
Ufundowany przez Rechenbergów ród
tajemnic nieznanych skrywa w bród.
Jedną z nich każdy z nas odkryć może
liczba okien z witrażem w tym nam pomoże.
A teraz szybko cyfry z wyprawy podliczaj,
podstawiaj do wzoru i hasło wyliczaj
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Patrząc na kościół niejako na urząd,
po prawej cegieł poszukaj dwurząd.
Tam znajdziesz skarb jak liczyć potra� sz
od lewego dołu zaczynaj -  na skarb swój tra� sz.

Wyprawa OdkrywcówPlecami do Zamku przy dróg rozwidleniu,
na prawo wzdłuż rzeki idź mój przyjacielu.
I ciągle Zamek za sobą mając
podążaj wzdłuż domów historię poznając.

Za rzędem lip budynek mieszkalny,    
choć płot rozdziela - może być ważny.
Nad wejściem dwie cyfry zanotuj uważnie
już jesteś blisko – działaj rozważnie.

Dochodząc do drogi skręcamy w lewo
z pomnika cyfry zsumuj kolego.
I depcząc trawnik babuni Zosi,
zobacz jak Zamek, do siebie Cię prosi.

Dalej podążaj lipową aleją
na prawo czasami dzieciaczki się śmieją.
Ty idąc uważnie spoglądaj pod nogi
bo tam zwalniając policzysz progi.   

Nie wracaj do Zamku lecz idź do kościoła
tam skarb ukryty głośno Cię woła.
Długi budynek mocno drewnem zdobiony
mijasz właśnie z lewej swej strony.
Spójrz zatem do góry i policz sterczące mury
z których sztuczne wychodzą chmury. 

Przed Tobą brama przybytku bożego
w XV-tym wieku z trudem wzniesionego.
Zanim przestąpisz świątyni progi
obejrzyj  na nagrobkach zwierzęce rogi.

PRZEDZAMCZE 
W KLICZKOWIE

Przedzamcze w Kliczkowie

Gdzie to jest?
Wyprawa  prowadzi po miejscowości Kliczków w Borach 
Dolnośląskich. Wyprawę należy zacząć z wejścia  głównego do 
Zamku Kliczków przy moście.

Tematyka:
Wyprawa przedstawi Ci interesującą zabudowę 
miejscowości Kliczków wraz z historią jej mieszkańców.

Czas przejścia: 
40 minut

Teksty:  Uczestnicy warsztatów w dniu 18.05.2011 oraz Mariusz Leszczyński
Rysunki: Renata Durda-Tyszkiewicz
Opracowanie: Fundacja Ekologiczna “Zielona Akcja”
Lokalny opiekun Wyprawy:  Damian Tomiak – Grupa Odnowy Wsi

Koordynator Programu Wyprawy Odkrywców: 
Krzysztof Szustka - Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”, 
ul. Wrocławska 41, 59-220 Legnica, tel. 76 723 81 01 www.ZielonaAkcja.pl,

www.WyprawyOdkrywcow.pl   

ZAMEK KLICZKÓW 
Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe
Kliczków 8, 59-724 Osiecznica, tel.: +48 75 73 40 700 do 702 
fax: +48 75 73 40 703 , e-mail: zamek@kliczkow.com.pl 
www.kliczkow.com.pl

www.nomad-reklama.pl

Miejsce na Skarb
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Wychodząc z Zamczyska w kierunku wioski
zapewne chcesz Kliczków zwiedzić beztroski.
Przejdź zatem fosę i w lewo się kieruj,
aleją lipową powoli spaceruj.

Mijając bramę zamkową udaj się w prawo,
wzdłuż starych drzew kieruj się żwawo.
Poszukaj wśród nich pomnika Anny
co przez pogodę nieraz był ranny.

Przytul się do niej lewym swym bokiem
mieszkalne kominy obserwuj wzrokiem.
Nie znajdziesz na nich trójki ni piątki
szukaj natomiast zwykłej.   

Jak szukać skarbu? 
Podczas wędrówki bacznie rozglądaj się i uważnie  
czytaj  wskazówki.  Przyda  Ci  się umiejętność liczenia   
i długopis do zapisywania. Trasa Wyprawy prowadzi   
po miejscowości Kliczków. Dostosuj swoje ubranie do 
panującej pogody. 
Wyprawę rozpoczynamy od głównego wejścia do 
Zamku przez tzw. Wieżę Bramną.
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Idź dalej prosto do bramy folwarku
gdzie konie słychać tuż o poranku.
Gdzie na  wprost bramy w ścianie szczytowej
okna są w liczbie dla Ciebie pechowej.

Więc wracaj na zachód - w lewo na szlak
na prawo masz dom i stary dach.
A teraz szybko wykonaj działanie,
chodzi o zwykłe liczb dodawanie.
Numer domu minus dachu końskie uszy
radość sprawi strudzonej Twej duszy.  

Z lewej kamienny mur nam wyrasta,
a dzikie wino go zewsząd porasta.
Do dalszej drogi nabierzesz werwy,
gdy na słupie bramy policzysz herby.

I wreszcie tuż za końskim padokiem,
lew spojrzy nieco łaskawym okiem.
Kieruj się jego kamiennym wzrokiem
Bo drogę do skarbu masz tuż pod bokiem.


