Mawiaæ zwyk³a: „Szukaæ i zbawiaæ, co by³o zginê³o”, Z³otym Krzy¿em
Zas³ugi i geniuszem kobiety zas³ynê³a.

Has³o:

Pod wielkim dêbem kamieni polnych wianek,
Skutych ³añcuchem w kszta³cie Polski le¿y ró¿aniec.
Poœrodku mêczennika Popie³uszki Jerzego,
RzeŸba d³uta £usiewicza – rzeŸbiarza ludowego.
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Twórcy questu: cz³onkowie Lokalnej Grupy Dzia³ania „Zakole Dolnej
Wis³y” wraz z sympatykami Topolna

Dalej lipow¹ alej¹
maszeruj
œmia³o,
Pomyœl
jak dawniej tutaj bywa³o.
Kiedyœ w tym miejscu Paulini chadzali,
Dziœ we wspomnieniach tylko pozostali.

Konsultacja: Karolina Likhtarovich - trener Questingu
www.questy.com.pl
Projekt ulotki: Krzysztof Nowacki

Klasztorne gmachy widzia³y niejedno.
Twej wêdrówki w³aœnie tu le¿y sedno.
Skieruj swe oczy na g³ówne wejœcie,
Przemnó¿ dwie cyfry a bêdzie przejœcie.
Pó³obrót zrób i by byæ u celu zrób kilka kroków nasz Przyjacielu !

Szlak
Tradycji i Smaku

Opiekun questu - wyprawy odkrywców:
Alina Malanowska
Urz¹d Gminy Pruszcz
email: alina.malanowska@wp.pl
tel.: (52) 562 43 06

QUESTING

Miejsce na pieczêæ:

WYPRAWY ODKRYWCÓW

Topolno

Skrzynia ze skarbem jest ju¿ w zasiêgu,
Dobrze poszukasz, bêdzie w Twoim rêku.
Kwieciem przys³oniêta pod okiem najjaœniejszej,
Czeka na odkrywcê zagadki najistotniejszej.

historia z tajemnic i cudów utkana...

K³ódeczka z szyfrem jest jeszcze przeszkod¹,
Jednak Ty posiadasz cyfry zebrane pode drog¹ .
Wstaw je w kratkê przez liczbê
wskazan¹,
A otrzymasz datê z has³em zwi¹zan¹.
Brakuje Ci jeszcze pierwszej cyferki
Przelicz ró¿nicê z
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bez rozterki.

3- 2 =

Skrzynia szyfrem jest ju¿ otwarta,
A w niej litera pi¹ta zawarta .
Gdy zebrane podczas drogi litery,
Stan¹ w rz¹dku bez ¿adnej kozery,
Odkryj¹ zagadki odpowiedŸ poszukiwan¹,
Nazwê folwarku Topolna dawno zapomnian¹.
Wpisz siê w ksiêgê na pami¹tkê,
A na ulotce przystaw questow¹ piecz¹tkê.
Schowaj teraz wszystko, ukryj tak jak by³o,
By inny questowicz te¿ siê bawi³ mi³o!

www.szlaktradycji.pl
Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestuj¹ca w obszary wiejskie. Tytu³ projektu: „Szlak Tradycji i
Smaku”
Publikacja wspó³finansowana ze œrodków Unii Europejskiej w ramach
dzia³ania: „Wdra¿anie projektów wspó³pracy” Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarz¹dzaj¹ca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

dziedzictwo
kulturowoprzyrodnicze

produkty
lokalne

turystyka
wiejska

imprezy
cykliczne

Historia z tajemnic i cudów utkana...
Tematyka:
W malowniczej scenerii nadwiœlañskiego pejza¿u odkryjesz historyczne
w¹tki Topolna.
Gdzie to jest?
Topolno to miejscowoœæ po³o¿ona na lewym brzegu Wis³y w Gminie
Pruszcz (powiat œwiecki, woj.kujawsko-pomorskie).
Dojechaæ tu mo¿na tras¹ Bydgoszcz-Œwiecie. Z drogi krajowej nr 5 na
skrzy¿owaniu w Zbrachlinie nale¿y skrêciæ w prawo, w drogê
wojewódzk¹ nr 248.
Gra rozpoczyna siê przy Sanktuarium Maryjnym.
Jak szukaæ skarbu?
W czasie wyprawy czytaj uwa¿nie wskazówki. Legendy i fakty
doprowadz¹ Ciê do skrzyni ze skarbem. Zdobyte po drodze litery i cyfry
bêd¹ kluczem do rozwi¹zania zagadki.
Czas przejœcia: ok. 1 h
START
Witaj w Topolnie obie¿yœwiacie,
Zagadkê rozwi¹zaæ przyjdzie Ci tu bracie.
B¹dŸ bystry i odwa¿ny,
A znajdziesz skarb ca³kiem pokaŸny.
Przy Sanktuarium przygoda siê zaczyna,
Wêdrówka przesz³oœæ Topolna wspomina.
Pamiêtaj - zbieraj po drodze cyfry i litery,
A do skarbu prze³amiesz kolejne bariery.
Przekrocz teraz goœciu drogi,
Barokowego koœcio³a progi.
Tu Matka Boska udziela pomocy,
Bo to Czêstochowa Pó³nocy.
Bracia Konarscy budowy
fundatorzy,
To w XVII wieku Topolna
kreatorzy.Ojców
Paulinów tu sprowadzili,
Którzy do rozwoju
parafii siê
przyczynili.
Ojcowie Paulini
uczynili tu co trzeba,
By dla cudów zdobyæ przychylnoœæ nieba.
Siedem o³tarzy braciszkowie wykonali,
I wszystkie piêknymi obrazami udekorowali.
W o³tarzu g³ównym dwa obrazy mamy,
Jeden pod szat¹ przez drugi jest zas³aniany.
Ta Œwiêta Panienka koron¹ udekorowana,
Co przez króla W³adys³awa by³a ofiarowana.
Niestety, w nocy z³odzieje siê oœmielili,
I Najœwiêtsz¹ Panienkê haniebnie ograbili.
Hojnoœci¹ darczyñców now¹ koronê zrobiono,
I na skroniach Królowej uroczyœcie umieszczono.

Dla Niej organy Sauera melodi¹ rozbrzmiewaj¹,
A w krypcie szcz¹tki fundatorów koœcio³a spoczywaj¹.
Widok znamienitych obiektów dech Ci odbierze,
Wiêc rozejrzyj siê po wnêtrzu, co przed piek³em Ciê ustrze¿e.
Znajdziesz tu konfesjona³, co Bibliê obrazami ilustruje,
I drogê grzesznikom do nieba wskazuje.
Zaœ okna witra¿e œwiêtych przyzdabiaj¹,
I do ¿ycia w œwiêtoœci szczerze zachêcaj¹.
Udaj siê teraz na œwi¹tyni ty³,
I znajdŸ datê, nim obróci siê w py³.
Pod czarn¹ wie¿¹ s¹ cyfry ukryte
Zadrzyj wiêc g³owê, a bêd¹ odkryte.

PójdŸ krêt¹ œcie¿k¹ wœród pniaków
gaju,
Kamienne stacje szlak tam wyznaczaj¹.
To Kazimierza £usiewicza dzie³o
z kamienia, Jest ku pamiêci wiary,
mêki i poœwiêcenia.
Dalej prosto na wzgórze siê kieruj,
Wch³aniaj klimat, podziwiaj, spaceruj.
Przed Tob¹ runo gr¹du siê œcieli,
S³owianie dawniej te¿ je widzieli.
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Drug¹ cyfrê zanotowaæ masz,
Œwiête miejsce opuœciæ ju¿ czas
W kierunku Grabowa pod górê siê pnij,
I na skrzy¿owaniu na chwilê spocznij.
Przy znaku z procentami,
Ujrzysz krzy¿ z dwiema datami.
Obie z nich Ciê interesuj¹,
Z nich drugie cyfry do szyfru pasuj¹.
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Zwabiony tu kultu pogañskiego magi¹, Wiedz, ¿e chrzeœcijanie œlady
zatrzeæ pragn¹c Sekretnych obrzêdów, i guse³ czarownicy,
Postawili na wzgórzu œciany kaplicy.

Onegdaj Wis³¹ obraz tu przyp³yn¹³,
I prawdziwym cudem zas³yn¹³.
Koœció³ wiêc drewniany postawiono,
Œwiêt¹ Panienkê w nim czczono.
Dziœ w miejscu tym krzy¿ murowany,
Upamiêtnia te dawne œwiête œciany.

Pos³uchaj wiatru w konarach drzewa,
On pieœñ nadziei dla Ciebie œpiewa.
Szepcz¹ modlitwy pielgrzymi strudzeni,
Œwiêtego Rocha ochron¹ zachêceni.

Wróæ kawa³ek do ulicy,
Kieruj siê do bia³ej tablicy.
Pierwsz¹ literê z imienia œwiêtego,
Jako drug¹ wstaw do has³a szukanego.

Tu prochy dziedziców Topolna spoczê³y
Na dawnym cmentarzu ³zy bliskich p³ynê³y.
Kamienny nagrobek wzrokiem wyszukaj,
Pi¹t¹ literê cz³onu pierwszego wy³uskaj.
Ona Ci has³o wyprawy rozpocznie
Wstaw j¹ a pójdziesz dalej skocznie.

Dalej drog¹ piaszczyst¹ pod¹¿aj,
Kawa³ek niewielkiego poletka okr¹¿aj.
Na rozstaju dróg obierz lewy dukt.
Gdy dojdziesz do wzgórza odpocznij chwilê,
Przed Tob¹ wêdrówki jeszcze z milê.
Przy ³aweczce skrêcaj w lewo,
Wkrótce dojdziesz do Ÿród³a œwiêtego.
róde³ko z ziemi œwiête wyp³ywa,
Sw¹ moc¹ wêdrowca obmywa.
Zarazy onegdaj by³o uleczeniem,
Grzechów na wzgórzu odpuszczeniem.
Rozejrzyj siê uwa¿nie wskazówek szukaj¹c,
Wspó³czesnych œwiêtych do listy dodaj¹c.
Drug¹ literê z imienia wynotuj wnikliwie,
I wstaw w haœle jako 3 i 6 skwapliwie.

Stoisz na szczycie Rochowego Wzgórza,
Przyjdzie Ci wróciæ do jego podnó¿a.
Wêdrówka dalsza w dó³ zbocza Ciê czeka,
Ryzyko twoje - stromym polecisz jak rzeka!
Bezpieczniej bêdzie traktem znanym zawróciæ,
I do punktu wyjœcia z asfaltu powróciæ.
Podczas spaceru czwarte miejsce has³a szukanego wype³nij,
Trzecia liter¹ z nazwiska fundatora Koœcio³a je dope³ni.
Kierunek drogi w stronê rzeki obierz, nie po³udniowy,
Tam onegdaj najpiêkniejszy sta³ pa³ac modrzewiowy.
Stanis³aw Konarski gromadzi³ swe dzie³a,
Niestety, kolekcja ca³a niegdyœ sp³onê³a.
W nowym pa³acu Maria Kar³owska Sióstr Pasterek prze³o¿ona,
Pod jej opiek¹ niejedna nawróci³a siê dusza zagubiona.

