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Kruszce wydobywali, strzegli tajemnicy,
Znaki ryj¹c magiczne w ca³ej okolicy.
I byæ mo¿e do dzisiaj, jak legenda _ _ _ _ 11,
Liczyrzepa ich strze¿e, bogactwa przynosi.

Dalej niebieskim szlakiem � Krzy¿owa Polana 
By³a wioska pasterska � dawno zapomniana.
Przed nami zas ju¿ widaæ prawie Skalne Bramy,
Co tworz¹ jakby zamek z wielkimi basztami.

St¹d wybierz szlak czarny turysto wêdrowny 
W dziesiêæ minut zobaczysz zamek ten warowny.
Historia jego d³uga, Turcy oraz Szwedzi
Zdobyæ chcieli go nieraz, choæ na _ _ _ 3 _  siedzi.

W ska³ê tê, tak wygl¹da, jakby by³ wtopiony,
Z murów swych szczerz¹ zêby potê¿ne bastiony.
Obronnym i fortecznym Bolczów zbudowano,
Budowniczy zas³u¿y³ zas na mistrza miano.

Swego czasu, w tym zamku _ _ 12 _ _ _ _  � rabusie
£upy swoje liczyli, skrywali i tu siê
Tajemnica prawdziwa zaczyna, bo mo¿na
Co schowane odnale�æ � szukaæ trza z ostro¿na!

Spójrz teraz z zamkowego dziedziñca nad bramê,
Wyobra� sobie sto³y, ³awy malowane�
To tu sta³a gospoda, by³a odwiedzana
Przez cesarzy i królów, choæ ca³a drewniana.

Zadanie jest wspó³finansowane ze srodków 
Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Dolnosl¹skiego.
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Wyjd�¿e potem przed bramê i szlakiem zielonym
Skieruj kroki w dó³ drogi, ku Janowic stronie.
Las mieszany, bukowy, historiê opowie
Jak tym traktem je�dzili rycerze, królowie,

Zaprzêgi wielokonne, kolasy, karety,
Kupcy z dalekich krain, lecz dzisiaj � niestety -
Zamek stoi w ruinie. Gosciniec zatarto,
Historiê zapomniano - a pamiêtaæ warto!

Ju¿  _ _ 10 _ _ _ _ _ Wielkie z dala Ciê witaj¹, 
Przebogat¹ historiê sw¹ opowiadaj¹.
Bo trzy kultury z dawna tutaj siê miesza³y:
Polska, czeska, germañska � jedn¹ ca³osæ da³y.

Podziwiaæ we wsi mo¿na nad Bobrem wzniesiony,
XVI wieczny pa³ac parkiem _ _ 5 _ _ _ _ _,
S¹ te¿ tu dwa koscio³y, wejd� do nich bez strachu,
Znajd� ten z krzy¿em pokutnym stoj¹cym na dachu.

Jest te¿ piêkna aleja jarz¹bu szwedzkiego,
Stañ przed ni¹ szukaj¹c skarbu ukrytego,
Skrêæ w lewo, nied³ug¹ masz do przejscia  9 _ _ _ _
U pana Miros³awa odbierzesz nagrodê.



Czas przejscia: 4h 10min
Dystans: 14,6 km
Suma przewy¿szeñ: 536m
Suma obni¿eñ: 659m

Pocz¹tek trasy: Dom Pachn¹cy Chlebem, Raszów, 
gmina Kamienna Góra
Koniec trasy: Janowice Wielkie, gmina Janowice 
Wielkie

Trasa w ca³osci przebiega przez Rudawy 
Janowickie, które s¹ jednym z najatrakcyjniejszych 
krajobrazowo masywów górskich w Sudetach. Góry 
te maj¹ skomplikowan¹ budowê geologiczn¹, której 
wynikiem jest urozmaicona rze�ba terenu. Po³o¿one 
na terenie Rudawskiego Parku Krajobrazowego lasy 
oraz otuliny prawie w ca³osci zaliczane s¹ do lasów 
ochronnych. Wsród obfitej roslinnosci znajduje siê 
szereg interesuj¹cych i rzadkich gatunków, w tym 
roslin chronionych i zagro¿onych wymarciem. Park 
wraz z otulin¹ to obszar o bogatej historii siêgaj¹cej 
sredniowiecza, a obszar rozwin¹³ siê dziêki 
sukiennictwu, tkactwu oraz górnictwu.
Pasmo to pozostaje ci¹gle na uboczu utartych 
szlaków uczêszczanych przez turystów, pomimo 
swojej dostêpnosci nawet dla ludzi starszych, czy 
dzieci z rodzicami. Teren Rudaw Janowickich 
pozostaje wci¹¿ nieodkryty, a piêkno tych gór 
docenia jeszcze niewielu wêdrowców. 

Zapraszamy na Wyprawy w Rudawy!

HAS£O

Podpowied�: has³em jest imiê za³o¿yciela pierwszych 
warowni na terenie Sudetów �rodkowych
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_ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _ _ _

Id� z koscio³a pod górê, ci¹gle ¿ó³tym  _ _ _ 13 _ _ _.
Mo¿e spotkasz rycerza pod proporca znakiem.
A po godzinnym marszu mocno ju¿ zmêczony
Osi¹gniesz Wielkiej  4 _ _ _  masyw zalesiony.

Nie znajdziesz tu ju¿ jednak widokowej _ 14 _ _ _,
Z której mo¿na by z dala wypatrzeæ rycerzy
I podziwiaæ widoki,
Twój wzrok nie przebije siê przez las  7 _ _ _ _ _.

W prawo tutaj nie skrêcaj - dzisiaj nie jest pora,
By siê nad Kolorowe wybieraæ Jeziora.
Symbol Ci to jest Rudaw najbardziej chwalony,
Szlak Rycerski powiedzie jednak w inne strony.

¯ó³ty jest jak s³onecznik szlak Twój, nie jak fio³ek,
Poprzez Rêdziñsk¹ Prze³êcz dojdziesz nim na 
Wo³ek.

Przy drodze asfaltowej za transformatorem
Sta³ kiedys krzy¿ pokutny z wykutym toporem.
Najwy¿ej w naszym kraju symbol postawiony
Dawnej zbrodni i skruchy, i ³ez czyjejs ¿ony.

Wo³ek i inne szczyty przywiod³y w Rudawy
Tajemniczych Walonów � kwiat górniczej s³awy,
Co przed kilkuset laty z daleka przybyli
I kopalnie bogate tutaj za³o¿yli.

Czy¿es jest na wêdrówkê gotów, Przyjacielu?
Rycerski Szlak jest trudny � nie przejdzie go wielu.
Chocia¿ u jego kresu nagroda Ciê czeka,
Nie tak ³atwo uchylisz tajemnicy wieka.

Wêdrówkê zaczynamy w _ 2 _ _  Chlebem Pachn¹cym,
Po prawej stronie drogi w Raszowie stoj¹cym.
Z m¹ki orkiszowej chleba zjedz tam pajdê,
Gdy sam go upieczesz najwiêksz¹ masz frajdê.

Drog¹ id� pod górê, nie tylko w niedzielê,
A wnet, zadyszany, znajdziesz siê w _ _ 6 _ _ _ _ _.
Prastara ta swi¹tynia do takich nale¿y,
Które przed wiekami gosci³y rycerzy.

Bo w XVI wieku grób tu zbudowali
Tym, co zamkiem Grod�ctwo w Landeshut w³adali.
Mo¿ny ród ten � Schaffgotche, rozleg³e ich ziemie.
Mieli w tej czêsci �l¹ska najwiêksze znaczenie.  

Dzis w kosciele tym mo¿esz, stoj¹c zadumany,
Patrzeæ jak lwy tu strzeg¹ okolic tych Pany.
Spójrz na rze�by na tombie - przedstawiaj¹ one
1 _ _ _  Ojca, Adama oraz jego ¿onê.

Trzeci rycerz- ten z mieczem - na lwie wsparty _ _ _ 8,
W rêce he³m trzymaj¹cy, w swej p³ytowej zbroi.
Na innych scianach epitafia kobiet ustrojonych
Wed³ug ówczesnej mody, w sukniach rozszerzonych.
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