W XVIII wieku tak tu było,
mało komu wtedy to się śniło.
Krzeszów w baroku mocno był zmieniony,
Bernard Rosa był tym zachwycony.
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To on artystów wielkich sprowadził.
Kochał sztukę, nic na to nie poradził.
Na zakończenie zwiedzania
masz dużo więcej do oglądania.
Pawilon jest tam jeszcze jeden drewniany,
a drugi jest duży i murowany.
I gdy teraz to w pamięci masz,
udaj się do gościńca po skar _ nasz.
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Z litera hasło odczytaj i
jak ten dzik z radości nie brykaj.

_ _ _ _ _
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GDZIE TO JEST?

Krzeszów

Wyprawa ma miejsce we wsi
.
Wiedzie wąską asfaltową uliczką poza centrum wsi, w kierunku lasu. Do wsi dojechać można z Kamiennej Góry drogą
nr 367.
Wyprawa rozpoczyna się od parkingu przed szkołą,
pierwszym z trzech parkingów przed opactwem.

T E M AT W Y P R AW Y
Wyprawa opowiada o miejscu odpoczynku opata
Bernarda Rosy – pawilonu położonego na skraju lasu.
CZAS PRZEJŚCIA: 45 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 odnajdziesz skarb.
ŻYCZYMY UDANEJ WYPRAWY!!!

By dojść do Pawilonu słynnego
miń pocztę czerwoną kolego.
Po lewej _ ęce zaś będziesz miał szkołę,
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gdzie dzieci są wesołe.

Jesteś dziś w Krzeszowie,
a my staniemy na głowie,
aby oprowadzić cię po naszej wsi,
co niczym perła w Sudetach lśni.

Następnie idź w kierunku lasu,
nie rób przy tym hałasu.
Po lewej kapliczka się wznosi,
dalej po prawej limba o uwagę prosi.

Stąd już zobaczysz dom duży i okazały
W podwórzu jego pawilon z drewna cały.
Wszystko jest w nim drewniane,
nawet pięknie mal _ wane ściany.
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Z warsztatu Willmanna artysta je namalował,
nie wiemy tylko kto to szkicow _ ł.
2
			

Miejscowość ta nie jest wielka,
ale za to przepię _ na.
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Budowli zabytkowych tu wiele,
zobaczysz je nie tylko w niedzielę.
Dziś do Betlejem cię zaprowadzimy.
Choć to dość daleko, nikogo nie zgubimy.
Pawilon na Wodzie w lesie zbudowany
i spacer do niego masz gwarantowany.
Parkingi w Krzeszowie są duże trzy
pierwszy z brzegu wybierz ty.
Stąd ruszamy na Wyprawę
Siły mamy i nogi żwawe.

Uliczką dalej idź do dzika,
jest z kamienia więc nie bryka.
Droga asfaltowa już przez las wiedzie
w pole turysty nie wywiedzie.

Do celu masz już niedaleko,
nie spiesz się mężczyzno i kobieto.
Po prawej stronie między drzewami
Kapliczka stoi z krzyżem i kwiatami.

Na źródle wody jest położony,
dla opata Rosy został wzniesiony.
Opat tu chętnie odpoczywał
spokoju od trosk dnia zażywał.
Do środka pawilonu mostek prowadzi
wejść tam nikomu nie zawadzi.
Sceny biblijne na ścianach uwiecznione
dzieła to sztuki prawem chronione.

