
ZESZY T ĆWICZEŃ 
Chodżmy wspólnie z Plecakiem Wędrowniczkem 

na Pogranicze Kłodskie, będziemy rywalizować 

ze sobą, bawić się i poznawać.

Plecak Wędrowniczek
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Witam Was Drodzy Przyjaciele!
Nazywam się „Plecak Wędrowniczek“, urodziłem się 

na Pograniczu Kłodzkim jesienią 2013 roku i jestem tutaj dlatego, żebym 
Wam wyjaśnił do czego służy zeszyt, który właśnie trzymacie w rękach.

Powstał on po to, by zaznajomić Was z rejonem turystycznym Pogranicza 
Kłodzkiego, nazywanym przez Polaków również Hrabstwem Kłodzkim.  

Tereny po obu stronach granicy należały w dawnych czasach do 
Królestwa Czeskiego. Dzisiaj możecie zwiedzić labirynt skalny, wyjść na wieżę 
widokową, pobawić się w obrońców twierdzy i wypróbować inne propozycje, 

które Wam przedstawię. Podczas zwiedzania możecie odkryć wiele ciekawych, 
nowych rzeczy. Mam nadzieję, że niniejszy zeszyt się Wam spodoba i zainteresuje 

tym wszystkim, co się w nim znajduje.  
Nie jest on przeznaczony tylko do czytania, znajdziecie w nim również 

krzyżówki, zadania do rozwiązania i uzupełnienia.
Częścią zeszytu jest także wycinanka, którą możecie złożyć oraz pocztówka, 

którą możecie wysłać koledze, babci lub komuś innemu.
Mam nadzieję, że zeszyt się Wam spodoba a ja będą mógł się z Wami 

jeszcze kiedyś zobaczyć.
A gdzie? Oczywiście u nas na POGRANICZU KŁODZKIM.

   Wasz „Plecak Wędrowniczek”

… MAKSYMALNA GŁĘBOKOŚĆ 

JEZIORKA SKALNEGO W SKAŁACH 

ADRSZPASKICH WYNOSI 300 … ?

To jeden z dowcipów, jaki opowiadają przewoźnicy 

na przejażdżce po Skalnym Jeziorku  

w Adszpachu. Będąc w kamiennym świecie  

w Adszpaskich Skałach, można pobudzić 

własną wyobraźnię. Oprócz znanych 

masywów skalnych takich jak Plac Słoni, 

Kochankowie, Starościna i Starosta, znajdują się 

tutaj przepiękne wodospady , które zamarzają w 

zimie, zamieniając się w niezapomniane „lodospady”. 

Miejscowy zamek zaprasza w odwiedziny na wystawę 

wspinaczek górskich. 

CZY WIESZ, ŻE …



… SOKÓŁ WĘDROWNY, KTÓRY ZA-

GNIEŹDZIŁ SIĘ W TEPLICKICH 
SKAŁACH, JEST PODCZAS SWEGO 

NURKOWEGO LOTU UZNANY ZA 

NAJSZY BSZEGO PTAKA PLANETY?

LABIRYNT
Czy ustalicie drogę dla naszego kolegę  Plecaka Wędrowniczka, żeby 

przyszedł do obozu i się zrelaksował?

Czy wiecie jak 
się nazywa 
ptak drapieżny, 
który gnieździ 
się w Skałach 
Teplickich?

W chwili, 
kiedy sokół w 

nurkującym locie 
chwyta swoją 

zdobycz, osiąga 
prędkość około 
300 km/godz. 

Nie tylko on przyciąga 
turystów do Teplickich 

Skał. Kiedy pójdziecie 
ścieżką „Podążając za 
skarbem Teplickich Skał”, idąc 

po stromych schodach, dojdziecie do 
ruin zamku Střmen. W upalne 

dni przejdźcie się dla ochłody 
trasą o nazwie „Sybir”. 
W Teplicach nad Metują 

spróbować możecie zagrać 
w quest, jest to wesołe i wierszowane 

odkrywanie miasta, gdzie na końcu 
znajduje się skarb. 
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CZY WIESZ, ŻE …

… MAKSYMALNA GŁĘBOKOŚĆ 

JEZIORKA SKALNEGO W SKAŁACH 

ADRSZPASKICH WYNOSI 300 … ?

To jeden z dowcipów, jaki opowiadają przewoźnicy 

na przejażdżce po Skalnym Jeziorku  

w Adszpachu. Będąc w kamiennym świecie  

w Adszpaskich Skałach, można pobudzić 

własną wyobraźnię. Oprócz znanych 

masywów skalnych takich jak Plac Słoni, 

Kochankowie, Starościna i Starosta, znajdują się 

tutaj przepiękne wodospady , które zamarzają w 

zimie, zamieniając się w niezapomniane „lodospady”. 

Miejscowy zamek zaprasza w odwiedziny na wystawę 

wspinaczek górskich. 

ZAGADKA

Sokół





… MARTIN, OPAT 
Z BROUMOWSKIEGO KLASZTORU, BYŁ 

SZYDERCZO NAZYWANY KORY TKO, ZAWDZIĘCZAŁ 
TO SWEJ CHCIWOŚCI,  W ROKU 1594 DAROWAŁ 

ON CESARZOWI RUDOLFOWI II. NAPISANĄ 

RĘCZNIE KSIĘGĘ DIABŁA?

Legendy mówią, że biblię tę napisał w ciągu jednej 
nocy własnoręcznie sam czart, któremu jeden  
z mnichów sprzedał swoją duszę. Księga była do tego 
czasu przechowywana razem z jedyną kopią Całunu 
Turyńskiego, znajdującego się w Środkowej Europie  
w Klasztorze Benedyktyńskim. Wszyscy wiecie  
z jednej z bajek Čapka o tym, że w benedykty-
ńskim klasztorze studiował osobiście słynny 
rozbójnik Lotrando, którego możecie spotkać 
zwiedzając klasztor. Na skraju Broumova 
znajduje się najstarszy kościółek w Europie 
Środkowej  zbudowany wyłącznie z drewna, 

wzniesiony bez użycia gwoździ.

Cz
y wieci

e ja
k się nazywał przełożony klasztoru Broumowskieg

o?  

ZA
GADKA

… CZERWONOKOSTELECKIEGO 
WODNIKA ZNAJDZIECIE NA TERENIE 

KEMPINGU NIEDALEKO JEZIORA BRODSKÝ?

Jest to jednak tylko jedna z wielu drewnianych rzeźb 
bajkowych postaci, które się tu znajdują. Jeżeli chci-
elibyście zobaczyć lub zatańczyć z prawdziwymi 
północnoamerykańskimi Indianami, tancerkami  

z Chin, tancerzami z afrykańskiego Konga lub  
z innych egzotycznych krajów, przyjedźcie na 
Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny do 
Červenego Kostelca. A gdybyście chcieli pobawić 
się w geologów, w niedalekich skałach Gór 
Jastrzębich znajdują się tajemnicze araukaryty 
– skamieniałe pnie prastarych drzew.
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CZY WIESZ, ŻE …

CZY WIESZ, ŻE …

Opat



Cz
y wieci

e ja
k się nazywał przełożony klasztoru Broumowskieg

o?  

Czy znacie imię głównej 
postaci, znanej w dziele 
Bożeny Niemcovej?

…  W DOLINIE BABUNI 

NIEDALEKO ČESKIEJ SKALICY 

W SPRÓCHNIAŁYCH WNĘTRZACH 

DRZEW MIESZKA PACHNICA DĘBOWA, 

CHRONIONY  CHRZĄSZCZ O 

CHARAKTERYSTYCZNYM, SILNYM 

ZAPACHU?

Dolina Babuni jest malowniczą 
krainą. Barunka (Basia) opowiedzieć 
by mogła o tym, co widziała podczas 
swoich wędrówek po dolinie, kiedy 
codziennie szła dróżką zwaną 
„Bažantka” do pobliskiej szkoły  
w Českiej Skalicy. Wspominała 
potem o dzieciństwie już jako pisarka  
Bożena Niemcowa, pisząc swoje 
książki pełne opowiadań i bajek. Czy 

wiesz, jak nazywa się jej najbardziej 
znana książka? Odwiedźcie również 
zamek w Raciborzycach, gdzie spotkacie 
księżną Żagańską z hrabiną Hortensją, 
a w pobliskiej Českiej Skalicy Muzeum 
Bożeny Niemcowej i Muzeum Tekstylne.

Jeśli uporządkujesz 
numery od największego do najm-
niejszego, litery niżej wytworzą imię wodnika, 
który znajduje się w jednym obozie 
w Czerwonym Kostelcu.
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CZY WIESZ, ŻE …

Babunia

Brodík



… TATUŚ PISARZA 
ALOJZEGO JIRÁSKA, KTÓRY 

URODZIŁ SIĘ  W HRONOWIE,  BYŁ 
PIEKARZEM?

Wyobraźcie sobie, że miał on ośmioro rodzeństwa.  W Hronowie nie zapomnijcie obejrzeć domu, w którym urodził się pisarz i zwiedzić jego muzeum. 
Jeśli interesuje was przyroda, wybierzcie się do 

zbecznickiego źródełka w Maternicy, gdzie podobno znajduje się uzdrawiająca woda.  
A czy słyszeliście o tym, że we wnętrzu góry 
stołowej Turov nad Rokytníkiem, odpoczywa wojsko św.Wacława, które przyjdzie na pomoc narodowi czeskiemu, kiedy będzie to konieczne? Jadąc  
z Hronowa w kierunku Horní Dřevíč, w 
miejscowym młynie Dřevíček pokażą wam 
rzemiosło młynarskie i drzwiczskiego wodnika, który mieszka w potoku Olšavka.

Czy wiecie jak mówią 
mieszkańcy Hronowa wodzie mineralnej 

pochodzącej z żródła w miejscowym parku? 
Ma charakterystyczny zapach.
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CZY WIESZ, ŻE …

Prdlavka



… TWIERDZA JOSEFOV 

BYŁA ZBUDOWANA Z 250 000 000 

CEGIEŁ?

To dość pokaźna liczba. Czy wiecie, że 

kazał ją zbudować sam Cesarz Józef II.?  

Miała ona pomieścić aż 12000 żołnierzy. 

Jeśli lubicie czary możecie zwiedzić 

miejscowe Muzeum Magii. Jeśli jednak jesteście 

zwolennikami techniki, możecie obejrzeć Muzeum 

Kolejnictwa z historycznymi lokomotywami 

miłośnicy zwierząt mogą zajrzeć do Stacji Pogotowia 

w Jaromierzu, która stara się o to by zranione 

zwierzęta wróciły do zdrowia i do życia  

w przyrodzie. Wszyscy, którzy lubicie historyczne 

motory, lalki, zabawki, wózki dla lalek, wybierzcie 

się do Motogalerii w Kącie w Šestajovicach niedaleko 

Jaromierza a nie będziecie żałować.

Jak
 się

 nazywała wioska, w której została zbudowana twierdza Josefow?
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CZY WIESZ, ŻE …

Gmina Ples
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KOMIKS

3JĘZYK 

CZESKI

... I tu jest świadectwo Myślę, że bedę 

również pisarzem 

Agnieszka. Mam 

prawie takie same 

oceny. 

Jeśli lubicie astronomię, 

Którędy iść 

do Upice?

Popatrz, droga prowadzi 

wokół jaskini Lotranda 

– czy to był 

ten rozbójnik? 

Popatrzcie, wieża widokowa!

Gdzie 
jest Kubo 

ta 
jaskinia? Boję się. 

Zaczekajcie! Jestem okropny        
             rozbójnik

I oto 
jest!

tylko dwie

Nie wolno okradać

Przepraszam, nie wiedziałem, 
że jesteście wycieczkowie. 

Gdzie idziecie,

Idziemy do Upickiego      
   obserwatorium.

Idę z wami, chciałbym 

Cześć ..

  To jest 
piękność!

Jestem 

zachwycony!

Wow!

też odwiedzić

Upicę.

przyjaciele?

Nie
mamy nic,

bułki z salami. 

Co to jest?

Ponownie rabujesz, Lotrando? Wiesz, że możesz

okradać tylko mieszkańców miejscowych?!

turystów!

Lotrando ... 

szkolne Karola
Czapka …

zapraszamy do Upickiego

obserwatorium 

Žaltman

w Muzeum braci
Czapków Małe Swatońowice



… NA POGRANICZU KŁODZKIM 
MAMY DWÓCH WODNIKÓW, JEDEN 
Z NICH NAZYWA SIĘ OD MIEJSCA POBY TU  
HAVLOVICKIM WODNIKIEM?

Tylko, że rzeka Úpa nie pomagała mu na reuma-
tyzm, dlatego przeprowadził się do Piešťan, gdzie 
uznano go jako specjalistę od gorących źródeł. Co 

można tutaj zobaczyć? Zawitać możecie na opi-
sywany w powieściach zamek Vízmburk, pójść do 
miejscowego muzeum i galerii. Zobaczyć miejscowe 

upickie planetarium , gdzie obserwować można 
niebo w dzień i w nocy.

… JÓZEF ČAPEK, 
KTÓRY SPĘDZIŁ DZIECIŃSTWO W MAŁYCH 
SVATONIOWICACH, NAPISAŁ KSIĄŻKĘ „OPOWIEŚCI  

O PIESKU I KOTKU“ DLA SWOJEJ CÓRECZKI ALENKI?

Na przekór temu, że był przede wszystkim malarzem? 
Jego brat Karol Čapek, miał pieski Irisa i Dášeňkę. Zrobił 
im zdjęcia, namalował ich portrety i napisał o nich 
piękne opowieści w książce „Dášeňka”, którą pewnie 

wszyscy znacie. W rodzinnym domu na rynku w  Małych 
Svatoňovicach, gdzie mieszkali obaj bracia, znajduje się dzisiaj 
Muzeum Braci Čapków. Znajdziecie tam mnóstwo innych 
opowiadań, fotografii, obrazów i ciekawostek, dotyczących 

życia całej rodziny Čapków. Dawna kopalnia św. Katarzyny 
jest dowodem na to, że w okolicy Svatoniovic wydobywano 

węgiel kamienny.

Jeśli uporządkujesz 

numery od najwięks-

zego do najmniejszego, 

litery niżej wytworzą imię 

znanego rozbójnika 

z Gór Jastr
zębich.
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Lotrando



… NIEDŹWIEDZIE LUDVÍK 

I DÁŠA PRZY BYŁY NA NÁCHODZKI 

ZAMEK Z CYRKU?

Naprawdę, nie śpią nawet zimą. Na zamku 

koniecznie zobaczcie lochy i średniowieczne 

sklepienia ze studnią. I co jeszcze? Idąc  

z góry na dół musicie stanąć na podkowie 

na szczęście, którą znajdziecie na 

drodze Placu Karola, gdzie jak głosi 

legenda zgubił ją koń „zimowego” króla 

Fryderyka Falckého, podczas ucieczki 

po przegranej bitwie na Białej Górze. 

Nie zapomnijcie także o zwiedzeniu 

bunkra piechoty  „Březinka” i twierdzy 

„Dobrošov”. Niedaleko od Chaty im. 

Jiraska znajduje się punkt widokowy, z 

którego rozpościera się przepiękny widok 

na całe Pogranicze Kłodzkie.

… WŁAŚNIE 
W POLICY NAD METUJĄ  POWSTAŁ WSPANIAŁY POMYSŁ SKŁADANEK, KTÓRE ZNA CAŁY ŚWIAT POD NAZWĄ MERKUR?

W miejscowym muzeum macie możliwość nie tylko zobaczyć, ale również pobawić się niektórymi modelami . W tym samym budynku 
znajduje się Muzeum Modeli Kartonowych, gdzie mając nożyczki i klej możecie dać upust 
swej fantazji. Wystawa obejmuje 1200 modeli z papieru. Obok Kościoła Wniebowstąpienia znajduje się plac zabaw i mini-zoo.
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WYCINANKA



Ja
ki

 k
szt

ałt mają posągi w
 ogrodzie zamkowym w Nowym Mieście nad Metują? 
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ZAGADKA

CZY WIESZ, ŻE …

… W MALOWNICZEJ DOLINIE , NIEDALEKO 
NOWEGO MIASTA NAD METUJĄ ZNAJDUJĘ SIĘ  
PIEKŁO (PEKLO), KTÓREGO DZIECI NIE MUSZĄ 
SIĘ WCALE BAĆ?

Czarci tu co prawda są, ale tylko jako ozdoba tutejszej 
restauracji, która była dawniej młynem. Jeśli pójdziecie 

dalej, wzdłuż rzeki Metuji, dojdziecie do niedalekiego 
Nowego Miasta nad Metują. W jego historycznym 

centrum znajduje się zamek z ogrodem, 
a w nim oryginalny zadaszony drewniany most. 

W niedalekiej  zagrodzie w Dolinie Klopotovskiej 
spotkać możecie stado jeleni i rodzinę dzików, 
którzy bardzo lubią, kiedy dostaną coś 
dobrego do jedzenia i kiedy 
ktoś je pogłaszcze.  



Ja
ki

 k
szt

ałt mają posągi w
 ogrodzie zamkowym w Nowym Mieście nad Metują? 
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… TWIERDZA 
W KŁODZKU BYŁA 

NAJPIERW ZAMKIEM, 
DOPIERO Z CZASEM 

ZOSTAŁA PRZEBUDOWANA 
NA TWIERDZĘ WOJSKOWĄ?

Twierdza nie tylko dominuje nad miastem, 
ale oferuje także ciekawe zwiedzanie podziem-
nych korytarzy pod miastem. W mieście podziwiać można 
zabytkowy gotycki most i zwiedzić Muzeum Ziemi Kłodzkiej.

… POLSKI KOMPOZY TOR 

FRYDERYK CHOPIN, NA CZEŚĆ, KTÓREGO COROCZNIE 

ODBYWAJĄ SIĘ FESTIWALE W DUSZNIKACH ZDROJU, ZACZĄŁ 

GRAĆ NA FORTEPIANIE, KIEDY MIAŁ SZEŚĆ LAT, A KIEDY MIAŁ 

SIEDEM ZACZĄŁ KOMPONOWAĆ PIERWSZE UTWORY?

To właśnie na pamiątkę znanego na całym świecie kompozytora corocznie, 

już przez prawie 60 lat w Dusznikach odbywa się 

Międzynarodowy Festiwal Szopenowski. W mieście 

znajdziecie także Muzeum Papiernictwa, gdzie moż-

na własnoręcznie czerpać papier. Niedaleko od 

miasta znajduje się słynne torfowisko Topieliska, 

gdzie rośnie roślinność z epoki lodowej.

Krasnoludki



… NA SZCZELIŃCU NIEDALEKO 

POLSKIEGO KARŁOWA MAJĄ 

SWOJEGO KARKONOSZA, KTÓRY 

NAZYWA SIĘ LICZYRZEPA?

Liczyrzepa jest bardzo podobny do 

czeskiego Karkonosza. Ma podobno też 

długą brodę i długi zielony płasz-

cz. Strzeże swego terytorium  

i przepięknej przyrody z wspaniały-

mi widokami. Chodząc po skalnym 

labiryncie z piaskowca, który jest często 

odwiedzany przez turystów, będziecie 

oczarowani jego pięknem. 

Uwaga: niektóre przejści
a i uliczki są 

naprawdę bardzo ciasne i przedo-

stanie się przez nie jest dość 

karkołomne!

… W DAWNEJ KOPALNI 
WĘGLA KAMIENNEGO W NOWEJ 

RUDZIE DO DNIA DZISIEJSZEGO 
ZJAWIA SIĘ DUCH, STRZEGĄCY TAJEMNICY 

PODZIEMIA, KTÓREGO MOŻECIE 
ZOBACZYĆ PODCZAS ZWIEDZANIA?

Duch ma długą szatę i porusza się naprawdę 
bardzo cicho i niepostrzeżenie. Jeśli będziecie się 
zachowywać dyskretnie, zapewne go zobaczycie.  
W części kopalni znajduje się muzeum gór-
nictwa. Dowiecie się tam mnóstwo ciekawych 
rzeczy i przejedziecie się w podziemiach kolej-
ką! Na górze Wszystkich Świętych w Nowej 
Rudzie znajduje się wieża widokowa, 
skąd rozpościera się wspaniały 
widok na polską i czeską stronę 

granicy. 
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Zamek w Nachodzie, bunkier piechoty Brzezinka

Praha

Kladské pomezí
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Jeśli uzupełnisz brakujące 

samogłoski, powstanie nazwa terytorium Polski, które 

znajduje się  nie tylko przy granicy z Pograniczem 

Kłodzkim. 

KWIZ



Województwo dolnośląskie
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