
Pętla Odrzańska
Propozycja dla podróżników
Podróżuj na spływy kajakowe Szlakiem Odry z wy-
korzystaniem komunikacji zbiorowej, w tym linii ko-
lejowych i autobusowych. Przesiadaj się na kajaki 
w Węzłach Odrzańskich.
∞ węzeł Ślęzoujście (Wrocław)
∞ węzeł Prężyce / Brzezinka Średzka
∞ węzeł Brzeg Dolny
∞ węzeł Malczyce
∞ węzeł Ścinawa
∞ węzeł Głogów

Jeśli mieszkasz we Wrocławiu, Głogowie lub innym 
mieście na trasie kolejowej Zielona Góra – Wrocław, 
możesz skorzystać z możliwości jakie daje połącze-
nie linii kolejowych ze Szlakiem Odry. 
Dodatkowo, nowe trasy kolejowe (np. Lubin - Wro-
cław) łączą się również z Węzłem Malczyce.

 Więcej szczegółów o spływach,
 bazie noclegowo-gastronomicznej,
 atrakcjach na:
 www.szlakodry.pl / www.lgdodra.pl 
 www.meander.turystyka.pl 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”
Plac Kopernika 6, 59-230 Prochowice 
tel. 76 858 45 45 / fax: 76 858 54 54 
e-mail: lgdodra@op.pl 

Pętla Ścinawa ↔ Malczyce

www.szlakodry.pl

Quest? Co to?
Quest jest częścią pętli kajakowej w ra-
mach produktu turystycznego dla podróż-
ników pn. Kolej na Kajaki. 

Dzięki lokalizacji węzłów przesiadkowych 
komunikacji zbiorowej wzdłuż Odry można 
udać się w podróż do Krainy Łęgów Od-
rzańskich bez samochodu - pociągiem lub 
autobusem. 

Quest jest przewodnikiem pomiędzy 
Dworcem PKP a Mariną Malczyce. 
Poprowadzi Was pieszo nad Odrę, 
gdzie startują spływy kajakowe.

Po drodze, dowiecie się więcej o Malczy-
cach. Quest odkryje przed Wami najcie-
kawsze historie tej urokliwej miejscowości.

Ruszamy!

© OpenStreetMap

Odkrywamy
tajemnice Malczyc



Kto chce poznać Malczyc dzieje, okolic urodę,
dziś na stacji kolejowej zaczyna przygodę!
Na spacerek z zagadkami wszystkich zapraszamy.
Weź długopis, uśmiech, humor. No, to zaczynamy!

Na budynku dworca jest tablica pamiątkowa 
– przepisz z niej literki tylko dziesiątego słowa:

Ku Dworcowej asfaltowej teraz skieruj chód
i zasuwaj tą ulicą. Twój kierunek: wschód.
Z prawej miniesz domy stare z czerwoną cegłówką.
Z lewej czeka cię spotkanie z małą podstawówką –
jest w budynku zabytkowym. Wiedz, że (źródło pewne!)
był przed wojną tutaj tartak i zakłady drzewne.

Dalej – prosto, aż do z Dino-zaurem dojdź krzyżówki!
Ulica   /  – nowy cel wędrówki

(dawna nazwa: Kohlenstrasse, tędy bowiem wiódł
aż z Wałbrzycha szlak przewozu węgla, innych rud).

W lewo – zwrot. Ruszamy w stronę centrum miejscowości.
Wypatrz pocztę – w jej budynku bank przed wojną gościł.
Wnet po prawej okazała willa się wyłania
w bieli, brązie i z wieżyczką. Miejscem zamieszkania
doktora Ablassa była dawniej, przed stu laty.
Na wieżyczce – data. Zsumuj wszystkie cyfry daty! 

 / 

Za remont trzymając kciuki, ruszaj dalej chwacko.
Omiń z prawej skrzyżowanie z ulicą Strażacką,
przed maryjną stań kolumną. Teraz się dowiecie,
że to jest dziękczynne  na Malczyc stulecie. 
 
A za kilkadziesiąt metrów – spore skrzyżowanie.
Zanim krok skierujesz w prawo, spójrz uważnie na nie.
Wyparz orła, co ma „gniazdo” w sąsiedztwie iglaków.
Jest? To sprawdź, o jakich ziemiach mowa przy tym ptaku! 

 ZIEMIE  

Widzisz stąd kościelną wieżę? Cel kolejny nasz to!
Przy kościele dom ceglany masz – to dawny klasztor,
w którym siostry jadwiżanki żyły przed stu laty.
Dziś – cel wizyt tych, co wpadli w chorób tarapaty.

Teraz czas świątyni teren obadać wnikliwie –
ciekawostek tam bez liku. Odpowiedz właściwie,
o ile masz chęć, na mych pytań pięć:

1. MALUS PURPUREU – rety, a cóż to za dziwo?
(mówią, że ma białą nogę i stoi ciut krzywo).   

 / 
       
2. Który święty leje wodę z wdzięczności strażakom?   

 

3. Bóg – ma datę 966. A Ojczyzna jaką?   
  
4. Jaki przedmiot trzyma w ręku Święty Nepomucen?  

       
5. Komu poświęcono cytat PER CRUCEM AD LUCEM?  

  /    /  

Wypatrzone? Świetnie! Wracaj na wieszcza ulicę.
Idź chodnikiem w prawo. Miniesz strażacką świetlicę
i choć teraz metrów dwieście jest do przemierzenia,
nie ustawaj w trudzie – obiekt wart jest zobaczenia.

Oto piękna cerkiew, dawniej – kościół luteranów.
Stał po wojnie opuszczony. Po przebudowaniu
służył prawosławnym, co ze wschodu tu przybyli
i w pobliskiej okolicy życie ułożyli.

Jeśli jest otwarte – wnętrze wnet powita gości.
Podziwiajcie carskie wrota, ikony, świętości.
A przed cerkwią pod kopułą z księgą krzyż się chowa –
zerknij tam i przepisz z księgi początkowe słowa:   

  /   /  
       
Teraz przed stadionem – w lewo, w ulicę Portową,
aż znajdziemy się przed portu bramą metalową.
Choć nas szlak tu w lewo skręca, pamiętajcie, mili,
aby z prawej strony ścieżką przejść się w wolnej chwili
i, mijając starą wywrotnicę wagonową
(to niezwykłe urządzenie, sprawdźcie, daję słowo!),
aż do stoczni rzecznej trafić, sławnej w okolicy,
by w jej Izbie Muzealnej zgłębić tajemnice
wytwarzania statków rzecznych, odrzańskiej żeglugi.

Teraz jednak w drugą stronę nasz szlak wiedzie długi,
więc przed portu bramą w lewo ścieżką już ruszamy,

a na pożegnanie z miejscem zagadeczkę mamy,
którą przy tablicy rybiej rozwiążesz rozumem:
jaka ryba sąsiaduje z miętusem i sumem?   

Zatem – raźno, ścieżką w lewo chodźmy wzdłuż kanału,
aż do drogi asfaltowej wrócimy pomału.

To ulica, którą dzisiaj szliśmy – poznajecie?
Teraz w prawo zwrot – i dalej nią maszerujecie.
Wnet piekarnię mijasz, później znak „zwężenie jezdni”,
i docierasz w miejsce, które polubią przyjezdni.

Znajdź tablicę, która się na łuku drogi chowa 
– i już wiesz, że jest tu stara

   /   

Przy tablicy głaz powodzi – żywioł to potęga,
każda liczba świadczy, dokąd poziom Odry sięgał.
A z terenu targowiska widać jak na tacy
stocznię rzeczną MALBO - chętnie przyjmą Cię do pracy!
I na koniec jeszcze jeden mały quiz nietrudny:
co na promie utonęło w sześćdziesiątym siódmym?  

  /  

Odpowiedzi szukać trzeba niedaleko głazu.
Spostrzegawczy bystrym wzrokiem wychwycą od razu.

Czas rozpocząć już ostatnią prostą tej wyprawy!
Targowisko za plecami zostaw – i chodnikiem
rusz. Masz czas? Po prawej łączka - rozłóż się z piknikiem!
Albo dalej idź, aż parking z lewej – bez obawy,
nie przegapisz! – ujrzysz. Oto ośrodek kultury,
z którym sąsiadują kolejnego budyneczku mury.
Między nimi dróżka – zejdź nią aż do samej rzeki.
Gratulacje – oto meta! Choć spacer daleki
masz za sobą, wierzę, że już lubisz fest Malczyce
i że chętnie jeszcze raz odwiedzisz nasze okolice!

Teraz wiesz, że nie trafiłeś tutaj przez przypadek!
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Czas na zakończenie hasło odczytać z zagadek:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  1 0  1 1  1 2  1 3  1 4  1 5

Odkrywamy tajemnice Malczyc


