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Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi” zaprasza do zabawy w ramach gry terenowej poświęconej jubileuszowi 25 lat 
Programu „Odnowa Wsi w Województwie Opolskim”. Gra została opracowana w ramach zadania publicznego „Znacie? to zagrajcie! - 25 lat Programu 
Odnowa Wsi w grze terenowej” i jest prowadzona na terenie trzech miejscowości: Biedrzychowic (gmina Głogówek, powiat prudnicki), Branic (gmina 
Branice, powiat głubczycki) i Kietrza (gmina Kietrz, powiat głubczycki). Dla każdego z tych miejsc opracowaliśmy osobne gry, w których każdy – bez 
względu na wiek – może wziąć udział samodzielnie, bez wsparcia przewodników czy organizatorów. Karty do gry są udostępniane w muzeum „Farska 
Stodoła” w Biedrzychowicach, w Urzędzie Miejskim w Głogówku, w Urzędzie Gminy w Branicach oraz w Urzędzie Miejskim w Kietrzu*. Przygotowali-
śmy również wersje elektroniczne map do pobrania ze stron internetowych: plaskowyz.pl, baborow.pl, branice.pl, glubczyce.pl, kietrz.pl, glogowek.pl, 
lubrza.pl, prudnik.pl.

Bawcie się dobrze i poznawajcie obszar Lokalnej Grupy Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi”!

* Karty do gry są również rozdawane podczas wydarzeń plenerowych organizowanych na obszarze LGD
– pierwszych 25 osób otrzyma upominki przygotowane dla najlepszych i najszybszych graczy. Upominki można odbierać także w „Farskiej Stodole”

w Biedrzychowicach, Urzędzie Gminy w Branicach, Urzędzie Miejskim w Kietrzu - zadzwoń wcześniej,
by upewnić się czy pula nagród jeszcze się nie wyczerpała - 77 485 43 04



24 Jak już pisaliśmy, pod wiatą czeka nas ekspozycja dawnego sprzę-
tu, również powozów. Jeden z nich jest szczególnie efektowny, na 

tle innych wyróżnia go zwłaszcza kolor. Wpisz nazwę barwy tego powozu 
w kratki.

Biedrzychowice
 Można powiedzieć, że nie wypada – odwiedzając woje-
wództwo opolskie – nie trafić do tej wsi. Słynna daleko poza gra-
nicami regionu „Farska Stodoła” z Biedrzychowic, to niezwykły 
i wciąż rozwijający się projekt, którego celem jest ochrona dziedzic-
twa kulturowego województwa, a przede wszystkim lokalnej tożsa-
mości wsi. Historia izby muzealnej, która dawno już przekroczyła 
granice definicji tego pojęcia, zaczęła się od jednej osoby: Róży 
Zgorzelskiej, obecnie kustosz wiejskiej izby muzealnej i ludzi, któ-
rych zainspirowała i w 2002 roku przekonała, że warto zachować 
niewielką stodołę przykościelną. I tak zrujnowany budynek stał się 
przykładem, jak ważna jest determinacja i społeczne zaangażowa-
nie mieszkańców w rozwój ich wsi. Dzisiaj prawdziwi turyści „Far-
ską Stodołę” w Biedrzychowicach traktują jako punkt obowiązkowy 
na mapie swoich podroży po województwie opolskim.

Izba Muzealna „Farska Stodoła” to wiele ciekawych i rzadkich ekspona-
tów, pięknie wyeksponowanych. Są tam dokumenty, fotografie, mapy, 
meble, stroje śląskie, kolekcja porcelany, narzędzia, maszyny i sprzęt 
domowy. W 2014 roku z unijnych środków wyremontowano starą wo-
zownię, w której wybudowano piec chlebowy (w Biedrzychowicach 
można wziąć udział w warsztatach pieczenia chleba). Dzięki wsparciu 
Ministerstwa Cyfryzacji i Administracji odnowiono i zagospodarowa-
no piętro nad świetlicą wiejską, gdzie znajduje się m.in. galeria obra-
zów Franciszka Cichonia, wystawa „Wojna i sztuka” oraz biblioteka 
zawierająca bogate zbiory dwujęzyczne. A w dawnym spichlerzu po-
wstała wystawa zabytkowych sprzętów i fotografii.

I Wy koniecznie zobaczcie wszystkie wystawy i poznajcie historię 
tej pięknej śląskiej wsi, barwnie opowiadanej przez panią Różę Zgo-
rzelską (rezerwowanie zwiedzania: 668 290 809).

A teraz zapraszamy do gry!
Poznajcie Biedrzychowice, spacerując po tej wsi (pojazdy można 
pozostawić na przykościelnym parkingu) i odszukując pamiątki 
historii miejscowości i najważniejszych dla mieszkańców miejsc, 
odpowiedzcie na pytania, wpisując w kratki obok pytań właściwe 
odpowiedzi. Każda z kratek ma swój niepowtarzalny numer, a nie-
które z liter stanowić będą hasło, które związane jest – nie inaczej! 
– z Biedrzychowicami.

1 Jak zapisano w sprawozdaniach powizytacyjnych Diecezji Wrocław-
skiej z 1679 i 1687 roku, nauczyciel Paul Michalides od 31 lat uczył 

w biedrzychowickiej szkole, która podlegała klasztorowi norbertanów 
w Czarnowąsach. Nauczyciel trzyklasowej i nieobowiązkowej wtedy szkoły 
za swoją pracę otrzymywał od zamożniejszych chłopów 1/4 korca pszenicy 
ozimej, tyle samo jęczmienia i jeden bochenek chleba. Chłopi biedniejsi 
płacili mu 1 srebrny grosz i 1/2 bochenka chleba. W 1688 r. odnotowano 
też w sprawozdaniach, że szkoła jest w złym stanie.

Korzec jako miara objętości produktów sypkich była przeliczana w zależ-
ności o miejsca liczenia – od XVI do XVIII wieku naliczono blisko 300 lo-
kalnych korców. W Biedrzychowicach, części Diecezji Wrocławskiej, obo-
wiązywał tzw. korzec wrocławski, czyli 1 korzec = 74,1 litra. Czy wiesz, ile 
litrów jęczmienia otrzymywał nauczyciel Paul Michalides za swoją pracę? 
W kratki wpisz słownie liczbę, która będzie różnicą liczby 20,525 i wyli-
czonych przez Ciebie litrów:

25 A skoro już o kolorach mowa: jakiej barwy jest symbol żyznej ziemi 
w logotypie LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi”?

2 W pejzażu Biedrzychowic wyróżnia się kościelna wieża, a w ca-
łej miejscowości znajdziemy kilka unikalnych zabytków. Kościół 

jest najstarszym zabytkiem wsi i jego istnienie było już wzmiankowane 
w 1430 r. Oczywiście, obecna świątynia nie jest pierwszą budowlą. Po po-
żarze kościoła w 1797 r. wybudowano nowy obiekt, przebudowany jeszcze 
w roku 1930 r. W kościele warta uwagi jest zabytkowa ambona z roku 
1800, z klasycystyczną rzeźbą Chrystusa Siewcy1.
W zabytkowych – ale nie tylko – miejscach ważnych dla historii wsi zo-
staje odnotowana data: na drzwiach, na dachach, w alejkach. Przy datach 
tych zauważymy zapis A.D., czyli „roku pańskiego”. Jak brzmi pełny zapis 
(składa się z dwóch łacińskich słów) skrótu A.D.?

19 Biedrzychowice położone są na obszarze Lokalnej Grupy Działania 
„Płaskowyż Dobrej Ziemi”. LGD działa na terenie siedmiu gmin. Któ-

rej z nich brakuje w niżej wymienionych? Wpisz jej nazwę w kratki.

Baborów • Branice • Głubczyce • Głogówek • Lubrza • Prudnik

20 W pobliżu kościoła w Biedrzychowicach w latach 80. minionego 
wieku został wybudowany ołtarz – zdobi go piękna mozaika. Jakie 

zwierzę jest przedstawione na ołtarzu?

21 Na planie Biedrzychowic znajdź remizę jednostki OSP i odpowiedz 
na pytanie, ile lat po powstaniu jednostki została wybudowana obec-

na jej siedziba? Wpisz tę liczbę słownie w kratki.

22 W Biedrzychowicach, podobnie jak na całym Śląsku, obecny jest kult 
św. Jana Nepomucena - na terenie tej miejscowości znajduje się je-

den pomnik tego świętego - patrona jezuitów, spowiedników, szczerej spo-
wiedzi, dobrej sławy i tonących, patrona mostów oraz orędownika podczas 
powodzi. Figury tego świętego, zwane nepomukami, stoją najczęściej przy 
mostach, rzekach i na skrzyżowaniach dróg. W Biedrzychowicach pomnik 
stoi przy głównej drodze, w kierunku na Kędzierzyn-Koźle, obok groty. 
W złotej aureoli Jana Nepomucena jest pięć takich samych elementów. 
Wpisz w kratki ich nazwę.

1 2 3

10 Działalność „Farskiej Stodoły” jest wspierana m.in. przez organiza-
cję zrzeszającą Niemców ze Śląska Opolskiego. Tablice informujące 

o tym wsparciu można znaleźć na terenie kompleksu Izby Muzealnej  
w Biedrzychowicach. Na wsiach działają koła tej organizacji. Zapisz 
w kratkach skrót nazwy takiego koła (akronim).

90 91 92

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

8 W Biedrzychowicach wiele jest elementów architektonicznych o szcze-
gólnych wartościach zabytkowych, estetycznych. Nie są okazałe, ale czę-

sto niezwykle piękne i oryginalne. Na zdjęciu widzimy fragment jednego 
z takich elementów. Odnajdź go w przestrzeni przy „Farskiej Stodole” i wpisz 
niżej, nazwę tego, czego element stanowi. Właściwa odpowiedź to dwa słowa!
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3 Podążając od głównych drzwi kościoła w Biedrzychowicach w stronę 
„Farskiej Stodoły” przechodzimy alejką, w której bruku została zapi-

sana data jej powstania (rok). Sumę wszystkich cyfr roku wpisz słownie 
w miejsce kratek.

14 15 16 17 18

17 Ile lat w 2022 r. obchodzi program, o który pytamy w pkt. 9. Wpisz 
w miejsce kratek słownie drugą cyfrę tej liczby.

136 137 138 139

11 Ten element architektoniczny jest fragmentem kapliczki, umiejsco-
wionej na terenie przykościelnym. Widnieje na niej data. Zapisz 

słownie trzecią cyfrę roku wskazanego na kapliczce.

93 94 95 96 97 98 99 214

       Lokalna Grupa działania

Płaskowyż                                                          Ziemi.

14 Biedrzychowice to wieś położona w gminie Głogówek, w powiecie 
Głubczyckim, na obszarze Lokalnej Grupy Działania. Której? Uzu-

pełnij w miejsce kropek, wpisując jej pełna nazwę:
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15 Nagrobek poświęcony proboszczowi Emanuelowi Schultzik został 
ozdobiony zapisami w trzech językach: polskim, niemieckim i ła-

cińskim. Jeśli odnajdziesz ten postument wykonany z czarnego kamienia 
odpowiesz na pytanie, ile lat miał proboszcz parafii w Biedrzychowicach, 
gdy zmarł. Zapisz w kratkach słownie drugą cyfrę tej liczby.

123 124 125 126 127

13 Jeśli kapliczka z punktu 11 został „odnaleziona” przeczytaj fragmen-
ty lamentacji i zapisz w kratkach ostatnie słowo trzeciej linijki wyryte 

nad rokiem… ale w wołaczu!

112 113 114 115 116

9 W 2016 r. Biedrzychowice za zagospodarowanie ogrodu przy Farskiej 
Stodole uzyskały wyróżnienie w wojewódzkim konkursie. Trzy lata 

później w konkursie projektów wieloaspektowe przedsięwzięcie: „Święto 
tradycji w Biedrzychowicach i promocja książek: Spojrzenie przez gardin-
kę. Wielokulturowość Górnego Śląska na przykładzie Ziemi Prudnickiej 
i Głubczyckiej oraz „W śląskim domu i zagrodzie na przestrzeni ostatnich 
100 lat” zajęło trzecie miejsce. W 2021 r. otrzymali wyróżnienie za projekt 
„Śląski tygiel kulinarny”, a rok później w konkurencji najpiękniejszych wsi. 
W roku 2022 ponownie startują w tym regionalnym wyzwaniu. Konkurs 
wiąże się z programem, który obchodzi właśnie jubileusz 25 lat i z okazji 
którego powstała niniejsza gra. Jak nazywa się ten program?
(wpisz pełną nazwę!)
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12 Biedrzychowice to wieś, w której część mieszkańców należy do mniej-
szości niemieckiej. Dlatego też niemiecka nazwa Biedrzychowic to 

Friedersdorf, a część informacji o sołectwie również prezentowanych jest 
w tym języku. Przy wejściu do „Farskiej Stodoły” wisi tablica, informująca 
o tym, co mieści się w obiektach. Zapisz niemiecką nazwę muzeum.

100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111

18 W 1872 r., 18 czerwca, w Biedrzychowicach urodziła się 
Anna Kaworek. Dziewczyna w wieku 21 lat wstąpiła zgro-

madzenia salezjanek tworzonego przez ks. Bronisława Markie-
wicza w Miejscu Piastowym k/Krosna. W 1898 r. stała się jedną 
z pierwszych sióstr, a tym samym, współzałożycielką tworzonego przez 
ks. Markiewicza nowego zgromadzenia: Towarzystwa Sióstr św. Michała 
Archanioła (tzw. michaelitki zostały oficjalnie uznane za zgromadzenie 
dopiero w roku 1928, w 2009 r. zostały przyjęte do Rodzony Salezjań-
skiej). Będąc pierwszą przełożoną generalną nowego zgromadzenia, po-
święcając się wspieraniu najpotrzebniejszych - sierot i chorych - zmarła 
30 grudnia 1936 r. W 1997 r. w Rzymie otwarto jej proces kanonizacyjny,  
w 2019 r. została uznana za czcigodną służebnicę Bożą.
Jedna z instytucji publicznych, działająca w Biedrzychowicach nosi od 
24 marca 2022 r. imię urodzonej w tej wsi michaelitki. Która? W miejsce 
kratek wpisz jej pełną nazwę.

146 147 148 149 150 151 152 153 154 155
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5 Kościół w Biedrzychowicach od 1775 r. jest świątynią pod wezwaniem 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Do tamtego roku jego pa-

tronem był święty uwielbiany przez dzieci (będąc również ich opiekunem 
w kościele katolickim), ale jest to przede wszystkim święty, który udziela 
pomocy w każdej potrzebie. W źródłach występuje także jako patron: wy-
twórców guzików, cukierników i piekarzy, panien szukających kandydata 
na męża, gorzelników i piwowarów, jeńców, kancelistów parafialnych, kie-
rowców, kupców, marynarzy, rybaków i żeglarzy oraz flisaków, młynarzy, 
uczonych i studentów, notariuszy, obrońców wiary przed herezją, pielgrzy-
mów i podróżnych, sędziów i więźniów, sprzedawców perfum, wina, zboża 
i nasion, pojednania Wschodu i Zachodu. Imię świętego wpisz w kratkach:

25 26 27 28 29 30 31

6 Na głównych drzwiach kościoła w Biedrzychowicach jest charaktery-
styczna płaskorzeźba – owoce, które możesz również zobaczyć w po-

bliżu przykościelnej kapliczki. Jak się nazywają? Wpisz niżej nazwę.

32 33 34 35 36 37 38 39 40

7 Na ścianie jednego z budynków kompleksu Izby Muzealnej „Farska 
Stodoła” został umieszczony zegar słoneczny (tarcza słoneczna), czyli 

urządzenie mierzące czas poprzez ruch słońca. Pierwsze takie przyrządy, 
będące prętami wbitymi pionowo w ziemię, powstawały w Chinach ponad 
2500 lat p.n.e. Wtedy jeszcze mało precyzyjne, ponieważ nie brano pod 
uwagę, że długość cienia zależy od pory roku i wysokości Słońca. Ewolucja 
słonecznego zegara przyniosła pewne modyfikacje, np. wbijanie pręta pod 
określonym kątem, odpowiednim do danej szerokości geograficznej. Tar-
cza słoneczna z Biedrzychowic powstała w 2010 r. i został ozdobiona łaciń-
ską sentencją, która po polsku brzmi: Gdzie jest słońce, tam jest życie. Ile 
samogłosek zostało wykorzystanych w łacińskim zdaniu, wpisanym pod 
tarczą w Biedrzychowicach? Wpisz liczbę słownie w kratki.

41 42 43 44 45

16 Mieszkańcy wsi, wśród nich przede wszystkim kobiety, przy-
nosili w święto Matki Boskiej Zielnej: zioła, kwiaty, zboża, wa-

rzywa i owoce. W XIX i na początku XX wieku, gdy zioła były wy-
korzystywane w rozmaitych zabiegach, jak również do leczenia 
różnego rodzaju dolegliwości, sporządzano z nich duże snopki, żeby 
w ciągu roku żadnego nie zabrakło. Święceniem ziół zajmowały się kobie-
ty. Do bukietów dodawano kłosy zbóż, len, makówki i konopie oraz róż-
ne warzywa i owoce: marchew, ziemniaki, główki kapusty, jabłka, gałązki 
z wiśniami i orzechami laskowymi. Wierzono, że poświęcony w koście-
le bukiet nabiera niezwykłych właściwości – magicznych i leczniczych. 
Do kościoła obowiązkowo zabierano pęki dziurawca, mięty długolistnej 
i pieprzowej, szałwii lekarskiej, bylicy, piołunu, krwawnika, rumianu, mal-
wy, nawłoci, dziewanny, kopru, matecznika, macierzanki i innych. Święto 
to w kalendarzu liturgicznym to Święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii 
Panny, patronki kościoła w Biedrzychowicach. Czy wiesz, w jakim miesią-
cu obchodzi się to święto? Zapisz odpowiedź używając właściwej odmiany 
w ludowym przysłowiu:

128 129 130 131 132 133 134 135
W                                                                             grzmotów wiele,

mokrą zimę ściele.

23 Z tyłu „Farskiej Stodoły” została przygotowana ekspozycja urzą-
dzeń i sprzętu rolniczego, a także powozów i bryczek. Można tam 

odpocząć w gorące dni w cieniu budynku, altany i drzew. Pośrodku rośnie 
drzewo owocowe, na nim budka lęgowa dla ptaków (na zdjęciu). Owoce 
tego drzewa są popularne i zdrowe, można z nich wyrabiać dżemy, gotować 
kompoty, piec ciasta albo po prostu podnieść z ziemi i zjeść. Jak nazywa się 
drzewo, o którym piszemy?

4 W murach kościoła wiele jest oryginalnych witraży, wśród nich ten, 
który prezentujemy na fragmencie niżej. Odnajdź witraż w ścianie 

kościoła (zdjęcie zrobione jest z zewnątrz) i odgadnij, którego świętego 
przedstawia. Nie będzie trudno, bo cała figura jest bardzo charakterystycz-
na. W każdej opolskiej wsi bardzo ceni się tę postać i każdego roku cele-
bruje jego dzień. Wpisz w kratki nazwę miesiąca, w którym obchodzimy 
święto postaci ze zdjęcia/witraża.

22 23 24


