
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
W Torzymiu Cię witamy,                    

Do zabawy zapraszamy!    

Nad jezioro Ilno prowadzimy, 

Na Placu Wolności się zgromadzimy. 

 

Przy okrągłym klombie  

Tablica przyprowadzi Cię do mnie. 

Mijaj z lewej strony kwiaty 

I podążaj wzdłuż ulicy stolarskiej, gdzie chaty. 

 

Po brukowej drodze czeka Cię spotkanie. 

Bądź dzielny i przygotuj się na nie! 

Trasa szybkiego ruchu przetnie Ci wędrówkę, 

Lecz się nie martw, wkrótce dostaniesz do hasła 

wskazówkę. 

 

Po przeprawie, ścieżka Cię prowadzi. 

Wśród drzew i ptaków stanowczo iść radzi. 

Ścieżka w chodnik się w końcu zamienia, 

A teraz szukaj mostku wśród leśnego cienia. 

 

 

 

 

Most nad Ilanką wskazówką będzie. 

Ile przęseł z lewej strony odgradza łabędzie?     

Grążel żółty, grzebień biały - 

Tu zobaczysz nie tylko szuwary.  

 

 

 

 

Z chodnika za mostkiem gość nasz nie zboczy, 

Bo nowe buty szybciutko  zamoczy. 

A może jeszcze chwilkę zostanie, 

To kaczkę, łabędzia i żółwia zastanie. 

 

Niech zielony budynek Cię nie kusi, 

Trasa prosto prowadzić musi. 

Gdy zejdziesz z chodnika brukowego, 

Kieruj się pod górkę Kolego. 

 

Na szczycie górki dwa dęby witają 

I w lewą stronę grzecznie zapraszają. 

Kostka do lasu znowu zaprowadzi, 

Spojrzeć na jezioro przecież nie zawadzi. 

 

Gdy ujrzysz budynki, boisko w oddali - 

Tu bawią się Torzymianie? Torzymiaki? –  

ale jeszcze mali, 

Idź dziarsko przed siebie.  

Mijając z lewej boisko, ścieżka dalej  

poprowadzi Ciebie. 

 

Przy dębie wielkim wąską ścieżką, 

W dół do jeziora zbiegnij koleżko. 

Nie spiesz się mój drogi, 

Gdyż żabie możesz wejść pod  nogi. 

 

Trzymaj się lewej, choć droga w prawo kieruje. 

Nad mały ciek się dalej ścieżka snuje. 

Tu zaskrońca spotkać można,  

Lecz nie bój się, to sprawa niegroźna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Droga wokół jeziora rajem dla wędkarzy. 

O wielkiej rybie każdy tutaj marzy. 

Tu płotka, szczupak, karaś, sandacz pływa, 

Lecz z zasobów jeziora nic nie ubywa. 

 

Gdy już śliczną plażę zobaczysz, 

Licząc okna na piętrze budynku z prawej,  

kolejną wskazówkę odhaczysz.    

Na pomoście ostrożnie przystań podróżniku, 

Ucisz się i posłuchaj głosów ptaków bez liku. 

 

Gdy z pomostu zejdziesz, stań przodem do niego, 

Tablica wędkarzy da Ci podpowiedz kolego. 

Numer rejestru kolejną wskazówką, 

brak liczby nie będzie dla klucznika wymówką.     

 

Spójrz na jezioro, na ramę pomostu 

I zlicz jej części, zwyczajnie po prostu.     

W lewo ścieżka znowu poprowadzi, 

Popatrz na buki, to nie zawadzi. 

 

Majestatyczne drzewa są ozdobą lasów, 

Przez lata dotrwały do naszych czasów. 

Widziały jezioro i wszystkie zwierzęta, 

W nich duża mądrość od lat zaklęta. 

 

Ze ścieżki głównej nigdzie nie zbaczaj, 

Przy asfalcie swój ślad w lewo odznaczaj. 

Pod drogą Ilanka wolno wciąż przepływa,   

Dzięki niej wody w jeziorze przybywa. 

 

Gdy chodnik naprzeciw zobaczysz, 

Dla ułatwienia na niego przejść raczysz. 

Spacer widzę wyraźnie Ci służy, 

Lecz zbliża się kres Twojej podróży. 
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Gdy wszystkie wskazówki już masz, 

Do skarbu drogę znasz. 

„Most” z „Domem” – wartości pomnóż   

       *       =  

 

Wynik z numerem rejestru – sumę utwórz  

         

      +      = 

 
Gdy sumę uzyskasz, drogi przyjacielu, 

Trudniejsze czekają Cię działania. 

Do kwadratu ostatnią podpowiedz – to zadania.     
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Teraz ten kwadrat weź i sumę  

I dodaj czując wielka dumę     

      +      =  

 

Jeśli szczęście miałeś podróżniku, 

widok żółwia błotnego dopiszesz do wyniku. 

Rzadki to widok, bo gad to  płochliwy, 

a  jego wiek odgadłeś możliwy. 

 

Powiem Ci jeszcze kilka ciekawych słów 

Jego domem wodny rów. 

Jak maj i czerwiec zawita, 

Składa jaja samica pracowita. 

 

W sierpniu i wrześniu żółwiątek czas, 

By wyjść na świat, przywitać nas. 

Gdy już dorosną, do kilograma ważą, 

O zjedzeniu muchy czy ślimaka marzą. 

 

Gdy zima nadchodzi 

Żółw wie o tym, że w grupie raźniej się dowodzi. 

W stan hibernacji zapada, 

Gdy zbierze się spora gromada. 

 

Ich grzbiet ochrania pancerz twardy - 

Karapaks go zwą -  nie złamałby go nawet człek hardy. 

I tak o żółwiu informacji kilka  - 

Przekazanie ich to tylko chwilka. 

 

 

 

Idź dalej szczęśliwy, bo odpowiedź już znasz 

I ruchliwą drogę do pokonania masz. 

Zmierzaj tam, gdzie dużo gości -  

Zajazd Chrobry Cię ugości. 

 

Barman klucz do szkatułki chowa  

I ucieszy go Twa mowa. 

Jeśli hasło dobre podasz, 

To pieczęć do kolekcji dodasz! 

 

I to koniec tej podróży! 

Z nami nigdy się nie dłuży! 

Choć niechętnie Cię żegnamy, 

To ponownie zapraszamy! 

 
  

 
 

 

 

 
 

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

 
Opiekun wyprawy: Aleksandra Wilczyk – 

tel. 660 532 301 

www.kst-lgd.pl 
www.wyprawyodkrywców.pl 

 
Tekst i rysunki: Uczestnicy warsztatów z dnia 08.06.2013 r., 
 tj. Aleksandra Wilczyk, Małgorzata Wilczyk, Aleksander 
Wdowiak, Joanna Masłowska, Anna Jóźwiak 
Konsultacje: Krzysztof Szustka – trener Questingu 
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Śladami  

żółwia błotnego  

w Torzymiu 
 

 

Gdzie to jest? 
Torzym znajduje się w woj. lubuskim, w powiecie 

sulęcińskim, położony nad rzeką Ilanką i jeziorem Ilno na 

terenie Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych – 

Lokalna Grupa Działania. Dojechać tu można drogą krajową 

nr 92 łączącą Rzepin z Poznaniem, drogą wojewódzką nr 

138 łączącą Sulęcin z Gubinem. Do Torzymia również 

dotrzemy autostradą A2.Wyprawę zaczynamy na ul. Plac 

Wolności znajdującym się blisko ul. Warszawskiej (DW138) 

 

Tematyka: 
Wyprawa zapozna Cię z bogatą przyrodą jeziora Ilno 

zwanego przez tubylców jeziorem Torzymskim. Jezioro to 

zaliczane jest do typu sandaczowego, kiedyś do linowo-

sandaczowego. Główną atrakcją jest możliwość spotkania 

żółwia błotnego, dlatego zapraszamy do wyprawy. 

  

Jak szukać skarbu? 
Przygotuj się na rozwiązywanie zagadek, odkrywanie 

ukrytych wskazówek oraz wspaniałą przygodę z naturą. Weź 

ze sobą długopis, wygodne buty i uśmiech na twarzy. 

Podczas wyprawy szukaj cyfr, które pomogą ci dotrzeć do 

skarbu. Gdy już go znajdziesz odbij go w miejscu na Skarb 

na pamiątkę przejścia wyprawy. 

 

Czas przejścia: 50 min. 

 

 

 

ZWIEDZAJ I BAW SIĘ  

W KRAINIE SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH 
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Miejsce na Skarb 

 

   

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

