
Wyprawa Odkrywców 

„FOLWARK W SAMOTWORZE” 

 
Gdzie to jest?  
Samotwór  jest niewielką wsią  na obrzeżu Wrocławia, choć terytorialnie należy już do gminy Kąty Wrocławskie.  
Dojechać tam można samochodem, drogą krajową nr 362 z Wrocławia przez Jerzmanów i Jarnołtów, lub z Kątów 
Wrocławskich przez Stoszyce i Skałkę. Jeździ tam również autobus podmiejski z Wrocławia – linia nr 609 z 
Dworca Świebodzkiego. Wyprawa rozpoczyna się w centrum Samotworu,  z przystanku autobusowego. 
 

Tematyka  
W trakcie Wyprawy obejrzeć można bardzo dobrze zachowane XIX-wieczne zabudowania folwarczne oraz wiernie 
odrestaurowany, klasycystyczny pałac, będący dziełem Carla Gottharda starszego, znanego śląskiego architekta, 
autora m. In. obecnej Galerii BWA i Muzeum Miejskiego we Wrocławiu. 
 

Jak szukać skarbu?  
Szczegółowe informacje na temat zwiedzanego obiektu, jak również wszystkie niezbędne instrukcje dotyczące 
szukania Skarbu zawarte są w poniższych zwrotkach. Należy je bardzo dokładnie czytać i postępować zgodnie ze 
wskazówkami. 
Wyprawa zlokalizowana jest na terenie prywatnym, jej trasa biegnie poprzez ogromne podwórze, wzdłuż 
poszczególnych zabudowań. 
 

Czas przejścia  
ok. 20-30 min. 

 

 
Mając krzyż za plecami 
spójrz na bramę z wieżyczkami 
gdzie herb na środku widnieje,  
zapamiętaj datę, bez niej skarb nie istnieje.  

 
Dodaj cyfry by została jedna:                      _ 
i wejdź do środka, tam zabawa przednia   1 
w lewą stronę śmiało idź 
tam za rogiem wielkie drzwi 
 
piękną stajnię widzisz teraz, 
gdzie klacz znajdziesz i ogiera. 
Policz okna małe, duże 
I odejmij te na górze. _ 
                            2 

Odwróć się przez prawe 

ramię 
I posłuchaj to bajanie: 
Stara pompa w środku stoi, 
Ludzi, konie wszystkich poi. 
 
Robi tak od ponad 200-stu lat 
Bez niej zginąłby każdy kwiat. 
Popatrz dalej, tu na wprost 
Ujrzysz otworów całą moc. 
 
Długi dom gromadzi tam 
ludzi i żywności kram. 
Zboże, warzywa i siano 
Mieszkańcom folwarku stąd dawano. 

 
Na końcu tajemniczy mur, 
Skrywał w sobie warzyw sznur. 
Teraz tam mieszkają strażnicy groźni, 
Kiedy podejdziesz musisz być ostrożny. 



 
Policz bacznie, bo to ważne, 
Ile w bramie sztachet jest żelaznych. _  
Miń zarośla z lewej strony,                3 
znajdź latarnie zawieszone. 
 
Budynek długi i okazały, 
dawniej świnie w nim mieszkały. 
Teraz gospodarzy mieszkania 
zapraszają wszystkich do pałacu zwiedzania. 
 
Kiedy dzielnie zmierzasz tam, 
płaczące drzewa mijasz sam. 
Studnia między nimi się schowała 
i wodę tym roślinom użyczyła. 

 
Wszystko to otacza jałowców krąg, 
policz je na palcach obu rąk:                         _ _ 
Stań przed pałacem prawdziwym i pięknym, 4 
jego właściciel był człekiem majętnym. 
 
Dbał o mieszkańców Samotworu, 
którzy osiedli wokół dworu. 
Projektantem budynku był architekt znany, 
ten sam, który stworzył brandenburską bramę.  
 
Jeśli będziesz mądry i oko masz bystre, 
to na prawo od pałacu znajdziesz drzewo jasne, 

rozłożyste. 
Chociaż bez kory, wcale nie jest chore, 
i drogę do skarbu wskazać Ci skore. 
 
Przytul się plecami z tyłu do drzewa, 
słuchając jak ono śpiewa. 
Zsumuj wszystkie liczby zebrane, _ + _ + _ + _ = _ _ x _ = 
pomnóż przez ilość platanów:    1     2     3     4    
 
W kierunku brata zrób tiptopów tyle:  
skarb w wielkiej jamie znajdziesz za chwile. 
 
BRAWO! BRAWO! Jesteś już u celu, 
otwórz skrzynię skarbów drogi przyjacielu. 
Przybij swą pieczęć lub opisz wrażenia 
schowaj z powrotem – na kolejnej wyprawie 
DO ZOBACZENIA! 

 

Opracowanie: Małgorzata Gierak, Irena Karp, Agnieszka Przeździęk, Katarzyna Sowińska, Agnieszka , 

Wilisowska, Alexander Watin, Dorota Bieniarz 

Konsultacje: Krzysztof Szustka 

Opiekun Wyprawy: Aleksander Watin – kom. XXX XXXXXX 

Rysunki: Zuzanna i Maja Żabińskie 
 

Wyprawę przygotowano przez  Stowarzyszenie LIDER A4 w ramach projektu „EDUKACJA BLIŻEJ NATURY” 

– wsparcie inicjatyw edukacyjnych na terenie gmin Św. Katarzyna i Żórawina. 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA 

 

Miejsce na Skarb 


