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Gdzie to jest?
Wyprawa prowadzi uliczkami miasta Lubawki, 
która położona jest tuż przy  
granicy z Czechami. Dojechać do  
miasta można drogą krajową nr 5  
z Kamiennej Góry, nie sposób jej  
ominąć. Wyprawa rozpoczyna się  
na lubawskim rynku, dokładnie  
przy drzwiach ratusza.

Tematyka:
Wyprawa przedstawia historię mieszkańców 
Lubawki związaną z pożarami i powodziami, 
które nękały miasto naprzemiennie od stuleci. 

Czas przejścia:  
30 min.

Jeśli nie znalazłeś Skarbu prosimy o zgłoszenie tego do 
Opiekuna Wyprawy lub do Koordynatora Programu!

Na innej Wyprawie Skarb na pewno jest!

Opracowanie: Beata Mazgaj, Beata Dwojak, Bożena Hleb-Koszańska, 
Barbara Jochymek, Wiesława Prichodko, Ewa Bienias, Damian Skorupiński, 
Bożena Pełdiak, Anna Wiśniewska-Mrowca, Irena Marczak, Zdzisława Filip, Alina 
Siulborska, Sławomira Klijanowicz-Marciniec, Joanna i Remigiusz Paluch, 

Konsultacje: Sławomira Klijanowicz-Marciniec, Krzysztof Szustka

Opiekun Wyprawy: Sławomira Klijanowicz-Marciniec 

Prowadzący szkolenia: Krzysztof Szustka - Koordynator Programu Wyprawy 
Odkrywców – Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”, www.ZielonaAkcja.pl

Koordynator projektu: Bożena Pełdiak 

Dofinansowano ze środków Programu „Lokalne Partnerstwa PAFW” Polsko-
Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju 
Filantropii w Polsce.

Kolejne kamienice pięknie są zdobione
Jak dobrze poszukasz znajdziesz dla się żonę
Pożary i powodzie mieszkańców nękały
jakby tego było mało - zarazę przygnały

Sto osób pomarło w ogromnej niemocy
więc szpital budowano od rana do nocy.
Przenieśli go ludzie na obrzeża miasta
Nad czym ubolewała niejedna niewiasta. 

Przy ostatnim podcieniu musisz iść dość żwawo 
wejdziesz do Lubavi, gdzie częstują strawą.
Tam też skarb ukryty Ciebie oczekuje
A Twój przewodnik za wszystko dziękuje.

I tak Lubawką _ _ _ _ _ _ targał wielki
                        1 2 3 4 5 6 
Były różne historie i niepokój wszelki
Aż dziw że to wszystko jeszcze nie trzasło
Wejdź do Lubavi i podaj grzecznie w recepcji hasło. Miejsce na Skarb



Oto jest Lubawka murów pozbawiona
Przez to też gościnna, wędrowców spragniona.
Wita więc dziś Ciebie, nisko się  kłania
I do zabawy przedniej gości swych namawia.

Stań plecami do herbu miasta,
 co tkwi w portalu ratusza
Są w nim tylko dwie ryby,
żadna się nie rusza.

Ale Ty rusz się wędrowcze
Ku domostwu po Twojej prawicy,
Tam, gdzie dawniej mieszkali klucznicy.
A że szczęścia szukali, 2 podkowy do klucza dodali.

Powódź w Lubavi raz wielka była
Po podkowę woda biła.
Tę podkowę nad głową dziś masz
I suchą na szczęście  _ _ _ _ _
                                     3
Idź w kierunku portalu, co go balkon wieńczy
Bo niejedna lubawianka pewnie się tam wdzięczy.
Stoi tu też ratusz w klasycznym dziś stylu
Widzisz go teraz właśnie od tyłu.

Jest to budynek  bardzo okazały
Po  wielkim pożarze zbudowany _ _ _ _.
                                                          6
Idź krokiem niespiesznym, przed siebie powoli
I spójrz: Pierzeja rynku zabudowana stoi
 
Historii burzliwej wcale nie przetrwała
Wielu budowniczym pracę nową dała
Mistrzowie tu śląscy na szczęście mieszkali
Fronty kamienic ładnie _ _ _ _ _ _ _ _ _.
                                      5

Kamienica z odwróconą muszlą niejedną na froncie 
Wędrowcom Lubawki ciągle przypomina,
Że rzeczka Czarnusza w XV wieku wylewała 
I po dachy miasto często zalała.

Nowe tu domy, nowe kamienice
Bo pożar i woda straszne to diablice.
I ciągle przez wieki, raz ogień, raz woda
Lubavia wciąż woła „O la Boga!” 

Spójrz na Nepomucena – stoi tuż przed Tobą  
w trakcie pożaru trapiony chorobą.
Nie uratował od pożaru drugiego
_ _ _ _ _ _ naszego kochanego.
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150 domów ogień strawił
a Nepomucen resztę wybawił
Z prawej od Nepomucena
 piękne widzisz podcienia 
z piaskowca wszystkie wykonane
przez _ _ _ _ _ na szczęście  nieruszane
              1

Na rogu jest kamienica na trzy osie dzielona.
Bogata jest i niezwykłym ornamentem zdobiona.
Stoją tu też inne, mniejsze, mniej ciekawe
_ _ _ _ _ _ _ _ biedniejszą przy rynku enklawę
               2
To w nich pewnie tkaczki piły kawę.

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.
Życzymy udanej Wyprawy!!!
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