
WYPRAWA ODKRYWCÓW 

„Magnicka wyprawa po świecie koni” 
WERSJA ROBOCZA z dnia 20.06.2010 

GDZIE TO JEST? 
Magnice - niewielka miejscowość leżąca na południe od Wrocławia, 
w gminie Kobierzyce, na Dolnym Śląsku. Oddalona16 km od 
centrum Wrocławia przy drodze nr 8. Samochodem, z centrum 
Wrocławia najlepiej dotrzeć, kierując się na południe - ulicą 
Powstańców Śląskich, dalej Karkonoską a następnie ok. 10 km 
drogą nr 8 w stronę Kudowy. Do Magnic, z głównej drogi skieruje 
nas drogowskaz w lewo. Jeżeli nie chcemy jechać samochodem 
możemy skorzystać aż z czterech linii autobusowych komunikacji 
gminnej firmy SEVIBUS – 862 z wrocławskiego dworca 
autobusowego przy ul. Suchej, w każdy dzień tygodnia, 872 z pętli 
znajdującej się na Wrocławskich Krzykach również w każdy dzień 
tygodnia, autobusy linii nr 852 i 892 także zaczynające swą trasę na 
Wrocławskich Krzykach tylko w dni robocze. Wyprawa przebiega po 
Ośrodku Jeździeckim „Batanka”, który znajduje się na końcu wsi Magnice, za cmentarzem. Wyprawę należy zacząć przy 
wejściu do Ośrodka Jeździeckiego. 

TEMATYKA:  
Wyprawa zapozna Cie z Ośrodkiem Jeździeckim „Batanka” w Magnicach. Dowiesz się również o wielu 
ciekawych rzeczy nt. koni i ich życia w stajni.  
JAK SZUKAĆ SKARBU?  
Wyprawę można przechodzić przez cały rok w godzinach otwarcia Ośrodka. Należy uważnie czytać wskazówki i 
wykonywać zawarte w niej polecenia. Jeśli będziesz uważny to na pewno znajdziesz SKARB. Życzymy udanej 
Wyprawy! 
CZAS PRZEJŚCIA: 30 minut 
 

 

Stań przed furtką 11, 
a przygoda wnet się zacznie. 
Gdy przekroczysz to skręć w lewo, 
ujrzysz stare ścięte drzewo. 
A za drzewem jest już stajnia 
dla koników przechowalnia. 
 
Wejdź tam śmiało, spojrzyj w lewo 
to dla jeźdźca mój kolego, 
pomieszczenie jest wygodne,  
aby zmienił buty, spodnie. 

 

Przejdź 5 kroków popatrz w lewo, 
tu paszarnia jest kolego. 
Tu mieszają smakołyki, 
aby zdrowe były koniki. 
 
Naprzeciwko jest siodlarnia,  
która sprzęt jeździecki zgarnia. 
Są tu siodła, ogłowia i baciki, 
Z którymi jazda daje wyniki. 
 



 
Dalej boksy się znajdują, 
w których konie pomieszkują. 
Patrz na boksu drzwiczki. 
 Tam odnajdziesz imienne tabliczki. 
 
Każda pierwsza końskiego imienia litera, 
to spadek od żeńskiego rodziciela. 
A poniżej jest jadłospis, 
co koń lubi, o co prosi.  
 
Gdy opuścisz już stajenkę, 
wtedy podnieś lewą rękę. 
A zobaczysz takie cudo, 
które myje końskie udo. 
 
Druga ręka obrażona, 
więc w tę stronę się przekonaj. 
Idziesz w prawo kroków parę, 
to co ujrzysz to daj wiarę. 
 

Karuzela jest przed tobą, 
konie mięśnie tu wyrobią. 
Chodzą długo i wytrwale 
 dlatego nie chorują wcale. 
 
Jeździec z boku leniuchuje  
i swe konie obserwuje. 
Na kolorowe słupy się skieruj, 
za nimi w prawo do wielkich wrót maszeruj. 
 
Tutaj właśnie jest obora, 
gdzie się kręci ptaków sfora. 
Bo tam pyszne leży sianko 
i ziarenko na śniadanko 

 
Oraz słoma do ścielenia  
dla koników do leżenia. 
Stojąc na wprost do obory 
Skręcić 90 stopni w lewo bądź skory 
 
Idź przez 50 kroków aleją 
Tu konie z jeźdźcami szaleją. 
Na parkurze galopują, 
Przez przeszkody przeskakują. 
 
Pokonują koperty, stacjonaty, oksery, 
A także trudniejsze dżokery. 
A to wszystko potrzebne po to 
By w przyszłości zdobyć olimpijskie złoto. 
 
 



 
Po wysiłku konie stępują, 
do mycia na myjce się szykują. 
Jeździec konia po nogach chlapie, 
dzięki czemu koń kontuzji nie łapie. 
 
A teraz podreptaj wzdłuż płotu, 
tu koń jest puszczany na padoku. 
To takie miejsce gdzie koń radośnie hasa 
I w ciągu dnia swobodnie wypasa. 
 
Rusz dalej przed siebie, wśród krzaków lonżownik odnajdziesz 
Gdy zechcesz trenować, tu właśnie uczyć się zaczniesz. 
Mój drogi przyjacielu jesteś już u celu, 
W tym miejscu skarbu szukało już wielu. 
 
Popatrz na mur z cegieł wykonany, 
Wśród nich skarb jest dobrze schowany. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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Propozycje tytułu Wyprawy: 

1. Magiczna przygoda z Batanką. 
2. Śladem magnickich jeźdźców. 
3. Końska przygoda w Magnicy. 
4. Magnica, Batanka i wyprawa po skarb. 

5. Magnickie eskapady z koniem Batanką. 

Miejsce na Skarb 

http://www.zielonaakcja.pl/

