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Kuracja Sokołowska
czyli zastrzyk z historii.

AKC JA WYPRAWY

Sokołowsko -

wieś od 155 lat znana z leczniczego klimatu,
położona w malowniczej dolinie pośród pasma Gór Suchych.
Słynna ze starych obiektów sanatoryjnych.

T E M AT W Y P R AW Y
Odnajdywanie zabytków dawnego
uzdrowiska na terenie Parku dr. Roemplera
CZAS PRZEJŚCIA: 30 min.

JAK SZUKAĆ SKARBU?
Przy użyciu opisu należy:
1. podpisać obiekty na mapce, uzupełniając ich nazwy
(pytać , czytać)
2. poprawne opisanie obiektów pozwoli na zdobycie
skarbu-pieczęci w ostatnim z budynków.
ŻYCZYMY UDANEJ WYPRAWY!!!

P
rzejdź naszą ścieżką, by wkrótce już móc
poznać historię kurortu znanego z leczenia płuc.

Na deptaku, gdzie niegdyś stał stary dom zdrojowy
dziś Skwer Kieślowskiego mamy całkiem nowy.
Wejdź do parku Roemplera Theodora
przed wojnami słynnego tu doktora.
Zwróć na początku swój wzrok na pagórek i stok,
tu stoi kościół, którego 1884 wybudowania to rok.
Gdy kroków w górę parku 50 dalej przewędrujesz,
przymkniesz oczy, to historię dawnych lat poczujesz.
Zobaczysz panie w sukniach z wieku początku
przechodzące się alejami według kuracji porządku.
Kuracja zaś była prosta, genialna, skuteczna:
zdrowa dieta, spacery – plus - przyroda bajeczna.
Tak właśnie leczono pacjentów przed laty,
lecz przyjeżdżał do sanatorium człek tylko bogaty.
Jeszcze kroków kilkanaście drogi wędrowniku
i stoisz przy sanatorium, tamtych czasów pomniku.
Dookoła Ciebie park wspaniały się rozpościera
w nim rosną jeszcze drzewa z hodowli Roemplera.
Tu niegdyś palmy wspaniałe w zimowym ogrodzie
zapominać dawały ludziom o zimie i chłodzie.
Pod palmami tymi kuracjusze siadali
herbatę popijając, żywo rozprawiali.
Rosjanie, Niemcy , Francuzi , Polacy
o rzeczach wielkich rozmawiali, o domu, rodzinie i
pracy.
Dziś na ławeczkach spotkasz pacjentów szpitala
znów te same temat usłyszysz już z dala.
Sam budynek nosił kiedyś kliniki Roemplera miano
po wojnie zaś „Białym Orłem” go nazwano.
Od szpitala dalej wędrowniku nasz miły,
wskazówki i rymy będą Cię prowadziły.
Prosto o kroków 50 dalej pod góreczkę
stań, spójrz w prawo, wsłuchaj się w bajeczkę.

Stoisz przy budynku w kolorze pistacji
o jego historii posłuchaj relacji:
Oto „ Villa Elsa” przed tobą widnieje,
piękne i chwalebne obiekt ma ten dzieje.
Buduje go Theodor- lekarz, dla Elsy swej żony,
by miała z niego widok na wszystkie miasta strony.
Od 1882 r. przez 60 lat familia w domu mieszkała,
aż do końca wojny, potem wyjechała.
„Przedszkolem dom był” - niejeden tak tu gada.
Niestety budowla w latach 90. w ruinę popada.
W 2000 roku strzała historii tak trafia,
że go odkupuje prawosławna parafia.
Z uwielbienia dla miejsca, tradycji i wielkiej kobiety,
dom otrzymuje nazwę „Dom świętej Elżbiety”.
Dziś gościu, piechurze, pielgrzymie, turysto
zagość w tym domu, miejsca rezerwuj bystro.

MIEJSCE NA SKARB
czyli zakątek dla pieczątek

Za kroków 20 tajemnicę płaskorzeźba swą odsłania
las tam przedstawiony, strumyczek i łania.
Legenda głosi: Sokołowsko zostało tam założone,
gdzie nóżkę w wodzie leczyło zwierzę zranione
Ruszaj dalej w górę drogi leśnej nasz piechurze,
dotrzesz do miejsca pięknego, tylko ruszaj już że.
Zrób kroków 50 w stronę skąd wiatr lekki dmucha
otrzymasz tam nagrodę , nagrodę dla ducha.
Wśród zieleni latem, lub pośród zimy ośnieżonej
zobaczysz budynek z cegły czerwonej.
Cerkiewka urodziwa od 110 laty turystów woła:
Chodźcie i módlcie się u św. Michała Archanioła!
Teraz gdyś zdobył o tym parku wiadomości wiele
zostań Sokołowska serdecznym przyjacielem.
My zaś mianujemy Cię naszym ambasadorem
noś to miano z dumą, odwagą i honorem.
Potwierdzeniem twych trudów pieczęć będzie więc.
Zdałeś wędrowcze nasz niekrótki test,
analfabetą nie jesteś, to pewne już jest.
A to żeś tu dotarł przed nadejściem nocy
znaczy, że liczyć potrafisz bez palców pomocy.
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