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Hasło tworzą litery, do których przypisane zostały odpowiednie 
numery z odpowiedzi na pytania gry. Odszukaj je i wpisz we wła-
ściwe miejsca. Pamiętaj: prawidłowo wypełniona karta to zarówno 
odpowiedzi na każde pytanie w pisane w kratki, jak i podanie hasła!

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*. Przygotowaliśmy 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. Zadzwoń wcześniej i upewnij się, czy pula nagród się jeszcze nie wyczerpała – 77 485 43 04
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1 Największym pracodawcą tego obszaru, a zarazem najwięk-
szym polskim producentem buraka cukrowego (i  jednym 

z największych w Europie!) jest przedsiębiorstwo rolne, które 
ma siedzibę w stolicy gminy i działa tutaj od 1961 r. Przed-
siębiorstwo na rynek dostarcza również pszenicę i  rzepak, 
prowadzi też hodowlę bydła. W roku 2022 po raz pierwszy 
zdecydowało się na pilotażową uprawę zielonego groszku.
 Niżej podajemy pełną nazwę przedsiębiorstwa. Uzupełnij 
brakujące słowo.
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2 Kietrz graniczy z Republiką Czeską, a od najbliżej położo-
nej czeskiej miejscowości Kietrz dzieli niespełna 4,5 km. 

Drogowskaz do niej prowadzi z południowej części miasta. Jak 
nazywa się ta wieś (zapisz ją po czesku!)?
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3 OZE, czyli Odnawialne Źródła Energii, to określenie, które 
staje się coraz bardziej popularne w Polsce. OZE to energia 

słoneczna, wiatrowa, wodna. Kietrz znajduje się w tak zwanej 
Bramie Morawskiej, czyli obniżeniu terenu pomiędzy Karpata-
mi Zachodnimi i Pogórzem Śląskim a Sudetami Wschodnimi 
- dzięki takiemu położeniu w tej części powiatu głubczyckiego 
są bardzo silne wiatry. Za pomocą jakich urządzeń, które łatwo 
dostrzec w pejzażu miasta, produkowana jest energia wiatro-
wa? Zapisz odpowiedź w formie wołacza liczby pojedynczej!

8 A teraz pytanie, na które odpowiedź znajdziesz w karcie tej 
gry. Kietrz to miasto położone na obszarze Lokalnej Grupy 

Działania. Której? Uzupełnij w miejsce kropek, wpisując jej 
pełną nazwę:

9 W 2019 r. zakończyła się rewitalizacja rynku w Kietrzu. 
Na zdjęciu widzimy fragment jednego z elementów, który 

został umieszczony w tej przestrzeni, nawiązujący do działa-
jącego w tym mieście przed laty uznanego przedsiębiorstwa 
„Welur”. Jest to pomnik upamiętniający to, z czego miasto 
niegdyś słynęło. Co przedstawia?

4 10 grudnia 2019 r. kolejna Polka otrzymała Literacką 
Nagrodę Nobla za „wyobraźnię narracyjną, która z ency-

klopedyczną pasją prezentuje przekraczanie granic jako formę 
życia” (tak uzasadniała wybór Szwedzka Akademia). Wyróż-
niona najważniejszą nagrodą na świecie pisarka jest również 
laureatką The Man Booker International Prize 2018 za powieść 
„Bieguni” oraz dwukrotną laureatką Nagrody Literackiej „Nike” 
za powieści: „Bieguni” (2008) i  „Księgi Jakubowe” (2015). 
Noblistka ukończyła Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana 
Kamila Norwida w Kietrzu, mieszkańcy miasta są z tego faktu 
dumni, a nad wejściem do szkoły została zawieszona tablica 
upamiętniająca ten fakt. Jak nazywa się pisarka?

5 Przy kietrzańskim „orliku” zostały zamontowane urządze-
nia siłowni zewnętrznej. Urządzenia są dwukolorowe. Jakie 

to kolory?

6 Pozostajemy w tym samym miejscu – dzięki uzyskanemu 
dofinansowaniu z LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi po-

wstał w tym kompleksie tor do jazdy na rowerach, rolkach, 
deskorolkach, który jest chętnie odwiedzany przez dzieci i 
młodzież. Ten tor charakteryzuje specjalnie wyprofilowana 
nawierzchnia i kształt, w którym występują zakręty i muldy. 
Wpisz nazwę takiego toru.

10 Rewitalizację rynku zakończyło odnowienie jednego 
z najcenniejszych zabytków: Kolumny Maryjnej, która dla 

mieszkańców miasta ma szczególne znaczenie. Zabytek pochodzi 
z 1730 r. i stanowi główną atrakcję centrum Kietrza. Na kolumnie 
widnieje data renowacji obiektu z początku dwudziestego wieku. 
Wpisz wynik, który jest sumą wszystkich cyfr roku podanego 
pod zapisem: REN ANNO.

11 W zabytkowych – ale nie tylko – miejscach ważnych w historii 
miasta zostaje odnotowana prezentacja daty. Często przy 

datach tych zauważymy zapis A.D., czyli „roku pańskiego”. Jak 
brzmi pełny zapis (składa się z dwóch łacińskich słów) skrótu A.D.?

12 Jeśli znasz już odpowiedź na pytanie z pkt. 9, to przypomnisz 
sobie z pewnością jakiej barwy jest ten, który zostaje 

rozwinięty podczas najsłynniejszych światowych uroczystości, 
np. podczas gali rozdania nagród filmowych w Hollywood, czyli 
Oscarów. Wpisz nazwę tego koloru.

17 Otoczenie Kościoła św. Tomasza Apostoła również dostarcza 
wielu informacji o Kietrzu. Na początek jednak coś dla 

spostrzegawczych. Na zdjęciu widać element płaskorzeźby. 
Jeśli ją odnajdziesz, bez trudu podasz, ile samogłosek mieści się 
w łacińskim zapisie frazy, która po polsku brzmi: „Bądź wola 
Twoja”, a który znajduje się w tym elemencie.

18 Pozostańmy w otoczeniu świątyni. Jak miał na imię ksiądz, 
dzięki któremu w 1933 r. wybudowano pierwszą poza 

wspólnotą w Schönstat (Koblencja, Niemcy) kaplicę i który po 
śmierci został obdarzony tytułem błogosławionego?

19 Ruch Szensztacki to ruch katolicki o charakterze międzyna-
rodowym, którego celem jest uwielbienie Maryi, aktywne 

apostolstwo, aktywizacja katolików świeckich do głoszenia nauk 
Chrystusa i edukacja. Ile lat w 2022 r. mija od daty założenia 
ruchu? Ta informacja jest również do odszukania w przykościelnej 
przestrzeni. W miejsce kratek wpisz ostatnią cyfrę tej liczby.

20 Jaki jubileusz w 2022 r. obchodzi program, o który 
pytamy w pkt. 14. Wpisz w miejsce kratek słownie drugą 

cyfrę tej liczby.

21 Dzięki realizacji wielu projektów, których celem jest rozwój 
turystyki Gminy Kietrz, coraz więcej zostaje wytyczonych 

tras rowerowych po tym terenie. I po mieście warto poruszać się 
rowerem. Żeby być bezpiecznym, powinniśmy mieć założony...? 
No właśnie! Wpisz nazwę tego wyposażenia rowerzysty w kratki.

22 W centrum Kietrza mieści się Urząd Miejski – to bardzo 
charakterystyczna i efektowna wizytówka miasta. Na 

kietrzański rynek można spoglądać z okien urzędu, ale też 
wykorzystując jeden z elementów architektonicznych, położony 
na pierwszym piętrze budynku. Ten element to...

23 Kierując się z Kietrza do Ściborzyc Wielkich dotrzemy 
w pobliże miejskiej krytej pływalni. Jak brzmi jej nazwa?

24 Jeśli już jesteś obok pływalni, sprawdź, jaki klub ma swoją 
siedzibę w budynku przy ul. Kościuszki 24 i uzupełnij nazwę.

25 Kietrz jest położony na obszarze Lokalnej Grupy Działania 
„Płaskowyż Dobrej Ziemi”. LGD działa na terenie siedmiu 

gmin. Której z nich brakuje w grupie niżej wymienionych? 
Wpisz jej nazwę w kratki.

14 Niniejsza gra została wiąże się z programem, który w 2022 r. 
obchodzi jubileusz 25 lat. Jak nazywa się ten program? 

Odpowiedź znajdziesz w karcie!

15 Stąpaj uważnie! Patrz pod nogi! Jaki element rynku 
w Kietrzu nazwano imieniem Króla Jana III Sobieskiego.

16 Blisko kościoła pw. św. Tomasza Apostoła jest park, a w nim 
pozostałość po pałacu śląskiego rodu Gaschin, który 

w 1557 r. stał się na ponad trzysta lat panem kietrzańskich dóbr. 
W miejscu zniszczonego w 1829 r. zamku rodzina Gaschin 
wybudowała pałac, którego ruiny przetrwały do dzisiaj. Przetrwały 
również kolumny. Ile? Wpisz kwadrat tej liczby w miejsce kratek.

7 Esencję świata tworzą ponoć: Ziemia, Powietrze, Woda 
i Ogień. Nawiązanie do tych energii znajdujemy również na 

terenie miasta. Jak nazywa się park, w którym można odnaleźć 
tabliczkę ze zdjęcia?

Kietrz
 Kietrz, który jest stolicą gminy, to niewielkie, 
ale urocze miasto położone nad rzeką Troją, w po-
wiecie głubczyckim, w województwie opolskim, 
graniczące z Republiką Czeską. Jest szczególnie 
interesujące pod względem historycznym, można 
odnaleźć tutaj kilka unikalnych zabytków, ale też 
skorzystać z szerokiej oferty obiektów rekreacyj-
nych: krytej pływalni, boiska „orlik”, pumptracka. 
Mieszkańcy chętnie korzystają z  odpoczynku 
w miejscowych parkach, a także z oferty kulturalnej 
„Tkalni” – Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu.
 Pierwsza wzmianka o  nazwie miejscowości 
Katscher datowana jest z 1266 r. Jak podają źródła 
historyczne, nazwa pochodzi od niemieckiego 
słowa „Enterich” (po polsku: kaczor). Należy 
przypuszczać, że miejscowość założył niejaki 
Kaczor. Pierwsza wzmianka pisana o miejscowości 
Ketrz (Katscher) pochodzi z  1321 roku. Jest to 
akt zamiany pól spisany w „Codex Diplomaticus 
Moraviae”. Akt ten wspomina o Kietrzu jako o mie-
ście, toteż rok 1321 uważany jest za rok nadania 
praw miejskich przez Biskupa Ołomunieckiego 
Konrada I. W XI wieku istniała tu osada słowiań-
ska podporządkowana królowi czeskiemu. Za 
czasów biskupa Brunona (1245-1281) została ona 
zasiedlona w większości przez Niemców.
 Kietrz od dawna znany był jako miasto tkaczy. 
Już w 1539 roku istniało tutaj bractwo czeladników 
tkackich, a w 1569 roku powstał „porządek cecho-
wy” dla tkaczy. W 1784 roku mieszkało w Kietrzu 
46 płócienników i 3 sukienników, a w 1840 roku 
tkano już w 350 warsztatach len i bawełnę, a w 36 
wełnę. W  1870 roku przedsiębiorcy z  Berlina 
uruchomili fabrykę Pluszu i Dywanów. W czasach 
współczesnych tradycje te kultywowały Zakłady 
Tkanin Dekoracyjnych „Welur”, które w okresie 
swojej świetności zatrudniały około 2000 ludzi. 
Obecnie zakład ten już nie istnieje.
 W mieście koniecznie należy zobaczyć rynek 
i  umieszczoną tutaj Kolumnę Maryjną, a  także 
barokowy kościół parafialny św. Tomasza Apostoła 
i ruiny zamku rodu Gaschin.

A teraz zapraszamy do gry!
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13 Zdjęcie przedstawia fragment mozaiki, umieszczonej na 
ścianie jednego z budynków, który widać z kietrzańskiego 

rynku. Kiedy zobaczysz całą mozaikę, bez problemu wpiszesz 
hasło, które jest odpowiedzią na pytanie: jaki kształt ma przedmiot 
trzymany przez postać czwartą od lewej? Jest to...
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