Wędrówka z rycerzem
Rolandem
po Libercu i Żytawie
y
20 zadań dla za baw
20 zagadek
dla ciekawskich
czek
20 propozycji wycie

Wstęp
Witam Cię, kimkolwiek jesteś.
Nazywam się Roland i w rycerskiej zbroi z wieży
ratusza dumnie strzegę miasta Liberca.
Oprócz tego, że jestem obrońcą praw miejskich,
jestem także patronem wszystkich dzieci,
odwiedzających nasze miasto u podnóża
góry Jeszczed.
Wraz z zaprzyjaźnionymi dziećmi z miast
partnerskich Liberca i Żytawy przygotowałem dla Ciebie 20 interesujących
propozycji wycieczek, na które możesz
wybrać się z rodzicami lub dziadkami.
Nie będą to jednak byle jakie
wycieczki. Czeka Cię nie tylko
interesująca wędrówka, ale też
rozwiązywanie zagadek dla
ciekawskich. Jeśli uda Ci się je rozwiązać,
spodziewaj się nagród.
Jedną nagrodę możesz zdobyć za wykonanie
wszystkich zadań w Libercu, a druga czeka
na Ciebie w sąsiedniej Żytawie.
Życzę Ci dużo szczęścia w poszukiwaniu
odpowiedzi.
		

Twój rycerz Roland.

Reguły wędrówki
• Książka jest podzielona na dwie części i zawiera w sumie 20
propozycji wycieczek: 10 w Libercu i 10 w partnerskiej Żytawie.
• Każdy cel ma swoją zagadkę dla ciekawskich. Jeśli uda Ci się
rozwiązać wszystkie zagadki dla ciekawskich, przygotowane przez
Rolanda, czeka na Ciebie nagroda.
• Po wykonaniu każdego zadania wpisz odpowiedź do specjalnego
pola u dołu strony.
• Litera w polu oznaczonym kolorem jest częścią końcowego
ukrytego hasła.
• Wszystkie znalezione litery wpisz w zgodnie z odpowiadającą
jej liczbą do końcowej rubryki z hasłem.
Uwaga: Każde z miast ma swoje tajne hasło.
• Po prawidłowym uzupełnieniu rubryki zdobędziesz „tajne hasło”.
• Kiedy poznasz „tajne hasła”, odbierz swoje nagrody. Po rozwiązaniu
wszystkich zagadek dla ciekawskich z Liberca udaj się po swoją
nagrodę do Informacji Turystycznej w Libercu.
• Nagrodę za rozwiązanie wszystkich zagadek dla ciekawskich z Żytawy
możesz odebrać w Centrum Informacji Turystycznej Gór Żytawskich.
• Strony dotyczące poszczególnych wycieczek zawierają jeszcze inne
zadania, które możesz rozwiązać ot tak, dla zabawy. Ich wykonanie
nie jest warunkiem zdobycia nagrody. Prawidłowe rozwiązania
znajdziesz przy końcowych zadaniach.

Ogród zoologiczny w Libercu
W zoo w Libercu mieszka dużo pięknych zwierząt. Są tam
lwy, słonie, żyrafy, wielbłądy, zebry, małpy, surykatki,
lwy morskie, flamingi i itd. W sumie jest to około 160
gatunków. Ogród zoologiczny jest bardzo przyjemnym
miejscem na spacery. Możesz tam nawet
jeździć na gokartach!

W ogrodzie zoologicznym możesz zobaczyć na
przykład karmienie lwów morskich, mówi Honza M.

Zagadka dla ciekawskich nr 1
W trakcie zwiedzania ogrodu zoologicznego wypatruj
zwierzęcia, które ma do dyspozycji zjeżdżalnię.

Literę oznaczoną kolorem żółtym wpisz w ukrytym haśle w polu nr 4.
Ogród Zoologiczny Liberec, Lidové sady 425/1, 460 01 Liberec 1

Każde zwierzę pozostawia po sobie ślady. Spróbuj zgadnąć,
który ślad należy do którego zwierzęcia.
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Więcej informacji uzyskasz w centrum informacji: nám. Dr. E. Beneše 23, Liberec

Plac zabaw w parku Lidové sady
Na placu zabaw jest dużo huśtawek i drabinek. Są tam również
karuzele, brodziki, duża piaskownica i kilka zjeżdżalni, a także
labirynt i… żywe kozy! Możesz też przejechać się kolejką
elektryczną, wypożyczyć hulajnogę lub rower.
Śmiała Julča H. poleca mały diabelski młyn,
który jest super.
Zagadka dla ciekawskich nr 2
Plac zabaw w parku to z pewnością bezpieczne miejsce
do zabawy. Mimo to znajduje się tam jedno tajemnicze
miejsce, w którym z łatwością można się zgubić. Czy
odkryjesz to tajemnicze miejsce?

Oznaczoną literę wpisz w ukrytym haśle w polu nr 5.
Plac zabaw w parku Lidové sady, Sovova 584/2, 460 14 Liberec

Połącz liczby w odpowiedniej kolejności i odkryj środek transportu,
którym możesz przejechać się na naszym placu zabaw.
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Więcej informacji uzyskasz w centrum informacji: nám. Dr. E. Beneše 23, Liberec

Ogród Botaniczny w Libercu
W Ogrodzie Botanicznym w Libercu znajduje się wiele roślin
z całego świata, także mięsożernych! Są tam również akwaria,
w których jest dużo ryb, na przykład rekiny i piranie.
Ogród Botaniczny jest przepiękny. Są tam śliczne
rośliny, na przykład kaktusy i rośliny mięsożerne.
Dowiesz się tam naprawdę dużo o roślinach,
opowiada Yasminka B. H.
Zagadka dla ciekawskich nr 3
W ogrodzie botanicznym znajduje się szklarnia. Sprawdź,
co lub kogo w nim zobaczysz.

Oznaczoną literę wpisz w ukrytym haśle w polu nr 1.
Ogród Botaniczny w Libercu, Purkyňova 630/1, 460 01 Liberec

Od czerwca do października w ogrodzie botanicznym można obejrzeć
największy nenufar na świecie, który Indianie nazywają „talerzem
wodnym”. W wierszu oznaczonym odpowiednią liczbą wpisz nazwy
owoców i warzyww języku angielskim, aby odkryć jego łacińską nazwę.
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Więcej informacji uzyskasz w centrum informacji: nám. Dr. E. Beneše 23, Liberec

Galeria Regionalna w Libercu
Zdecydowanie musisz zajrzeć do galerii sztuki w Libercu.
Są tam piękne obrazy, możesz tam również rysować
w piasku lub układać z magnesów wielkie kompozycje.
W miejscu, gdzie jest dziś galeria, wcześniej były
łaźnie. Johanka T. lubi chodzić do galerii
regionalnej, żeby pooglądać sobie obrazy.
Zagadka dla ciekawskich nr 4
Galeria regionalna mieści się teraz w budynku, w którym
wcześniej znajdowały się łaźnie miejskie. Miejskie łaźnie
pełniły dawniej pewną bardzo ważną funkcję, związaną
z brakiem łazienek w dawnych domach. Jaka to funkcja?

Oznaczoną literę wpisz w ukrytym haśle w polu nr 3.
Galeria Regionalna Liberec, Masarykova 723/14, 460 01 Liberec

W galerii regionalnej można obejrzeć dzieła czeskich i europejskich
artystów. W przygotowanej ramie namaluj swój obraz. Jak myślisz?
Czy taki obraz mógłby być wystawiony w galerii?

Więcej informacji uzyskasz w centrum informacji: nám. Dr. E. Beneše 23, Liberec

Muzeum Techniki w Libercu
W Muzeum Techniki zobaczysz głównie samochody i motocykle. Oprócz błyszczących zabytkowych pojazdów,
których zachowało się na świecie już tylko kilka sztuk,
możesz obejrzeć wystawę poświęconą tramwajom,
a także ratrak śnieżny.
Kryštof B. lubi chodzić do Muzeum Techniki, żeby
obejrzeć ogromną kolekcję modeli samochodzików.
Zagadka dla ciekawskich nr 5
Od kolegów wiesz już, że w Muzeum Techniki i na placu
przed muzeum znajdziesz wiele różnych eksponatów.
Sprawdź, który z nich jest najcięższy.

Oznaczoną literę wpisz w ukrytym haśle w polu nr 2.
Muzeum Techniki Liberec, Masarykova 424/5, 460 01 Liberec

Czy po zwiedzeniu muzeum potrafisz uporządkować narysowane
samochody zgodnie z ich historyczną ewolucją?
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Więcej informacji uzyskasz w centrum informacji: nám. Dr. E. Beneše 23, Liberec

DinoPark Liberec
W DinoParku w Libercu zobaczysz mechaniczne dinozaury,
które wydają różne dźwięki. Znajdziesz tam również kości
dinozaurów i specjalny tor przeszkód. Jeżeli zgłodniejesz,
jest tam mały bufet. Możesz sobie również zrobić
tatuaż z dinozaurem.
W DinoParku możesz też pójść do kina 5D i dowiedzieć się wiele ciekawych rzeczy o stworzeniach,
które już dawno wyginęły, mówi Majid B. H.
Zagadka dla ciekawskich nr 6
W DinoParku większość eksponatów jest sztucznych, ale
znajdziesz tam też jedno żywe zwierzę. Znajdziesz je?

Oznaczoną literę wpisz w ukrytym haśle w polu nr 9.
DinoPark Liberec, Palachova 1404, 460 90 Liberec

Pokoloruj pola (jedna cyfra = jeden kolor) i obróć stronę do góry
nogami. Zwierzęciu, które się pojawi, domaluj oczko.
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1 - żółty, 2 - niebieski, 3 - jasnozielony, 4 - ciemnozielony
Więcej informacji uzyskasz w centrum informacji: nám. Dr. E. Beneše 23, Liberec

Teatr Naiwny Liberec
W Teatrze Naiwnym granych jest mnóstwo pięknych
przedstawień dla dzieci i dorosłych. Większość z nich
to przedstawienia kukiełkowe, które najczęściej
są zabawne, ale czasem trochę straszne. Czegoś
takiego nie zobaczysz w normalnym teatrze.
Adélka M. chodzi do Teatru Naiwnego, bo grają
tam piękne bajki. Wystarczy znaleźć
przedstawienie i kupić bilety.
Zagadka dla ciekawskich nr 7
Czy wiesz, jak inaczej można nazwać lalkę teatralną?

Oznaczoną literę wpisz w ukrytym haśle w polu nr 6.
Naivní divadlo, Moskevská 32/18, 460 01 Liberec

W wielu bajkach oprócz księcia i księżniczki występuje także król.
Znajdź wśród królewskich koron dwie takie same.

Więcej informacji uzyskasz w centrum informacji: nám. Dr. E. Beneše 23, Liberec

Centrum Babylon i iQlandia
Parki rozrywki Babylon i iQlandia oferują doskonałą rozrywkę.
W Babylonie znajdują się park wodny i lunapark. Jest tam
również labirynt luster i arena laserowa. W iQlandii
możesz nie tylko obejrzeć ciekawe wystawy, ale
również przetestować część eksponatów.
Hynkowi B. iQlandii spodobała się przede
wszystkim wystawa poświęcona wodzie.
Zagadka dla ciekawskich nr 8
W iQlandii czeka na Ciebie mnóstwo rebusów do rozwiązania. Czy wiesz, jakim słowem można opisać zadanie,
nad którym łamiesz sobie głowę?

Oznaczoną literę wpisz w ukrytym haśle w polu nr 8.
Centrum Babylon i iQlandia, Nitranská 410/10, 460 07 Liberec

Znajdź słowa ukryte w kolumnach (pionowo) i wierszach (poziomo)
i wykreśl je. Po wykreśleniu wszystkich słów odkryjesz skrót
oznaczający ludzką inteligencję.

P L A N E T A R I U M
F I Z Y K A I S Z U M

Ż O E K S P O N A T A

Y Z O O P A W O D A P

W O S R P L A N E T A

I N F O R M A C J A N

O A E B K O S M O S A

Ł T R O W I E D Z A U
I U A T C H E M I A K

O R G A N I Z M E R A
Q A G T E C H N I K A
Ag (srebro) – Eksponat – Era – Fizyka – Chemia
Informacja – Jod – Kosmos – Mapa – Natura
Nauka – Organizm – Planeta – Planetarium
Robot – Sfera – Szum – Technika
Wiedza – Woda – Żywioł
Więcej informacji uzyskasz w centrum informacji: nám. Dr. E. Beneše 23, Liberec

Tramwaje w Libercu
Tramwajem dostaniesz się prawie wszędzie, od ogrodu zoologicznego aż po Jeszczed, gdzie możesz pojeździć na
nartach albo przejść się po lesie. Tramwaj jeździ również
do Jabłońca nad Nysą, oddalonego o 13 km. Część linii
tramwajowej prowadzi przez las. Po Libercu jeździ
czasem zabytkowy, bardzo ładny tramwaj.
Matěj K. poleca jazdę tramwajem, ponieważ
jest szybki, jeździ często i jest niezawodnym
środkiem transportu.
Zagadka dla ciekawskich nr 9
Przyjrzyj się tramwajowi. Z czego jest zbudowany.

Oznaczoną literę wpisz w ukrytym haśle w polu nr 7.
Boveraclub – www.boveraclub.com

Ilustracje tramwajów różnią się kilkoma drobnymi szczegółami.
Znajdź 5 niewielkich różnic.

Więcej informacji uzyskasz w centrum informacji: nám. Dr. E. Beneše 23, Liberec

Jeszczed i kolejka kabinowa
Na górze Jeszczed zimą można pojeździć na nartach,
a latem warto się wybrać na wycieczkę. Na górę jeździ
piękna wagonikowa kolejka linowa.
Widok z góry jest wart każdego wysiłku.
Jáchym T. najbardziej poleca pieszą wycieczkę.
Zagadka dla ciekawskich nr 10
Na górze Jeszczed znajduje się hotel. Budowla ta pełni
jednak jeszcze jedną funkcję. Jaką?

Oznaczoną literę wpisz w ukrytym haśle w polu nr 10.
Hotel Górski Ještěd, Horní Hanychov 153, 460 07 Liberec

Spróbuj policzyć, na jakiej wysokości nad poziomem morza znajduje się
szczyt góry Jeszczed. Do każdej sumy dodaj kolejną liczbę,
aż do uzyskania końcowego wyniku.

491
+ liczba miesięcy w jednym roku

+ liczba dni w jednym roku

+ liczba godzin w jednym dniu

+ liczba minut w jednej godzinie

+ liczba sekund w jednej
minucie

Wysokość nad poziomem
morza góry Jeszczed
Więcej informacji uzyskasz w centrum informacji: nám. Dr. E. Beneše 23, Liberec

Ukryte hasło
Teraz, gdy masz już za sobą wszystkie miejsca, które wybrałem dla Ciebie wraz z moimi małymi kolegami i koleżankami, znasz Liberec bardzo dobrze. Miasto z biegiem czasu zmieniło swoje oblicze. W dawnych
czasach był to teren pełen lasów liściastych, który przecinały szlaki handlowe z Czech do Niemiec. Wzdłuż tych szlaków stopniowo powstawały
osady, a później także miasteczka. Jednym z nich był właśnie Liberec.
To, jak powstała nazwa miasta, do dziś jest przedmiotem licznych sporów
i debat. Co wiemy na pewno to to, że starosłowiańskie „Lu” oznaczało
drzewo lub las, a niemieckie słowo „Berg“ oznacza górę. Pierwotna nazwa Luberg, czyli zalesiona góra, odzwierciedla zatem to, co faktycznie
dawniej się tu znajdowało: teren pokryty lasami liściastymi. A Luberg ma
niedaleko do Liberka, czyli do naszej współczesnej nazwy Liberec. Nasi
niemieccy koledzy nazywają Liberec Reichenbergiem.
Jeśli prawidłowo rozwiązaliście wszystkie zagadki dla ciekawskich, teraz
już z pewnością wiecie, co oznacza niemieckie słowo Reichenberg.
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A ponieważ znacie już kilka niemieckich słówek, z pewnością zdobędziecie się na odwagę i wybierzecie się do sąsiedniej Żytawy, gdzie czekają
na Was kolejne zagadki dla ciekawskich.
Znasz już ukryte hasło z Liberca? Udaj się do libereckiego Miejskiego
Centrum Informacji po swoją nagrodę.
Městské informační centrum Liberec, nám. Dr. E. Beneše 23

Rozwiązania pozostałych zadań
Tu znajdziesz prawidłowe rozwiązania wszystkich zagadek,
rebusów i krzyżówek:
Ogród zoologiczny – pary: 1A, 2D, 3E, 4B, 5C

Kącik dla dzieci – gra „Połącz punkty“: lokomotywka

Ogród botaniczny – trasa grzbietowa: VICTORIA REGIA

Galeria regionalna – rysunek, jaki tylko sobie wymarzysz,
wyobraźnia nie zna granic
Muzeum Techniki – rozwój historyczny: C - D - A - E - B
DinoPark - kolorowanka: brontozaur

Teatr Naiwny: drugi wiersz nr 4, czwarty wiersz nr 1
Centrum Babylon i iQlandia: IQ
Tramwaje w Libercu – różnice:

Ještěd i kolejka kabinowa:
491 + 12 = 503 + 365 = 868 + 24 = 892 + 60 = 952 + 60 = 1012
Godziny otwarcia Informacji Turystycznej

czerwiec – wrzesień: pon. – pt. w godz. 8.00 – 18.00,
sob. – niedz. w godz. 9.00 – 12.00

październik – maj: pon. – pt. w godz. 8.00 – 17.00,
sob. w godz. 9.00 – 12.00

www.visitliberec.eu

Remiza strażacka
Remiza strażacka w Żytawie ma już 110 lat Oprócz nowoczesnego sprzętu gaśniczego znajdziesz w niej rzadkie zabytki,
na przykład drewnianą drabinę z XVIII wieku. W jednym budynku
urzędują tu strażacy zawodowi i ochotnicza straż pożarna.
Co wtorek spotykamy się, żeby nauczyć się,
co musi wiedzieć każdy strażak. Polecam
zwiedzanie wszystkim dzieciom uzdolnionym
technicznie, mówi Florian A.
Zagadka dla ciekawskich nr 1
Również strażacy mają swoje mundury. Czy wiesz,
jakiego są koloru?

Oznaczoną literę wpisz w ukrytym haśle w polu nr 14.
Remiza strażacka, Franz-Könitzer-Straße 9, 02763 Zittau

Czy wiesz, do czego stosuje się poszczególne rodzaje gaśnic?
Spróbuj odpowiednio przyporządkować obrazki.
A
WODNA

uniwersalna – do prądu
elektrycznego, sprzętu
gospodarstwa domowego,
olejów, gazów,
substancji stałych

do papieru, drewna i innych
stałych substancji palnych,
ale nigdy nie do prądu
elektrycznego, olejów itp.
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2

PIANOWA

B

3

ŚNIEGOWA
PROSZKOWA

do prądu elektrycznego,
drobnych urządzeń
mechanicznych

C

D
do benzyny, nafty, oleju,
nigdy nie do prądu
elektrycznego czy sprzętu
gospodarstwa domowego

4

Więcej informacji uzyskasz w centrum informacji: Markt 1 Rathaus, Zittau

Zegar kwiatowy
Zegar kwiatowy znajdziesz w parku koło Baszty Rzeźnickiej.
Co roku zegar wygląda inaczej. Zimą, gdy nic nie kwitnie,
zegar jest zrobiony z szyszek, mchu i gałązek.
Oczekiwania na melodię możesz sobie skrócić
poszukiwaniem skrytki.
Charleen R. przypomina sobie, że klasa 4a
z miejscowej szkoły zebrała 500 euro
na utrzymanie zegara kwiatowego.
Zagadka dla ciekawskich nr 2
Zegar kwiatowy gra co godzinę. Usiądź na jednej z ławek
i poczekaj, jaki instrument zagra.

Oznaczoną literę wpisz w ukrytym haśle w polach nr 5 i 12.
Żytawski Zegar kwiatowy, Karl-Leibknecht-Ring 10, 02763 Zittau

Spróbuj wykonać projekt zegara kwiatowego na przyszły rok.
Możesz stworzyć wersję wiosenną, letnią lub zimową.

Więcej informacji uzyskasz w centrum informacji: Markt 1 Rathaus, Zittau

Wieża widokowa
Z wieży kościoła św. Jana rozciąga się piękny widok na miasto
i Góry Żytawskie, ale także na Polskę. Jeżeli będzie ładnie,
zobaczysz również Czechy. Wieża ma 60 metrów wysokości.
Jeżeli zechcesz, na wieży możesz również
przenocować. Mieszka tutaj trębacz, który gra
hejnał i zna wiele emocjonujących historyjek,
poleca Aron W.
Zagadka dla ciekawskich nr 3
Policz, ile schodów prowadzi na wieżę widokową.
Prawidłowy wynik uzyskasz, dodając do wpisanej
słownie liczby liczbę 66.
+ 66
Oznaczoną literę wpisz w ukrytym haśle w polu nr 2.
Kościół św. Jana, Johannisplatz 1, 02763 Zittau

Pomóż rodzinie na obrazku znaleźć drogę do wieży widokowej.
Czy potrafisz znaleźć drogę w czasie krótszym niż jedna minuta?

Więcej informacji uzyskasz w centrum informacji: Markt 1 Rathaus, Zittau

Łaźnie Miejskie
W Łaźniach Miejskich znajduje się basen pływacki, który jest
jednym z najstarszych w Niemczech. Są tu organizowane
kursy pływania, możesz się też wspaniale rozgrzać
w saunie. Trenują tu nawet ratownicy wodni.
Dla Jasona G. Łaźnie Miejskie są ulubionym
miejscem w Żytawie, ponieważ nauczył
się tam pływać.
Zagadka dla ciekawskich nr 4
Budynek, w którym znajdują się Łaźnie Miejskie, jest
naprawdę bardzo ładny. Podczas zwiedzania
z pewnością zauważysz, ile …. podpiera dach.

Oznaczoną literę wpisz w ukrytym haśle w polu nr 6.
Łaźnie Miejskie, Töpferberg 1, 02763 Zittau

Pod wodą żyje bardzo dużo różnych zwierząt. Czy wiesz, które z nich
jest najbardziej zbliżone do człowieka i dlaczego?

Więcej informacji uzyskasz w centrum informacji: Markt 1 Rathaus, Zittau

Teatr Gerharta Hauptmanna
Przed remontem teatru można tu było kupić na pamiątkę
stare teatralne krzesła. Teraz jest w nim wiele nowoczesnych
sprzętów. W teatrze grane są spektakle dla dorosłych, jest
też program dla dzieci. Latem trupę teatralną zobaczyć
można na deskach amfiteatru leśnego w Jonsdorf.
W teatrze odbywają się specjalne dni drzwi
otwartych, w trakcie których możesz zajrzeć
za kulisy, radzi Emmily S.
Zagadka dla ciekawskich nr 5
Jak nazywa się ulica, z której wchodzi się do teatru?

Oznaczoną literę wpisz w ukrytym haśle w polu nr 10.
Teatr Gerharta Hauptmanna, Theaterring 12, 02763 Zittau

Symbolem teatru są maski, przedstawiające tragedię i komedię.
Spróbuj namalować następujące emocje:

ZŁOŚĆ

RADOŚĆ

SMUTEK

ZDZIWIENIE

Więcej informacji uzyskasz w centrum informacji: Markt 1 Rathaus, Zittau

Tierpark
W Tierparku mieszka wiele uroczych zwierząt, na które nie
tylko można popatrzeć, jak w innych ogrodach zoologicznych,
ale również karmić – na przykład pingwiny. W ofercie jest
również przejażdżka na wielbłądzie i liczne place zabaw.
Na jednym z nich znajdziesz specjalne instrumenty
muzyczne, na których możesz spróbować zagrać.
W Tierparku są też kangury, które możesz
odwiedzić w ich wybiegu, opowiada Tom W.
Zagadka dla ciekawskich nr 6
W 2000 roku w Tierparku miało miejsce nieszczęśliwe
wydarzenie. Czy wiesz, co się stało?

Oznaczoną literę wpisz w ukrytym haśle w polu nr 8.
Tierpark Zittau, Weinaupark 2a, 02763 Zittau

Pomóż mamie kangura znaleźć drogę do młodego kangurka.
Czy umiesz znaleźć drogę w czasie krótszym niż jedna minuta?

Więcej informacji uzyskasz w centrum informacji: Markt 1 Rathaus, Zittau

Żytawskie Płótna Postne
Wielkie Żytawskie Płótno Postne to wyjątkowo cenny skarb.
Malowana zasłona na ołtarz jest naprawdę olbrzymia, zakrywa
całą ścianę kościoła pod wezwaniem św. Krzyża. Znajdziesz
na niej obrazy, ilustrujące historie biblijne.
W Żytawie znajdują się aż dwa płótna postne.
Wielkie i małe. To mała jest może nawet
cenniejsze niż ta wielkie, ponieważ jest to
jedyne małe płótno postne w całych Niemczech,
wyjaśnia Florian G.

Zagadka dla ciekawskich nr 7
Sprawdź, jak zasłona wielkopostna nazywa się po niemiecku.

Oznaczone litery wpisz w ukrytym haśle w polach nr 1 i 7 oraz 3 i 13.
Grosses Zittauer Fastentuch, Frauenstraße 23, 02763 Zittau

Dawniej zasłonami wielkopostnymi zakrywano w kościele ołtarz.
Jeżeli prawidłowo uzupełnisz w tabeli na dole podane słowa,
znajdziesz nazwę święta, podczas którego używano tych zasłon.
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Więcej informacji uzyskasz w centrum informacji: Markt 1 Rathaus, Zittau

Jezioro Olbersdorf
Na jezioro Olbersdorf mówi się po prostu O See. Powstało
po wydobyciu węgla brunatnego, a na dnie znajduje się
zatopiony sprzęt górniczy. Mimo to można tu pływać.
Jezioro ma nawet 60 metrów głębokości.
Koło parkingu znjdziesz koparkę do wydobywania
węgla. Możesz zrobić sobie z nią zdjęcie,
mówi Leon E.

Zagadka dla ciekawskich nr 8
Podczas spaceru wokół jeziora na tablicach informacyjnych
znajdziesz różne ciekawostki, np. informację, jakie zwierzęta
żyją w jeziorze. Sprawdź, jaka jest łacińska nazwa węgorza.

Oznaczoną literę wpisz w ukrytym haśle w polu nr 9.
Jezioro Olbersdorf

Nawet pogoda ma swoje powszechne znane symbole. Znasz je?
Przetestuj swoją spostrzegawczość i w pustych miejscach
uzupełnij odpowiednie symbole.

Więcej informacji uzyskasz w centrum informacji: Markt 1 Rathaus, Zittau

Oybin
Oybin to naprawdę super miejsce. To ruiny starego zamku
i klasztoru, o którym krąży wiele legend. Jak na dłoni widać
stąd całe Góry Żytawskie (niemiecką część Gór Łużyckich).
To także raj dla miłośników wspinaczki górskiej.
Ruiny zamku znajdują się na górze. Jeżeli nie chce
ci się iść pieszo, możesz wjechać wyciągiem,
zwanym Gebirgsexpress, radzi Florian P.
Zagadka dla ciekawskich nr 9
W amfiteatrze u stóp zamku od czasu do czasu rozgrywane
są turnieje rycerskie. Czy wiesz, za pomocą jakiej broni
pojedynkowali się rycerze?

Oznaczoną literę wpisz w ukrytym haśle w polu nr 4.
Oybin

Uporządkuj poszczególne części opisu drogi do Żytawy tak,
aby były zgodne z rzeczywistością. Z Żytawy na Oybin kursuje
pociąg z parowozem.
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Więcej informacji uzyskasz w centrum informacji: Markt 1 Rathaus, Zittau

Dom Motyli
W Domu Motyli żyje wiele pięknych, egzotycznych motyli,
ale też pająków, węży i innych owadów. Jest tam również
akwarium morskie z mnóstwem ryb, plac zabaw i ogromny
parking. Dom Motyli jest otwarty przez cały rok.
W Domu Motyli wszędzie latają motyle. Jeżeli
będziesz mieć szczęście, tak jak Tomino W.,
któryś z nich na Tobie przysiądzie.
Zagadka dla ciekawskich nr 10
Czy wiesz, jaki kształt ma budynek ze szklanym
dachem?

Oznaczoną literę wpisz w ukrytym haśle w polu nr 11.
Jonsdorfer Schmetterlingshaus GmbH, Zittauer Straße 24, 02796 Jondorf

Attacus atlas, gatunek, który możesz zobaczyć w Domu Motyli, ma
największą rozpiętość skrzydeł wśród wszystkich motyli na świecie:
od 25 do 30 cm. Pokoloruj go zgodnie z rzeczywistym ubarwieniem
albo według własnej fantazji.

Więcej informacji uzyskasz w centrum informacji: Markt 1 Rathaus, Zittau

Ukryte hasło
Skoro dotarliście aż do tej strony, to na pewno dobrze znacie Żytawę
i jej okolice. Wierzę, że spodobały Wam się miejsca, które wybraliśmy
dla Was z moimi niemieckimi kolegami.
Miasto Żytawa ma ciekawą historię. Tak samo jak Liberec leżało
przy ważnych szlakach handlowych. Wcześniej handlowano tu tkaninami
i piwem. Miasto było naprawdę bardzo bogate. Czy wiecie, że w miejscach, przez które teraz prowadzi „zielony szlak” parków, wcześniej były
mury miejskie?
Jeśli naprawdę uważnie zbadaliście okolice Żytawy, z pewnością nie
umknęło Waszej uwadze, że jeździ tutaj stara kolejka parowa. Oprócz
częstego, głośnego pohukiwania, z daleka widać też gęsty, czarny dym.
Jeśli Twoje odpowiedzi na wszystkie zagadki dla ciekawskich były prawidłowe, teraz już z pewnością wiesz, jak ta zabytkowa kolejka wąskotorowa nazywa się po niemiecku.
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Znasz już ukryte hasło z Żytawy? Udaj się do Centrum Informacji Turystycznej Natupark Zittauer Gebirge i odbierz swoją nagrodę.
Tourismuszentrum Naturpark Zittauer Gebirge, Mark 1, 02763 Zittau

Rozwiązania pozostałych zadań
Tu znajdziesz prawidłowe rozwiązania wszystkich zagadek, rebusów i
krzyżówek:

Remiza strażacka – pary: 1D, 2A, 3C, 4B
Zegar kwiatowy – rysunek, jaki tylko sobie
wymarzysz, wyobraźnia nie zna granic
Wieża widokowa – labirynt: droga na ilustracji
Łaźnie Miejskie: delfin – ssak
Teatr Gerharta Hauptmanna – rysunek, jaki tylko
sobie wymarzysz, wyobraźnia nie zna granic
Tierepark – labirynt: droga na ilustracji
Żytawskie Płótna Postne: WIELKANOC
Jezioro Olbersdorfs – rebus: na ilustracji
Oybin – kolejność: F- C - B - G - H - E - A - D
Dom Motyli – rysunek, jaki tylko sobie wymarzysz, wyobraźnia nie zna granic
Godziny otwarcia Centrum Informacji Turystycznej Naturpark Zittauer Gebirge
poniedziałek – piątek godz. 9.00 – 18.00, sobota godz. 9.00 – 13.00
niedziela od maja do października godz. 10:00 – 12:00
Wydawca: Miasto statutarne Liberec, 2020
Nakład: 500 sztuk, Nieprzeznaczone do sprzedaży
Zdjęcia – Archiwum Miasta Liberca i Żytawy
Opracowanie graficzne: Dája Spalková i Jarda Švébiš, ateliér Švébiš

Ten interaktywny przewodnik dla dzieci zawiera 20 wskazówek dotyczących wycieczek po Libercu i Zittau
i jest drukowany w języku czeskim, niemieckim, polskim i angielskim.
Tento interaktivní průvodce pro děti obsahuje 20 tipů na výlety po Liberci a Žitavě
a je vytištěn v českém, německém, polském a anglickém jazyce.

Dieser interaktive Reiseführer für Kinder beinhaltet 20 Ausflugtipps in Liberec und Zittau
und ist auf Tschechisch, Deutsch, Polnisch und Englisch gedruckt.
This interactive guide for children includes 20 ideas for trips in Liberec and Zittau
and is printed in Czech, German, Polish and English.

www.zittau.de

Projekt czesko-niemiecki „Wędrówka rycerza Rolanda po Libercu
i Żytawie” nawiązuje do już zrealizowanego projektu „Rycerz Roland
– symbol, który łączy miasta partnerskie Liberec i Żytawę”. Celem
projektu jest wsparcie współpracy obu regionów za pośrednictwem
kontaktów między dziećmi z najmłodszych klas
szkoły podstawowej.
W sumie dwadzieścioro dzieci spotykało się
regularnie w obu miastach partnerskich podczas
wspólnych warsztatów. Spotkania te trwały rok.
Celem poszczególnych spotkań było wytypowanie
najciekawszych miejsc, które dzieci poleciłyby
do odwiedzenia swoim rówieśnikom
z innych miast.
Następnie dzieci wspólnie opracowały treść
przewodnika, który później uzupełniły
osobistymi rekomendacjami.
Treść tej publikacji jest zatem rezultatem
zespołowej, wspólnej pracy dzieci, w którą
szef projektu w żaden sposób nie ingerował.
W ramach projektu dzieci zwiedziły oba miasta,
a podczas zwiedzania przedstawiły sobie
nawzajem miasta, w których żyją.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego z Programu Współpracy Republika Czeska – Wolne Państwo
Saksonia 2014-2020 w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Nysa.

