
Tematyka:
Wyprawa zapozna Cię z bogatą historią Zamku w Dobroszycach. 
Przez setki lat różni właściciele władali tym  zamkiem oraz z wieku na 
wiek zmieniał on swój wygląd oraz swoją funkcję. W chwili obecnej  
ma swoich dobrych właścicieli i nawet można w nim noc spędzić  
w pięknym pokoju. Zapraszamy na Wyprawę!

Czas przejścia: 
15 min.

Gdzie to jest?
Dobroszyce położona są w województwie dolnośląskim, w powiecie 
oleśnickim, w gminie Dobroszyce. Dojechać tu można  do nas drogą 
S8 Wrocław -Warszawa w stronę Trzebnicy i po 6 -ciu kilometrach są 
Dobroszyce. Dla osób, które przyjadą z drugiej strony - Dobroszyce 
leżą też pomiędzy Oleśnicą a Trzebnicą. Wyprawę należy zacząć  
z parkingu przy Zamku w Dobroszycach.

Dzieje  
zamku  
w Dobroszycach

Cztery setki lat temu, ceniąc nadobność natury,
Wirtemberg go zasadził, by ozdobić zamku mury.

Idź na początek wędrówki,
używaj mądrej swej główki.
Podejdź do drzwi, Gościu miły,
prawą kolumnę liczby zdobiły.

Pierwsze dwie cyfry wpisz tutaj, Kolego. 
to czwarta liczba do Skarbu naszego.
Piąta to dwie ostatnie cyferki,
wpisz to uważnie, a będziesz wielki.  

Idź na godzinę, którą czwarta cyfra wskazuje,
pomyśl uważnie, bo Ci nie podaruje.
Zrób kroków dokładnie tyle już,
co piąta liczba – a skarb tuż, tuż.

Miejsce na Skarb

Więcej informacji o Wyprawach na stronach 
www.Questy.com.pl  

Stojąc przy kamieniu,
rusz swą głową, Leniu.
Pomnóż cyfrę trzecią i drugą,
przed sobą masz drogę niedługą.

Szybko zapisz wynik z boku
i na wschód idź tyle kroków,        x      =
gdzie napis wyryty w leżącym kamieniu,
następnie skieruj się ku zagłębieniu.
Szukaj Skarbu do upadłego,
na pewno Ci się uda, Kolego.

Teksty: Uczestnicy warsztatów z dnia 20.08.2012 r tj. Urszula M., 
Marlena P., Zuzanna C., Daria G., Violetta T., Adam T., Dorota D.P.

Rysunki i mapa: Paweł Piotrowski

Opiekun Wyprawy: Adam Traczyk – tel. 663 335 225

Konsultacje:  Krzysztof Szustka – trener Questingu

Jak szukać skarbu?
Podczas Wyprawy należy szukać „cyfr”, które pomogą Ci dotrzeć 
do Skarbu. Aby rozwiązać hasło, trzeba pozbierać wszystkie litery 
i ułożyć z nich hasło. Gdy znajdziesz skrzynię ze Skarbem, podziel 
się wrażeniami w Księdze Wyprawy, a pieczęć odbij na swojej karcie  
jako dowód ukończenia szlaku. Odłóż skrzynię na miejsce dla  
innych Odkrywców.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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Ulotka współfinansowana 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 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.



Witamy w Dobroszycach, pięknej miejscowości, 
która otworem stoi dla wszystkich miłych gości.
Wcześniej Dobroszyce pięknym miastem były,
ale tamte czasy dawno się skończyły.

Wyprawę zacznij przy wejściu do Zamku,
szykuj się do wielkiej przygody, Bratanku!
Andreas von Heugel ten Zamek zbudował
i ponad pół wieku w nim godnie panował.

Stojąc przodem do wejścia głównego,
skręć w lewo, mój miły Kolego.
Zrób kroków trzydzieści do przodu,
i nie marudź z byle powodu.

Gdy spojrzysz oczyma wyobraźni Gościu,
pomiędzy drzewami ujrzysz dawny kościół.
Jaśnie Pani w bucikach do niego chodziła,
droga z Zamku krużgankiem prosto prowadziła.

Na rogu przy oknie numerek się mieści
i nie jest to wcale numer trzydzieści.
Zsumuj dwie cyfry bardzo dokładnie
i wpisz je teraz obok przykładnie. 

Stań teraz pośrodku wschodniej pałacu strony, 
Rozejrzyj się wokół i nie bądź zdziwiony.

Wieża obronną funkcję pełniła,
W swoim środku rycerzy chroniła.
Przez małe okienka w przypadku ataku,
Napastnikowi dawali łupnia, mój Brachu.

Policz teraz ściany w górnej części wieży
i wpisz je obok – nikt Ci nie uwierzy. 
Rzadko taki widok jest dziś spotykany, 
aby dawny układ był tak zachowany.

Idź dalej przed siebie,
stań przy krzywym drzewie.
Podobne jest ono niezwykle do procy,
co z niej zbójnicy strzelali w dzień i w nocy.

Zamek był onegdaj siedzibą zbójców wielkich,
co grabili w okolicy majątek wszelki.
Nazwisko Czirn było z trwogą wymawiane,
a włości przez kupców z daleka omijane.

Poszukaj na ogień miejsca podmurowanego, 
stamtąd patrz na mury dworu obronnego 
Policz pod dachem okna poziome,
a kolejne zadanie będzie zaliczone. 

Rozejrzyj się wokół bardzo dokładnie,
a zdobienie zobaczysz całkiem ładne.
Użyj tutaj swojej mądrej głowy,
a w mig rozpoznasz styl renesansowy.

Pięć wieków temu była kurtynowa ściana, 
przez nią kiedyś prowadziła główna brama.
W środku zamczyska dziedziniec był duży, 
na który zjeżdżali goście z podróży.

Na zachód skieruj teraz swoje stopy,
bo zaraz Cię mogą oblać zimne poty.
Za rogiem poszukaj studni okrągłej,
nie zaglądaj do niej, bo Cię Zło wciągnie.

Gdy wytrzeszczysz gały,
ujrzysz płotek mały.
Wokół pomnika przyrody,
którym jest cis już niemłody.
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