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Schodząc w dół licz _ _ _ _ _ _ _ uważnie     

Aż  miniesz czterdziesty piąty stopień dokładnie
Tu zatrzymaj się na chwilę
I wymasuj swoją szyję

Ostatni schodek miniesz kolego
 skieruj się za nim w stronę lewą
obok fosy pięknej idąc ścieżką główną
po lewej masz ciągle _ _ _ _ _ _ niedostępną        

wielu wojów tą skarpę zdobyć chciało
leczy czy wiesz czy komuś się udało?
Omiń schody pierwsze , idź dalej przed siebie
Tu się nie rozczulaj, bo nie jesteś w niebie

Dojdziesz do polany zielonej
I znajdzie schody bardzo zniszczone
Stromością ich nie zrażaj się wcale
I zmierzaj nimi do góry ku chwale

Spójrz na mur _ _ _ _ _ _ _, szukaj wejść do grodu     

I przez najbliższego wejścia przebrnij schody

45 stopni w prawo idziemy
Tam drogę do rynku wnet odnajdziemy
Jak dotrzesz wreszcie na miasta dziedziniec
Odpocznij wędrowcze na ławce chwile

Nieopodal okrągłego z wojami kamienia
Odszukaj starannie wyryte wspomnienia

Dalej idź do miejsca  gdzie Goethe przebywał
Miejsce to ptaka w swej nazwie ukrywa
Tam podaj hasło z liter złożone 
A  wtedy drzwi skarbca będą otworzone

 

to przydomek Henryka drugiego
Który nie zdobył grodu niemczańskiego
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Jeśli nie znalazłeś Skarbu prosimy o zgłoszenie  
tego do Opiekuna Wyprawy 

 lub do Koordynatora Programu!

Na innej Wyprawie Skarb na pewno jest!

Gdzie to jest?
Niemcza leży przy drodze krajowej  nr 8, w połowie trasy pomiędzy 
Wrocławiem a Kłodzkiem. Miasteczko leży na wzgórzu i otoczone jest 
dobrze zachowanym pierścieniem murów obronnych. Z  Dzierżoniowa 
i Strzelina dojechać  można drogą powiatową nr 999. Wyprawę należy 
zacząć z parkingu w Rynku - centrum Niemczy.

Przygotowano z inicjatywy Partnerstwa na rzecz rozwoju gminy „Razem dla Niemczy”

Konsultacje: Krzysztof Szustka

Rysunki i mapa: Piotr Radzioch

Opiekun Wyprawy: Tomasz Jara

Koordynator Programu Wyprawy Odkrywców: 
Krzysztof Szustka - Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”,  
Aleja Orła Białego 2, 59-220 Legnica, www.ZielonaAkcja.pl, tel. 76 723 81 01

 www.WyprawyOdkrywcow.pl   

Tematyka:
Wyprawa przeniesie Cię we wczesne średniowiecze, kiedy   
w Roku Pańskim 1017 dzielni obrońcy Niemczy zatrzymali  
niemiecko-czesko-wieleckie wojska cesarza Henryka II. Dzięki 
udanej obronie Bolesław Chrobry mógł zostać Królem Polski.
Życzymy udanej Wyprawy.

Czas przejścia:  
45 minut
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Gdy przed kościołem stajesz
Dwa krzyże na przedzie zastajesz
Między nimi kamienna tablica
Ukazuje napis i Św. Jadwigi lica

Napis mówi bez żadnych kodów
Święta Jadwiga patronka _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ narodów      
Dalej przed siebie z  rynku idź
Mury ze strzelnicami widź

Jak szukać skarbu? 
Trasa Wyprawy wiedzie  po uliczkach i ścieżkach urokli-
wie położonego historycznego centrum miasteczka 
Niemcza. Uważnie czytając wskazówki i mając oczy 
szeroko otwarte zbieraj litery. Będą one przydatne do 
znalezienia skarbu. 
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Tych otworów _ _ _ _ jest       

Bo dwa to bramy- by przez nie przejść.
Lecz Ty po chwili dalej podążaj
I za budynkiem w lewo zdążaj

Lewą wybierz z dwóch dróg
Idź nią na dół aż nie będziesz mógł
Gdy na krzyżówce stajesz
W lewo się zaraz udajesz

Po  stu metrach widzisz coś
To są _ _ _ _ _ _ rzeknie gość  

Gdy zakręty miniesz dwa
Idź przed siebie dopóki się da

Gdy idziesz sobie wesoło
Słońce oświetla twe czoło
Przed oczami Zamek widzisz na wzgórzu
Jest wysoko – nie zasłoni go chmura kurzu

Lecz nie zamek podziwiaj teraz
Bo ty się w lewo człowieku wybierasz
Już na krzyżówce widzisz bramę, 
Idź w jej stronę bo dasz plamę

Na bramie stoi ptak
To jest _ _ _ _ _ Piastów znak.

Ptak herb Niemczy trzyma szponami
Ty masz już literę – więc nie rozczulaj się nad wskazówkami.
Idź przed siebie ile sił
Uważaj bo niedługo będziesz pił

Mając za sobą orła wielkiego
Wspinaj się w górę dzielny kolego
W murze zobaczysz otworów kilka
Zgadnij kto strzelał do wojów i wilka

Rycerze to wielcy strzegli grodu swego
Broniąc rodziny i honoru państwa  _ _ _ _ _ _ _ _ _     
Droga w lewo jest okej
Lecz nie skręcaj brachu do niej

Prosto ciągnij, potem w lewo
Podziwiaj piękne budowle miasta tego
Widząc mur na dwa metry wysoki
W prawo uważnie skieruj swe kroki

Do góry idąc jak rycerze dawni
Oczy Twe zobaczyć mogą zamek starodawny
Zamknij oczy i uruchom wyobraźnie
Pomyśl jak było tu pradawnie

Odwróć się w prawo i otwórz oczy swe
Zamek z wyobraźni objawi CI się
Za murem zamku ścieżka się wije
Pójdź nią w dół na małą chwilę
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