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Kilka domów da _ ej przy Kościelnej ulicy,

MIEJSCE NA SKARB
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budynek stoi biały jak z szachownicy.
Mur pruski – tak szachulec nazywają
w Marciszowie nie jeden taki dom mają.
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Teraz już wracaj w kierunku kościoła.
Po prawej na pleban _ skarb cię już woła.
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U księdza dobrze jest strzeżony.
Zgadnij hasło i wpisz z lewej strony.

GDZIE TO JEST?

Marciszów

Opracowanie: Karol Chochorowski, Krystian Czereb,
Sergiusz Gawron, Magdalena Jawor, Sebastian Kowalski, Daniel Król, Renata
Kurzeja, Dominik Lemański, Dawid Mróz, Dawid Nowak, Arkadiusz Ochmański,
Kamil Wietrzykowski, Anita Dydko
Opiekun wyprawy: Anita Dydko

Wyprawa ma miejsce we wsi
.
Wiedzie wokół zabytkowego kościoła, prowadzi wąskimi
uliczkami pomiędzy XIX w. domami. Dojechać tu można
drogą nr 5 z Bolkowa lub 325 z Jeleniej Góry.
Wyprawę należy zacząć od kościółka na wzgórzu, dokąd
można zjechać z głównej ulicy. Zjazd znajduje się po
drugiej stronie piekarni.

Prowadząca warsztaty i opracowanie: Sławomira Klijanowicz-Marciniec
Przygotowanie i realizacja: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Granica”
Lubawka w ramach projektu pt.: ”Turystyka wyjątkową wizytówką Ziemi
Kamiennogórskiej”
Koordynator projektu: Bożena Pełdiak
Dofinansowano ze środków Programu „Lokalne Partnerstwa PAFW”
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez
Akademię Filantropii w Polsce.
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Wyprawa opowiada historię kościoła św. Katarzyny,
jego opiekunów oraz rodu, do którego Marciszów przed
wiekami należał.
CZAS PRZEJŚCIA: 40 min.

JAK SZUKAĆ SKARBU?

HASŁO:

1

T E M AT W Y P R AW Y
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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!!!

Zegar słoneczny jest na wieży,
który od wieków czas mierzy.
Naprzeciw gotyckiego wejścia do kościoła
stoi nagrobek byłego pastora.

Stare herby są tam trochę zatarte,
ich właściciele do dziś pełnią wartę.
Panowie w zbrojach pilnują wioski
z kamienia ich _ warze i troski.
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Pastor o swoich wiernych dbał,
kościół ten także w opiece miał.
Witraż nad drzwiami umieszczony
rozświetla wnętrza wszystkie strony.
Wędrówkę tutaj zaczynamy
o św. Katarzynie wam opowiadamy.
Patronką jest najstarszego kościoła
rozejrzyjmy się tam dookoła.

Wewnątrz gotyckie zachowane są ślady,
W pre _ biterium na ścianie sakramentarium stare
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Wyprawa od kamiennej bramki się zaczyna
tędy może wejść chłopak i dziewczyna.
To przejście jest jak tajemnica
w inne czasy, to ciekawskich zachwyca.
Kościół na wzgórzu pośród zieleni stoi,
a mur ma z kamienia, jest jak rycerz w zbroi.
Gotyckim stylem był budowany
i XIV w. do użytku oddany.

metalowymi drzwiczkami pozamykane jest całe.
Drewniane schody na chór wskazywały,
gdzie organy kiedyś pięknie grały.
Po _ stopami z kamienia jest posadzka
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gotykiem zapisana, to nie zasadzka.
Odnajdź nazwę Marciszowa niemiecką,
dzisiaj szukaj jej ze świeczką.

Budynek z zewnątrz nie zachwyca widokiem,
ale w środku nadrabia urokiem.
Na plani _ kwadratu wieża _ budowana
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makownicą ozdabiana jest cała.

Merczdorf jest napisane,
a wszystko inne rozmazane.
Bogactwa rzeźbiarskiego na posadzce jest wiele,
odnajdź je w tym oto kościele.

Ile postaci dam na murze tkwi
A rycerzy? Czy któryś z nich tam śpi?
Przyjrzyj się uważnie i zapamiętaj
jak wyrzeźbiła ich rzeźbiarza ręka.
Opuść już teren tego kościoła
na panoramę jeszcze spójrz dookoła.
Ładny jest widok na wieś niemal całą
przez turystów trochę ignorowaną.
Naprzeciw kościoła była kiedyś stara szkoła.
Budynek szachulcem jest ozdabiany
z drewna są belki i białe ściany.
Domów podobnych jest we wsi kilka
warto poświęcić im chwil kilka.

