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Abyś Wędrowcze mógł podążać tropem myśli ukrytej, musisz posiadać telefon komórkowy (smartfon) z aktywnym dostępem 
do sieci Internet. Twe urządzenie winno posiadać także zainstalowaną aplikację, umożliwiającą skanowanie i odczytywanie 
kodu QR. Twój telefon nie posiada takiej aplikacji? - nic nie szkodzi! Wystarczy, że połączysz się poprzez Internet z naszą 

stroną http://www.ladekzdroj.pttk.pl/gra i z pomocą umieszczonych tam odsyłaczy, będziesz mógł pobrać bezpłatną aplikację  
dla swego telefonu. Przy okazji sprawdzisz, czy Internet w Twym urządzeniu działa poprawnie...

Pamiętaj! Kiedy już poprawnie zainstalujesz niezbędną aplikację, zaopatrz się jeszcze w coś do pisania. Długopis lub ołówek 
nie raz okażą się przydatne!

Zainteresowany?
Zeskanuj więc 
telefonem swój 

pierwszy kod QR  
i ruszaj w drogę!



 To, że Duch Gór - Liczyrzepa niepodzielnie włada w Sudetach jest powszechnie wszyst-
kim znane. Zdarza się jednak, że szanujace się poszczególne pasma sudeckie mają swojego 
własnego ducha czy stwora. Masyw Śnieżnika nie jest w tym przypadku wyjątkiem - jak 
głoszą stare podania grasuje tutaj niejaki Stammichmann. Jego nazwa wzięła się stąd, 
iż niespodziewanie duch ten lubi wyłaniać się ponoć z pni  drzew, przybierając ludzką 
postać. Znany jest z tego, że lubi wtedy płatać okolicznym mieszkańcom bardzo przykre  
i nieznośne figle. Przykładem może być tutaj choćby przypadek pewnego woźnicy, który 
wybrał się z ładunkiem morawskiego piwa do Stronia Śląskiego. W trakcie pokony-
wania górskich ostępów, tuż pod wierzchołkiem Śnieżnika, pojawił się nad wozem ciemny 
obłok i rozszalał się wicher, który przewrócił zaprzęg z towarem. Beczki z cenną zawartością 
potoczyły się po stromiźnie zbocza, a przerażony woźnica uciekł do leżącej najbliżej wioski  
Kamienica i tam spędził noc. Rano powrócił w miejsce katastrofy i ze zdumieniem spostrzegł, 
że w miejscu tym, na drodze stoi cały i niezniszczony wóz z końmi oraz towarem. Uradowany 
tym faktem szczęśliwie już dostarczył ładunek piwa do strońskiej gospody...

To nie jedyny przypadek figli Stammichmanna. Niektórzy wtajemniczeni twierdzą, że 
właśnie ten duch stoi za sprawą nadania przed laty wesołobrzmiącej nazwy osadzie, która 
dopiero później została nazwana Stroniem Śląskim.
Chciałbyś Wędrowcze poznać wcześniejszą nazwę Stronia Śląskiego? Wystarczy tylko, że 
zmierzysz się z zagadką przygotowaną specjalnie przez tego śnieżnickiego ducha. Aby uzyskać 
pierwsze wskazówki zeskanuj zamieszczony obok kod QR i ruszaj w drogę!

w ponumerowane pola wpisuj 
litery, które udało Ci się 

rozszyfrwać wg podanych kluczy
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