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Y w tym miejscu nie występuje 

Tu spocząć możesz i gdy buty zzujesz, 

Rozmów prowadzić tysiące trzeba, 

Bo tu kolega i tam kolega … 

 * Szukaną liczbą jest data powstania kapliczki 
     - a dokładnie dzień  

 

Rozstaj dróg Cię spotka na trasie, 

Przy którym pomnik z dawnych lat źle ma się. 

Ciekawi przyjezdnych swym monumentem 

Dla mieszkańców Smołdzina jest historii „elementem”. 

           * Iloczyn liczby ramion tej figury zwieńczającej pomnik i liczby 4  
 

Obok urzędu gminy włodarzy 

Pod górkę stromą miasto się marzy 

Bo zabudowania są zabytkowe 

Z rzeźb ozdobami, ale też nowe. 

 * Suma cyfr stanowiących numery domów trzech  
    kamieniczek  - „oczko” 
 

Kto lubi ciszę i zadumy chwile 

Temu przychodzą do głowy wspomnienia miłe. 

Miejsce szczególne, bo pogodzeni 

Mieszkańcy zewsząd, ale już TEJ Ziemi. 

Bramy tej strzegą wieżyczki cztery, a może dwie? 
Spójrz w prawo, w lewo, a jeśli ktoś chce 
Odszukać SZKATUŁĘ  pod jedną z nich może , 
Ni to z plastiku, ni to z drewna, ale w … ekologicznym kolorze.  
 

Po wpisaniu wszystkich cyfr w pola przy zadaniach , znajdź poniżej ich odpowiedniki 

literowe, z których ułóż hasło. 
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Ułóż dodatkowe hasło z pól wytłuszczonych w każdym zadaniu Karty, wpisz poniżej: 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Opracowanie: Agata J., Marlena M., Agnieszka J., Beata J.                                      Smołdzino, 2016 r.  

Smołdzino - to największa wieś w Gminie Smołdzino, powiecie słupskim, 

województwie pomorskim, położona w centrum Gminy, na terenie której 

znajduje się Słowiński Park Narodowy. Quest  umożliwi  Wam poznanie histo-

rii naszej miejscowości , jej ciekawych miejsc , a także poznanie wyjątkowych 

ludzi.  

 

Odległość od znanych miejsc: 

Słupsk - 30 km, Łeba - 60 km, Ustka - 30 km, Rowy - 26 km 
 

CZAS PRZEJŚCIA - 30-45  minut 

DOSTĘPNOŚĆ - przez cały rok, dla wszystkich 

TEMATYKA - historyczno-przyrodnicza 

NA TRASĘ - niezbędny długopis/ołówek i … dobry humor 

 

Jak odnaleźć SKARB? 

Podczas wyprawy należy maszerować zgodnie z mapką i wskazówkami za-

wartymi w Karcie. Należy odnaleźć liczby, wpisać je w odpowiednie pola przy 

zadaniach, rozszyfrować na podstawie klucza na stronie z mapką i wpisać w 

specjalne pola. Utworzą one hasło - rozwiązanie questu. Na zakończenie 

należy odnaleźć skrzynię z pieczątką, a następnie udać się do Sołtysa po 

indywidualny paszport.                           

Zapraszamy i powodzenia ! 

Miejsce na pieczątkę 
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I tak spacerując na wprost drogą-kocimi łbami 

Udaj się w lewo pod drzew baldachimami. 

Twej wędrówki to początek 

Niech nie umknie Ci ni jeden wątek. 

 * Nr domu na wprost drogi,  
    z której wyszedłeś/wyszłaś   
 

Na trasie Twojej patron wyjątkowy, 

On zawsze z czerwonym kurem staje w zawody. 

I zawsze zwycięża, co nadzieję budzi , 

Że Strażacy to jednak najlepsi z ludzi. 

 * Wpisz liczbę liter imienia  
     tego patrona - św. F…...   
 

Okolice trasy Warszawy Bohaterów wszystkim znane 

W kolejny ciekawy budynek przyodziane. 

Tu wiele inicjatyw lokalnych się kreuje 

Ducha Kultury we wszystkich kształtuje. 

 * Przeczytaj uważnie wszystkie tabliczki na budynku, 
    a następnie policz okna i ich liczbę wpisz :)    
 

Powóz Twój, gdy po drodze odmówi współpracy 

Tutaj pozostawić możesz spiesząc się do pracy? 

 * Szukaną liczbą jest suma cyfr domu,  
     o którym powyżej i domu z naprzeciwka  

 

   I czekając cierpliwie na lekarza skutki 

Zwiedź centrum handlowe – tu uleczysz wszelki smutki. 

 * Liczba liter w nazwie miasta kiedyś wojewódzkiego, 
    obecnie w województwie wielkopolskim  

 

Męki zakupowe, kiedy są już za nami 

Bermudzki tylko z nazwy – to trójkąt z kwiatami. 

 * Wiecznie zielona bylina, ogrodowa, ale też doniczkowa,  
     o białych lub kremowych kwiatach, zawiera 2 litery „kk”  
     obok siebie; szukana liczba to ilość liter w jej nazwie 

I tutaj wspomnij to z brodą przysłowie: 

Kto drogę skraca do domu nie wraca – każdy Ci to powie. 

Stojąc na parkingu pod górą wysoką 

Jest okazja, by zastanowić się głęboko.  

Pozostaw koniecznie za sobą wszystko 

Tutaj znużony Mieszkańcu lub Turysto. 

 * Jedna z cyfr na czerwonym tle 
    do innych podobna 
 

Musisz iść za domkiem ze strzechą z metalu 

Szybko podążaj, lecz z górki pomału 

Dotrzesz tam zgodnie z nurtem rzeki 

Szukaj, może znajdziesz, na grillu „wypieki”.  

  

Oddal się teraz od miejsca nad rzeką pięknego 

Wróć na pierwotny szlak drogi kolego. 

 * Nr domu na wprost drogi,  
    z której wyszedłeś/wyszłaś   

 

Łatwo do centrum trafisz tą drogą 

Ciekawi widoków wejść pod górę mogą. 

Tu w „domu” z krzyżem spotkasz obrazy 

I inne nader zabytkowe okazy. 

 * Spisz z tabliczki wiek Kościoła, 
     ale jako liczę arabską   
 

 

Dotknąć jej nie możesz, lecz spojrzeć Ci wypada 

Smołdziński hieroglif w pamięć zapada. 

Tam przedwojenny rzeźnik miał siedzibę swoją 

Był dla większości łasuchów ostoją. 

 * Liczba liter w napisie nazwy gatunku  
    zwierzęcia domowego po niemiecku  
 

Z uśmiechem w dół stromą dróżką 

Przez mostek drewniany 

Szum rzeczki usłyszysz 

Ten dźwięk tak często nasłuchiwany. 

 

Wpisz nazwę rzeki ………………...………….. 

Nie są już drzewami te piękne kolosy 

Nie przyznawaj się, że w tym miejscu słyszysz dziecięce głosy. 

Szkoły dawno nie ma, lecz atmosfera została 

Kolonie, biwaki – oferta niemała. 

 * Liczba „obrazów”  przypominających odbicia  
    drzew w wodzie (parzysta) 

 

Ech, dla zmęczonych drogą receptę tu mamy, 

Bo w tym miejscu ZŁOTE PIASKI zaczynamy, 

Słowiński Książę tego szlaku pilnuje 

Zbłąkanym kolejny raz drogę wskazuje. 

 * Podaj nazwę szlaku „międzykontynentalnego” i sumę  
       kilometrów 3 kierunków ……………..       
 

Chociaż w trasę nie ruszysz wytrwale 

Nie przejmuj się tym wcale. 

Piękny park podworski Cię przywita 

Historia tutaj z każdego zakątka wynika. 

Tuż obok ślady stacji Smołdzino 

Czas jej świetności już dawno minął. 

 

A teraz obowiązkowy punkt każdej wyprawy 

Muzeum w kratkę, to obiekt ciekawy. 

Bo przyrodę parku narodowego wszem pokazuje 

Jeziora, las, wydmy i plaże reklamuje. 

 * Pierwsza cyfra szukanej liczby to ilość wyrazów  
     znajdujących się na tym budynku od strony południowo- 
     zachodniej, a druga cyfra to ilość  „wrót” w tym samym  
     miejscu 
 

Łatwo tak podążając dziarskim krokiem 

Możesz tu wysłać pocztówkę ze Smołdzina widokiem 

W sąsiedztwie odgłos szumów nie trwoży, 

Bo tu prąd z wody od lat się tworzy. 

 * Suma cyfr z numerów dwóch budynków:  
       elektrowni i poczty  
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