
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Witamy w Krzeszycach pięknej miejscowości, 

która wszystkich przyjezdnych dobrze ugości. 

Siedem wieków ma na grzebiecie - 

jak się postaracie, to o wszystkim się dowiecie. 

 

Krzeszyce kamieniem od lat stoją, 

toteż od krzesania swą nazwę mają. 

Do dziś wiele kamieni pozostało 

i po polach się pochowało. 

 

Gdy znajdziesz się w swej podróży, 

 czas  Ci się nie wydłuży. 

 

Stań na parkingu przy Gorzowskiej ulicy, 

tyłem do bibliotecznej, zielonej tablicy! 

Przy herbie czerwony napis się znajduje 

Weź do hasła drugą literkę, ona Ci hasło zbuduje .   

_☐ _ _ _ _ _ _ _  
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W prawo żwawo się poruszaj 

na ulicy zebry szukaj. 

 

 

 

 

 

 

Za nią pierwszy pomnik stoi 

i niczego się nie boi. 

Dolny wyraz zapisz śmiało, 

dziś będzie ich niemało. 

_ _ _ _ ☐☐ _ _         
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Ruszaj dalej główną drogą, 

przytupując prawą nogą! 

Szukaj strzałek, co się gonią, 

przejdź bezpiecznie z podniesioną prawą dłonią. 

 

Spójrz oczyma wprost przed siebie - 

klomby stoją koło siebie. 

Wejdź na trawkę, poskacz śmiało, 

by się Twe ciało uśmiechało. 

 

Wróć na chodnik! – O… jaki wielki, okrągły 

zielnik, 

 a na nim strzałka kostrzyńska niby wysięgnik 

dalszą drogę Ci wskaże  

i kierunek wyprawy pokaże. 

 

Tuż przy Rondzie 650-lecia Krzeszyc bezpieczne 

przejście czeka. 

Popatrz w lewo, popatrz w prawo 

i skorzystaj z niego, długo nie czekaj, 

Idź żwawym krokiem i się nie wściekaj. 

 

Słuchaj strzałki kostrzyńskiej wędrowcze, 

a po prawej stronie możesz przekąsić coś 

chłopcze. 

Ujrzysz chatę, której dach otulony jest strzechą 

Zatrzymaj się teraz, bo jest ona dla podróżnych 

uciechą. 

 

 

 

 

Po lewej miejsce postoju-ostoja dla kierowcy 

zmęczonego. 

Kieruj się wzdłuż niego, a zobaczysz coś 

pięknego.  

Sześć akacji dorodnych, w nich pełno motyli, 

siódma drobna - rąbka tajemnic uchyli. 

 

Dalej stare wiązy okazałe kamień otulają, 

pod którym zmarli w tej ziemi spoczywają. 

Ta roślina, która po ich pniu się wspina 

kolejną literkę do hasła dopina.     

☐_ _ _ _ _ _ 
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Za kamieniem budowla, dzieło Luteran - tajemnic  

dusz  wielu strzeże. 

Obejdź wkoło, a Twa źrenica czarne krzyże 

dostrzeże. 

Do wnętrza światło przez nie przenika, 

kolejna literka do hasła przemyka.  

☐_ _ _  
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Wróć z powrotem do kamienia! 

Z prawej szereg krzyży, nie chce zapomnienia. 

Ruszaj wydeptaną dróżką, 

przytupując prawą nóżką. 

 

Po prawej ujrzysz mur przedwojennych epitafii 

Zniszczeń  lata dokonały, a to przecież zbiór 

niemieckich _ ☐ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (inaczej 

życiorys)          6                

Ale w historii na zawsze się zapisały                                            

i w pamięci ludzkiej zaistniały. 
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Pomyśl przez chwilę przy  _☐  _ _ _ _,  

                                               4 

wspomnij minione osób chwile.  

Otrzyj pot, nie troskaj się za wiele,  

tylko wróć już w swoje cele. 

 

Dojdziesz do bramy, furta dalszą drogę Ci wskaże  

i skwerek kościelny zielony ukaże. 

Po lewej kościół Św. Antoniego Padewskiego - 

miejsce posługi proboszcza krzeszyckiego. 

 
Przed tobą dwa księżyce w pełni, 

a pośrodku kamień tajemnicę dopełni. 

Na tablicy kamiennej hasła litera ostatnia się kryje 

i budowniczego świątyń odkryje.  

 ☐ _ _ _ _ _ _ _  
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Hasło: 
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Jesteś u celu, szukaj skarbu przyjacielu! 

Płotek niski na przeszkodzie Ci stoi. 

Za nim skarbek ukryty szczęście Twe podwoi. 

Cztery kroki od kamienia wzdłuż  

i skarb znalazłeś już. 

 

Jeśli skarb znalazłeś, schowaj ostrożnie, 

niech inni odkrywcy też szukają go zbożnie. 

Motyw Krzeszyc sobie weź 

i schowaj w torbę tak jak chcesz. 

 
 
 
 
 

 

Zadanie wykonane, czas odpocząć, 

kanapkę mamusiną napocząć. 

Więc wróć z powrotem z pełnym obrotem, 

bo przy drodze chata zaprasza słowami: 

 

„Gościu strudzony, siądź pod mą strzechą 

Odpocznij tu sobie 

Nie dojdzie Ci tu słońce 

Przyrzekam ja Tobie”. 

 

 

 

 

 

Miejsce na Skarb 

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

 
Opiekun wyprawy: Gminna Biblioteka Publiczna  

w Krzeszycach – tel. 95 757 32 18 

 
www.kst-lgd.pl 

www.wyprawyodkrywców.pl 
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Historia Krzeszyc  

w kamieniach zaklęta 
 
Gdzie to jest? 
Krzeszyce to malownicza wieś gminna położona  
w północno-zachodniej części  województwa lubuskiego,  
w  powiecie sulęcińskim przy drodze krajowej E- 22  ( trasa 
Kostrzyn – Poznań), około 30 km od granicy polsko – 
niemieckiej. Miejscowość usytuowana jest nad rzeką 
Postomią w Pradolinie Warty na obrzeżach lasów 
skwierzyńsko-sulęcińskich. 
Wyprawę należy zacząć z Gminnej Biblioteki Publicznej 
znajdującej się w centrum wsi. 

 

Tematyka:  
Wyprawa zapozna Cię z ciekawym miejscem, historią  
i topografią Krzeszyc. Dotyczy starych zabudowań, życia  
i pracy dawnych mieszkańców, wyznań religijnych 
minionych czasów. 

 

Jak szukać skarbu? 
Podczas wyprawy należy szukać liter i miejsc, które pomogą 
Ci dotrzeć do skarbu. Weź literkę z kwadratu odgadniętego 
wyrazu i umieść ją w haśle, zgodnie z numerem z nawiasu. 
Dostosuj ubiór i buty do swej wyprawy. Kiedy znajdziesz 
skrzynię ze skarbem, pieczęć z motywem odbij na swojej 
karcie jako dowód ukończenia szlaku. Potem odłóż skrzynię 
ze skarbem na miejsce dla innych odkrywców. 
Życzymy udanej wyprawy! 

Czas przejścia: 30 min. 

 
 
 
 

ZWIEDZAJ I BAW SIĘ  

W KRAINIE SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH 

 
                 Historia Krzeszyc w kamieniach zaklęta 

 
              Historia Krzeszyc w kamieniach zaklęta 

http://www.kst-lgd.pl/

