To już koniec naszej Wyprawy.
I mając już w chodzeniu sporo wprawy,
przejść przez bramę cmentarza musisz,
_ do rynku powrócisz.
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Na budkę tele _ oniczną oczy swe zwróć.
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Miń ją z lewej, a potem
masz metrów może ze 100,
drogą jak linia prostą.
Tam stoją domki małe,
z drewna zbudowane całe.
Aby skarb odnaleźć po trzech kamiennych
schodkach zejdź
i do Kawiarni Apostoła wejdź.
Hasłem gospodarza przywitaj i zbyt szybko nie
znikaj.

HASŁO:

Opiekun Wyprawy: Damian Skorupiński, Ewa Bienias
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Opracowanie: Nikola Bielewicz, Klaudia Kurczewska, Łukasz Losa, Joanna
Matusik, Katarzyna Matusik, Roksana Rydzak, Anna Szafraniec, Krzysztof
Tokarczyk, Nikola Wieczorkiewicz, Joanna Wojton, Damian Skorupiński,
Ewa Bienias
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GDZIE TO JEST?

Chełmsko Śląskie duża wieś, która do 1945 r. był miasteczkiem. Leży
nieopodal granicy z Czechami, łatwo do niej dojechać z oddalonej o 16 km Kamiennej Góry.

Prowadzący szkolenia: Sławomira Klijanowicz-Marciniec i redakcja tekstu
Koordynator projektu: Bożena Pełdiak
Przygotowanie i realizacja:
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „GRANICA” w ramach projektu pt.:
„Turystyka wyjątkową wizytówką Ziemi Kamiennogórskiej”.
Dofinansowano ze środków Programu „Lokalne Partnerstwa PAFW”
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce

T E M AT W Y P R AW Y
Wyprawa opowiada o miejscu rzadko uczęszczanym
przez turystów. Wiedzie wokół kościoła i przez zabytkowy
cmentarz, pokazując to, czego nie opisują przewodniki.
CZAS PRZEJŚCIA: 30 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 znajdziesz skarb.
ŻYCZYMY UDANEJ WYPRAWY!!!

Na rogu plebani też jeszcze masz
dzi _ cięcą na epitafium twarz.
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Jeśli nie masz chęci tego oglądać,
zacznij na obelisk spoglądać.
Na nim trzy daty są wyrzeźbione
pamięci poległych w wojnie pruskiej poświęcone.
To ręka śląskiego rzeźbiarza sprawiła,
inskrypcją ślad kultury niemieckiej zostawiła.
Ty daty zanotuj, bo jedna ci wne _
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do hasła na końcu przyda się.

Spod fontanny w Chełmsku
opowieść nasza się zaczyna.
Dźwięk trzech kościelnych dzwonów
o świątyni naszej przypomina.
Brukowaną uliczką skieruj swe kroki ku górze,
a _ o lewej zobaczysz wrota plebani duże.
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Portal z piaskowca jest tu barokowy,
dwoma p _ lastrami z boku otoczony.
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A nad nim medalion przedstawia Maryję,
która ochrania naszą parafiję.

Przejdź się turysto dookoła
naszego barokowego kościoła.
Jedyną bramą w murze przejdź
i na teren cmentarza wejdź.
Od razu zobaczysz bogato zdobiony krzyż,
więc do niego się zbliż.
W XVIII wieku postawiony
trzema płaskorzeźbami otoczony.
Na cmentarzu drzewa bluszczem są spowite
_ niemieckie, stare groby ukryte.

Odwróć się teraz i stań plecami do pomnika.
Po lewej stronie w oddali,
czerwona wieża przez drzewa przenika.
To część ewangelickiego kościoła,
który o po _ oc woła!
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Teraz już skieruj swe kroki k _ bramie kościoła,
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tam stary cmentarz jest dookoła.
Po lewej plebania z tynkiem niezwykłym na ścianie.
To sgraffiti- na włoski sposób murów ozdabianie.

Nazwisk tam znajdziesz ciekawych bez liku.
Różni tu bowiem ludzie mieszkali
i Dolnym Śląskiem się zachwycali.

Nikt go z gminy nie ratuje,
konserwator zabytków nie utyskuje.
Los go spotka nieuchronny
i w gruzy kamieni zamieni.

