Architekt wielki ją projektował,
Który w Kamiennej Górze się urodził i wychował.
Carl Langhans – bo o nim tu mowa
w architekturze to wielka sława światowa.

HASŁO:
_ _ _

_ _

_ _ _ _ _ _

Tutaj dorasta i potem lat kilka studiuje,
dla Fryderyka II Wielkiego budowle projektuje.
Jeśli dalej masz chęci i czas
po rynku rozejrzyj się jeszcze raz,
szukaj uważnie na kamienicach ptaka wielkiego
który od lat jest chlubą narodu polskiego.
Malarz - Tadeusz Suski kamienicę zamieszkuje,
i od wieków apteka tam się znajduje.
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Kamiennogórskie
Artystyczne Dusze

MIEJSCE NA SKARB

W tej też kamienicy, w pracowni malarza
techniki nowe się często rozważa.
Koledzy artyści tam się spotykają
i o sztuce żarliwie rozmawiają.
Z szyldu na murze wyjmij literę czwartą.
Ta będzie w środkowym wyrazie hasła zawartą.

GDZIE TO JEST?

Kamienna Góra -

I tyle starczy na dziś opowieści tej,
to na zachętę, dla ciekawości twej.
Pod Centrum Kultury teraz już wróć
i drogę sobie mocno skróć.
Hasło na zielonej kamienicy się znajduje
w herbie na bocznej ścianie, tam się je widuje.
Może ktoś je szybko rozszyfruje?
Łaciną jest ono zapisane,
ale każdemu raczej dobrze znane.
W kamienicy tej ryby królują,
niczym się już zupełnie nie przejmują.
Z hasłem skarb otrzymasz pewnie,
a my się żegnamy rzewnie.
Na hasło to w Centrum Kultury czekają.
Z uśmiechem cię przywitają.

Opracowanie: uczestnicy warsztatów 2011
Prowadzący szkolenia: Sławomira Klijanowicz-Marciniec i red. tekstu
Koordynator projektu: Bożena Pełdiak
Dofinansowano ze środków Programu “Lokalne Partnerstwa PAFW”
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Kamienna Góra
jest miasteczkiem położonym
u podnóży Karkonoszy. Jest malowniczo usytuowane
w Kotlinie Kamiennogórskiej pomiędzy Wałbrzychem, a Jelenią
Górą. Dojechać tu można drogą krajową nr 5. Wyprawę
należy zacząć spod Ośrodka Kultury przy ul. Kościuszki 4.

T E M AT W Y P R AW Y
Wyprawa przedstawia kilku artystów kamiennogórskich, którzy sławę i uznanie zdobyli w regionie i świecie.
Tu się urodzili i wychowywali.
CZAS PRZEJŚCIA: 30 min.

JAK SZUKAĆ SKARBU?
Celem Wyprawy jest odnalezienie skarbu hasła.
Przejdź uważnie całą trasę, aż trafisz na wskazówkę,
która doprowadzi Cię do samego hasła. A ono potrzebne jest
do znalezienia skarbu.
ŻYCZYMY UDANEJ WYPRAWY!!!

Artystyczne dusze
To historia o mieszkańcach co tu dawno żyli
oni tu mieszkali, tworzyli i byli.
Niemcy, Czesi, Austriacy,
co najważniejsze po wojnie Polacy.
To o nich opowieść zaczniemy niebawem
idąc przez miasto tych ludzi śladem.
Spacer zaczniemy przed Centrum Kultury
budynkiem ogromnym prawie pod chmury.

Dalej herb miasta na czerwonym murze jest
namalowany.
On sugeruje, że za chwilę się zatrzymamy.
Na rogu znajduje się apteka
Co poratuje niejednego człowieka.
Za nią atelier. Tu zawsze było,
nic się tutaj nie zmieniło.
Tu Stefan Arczyński trzy lata pracował
nim do Wrocławia stąd wywędrował.
Pierwsze pocztówki i fotografie,
to jego dzieła. Czy któreś znacie?
Wrocław też cały dokumentował,
po świecie wielkim z aparatem wędrował.
Tu pani Brandys po nim nastała
mieszkańców twarze wciąż uwieczniała.
Komunie, śluby, chrzty i rocznice
na fotografiach to zobaczycie.
Na witrynie obejrzyj zdjęcia powiększone
czasem trochę wyblakłe i przykurzone.

Stojąc do kamienicy prosto twarzą
kierunek płaskorzeźby Tobie wskażą.
Młodzieniec Merkury w prawo iść każe
Dokąd? To się niebawem okaże.
W lewo skręć i przejdź drogę uważnie,
na pasach zachowuj się bardzo rozważnie.
Tu kiedyś piękne planty były,
a teraz w park się zamieniły.
Spacer wzdłuż drzew to będzie dłuższa chwilka,
a znaków masz po drodze co najmniej kilka.
Po prawej rece będziesz mieć
Pomniki dwa na różną skrajnie cześć

Teraz kościoła uważnie poszukaj,
tego, co stoi od dawna obok ratusza.
W tym celu cofnij się kroków kilka
Zza rogu ujrzysz wieżę smukłą jak szpilka.
I boczną uliczką ku rynkowi
ruszaj szybko i wyciągaj nogi.
Na końcu podcieni znajdziesz muzeum,
a w nim mieszkańców dzieje.
Na jego fasadzie u góry znak zobaczysz:
Ekierka i cyrkiel bez żadnych fasonów - to znak masonów

Była tu kiedyś wystawa krakowskich szopek,
co widzów w zachwyt wprawiła.
Szopkarz pochodził z Kamiennej Góry.
Tu żył, pracował, szopki budował.
Konkursy liczne jego prace wygrywały
Aż do pięknego Krakowa zawędrowały.
W etnograficznym muzeum zostały umieszczone,
Co roku na święta zawsze są wystawione.
Andrzej Morański – tak się on nazywał
krakowskie szopki umiejętnie wykonywał.
A teraz stojąc do muzeum plecami
płytę z napisem znajdziesz pod stopami.
Trzeba zrobić kroków pięćdziesiąt może
i patrzeć pod nogi, nikt w szukaniu nie pomoże.
Od drzewa po prawej to kroków już kilka
Patrz pod nogi z uwagą wilka.
Tablica na rogu rynku się znajduje
i miejsce dawnego ratusza wskazuje.
Znajdziesz ją pomiędzy drzewami.
Napis jest odwrócony do góry nogami.
W ilu językach tekst jest napisany?
Ilość ci się przyda w haśle rozwiązanym.
Brama Brandenburska – znana w całym świecie
w Kamiennej Górze jej nie znajdziecie.
W Berlinie stoi i wszystkich zachwyca,
ale przez nią znana jest nasza okolica.

