
Wyprawa Odkrywców 

„Zielone Skarby Żórawiny” 

 

Gdzie to jest? 

Trasa Wyprawy znajduje się na terenie miejscowości Żórawina, w województwie dolnośląskim. Żórawina 

położona jest 15 km na południe od Wrocławia, na malowniczej Równinie Wrocławskiej, nad rzeka Żurawka i 

opływająca wieś od północy rzeka Zalina. Bogata historia tej wsi sięga XII w. Perełka Żórawiny i cennym jej 

zabytkiem jest gotycki obronny kościół pw. Św. Trójcy z polowy XIV w. oraz park podworski.  

Do Żórawiny można dojechać droga wojewódzka nr 395 relacji Wrocław – Strzelin -Ziębice oraz nr 346 relacji 

Oława - Katy Wrocławskie - Środa Śląska albo autostrada A4 – zjazd Wrocław – Wschód. Można również 

dojechać linia kolejowa relacji Wrocław- Praga. 

Jak już dojedziecie do Żórawiny, odszukajcie ul. M. Kopernika, stoi tam budynek Szkoły Podstawowej im. 

Bolesława Chrobrego. Tuz przed nim zaczyna się Nasza Wyprawa. 

 

Tematyka: 

Wyprawa po skarb w Żórawinie umożliwi Wam poznanie gatunków drzew rosnących w pięknym 

przypałacowym parku. Podczas wędrówki Waszym zadaniem jest ułożenie hasła z ukrytych na trasie liter. 

Wyprawę najlepiej odbyć w okresie maj-październik. 

 

Jak szukać skarbu? 

Podczas wędrówki Waszym zadaniem jest ułożenie hasła z ukrytych na trasie liter. Trasa Wyprawy prowadzi po 

parku, wiec nie zapomnij ubrać się stosownie do pogody. Przydatne będzie odpowiedni strój, w tym obuwie. 

Na końcu Wyprawy jest ukryta Skrzynia ze Skarbem! Jak ja znajdziecie, to przybijcie pieczątkę. 

 

Czas przejścia: ok. 45 minut 

 

 
Stojąc we wrotach oświaty, 
Idź na przód w kierunku białej chaty. 
Zatrzymaj swój krok przy robinii akacjowej, akacja zwana, 
Od wieków przez leśników uprawiana. 
Z jej kwiatów te  _  _  _  _  _  _  _ chętnie korzystają, 
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A pszczelarze zdrowy miód wytwarzają. 
Odwróć się w prawo a  _  _  _  _  drobnolistna ujrzysz blisko 
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Oazę spokoju, w zdrowiu pomocna na wszystko. 
Wywary owoców tego  _  _  _  _  _  _ chętnie wypijasz, 
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Szczególnie gdy sił ci ubywa, gdy kaszlesz i kichasz. 
Ścieżka dalszą drogę Ci dobrze wyznaczy 
Idąc nią prosto w lewym kącie nowe drzewo znów zobaczysz.  
 
To wiąz, bo liście ma niespotykane, 
Złożone na pól nigdy nie są dopasowane. 
Mijając po prawej twej stronie białą chatkę, 
Wśród drzew być może usłyszysz sikorkę  _  _  _  _  _  _  _ 
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Nie skręcaj na rogu tej ścieżki parkowej jeszcze 
Ciekawą nowinę Ci za to obwieszczę! 
 
Wytęż wzrok a wśród drzew ujrzysz nagi pień platana klonolistnego 
Którego blask uleczy wędrowca zmęczonego. 
 
Teraz skręć w prawo i idź powoli 
Ten spacer w Żórawinie na pewno cię zadowoli!  
Jeśli jesteś jesienią to ujrzysz być może stadionu boisko 
Gdy inna pora roku możesz odpocząć, bo ławka już blisko. 
 



Posłuchaj tej ciszy i możesz iść dalej, 
Ten spacer przyjemny nie zmęczy Cię  _    _  _  _  _ ! 
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Dojdziesz do drzewa- to buk zwyczajny pochylony, 
W licznym towarzystwie pewnie tez swej zacnej żony? 
 
Zostaw za plecami pochylone _  _  _  _  _  _  _ 
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W stronę wschodu słońca idź a patrz na prawo i lewo ! 
Zielenią piękną pocieszysz swój wzrok 
Dokładnie 30 razy odmierz swój krok 
 
Idąc prosto, spójrz! – krzewy bujnie rosną ! 
Białym kwieciem kwitną wiosną. 
Zaś jesienią widok znakomity 
Czerwonych owoców plon obfity. 
 
Lecz uważajcie przyjaciele! 
Ostrych cierni jest tam wiele. 
Gdy już poznasz wszystkie dane 
Wiesz, że to  _  _  _  _  _  dobrze nam znane 
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Zaś to drzewo obok ? Silny pień kulista korona 
Tu „białodrzewu” rodzinna strona. 
Korowina gładka i szarobiała 
A u podstawy czarna, z dojrzałości swej spękała 
 
Na inne drzewa spogląda z góry 
Zdawałoby się że sięga w chmury. 
Tam gdzie stoją dumne topole. 
Już wiesz uczyłeś się o tym w szkole! 
 
Popatrz przed siebie – obiekt chroniony. 
Wszak woda darem życia jest nieocenionym. 
Tu teren ujścia jest ogrodzony, 
Przed wtargnięciem zabezpieczony. 
 
Na nim tabliczka – ostrzeżenie 
Byś nie naruszał społeczne mienie. 
Czytaj tabliczkę - w trzecim wyrazie litera siódma nastąpi, 
W końcowym haśle piątkę zastąpi. 
 
Gdy już z om zadanie jest wykonane, 
Iść do najbliższej drogi jest Ci dane. 
Idź jednak dalej prosto wędrowcze drogi 
i kieruj się w stronę twardej drogi. 
  

Gdy stopa dotkniesz asfaltu kolego, 
odbij wprawo i odszukaj po tej samej stronie drugie drzewo. 
Jakie to drzewo teraz już wiesz? 
Jeszcze jakiś wskazówek chcesz? 
 
To drzewo gdy kwitnie – czas dojrzałości wyznacza. 
Swe liście jak otwarta dłoń roztacza. 
 
Gdy pod nim staniesz i spojrzysz na ziemie 
Znajdziesz wiele owoców i nasienie. 



Jego owoce kasztanami zwane, 
jesienią przez dzieci często używane. 
 
Lecz to wędrówki Twojej nie koniec ! 
Pójdź drogą – dalej prosto z lewej boisko dobry kierunek to wiedz! 
Staniesz teraz przed wejściem do szkoły 
a prawie już możesz być wesoły. 
 
Policz w drzwiach bramki wszystkie pręty. 
Możesz na palcach dla twojej zachęty. 
Te liczbę 2 razy pomnóż i jeszcze 6 dodaj do tego 
Właśnie tyle zrobisz kroków by dojść do skarbu ukrytego. 
 
A jest ukryty na wprost w drzewie 
W którym jest oko i patrzy na Ciebie! 
To drzewo to _  _  _  _  _  _  _  i do Ciebie wola. 
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Obejdź cyklopa trzy razy dokoła 
 
A za tym drzewem właśnie skarb ukryty! 
Stan za nim popatrz w dół i ….staniesz jak wryty.  
Teraz już sam domyślisz się jak 
Uzupełnić Miejsce na Skarb tak ! 
Wpisz tu łaskawie hasło : _  _  _  _  _  _  _  _  _ 
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Z wielkim trudem zdobyte 
A to co dowiedziałeś się - to są właśnie Twoje skarby - wiedzy nabyte! 
_ 

Jeśli nie znalazłeś Skarbu prosimy o zgłoszenie tego do Opiekuna Wyprawy lub do Koordynatora 

Programu! Na innej Wyprawie Skarb na pewno jest! 

Autorzy: Bożena Bober, Beata Moszonka, Anna Zając, Tomasz Dobosz, Sebastian Lewicki, Karol Szutenbach. 

Elżbieta Skotnicka 

 

Mapa i rysunki: Jakub Józefczuk 

 

Wyprawę przygotowano przez Stowarzyszenie LIDER A4 w ramach projektu „EDUKACJA BLIZEJ 

NATURY” – 

wsparcie inicjatyw edukacyjnych na terenie gmin Św. Katarzyna i Żórawina. 

Projekt współfinansowany przez Unie Europejska w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

CZLOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA 

 

 Miejsce na Skarb 

 


