
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Teraz jałowiec obejdź dookoła 
I wróć pod witraże które znasz już zgoła 
Popatrz na prawo, tam Twój skarb się chowa 
Szybko go odkryje Twoja mądra głowa 
 
Za plecami z kolorowego szkła okna miej  
Podążaj do skarbu i w głos się śmiej 
Czwarta cyfra z tekstu - godzinę Ci wskaże 
Kieruj się w jej stronę tak jak na zegarze 
 
Zadanie przed tobą bardzo żmudne 
Policz liczby zebrane, to wcale nie trudne 
Tyle zrób kroków do skarbu swego 
Zobacz co odkryłeś drogi kolego 
 
Szukaj wśród zieleni rozglądaj się wkoło 
A twoja Wyprawa skończy się wesoło 
I to już koniec pałacowej wyprawy 
Zapraszamy na inne Questowe zabawy 
 
Na terenie naszej Lokalnej Grupy Działania 
Są tez inne atrakcyjne miejsca do zwiedzania 
W Galowicach gra mówi o saniach i powozach 
W Świętej Katarzynie – o dawnych zawodach 
 
A wyprawa w Kątach Wrocławskich 
Przedstawi ratusz – ale tylko dla ciekawskich 
I tak bawiąc się w edukacyjne gry 
Okolicę Wrocławia zwiedzisz i Ty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji o Wyprawach na stronach 

www.wyprawyodkrywcow.pl 

Autorzy tekstu Wyprawy – uczestnicy warsztatów: Anna G., 
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Konsultacje: Krzysztof Szustka trener questingu 
 

 

 

 

 
 

O PAŁACU  
W KOBIERZYCACH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gdzie to jest? 
Kobierzyce znajdują się na południe od Wrocławia. 
Dojechać tu można drogą nr 8 z Wrocławia w 
kierunku Kłodzka. Wyprawę zaczynamy z parkingu 
przy Urzędzie Gminy w Parku Pałacowym. 

Tematyka 
Wyprawa przedstawia dzieje pałacu w Kobierzycach 
pod Wrocławiem. Do tej pory jest zachowanych w 
doskonałym stanie i jak przed dawnymi laty 
„zamieszkały” jest przez władzę czyli mieści się w 
nim Urząd Gminy w Kobierzycach. 

Jak szukać skarbu? 
Podczas trasy gry postępuj zgodnie ze wskazówkami 
zawartymi w Karcie Wyprawy. Przyda Ci się baczne 
oko i umiejętność liczenia. Będziesz musiał wykazać 
się sprytem i uwagą godną wielkiego tropiciela…  
 

                                    `Czas przejścia:  
                                         15 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 Cię turysto drogi 
Kobierzyckie przestąp progi 
Na wędrówkę zapraszamy 
I z historią zapoznamy 
 
Kiedy wyjdziesz z auta swego 
Popatrz na wprost mój kolego 
Tam zobaczysz tablice   
Z wdzięczną nazwa KOBIERZYCE 
 
Spójrz na pałac, tam 60-siat pokoi było 
Po pięknych schodach do nich się wchodziło 
W reprezentacyjnej sali odbywają się śluby 
Kiedy ze swą lubą przybędzie luby 
 
Idąc w prawo po bruku 
Stan przy lampie na łuku 
Niejeden ptaszek tu pogwizduje 
Lecz uwagę Twą zwrócą piękne tuje 
 
Zerknij w lewo mój kolego 
A zobaczysz w parku drzewo 
I jeszcze wiele mój kochany 
Po angielsku on rozsiany 
 
Na lewo zrób kroków około czterdzieści  
Z  Twej lewej strony staw się mieści 
Jeśli ze sobą wziąłeś aparat 
Piękne tu zdjęcia zrobisz zaraz 
 
 

 

 

 

 

 
 
Teraz do pałacu zwróć swe lico 
Piękne klomby Cię zachwycą 
Tu maszty dumnie stoją         
Złej pogody się nie boją 
 
Mansardowym dachem się zachwycisz 
Gdy dobrą perspektywę uchwycisz 
Nasyć oczy tym widokiem 
I rusz w lewo pewnym krokiem 
 
Niepotrzebnie nie trać czasu 
Podejdź bliżej do pałacu 
Sławny człowiek tutaj bywał 
Filozofię swą odkrywał 
 
Antropozofia trudne słowo 
Warto odkryć je na nowo 
By odrodzić się duchowo 
I żyć z ekologią zdrowo 
 
Idź za słońcem na południe 
Dojdź do rogu tam też cudnie 
W prawo oko 30 stóp wykonaj 
Kto był właścicielem się przekonaj 
 
Liczba liter imienia jego            
Wskazówką dla Ciebie jest kolego 
Stojąc przodem do tablicy 
Liczbę schodków możesz zliczyć   
Dokładnie przez cztery pomnóż je                
Prędko za siebie obróć się 
 
Teraz ławeczka drogę Ci wskaże 
Następnie kolejny przystanek ukaże 
U nas W okolicy nie ma wieży 
Lecz  zegar każdemu czas tu mierzy 
 
Dawno temu robotnikom,  
A współcześnie urzędnikom 
Koniec pracy im wskazuje 
Iść do domu nakazuje 

 
Do zegara stojąc przodem  
Ruszaj śmiało żwawym chodem 
Ujrzysz zaraz boczne wejście 
Historyczne skrywa wnętrze 
 
Historię pałacu już poznałeś 
Lecz hasła jeszcze nie rozwiązałeś 
Ilość płyt prowadzących do drzwi 
Drogę do skarbu otworzy Ci       
 
Teraz swą wędrówkę kontynuuj dalej 
Wzdłuż żywopłotu podążaj zuchwalej 
Miniesz latarnie, jedną i drugą 
Trzecią też ujrzysz już niedługo 
 
W cieniu kasztana zatrzymaj się na chwilę 
Patrząc na zieleń poczujesz się milej 
Tu francuskiego ogrodu ujrzysz miniaturę 
Zawiłe labirynty, jałowcowe kule 
 
Mijając latarnię dróżką żwirową  
Szukając skarbu mocno ruszaj głową 
Wchodząc do ogrodu rozejrzyj się uważnie 
Bo witrażowe okna widać wyraźnie 
 
Ich ilość ściana pałacu Ci podpowie 
Ostatnią cyfrę zbierz i zachowaj w głowie   
Ustaw się tyłem do pięknych witraży 
A znajdziesz to o czym marzysz 
 
 


