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Naprzeciw wejœcia do piêknej
kaplicy
Grobowiec mej rodziny setkê lat
ju¿ liczy.
Pochyl g³owê zatem nad losami
rodu mego
I wspomnij w modlitwieo
zmar³ych dusze drogi kolego.

Zostaw koœció³, przejdŸ przez bramkê, przyjrzyj siê tablicy
Na której
przyrody umieœcili botanicy.
Nie wahaj siê, skrêæ w prawo, b¹dŸ dzielnym wêdrowcem.
Krocz w kierunku g³azu pod tulipanowcem.
Skieruj wzrok na drzewo rêk¹ mej matki sadzone
Na sztandarze szko³y piêknie uwiecznione.
Kamieñ i tablica, jak bracia zroœniêci,
Mnie s¹ poœwiêcone wraz z drzewem pamiêci.

_______

Gdy roœlin chcesz poznaæ rozmaitoœæ wiêksz¹
Skieruj siê do mego parku, id¹c drog¹ wiejsk¹.
Przez wrota na oœcie¿ otwarte pod dêbów koron¹
A ujrzysz polanê lekko zadrzewion¹.
Puœæ oko ku stawowi i obróæ siê w lewo
A ujrzysz przed sob¹ niezwyczajne drzewo
W jego pniu jest dziupla, która skarb nasz kryje
Kiedy w³o¿ysz d³oñ do niej to go wnet odkryjesz.
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S pacer z Janem po Trzebczu
Gdzie to jest?
Quest przebiega przez centrum miejscowoœci Trzebcz Szlachecki, która
le¿y w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie che³miñskim,
w gminie Kijewo Królewskie. Od strony Torunia do Trzebcza mo¿na
dojechaæ drog¹ krajow¹ nr 91 lub drog¹ wojewódzk¹ nr 5542. Z
Bydgoszczy nale¿y kierowaæ siê na Unis³aw.
Tematyka
Quest pozwoli Ci poznaæ historiê zas³u¿onego dla Trzebcza rodu
Slaskich, zespo³u dworsko-pa³acowego i maj¹tku, którym zarz¹dzali od
1805 roku, kiedy na tych terenach osiad³ z rodzin¹ Mateusz Slaski.
Czas przejœcia: ok. 45 minut

________

Pradziad Mateusz za³o¿y³ rodzinê
Kupi³ maj¹tek i forwark postawi³
Ród Slaskich – patriotów i ziemian
Na kartach historii rozs³awi³
Nasz ród senatorów, pos³ów, ¿o³nierzy
Na ka¿de wezwanie ojczyzny staje
Prac¹ ciê¿k¹ i si³¹ orê¿a,
W ka¿dy czas jej chwa³y przydaje.
Dziad mój Ludwik dwór nowy zbudowa³
Otoczy³ parkiem i dzieci wychowa³.
Mój ojciec dziedzicem zosta³ dóbr wspania³ych wielce
I w rozwój maj¹tku wk³ada³ ca³e swoje serce
Ja wojskow¹ karierê porzuciwszy nie bez ¿alu
Wróci³em tu do Trzebcza, by pracowaæ dla kraju.

Asfalt nas prowadzi, piechurze
mój mi³y
Na koñcu skrêæmy w lewo do
starej mogi³y.
Po prawej stronie kapliczkê pod
jesionem dostrze¿esz
Za ni¹ grób masowy, którego œw.
Antoni strze¿e.
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Janem nazwa³a mnie matka,
Z rodu
jestem zrodzony
Witam w rodzinnym Trzebczu
I przed goœciem bijê uk³ony

Tu Sienkiewicz w polowaniach
niegdyœ uczestniczy³
Ile ba¿antów ustrzeli³ mój dziad
Ludwik zliczy³.
Pisa³ tu „Krzy¿aków” i po lasach
chodzi³
Historia z niedŸwiedziem ponoæ
st¹d pochodzi.

Dziœ w domu mym rodzinnym dzieciêca gwara weso³a
Albowiem pod mym patronatem mieœci siê tu szko³a.

W kszta³cie trójk¹ta pod kamieni stert¹
Zmarli na cholerê pogrzebani z mêk¹.
Drogowskaz z owocem lasu w nazwie drogê nam poka¿e
I do celu prost¹ drog¹ pod¹¿aæ dalej ka¿e

By p³ody ¿yznej ziemi gromadziæ siê da³o
Stan¹³ spichlerz pokaŸny, w nim zbo¿a niema³o
Uciekaæ z przydwornego parku na razie siê nie godzi
Zerkn¹æ na budowlê z iksami równie¿ nie zaszkodzi.
Z gospodarnoœci ród mój od wieków w okolicy s³yn¹³
Po ¿niwach tu plon do spichrza niczym strumieñ p³yn¹³.

Obok tablica z histori¹ wsi widnieje
Przeczytaj koniecznie, wsi pradawne dzieje.
W które rodowe dziedzictwo Slaskich jest wplecione
I do dziœ wœród Trzebczan w opowieœciach s³awione.

Budynek to pami¹tka administrowania wzorowego
Przez mego przyjaciela W³adys³awa Beszczyñskiego.
On tu zarz¹dzaniem sprawnym siê ws³awi³
I maj ¹tek wœród najlepszych na Pomorzu ws³awi³.

Kieruj siê teraz do trzech krzy¿y bramy
Tam ze starymi mieszkañcami na Ciebie czekamy.
Wczeœniej jednak przeczytaj tabliczkê przed wejœciem
Z niej historiê œredniowieczn¹ poznasz z lekkim dreszczem.

Przez lewe ramiê obróæ siê w drug¹ stronê
Wnet ujrzysz bram kolumny, p³on¹cymi kulami zwieñczone.
Pod¹¿ajmy przed siebie, przejdŸmy przez furtê star¹,
Dalej skrêæmy na prawo w drogê brukowan¹.

Za bram¹ tablica czarna œcian koœcio³a siê trzyma
Która Trzebczan, ofiar wojny, nazwiska wspomina.
Moje imiê równie¿ jest tam wypisane
Mimo, ¿e w Katyniu ¿ycie mam zabrane.

Bruk nas prowadzi do folwarku dawnego
I budynku pod wielkim
rz¹dcówk¹ zwanego.
St¹d mój zarz¹dca maj¹tku mia³ wszystko na oku
Hodowlê zwierz¹t i uprawy ponad zasiêg wzroku.

Tu¿ za zakrêtem œcie¿ki kryptê ujrzysz star¹
W cynkowanych tam trumnach moich bliskich pochowano.
Na drzwiach dostrze¿esz starej daty skrypty
To rocznik powstania tej¿e starej krypty.

_____
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A ¿e by³y tu konie i
byæ musia³a
Wróæmy do g³ównej drogi, tam wœród jaœminu do dziœ siê osta³a.
Piêæ wznios³ych topól po prawej kierunek nam wyznaczy
Na ¿ó³tym polu tablicy z samochodem, literkê zobaczysz.
Nie zatrzymujmy kroku, nie traæmy si³y na przygodê
Przy œwiêtej figurce w dalsz¹ wybierzmy siê drogê.
Na rozstaju dróg kapliczkê bez trudu dostrze¿esz
Zerknij wiêc do œrodka wskazówkê st¹d zabierzesz.
Dzieci¹tko na ramieniu palcem kierunek wska¿e
Kierujmy siê t¹ dró¿k¹, reszta siê oka¿e.
U kresu drogi dylemat mo¿e nas zaskoczy
W stronê serca wœród lip musimy pewnie kroczyæ.
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