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WYPRAWA ODKRYWCÓW 

„W Duroku na padoku” 
GDZIE TO JEST? 
Wyprawa przedstawia Stadninę koni Durok, która znajduje się w odległości ok. 20 km od 
Wrocławia przy trasie Wrocław-Oława. Jadąc samochodem w Groblicach skręcamy w 
lewo na Kotowice i po przejechaniu ok. 2km skręcamy przy przystanku PKS w prawo, w 
asfaltową drogę wiodącą wprost do stadniny. Można skorzystać także z autobusów PKS 
(kierunek Oława przez Kotowice). Powrót także autobusem PKS lub z Groblic jednym z 
busów, które kursują na trasie Wrocław-Oława praktycznie co pół godziny. 
Wyprawę należy zacząć przy wejściu głównym do stajni. 
 
TEMATYKA:  
Wyprawa powiedzie nas po Stadninie Koni w Duroku i jej zakamarkach. Poznamy jej 
mieszkańców o przedziwnych imionach, dowiemy się jak wygląda ich dzień powszedni, a 
także co to parkur a co padok. Wśród rżenia koni, rechotu żab i innych odgłosów przyrody 
poznamy życie koni w Duroku na padoku. 
 
CZAS PRZEJŚCIA:. ok. 30 minut 
 
JAK SZUKAĆ SKARBU?  
Podczas wędrówki kieruj się wskazówkami, które poprowadzą Cię błotnistymi i kamienistymi ścieżkami. Dostosuj zatem swój 
strój i obuwie, abyś boso do domu nie wracał. Na końcu wędrówki znajdziesz Skarb. Wpisz się do Księgi Wyprawy i ostrożnie 
odłóż go na miejsce dla innych uczestników Wypraw. 
Życzymy udanej Wyprawy!!! 
 

 

Dawno, dawno temu w tym  pięknym grodzie 
 życie toczyło sie jak po miodzie, 
lecz teraz nadszedł nasz czas wspaniały 
 i chcemy pokazać Durok okazały. 
 
Przed Twymi oczami zielone wrota 
A pod nogami może być masa błota 
Nad nimi lampa, nieraz się świeci 
Chętnie tu wchodzą nie tylko dzieci 
 
 
Przekrocz jej progi i wejdź do środka 
 poczujesz zapach końskiego wychodka 
 bo koń istotą żywą jest  
nie będzie pachniał  przecież jak bez 
 
Jesteś juz w stajni gdzie konie mieszkają 
 ich pokoje - boksy sie nazywają. 
 a w boksach żłoby w których jedzonko dostają 

  
a jak chce zmoczyć  pyszczek wody kropelką  
swe kroki kieruje pod poidełko 
a w poidełku jak juz wiecie wody  
pod  dostatkiem znajdziecie. 
  
Po przekątnej od poidła 
wielka  kostka jakby z mydła  
to dla konia jest lizawka 
taka zdrowa jego zabawka 
 
Moc witamin w sobie skrywa  
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i koń zdrowy jest jak ryba 
Skręcając w prawo na wprost schody zobaczysz  
po drodze miniesz cztery boksy  pięknych  klaczy. 
 
Gdy wejdziesz na górę po schodach 
w siodlarni zawitasz progach. 
 Wejdź do niej śmiało 
 miej strachu mało. 
 
Zatem skręć w lewo osiem kroków pokonaj, 
a co jest dalej -  sam sie przekonaj. 
I nie rób mi tu wielkiej łaski  
Patrz - na półce z drzewa leżą jeździeckie kaski 
  
Możesz przymierzyć czy ci będzie ładnie 
Tylko nie pobrudź i odłóż na półkę uważnie. 
Aa na wprost cos jeszcze - to końska jest garderoba  
chcesz zobaczyć co sie w niej chowa? 
 
 Więc juz Ci mówię, to koński rynsztunek: 
wodze z ogłowiem nadają  koniowi kierunek  
a żeby było ci wygodnie 
zakładasz  siodło pod swoje spodnie. 
 
Bo nie wiem czy  wiecie  
dość ślisko jest na końskim grzbiecie. 
 Kantar i uwiąz do spacerów służą, 
 a kopystka , szczotka i zgrzebło do czyszczenia gdy sie  pobrudzą. 
  
Więc koniec lekcji tej poglądowej 
 i juz siodlarni dajemy nogę. 
 Po prawej konie po lewej konie  
idź prosto i sprawdź czy na końcu nie  stoją słonie. 
  
Po drodze policz ile jest boksów, 
 do drzwi wyjściowych _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ zrób kroków.  
 Przejdź przez nie i po prawej stronie, 
zobaczysz  gdzie kąpieli zażywają konie. 
 
Miejsce to myjką jest zwane , 
nie przez  wszystkie konie lubiane. 
A zaraz usłyszysz gołębi gruchanie, 
spójrz w górę na ich zawołanie. 

  
Gołębie pocztowe każą w lewo zwrócić twa głowę 
 i w tym kierunku z 20 kroków zrób połowę. 
 W tym oto próbniku klacz i ogier się spotykają 
 i o nowym koniku "rozmawiają". 
Młody konik zwany jest  _ _ _ _ _ _ _ _ _     
gdy oczka do spania mruży  musi być cisza jak zasiał makiem. 
 
 Przez lewe ramie obrót wykonaj 
I ile kroków sam sie przekonaj. 
 Więc liczyć z Tobą razem zaczynamy, 
na lewo wzdłuż stajni ruszamy i do paszarni wartkim krokiem zmierzamy 
 
 
Jeżeli liczyłeś tak jak my 
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 przed Toba z lewej strony jest _ _ _ _ _ drzwi.           
 Za drzwiami tymi śrutownik często pomrukuje  
posiłek z owsa dla _ _ _ _ szykuje         
 
 
 
Jeżeli koń akurat przed jedzonkiem jest  
na parkur sportowy może  stępem udać się.  
Stęp to najwolniejszy jest chód koni  
wiec bez  wysiłku  go dogonisz. 
  
W kierunku lasu idź przed siebie i rozejrzyj sie uważnie po niebie 
 wiosną _  _  _  _  _  _ buduje wielkie gniazda dla siebie.    
 Ty jednak w lewo za stajnie idź. 
 aby parkur z przeszkodami zobaczyć. 
 
Jeżeli szczęścia będziesz miał trochę 
 zobaczysz konia w pełnym galopie 
a jak ci wyjątkowo dopisze  
przez przeszkodę skokiem sie popisze, 
 

I pokaże Ci  brawurową 
końską jazdę  sportową. 
Za parkurem tym okazałym 
stoi domek mały - chyba w kolorze białym. 
 
 Skręć przez lewe ramię zobaczysz część siedliska 
W nim swoje lokum mają trzy duże stare psiska 
Mają bardzo trudne zadanie 
Bo do nich należy nocne stróżowanie 

 
Przed tobą dom gospodarza 
Z dawien dawana Duroka włodarza 
Ile okiem w tym domostwie - Ty zrób dwakroć więcej kroków 
 a znajdziesz się na rogu największego padoku. 
 
Nasi końscy przyjaciele  
mają się tutaj weselej 
Biegi, skoki i tarzanie 
Czasem także zajeżdżanie 
 
Myślisz może to coś złego  jest zajeżdżanie 
A  to jest młodych konie przyuczanie 
Skieruj się do głównej bramy 
Ozdobionej latarniami 
 
I spacerem wzdłuż padoku 
Ujrzysz konie w pięknym kroku 
Czasem w galopie koń na fula sadzi 

Tylko doświadczony jeździec temu zaradzi 
 
Z lewej strony wrota wielkie 
A za nimi jadło wszelkie 
Myślisz sobie że dla ciebie a to dla koni słoma, siano 
Które najbardziej smakuje im rano 
 
Idźmy dalej w stronę bramy 
Okolicę podziwiamy 
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Tuż przy bramie z lewej strony 
Boksy dla goni wypasiony 
 
Tu mieszkają sami liderzy 
W których właściciel zawsze wierzy 
Pe lewej stronie ściana murowana 
Po prawej padok narowistego konia Romana. 
 
Stań u wrót ogromnej hali 
Gdzie deszcz i śnieg na konie się nie wali 
Tu gdy brzydka pogoda, gdy deszcz czy śnieg pada 
Koń suchym kopytem swe kroki układa 
 
Pod trzecim świetlikiem na wprost wielkiej bramy 
Leży skarb sprytnie przez nas schowany 
Stań przy niej, miej ją za plecami 
Zrób trzynaście kroków - to jest środek hali 
 
Spójrz w górę ciekawością wiedziony 
Znajdziesz tam Skarb upragniony 

 

Jeśli nie znalazłeś Skarbu prosimy o zgłoszenie tego do Opiekuna Wyprawy  

lub do Koordynatora Programu! 

Na innej Wyprawie Skarb na pewno jest! 
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