Gdzie to jest?
Zamek położony jest w miejscowości Kliczków, w gminie
Osiecznica koło Bolesławca. Usytuowany w samym sercu Borów
Dolnośląskich. Od strony Wrocławia do Zamku najlepiej dojechać
autostradą A4 – zjazdem Węzeł Bolesławiec przez Bolesławiec
do Kliczkowa.
Od strony Zielonej Góry i Żar najlepiej kierować się na Ruszów –
Bolesławiec.
Tematyka
Trasa wyprawy prowadzi po zabytkowym parku w Kliczkowie
wokół Zamku. Dowiesz się o historii założenia oraz o drzewach,
jakie tam można spotkać.
Jak szukać skarbu?
Podczas wędrówki bacznie rozglądaj się i uważnie czytaj
wskazówki. Przyda Ci się umiejętność liczenia i długopis do
zapisywania. Trasa Wyprawy prowadzi wokół Zamku przez dróżki,
schody i ścieżki. Dostosuj swoje ubranie do panującej pogody.
Wyprawę rozpoczynamy na dziedzińcu zamkowym.

Dostępność questu: I-XII

06

QUEST
DRZEWA ZABYTKOWEGO
PARKU W KLICZKOWIE

Czas przejścia: 30 minut

Stań na środku dziedzińca zamkowego
Dokładnie w cieniu dębu wiekowego.
Zapraszamy teraz na spotkanie z drzewami
Które wokół zamku rosną nieraz parami
Gdy Zamek był budowany przed latami wielu
Wokół obsadzono go drzewami przyjacielu
Porobiono aleje i różne stawiki
Chodząc po parku można pobrudzić trzewiki
Przejdź przez bramę, cześć przodownikom oddając Krocząc ścieżką po lewej stronie
Piękne widoki wokół zamku radośnie podziwiając.

Wielki cis uderzy w Twoje skronie.

Gdy przejdziesz przez rzekę, co wody już nie ma

Wiele zim przy zamku on przetrwał

Zobaczysz, jak duże drzewa dają wiele cienia

I do dnia dzisiejszego dzielnie dotrwał

W prawo idź ścieżką, w dół, pomału krocząc

Skręć na prawo żwawym krokiem

A wnet śliczne „skałki” z boku Ci zamigoczą.

Mijając zamek też prawym bokiem

Dziś trasa Twa prowadzić będzie alejkami

Wesoło przed lampą skręcaj w lewo,

Pomiędzy krzewami i starymi drzewami

Drepcząc dalej śmiało, nie wleź mi w drzewo
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Poczytaj też i tutaj mądre słowa

Obejrzyj ją sobie ze spokojem i uwagą

Niechaj Cię od nich nie rozboli głowa

Zapisz piątą największą literę z powagą

Znajdź Salę którą w 1810 roku „wybudowano”

Teraz z liter zebranych wielki spryciarzu

Weź pierwszą literę – minę miej uradowaną

Ułóż wyraz – nazwę drzewa, pomału, nie od razu

To drzewo za lecznicze jest uznawane

Teraz w stronę bramy udaj się śmiało

Już dziś spotkałeś to drzewo

Przy reumatyzmie wykorzystywane

Lecz nie przechodź, choćby Ci się chciało

Czy pamiętasz je miły kolego?

Przed bramą w prawo idź ścieżką małą

Jeśli nie to kieruj się na zamkowy dziedziniec

I podziwiaj zamku fasadę wspaniałą

Tam szukaj dębu z żołędziami, nie jak leniwiec

To w nim drzewa „przeglądają” się całymi dniami

Zaraz po prawej coś cię w rękę „ukłuje”

Gdy je znalazłeś, to do recepcji się udaj

A żaby i ryby kąpią się tuzinami

Nie bój się, to na pewno nie są zbóje

Następnie hasło tam grzecznie Pani podaj

Tu rośnie sobie sosna wejmutka

Skrzynie ze skarbem dostaniesz w nagrodę

Ale jeszcze z niej jest „młódka”

W podziękowaniu za przyrodniczą przygodę

Następnie po lewej jesion wyniosły stoi
Który od lat żadnej wichury się nie boi

Ruszamy do przodu w stronę oczka wodnego
W każdym parku tak przecież potrzebnego

Dalej wzdłuż stawu i ścieżką w prawo
Ławeczka zaraz będzie pod dębem zielonym

Podążaj do kolejnych drzew żwawo

Siądź na niej, rozejrzyj się – będziesz zachwycony

Po drodze miniesz takie z korą białą

Obejrzyj igły bardzo dokładnie

Park piękny wokół zamku się roztacza

To brzoza – drzewo, które wszyscy znają

Tutaj prezentują się bardzo ładnie
Drzewo to z Północnej Ameryki pochodzi

Jego 70 ha niech Cię nie przytłacza
Drewno w stolarstwie jest wykorzystywane

A w Polsce jako drzewo ozdobne uchodzi

On dziełem jest E. Petzolda - architekta słynnego

Oraz do kominka często też wkładane

Jego wytwory w Europie, to jest coś pięknego

Sok brzozy – oskoła, do napojów stosowany

Idź dalej do przodu aż do szerokiej drogi

Stworzył tu malowniczy park krajobrazowy

A w kosmetyce – do włosów czasem używany

Aleją lipową w prawo kieruj swe nogi
Na końcu alei szukaj po lewej stronie

Przez który prowadzą aleje i dukt widokowy
Maszeruj prosto spokojnym krokiem
Są tu rozlegle polany z grupami drzew

I ciesz się dalszym drzewa widokiem

Oczka wodne, osie widokowe i niejeden krzew

Szare drzewo z korą gładką - buk to

Jest też tu tor jeździecki i cmentarz koni

Do wyrobu mebli często używają go

Tablicy, która mądrością uderzy w skronie

Jak pójdziesz dalej zobaczysz je jak na dłoni.
Zauważ, co masz z lewej strony
Obecnie prowadzone są różne prace terenowe

Tu modrzew europejski został posadzony

By odtworzyć urok i założenia krajobrazowe

To drzewo iglaste w pas Ci się kłania

Ale koniec tego wielkiego gadania

Które jako jedyne co zimę igły z siebie „zgania”

Czas teraz na trochę edukowania
Wędruj do przodu i szukaj tablicy

Po prawej lipa „kończy się w niebie”

Są dwie – nie jedyne w tej okolicy

Ogromna, niemłoda ma ze sto lat

Zapoznaj się dokładnie, co tam napisane

Widziała staruszka, jak zmieniał się świat

Z nich ważne informacje są Ci przekazywane

Lipa szerokolistna jest drzewem znanym

Lewa tablica - z pierwszej linii tekstu mądrego

I przez rzeźbiarzy bardzo lubianym

Ostatnią literę wpisz obok kolego

Pszczelarze też lipę bardzo szanują

Dalej schodkami idź w stronę zamku

Gdyż pszczoły na miodek w kwiatach „pracują”

I szukaj tablicy po prawej – bratanku
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Ruszaj dalej dróżką przed siebie

PIECZĄTKĘ PRZYBIJ NA KARCIE WYPRAWY
ORAZ NA STR. 40

Autorzy tekstów: Mieszkańcy Kliczkowa
Rysunki: Anetta Kamińska
Opiekun Wyprawy: Sylwia Miłkowska
Korekta: Ewelina Baran
Konsultacje: Krzysztof Szustka – trener questingu
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