dzięki za wspólną zabawę!

ROWEROWA LUB SAMOCHODOWA

GRA TERENOWA
ODKRYJ PIĘKNO KRAINY WZGÓRZ TRZEBNICKICH

browarczterysciany.pl
tel. 693 868 608

facebook.com/browar4sciany
instagram.com/browar4sciany

“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja
pod tytułem “Zakup maszyn oraz wzrost zatrudnienia w firmie Browar Cztery Ściany Wojciech Ściana.”, mająca na celu
rozwój Firmy Browar Cztery Ściany Wojciech Ściana poprzez zakup innowacyjnych maszyn i wzrost zatrudnienia,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego
w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wzrost gospodarczy,
wzrost zatrudnienia.

i JAK GRAĆ?
1. Zapoznaj się z mapą zamieszczoną na końcu tej książeczki.
Możesz też pobrać ją ze strony www.browarczterysciany.pl
i wydrukować.
2. Każdy punkt w grze odpowiada miejscom zaznaczonym
na mapie - to od Ciebie zależy kiedy i w jakiej kolejności
odwiedzisz wszystkie punkty.
3. W każdym punkcie czeka na Ciebie zadanie, a jego poprawne
rozwiązanie przybliży Cię do otrzymania nagrody za udział
w grze.
4. Po pokonaniu całej trasy, kiedy wykonasz wszystkie zadania,
odwiedź nasz sklep - Browar Cztery Ściany, ul. Milicka 32
w Trzebnicy, gdzie po okazaniu rozwiązań otrzymasz 10%
rabatu na zakupy.

KONTAKT
browarczterysciany.pl
tel. 693 868 608

facebook.com/browar4sciany
instagram.com/browar4sciany

ZABIERZ ZE SOBĄ coś do pisania i robienia zdjęć!

NOTATKI

1

LAS BUKOWY

ZADANIE W TERENIE:
• znajdź w Lesie Bukowym Kościółek Leśny i zrób jego zdjęcie
• podaj numer i nazwę cnoty z kamienia kontemplacji św. Jadwigi
położonego blisko Kościółka Leśnego
• znajdź w Lesie Bukowym Willę Zamek i zrób jej zdjęcie
CIEKAWOSTKA
Kościół pw. Czternastu Świętych Wspomożycieli, zwany potocznie
Kościółkiem Leśnym, został zbudowany w stylu neogotyckim
w 1886 r. Opiekował się nim mieszkający w pobliskiej samotni
pustelnik. Ostatnim pustelnikiem był zmarły po II wojnie światowej
brat Feliks Plitzko.
Urokliwym zabytkiem znajdującym się w Lesie Bukowym jest Willa
Zamek. Budynek powstał w 1905 r. jako pensjonat na potrzeby
pobliskiego uzdrowiska.
ZADANIE
Znajdźcie liść bukowy na pamiątkę i zasuszcie go
w tej książeczce.

2 STAWY TRZEBNICKIE
ZADANIE W TERENIE:
• znajdź na terenie Stawów Trzebnickich tężnie solankowe i zrób
im zdjęcie. Zrelaksuj się i skorzystaj z leczniczego działania
solankowych kuracji.
CIEKAWOSTKA
Uzdrowiskowa kariera Trzebnicy sięga XIX w., kiedy to odkryto
źródła wody mineralnej, a nieco później również pokłady leczniczej
borowiny na terenach u stóp Lasu Bukowego.
Dom Zdrojowy z pokojami dla kuracjuszy, czytelnią, salą bilardową
i pokojem towarzyskim został otwarty w 1888 r. W sali zdrojowej
z piękną werandą odbywały się koncerty, a na górnych piętrach
znajdowały się pokoje gościnne i zabiegowe.
Niedaleko Domu Zdrojowego powstał Hotel Zdrojowy, który
dysponował 50 pokojami z oszklonymi werandami do kąpieli
słonecznych. Obok znajdowała się również pijalnia zdrojowa.
Atrakcją był także znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie
domu zdrojowego Staw Gondolowy.
ZADANIE
Jaką funkcję pełni obecnie dawny Dom Zdrojowy?
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3 SANKTUARIUM ŚW. JADWIGI

MAPA

ZADANIE W TERENIE:
• zrób zdjęcie co najmniej czterech posągów lub rzeźb, które
znajdziesz na terenie Sanktuarium

1. Las Bukowy
2. Stawy Trzebnickie
3. Sanktuarium Św. Jadwigi

CIEKAWOSTKA

4. Winna Góra
5. Zespół Pałacowo-Parkowy w Bagnie
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Powstanie klasztoru i kościoła związane jest z osobą św. Jadwigi Śląskiej, żony
księcia Henryka Brodatego, która poprosiła męża o ufundowanie opactwa. Pisarz
życiorysu św. Jadwigi tak o tym opowiada: Pewnego razu Henryk, który bardzo
lubił jeździć na łowy, zagalopował się w pogodni za dzikiem na teren grząski
i bagnisty. Utknął tak z koniem, że nie miał już nadziei na ocalenie. W tej chwili
zaczął modlić się i zwracać do Boga z prośbą o ratunek. Obiecał, że jeśli uda mu się
uratować, wybuduje w tym miejscu klasztor. Kiedy jednak szczęśliwie powrócił do
zamku, zapomniał o złożonym ślubie. Dopiero Jadwiga, wiedząc o nim, tak długo
nalegała na męża, aż budowa ruszyła i postępowała tak szybko, że 13 stycznia
1203 r. został tu zainstalowany pierwszy konwent sióstr cystersek. Dalej życiorys
Jadwigi mówi, że brat jej, Ekbert starając się o wyposażenie klasztoru przyjechał
do Polski. Kiedy oddał przełożonej klucze, zapytał żartobliwie – mimo
przeświadczenia, że klasztorowi zapewnił wszystko, czego mu było potrzeba – czy
czegoś im jeszcze brakuje. Przełożona, która bardzo słabo mówiła po polsku,
odpowiedziała po swojemu: trzeba nic. Stąd miała powstać nazwa miejscowości:
Trzebnica.
Księżna na budowę klasztoru przeznaczyła cały swój posag. Poprosiła też męża,
aby wszyscy zbrodniarze i złoczyńcy karani byli nie lochem, tylko pracą przy
budowie klasztoru.

ZADANIE
Skąd pochodziły Cysterki, które przyjechały do Trzebnicy w 1203 r.?

4

WINNA GÓRA

5

ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY W BAGNIE

ZADANIE W TERENIE:
• zrób zdjęcie panoramy Trzebnicy ze szczytu Winnej Góry

ZADANIE W TERENIE:
• zrób zdjęcie altany filozofów

CIEKAWOSTKA
Wzniesienie zwane potocznie Kocią Górą należy do pasma Wzgórz
Trzebnickich. Z jego szczytu można podziwiać panoramę miasta.
Na zachodnim stoku Winnej Góry odnalezione zostały najstarsze
ślady człowieka (Homo erectus) na ziemiach polskich.

CIEKAWOSTKA
Pałac w Bagnie koło Obornik Śląskich powstał na początku XVIII w.
jako siedziba śląskich rodów szlacheckich. Najstarszą, barokową
część gmachu wybudowano na zlecenie hrabiego Heinricha
Leopolda von Seherr-Thoss i jego małżonki. Na przestrzeni
pierwszych dwóch wieków istnienia budowla wielokrotnie
przechodziła z rąk do rąk. W 1905 r. pałac kupił właściciel
wrocławskiego browaru Georg Kissling, który znacznie
rozbudował barokową budowlę.

Na ponad półkilometrowej ścieżce znajdą się tablice dydaktyczne,
które pomogą przyswoić wiedzę o tym ważnym dla historii
człowieka miejscu.
ZADANIE
Jaką nazwę nosi charakterystyczna dla Wzgórz Trzebnickich skała
osadowa?

Obecnie kompleks należy do zgromadzenia zakonnego
Salwatorianów. Mieści się w nim Dom Zakonny i Wyższe
Seminarium Duchowne. Pałac jest odrestaurowany, otacza go
ponad 5-hektarowy park krajobrazowy, w którym możemy
podziwiać między innymi: altanę filozofów, drewnianą kapliczkę,
kamienną grotę oraz wiele okazów kilkusetletnich drzew a nawet
płaczący buk, pod którym, jak głosi legenda, spełniają się życzenia.
ZADANIE
Zaprojektuj swój własny ogród angielski, biorąc pod uwagę jego
cechy charakterystyczne: swoboda, romantyzm oraz naturalność.

