
Quest – 
Wyprawa Odkrywców

Wyprawa zapozna Cię z najciekawszymi wydarzeniami 
z historii Bolesławowa. Dziś, spacerując 
po urzekającej ciszą i spokojem górskiej wsi,
trudno uwierzyć, iż niegdyś było to tętniące
życiem górnicze miasteczko. Bolesławów to
jedno z dawnych  miast na Ziemi Kłodzkiej,
które posiadają historyczny herb, 
ale w toku burzliwych dziejów utraciły
prawa miejskie...  

 

Projekt „Aktywni z natury – rozwój  i promocja produktów turystycznych w Masywie Śnieżnika” 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 
2007-2013 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.

 „Przekraczamy granice”

Idziesz zmęczony z serca  łopotem,
a tu Góra Oliwna, otoczona płotem.
Jesteście w „ogrodzie” obsadzonym drzewami,
cały Bolesławów pozostał za Wami.

Góra Oliwna to miejsce wytchnienia, 
modlitwy, zadumy i ukojenia.

Na Górze Oliwnej, jak w Biblii spisali,
Jezus z uczniami, modląc się - czuwali.
Zmęczeni trudami apostołowie, 
zasnęli szybko, tyle Wam powiem.

Cztery duże drzewa o wielkiej średnicy
Wyjawią Ci rąbek wielkiej tajemnicy.
Kwiaty tego drzewa -        _ _ _  pyszny napój dają   
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i gdy jesteś chory to Ci pomagają.

Apostoł Piotr śpi z _ _        _ _ _ _ w dłoni,  
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zaś drugą rękę trzyma przy swej skroni.
A z jakiego kamienia figury są zrobione?
Właśnie z _ _ _ _ _ _        _ _ były wyrzeźbione!
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Liczbę  na początku spisaną przez Ciebie 
podziel przez cztery, a będziesz w niebie!               / 4 = 
Do wyniku dodaj jedynkę sobie         + 1 =      
a zaraz to się przyda Tobie.

Gdy staniesz dokładnie w furtce znajomej,
cyfra wskaże Ci drzewo od prawej liczone.
Szukaj tam skarbu upragnionego,
bo to nagroda jest dla każdego.

Zebrane litery wpisz po kolei 
                                                

a imię praskiego mincerza wnet Ci się sklei.
Mincerzem z dawnych czasów nazywano tego,
kto wybijał monety z kruszcu szlachetnego.

Sam Cesarz Rudolf posłał go w nieznane
by miasto zbudował przez Ciebie poznane.
Imieniem założyciela osadę nazwano
i tak przez stulecia ją rozpoznawano.
Niegdyś była to gminy stolica,
a później Stronie ją sprytnie przechwyca.

Teraz odpocznij na ławeczce cienistej
lub idąc prosto dalej, ujrzyj góry pobliskie.
Jest tutaj stacja narciarska, która zimą działa,
A widok na Śnieżnik każdego zniewala.

Jeśli nie znalazłeś Skarbu prosimy o przekazanie informacji 
opiekunowi Wyprawy: Dariusz Gulij, 
tel. 604 635 538, 74 814 11 28. Dziękujemy.  

Tekst: M. Ciesłowska, P. Dywański, R. Kuklis, 
A. Leszczyńska, M. Makarewicz 
Rysunki: D. Janukowicz 
Koordynator programu „Wyprawy Odkrywców”: 
Krzysztof Szustka, Karolina Likhtarovich

                               www.wyprawyodkrywcow.pl

Bolesławów znajduje się
 5 km na południe od Stronia 

Śląskiego, w drodze do 
przejścia granicznego 
z Republiką Czeską na 

Przełęczy Płoszczyna. Wieś 
położona jest pomiędzy 

Górami Bialskimi a Masy-
wem Śnieżnika i znana jest 

z pięknych widoków na 
Śnieżnik (1424 m n. p. m.) – 

najwyższy szczyt Sudetów Wschodnich po polskiej 
stronie. Wyprawę należy zacząć na parkingu przy 

sklepie „U Kazika” w centrum wsi.  Trasa prowadzi 
drogą asfaltową i gruntową. Powrót tą samą drogą.

www.stronie.pl, www.stronskiewioski.pl

GMINA AKTYWNA
Z NATURY
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Śladami praskiego mincerza 
po Bolesławowie

Tematyka:

Gdzie to jest ?

Miejsce na skarb

Gwarek – 
górnik z dawnego Bolesławowa

Śpiący Piotr Apostoł



♦ Czas przejścia: 60 minut

Było to miasto słynne w okolicy,
gdzie wydobywano srebro, 
przetapiane w kuźnicy.

Na środku rynku pomnik się znajduje -
podejdź do niego, a nie pożałujesz.
Obejdź go uważnie prawie dookoła
i stań dokładnie u jego czoła.

Tutaj na cokole, gdzie aniołki cztery
stoi na środku Franciszek Ksawery.
Patron Ksawery chroni od zarazy,
które nas spotykały bardzo wiele razy.

Pomnik dokładnie oddaje obrazy
dla upamiętnienia ofiar wielkiej zarazy.
Na jego froncie data jest wpisana,
od kiedy epidemia nie jest nam już znana.

Od czasu postawienia Franciszkowi pomnika
takie nieszczęście już nas nie spotyka.
Ostatnie dwie cyfry zapisane złotem
umieść w pamiętniku - przydadzą się potem. 

Pod herbem, w pierwszym wyrazie się znajduje
litera, która po trzykroć w nim występuje.        
W następnych wiekach, możesz dać nam wiary
miasto bardzo trapiły – powódź i pożary.

30-letnia wojna wszystko poniszczyła
i do upadku miasta się przyczyniła.

Schodząc po schodkach idź w lewo do góry,
pomiędzy dwóch starych domów mury.

Po prawej stronie drewniana strzałka stoi, 
nazwa góry na niej wnet Cię uspokoi.
Czwarta od tyłu litera wyrzeźbiona,
będzie drugą w haśle umieszczona 

Idąc za strzałką, patrz dookoła,
a wkrótce staniesz u bram kościoła.
Kościół Józefa trzysta latek liczy,
a wcześniej był tutaj kościół górniczy.
Wszyscy górnicy tutaj przychodzili,
o szczęśliwy powrót z pracy się modlili.

Wejdź przez bramę ogrodzenia otwartą,
spójrz na tablicę po prawej stronie zawartą.
W swoim pamiętniku użyj długopisu,
weź drugą literę z górnego napisu. 

Potem odwiedź teren starego cmentarza
i niech Cię tutaj nic nie przeraża.
Choć Twój żywot nie jest wieczny,  
nie martw się - spójrz na zegar słoneczny.

Wracaj na drogę i szybko maszeruj
w kierunku Góry Oliwnej się kieruj.
Po lewej stronie szosy, trol drogi pilnuje.
Trol piwka dużo pije więc _ _ _ _ _         mu tyje!
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Teraz pod górkę starą handlową drogą 
„Staromorawskim traktem”  - noga za nogą.
Kamienne krzyże w trawie ukryte
wspominają modły pątników skryte. 

Krzyży pozostało tylko kilka,
znalezienie ich - to będzie chwilka.
Gdzie asfalt się kończy, a las zaczyna
wprowadzi Cię w wąwóz ciemna ścieżyna.

Po lewej stronie źródełko wypływa ze skały,
jeśli jesteś spocony - umyj się cały.
Niegdyś licznie z niego korzystali
kupcy i pielgrzymi, co tu zawitali.

Podczas wyprawy należy uważnie 
czytać tekst i zgodnie ze wskazów-
kami wyszukiwać cyfry i litery. 
Zebrane litery utworzą hasło. Podą-
żając za wskazówkami, odnajdziesz 
skrzynię ze skarbem. 

Witajcie wszyscy w Bolesławowie,
jego historię wnet Ci opowiem.
Jadąc po kostce, gdy samochód bryka,
zaparkuj obok sklepu „Kazika”.

Stoisz na rynku, gdzie dawnymi czasy
handlowali kupcy, także morawiacy. 
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Jak szukać skarbu ?

Zapraszamy 
i życzymy udanej zabawy !

Trasa wyprawy

Św. Franciszek Ksawery

Droga Staromorawska – dawny trakt handlowy

Kościół św. Józefa


