Dziś w Wilczej rozpoczniesz swą przygodę
Więc nie trać czasu i ruszaj w drogę.
W niewielkim domku niegdyś się mieściła
I gromadę żaków codziennie gościła.
Dawna _ _ _ _ _ _ w XIX w. zbudowana
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Na początku drewniana, potem murowana.
Choć poprzednio uczniów przyjmowała
Dzisiaj jako budynek mieszkalny się zachowała.
Dalej ścieżką w dół krocz śmiało
Bo obiektów przed sobą masz jeszcze nie mało.
Mały budynek w centrum wsi się znajduję
Drewniany dach nad białymi ścianami góruje.
_ _ _ _ _ _ strażacka tu funkcjonowała
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Jej załoga ludzkie życie ratowała.
Teraz szybko biegnij w górę
Nie trać czasu popatrz w chmurę.
Dom ten łatwo może być przeoczony
Choć z setek innych jest wyróżniony.
Na nim zabytek, rzadki to okaz
Słonecznego czasu ten zegar ma pokaz.
Gdy do sąsiedniej wsi teraz podążysz
Kolejne obiekty na swym szlaku dojrzysz.
Kościół otoczony murem okazałym
Wznosi się nad Wojborzem całym.
Cztery _ _ _ _ _ _ wokół niego rozbrzmiewają,
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A barokowe wnętrza tajemnice skrywają.

Jest pod wezwaniem rycerza świętego
Niegdyś ze smokiem walczącego.
Jest nim święty _ _ _ _ _
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Z kościoła kieruj się drogą w lewo
By dalej przez most przejść nasz kolego.
Dwór masywny zbudowany.
W barokowym stylu później przebudowany.
Bogatym _ _ _ _ _ _ _ _ wejście przyozdobione
1

Przez rodzinę von Degnerheimb wzbogacone.
Z dworu wróć do głównej drogi
I ku świetlicy skieruj swe nogi.
Niedaleko przy drodze krzyż się znajduję
Ukrzyżowania czas nam on ukazuje.
W owalnej płycinie data ufundowania
Cyframi _ _ _ _ _ _ _ _ _ ukazana.
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Kolejny pomnik niedaleko szkoły się znajduje
Figura świętego Jana na pewno Cię zaintryguje.
To wotum dziękczynnym za ocalenie
Kiedy mieszkańcy przetrwali zarazy cierpienie.
Teraz do Łącznej podążaj śmiało
Tu czasu spędzisz też nie mało.
Barokowy dwór obok drogi wzniesiony
Na miejscu dawnej wieży usadowiony.
Masywne przypory go wzmacniają
O potędze rodu Haugwitz przypominają.
Po drugiej stronie drogi inny _ _ _ _ _ stoi
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Dotknięty znakiem czasu żalu nie ukoi.
Miejsce to dworem Tschischwitzów zwane
Historie ukrywa ciągle nieznane.
Na wzgórzu przed Tobą kapliczka się wznosi
Byś do niej podążył o to Cię prosi.
Świętej Annie poświęcona
Światłem Bożym oświetlona.

Następna wioska to Święcko okazałe
Tam też poznasz historie wspaniałe.
Miejsce _ _ _ _ _ _ _ _ _ zwane
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Z Pasją _ _ _ _ _ _ _ _ _ z na trwale związane.
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Z kamienia polnego pomnik zbudowany
Na zawsze będzie zapamiętany.
W centrum wsi krzyż ustawiony
Drewnem skromnie przyozdobiony.
O dawnej tragedii wsi przypomina
Gdy zaraza o jej synów się upomina.
Kiedy będziesz podążał prostą drogą
Na horyzoncie ujrzysz dworek przed sobą .
Jednopiętrowy pałacyk wzniesiony
a dach pięknymi arkadami ozdobiony.
Historią swą Cię zainteresuje
W progi podróżnych chętnie przyjmuje.

Naprzeciwko ostatni zabytek na Twojej drodze
Już na pewno jesteś utrudzony srodze.
Kamienna Grupa figuralna Ukrzyżowania
W XIX wieku wystawiona do oglądania.
Pod krucyfiksem żmija pełzająca
O symbolu grzechu przypominająca.

Zabytki, które warto zobaczyć!

QUEST

Jeśli już hasło naszej gry odkryłeś całe
Do świetlicy podążaj, lecz nie ospale.
Tam kończy się Twoja przygoda
I czeka na Ciebie zasłużona nagroda
T
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

Jeden z najbardziej znanych rodów rycerskich
Hrabstwa Kłodzkiego

MIEJSCE NA SKARB

Kolejna wioska już za Tobą
Niedługo koniec szlaku ujrzysz przed sobą.
Gdy prosto drogą podążysz śmiało
Ujrzysz Gorzuchów gdzie zabytków niemało.

Panorama Wojborza z 1910 r.
https://polska-org.pl/731118,foto.html

Na kolumnie Maryja przedstawiona
Koroną i berłem przyozdobiona.
Na wysokim postumencie umieszczona
Przy skrzyżowaniu dróg pozostawiona.
Gdy na rozdrożu dróg się znajdziesz
Skręć w prawo a obiekt kolejny odnajdziesz.
Podążaj ciągle prostą drogą
Aż kolejny pomnik ujrzysz przed sobą
Słupowa kapliczka _ _ _ _ _ _ wypełniona
6

Za drewnianym płotem została wzniesiona.
Figurka Matki Bożej się w niej znajduje
I swoim wyglądem przechodniów zaskakuje.
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