
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Witaj w Pałacu w Jankowicach 
On pięknem swoim zachwyca 
I historię ma   ciekawą 
Poznasz ją dobrze wraz z nasz zabawą 
Skorzystaj więc z tych podpowiedzi 
A wszystko dokładnie zwiedzisz  
Pełne są wspomnień mury i ściany  
Tajemnic magicznych i legend nieznanych 
Budynek w stylu klasycyzmu romantycznego 
Jest najstarszym na terenie województwa 
wielkopolskiego   
Wygląd Pałacu przez wieki zmieniany  
Za czasów Larsa Engestrӧma był rozbudowany 
Nowoczesna forma, lecz i klasyczna  
Taka była rodziny wizja idylliczna, 
A całość miłosna historia otula  
Rozalii Chłapowskiej i posła szwedzkiego króla 
Małżeńska przysięga związała tych dwoje 
Skończyły się Larsa miłosne podboje. 

Zajrzyj do środka lecz miej otwarte oczy  
Bo czarny krokodyl w Twoją stronę kroczy 
Zastygł w bezruchu i w milczeniu czeka 
Przemówi dopiero pod ręką człowieka  
Gdy przekroczysz drzwi wejściowe 
Skieruj na lewo swój wzrok i głowę  
Co widzisz: 

Zejdź po schodach ostrożnie i zwiedzaj wystawy 
Tu co chwilę jest zmiana i nastrój ciekawy. 
Zlicz sale w podziemiach, ile ich widziałeś:  

Z historii Pałacu wiele wynika  
Skorzystaj z opowieści AUDIOprzewonika  

www.palacjankowice.pl/audioprzewodnik.html 

 (jeśli nie masz dostępu do Internetu 
 w swoim telefonie, wypożycz głośnik 
 z AUDIOprzewodnikiem w biurze  
przy wejściu do pałacu). 

Po wysłuchaniu przyznaj się śmiało  
ile zapamiętać Ci się udało ? 
Odpowiedz proszę: 
tu gdzie dzisiaj jest sala koncertowa  
Za czasów Rodziny Kwileckich była sala 

Kieruj się teraz do wyjścia głównego  
Przygody to nie koniec, nie bój się tego  
Spójrz na budynek, jak się prezentuje 
Ale czujesz to może ? Ktoś Cię obserwuje. 
Przypatruj się uważnie policz wszystkie twarze 
Spacer wokół Pałacu niezbędny się okaże 

Ile jest twarzy na budynku pałacu: 

Teraz już znasz inspirację 
    i symbol LOGO  

 Pałacu Jankowice 

Kto wokół pałacu pełen krąg zatoczy   
Chętnie, by odetchnąć ku ławeczce kroczy  
Kierunek to słuszny, masz na pewno rację  
Lecz zamiast przesiadywać przestudiuj informację, 
Na stojącej tablicy znajdziesz podpowiedzi  
Skupić należy się na narracji, 
Lecz nie zapomnij o ilustracji,  
teraz w stronę stawu podążaj śmiało 
ważne by z obrazka coś w pamięci pozostało 
Idź wzdłuż ścieżki przy Pałacu, tu  kamyk, tam drzewo 
zdążaj w przeciwnym kierunku od parku linowego 

Tam stawu wód lśniących widok zachwyca  
Lecz mroczna spoczęła na wyspie tajemnica. 
Smutne historii poruszyć trzeba wątki  
Hrabina Kwilecka złożyła tu szczątki 
Ulubieńca swego miała  
Bardzo go pielęgnowała  
życia jego nadszedł kres 
pochowany został pies. 

Idź prosto przed siebie i stąpaj roztropnie 
Przystań kiedy ujrzysz marmurowe stopnie  
Nie należy szybko kroczyć żeby czegoś nie przeoczyć 
POPATRZ W GÓRĘ -  jak się mieni 
Jak rozkwita w tej przestrzeni  
Chociaż ziemi nie dotyka, choć ogrodnik go unika 
Kwitnie tutaj nieprzerwanie 
Długie przed nim panowanie  
Nad sobą masz: 
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Wszystko wokoło kusi tajemnicą  
Ale ty w lewo skieruj swe lico  
Kto jasne drzwiczki na drodze napotka 
Niech bez wahania wejdzie do środka 
Tutaj historia nisko się kłania  
Twardowski zaprasza do swego mieszkania 
Niegdyś ród cały zamieszkiwał dwór  
Dziś tylko piwnic XVII wieczny ostał się mur 
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Gdy ukaże Ci się widok z tablicy, ze zdjęcia 
Wpadniesz w kolejnej historii objęcia, 
Siadając na ławce przy stole drewnianym 
Ciesz się widokiem przyrody wspaniałym 

Spójrz! Sam nie siedzisz !  wytęż wzrok 
Poszukaj ryciny, popatrz, wokół, w bok 
Przy naszym stawie gość zacny bywał  
Czy ktoś odpowie jak się nazywał ? 
Lubił zapatrzeć się w toń lśniącej wody  
Romantyk, poeta, Wieszcz Narodowy  

 A = 1,  B = 2,  C = 3, itd. 

Twój skarb przy ściętym pniu się znajduje, 

Jeśli  go znalazłeś – serdecznie gratuluję  
Teraz otwórz kłódkę z szyfru pomocą 
Niechaj Cię wszyscy za to ozłocą!  

Szyfr to również data – ważna- wyjątkowa  

Prze d Tobą wędrówką i trasa całkiem nowa, 
Obejdź staw, i stań dumnie  

Przy  pałacowej wejściowej kolumnie  
By przy wejściu do Pałacu tablica Tobie objaśniła  

Co z agadka Questu skryła   
Zapraszamy do przedstawienia pracownikowi Pałacu 
w biurze przy wejściu rozwiązanego Questa 
Czeka tam na Ciebie niespodzianka.
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Podążaj ścieżką, gdy będziesz przy stawie  
Nie wahaj się idź dalej, u celu jesteś prawie, 

Zob aczysz tam drzewo, które odpoczywa 
I ono w swym środku magiczną skrzynie skrywa, 

Kluc z choć o tym nie wiesz,  
   masz już w swoich rękach! 

Que st ten rozszyfrować to żadna udręka 

Z zag adek rozwiązanych wpisz teraz litery 
Zobacz jak z liter otrzymasz cyfry cztery!  

4 3 2 1 

   Zespół Pałacowo-Parkowy Jankowice 
   w Gminie Tarnowo Podgórne 

Czym jest QUEST i jak szukać skarbu: 

- gra polega na uważnym czytaniu wskazówek
zamieszczonych w queście. Twoim zadaniem
będzie rozwiazywanie zagadek i wpisywanie
odpowiedzi w odpowiednie pola.
Gdy rozwiążesz wszystkie zagadki
odnajdziesz na końcu trasy ”skarb”.
„Skarbem” jest pieczęć, przystaw ją
w oznaczonym miejscu:

   Miejsce na skarb 

Początek QUESTU: 
- główne wejście do Pałacu Jankowice,
od strony placu z fontanną
Atrakcji w Pałacu czeka na Was wiele
Także przyjeździe do nas Przyjaciele
Przechadzaj się, zwiedzaj ile dusza pragnie
A Pałac w Jankowicach Twoje serce skradnie

Czas przejścia Questu : 
45 min 

Potrzebne rzeczy: 
- długopis i wydrukowany quest

- telefon z możliwością otwierania stron www 
(opcjonalne) – hasło do bezpłatnej sieci Wi-Fi 
na terenie Pałacu: palac1234
Rodzaj Questu:
- historyczno – informacyjny, pieszy

Quest czynny w godzinach: 
- od pon.-pt. 7.00- 21.00
w sob. i niedz. 12.00 – 19.00

Opiekun Questu: 
Pałac Jankowice, ewa.janczak@tarnowo-podgorne.pl 

tekst: Joanna Jańczak, Ewa Jańczak, opracowanie graficzne: Ewa 
Jańczak  ikony do mapki: Monika Rutkowska, fotografie: Tomasz Koryl 

Litery zgodnie z instrukcją zastępuj 
Liczby śmiało przepisuj 


