
W tej wsi sielskiej witać cię dziś chcemy, 
O strażakach z Santocka opowiemy. 

Tutaj wiele historii jest ukrytych. 

Dzięki wierszykowi punkt docelowy zostanie zdobyty. 

 

Wyprawę zacznij w centrum wsi,  

Gdzie dach remizy w słońcu lśni. 

Ponad pół wieku OSP tu prężnie działa  

Za to należy im się medal i chwała. 

 

Na ścianie budynku tablica przybita.  

Niech wędrowiec uważnie nagłówek przeczyta. 

Literę przedostatnią z rzędu pierwszego  

Oraz szóstą z wersu czwartego 

Wpisz szybko do okienka pustego. 

  

Chłopcy i dziewczyny na zawodach się starają,  

Przez przeszkody skaczą i szybko biegają.  

Sztafeta czy bojówka – rozwiązania są dwa, 

Nasza drużyna zawsze radę sobie da! 

 

Obok remizy stara pompa postawiona,   

Na niej niewielka tabliczka umieszczona.  

Dwie ostatnie litery ostatniego wyrazu 

Wpisuj w kratki wędrowcze od razu. 

 

Teraz skieruj się na plac zabawy, 

Gdzie nie dosięgną cię żadne obawy. 

Na ławeczce spocznij sobie, 

5 minutek daj odpocząć głowie. 

 

Rozejrzyj się wokół bacznie,  

Zobacz jak wieś nasza wygląda smacznie.  

Drzew, krzewów i dróżek bez liku. 

Cicho, sielsko, spokojnie,  bez krzyku. 

 

 

 

 

 

Wokół placu zabaw strażacy mieszkają,  

Gdy syrena zawyje do gaszenia ruszają.  

Każdy z nich strój odpowiedni ubiera, 

Sikawki, węże, hełmy ze sobą zabiera. 

 

W remizie najnowszy wóz strażacki stoi.  

Żadnego pożaru nikt z mieszkańców się nie boi. 

Gdy tylko alarm słyszą strażacy, 

Cała drużyna biegnie co sił do ciężkiej pracy. 

 

Czas ucieka - plac zabaw za plecami zostaw, 

Na Wiejską ulicę kroki swoje postaw. 

Zielony dach będzie azymutem,  

Przejście dla pieszych zaznacz swoim butem. 

 

Spójrz w lewo tu słup z głębi ziemi wystaje,  

Pomocnikiem strażaka w czasie pożaru często się staje.  

Twoim zadaniem liczenie hydrantów  będzie, 

Dlatego u celu drogi skarb zdobędziesz. 

 

Przeszedłeś ulicę kieruj się w prawo. 

Pamiętaj że za zaliczenie przygody należy się brawo! 

Trzymaj się w queście wiejskiego chodnika,  

Wtedy żaden hydrant uwadze nie umyka. 

 

Strażacy druhami są zwani,  

W kościele wspólnocie są znani. 

Do Floriana modły zanoszą,  

O powodzenie misji proszą . 

 

Kościół głównym miejscem wsi.  

Organów melodią co niedzielę brzmi. 

Pleban o łaski dla strażaków prosi, 

Dzięki czemu rangę ich pracy podnosi.   

 

 

 

 

 

 

O kościele dużo można opowiedzieć. 

Każdy przybysz o historii Santocka chce się dowiedzieć. 

Neogotyk to styl naszej świątyni, 

Na szczycie której bocian gniazdo uczynił. 

 

Twoim oczom kościół się ukazał. 

Przed świątynią parking tubylec wskazał. 

Po lewej stoi dom z filarami, 

Obok niego skrzynka z liter skarbami. 

 

Spójrz na lewo - stoi brama, 

Za nią świetlica wiejska jest schowana. 

Bramy srebrna skrzynka broni, 

Gdy gaz wybuchnie, po strażaków każdy dzwoni.   

 

Na skrzyneczce literka się ukrywa, 

Na znaczenie hasła wpływa. 

Wpisz w kratkę czwarty znak, 

Za niedługo miejsca będzie brak. 

 

Za sklepem wije się rzeka, 

Przed kładką kolejny punkt questu czeka. 

Wieża tutaj postawiona 

Kryje liter od groma. 

 

Z prądu wszyscy dziś korzystają 

Różne urządzenia w domu, pracy mają.  

Gdy ten znak gdzieś zobaczysz - nie ruszaj! 

Nie dotykaj! Tylko bracie szybko zmykaj.  

 

Wybierz z hasła na drzwiach kolejne litery, 

W drugim rzędzie pięć i cztery. 

Oto hasła już połowa. 

Jak widzisz – nie pęka ci głowa. 
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Twój przystanek - transformatorowa stacja, 

Dla wsi całej prądu trakcja. 

Z tyłu tabliczka jest ukryta, 

Rzuć wysoko okiem i przeczytaj. 

 

Kolejne znaki wpisz w kratki. 

Tekst układa się już gładki.  

Trzecia litera ze słowa pierwszego, 

Druga litera ze słowa drugiego. 

 

Już kładka Cię woła,  

Dzięki strażakom nie boi się ich stopa goła. 

To oni kładkę chętnie zrobili,  

Abyś na przejściu nie tracił ani chwili. 

 

Idąc dalej chodnikiem znaki widzisz. 

Z żadnego teraz już nie szydzisz. 

Przy czwartym znaku obok do domu wjazdu, 

Ostatnia litera szykuje się do zjazdu. 

 

Teraz trzeba trzymać głowę nisko! 

Rozwiązanie hasła bardzo blisko! 

Siódmy znaczek w kratkę wstaw 

I się dalej z nami baw! 

 

Jeśli z literą problem masz, 

Skoncentruj się na nazwisku - radę sobie dasz. 

W centrum zagadki znak ukryty, 

Pod twoimi stopami w metalu wyryty. 

 

Ze strażakami każdy chętnie trzyma , 

Bo to fajna jest rodzina. 

Pożar, powódź, zawierucha  

Możesz liczyć na każdego druha.  

 
 
 
 

 

Teraz do celu podążasz już szybko! 

Jeszcze do skrzyżowania musisz dojść gibko. 

Tutaj hydrantu szukasz piątego, 

Za nim sklep - podążaj do niego. 
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Strażak przy pożarze się bez niego nie obejdzie. 

Wodę, jak trzeba na ogień skieruje, 

Dzięki czemu zawsze coś uratuje. 

 

Wszystkie litery już zebrałeś . 

W odpowiednie kratki je wpisałeś . 

Gdy w sklepie przed sprzedawczynią  
staniesz, 

Podasz hasło - skarb dostaniesz. 

 

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

 
Opiekun wyprawy:  
Tomasz Turski – tel. 502 607 772 

 
www.kst-lgd.pl 
www.wyprawyodkrywców.pl 
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O strażakach  

z Santocka 

 
Gdzie to jest? 
Santocko położone jest w woj. lubuskim, powiecie 

gorzowskim, w gminie Kłodawa. Dojeżdżamy tu  

z Gorzowa drogą lokalną. Wyprawę zaczynamy  

z parkingu obok remizy strażackiej w centrum wsi. 

Tematyka:  
Wyprawa zapozna Cię z strażakami z Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Santocku - ich sprzętem, 

zadaniami oraz historią  

Jak szukać skarbu? 
Podczas wyprawy zbieramy litery. Po zebraniu 

wszystkich liter poznamy hasło, które podane 

osobie w ostatnim punkcie, pozwoli nam dotrzeć 

do skarbu. Gdy otworzysz skrzynię, podziel się 

wrażeniami w Księdze Wyprawy, a na pamiątkę 

zrób w karcie pieczątkę. Odłóż skrzynię na 

miejsce dla innych odkrywców. 

 

Czas przejścia: 20 min. 
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ZWIEDZAJ I BAW SIĘ  

W KRAINIE SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH 
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Miejsce na Skarb 

 

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

