie wewnętrzną wy-
stawę w Domu Przyrody Dorzecza Odry, 
gdzie znajduje się mnóstwo zwierząt. 
Mój kolega Wyderka Was tam oprowadzi. 
Dokładnie sobie obejrzyjcie zwierzęta, 
a potem odpowiedzcie na moje pytania.

Największym ptakiem żyjącym w Dorzeczu Odry 

jest orzeł. Co znajduje się w orlim gnieździe?

Na ekspozycji „Las ługowy” spotkasz borsuka. Po-

licz, ile nóg ma jego sąsiad.

Na ekspozycji „Brzeg rzeki Odry” siedzi obok mo-

jego kolegi Wyderki kilka ptaków, ile ich jest?

Na ekspozycji „Toń” spotkasz, oprócz kilku rybek, 

także jedną roślinę wodną, jaką?

Poszukaj witrynę z ptakami wodnymi. Który z nich 

żyje nie tylko dziko w przyrodzie, ale także  

w domu na podwórku? Napisz jego nazwę.
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1. Apolenka            11. Jo_______________

2. Ba_______________     12. K________________

3. Ba_______________     13. L________________

4. Do_______________     14. Mad_____________

5. E________________     15. Mar_____________

6. G________________     16. Met______________

7. H________________      17. P________________

8. Jen______________     18. T________________

9. Jer______________     19. V________________

10. Jet______________

I tak to jest!

To bardzo miłe, że przy-
szłyście mnie odwiedzić!
Byłyście bardzo spryt-
ne i zasłużycie nie tylko 
na pochwałę, ale także 
na kolejną pieczątkę do  
„Dzennika Wędrówek”.

Bawcie się dobrze i po-
zdrawiajcie inne skrzatki.

Do zobaczenia.
Wasza Kryspinka
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3. Na całym świecie jest bardzo dużo 
ludzi, a przede wszystkim nas, skrzatków. 
Dlatego każdy wyróżnia się własnym 
imieniem. Ja na przykład nazywam się 
Kryspinka.

OSTATNIM ZADANIEM BĘDZIE UPORZĄDKO-
WANIE WSZYSTKICH IMION SKRZATKÓW WE-

DŁUG ALFABETU. IMIONA ZNAJDZIECIE  
W ULOTCE, KTÓRĄ Z PEWNOŚCIĄ JUŻ CZYTA-

ŁYŚCIE. JA WAM POMOGĘ.

Muzeum w Bilowcu należy do Centrum Kultury

Bilowec, które posiada także Centrum Informacji

Turystycznej. Zwiedzający mogą obejrzeć nie tylko 

nową ekspozycję, która pokazuje historię Bilowca, 

ale także historię fabryki Massag, która funkcjo-

nuje do dziś. Dopełnieniem ekspozycji jest nowo-

czesna technika audiowizualna w postaci ekranów 

dotykowych lub mówiącej postaci pisarza Johanna, 

który kiedyś mieszkał w tym budynku. Publiczno-

ści udostępniono także salę wykładową na podda-

szu. Najmniejsi zwiedzający docenią jednak czaro-

dziejskie podziemia ze skrzatkami Picmochami.

Spryciula
KRYSPINKA I SKRZATY

PICMOCHOWIE

Muzeum w Bilowcu

Imię:

www.kulturnicentrumbilovec.cz www.bajkowa-odra.pl

www.facebook.com/bajkowaodra

CZYNNE

Pn–Pt: 830–1200 | 1300–1700

So: 900–1200 | 1300–1700

Nd: nieczynne | 1300–1700

WSTĘP

dorośli: 60 CZK, dzieci: 30 CZK

bilet rodzinny: 120 CZK

I tak to jest!

To bardzo miłe, że przy-
szłyście mnie odwiedzić!
Byłyście bardzo spryt-
ne i zasłużycie nie tylko 
na pochwałę, ale także 
na kolejną pieczątkę do  
„Dzennika Wędrówek”.

Bawcie się dobrze i po-
zdrawiajcie inne skrzatki.

Do zobaczenia.
Wasza Kryspinka

Projekt „Bajkowa Odra“ jest współfinansowany 

z Funduszu Mikroprojektów 2014–2020  

w Euroregionie Silesia, w ramach INTERREG V-A 

Republika Czeska – Polska.
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Witajcie dzieci!

Nazywam się Kryspin-
ka i wspólnie z moją 
wielką rodziną miesz-
kamy w małym czaro-
dziejskim podziemiu 
biloweckiego muzeum. 
Żyje nam się tutaj 
bardzo dobrze.

Będę Was oprowadzać po tym miejscu, 
gdzie czeka Was wiele zadań. Jesteście 
przygotowane, aby je rozwiązać?

Ale nie bójcie się, chętnie Wam w nich 
pomogę.

Wydano przez: Destinační management turistické oblasti 

Poodří – Moravské Kravařsko, o.p.s. we współpracy z Euro-

regionem Silesia. Tłumaczenia do języka polskiego zostały 

współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

ZNAJDŹCIE W MUZEUM PRÓBKI 
MATERIAŁÓW PICMOCHÓW, A TE 
PRÓBKI, KTÓRE SIĘ WAM NAJ-

BARDZIEJ PODOBAJĄ NARYSUJ-
CIE W WYZNACZONYM

DO TEGO KWADRACIKU.

2. Dawno temu, kiedy nie było mnie 
jeszcze na świecie, w Bilowcu produko-
wano materiał, aby ludzie mieli się w co 
ubierać. Nawet my Picmochowie mamy 
na sobie ubrania z pięknego materiału.

1. Miasto Bilowec, w którym się obecnie 
znajdujecie, miało i ciągle ma piękne 
centrum. Tworzy go rynek, na którym 
znajduje się wiele historycznych budyn-
ków.

POPATRZCIE NA MODEL MIASTA 
I POSZUKAJCIE NAJWYŻSZEGO 
BUDYNKU, KTÓRY ZNAJDUJE SIĘ 
NA PLACU ŚLĄSKIM. NAPISZCIE 

O JAKI BUDYNEK CHODZI I SPRÓ-
BUJCIE GO NARYSOWAĆ.

CZY ZNAJDZIECIE TUTAJ PRÓBKI 
GUZIKÓW, KTÓRE ZROBIŁ KIEDYŚ 

TATA BARNABASZ? POLICZCIE, ILE 
JEST NA TEJ PRÓBCE GUZIKÓW 
I LICZBĘ ZAPISZCIE DO PIERW-

SZGO KÓŁKA.

CZY MACIE NA SOBIE JAKIEŚ 
GUZIKI? SZYBKO JE POLICZ-

CIE. ŁĄCZNĄ LICZBĘ ZAPISZCIE 
DO DRUGIEGO KÓŁKA. NIE ZA-
POMNIJCIE NAWET TEGO PRZY 

SPODNIACH!
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Drogie dzieci!

To bardzo miłe, że przy-
szłyście mnie odwiedzić. 
Byłyście bardzo sprytne 
i zasłużycie nie tylko 
na pochwałę, ale także 
na kolejną pieczątkę do 
„Dziennika Wędrówek“.

Bawcie się dobrze i jesz-
cze kiedyś przyjdźcie 
mnie odwiedzić.

Do zobaczenia.
Wasza Tereska

Projekt „Bajkowa Odra“ jest współfinansowany 

z Funduszu Mikroprojektów 2014–2020  

w Euroregionie Silesia, w ramach INTERREG V-A 

Republika Czeska – Polska.

© Barbora Patáčiková 2015

4. Kiedy stoicie na rynku, z pewnością 
dobrze widzicie ten piękny kościół. Czę-
sto spaceruję po schodach, które pro-
wadzą do kościoła. Natomiast w parku 
biegam za motylkami i podziwiam pięk-
no naszej przyrody.

4. Kiedy stoicie na rynku, z pewnością 
dobrze widzicie ten piękny kościół. Czę-
sto spaceruję po schodach, które pro-
wadzą do kościoła. Natomiast w parku 
biegam za motylkami i podziwiam pięk-
no naszej przyrody.

Fulnek jest miastem leżącym po obu stronach hi-

storycznej granicy pomiędzy Morawami i Śląskiem, 

około 30 km na południe od Opawy. Pierwsza 

historyczna wzmianka na temat Fulneku pochodzi 

z 1293 roku. Przez miasto prowadził kiedyś Szlak 

Bursztynowy, albo inaczej trasa handlowa łącząca 

północ Europy z centrum cywilizacyjnym wokół 

Morza Śródziemnego. W Fulneku znajduje się wiele 

barokowych obiektów, które warto zwiedzić. Dzia-

łał tutaj znany w całym świecie pedagog Jan Amos 

Komeński, a w czasach współczesnych chlubą mia-

sta jest tenisistka Petra Kvitová.

Spryciula
KSIĘŻNICZKA TERESKA

Centrum Informacji w Fulneku

Imię:

www.ic-fulnek.cz www.bajkowa-odra.pl

www.facebook.com/bajkowaodra

Godziny otwarcia Centrum Informacji:

Pn-Pt: 0800 - 1230 | 1300 - 1700

So: 0830 - 1130 (listopad - marzec)

0800 - 1300 (kwiecień - październik) Sborová 81, Fulnek 742 45

CENTRUM INFORMACJI 
W FULNEKU

TERAZ POPATRZCIE NA BUDYNEK 
RATUSZA I NA ZEGARZE NARYSUJ-
CIE WSKAZÓWKI, W ZALEŻNOŚCI OD 

TEGO, KTÓRA JEST GODZINA.
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Witajcie dzieci!

Nazywam sie Tere-
ska, jestem zwyczaj-
ną dziewczynką, ale 
w nocy, we śnie staję 
się księżniczką, która 
mieszka tutaj w pa-
łacu we Fulneku. Lu-
bię przygody i swoją 
najlepszą przyjaciółkę 

Miszę. Można na niej polegać, jest po-
jętna i ja jej ufam.

Będę Was oprowadzać po tym miejscu. 
Czeka Was dużo zadań, jesteście przy-
gotowane, aby je rozwiązać?

Ale nie bójcie się, chętnie Wam w nich 
pomogę.

Wydano przez: Destinační management turistické oblasti 

Poodří – Moravské Kravařsko, o.p.s. we współpracy z Euro-

regionem Silesia. Tłumaczenia do języka polskiego zostały 

współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

WASZYM ZADANIEM JEST DORY-
SOWAĆ DRUGA POŁOWĘ UBIORU.

3. Czasami, kiedy śpię, śni mi się, że 
spotykam się z nauczycielem, który kie-
dyś tutaj żył. Z Janem Amosem Komeń-
skim. Śni mi się, że chodzę się do niego 
uczyć. Jednak z pałacu to jest kawałek 
drogi.

2. Zapewne zauważyłyście, że mam na 
sobie piękne ubranie. Każdego dnia no-
szę inne, a do nich także różnokolorowe 
buty. Koronkę także zmieniam.

1. Największy i najpiękniejszy dom  
w mieście Fulnek, to ten duży, biały bu-
dynek na rynku z wieżą i zegarem. Czy 
zgadniecie jak się nazywa?

NAPISZCIE W LINIJCE, JAK SIĘ 
TEN BUDYNEK NAZYWA, A W KWA-

DRACIE NARYSUJCIE, JAK ON 
WYGLĄDA.

POSZUKAJCIE DROGI Z PAŁACU 
AŻ DO NAUCZYCIELA.
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Gotowe!

Byłyście bardzo sprytne 
i z pewnością wszystko 
się powiodło. Zasługuje-
cie nie tylko na pochwa-
łę, ale także na kolejną 
pieczątkę do „Dziennika 
Wędrówek“.

Razem z wodnikiem nie możemy się już 
doczekać, kiedy znowu nas odwiedzicie.
Do zobaczenia.

Wasz Chochlik

Projekt „Bajkowa Odra“ jest współfinansowany 

z Funduszu Mikroprojektów 2014–2020  

w Euroregionie Silesia, w ramach INTERREG V-A 

Republika Czeska – Polska.

© Barbora Patáčiková 2015

Wesselski młyn wodny jest cennym zabytkiem re-

gionu odrzańskiego na Ziemi Nowojiczyńskiej. Naj-

ważniejsze na całym terenie są działające urzą-

dzenia młyńskie, wyjątkowe w swojej konstrukcji, 

posiadające kamienie młyńskie. Warto zobaczyć 

napęd wodny do młyna o długości 2,72 km. Równie 

ciekawe jest także koło młyńskie o średnicy 3,6 

metra. Oprócz już wymienionych atrakcji, można 

jeszcze zobaczyć maszynownię, drobne przedmio-

ty lub wystawę dotyczącą pieczenia chleba.

Spryciula
CHOCHLIK

Wesselski młyn wodny

Imię:

www.vodnimlyn.cz www.bajkowa-odra.pl

www.facebook.com/bajkowaodra

CZYNNE

Pn - Pt: 800 - 1800

So - Nd: 900 - 1800

(ostatnie oprowadzanie o godzinie 17.00)

Wstęp:
dorośli - 40 CZK, dzieci - 20 CZK

dzieci do 5 lat - za darmo

Loučky 152, Odry 742 35

WESSELSKI MŁYN WODNY3. Oprócz maszyn do produkcji mąki, 
możecie znaleźć w młynie wiele przed-
miotów, na przykład do pieczenia. Te-
raz spróbujemy razem upiec z mąki, np. 
babkę.

KIEDY UŁOŻYCIE LITERKI PRZY OB-
RAZKACH W TAKI SAM SPOSÓB, JAK 
SIĘ ROBI MĄKĘ, PRZEKONACIE SIĘ 
DLA JAKIEGO ZAWODU BYŁ DOBRY 

MŁYNARZ BARDZO WAŻNY.
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Do czego służył młyn?

Kto w młynie mielił mąkę?

Do czego młynarz dawał zmieloną mąkę?

Wydano przez: Destinační management turistické oblasti 

Poodří – Moravské Kravařsko, o.p.s. we współpracy z Euro-

regionem Silesia. Tłumaczenia do języka polskiego zostały 
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dwaj duzi pomocnicy. Ale to nie byłem 
ani ja, ani wodnik. Były to dwa kamienie 
młyńskie.

1. Młyn wodny jest bardzo stary, ale 
także dobrze zachowany. Wodnik na
zewnątrz pilnuje olbrzymiego koła 
młyńskiego i długiego napędu wodnego. 
W środku młyna znajdziecie wiele cie-
kawych przedmiotów, narzędzi i udo-
godnień.

ROZGLĄDNIJCIE SIĘ WOKÓŁ SIE-
BIE I UZUPEŁNIJCIE ODPOWIEDZI 

NA PYTANIA.

Witajcie dzieci,

nazywam się Chochlik 
i razem z moim kolegą 
wodnikiem zamieszka-
liśmy w młynie 400 lat 
temu, kiedy w młynie 
jeszcze mielono mąkę.

Będę Was oprowadzać po tym miejscu. 
Czeka Was dużo zadań, jesteście przy-
gotowane, aby je rozwiązać?

Dzieci, nie bójcie się, chętnie Wam  
w nich pomogę.
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Obiekt ten ma przede wszystkim znaczenie histo-

ryczne. Od XVI wieku znajdowało się tutaj więzie-

nie miejskie, w którym działał kat, mający prawo 

dokonywać wyroków śmierci. Później została 

dobudowana kaplica więzienna. Ważne jest także 

położenie samego budynku, ponieważ znajduje się 

w pobliżu Białej wieży, która wtedy była częścią 

miejskich murów obronnych, a w jej podziemiach 

znajdowały się pomieszczenia do przesłuchań 

osób oskarżonych. Katownia służy dzisiaj jako mu-

zeum średniowiecznego prawa miejskiego, znajdu-

je się tutaj także wystawa znalezisk archeologicz-

nych i kolekcja monet.

Spryciula
WIERZBAK

Katownia w Odrách

Imię:

www.bajkowa-odra.pl www.bajkowa-odra.pl

www.facebook.com/bajkowaodra

CZYNNE
środa i sobota (wstęp wolny)

maj–wrzesień: 900–1200 | 1300–1700

październik–kwiecień: 900–1200 | 1300–1600

Okružní 83, Odry 742 35

KATOWNIA W ODRÁCHDrogie dzieci,

to bardzo miłe, że przy-
szłyście nas odwiedzić. 
Byłyście bardzo sprytne. 
Zasłużyłyście nie tylko 
na pochwałę, ale także 
na kolejną pieczątkę do 
„Dziennika Wędrówek“.

Bawcie się dobrze i pozdrawiajcie inne 
skrzatki.

Do zobaczenia.

Wasz Wierzbak
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Witajcie dzieci!

Jestem skrzatkiem 
Prątniczkiem i na-
zywam się Wierzbak. 
Razem z moimi przy-
jaciółmi mieszkamy 
w tej katowni. Kiedyś 
działy się tu straszne 
rzeczy, ale dzisiaj my 
tutaj mieszkamy i pil-
nujemy w podziemiach 
naszych skarbów.

Będę Was oprowadzać po tym miejscu.
Czeka Was dużo zadań, jesteście przy-
gotowane, aby je rozwiązać?

Ale nie bójcie się, chętnie Wam w nich 
pomogę.
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3. W podziemiach pilnujemy także lasu 
świerkowego, na drzewach którego ro-
sną szyszki.

POLICZCIE, ILE SZYSZEK ROŚNIE  
W TYM LESIE.
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2. Mieszkamy tutaj już kilkaset lat i pil-
nujemy skarbów ukrytych pod ziemią. 
Do skarbów prowadzi długa i tajemna 
ścieżka.

ZNAJDŹ WŁAŚCIWĄ DROGĘ, KTÓ-
RA PROWADZI DO SKARBU.
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Abyśmy potrafili wszystkiego przypilno-
wać, latamy na wierzbowych rózgach  
i wymierzamy kary łapczywym ludziom.
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Drogie dzieci,

byłyście bardzo bystre, 
a to zasługuje nie tylko 
na pochwałę, ale także 
na kolejną naklejkę do 
Waszego „Dziennika 
Wędrówek“.

Bawcie się dobrze i pozdrawiajcie pozo-
stałe skrzatki.

Wasza Śnieżyczka
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Miejscowość jest położona na obu brzegach rzeki  

o tej samej nazwie co miejscowość. Najbardziej 

znany był ród Sedlnickich z Choltic oraz ród 

Eichendorffów. Z nich do historii świata kultury 

najbardziej zapisał się poeta romantyczny, Josef 

von Eichendorff (1788–1857). O bogatej historii 

przypomina tutaj kilka zabytków. Jest to pałac, 

kościół św. Michała i pomnik poety Josefa von 

Eichendorffa, który jest utworzony z kilku kamie-

ni połączonych w obelisk. Sedlnice oprócz za-

bytków posiadają także inne ciekawostki jak na 

przykład dąb Josefa lub pomnik przyrody, sedl-

nickie śnieżyczki.

Spryciula
ŚNIEŻYCZKA

Centrum Kultury  
i Informacji Śnieżyczka

Imię:

www.sedlnice.cz www.bajkowa-odra.pl

www.snezenka.cz  

www.facebook.com/bajkowaodra

Godziny otwarcia Centrum Kultury 
i Informacji Śnieżyczka

Pn, Śr: 1300 - 1700

Wt, Cz i Pt: 1300 - 1500

tel.: +420 556 712 638

Sedlnice 106, 742 56

SEDLNICE4. Śnieżyczki rozpoczną wiosnę i przebu-
dzą kolejne kwiaty i zwierzątka z długie-
go, zimowego snu.

POŁĄCZCIE LICZBY I SPRAWDŹCIE, 
KTÓRE ZWIERZĘ SIĘ BUDZI NA WIO-
SNĘ I PIJE NEKTAR Z KWIATÓW RO-

ŚLIN.
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Witajcie dzieci!

Cieszę się, że Was 
widzę. Nazywam się 
Śnieżyczka i znala-
złam swój dom tutaj  
w Sedlnicach. Każdego 
roku wiosną pomagam 
śnieżynkom ubrać się 
w białe sukienki.
Będę Was oprowadzać 
po tym miejscu. Czeka 
Was dużo zadań, je-
steście przygotowane, 
aby je rozwiązać?

Ale nie bójcie się, chętnie Wam w nich 
pomogę.
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POLICZCIE RYBKI WEDŁUG KIE-
RUNKU, W KTÓRYM PŁYNĄ. WE-
DŁUG KIERUNKU STRZAŁEK ZA-

PISZCIE ILOŚĆ RYBEK.

3. W miejscowości znajduje się dąb Jo-
sefa, który został nazwany imieniem 
poety, który tutaj przebywał. Czy wiecie, 
co rośnie na dębie?

2. Rzeka, która przepływa przez całą 
miejscowość jest nie tylko źródłem 
wody, ale miejscem, gdzie żyje wiele 
stworzeń, które bardzo lubią wodę.

POŁĄCZCIE NAZWĘ DRZEWA 
Z WŁAŚCIWYM OBRAZKIEM I NA-
ZWĄ OWOCU. PIERWSZY JUŻ WAM 

SAMA ZDRADZIŁAM.

Buk zwyczajny

Dąb szypułkowy

Sosna

Kasztanowiec 
zwyczajny

szyszka

żołądź

bukiew

kasztan
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1. Kiedyś, dawno temu, w tej miejscowo-
ści mieszkał znany poeta, którego imie-
niem nazwano tutejszy dąb. Czy wiecie, 
jak się ten pan nazywał?

NAPISZCIE WŁAŚCIWE LITERKI DO 
ŻOŁĘDZIA I W TEN SPOSÓB OD-

KRYJECIE JEGO IMIĘ.
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Drogie dzieci!

Byłyście bardzo sprytne. 
Zasłużyłyście nie tylko 
na pochwałę, ale także 
na kolejną piękną pie-
czątkę do „Dziennika 
Wędrówek“.

Przyjdźcie do mnie jesz-
cze kiedyś, życzę Wam 
płomiennego dnia.

Do zobaczenia.
Wasz Płomyczek

Projekt „Bajkowa Odra“ jest współfinansowany 
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4. W kilku koszykach możecie zobaczyć 
szyszki. W naturze są bardzo ważne, 
ponieważ w nich dojrzewają ziarenka, 
z których potem wyrosną nowe rośliny. 
Szyszki kiedyś używano do palenia w pie-
cu, ponieważ dobrze się paliły.

WASZYM OSTATNIM ZADANIEM JEST 
NARYSOWANIE ROŚLINY, NA KTÓREJ 
ROSNĄ SZYSZKI. NIE ZAPOMNIJCIE 

RÓWNIEŻ NARYSOWAĆ NA NIEJ SZY-
SZEK.

W połowie kwietnia 2011 roku można było po raz 

pierwszy zobaczyć w Skotnicach unikalne Muzeum 

Życia Wiejskiego i Rolnictwa, które znajduje się na 

poddaszu Urzędu Gminy. Zwiedzający mogą tam 

zobaczyć setki eksponatów, które zostały poda-

rowane Gminie nie tylko przez tutejszych miesz-

kańców, ale także osoby z okolicznych miejscowo-

ści. Muzeum zostało podzielone na poszczególne 

tematy – dwór, ogród, szopa, warsztat mężczyzn, 

miejsce pracy kobiet, izba, kuchnia i inne.

Spryciula
SKRZATEK PŁOMYCZEK

Muzeum Życia Wiejskiego
i Rolnictwa

Imię:

www. skotnice.cz www.bajkowa-odra.pl

www.facebook.com/bajkowaodra

Czynne:

Pn, Śr: 1000 - 1630

Wt: 1000 - 1430

Cz: 1000 - 1130

Pt: zamknięte
Skotnice 24, 742 59

MUZEUM ŻYCIA WIEJSKIEGO 
I ROLNICTWA 7-10

Drogie dzieci!

Byłyście bardzo sprytne. 
Zasłużyłyście nie tylko 
na pochwałę, ale także 
na kolejną piękną pie-
czątkę do „Dziennika 
Wędrówek“.

Przyjdźcie do mnie jesz-
cze kiedyś, życzę Wam 
płomiennego dnia.

Do zobaczenia.
Wasz Płomyczek

Projekt „Bajkowa Odra“ jest współfinansowany 

z Funduszu Mikroprojektów 2014–2020  

w Euroregionie Silesia, w ramach INTERREG V-A 

Republika Czeska – Polska.

© Barbora Patáčiková 2015

4. W kilku koszykach możecie zobaczyć 
szyszki. W naturze są bardzo ważne, 
ponieważ w nich dojrzewają ziarenka, 
z których potem wyrosną nowe rośliny. 
Szyszki kiedyś używano do palenia w pie-
cu, ponieważ dobrze się paliły.

WASZYM OSTATNIM ZADANIEM JEST 
NARYSOWANIE ROŚLINY, NA KTÓREJ 
ROSNĄ SZYSZKI. NIE ZAPOMNIJCIE 

RÓWNIEŻ NARYSOWAĆ NA NIEJ SZY-
SZEK.

W połowie kwietnia 2011 roku można było po raz 

pierwszy zobaczyć w Skotnicach unikalne Muzeum 

Życia Wiejskiego i Rolnictwa, które znajduje się na 

poddaszu Urzędu Gminy. Zwiedzający mogą tam 

zobaczyć setki eksponatów, które zostały poda-

rowane Gminie nie tylko przez tutejszych miesz-

kańców, ale także osoby z okolicznych miejscowo-

ści. Muzeum zostało podzielone na poszczególne 

tematy – dwór, ogród, szopa, warsztat mężczyzn, 

miejsce pracy kobiet, izba, kuchnia i inne.

Spryciula
SKRZATEK PŁOMYCZEK

Muzeum Życia Wiejskiego
i Rolnictwa

Imię:

www. skotnice.cz www.bajkowa-odra.pl

www.facebook.com/bajkowaodra

Czynne:

Pn, Śr: 1000 - 1630

Wt: 1000 - 1430

Cz: 1000 - 1130

Pt: zamknięte
Skotnice 24, 742 59

MUZEUM ŻYCIA WIEJSKIEGO 
I ROLNICTWA 7-10



Witajcie dzieci!

Nazywam się Płomy-
czek. Bardzo lubię 
zbierać błyszczące 
i kolorowe kamienie. 
W tym domu ukryłem 
je, aby mi ich nikt nie 
zabrał. Podobają się 
Wam?

Będę Was oprowadzać po tym miejscu. 
Czeka Was dużo zadań, jesteście przy-
gotowane, aby je rozwiązać?

Ale nie bójcie się, chętnie Wam w nich 
pomogę.

Wydano przez: Destinační management turistické oblasti 

Poodří – Moravské Kravařsko, o.p.s. we współpracy z Euro-

regionem Silesia. Tłumaczenia do języka polskiego zostały 

współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

DO LINIJEK WPISZCIE NAZWY 
PRZYNAJMNIEJ OŚMIU ZWIERZĄT, 
KTÓRE POMAGAJĄ PŁOMYCZKOWI 

W PILNOWANIU KAMIENI.

3. Całe to muzeum posiada kilka części. 
Teraz Wy musicie skupić się na jednej, 
która to będzie.

2. Do pilnowania kamieni mam wielu 
przyjaciół. Popatrzcie wokół siebie ilu 
ich jest. To prawda, są to zwierzęta.

1. Kiedyś dawno temu mieszkałem ra-
zem z krasnoludkami na pobliskim 
wzgórzu, zwanym Honczowa Górka. 
Wszyscy poszukiwaliśmy pięknych, 
błyszczących kamieni. Niestety, po 
jakimś czasie zaczęły mi ginąć, więc 
schowałem się wraz z nimi do tego mu-
zeum.

POLICZCIE, ILE MAM KAMYKÓW  
W KOSZYKU. LICZBĘ ZAPISZCIE 

W KÓŁKU.

W TEJ CZĘŚCI MUZEUM ZNAJ-
DZIECIE WSZYSTKIE TE PRZED-

MIOTY, OPRÓCZ JEDNEGO. KTÓRY 
PRZEDMIOT TUTAJ NIE PASUJE?

CZY WASZA LICZBA ZGADZA SIĘ 
Z LICZBĄ KTÓRA ZNAJDUJE SIĘ 

NA DNIE NACZYNIA?

TAK NIE
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4. I na koniec Was przepytam, czy je-
steście uważni i czy potraficie znaleźć 
informacje na temat młyna. Trochę Wam 
pomogę. Wystarczy się tylko dobrze 
przypatrzeć i z pewnością na wszystkie 
moje pytania bez problemu odpowiecie!

WASZYM OSTATNIM ZADANIEM 
JEST UZUPEŁNIENIE INFORMACJI 

W BRAKUJĄCYCH MIEJSCACH.

Kto siedzi w środku młyna?

Ile młyńskich kół znajduje się w młynie?

Co jest na samym czubku dachu młyna?

Ile okien posiada młyn?

Murowany wiatrowy młyn (typu holenderskiego) 

zbudował sam František Baler (syn młynarza F. 

Balera z Lubomierza) w 1929 roku. Było to niedługo 

potem, kiedy został zbudowany ostatni z siedmiu 

drewnianych młynów wiatrowych ze Spalowa (typu 

niemieckiego). Młyn pracował aż do 1938 roku, 

kiedy F. Baler poważnie zachorował i dwa lata po-

tem zmarł. Od tamtego czasu młyn niszczał i nikt 

o niego nie dbał. W sierpniu 2007 roku rozpoczęto 

rekonstrukcje. W kolejnych etapach nastąpi wyre-

montowanie wnętrza młyna, zapewnienie wyposa-

żenia i zostaną przeprowadzone inne prace.

Młyn wiatrowy Balera

Spryciula
PĘDZIWIATR

Młyn wiatrowy Balera

Imię:

www.spalov.cz www.bajkowa-odra.pl

www.facebook.com/bajkowaodra

CZYNNE

do uzgodnienia pod tel.: +420 556 729 717, klucze do 
odebrania w Urzędzie Gminy Spálov

WSTĘP

wolny

Spálov 742 37
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Jesteście bardzo 
sprytnymi dziećmi.

Muszę Was pochwalić. 
Zasłużyłyście nie tylko 
na pochwałę, ale także 
na kolejną piękną pie-
czątkę do „Dziennika 
Wędrówek“.

Razem z Wiaterkem 
cieszymy się na Wasze 
ponowne odwiedziny.

Do zobaczenia.
Wasz Pędziwiatr

Jesteście bardzo 
sprytnymi dziećmi.

Muszę Was pochwalić. 
Zasłużyłyście nie tylko 
na pochwałę, ale także 
na kolejną piękną pie-
czątkę do „Dziennika 
Wędrówek“.

Razem z Wiaterkem 
cieszymy się na Wasze 
ponowne odwiedziny.

Do zobaczenia.
Wasz Pędziwiatr



Witajcie dzieci!

Ja jestem Pędziwiatr, 
mieszkam w tym pięk-
nym młynie i potrafię 
jednym moim dmuch-
nięciem sprawić, że 
rozkręci się młyńskie 
koło. Nauczył mnie 
tego mój przyjaciel 
Wiaterek.

Będę Was oprowadzać po tym miejscu. 
Czeka Was dużo zadań, jesteście przy-
gotowane, aby je rozwiązać?

Ale nie bójcie się, chętnie Wam w nich 
pomogę.
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ZAZNACZCIE TAK LUB NIE, W ZA-
LEŻNOŚCI OD TEGO CZY ZDA-

NIE JEST WŁAŚCIWE. JEŻELI NIE, 
PRZEPISZCIE TO ZDANIE TAK, ABY 

BYŁO WŁAŚCIWE.

3. Nigdy się tutaj nie nudzę. W ciągu 
dnia razem z Wiaterkiem gonimy się 
po wzgórzach albo dmuchamy ludziom 
do okien. Wieczorem skubiemy świeży 
chleb z tutejszej piekarni.

2. Jest to bardzo przytulny domek dla 
takiego skrzatka jakim ja jestem. Po-
niżej napisałem Wam jedno zdanie na 
temat młyna, ale nie jestem pewny czy 
czegoś nie pomieszałem.

1. W tym przytulnym młynie zamiesz-
kałem pewnego wietrznego wieczora. 
Przedtem latałem sobie na wzgórzu 
wraz z moim najlepszym kolegą Wiater-
kiem. To on mnie tutaj przyprowadził. 
Od tamtego czasu już tutaj zostałem.

CZY ZGADNIECIE, KTÓRE PRODUK-
TY ROBI SIĘ Z MĄKI? ZAZNACZCIE 

JE KÓŁKIEM.

ZASTANÓWCIE SIĘ NAD OBRAZ-
KAMI, ROZEJRZYJCIE SIĘ WOKÓŁ 
SIEBIE I UZUPEŁNIJCIE ODPOWIE-

DZI NA PYTANIA.

Młyn wiatrowy Balera w Spalowie jest 
największym młynem wodnym w Repu-

blice Czeskiej.

TAK NIE

Do czego służył ten młyn?

Co w tym młynie napędza łopatki?

Ile łopat posiada koło młyńskie?
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Drogie dzieci!

Dziękuję Wam, że przy-
szłyście mnie odwiedzić. 
Byłyście bardzo bystre, 
a to zasługuje nie tylko 
na pochwałę, ale także 
na kolejną naklejkę do 
Waszego „Dziennika 
Wędrówek“.

Bawcie się dobrze i pozdrawiajcie pozo-
stałe skrzatki.

Wasza Wodnica Kotewka
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Stary i Nowy Pałac Studénka jest kompleksem 

zabytków chronionych. Renesansowy tzw. Stary 

Pałac, powstał przez przebudowę gotyckiej twier-

dzy z początku XV wieku. Obok, w połowie XVIII 

wieku wybudowano barokowy tzw. Nowy Pałac. 

W pomieszczeniach nowego pałacu znajduje się 

sala obrzędowa, biblioteka, jest także unikatowe 

Muzeum Wagonów z działającą makietą kolejową. 

Jest jedynym muzeum w Czechach, które doku-

mentuje produkcję wagonów.

Spryciula
WODNICA KOTEWKA

Pałac Studénka

Imię:

www.vagonarske-muzeum.cz www.bajkowa-odra.pl

www.facebook.com/bajkowaodra

Zwiedzanie ekspozycji
Muzeum Wagonów

czynne w sezonie 1. 05.–30. 09. zawsze w:

Pn: nieczynne

Wt do Nd: 1000 - 1600

(czynne także 1. 05. , 8. 05. , 5. 07. , 6. 07. , 28. 09.)

Wstęp na wystawę:
dorośli - 45 CZK, dzieci - 25 CZK

bilet rodzinny - 110 CZK

Panská 229, Studénka 742 13

PAŁAC STUDÉNKA4. Wokół mojego wielkiego pałacu znajdu-
je się wspaniały park pełen zieleni. Bar-
dzo chętnie spędzam w nim wolne chwile 
i rozmawiam z różnymi zwierzętami.

WASZYM OSTATNIM ZADANIEM BĘ-
DZIE NAPISANIE NAZW WSZYST-

KICH ZWIERZĄT, Z KTÓRYMI AKURAT 
WCZORAJ ROZMAWIAŁAM. WEDŁUG 
NUMERÓW ODKRYJECIE OSTATNIE 

ZWIERZĄTKO.
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POMÓŻCIE MI ZNALEŹĆ TĘ WŁAŚCI-
WĄ DROGĘ DO MOJEGO PAŁACU.

3. Czasami wieczorem spaceruję po 
Muzeum Wagonów i przyglądam się 
ludziom, którzy czekają na te dziwne, 
olbrzymie jeżdżące maszyny. „Olbrzy-
my“, albo jak ich tam nazywają.

2. Do pałacu można wejść kilkoma dro-
gami, ale najtrudniejsza droga prowa-
dzi przez ogród pałacowy. Kiedy przy-
szłam tutaj po raz pierwszy, kilka razy 
zabłądziłam.

1. Z pewnością zauważyłyście, że na swo-
jej szyi noszę nietypowy klejnot. Jest to 
czarodziejski orzeszek, który spełnia 
moje życzenia. Jest to owoc jednej ro-
ślinki, która rośnie w tutejszych stawach.

WYBIERZCIE Z NASTĘPUJĄCYCH 
MOŻLIWOŚCI, KTÓRY ŚRODEK 

TRANSPORTU NIGDY NIE ZOSTAŁ 
WYPRODUKOWANY W STUDÉNCE.

Witajcie dzieci,

jestem Wodnica Kotew-
ka i żyję w tym pięknym 
pałacu. Każdego wie-
czora tańczę dookoła 
pobliskich stawów, gdzie 
od czasu do czasu spoty-
kam się z moim kolegą 
Tataraczkiem.

Będę Was oprowadzać w miejscu, gdzie 
czeka Was wiele zadań, jesteście przy-
gotowane, aby je rozwiązać?

Ale nie bójcie się, chętnie Wam w nich 
pomogę.

OTRZYMAŁAM IMIĘ WŁAŚNIE 
DZIĘKI TEJ ROŚLINIE. WASZYM 
PIERWSZYM ZADANIEM BĘDZIE 

ZAZNACZENIE, KTÓRA Z TYCH RO-
ŚLIN JEST WŁAŚCIWA. ZAZNACZ-

CIE JĄ KÓŁKIEM.

a) Orzech włoski

b) Kotewka

c) Trzcina
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Drogie dzieci!

To bardzo miłe, że przy-
szłyście mnie odwiedzić. 
Byłyście bardzo sprytne. 
Otrzymacie ode mnie 
kolejną piękną małą 
pieczątkę do „Dziennika 
Wędrówek“.

Bawcie się dobrze i pozdrawiajcie pozo-
stałe skrzatki.

Do zobaczenia! 
Wasz Groszek

Projekt „Bajkowa Odra“ jest współfinansowany 

z Funduszu Mikroprojektów 2014–2020  

w Euroregionie Silesia, w ramach INTERREG V-A 

Republika Czeska – Polska.

© Barbora Patáčiková 2015

Posiadłość rolnicza, w której w 1822 roku urodził 

się J.G. Mendel. Można tu zobaczyć stałą ekspozy-

cję dotyczącą jego życia i dzieła, a także miejsc, 

z których pochodził. W tym miejscu można także 

organizować seminaria, uroczystości, koncerty 

i wystawy. Jest tutaj także miejsce noclegowe dla 

rowerzystów, wyposażone w kuchnię i świetlicę. 

Dom rodzinny J. G. Mendla jest zabytkiem kultury 

Republiki Czeskiej.

Spryciula
GROSZEK

Dom rodzinny Johanna 
Gregora Mendla

Imię:

www.vrazne.cz www.bajkowa-odra.pl

www.facebook.com/bajkowaodra

Czynne:

1. 04.–31. 10. 

Pn – Nd: 900 - 1700

początek ostatniego zwiedzania o godz.. 16:00

Wstęp na wystawę:
dorośli - 60 CZK, dzieci - 30 CZK Hynčice 69, Vražné 742 34

DOM RODZINNY JOHANNA 
GREGORA MENDLA

3. Pszczoły są niezwykle pracowite. Za-
raz po nazbieraniu pyłku lecą do swojego 
domku. Mogą latać na odległość 7 km. Ja 
bym się z pewnością zgubił.

PRZEKONAJCIE SIĘ, CZY KAŻDA 
PSZCZOŁA TRAFI DO SWOJEGO ULA. 
ZAZNACZCIE JE LICZBAMI W ZALEŻ-
NOŚCI OD TEGO, KTÓRA PSZCZOŁA 

GDZIE MIESZKA
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PRZEGLĄDNIJCIE DOKŁADNIE 
OBRAZEK I ZAZNACZCIE KÓŁKIEM 

GROSZEK.

2. Pan Mendel badał także między in-
nymi pszczoły. Obserwował, jak zbierają 
nektar, jak się rozmnażają i jak żyją. 
Udoskonalał im ule i patrzył jak sobie 
radzą z ciężką pracą.

1. Pan Johann Gregor Mendel, który 
urodził się w tym domu jest założycie-
lem genetyki – nauki, która zajmuje się 
dziedziczeniem. Bada, na ile jesteście 
podobne do swojej mamy lub taty. Pan 
Mendel badał to także na przykładzie 
groszków. UZUPEŁNIJCIE INFORMACJE W 

WOLNYCH MIEJSCACH. 

Witajcie dzieci,

nazywam się Groszek 
i mieszkam w tym domu. 
Kiedyś mieszkałem tutaj 
razem z panem Men-
dlem, z którym bawiłem 
się w groszki. Dlatego 
nazwał mnie Groszek.

Będę Was oprowadzać po tym miejscu. 
Czeka Was dużo zadań, jesteście przy-
gotowane, aby je rozwiązać?

Ale nie bójcie się, chętnie Wam w nich 
pomogę.

Pszczoły robią

Pszczoły mieszkają w

Pszczoły zbierają
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Drogie dzieci!

To bardzo miłe, że przy-
szłyście mnie odwiedzić. 
Byłyście bardzo bystre, 
a to zasługuje nie tylko 
na pochwałę, ale także 
na kolejną pieczątkę do 
Waszego „Dziennika 
Wędrówek“.

Bawcie się dobrze i przede wszystkim 
pozdrawiajcie pozostałe skrzatki.

Do zobaczenia! 
Wasza Rusałka

Projekt „Bajkowa Odra“ jest współfinansowany 

z Funduszu Mikroprojektów 2014–2020  
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© Barbora Patáčiková 2015

W 1999 roku pałac został ogłoszony zabytkiem kultury. Po-

mieszczenia reprezentacyjne pałacu są wykorzystywane do 

organizacji wesel, uroczystości, szkoleń i seminariów. Od-

wiedzający mogą skorzystać z usług, które oferuje Centrum 

Informacji Regionu Dorzecza Odry. W pałacu można także 

przenocować, znajduje się tutaj 41 miejsc noclegowych.  

W pałacu w Bartoszowicach można także zwiedzić ekspozycję 

Morawskiej Ziemi Krawarskiej. Ekspozycja została podzielona 

na cztery części: pierwsza z nich jest poświęcona ważnym 

postaciom tego regionu, druga część bogactwu historycznemu, 

kulturalnemu i przyrodniczemu Morawskiej Ziemi Krawarskiej, 

gdzie można zobaczyć kuchnie ludowe i stroje krawarskie.  

W trzeciej części można zapoznać się z historią pałacu i 

Związku Gmin Regionu Dorzecza Odry. Ostatnia część poświę-

cona jest informacjom na temat bitwy pod Slawkowem wraz 

z pokazaniem lazaretu.

Spryciula
RUSAŁKA

Pałac Bartoszowice

Imię:

www.bartosovice.cz www.bajkowa-odra.pl

www.facebook.com/bajkowaodra

Godziny otwarcia Centrum  
Informacji Regionu Dorzecza Odry:

Pn – Pt: 700 – 1530

So, Nd, święta (1. 05.–31. 10.): 930 – 1500

Zwiedzanie ekspozycji Morawskiej
Ziemi Krawarskiej

So i Nd: 1100 i 1300

Wejście na ekspozycję:

dorośli - 20 CZK, dzieci - 10 CZK

Bartošovice 1, 742 54

PAŁAC BARTOSZOWICE3. Spacerując na łonie przyrody może-
cie spotkać różnego rodzaju zwierzęta. 
W stawie pływają ryby, na łące pasą się 
sarny. Ale są tutaj też zwierzęta, które 
żyją na lądzie i w wodzie. Nazywamy je 
płazami. Jakie zwierzęta są płazami?

POŁĄCZCIE LICZBY I NAPISZCIE JAK 
SIĘ TEN PŁAZ NAZYWA.
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ODSZUKAJCIE TABLICZKĘ, NA KTÓ-
REJ ZNAJDUJĄ SIĘ INFORMACJE 
NA TEMAT PLATANA. PRZECZYTAJ-

CIE CAŁY TEKST I UZUPEŁNIJCIE 
BRAKUJĄCE INFORMACJE W WOL-

NYCH MIEJSCACH.

2. Przyjaciółki mrówki pomagają nam 
z żabką, kiedy w lesie zgubię jakąś pe-
rełkę z mojego naszyjnika. Mrówki two-
rzą dużą rodzinę, swoje domy budują  
w lesie z igliwia.

1. Platan, pod którym tańczę, znajduje 
się w parku pałacowym. Jest wyjątkowy, 
a wiecie dlaczego? Informacje możecie 
znaleźć bezpośrednio przed platanem.

ODPOWIEDZCIE NA PYTANIE, 
A NASTĘPNIE POLICZCIE, ILE 

MRÓWEK TAM MIESZKA.
JAK SIĘ NAZYWA DOM, W KTÓRYM 

MIESZKAJĄ MRÓWKI?

Witajcie dzieci,

nazywam się Rusałka 
i razem z moją żabką 
troszczymy się o tutejsze 
stawy. Wieczorami, przy 
pełni księżyca tańczymy 
wokół starego platana 
i śpiewamy piosenki.

Będę Was oprowadzać po tym miejscu. 
Czeka Was dużo zadań, jesteście przy-
gotowane, aby je rozwiązać?

Ale nie bójcie się, chętnie Wam w nich 
pomogę.

BARTOSZOWICKI PLATAN KLONOLISTNY
POSIADA OBWÓD PNIA                    CM 
ORAZ WYSOKOŚĆ                              M, 
JEST NAJ                           ZAPISANYM 
PLATANEM W REPUBLICE CZESKIEJ.
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