
Opiekun questu: Punkt Informacji Turystycznej, tel. 746 370 167
Konsultacje: Krzysztof Szustka – trener Questingu
Przygotowanie i realizacja: Fundacja „CALAMITA”

Więcej informacji o Quesingu można znaleźć na stronach www.questy.com.pl

Jak już dobrze zapoznałeś się z wystawą
Pora kończyć z naszą ogrodową zabawą
Wyjdź z kościoła i podejdź do zamkowej kasy
Pomału, spokojnie - uważaj na obcasy

Litery przez Ciebie w ogrodach zbierane
Teraz zostaną dobrze wykorzystane
Tworzą one hasło - imię pewnego Pana
Dzięki niemu z zachwytu krzyczała niejedna dama

Która chodząc po ogrodach i przepięknych tarasach
Zachwycała się nimi na swoich obcasach
Bo to mowa o dawnym Księciu – wielkim Panu
Na jego zlecenie ogród ten był urządzany

Hasło powiedz będącej tam osobie
A na pewno ona nie zapomni o Tobie
Pieczęć odbij ku pamięci przygody z ogrodami
I często wracaj do nich swoimi wspomnieniami

Takich pięknych miejsc jest więcej w Ząbkowickiej Krainie
Jak tylko pozwolisz, czas w nich Ci dobrze minie
Zapytaj o inne questy - edukacyjne gry
Szukając skarbu, zabawisz się na nich i Ty
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 ↓  MIEJSCE NA SKARB

Podobno 30 m strumień szedł do góry
Tak wysoko, prawie w chmury
Dziś fontanna jest też tak samo wysoka
Jednak wyższa, bo to już nowa epoka

Przy fontannie czerwony budynek położony
Prawda, że piękny – bądź nim zachwycony!
Na nim tablica półtora wieku temu wmurowana
Oglądała ją niejedna pałacowa dama

Zadanie przed Tobą nie jest takie trudne 
Szóstą literę spisz – to nie takie żmudne
A na krańcu budynku z lewej strony
Też pewien napis tam jest zamieszczony

Tylko on już tak z dzisiejszej epoki
Spisz podwójną literę trzymając się pod boki
I dalej w drogę ścieżką pałacową
Staw z lewej a Ty noga za nogą

Po kilkudziesięciu krokach z prawej strony
Kamienna budowla Ci się wyłoni
To dół fontanny, fragment tarasu 
Która przetrwała tu tyle czasu

Z niego piękny widok na rzekę się rozciąga
Czy słońce świeci czy burza nadciąga
W tym celu właśnie tarasy przy zamku zbudowano
By z każdego inny widok podziwiano

Dalej do przodu i przed mostem na lewo 
Tablica piękna stoi – powie Ci coś ciekawego
Poczytaj uważnie o pomyśle nowym
Związanym z tym parkiem krajobrazowym

Z nazwy parku, pierwsza litera 
Na szóstym miejscu w haśle się zawiera
Dalej drogą tak jak strzałka na pałac kieruje
Jeszcze trochę zabawy, a nie pożałujesz

Kościół zobaczysz, wejdź przez boczne drzwi
Zobacz, jak pięknie słońce w środku lśni
Teraz tu wystawa jest postawiona
Poczytaj uważnie, mina Twa będzie zadowolona

Znajdź tablicę, która mówi o ogrodach 
Obrazując zdjęciami i tekstami w wywodach
Jest tam też informacja o autorze naszego ogrodu
poszukaj jego nazwiska, nie zrób mi zawodu

On w tamtych czasach był dyrektorem
Ogrodów Królestwa Pruskiego – wielkim mentorem
Pierwsza litera z nazwiska projektanta
W Twym haśle pięknie może być zawarta 

OGRODY W KAMIEŃCU 
ZĄBKOWICKIM
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ZDOBĄDŹ TYTUŁ WIELKIEGO ODKRYWCY
Jeśli chcesz zdobyć tytuł „WIELKIEGO ODKRYWCY ZIEMI ZĄBKOWICKIEJ” odwiedź do 

końca września 2014 roku min. CZTERY RÓŻNE QUESTY - Wyprawy Odkrywców i zbierz 
na potwierdzenie pieczęcie.

Wśród „Wielkich Odkrywców" rozlosujemy atrakcyjne upominki oraz nagrodę główną 
TABLET! Więcej informacji www.qwsi.pl

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie współfi nansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013, oś IV LEADER, działanie 431 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, 
nabywanie umiejętności i aktywizacja”. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.



          → Gdzie to jest?
Kamieniec Ząbkowicki położony jest w Powiecie Ząbkowic-
kim. Dojechać tu można drogą nr 382 w kierunku Paczkowa. 
Quest rozpoczyna się przy wyjściu z Pałacu. Tuż przy wielkich 
schodach. Najlepiej Quest przechodzić w godz. 10.00 -17.00 
Część trasy prowadzi po  drodze leśnej. Dostosuj ubranie i buty 
do terenu.

           → Tematyka
Wyprawa przedstawi Ci piękne założenie ogrodowo- parkowe  
ulokowane przy Pałacu w Kamieńcu Ząbkowickim. Dowiesz 
się o jego historii i ciekawych wątkach oraz na własne oczy 
przekonasz się o pięknie tego miejsca.

           → Jak szukać skarbu?
Uważnie czytaj wskazówki zawarte w Karcie Wyprawy. Twoim 
zadaniem będzie znalezienie liter ukrytych w ogrodach i po-
śród ścieżek parkowych. Zebrane litery umożliwią Ci dotarcie 
do skarbu. Udanej zabawy!

           → Czas przejścia: 50 minutCzas przejścia: 50 minutCzas przejścia: 50 minut

Tu także pięknie pałac jest oświetlony
A przy nim amfi teatr został postawiony
Tutaj przed latami sztuki były pokazywane
I aktorstwo sowicie oklaskami nagradzane

Wracaj do kamienia ze strzałką na boku
I w lewo pilnuj równego kroku
Zaraz przed Tobą kolejne rozdroże
Kto teraz Ci drogę wybrać pomoże?

Najpierw znajdź kamień na środku postawiony
Ostatnia z niego litera – skarb masz przybliżony
Na tę literę też jest początek wyrazu krótkiego
Który co 12 miesięcy Cię postarza kolego

Wybór Twój niech padnie na prawą drogę
I tam wyciągaj swoją mocną nogę
Trasa teraz wić będzie się rożnymi zakolami
Podziwiaj park, zachwycaj się widokami

Wokół parku altany różne stały
Do których dworki często chadzały
Fontany, mostki i schody z rzeźbami
Trafi ały tam wszystkie wolnymi krokami

Na samym dole, jak dojdziesz do skrzyżowania
Idź w lewo - nie ma tu zastanawiania
Na kolejnym skrzyżowaniu niech skarpa Cię prowadzi
Iść prawo drogą Ci nie zawadzi

Zaraz staw piękny ukaże Ci się z przodu
Spokojnie, nie będzie żadnego zawodu
Na środku niego ogromna fontanna stoi
co dzień od południa jej widok Cię uspokoi

Ta fontanna tu od wieku ponad działa
W dzień i w nocy jest bardzo wspaniała
Kiedyś z górnych zbiorników woda w dół szła
Tak wysoko, gdzie nie doskoczy żadna pchła

Witamy Cię przy Pałacu u stóp schodów 
Dziś już miałeś wiele historycznych wywodów
Teraz zapraszamy poza pałacowe mury
Które od góry przysłaniają ładne chmury

A pod chmurami jest mnóstwo zieleni
I w słońcu, w wodzie, świat się cały mieni
Dzisiejsza przygoda będzie z zielenią związana
A woda tu szumiała od samego rana

Na wprost schodów budowla wspaniała
To fontanna, którą Marianna bardzo uwielbiała
To ona właśnie jako pierwsza z szeregu
Witała gości stojąc dumnie z brzegu

Bo tu właśnie kiedyś przed latami
Goście przyjeżdżali swoimi powozami
Wprawieni w zachwyt szli na pałacowe pokoje
W których przebywali czasami i nie we dwoje

Po każdym balu goście szli na przechadzkę
I siadali w parku na niejednej ławce
Park miał ze sto hektarów
Pomyśl, ile w nim żyło komarów

Patrząc na fontannę ruszaj, w lewo ścieżką do góry
Niech Cię prowadzą pałacowe mury
Szukaj wejścia do zamku - bocznego
A tam dowiesz się coś ciekawego

Pierwsze zadanie przed Tobą brachu
Skup się, a nie najesz się strachu
Znajdź tabliczkę z piaskowca zrobioną
Możesz mieć minę ucieszoną

Z ostatniego wyrazu weź teraz śmiało
Ósmą literę od prawej – a będzie się działo
Wróć na drogę z łupka wykonaną przed laty
Do góry, dalej podziwiając drzewa i kwiaty

Niech Cię zatrzyma tabliczka na rozdrożu 
A kolejne litery masz jak na widelcu i nożu
Znajdź literę, która podwójnie występuje
Wpisz do kratki obok, a nie pożałujesz

Weź jeszcze teraz, tak od razu 
Wysoką literę ze środka wyrazu 
Do góry, w lewo idź śmiało
Tam coś z wodą będzie się działo

Tu właśnie zobaczysz wodne urządzenia
Zrobione specjalnie, a nie od niechcenia
W nich woda jest zbierana, a praca to żmudna
By fontanna mogła na dole tryskać od południa
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