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Bronowice - odkryj je na nowo!
Zagadki i zadania konkursowe - Rydlówka

         

Malowane skrzynie były marzeniem każdej młodej dziewczyny. Gromadzono w nich wiano dla 
córki, czyli rzeczy, które otrzymywała wychodząc za mąż. Odszukaj w Muzeum skrzynię wienną 
Jadwisi 
i porównaj ją z tą narysowaną przez Lucka i Helę - potrafisz wyśledzić 7 różnic?       

Kółka czy nóżki? 
Skrzynia stoi na… - 
które zdanie jest 
prawdziwe?

Kółkach, by można ją 
było przesuwać.

Nóżkach, by stała 
stabilnie nawet 
na nieco pochyłej 
podłodze.     

Na ścianie Muzeum 

znajdziesz afisz, czyli 

dawny plakat sztuki 

“Wesele”. Jaka była data 

premiery?

………………………

……………….   

W jednym z pomieszczeń na sufitowej belce 
znajdziecie napis. 
Potraficie go odczytać? ……………………………………….  

………………………………………. 



Bronowice - odkryj je na nowo!
Zagadki i zadania konkursowe - poznajemy dawną wieś

         

W dawnej kuźni w Mydlnikach obecnie mieści się biblioteka. 

Poszukajcie na jej ścianach obrazu przedstawiającego kuźnię, 

porównajcie ją z budynkiem biblioteki.

Co się zmieniło?...........................................
........................................

…………………………………………………………………………………………………………

Co zostało takie same? ………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..

 

Stare koryto dawnej Młynówki Królewskiej zachowało 

się w Mydlnikach (wejście do parku od ulicy Zakliki). 

Które z drzew pamiętają płynącą tędy rzekę?

………………………………………………………………………………

Pamiątką po rzece są też nazwy ulic. Odszukasz je na 

mapie?.................................................
...................................

……………………………………………………………………………………..

Kontynuując spacer ulicą “Pod Strzechą” dojdziemy polną drogą 

do Krzyża pod Lipką. Prawda, że nie czujemy się tu już jak w 

mieście? Które z krakowskich budynków dostrzeżecie 

w rozpościerającej się stąd panoramie? ………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………...

Obejdź dookoła budynek Rydlówki, czy 

uda Ci się wytropić jego dawny kolor? 

(oczywiście bez zrywania obecnego 

tynku!)............................
...............................

.....

Tu wpisz inne ślady dawnej wsi, które 

udało Ci się wytropić:

Które z nazw bronowickich ulic 

nawiązują do dramatu “Wesele”? 

…………………………………………………….

……………………………………………………

…………………………………………………..





Tekst napisała dla Was Adelina Pociecha, a przeczytała Agata Pociecha.

O poprawność językową zadbała Sylwia Chojecka “Od słowa do słowa.”

Rysunki Lucka, Heli i małej Bronki narysowała 
dla Was Julianna Wołek.

Poznajcie 
ją lepiej!  
>>>

Fotografie pochodzą 
z różnych źródeł.

TUTAJ dowiesz się 
dokładnie skąd >>> Oprawą graficzną i składem zajęła Adelina Pociecha.
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Miasta Krakowa

Jak wziąć udział 
w konkursie 

i wygrać nagrody?

KONKURS TRWA DO 
30 LISTOPADA 2020 R.

Wydrukuj zadania i rozwiąż chociaż jedno z nich!

Odpowiedzi, wraz z kartą zgłoszenia wyślij na 
adres e-mail: szpiedzywiedzy.pl@gmail.com 

lub Fundacja "Trasa dla Bobasa"
ul. Stanisławskiego 20/2; 31-307 Kraków

Kartę zgłoszenia i regulamin konkursu znajdziecie o tu: 
trasadlabobasa.pl/dzielnicekrakowa

Pod tym samym adresem zobaczysz, co możesz wygrać!
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