
 

Kiedy trzy lampy miniesz kolego 
Obróć swą głowę teraz na lewo 
Zobacz budynek czerwony tam stoi 
To klasztor pobożnych Szarytek, mili moi 
 
Na krzyżu drewnianym napis widnieje   
Spisz trzecią literę, zanim kur zapieje        4 
Siostry zakonne dziatwę pod opieką miały 
Każdemu one chętnie pomagały 
 
Historia do nich po latach wróciła 
Świetlica środowiskowa w murach zagościła 
Mijaj prędko domek niski i długi 
Tutaj po deszczach spływają wód strugi 
 
Po 145-krokach marszu spokojnego 
Wypatruj zbiornika przeciwpożarowego 
Niech Ci nie zrzednie minka 
Gdy pojawi się energetyczna skrzynka 
 
Nie przegap R-3076 numeru 
Bo zostaniesz tu dziś bez steru 
Ukryta wskazówka w pierwszym słowie 
Zaraz hasło Ci podpowie            _          _ _ _ _ 
         1 
Szukaj dalej domu z kogutem na dachu 
Uważaj, aby nie było obciachu 
Idąc Wzdłuż żywopłotu długiego 
Mijasz aptekę i „ośrodek zdrowia pożądanego” 

Przechodząc obok 36 wzrok unieś ku górze 
Tylko pamiętaj, ostrożnie po murze! 
Tam pozostały ozdoby dachu drewniane. 
Na szczęście dla przechodniów nie ołowiane   

 
 
 
 
 
 
 
 

Pracował tu LISTONOSZ z wielką radością 
Który żył w zgodzie z miejscową ludnością 
Dalej do Poczty Polskiej idź śmiało 
Wiele się zaraz tu będzie działo 
 

Znajdź napis „Pocztowy Bank” na szyldzie  B2 
A duża kasa do Ciebie przyjdzie 
Nie marudź i nie mitręż  czasu 
Bo nadszedł kres Twego ambarasu 
 

W Karczmie Katarzyna się zrelaksujesz 
KARCZMARZA dań wiele zasmakujesz 
Litery zebrane obok wpisz śmiało 
Aby oczekiwane hasło powstało 
 

     1    2     3    4     5 
Powiedz to słowo karczmarzowi  
A on pieczęcią Twą kartę ozdobi. 
Tak kiedyś na karczmę mówiono 
i do niej na piwko często chodzono. 
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DAWNE  
ZAWODY W 
ŚWIĘTEJ 
KATARZYNIE  
 
Gdzie to jest?  
Miejscowość w gminie Siechnice, druga stacja 
kolejowa na trasie Wrocław – Opole, położona 
pomiędzy Żernikami Wrocławskimi a Siechnicami. 
Dojechać tu można z Wrocławia DK 94 w kierunku 
Oławy. W Siechnicach należy skręcić w prawo na 
Świętą Katarzynę. 
 
Tematyka 
Wyprawa zapozna Cię z historiami ponad 100–
letnich budynków, w których mieszkali i pracowali 
przedstawiciele różnych zawodów w Świętej 
Katarzynie. 
 
Jak szukać skarbu 
Podczas Wyprawy należy uważnie czytać 
wskazówki zawarte w karcie Wyprawy. Twoim 
zadaniem będzie zebranie liter i wpisanie ich do 
karty Wyprawy. Będą one przydatne w znalezieniu 
Skarbu. Życzymy udanej Wyprawy! 

 

                                    `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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Podróżniku miły na początku swej drogi 
Na stacji w Św. Katarzynie postawisz swe nogi 
Na dworu powita Cię stary KOLEJARZ 
On tutaj codziennie pełni straż 
 

Często wesoło sobie pogwizduje 
I ruchem pociągu sprawnie kieruje 
Z przodu masz dworzec z tylu studnie i drzewo 
Szukając starych zawodów kieruj się w lewo 
 
Na pierwszej tabliczce po prawej stronie 
Napisy biją w Twe mądre skronie 
Pod autobusem trzecia litera 
Do Twego skarbu drogę otwiera          5  
 
Idź prosto przed siebie do głównej ulicy 
By nie zabłądzić, kieruj się ku lewicy 
Między brzozami domek wiekowy 
Przychodził tu kiedyś człowiek „niezdrowy” 
 

W białym fartuchu za kontuarem 
Leki sprzedawał ludziom z umiarem 
APTEKARZ bardzo był poważany 
Przez mieszkańców doceniany 
 

Miksturę robił na zamówienie 
Gwarancją było rychłe uzdrowienie 
Dalej przed siebie maszeruj turysto 
Przy drugim słupie spotkasz się z artystą 
 

MALARZE od wieków tu pracowali 
Ważne chwile na płótnach uwieczniali 
Galeria w tym domu się znajduje 
I wszystkich swą sztuką oczarowuje 
 

Baz cienia grymasu drogą umęczony 
Maszeruj prosto, a będziesz zadowolony 
Po setce kroków, znużony liczeniem 
Odpocznij na ławce, pod wiaty cieniem 
 

 
Gdy coś przekąsisz i wodą popijesz 
Wstań szybko a wnet ożyjesz 
Zmierzaj na szlak wędrowcze drogi 
Do Domu Bożego kieruj swe nogi 
 
Za przystankiem przy trzecim domu  
Wpisz literę nie mówiąc nikomu 
Żółta tabliczka mocno umocowana 
A z niej sąsiadka „S” ma być zabrana       3 
 
Dalej prosto, szukaj kościoła 
Gdzie DUCHOWNY na modlitwę woła 
Otacza opieką w niedzielę i święta 
Każda duszyczka chodzi uśmiechnięta 
 
Stań przodem do bram świątyni             
Kolejna litera zdobywcą Cię uczyni    6 
W najdłuższym wyrazie jako druga stoi 
A w haśle jest ostatnia – i się nie boi 
 
Tu połowa Twojej wędrówki 
Idź dalej  do wielkiej krzyżówki 
Gdy dotrzesz do przejścia dla pieszych 
Róg CELNIKA Twe oczy ucieszy 
 
Celnik na szlaku myto pobierał 
A po zapłacie szlaban otwierał 
Taka to była jego praca 
Do której myślami często powraca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Odwróć się w prawo i czyń starania 
Stojąc plecami do skrzyżowania 
Odszukaj bramę z nr osiemdziesiąt sześć 
Wejdź do środka – oddaj witrażowi cześć 
 
Za bramą wisi Perl’a – MISTRZA budowlanego znak 
Który swój dom oznaczył właśnie tak 
Ruszaj dalej przemiły kolego 
Zatrzymaj się obok sklepu mięsnego 
 
Gdzie wielka miłość się zdarzyła 
I córkę rzeźnika mocno naznaczyła  
W CZELADNIKU ona się  zakochała 
Jednak innego później wybrała 
 
Każdy majster w swoim fachu 
Czeladnika uczył kunsztu brachu 
Gdy on  dobrze sztukę opanował  
To do egzaminu przystępował 
 
Przed Tobą Gminne Centrum Kultury 
Które ma piękne różowe mury 
Drzewiej na szklanej podłodze hulano 
I smaczne golonki KARCZMARZA pożerano 
 

 

 

 

 

 


