
Śladami Hermanna Buhla
 po Starym Meste

Quest – 
Wyprawa Odkrywców

Tematyka:
Trasa wyprawy przybliży Ci postać tutejszego rodaka 

oraz przedsiębiorcy - Hermanna Buhla (1859-1927), 
który miał wielkie zasługi dla rozwoju Starego Mesta. 

Rodzina Buhlów pochodziła z Kłodzka, a w Starym 
Meste osiedliła się na początku XVII w. Buhlowie byli 
bardzo szanowanymi obywatelami, odegrali znaczącą 
rolę w dziejach miasta, a dzięki swej przedsiębiorczości 

zdobyli sławę w kraju oraz w Europie.  

 

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”

Teraz, patrząc na ratusz, udaj się uliczką znajdującą się po
Twojej lewej stronie. Od 1894 r., przez kolejnych 20 lat,
w naszym pięknym ratuszu,  Hermann pełnił funkcję 
Burmistrza. Swoją rolę wypełnił  doskonale, przyczyniając 
się do wszechstronnego rozwoju miasteczka.

Hermann interesował się chemią,
 górnictwem, elektryką
i wszystkimi technicznymi nowinkami.
Był bardzo uzdolniony i całe życie ciężko pracował. 
Mimo, że za jego życia, miasto nawiedzały powodzie
i pożary, pokonywał przeszkody, nie poddawał się 
i uparcie realizował swoje cele...

Kiedy dojdziesz na róg rynku, przed Tobą -  plac zabaw dla 
dzieci. Spójrz  w dół, gdzie mieści się winiarnia - za życia 
Hermanna była to słynna cukiernia. 
Trzecia litera jej nazwy będzie drugą w Twoim haśle. 
Zwróć również uwagę na barokowy budynek szkoły 
nieopodal, w którym niegdyś nocował cesarz Karol IV!

A teraz przejdź wzdłuż zachodniej pierzei rynku,
Na niej zachowały się owiane legendami stare domy. 
Dom numer sześćdziesiąt dziewięć pomoże Ci
rozwiązać zagadkę naszej wyprawy.

Dom ten, kryjący w swych murach dużo łóżek, ma dość 
zabawną nazwę! Jej przedostania literka, zajmuje siódme 
miejsce w haśle. 

Teraz, stojąc na rynku, zrób piećdziesiąt kroków w dół!

Tylko ostrożnie! Jeździ tu sporo samochodów – uważaj!
Wędruj dalej chodnikiem, aż do żółtej barierki.

W miejscu, gdzie stoi duży transformator i łączą się dwie 
drogi, Śnieżnik (1425 m) zawoła do Ciebie z daleka: 
„Zapraszam na górską wędrówkę! 
Odwiedźcie mnie kiedyś, a ujrzycie wspaniałe widoki!“

Nie wszyscy wiedzą, że na stoku
 tej pięknej góry stało kiedyś 
schronisko, a na jej szczycie - wieża
widokowa, do której Hermann hojnie 
dołożył z własnej kiesy.

Teraz ostrożnie zejdź po schodach,
aż dojdziesz do zwinnego strumyczka.
Pierwsza litera jego nazwy
 - piątym znakiem w haśle. 

Cichą uliczką z dawnych wieków
dojdziesz do lipowej alei.
Tutaj Hermann Buhl znowu wyjdzie Ci naprzeciw
i podpowie kolejną poszukiwaną literkę ... 

Skręć w lewo ale uważnie obserwuj swoją prawą stronę!
Za chwilkę duch Hermana może ujawnić się Twoim oczom,
gdyż właśnie tutaj działała jego wielka fabryka, którą jako 
mądry i postępowy człowiek, zbudował w 1881 r.!

W 1889 r. w Paryżu odbyła się Światowa Wystawa 
Gospodarcza. Grand Prix czyli pierwsza nagroda
przyznana została Hermannowi za wyroby z lnu,
pochodzące z tutejszej fabryki! Bielarnia lniarska 
przyniosła Hermannowi bogactwo i sławę w Europie.
Kiedy w roku 1912 ogromny pożar zniszczył jego przedsię-
biorstwo, Hermann je odbudował, powiększył i kontynu-
ował produkcję!

Uważnie popatrz na główny budynek,
a z czerwonego napisu wybierz czwartą literę.
Tym sposobem, poznasz pierwszy znak szukanego hasła!   
Jesteś w połowie drogi, jeszcze kilka zadań - na pewno 
sobie poradzisz!

Dzisiaj, w dawnej fabryce Hermanna nadal 
pracują robotnicy, a zamiast tekstyliów,
produkowana jest zdrowa żywność 
ze zbóż, kasz i innych ziarenek!

Przejdź z uśmiechem przez rzekę Krupę
i znajdź za mostem drzewa lipowe.
Jeśli je policzysz, dowiesz się ile dzieci 
miał dzielny Hermann.

Kolejna ważna informacja z życia Hermanna
dotyczy regulacji rzek.
Z betonu i żelaza – nowoczesnych wówczas materiałów,
Hermann wybudował aż cztery mosty,
chroniące miasto przed powodziami!

W 1912 r., za sprawą Hermanna,
do Starego Mesta dociera elektryczność.
Przy młynie zbudował wodną elektrownię
i zaopatrzył miasto w elektryczność!

Na skrzyżowaniu udaj się w lewo. 
Wzdłuż torów dojdziesz do budynku dworca.
Dzięki staraniom Hermana, 
w 1905 roku wybudowano tory kolejowe,  
które połączyły Stare Mesto ze światem.

Stare Mesto nie miało być ostatnią stacją,
Hermann chciał przedłużyć tory jeszcze dalej...
Pod Przełęczą Płoszczyna miał przechodzić tunel,
aby pociąg mógł nas dowieźć do Stronia, 
Lądka- Zdroju i dalej...

Mapa z „drewnianą twarzą“ stoi nieopodal Ciebie,
a na pomarańczowym drogowskazie 
znajdziesz nową podpowiedź.
Weź trzecią literę z nazwy pasma górskiego 
i umieść w haśle na czwartym miejscu. 

Dalej wędruj po głównej drodze,
przejdź przez most i miej się na baczności!
Droga łagodnie wije się pod górkę,
podpowiedzi nie uzyska ten, kto minie szkołę podstawową!

Tak bardzo potrzebna miastu szkoła,
za sprawą Hermanna, od 1905 r., 
przyjmuje pierwszych uczniów!
Buhl pomagał też strażakom, był członkiem chóru, 
a od 1918 r. dyrektorem tutejszych kopalni grafitu.

Zatrzymaj się na przystanku autobusowym przy szkole, 
a z łatwością wykonasz kolejne zadania. 
Brakuje ci tylko dwóch liter,
co oznacza, że już niedługo odkryjesz skarb.

Rozejrzyj się wokół i spójrz na krzyż - sięga aż do nieba!
Czas na lekcję języka czeskiego. 
Z czeskiego wyrazu „kościół“ weź czwartą literkę
jako ósmą do tajemniczego hasła. 

Teraz popatrz na inny krzyż 
- na rozdrożu, pomiędzy lipami.
Wędruj dalej w lewo wzdłuż czerwonego szlaku.
Trzymając się głównej drogi,
za chwilkę skręć w prawo w pierwszą uliczkę.

Kiedy przejdziesz odległość pięćdziesięciu kroków,
znajdziesz w ogrodzie wysoką sosnę,
rosnącą obok wielkiego białego domu.
Tutaj powraca wspomnienie o Hermannie Buhlu. 
 
Budynek został uroczyście otwarty w 1926 roku,
jako miejsce tańca, śpiewu, teatru i rozrywki. 
Czwarta litera w jego nazwie to trzecia litera z hasła. 
Odszukałeś wszystkie ukryte na trasie literki?
Jeśli tak, poznałeś dawną  nazwę naszego miasta – 
właśnie tak je nazywano za życia Hermanna.

Budynek, przed którym stoisz, ma kilka wejść,
Ale tylko za jednym – mianowicie za tym, 
za którym zejdziesz z czterech schodków,
znajduje się tajna skrytka.

Ile razy występuje najczęściej pojawiająca się litera w haśle,
tyle zrób kroków od ostatniego schodu – tylko dokładnie!
Ten, kto jest uważny dostrzegł już swój skarb!

Hermann Buhl był wybitną postacią – nikt w to nie wątpi,
a za swe osiągnięcia otrzymał wiele odznaczeń.
Słusznie nazywany był „ojcem doliny rzeki Krupy“.
Jeśli chcielibyście oddać cześć jego pamięci - 
odwiedźcie jego grób na tutejszym cmentarzu. 
         

www.mu-staremesto.cz

Jeśli nie znalazłeś Skarbu prosimy o przekazanie informacji 
opiekunowi Wyprawy: TIC Staré Město, tel.: +420 583 239 134 

Tekst: A. Windová, V. Karabcová, M. Kotrlová, 
J. Pešková, Z. Panský ml.
Koordynator programu „Wyprawy Odkrywców”: 
Krzysztof Szustka, Karolina Likhtarovich

                              www.wyprawyodkrywcow.pl

Gdzie to jest ?

Miejsce na skarb

Staré Město pod Śnieżnikiem położone jest w Republice 
Czeskiej, na północy Moraw, w powiecie Šumperk,

 10 km od przejścia granicznego z Polską na Przełęczy 
Płoszczyna. Najbliżej położone polskie miasto to 

Stronie Śląskie. 
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Dalej wędruj po głównej drodze,

Kiedy przejdziesz odległość pięćdziesięciu kroków,
znajdziesz w ogrodzie wysoką sosnę,
rosnącą obok wielkiego białego domu.
Tutaj powraca wspomnienie o Hermannie Buhlu. 

Budynek został uroczyście otwarty w 1926 roku,
jako miejsce tańca, śpiewu, teatru i rozrywki. 
Czwarta litera w jego nazwie to trzecia litera z hasła. 
Odszukałeś wszystkie ukryte na trasie literki?
Jeśli tak, poznałeś dawną  nazwę naszego miasta – 
właśnie tak je nazywano za życia Hermanna.
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jak szukać skarbu ?

♦ czas przejścia: 45 minut

Zapraszamy 
i życzymy udanej zabawy !

Trasa wyprawy

Jesteś odważny i lubisz dobrą zabawę?
Przygotuj się – zaczynamy!
Wychodząc z Informacji Turystycznej w ratuszu,
po drugiej stronie zobaczysz fontannę z Neptunem.

Ty jednak skręć w lewo, gdzie od schodów ratusza
przejdziesz do kolejnego punktu naszej trasy.
Twoją ciekawość powinien wzbudzić stojący naprzeciwko 
narożny dom.

Stań na rogu dzisiejszej poczty i na jej budynku odszukaj 
datę. Właśnie tego roku, z własnych środków, Hermann 
wybudował ów gmach, w którym niegdyś działał sąd oraz 
urząd skarbowy. Pierwsza litera umieszczona w dacie jest
szóstym znakiem w Twoim haśle ! 

Teraz, patrząc na ratusz, udaj się uliczką znajdującą się po
Twojej lewej stronie. Od 1894 r., przez kolejnych 20 lat,
w naszym pięknym ratuszu,  Hermann pełnił funkcję 
Burmistrza. Swoją rolę wypełnił  doskonale, przyczyniając 
się do wszechstronnego rozwoju miasteczka.

Hermann interesował się chemią,
 górnictwem, elektryką
i wszystkimi technicznymi nowinkami.
Był bardzo uzdolniony i całe życie ciężko pracował. 
Mimo, że za jego życia, miasto nawiedzały powodzie
i pożary, pokonywał przeszkody, nie poddawał się 
i uparcie realizował swoje cele...

Kiedy dojdziesz na róg rynku, przed Tobą -  plac zabaw dla 
dzieci. Spójrz  w dół, gdzie mieści się winiarnia - za życia 
Hermanna była to słynna cukiernia. 
Trzecia litera jej nazwy będzie drugą w Twoim haśle. 
Zwróć również uwagę na barokowy budynek szkoły 
nieopodal, w którym niegdyś nocował cesarz Karol IV!

A teraz przejdź wzdłuż zachodniej pierzei rynku,
Na niej zachowały się owiane legendami stare domy. 
Dom numer sześćdziesiąt dziewięć pomoże Ci
rozwiązać zagadkę naszej wyprawy.

Dom ten, kryjący w swych murach dużo łóżek, ma dość 
zabawną nazwę! Jej przedostania literka, zajmuje siódme 
miejsce w haśle. 

Teraz, stojąc na rynku, zrób piećdziesiąt kroków w dół!

Tylko ostrożnie! Jeździ tu sporo samochodów – uważaj!
Wędruj dalej chodnikiem, aż do żółtej barierki.

W miejscu, gdzie stoi duży transformator i łączą się dwie 
drogi, Śnieżnik (1425 m) zawoła do Ciebie z daleka: 
„Zapraszam na górską wędrówkę! 
Odwiedźcie mnie kiedyś, a ujrzycie wspaniałe widoki!“

Nie wszyscy wiedzą, że na stoku
 tej pięknej góry stało kiedyś 
schronisko, a na jej szczycie - wieża
widokowa, do której Hermann hojnie 
dołożył z własnej kiesy.

Teraz ostrożnie zejdź po schodach,
aż dojdziesz do zwinnego strumyczka.
Pierwsza litera jego nazwy
 - piątym znakiem w haśle. 

Cichą uliczką z dawnych wieków
dojdziesz do lipowej alei.
Tutaj Hermann Buhl znowu wyjdzie Ci naprzeciw
i podpowie kolejną poszukiwaną literkę ... 

Skręć w lewo ale uważnie obserwuj swoją prawą stronę!
Za chwilkę duch Hermana może ujawnić się Twoim oczom,
gdyż właśnie tutaj działała jego wielka fabryka, którą jako 
mądry i postępowy człowiek, zbudował w 1881 r.!

W 1889 r. w Paryżu odbyła się Światowa Wystawa 
Gospodarcza. Grand Prix czyli pierwsza nagroda
przyznana została Hermannowi za wyroby z lnu,
pochodzące z tutejszej fabryki! Bielarnia lniarska 
przyniosła Hermannowi bogactwo i sławę w Europie.
Kiedy w roku 1912 ogromny pożar zniszczył jego przedsię-
biorstwo, Hermann je odbudował, powiększył i kontynu-
ował produkcję!

Uważnie popatrz na główny budynek,
a z czerwonego napisu wybierz czwartą literę.
Tym sposobem, poznasz pierwszy znak szukanego hasła!   
Jesteś w połowie drogi, jeszcze kilka zadań - na pewno 
sobie poradzisz!

Dzisiaj, w dawnej fabryce Hermanna nadal 
pracują robotnicy, a zamiast tekstyliów,
produkowana jest zdrowa żywność 
ze zbóż, kasz i innych ziarenek!

Przejdź z uśmiechem przez rzekę Krupę
i znajdź za mostem drzewa lipowe.
Jeśli je policzysz, dowiesz się ile dzieci 
miał dzielny Hermann.

Kolejna ważna informacja z życia Hermanna
dotyczy regulacji rzek.
Z betonu i żelaza – nowoczesnych wówczas materiałów,
Hermann wybudował aż cztery mosty,
chroniące miasto przed powodziami!

W 1912 r., za sprawą Hermanna,
do Starego Mesta dociera elektryczność.
Przy młynie zbudował wodną elektrownię
i zaopatrzył miasto w elektryczność!

Na skrzyżowaniu udaj się w lewo. 
Wzdłuż torów dojdziesz do budynku dworca.
Dzięki staraniom Hermana, 
w 1905 roku wybudowano tory kolejowe,  
które połączyły Stare Mesto ze światem.

Stare Mesto nie miało być ostatnią stacją,
Hermann chciał przedłużyć tory jeszcze dalej...
Pod Przełęczą Płoszczyna miał przechodzić tunel,
aby pociąg mógł nas dowieźć do Stronia, 
Lądka- Zdroju i dalej...

Mapa z „drewnianą twarzą“ stoi nieopodal Ciebie,
a na pomarańczowym drogowskazie 
znajdziesz nową podpowiedź.
Weź trzecią literę z nazwy pasma górskiego 
i umieść w haśle na czwartym miejscu. 

Dalej wędruj po głównej drodze,
przejdź przez most i miej się na baczności!
Droga łagodnie wije się pod górkę,
podpowiedzi nie uzyska ten, kto minie szkołę podstawową!

Tak bardzo potrzebna miastu szkoła,
za sprawą Hermanna, od 1905 r., 
przyjmuje pierwszych uczniów!
Buhl pomagał też strażakom, był członkiem chóru, 
a od 1918 r. dyrektorem tutejszych kopalni grafitu.

Zatrzymaj się na przystanku autobusowym przy szkole, 
a z łatwością wykonasz kolejne zadania. 
Brakuje ci tylko dwóch liter,
co oznacza, że już niedługo odkryjesz skarb.

Rozejrzyj się wokół i spójrz na krzyż - sięga aż do nieba!
Czas na lekcję języka czeskiego. 
Z czeskiego wyrazu „kościół“ weź czwartą literkę
jako ósmą do tajemniczego hasła. 

Teraz popatrz na inny krzyż 
- na rozdrożu, pomiędzy lipami.
Wędruj dalej w lewo wzdłuż czerwonego szlaku.
Trzymając się głównej drogi,
za chwilkę skręć w prawo w pierwszą uliczkę.

Kiedy przejdziesz odległość pięćdziesięciu kroków,
znajdziesz w ogrodzie wysoką sosnę,
rosnącą obok wielkiego białego domu.
Tutaj powraca wspomnienie o Hermannie Buhlu. 
 
Budynek został uroczyście otwarty w 1926 roku,
jako miejsce tańca, śpiewu, teatru i rozrywki. 
Czwarta litera w jego nazwie to trzecia litera z hasła. 
Odszukałeś wszystkie ukryte na trasie literki?
Jeśli tak, poznałeś dawną  nazwę naszego miasta – 
właśnie tak je nazywano za życia Hermanna.

Budynek, przed którym stoisz, ma kilka wejść,
Ale tylko za jednym – mianowicie za tym, 
za którym zejdziesz z czterech schodków,
znajduje się tajna skrytka.

Ile razy występuje najczęściej pojawiająca się litera w haśle,
tyle zrób kroków od ostatniego schodu – tylko dokładnie!
Ten, kto jest uważny dostrzegł już swój skarb!

Hermann Buhl był wybitną postacią – nikt w to nie wątpi,
a za swe osiągnięcia otrzymał wiele odznaczeń.
Słusznie nazywany był „ojcem doliny rzeki Krupy“.
Jeśli chcielibyście oddać cześć jego pamięci - 
odwiedźcie jego grób na tutejszym cmentarzu. 
         

Podczas wyprawy szukaj ukrytych 
literek i cyferek. Zebrane litery 
utworzą hasło. Podążając za wska-
zówkami, odnajdziesz skarb, a swoje 
wrażenia z wyprawy będziesz mógł 
zapisać w Księdze Odkrywców. 

Drogi turysto, witaj w Starym Meste!
Spacerując po jego uliczkach i zakamarkach,
poznasz lokalnego bohatera - dziś historyczną już postać.

Hermann Buhl – bo o nim opowiada nasz szlak,
był znamienitą postacią w dziejach Starego Mesta.
Fabryka włókiennicza, mosty, drogi, linia kolejowa –
to tylko część jego zasług!

Na końcu spaceru po naszej górskiej miejscowości 
odkryjesz tajemniczy skarb,
a uzbierane na trasie literki stworzą hasło - 
odpowiedź na ważne pytanie!
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Trasa wyprawy

Odwiedźcie mnie kiedyś, a ujrzycie wspaniałe widoki!“

schronisko, a na jej szczycie - wieża
widokowa, do której Hermann hojnie 

Teraz ostrożnie zejdź po schodach,
aż dojdziesz do zwinnego strumyczka.

Dzisiaj, w dawnej fabryce Hermanna nadal 
pracują robotnicy, a zamiast tekstyliów,
produkowana jest zdrowa żywność 

Przejdź z uśmiechem przez rzekę Krupę

Jeśli je policzysz, dowiesz się ile dzieci 

Kolejna ważna informacja z życia Hermanna
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