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Gdzie znajduje się ŚWIERKLANIEC?
Województwo: śląskie

Powiat: tarnogórski
Świerklaniec położony jest w północno-wschodniej części Wyżyny Śląskiej na obszarze Garbu Tarnogórskiego w dolinie 
rzeki Brynicy. Leży ok. 30 km od Katowic, w pobliżu lotniska Katowice - Pyrzowice. Nazwa miejscowości pochodzi od 
słowa “świerk”, a nawiązuje do rosnącego na tych terenach lasu świerkowego, w którym okoliczni mieszkańcy chronili 
się przed niebezpieczeństwami. Park o powierzchni 154 ha położony jest we wschodniej części Świerklańca. Od XVIII 
wieku do stycznia 1945 roku właścicielami parku byli potomkowie rodu Henckel von Donnersmarck. Po 1945 roku park 

został upaństwowiony a jego właścicielem został Urząd Gminy Świerklaniec.
Jak dojechać?

Do parku można dojechać samochodem lub autobusem (np.linie 5, 192 z dworca PKM – obok PKP – w Tarnowskich 
Górach). Na  terenie parku znajduje się parking  (za bramą wejściową po prawej stronie).

Gdzie  jest początek questu?
Brama główna parku w Świerklańcu.

Jak długo trwa zabawa?
Około 90 minut (około 3 km do przejścia spacerem)

Kto przygotował quest?
Quest został przygotowany w ramach projektu Misja Przyroda przez Beatę Konarczak-Wężyk i uczniów klasy 5 i 6 

Zespołu Szkolno-Przdszkolnego w Orzechu
Jak szukać skarbu?

Po odgadnięciu wszystkich zagadek literki
odpowiadające poszczególnym cyferkom przenieś

do ostatniej tabeli questu by otrzymać
hasło główne Twojej wyprawy. Z tym hasłem

udaj się w wyznaczone miejsce po pieczątkę lub nagrodę.

MAPA QUESTU
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A
25 1 3

Patrząc w lewo, widzisz budynek nieduży,

Teraz mieszkańcom jako USC służy.
Kiedyś  straż w nim swą siedzibę miała,
Księcia Guida i jego rodzinę ochraniała.
Jak nazywa się ten dawnej portierni budynek ?
Jeśli znasz już odpowiedź, zacznij pojedynek. 

B
20 8

Popatrz w prawo, a nie w lewo,
Tam gdzie rośnie wielkie drzewo.
Pod nogi z niego lecą  żołędzie,
Nazwa drzewa – rozwiązaniem będzie.

Idziesz prosto, potem w lewo,
Widzisz pałac, mój kolego,
Z marmurami i wannami 
Dla Wilhelma zbudowany
Przez Ernesta von Ihnego.
Patrz  na zamek,
W dole dalie oraz róże.
Czytaj napis tam na górze.
Przepisz słowa po łacinie, 
A nagroda cię nie minie.

C
6,13 12

11 5 9

Idziesz dalej, popatrz z prawa,

Coś dla ducha się pojawia,

Jakby scena – miałeś fart.

To jest chyba 

D
21 23

A po lewej fontanna na środku basenu
W oko wpadnie na pewno każdemu.
Gracje ręce ku górze zwróciły odważnie,
By trzymać kulę ziemską rozważnie.
Zrób szybko rachunek, ale nie sumienia,
Wynik będzie fontanny wiekiem wystawienia.

E
(500 - 177) : 17=

Oprócz Gracji są zwierzęta,

Które stworzył E.Fremieta.

Popatrz dobrze i się nie leń,

Z jakim zwierzem walczy jeleń?

F
16,17 14

Idź dalej główną aleją.
Po lewej stawy, mewy się śmieją, 
A dalej mostek i potok płynie ładnie,
Czy już wiesz, kochanie,   
Kto zjadł drzewo na śniadanie?
Zwierzak wprawdzie rysowany,

W czystej wodzie spotykany.

G
2

Tak, to jest właśnie on.
Jak nazywa się jego dom?

18

A na środku stawu wyspa pływa

I Kacza się nazywa.

Idziesz dalej – patrz na plany,

Aż pod kościół murowany. 

Powstał w 1897 roku,

Nie oderwiesz odeń wzroku.

Wymyślił  go architekt z Pszczyny 

Dla pana hrabiego i jego rodziny.

Przymierzano się do rozbiórki  Domu Bożego,

Ale Stefan Kawka nie dopuścił do tego.

W 1996 roku było stulecie jego poświęcenia 

I powiem szczerze – jest wart odwiedzenia.

A Kościół pod czyim wezwaniem?

Rebus będzie rozwiązaniem.

H

K=D
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Jeśli już wszystkie hasła wpisałeś,

Zostało jeszcze jedno – zagadka finału!

A kiedy ją rozwiążesz – teraz Ci to powiem,

Ruszaj do księdza po pieczęć lub inną nagrodę.

Historia

Pierwszy park w stylu renesansowym założono obok zamku w latach 1670-1680 przez 
tutejszą linię rodu Henckl von Donnersmarck.

Obecny park w Świerklańcu z bogatym starodrzewiem, został założony w XVIII wieku, według ówczesnej mody 
określającej kompozycję parków krajobrazowych, na obszarze dawnych mokradeł nad Brynicą i pierwotnie istniejącego 

lasu świerkowego. W 1865 roku berliński architekt Gustav Mayer opracował projekt wielkiego założenia parku o 
powierzchni 250 ha. Jego budową pokierował mistrz ogrodniczy Fox, wzorując się już na powstałych założeniach w 

Muskau, Żganiu i Silbyllenort.
Kompozycja w stylu angielskim wzorowana na Hyde Parku obejmuje polany i swobodnie rozłożone grupy drzew. 

Żadne drzewo czy krzew nie mogły rosnąć w przypadkowym miejscu. Aleje i inne grupy drzew i krzewów, staw, fosy 
oraz architektura wzajemnie się uzupełniały.

Obecnie drzewostan parku składa się z: topoli białych, jaworów, dębów, sosen, świerków, kasztanowców, obok 
gatunków rodzimych rosną gatunki selekcjonowane i sprawdzane z różnych części świata.

W centralnej części, nad dużym stawem, zachował się niewielki ogród o symetrycznym układzie, założono tam liczne 
kwietniki i dywany kwiatowe z basenami i grupami rzeźb. Stanowił on taras między “Małym Wersalem” a przystanią. 

Dzięki opiece specjalistów park utrzymał pełną krasę aż do tragicznego stycznia 1945 roku. Ucieczka książąt von 
Dennersmarck i wkroczenie Armii Czerwonej spowodowały ruinę parku. Obecnie park pełni funkcje rekreacyjne i 

wypoczynkowe dla mieszkańców Świerklańca i okolic. Corocznie na terenie parku organizowane są dożynki 
powiatowe, festyny rodzinne, wystawy i zawody psów zaprzęgowych. Ponadto na terenie parku działa sekcja 
kajakarska. Wielu jej członków może się pochwalić medalami zdobytymi na mistrzostwach Śląska oraz Polski.
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Kordegarda budynek dawnej portierni. Teraz mieści się tu Urząd Stanu Cywilnego 

w Świerklańcu.

Pałac Kawalera jedyny budynek pozostały po Donnersmarcckach w Świerklańcu, 

który ocalał od zniszczenia. Ten neobarokowy pałacyk zbudowano na przyjazd cesarza 
Wilhelma II w latach 1903-1906 według projektu Ernesta von Inne. Odrestaurowany po 

wojnie, służył jako ośrodek szkolenia kadr dla górnictwa. W 1992 roku przeszedł na 
własność gminy Świerklaniec i został zaadaptowany na hotel.
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Amfiteatr – to pawilon koncertowy z początku XX wieku, stanowiący fragment 

dawnej muszli koncertowej. Estrada jest przykryta daszkiem na metalowych słupkach.

Fontanna jest usytuowana pośrodku głównego basenu. To dzieło Fremieta, a wzorowana 

była na fontannie paryskiego obserwatorium J.B. Carpeaux. Przedstawia trzy Gracje 
podtrzymujące sferę. Obecnie brakuje dwóch rzeźb.
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Rzeźby Fremieta – przy dwóch bocznych basenach znajdują się odlane w żeliwie 

rzeźby Fremieta, które przedstawiają zwierzęta: pelikana i rybę, strusia i węża, jelenia i 
niedźwiedzia, konia i lwicę. Pochodzą one z 1872 roku. Ich rysunki znajdują się na projekcie z 

d’Orasy, zapewne więc ogólną koncepcję rzeźb stworzył Hector Lefuel. 

Kościół i mauzoleum powstały latach w 1895-1897 na terenie parku – na wzór 

berlińskiego Monbijou – został wzniesiony mały neogotycki kościółek wraz z kaplicą grobową 
(pochowany był tutaj m.in. książę Guido). Projektantem całości był architekt Julius Raschdorff z 
Pszczyny. Ewangelicka świątynia przeznaczona była dla urzędników hrabiego Donnersmarcka.

Z kościołem krużgankiem połączone jest mauzoleum o bogato zdobionych łukach i filarach. Kaplica 
zbudowana jest na planie krzyża, otacza ją kute metalowe ogrodzenie. Pochowany był tutaj m.in. 
książę Guido. W 1945 roku zarówno kościół, jak i mauzoleum zostały zniszczone i splądrowane. 

Odbudowano je i konsekrowano w 1957 roku, zaś w 1959 wydano zakaz odprawiania tam 
nabożeństw. Oba zabytki wyremontowano w latach 1980- 1983. Obecnie jest to filia 

rzymskokatolickiej parafii w Świerklańcu. W każdą niedzielę odprawiana jest tu msza święta.


