
W centrum Krzeszyc kolorowy budynek się mieści. 
W nim biblioteka- skarbnica wiedzy, historii i wieści. 
Stań przy kamiennym kręgu, rozejrzyj się wkoło, 
do dwóch lip dorodnych zwróć  swe czoło. 
 
Kieruj się w prawo, wzdłuż chodnika! 
Czarna postać w trójkącie bryka. 
Ona kierunek Ci wskaże,  
drogę do przystanku PKS pokaże. 
 
Miń grzybek w czerwonej czapeczce, 
siądź na drewnianej ławeczce! 
Za Tobą jedna z hasła literka zerka           

i razem z _☐_ _ _ _ _ _ _ _ _  tańczy oberka.    
                    2 
 
Odpoczynku koniec nadszedł czas.  
Więc nie leń się kolego 
i ruszaj na wschód, do starego budynku czerwonego, 
wiekowymi modrzewiami otoczonego. 
 
Podejdź bliżej, nie bój się niczego. 

Były tam dawniej _ _ _ _ _ _ ☐  użytku publicznego.     
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Ludzka fizjologia do odwiedzin tu zapraszała, 
dziś cegła wejścia strzeże, a trawa drogi pozarastała. 
 
Na południe po prawicy była kiedyś szkoła. 
Gwar dziecięcych śmiechów rozbrzmiewał dookoła, 
lecz czas już zrobił swoje 
i zamknął starej szkoły podwoje. 
 
Przejdź na wskroś w kierunku sklepu spożywczego 

pod koroną starego   ☐ _ _ _  usytuowanego.      
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Dojdź do drugiego grzybka olbrzymiego 
i ruszaj od niego w lewo wzdłuż płotka metalowego. 
 
Nie rozpędzaj się za szybko, 
bo wnet ujrzysz klinkierowy szczyt. 
Wytęż swój wzrok! Tam kryje się rok. 
 
 
 
 

Lecz nie ciesz się za wcześnie, 
bo to nie jest Twój trop. 
Nad nim dwuramienny znak w prostokącie się kryje, 

on do hasła literkę odkryje _ _☐       
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Dalej prosto idź, rozejrzyj się wkoło. 
Z prawej szkoła przywita Cię wesoło, 
ale nie czas teraz na naukę, 
tylko dalej hasła wypełniaj lukę.  
 

Wnet ujrzysz pocztę i most na rzece _☐_ _ _ _ _ _     
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Za nim stoi stary gmach-ktoś zapomniał o jego opiece. 
Przed wojną meble tu sprzedawano 
i krzeszyczanom  tym życie umilano. 
 
Przejdź przez most na wprost- 
znak pierwszeństwa się ukaże 
i dalszą drogę Ci wskaże. 
Dwie zebry przejdź szybciutko i będzie Ci milutko. 
 
Żegnaj się z ulicą Skwierzyńską, 
a powitaj dawną Młyńską. 
Dziś Wojska Polskiego się zowie, 
dalszą historię o miejscach opowie. 
 
W wędrówce bądź przygotowany, 
że tu z okien będziesz obserwowany. 
Na rogu logo firmy znanej- 
to dalszy kierunek podróży wyczekanej. 
 
Piękno przedwojennej architektury tu obaczysz, 
przy kasztanowcu na prawo pierwszy zobaczysz. 
Dzieło  z 1820 r. młynarza  Ludwika Lesera. 
Niegdyś dawała mieszkańcom chleba, mleka i sera. 
 

Koło _ _ _ _ _ _ ☐_  od lat się nie kręci,     
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ale budynek od lat wciąż urokiem nęci. 
Instytucji przez lata wiele się przewinęło,  
aż w prywatne ręce dobrnęło. 
 
 
 
 

Ruszaj dalej ścieżką z kostki brukowej 
do śladów linii kolejowej. 
Duma niemieckich kolejarzy zapomniana 
i bardzo przez współczesność zaniedbana. 
 
Wytęż swoje powonienie, 
a poczujesz w żołądku zgłodnienie, 
bo po lewej chleb wypiekają 
i smaku mieszkańcom dodają. 
 
Cały czas prosto szlakiem ruszaj! 
do drogi bocznej się nie zmuszaj! 
Za niedługo ujrzysz szczyt dawnej stodoły, 
rozglądając się dojdź do niej wesoły. 
 
Właśnie minąłeś ulicę żołnierzom polskim poświęconą 
i rozdrożem dwustronnym zakończoną. 
Przykucnij przez chwilę i rozkoszuj się  szumem mile. 
Wstań już i na prawo rusz. 
 
Dwa platany chłodu Ci dodadzą 
i do budynku pięknego bryłą, wzrokiem zaprowadzą. 
Nieopodal, na prawo mała Niagara rozbrzmiewa 
do ucha wędrowcom melodię zaśpiewa. 
 
Przed wojną drugi młyn się tu znajdował. 
Niemiecki bauer tu urzędował. 
W czasach PRL spęd   tu utworzono- 
zwierzęta z całej gminy na handel przywożono. 
 
Budynek w tympanon i pilastry wykusz pięknie wystawiony, 
na styl romański wzniesiony. 
Pod dachem ozdobne perełkowanie 
wykonało swe zadanie. 
 

Za budynkiem Gminna _☐_ _ _ _ _ _☐_ _ _  tablice 

wystawiła,                          1                     6 
punktem skupu bydła i trzody kiedyś była. 
Obory teraz straszą swym widokiem, 
a my się nie denerwujmy, idźmy dalej równym krokiem. 
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Miń most na rzece Postomii, 
a Sulęcińska ulica cudne swe widoki odsłoni. 
Stare drewutnie Cię przywitają, 
choć nic z estetyką  wspólnego nie mają. 
 
Przed Tobą ulica asfaltem wylana. 
Kiedyś pięknym brukiem wysadzana. 
Tu przestrzeń się kłania 
I nic nie zasłania. 
 
Wytęż swe oczy! 
A lemierzycka wieża kościoła wnet Cię zaskoczy. 
Twój kierunek w prawo wiedzie 
i za pół kilometra do stacji PKP Cię zawiedzie. 
 
Przedtem barwy narodowe na lewo zobaczysz 

i _ _ _☐  w koronie wypatrzysz.       
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_☐ _ _ _ _ _ _ _ _  leśna tu się znajduje,       

   8 
a mapa cały obszar opisuje. 
 
Na północ podążaj wśród pól, 
nie zważaj na nóg ból. 
Po obu stronach stara architektura Cię znów powita 
i data 1913 na szczycie z lewej spowita. 
 
Na ścianie niebieska nazwa firmy bywa 

_ _ _ _ _ ☐ _ _   _ _ _ _ _ ☐  tak się nazywa.     
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Przez wiele lat roszarnia tu była, 
gdzie ludność len końmi przywoziła.   
 
Spokojną drogę metale przecinają, 
i na lewo Twój szlak drogi wytyczają. 
Ścieżką wśród chaszczy podążaj cierpliwie, 
tam gdzie niegdyś pociągi przybywały skwapliwie. 
 
Na budynku nazwa stacji się zachowała 

_☐ _ _ _ _ _ _ _ , a dziś drugą literkę do hasła schowała.     
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Kamienny peron dziś trawa porasta. 
Nie pojadą już więcej podróżni do miasta. 
 
Od zachodu obejdź zabytek, a tam ściana z wejściem 
głównym frontowana. 
Mała stacyjka przez architektów Szkoły Bauhaus 
zaprojektowana. 
Do dziś jeszcze zamieszkana, 

z elementami secesyjnymi okien _ _ _ _ _ ☐ _ _ _  . 
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Wszystkie literki do hasła odkryte: 
 
 _  _  _  _  _  _  _  _  _    _   _   _   _   _              
 1  2  3  4  5  6  7  8  9   10 11 12 13 14 , 
miejsce przebyte. 
Odkrywco, Twej podróży nadszedł kres, 
Więc jesteś the best! 
 
Drogą asfaltową do początku podróży wróć, 
Do kamiennego kręgu ukłon złóż i nogę włóż. 
Brawo!!!Skarb znalazłeś już! 

 

 

 

 

 

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 
 
Tekst:  Jolanta Solińska, Dorota Gawrońska, Małgorzata 
Taraszewska, Józef Jachimowski, Urszula Kołodziejczak, 
Iwona Sobków 
Rysunki: Urszula Kołodziejczak 

 

 

 

 

 
Tropem  

krzeszyckiej architektury  
 

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 na 
obrzeżach lasów skwierzyńsko – sulęcińskich. Wyprawę 
należy zacząć z Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzeszycach, 
ul. Gorzowska 7/8. 
 

Tematyka:  
Wyprawa zapozna Cię z dawną, unikatową architekturą 
zabudowy Krzeszyc. Odsłoni jej historię, losy i właścicieli.  
To co  często zapomniane i obojętnie mijane przez 
przechodniów okaże się ukrytym pięknem i perełką 
miejscowości. 
 

Jak szukać skarbu? 
Przemierzając szlak należy odszukiwać miejsca, budynki, 
wyrazy, oraz inne wskazane  w tekście obiekty. Aby odczytać 
hasło weź literę z kwadratu odgadniętego wyrazu i umieść ją 
w haśle głównym zgodnie z numerem z nawiasu. Trasa jest 
dość długa i wiedzie poprzez różne tereny, więc swój 
ekwipunek dostosuj do warunków wyprawy. Kiedy  
odnajdziesz skrzynię ze skarbem pieczęć z motywem odbij 
na swej 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 
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Miejsce na Skarb 

 

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

