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146 154 90 31 9 120

Hasło tworzą litery, do których przypisane zostały odpowied-
nie numery z odpowiedzi na pytania gry. Odszukaj je i wpisz 
we właściwe 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. 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
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2 Na rogu ulic: Ogrodowej i Szpitalnej stoi kapliczka, jednym 
z jej elementów jest charakterystyczna płaskorzeźba – są 

to owoce rośliny użytkowej znanej ludzkości co najmniej 
od czasów neolitu, która charakteryzuje się tym, że posiada 
ogromną liczbę odmian uprawnych i  różnorodne zastoso-
wanie. W chrześcijaństwie symbolizuje przede wszystkim 
oczyszczenie z grzechów, miłość Boga i życie wieczne. Jak się 
nazywają się owoce tej rośliny? Wpisz niżej nazwę.

11 12 13 14 15 16 17 18 19

5 Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Brani-
cach jest przykładem architektury neogotyckiej z przełomu 

XIX i XX wieku. Pierwsza wzmianka o kościele w Branicach 
pochodzi z 1248 roku, chociaż dopiero w 1782 r. wieś stała 
się osobną parafią. Dziesięć lat później, w miejscu dawnego 
kościółka wybudowano nowy, którego rozbudowa zakończyła 
się w roku 1889. Zewnętrzne boczne ściany wejścia do kościoła 
zdobią płaskorzeźby. Jakie zwierzę umieszczono na prawym 
ich skraju? Wpisz nazwę.
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3 Pozostajemy wciąż na skrzyżowaniu ulic: Ogrodowej i Szpi-
talnej, z  pobliskiego parkingu, przy murze kościelnym 

widać panoramę części Branic, a w niej charakterystyczny punkt: 
wysoki komin. To domostwo ptaków, o których mówi się, że są 
najbardziej polskim gatunkiem wśród skrzydlatych. Jaki to ptak?
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4 Przy kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
odnajdziecie charakterystyczny nagrobek, którego frag-

ment widnieje na zdjęciu. Jaki materiał został wykorzystany 
do wykonania obramowania nagrobnych płyt? (uwaga! nie 
widać go na zdjęciu!)
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6 Fragment zdjęcia to część elementu dekoracyjnego – 
jednego z witraży kościoła Wniebowzięcia Najświętszej 

Maryi Panny w Branicach. W chrześcijaństwie jest symbolem 
Maryjnym i oznacza: czystość, piękno oraz niewinność. Jest 
również symbolem braterstwa skautów. To…
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7 Branice to wieś położona w gminie Branice, w powiecie 
głubczyckim, na obszarze Lokalnej Grupy Działania. 

Której? Uzupełnij kratki, wpisując jej pełna nazwę:

42 43 44 45 46 47 48 49 50

1 Przy wjazdach do Branic oprócz tablic z  nazwą miej-
scowości jest jeszcze jedna tablica z zapisem związanym 

z historią tego miejsca. W informacjach podanych na tej karcie 
znajdziesz krótką historię ks. Józefa Nathana – jego działalność 
miała wielkie znaczenie dla rozwoju Branic. Stworzył miejsce, 
które ze względu na cel, jakiemu służyło nazywane było 
w specyficzny sposób, który jest popularny do dzisiaj. Wpisz 
brakujące słowo:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MIŁOSIERDZIA

8 Mieszkańcy Branic na nudę narzekać nie mogą – oferta zajęć 
rekreacyjnych, integracyjnych i kulturalnych jest szeroka. 

Jednym z miejsc, gdzie każdy może odkryć własne znaczenie 
słowa „kreatywność” jest Centrum Kultury. Jego nazwa jest 
oryginalna i zabawna, i na pewno nie kojarzy się z aktywnością, 
wręcz przeciwnie! Wpisz nazwę Centrum w kratki – zwiedzając 
Branice, ten budynek na pewno wpadnie Ci w oko.
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13 Branice muralami słynne... wiemy o tym już z pkt. 10, 
ale tamten mural to nie jedyne malowidło ścienne wsi. 

W miejscu, w którym możesz odpocząć, czasami posłuchać 
muzyki, schłodzić się latem przy fontannie odnajdziesz też...  
tygrysa! Ile okien ma ściana, na której skrył się zwierz? Jako 
odpowiedź wpisz słownie kwadrat tej liczby.
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14 Jeśli już tutaj jesteś, obejrzyj koniecznie wystawę plenerową 
poświęconą historii miejscowości Gminy Branice. Tylko 

jedna z nazw sołectw zawiera w sobie nazwę dużego zwierzęcia 
leśnego, już wymarłego, który przypominał niektóre rasy 
współczesnego bydła hodowlanego. Ta wieś to:
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21 Kiedy przekraczamy granicę Czech (pamiętaj o sprawdzeniu, 
co należy mieć ze sobą poruszając się po Republice Czeskiej!) 

najbliższe skrzyżowania to dwie drogi rowerowe – w prawo 
dojedziemy do Krnowa, w lewo – do Opavy. Jaki numer nosi ta 
trasa rowerowa, nazywana Magistralą Śląską? Wpisz pierwszą 
cyfrę tego numeru.

181 182 183 184

22 Co powinien mieć na głowie rowerzysta, który chce 
poruszać się bezpiecznie po drogach i trasach? Jeśli wiesz, 

to na pewno wpiszesz poprawną odpowiedź na pytanie: ile razy 
w nazwie tego sprzętu występuje litera K?

185 186 187

25 Wracając do centrum Branic – może nawet szukając 
odpowiedzi na pytanie z pkt. 23 - możesz sprawdzić m.in., 

jakim powietrzem oddychasz w danej chwili w tej wsi i w innych 
sołectwach. Na budynku Urzędu Gminy w Branicach jest tablica, 
która wyświetla określone wskaźniki. Jakim skrótem jest opisany 
wskaźnik drugi od prawej? Wpisz ten skrót w kratki.

204 205 206

23 Przy wielu publicznych instytucjach, jak Urząd Gminy 
w Branicach czy Wiejski Dom Kultury umieszczony jest 

herb Branic. Jaki kolor stanowi tło herbu?

188 189 190 191 192 193 194 195 196

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

197 198 199 200 201 202 203

15 A jeśli komuś przyjdzie ochota zaśpiewać w małej muszli 
koncertowej w parku, to wystąpi na tle jakich kwiatów? 

Wpisz nazwę tego gatunku w kratki – użyj liczby mnogiej.

142 143 144 145 146 147 148 149

17 W którym roku mieszkańcy Gminy Branice ufundowali 
pamiątkowy kamień „wszystkim, którzy walczyli o Wolną 

i Niepodległą Polskę”? Wpisz słownie sumę wszystkich cyfr tej 

156 157 158 159 160 161 162 163 164

18 Przed wędrówką w stronę granicy, odpocznij chwilę, 
odpowiadając na proste pytanie: ile lat w 2022 r. obchodzi 

program, o który pytamy w pkt. 9. Wpisz w miejsce kratek 
słownie drugą cyfrę tej liczby.

207 165 166 167

20 Nad jaką rzeką zbudowany jest most, po którym 
przechodzimy w kierunku granicy z Republiką Czeską? 

Wpisz jej polską nazwę w kratki.

176 177 178 179 180

10 Można powiedzieć, że Branice to kolorowa miejscowość, 
mieszkańców i przyjezdnych zachwycają przede wszystkim 

barwne malowidła, które umieszczone są w różnych miejscach wsi. 
Jeśli wiesz już jak nazywa się Centrum Kultury z pkt. 8 rozpoznasz 
z pewnością fragment, który prezentujemy na zdjęciu. Właściwą 
odpowiedzią jest nazwa zespołu, który został uwieczniony na 
muralu, rozpoznawalnej w regionie wizytówce Branic.

95 96 97 98 99 100

9 W 2022 roku w Branice stały się stolicą rolnictwa – tutaj wła-
śnie zaplanowano dożynki wojewódzkie. Wieś, podobnie 

jak pozostałe sołectwa, od 1997 r. uczestniczy w regionalnym 
programie, 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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11 Przy Urzędzie Gminy w Branicach ustawiona została tablica, 
informująca o projekcie PROW z lat 2007-2013, którego 

celem jest promocja szlaków turystycznych lokalnych grup 
działania województwa opolskiego. Jak nazywa się lokalna grupa 
działania, w której logo występuje gatunek już wymarły, ale wciąż 
rozpoznawalny i popularny dzięki filmom takim, jak „Jurassic 
Park” czy „Toy Story”? Wpisz w kratki pełną nazwę tej grupy.

107 108 109 110 111 112 113 114 115 116

101 102 103 104 105 106

12 Nie odchodź za daleko! Na tej samej tablicy jest jeszcze 
jedna informacja, jeśli ją znajdziesz, odpowiesz na pytanie: 

jak nazywa się gatunek drzew, które otaczały krzyż na pagórku 
w majątku Kotulli?

117 118 119 120

16 Drogą DW 419 podążysz w stronę Republiki Czeskiej. Zanim 
jednak przekroczysz oficjalną granicę miejscowości (granica 

z naszym południowym sąsiadem jest tuż zaraz) miniesz kolejne 
z kulturalnych miejsc Branic: Wiejski Dom Kultury . Mieści się 
tutaj pewien klub, jego pełna nazwa brzmi:

150 151 152 153 154 155klub PLUS

19 Branice położone są na obszarze Lokalnej Grupy Działania 
„Płaskowyż Dobrej Ziemi”. LGD działa na terenie siedmiu 

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

168 169 170 171 172 173 174 175

Baborów
Branice
Głubczyce
Kietrz
Lubrza
Prudnik

Branice
 Branice – rozległa wieś, stolica Gminy Branice, po-
łożona na Płaskowyżu Głubczyckim, tuż przy granicy 
z Czechami (blisko połowa południowej granicy gminy to 
granica polsko-czeska!), od których dzieli Branice rzeka 
Opawa. W Branicach mieści się Specjalistyczny Szpital 
im. Ks. Biskupa Józefa Nathana, a w całej miejscowości 
wiele jest miejsc przypominających niezwykłą historię 
wsi, która istnieje od 1278 r. To również centrum wypraw 
rowerowych do naszych południowych sąsiadów oraz 
początek wędrówek po Płaskowyżu Głubczyckim.
 Branice słynne są przede wszystkim z historii, którą 
stworzył ks. Józef Nathan, przybywając tutaj w 1892 r., 
a siedem lat później zostając proboszczem tutejszej parafii. 
To właśnie dzięki niemu zaczęto w Branicach budować 
szpital dla osób nerwowo i psychicznie chorych, który 
powszechnie nazywano „Miasteczkiem Miłosierdzia”. 
Można powiedzieć, że naprawdę było to miasteczko - obok 
szpitala powstawały w kolejnych latach prócz pawilonów dla 
chorych: dom rekolekcyjny, klasztor żeński Zgromadzenia 
Sióstr Najświętszej Marii Panny, budynki do prowadzenia 
naukowych badań, gospodarstwo pomocnicze, warsztaty, 
młyn, piekarnia, rzeźnia.
 Na terenie szpitala wybudowana jest Bazylika św. Rodziny 
– zabytek w stylu art deco (świątynia jest udostępniany do 
zwiedzania grupom zorganizowanym po wcześniejszym 
ustaleniu terminu).

A teraz zapraszamy do gry!
 Poznajcie Branice, spacerując po tej miejscowości, 
odszukując pamiątki historii i współczesne obiekty 
w przestrzeni wsi bawcie się doskonale, odpowiadając na 
pytania i wpisując w kratki obok pytań właściwe odpowiedzi. 
Dla ułatwienia na mapie zaznaczono 3 obszary: A, B, C. Przy 
każdym pytaniu zaznaczamy, ktrego obszaru dotyczy.
 Każda z kratek ma swój niepowtarzalny numer, a niektóre 
z liter stanowić będą hasło, które związane jest – nie inaczej! 
– z Branicami.
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