
 
 

 

Złóż literki teraz śmiało  
Bo już hasło Ci powstało         1    2    3   4    5    6 
Zabierz je do cukierni Bąkowskiego 
A dostaniesz skarb od niego 

Ten Pojemnik „Czasu” na wieży się znajduje 
I jako wymiennik dokumentów funkcjonuje 
Stare złożono w Izbie Pamięci 
Niech Cię do poznania naszych Kątów zachęci 

W nagrodę kupisz słodki poczęstunek 
który najlepszy będzie na frasunek 
Dziś spędziłeś w Kątach dzionek prawie cały 
I na pewno uznasz ten dzień za doskonały 
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Więcej informacji o Wyprawach na stronach 
www.wyprawyodkrywcow.pl 

 

 

 

 

 

 

           O RATUSZU 
            W KĄTACH  
    WROCŁAWSKICH  

 
                                            Gdzie to jest? 
                                          Kąty Wrocławskie znajdują            
                                            się na zachód od Wrocławia   
                                            dojechać tu można drogą          
                                            wojewódzka nr 347 lub A4.  
                                            Wyprawę należy  zacząć od  
                                            parkingu przy Ośrodku  
                                            Kultury. 

 
Tematyka 
Wypraw przedstawia ratusz w Kątach 
Wrocławskich, jego historię oraz ciekawą 
architekturę. 
 
Jak szukać skarbu 
Podczas Wyprawy postępuj zgodnie ze 
wskazówkami zawartymi w Karcie Questu oraz  
szukaj liter ukrytych wokół ratusza. Życzymy  
udanej Wyprawy! 

 
                                    `Czas przejścia:  
                                         30 minut 

 
 
 
 
 
 
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w 
obszary wiejskie. Zadanie realizowane w ramach działania „Funkcjonowanie LGD, 

nabywanie umiejętności i aktywizacja PROW 2007-2013”, dofinansowanego z krajowych 
środków publicznych i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2007-2013. 
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Witamy w Kątach mieście bardzo starym 
Są tu restauracje i przytulne bary 
Tu Twoje z ratuszem zacznie się spotkanie 
Jeśli tylko podejmiesz nasze wyzwanie 
 
Tutaj czeka na Ciebie przygoda nowa 
Stań na skrzyżowaniu: Zwycięstwa i Parkowa 
Rozgoń myślami chmury na niebie 
Idź Parkową prosto przed siebie 
 
Zrób uważnie kroków ponad sto 
Będzie Ci się dobrze szło 
W starym Rynku gdzie Twa noga stanie 
Czeka Cię tutaj pierwsze zadanie 
 
Spójrz na Ratusz odrestaurowany 
Na planie prostokąta zbudowany 
Weź pierwszą literę z kształtu planu jego 
I zapamiętaj do hasła przyszłego                    3 
 
Gdy skręcisz wreszcie w lewo 
Stań gdy zobaczysz tylne wejście jego 
Gdy skręcisz wreszcie przez lewe ramię 
Staniesz przy jego tylnej „bramie” 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pod nowymi tynkami stary styl schowany 
Uproszczoną bryłę teraz podziwiamy 
Dalej kieruj się na lewo 
Zatrzymaj się pod wieżą jego 
 
W XVII wieku historia wieży się zaczęła 
36 metrów od ziemi w górę się wspięła 
Na północnej ścianie okienko z kratami 
A na niej płaskorzeźby  z _ _  _ _       _ _ _ herbami                
                                                           5 
 
Wejdź w ciasną uliczkę między zabytkami 
Obejmij wieżę długimi ramionami 
Idź naprzód kroczków 40 
I zobacz co po lewej się mieści 

Kościół ewangelicki budowany w dawnych wiekach 
Dziś sklep spożywczy czeka na człowieka 
 
A gdy przybędziesz tu w sobotę 
Zwiedzisz RIP jak będziesz miał ochotę 
Dziś weź druga literę z Pamięci 
I wstaw do hasła  jeśli masz chęci          2,7 
 
Spójrz teraz na wieżę, którą już poznałeś 
Przebywać okazji tam pewnie nie miałeś 
Tu więzienie kiedyś było 
I ze zła się ludzi leczyło 
 
Dalej wzdłuż muru idź omszałego 
Az trafisz do wejścia głównego 
Gdzie napis Regionalna Izba Pamięci 
Do wejścia Cię tu zachęci 
 
Ewangelicki kościół z wielu _ _ _ _ _      murowany         
Przez ludzi dawno już zapomniany     6 
Dziś jako sklep tu funkcjonuje 
Wszystkich nas zaopatruje 
 
 
 
 

 
 
 
Kiedy wszystko już kupimy 
Wspomnianą Izbę Pamięci odwiedzimy 
Historia dawna tutaj zaklęta 
W zdjęciach, przedmiotach, dokumentach 
 
Po prawej stronie wieże mijamy 
I do schodów urzędu dalej żwawo zmierzamy 
Tutaj _ _ _ _ _     _ _ _ Miasta urzęduje   
                           4 
Całą gminą stąd kieruje 

Budynek w 1879 roku zbudowany 
Z powodu pożarów wielokrotnie odnawiany 
Pod okapem fryz króluje  
Ratusz wokół opasuje 
 
Przed wejściem na miejskie włości 
Na drugiej tabliczce literka gości 
Weź dziesiątą literę drogi kolego              1 
I wpisz ja jako pierwszą do hasła swojego 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


