Dwa jarmarki dawniej w mieście były,
potem chude lata chude nastąpiły.
Tkacze się w regionie zbuntowali
lepszej jednak pracy nie dostali.

Q
MIEJSCE NA SKARB

U

W Y P R A W A

E

S

T

O D K R Y W C Ó W

CZESKI ŚWIĘTY
NA CHEŁMSKIM RYNKU

Drogi nowe przyszło im budować,
a przy tym mocno głodować.
Kiedy staniesz na rynk _ rogu
			 7
masz przed sobą” Drogę głodu”.
Do Okrzeszyna prowadzi
pojechać tam też nie zawadzi.

W prawo droga, a na wprost
pod numerem 19 dawna szkoła się znajduje.
Na fasadzie starej budy mieszczą się takie cudy,
co ornamentem zdobią jej mury.
Idź w dół i na filary rzędu kamienic spójrz.
I gdy tak patrzysz, to po Twojej prawicy
12 Apostołów stoi ta _ dalej przy ulicy.
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Teraz po skarb musisz iść, z _ pisz litery,
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co jak grona kiść pomiędzy zdaniami ściśnięte,
a właściwie ze zdań wyjęte.
Hasło podaj i uśmiechniętą pokarz twarz
W galerii, co w 4 Apostole ją masz.
HASŁO:
_ _ _ _ _ _ _
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GDZIE TO JEST?
Opracowanie: Nikola Bielewicz, Klaudia Kurczewska, Łukasz Losa, Joanna
Matusik, Katarzyna Matusik, Roksana Rydzak, Anna Szafraniec, Krzysztof
Tokarczyk, Nikola Wieczorkiewicz, Joanna Wojton, Damian Skorupiński,
Ewa Bienias
Opiekun Wyprawy: Damian Skorupiński, Ewa Bienias
Prowadzący szkolenia: Sławomira Klijanowicz-Marciniec i redakcja tekstu
Koordynator projektu: Bożena Pełdiak
Przygotowanie i realizacja:
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „GRANICA” w ramach projektu pt.:
„Turystyka wyjątkową wizytówką Ziemi Kamiennogórskiej”.
Dofinansowano ze środków Programu „Lokalne Partnerstwa PAFW”
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce

Wyprawa ma miejsce we wsi, która była
kiedyś miasteczkiem. Nazywa się Chełmsko Śląskie
i leży niedaleko granicy z Czechami, trochę na
uboczu, poza głównymi drogami. Łatwo tu trafić
jadąc z Kamiennej Góry i Lubawki.
T E M AT W Y P R AW Y
Wyprawa opowiada o mieszkańcach
Chełmska, tkaczach, kupcach i mieszczanach.
O latach bogactwa i upadku.
CZAS PRZEJŚCIA: 30 min.
JAK SZUKAĆ SKARBU?
Celem Wyprawy jest odnalezienie skarbu.
Po drodze czytaj mapę i „wyłapuj” litery ze wskazówek. Hasło z nich utworzone przyda się, gdy już
znajdziesz skarb.
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ŻYCZYMY UDANEJ WYPRAWY!!!

Histo _ ia tak chciała, Siedmioma Braćmi je nazwała.
Pośrodku kamienic portal barokowy,
a na nim w kamieniu wyryty jest wzór.
Dla wielu nieznany i nierozpoznany,
pewnie ł _ ciną jest on napisany.
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Stąd piękny adamaszek w świat wysyłano.
I Chełmsko znów sławę i dumę swą miało.
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Gdy staniesz i spojrzysz do góry na metr,
ujrzysz drewnianą figurkę już wnet.
To św. Józef co od lat
ochrania dobytek, mieszkańców, ich świat.

Szanowny turysto, jako Chełmsko Cię witamy
swym urokiem za serce chwytamy.
Witajcie w Chełmsku, które już od siedmiuset lat,
mimo trudności na miejscu wciąż trwa.
Przy studni wyprawa nasza się zaczyna
i choć wody tu dziś brak,
na jej fundamentach Nepomuk wciąż trwa.

W podcieniach jarmark miejsce niegdyś miał
i targ, i handel ciągle tutaj trwał.
Tu len, bawełna, nici i szal,
każdy chełmszczanin to miał.

Skieruj swą głowę na balkon samotny,
co go po lewej ręce masz.

A potem śmiało idź w dół,
tam po lewej domki są drewniane
na małych filarach poopierane całe

Od świętego w dół podążaj na wprost,
a ujrzysz wspaniałych kamienic już moc.
Tu żadna attyka ze sobą się nie styka,
tu fale i rąby, koła, kwadraty, nie trąby.

Ale wróć już do rynku nasz drogi kolego,
tam obok balkonu, co jest na kamienicy,
ratusz stoi po jego lewicy.
Dawno temu nim był,
gdy Chełmsko lniany wiodło prym.

Prosta i ładna to jest kamienica,
obok są mniejsze nie mniej cudowniejsze.

Idźmy więc dalej, bo tu gdzie skarpa zielenią porasta,
stała być może kiedyś karczma.
Pewnie _ ą pożar wieki temu strawił,
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a ludzka ręka tych domów już nie nap _ awi.
					 3
Idź krok dalej i spójrz, tam po prawej w kamienicy,
Jerzy Stuhr w „Wizycie starszej pani”,
sprzedawał dżem, mydło i powidło.
Za drugim filarem drzwi sklepu były,
w teatrze Krzystka dobrze się sprawiły.

Dwa metry dalej, po prawej u góry
święty na ciebie spogląda jak z chmury.
Na prawej ręce Chrystusa ma,
więc zwiedzaj spokojnie, ochronę on da.

