
 

 

Dziś do zabawy zapraszamy,  

więc do Maszewa się udamy. 

Ono koło Gorzowa stoi 

i nikt tu niczego się nie boi. 

 

Wieś to spokojna, wieś wesoła. 

Każdy chętnie to w głos zawoła. 

Więc na wyprawę wyruszamy 

I do szukania skarbu zapraszamy. 

 

Przed „Kotłownią __ __ __ __ __ __ __ __”  
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przy ul. Krętej 8 stoisz, 

ale w daleką krainę pogonisz. 

Wychodząc z parkingu skręć w lewo, 

miń boisko i idź na Maszewo. 

 

Na krzyżówce nie idź na Glinik, 

lecz ulicą __ __ __ __ __ __ udaj się w mig. 
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Na drodze uważaj owej, 

bo jeżdżą tu auta kolorowe. 

 

Idź cały czas tą drogą prosto, 

aż po lewo odkryjesz na małej 

„rzeczce” __ __ __ __ __ mostek. 

      

 

Tu __ __ __ __ ulica się zaczyna, 

          14 

Idź nią bo to piękna kraina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przyglądaj się domom uważnie 

I jeden z napisem odszukaj odważnie. 

Tam tabliczka czerwona z białym napisem wisi. 

A na niej napis „__ __ __ __ __ __”- on 

                                 2 

Władcą jest tej wsi. 

 

Idąc dalej po prawo, 

Niebieski budynek zobaczysz żwawo. 

A na płocie tabliczka wisi: 

„Teren ochrony bezpośredniej 

Ujęcie __ __ __ __   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __”. 
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Kawałek za budynkiem owym, 

Po lewej stronie stoi „znak drogowy”. 

A na nim nazwa ulicy nowa 

I teraz jest to __ __ __ __ __ __ __ __ __ __. 
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Lecz nie idź nią,   

Bo dojdziesz donikąd. 

 

Udaj się prosto przed siebie, 

Choć droga z asfaltowej przeszła w gruntową.  

 

Tu dalej ulica Ruty jest, 

A w oddali być może szczeka pies. 

Piękne tu pola mają,  

Co zbożem porastają. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmierzaj tą drogą prosto, 

I podziwiaj co dookoła wyrosło. 

Popatrz co w oddali widać, 

Być może tam będzie dzika zwierzyna? 

 

W pewnym momencie droga kolor swój zmieni. 

Już nie gruntowa, lecz jakby w czerwieni,  

a pełno w niej ubitych kamieni. 

 

Do tego skręca w lewo żwawo, 

a ty jak ona podążaj nią śmiało. 

 

Idąc nią cały czas prosto, 

dojdziesz do głównej drogi beztrosko. 

A na końcu po prawo stoi młyn stary, 

lecz od dawien nieużywany.  

 

 

 

Stoi on koło asfaltowej drogi, 

już tak daleko doniosły cię nogi. 

Tutaj skręć w lewo, 

znów kieruj się na Maszewo.  

 

Droga ta znowu chodnika nie ma, 

niechaj ostrożność się ciebie trzyma. 

Auta tu jeżdżą małe i duże,  

więc uważaj w dalszej podróży. 

 

Idąc przed siebie rozejrzyj się wkoło, 

bo ulic tu nowych powstało sporo. 
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            Wielka wyprawa po małym Maszewie 



 

Zobaczysz nazw ich wiele, 

może ci będzie weselej. 

Jest tu Borowikowa, Smardzowa,  

a zaś przy sklepie biegnie __ __ __ __ __ __ __ 
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Ty już na koniec zmierzaj tej wsi, 

a na tablicy napisano, że  

__ ___ __ __ __ __ to był. 
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Teraz przez Maszewo pędź,   

bo na odkrycie skarbu masz chęć. 

 

Jeszcze po drodze mijasz ulicę Radosną. 

Tutaj jest pięknie szczególnie wiosną.  

Przy niej słup z gniazdem stoi, 

w której ptak- __ __ __ __ __ __  broi. 
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Lecz wyprawy nie skończyłeś. 

Skarbu jeszcze nie odkryłeś. 

Z liter szybko hasło składaj 

I przy Kotłowni Pomysłów cicho się skradaj.  

 

Hasło: 

            
1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 

 
 
 
 
 
 
 

 

Tam pod kamieniem skrzyneczki szukaj 

Odbij swój skarb lecz z nim nie znikaj. 

Odłóż do pudełka magicznego, 

Aby inni mieli zabawę z tego.  
 

 

 

 

 

                             Miejsce na Skarb 

Skarb w kieszeni już schowany, 

Za zabawę dziękujemy. 

Ruszaj teraz w dalszą drogę  

I wspominaj tę przygodę!!! 

 
 

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

 
Opiekun wyprawy: Gminna Biblioteka Publiczna  

w Deszcznie – tel. 95 751 36 21 

 
www.kst-lgd.pl 

www.wyprawyodkrywców.pl 
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Wielka wyprawa  

po małym Maszewie 

 
Gdzie to jest? 
Maszewo to niewielka miejscowość położona na 
terenie Gminy Deszczno, na południe od Gorzowa 
Wlkp. w woj. lubuskim. Jadąc drogą krajową nr 3  
z Gorzowa Wlkp. w kierunku Skwierzyny należy  
w miejscowości Deszczno zjechać w kierunku  
na Glinik/Orzelec. Zabawa rozpoczyna się przed 
budynkiem Centrum Spotkań Artystycznych  
w Maszewie tzw. „Kotłownią Pomysłów”.  
 

Tematyka:  
Podczas tej wyprawy będziesz mógł odkryć piękne  

i malownicze krajobrazy, poznasz topografię wsi. 

Odkryjesz mało znane zakątki tej urokliwej 

miejscowości.  

 

Jak szukać skarbu? 
Zabierz wygodny strój, buty i dobry nastrój. Przyda 
ci się również coś do pisania. Dokładnie obserwuj 
otoczenie, aby móc rozwiązać wszystkie zadania.  
Z zaznaczonych pól ułóż hasło, które wskaże  
ci miejsce ukrycia skarbu.  
 

Czas przejścia: 50 min. 
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ZWIEDZAJ I BAW SIĘ  

W KRAINIE SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH 
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