Szed³eœ gdzieœ z godzinê i ci¹gle g³ówkujesz
Czy na pewno dobrze wszystko odgadujesz.
Przy drzwiach siê zatrzymaj, szukaj pude³ka
A radoœæ twoja mo¿e byæ wielka!

Szlak

Gdy ju¿ je znajdziesz, tam jest piecz¹tka
Odbij j¹ na karcie – to twoja pami¹tka!
Podpowiem Ci tak cichutko, ze zwyczajnej troski
To has³o to dawna nazwa naszej wioski.
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O dziedzicach Nawry...

Opuœæ koœció³, za bramê wyjdŸ, skrêc w lewo
Mijaj¹c co chwila dorodne drzewo.
Za 100 metrów Jan Nepomucen czeka
Uratowa³ od biedy niejednego cz³owieka.

Gdzie to jest?
Nawra znajduje siê w gminie Che³m¿a, w powiecie toruñskim (woj.
kujawsko-pomorskie), przy drodze wojewódzkiej nr 551. Wyprawa
rozpoczyna siê na skraju wsi, przy figurze œw. Walentego.

Tematyka:
Spacer tras¹ questu pozwoli Ci przenieœæ siê w czasy dawnej Nawry,
gdy by³a w posiadaniu dziedziców Kruszyñskich i Sczanieckich.
Wyprawa dostêpna jest przez ca³y rok.

Jak szukaæ skarbu:
Podczas wêdrówki twoim zadaniem bêdzie uwa¿ne czytanie
wskazówek zawartych w tekœcie, a dziêki temu dotrzesz do Skarbu.
Zebrane po drodze brakuj¹ce litery u³o¿¹ siê w s³owo, które znane jest
niewielu - odgadniêcie go to te¿ skarb! ¯yczymy udanej zabawy!

Czas przejœcia: ok. 45 min.
Witamy Ciê tutaj turysto od strony Bydgoszczy,
ciesz¹c siê ogromnie ¿eœ przyby³ tu w goœci.
Chcemy Ci pokazaæ dawnych dziedziców dzieje,
Czy zaciekawi Ciê ta historia? Tak¹ mamy nadzieje.
Od rodu Kruszyñskich wszystko siê zaczê³o,
Ich w³asnoœci¹ od XVII wieku wszystko tu by³o,
A¿ do czasu kiedy Bogusia Micha³a pokocha³a
Bo od tej chwili Nawra do Szczanieckich nale¿a³a.
PodejdŸ teraz do figury œw. Walentego,
Usi¹dŸ na chwilê pod lipami jak u
Kochanowskiego.
Dalej spacerkiem po wsi, miñ bloki i domy
folwarczne,
A po prawej stronie zobaczysz nasz¹ dawn¹ karczmê.
Zatrzymaj siê tu na chwilê i zatop w ciszy,
A r¿enie koni na pewno us³yszysz.
Bo goœcie bryczkami wtedy przyje¿d¿ali
I na noc na popas czêsto tu zostawali.

S³u¿ba do stajni konie wprowadza³ai obrok dla nich zaraz podawa³a.
Przy karczmie dla biednych ochronka te¿ by³a
Co j¹ Irena Sczaniecka sama prowadzi³a.
Siódm¹ literkê od jej nazwiska zapisz czym prêdzej
2,4,6
To nie koniec zagadek - bêdzie ich wiêcej.
By³a bardzo ¿yczliwa a tak hojna do tego
¯e odda³a biednym wszystkie koszule mê¿a swojego.
IdŸ dalej 100 metrów do kapliczki Serca Jezusowego
Zbudowanej przez dziedziczkê roku pañskiego 1920.
Na kapliczce w pierwszym wersie literka has³a siê chowa
Policz do szesnastu, a ju¿ wiesz o jakiej jest mowa.
Naprzeciw masz koœció³ z kamieni polnych
zbudowany,
Który zosta³ przepiêknie wyremontowany.
Z prawej strony przy wejœciu popatrz na tablicê
Tam s¹ pochowani nawrzañscy dziedzice.
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WejdŸ do koœcio³a i popatrz na lewo
Na tablicê z epitafium rodu Kruszyñskiego.
Na o³tarzu g³ównym króluje Bo¿a Matka
Historia tego obrazu to du¿a zagadka.

Ile po drodze kapliczek ju¿ by³o?
Pomyœl - ¿eby Ci siê nie pomyli³o!
Pod tym numerem litera w imieniu œwiêtego siê znajduje
I do has³a pod jedynkê jak ula³ pasuje.
Zrób teraz w ty³ zwrot, maszeruj ochoczo
I w lewo skrêæ, w alejê urocz¹.
Zerknij w prawo na d¹b wiekowy
Wszyscy z podziwu zadzieraj¹ tu g³owy.
Maszerujesz dalej tunelem zielonym
Piêtnastoma lipami cudnie ozdobionym.
I niech humor przypadkiem Ci nie znika
Bo przed Tob¹ domek dziedziców ogrodnika.
IdŸ dalej prosto, zrób
kroków kilka
A do nagrody twej
zosta³a chwilka.
Widzisz ju¿?
To pa³ac i dwie
oficyny. Choæ nieco
zniszczone – nie zrób z³ej miny!
Choæ ma za sob¹ lata œwietnoœci
Na pewno kiedyœ jeszcze wielu ugoœci.
Przez wieki Kruszyñscy i Sczanieccy tu ¿yli
I pewn¹ rêk¹ Nawr¹ rz¹dzili.

Na zasuwie komina w moskiewskiej
krainie Bernard Kruszyñski prze¿y³ 7 lat a obraz nie ginie.
Przyniesiony na plecach zes³añca polskiego,
Wyniesiony na o³tarz koœcio³a nawrzañskiego.
Pierwsza litera imienia Sybiraka tego
Szybko doprowadzi Ciê do has³a naszego.

W zamieszka³ej oficynie wêdrówki twojej kres
Natrudzi³eœ siê, a niespodzianka tam jest!
I za to w³aœnie w od nas podziêce
Skarb trafi na chwilê w Twoje rêce.
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WyjdŸ z koœcio³a, na prawo siê kieruj i wzd³u¿ muru ¿wawo maszeruj.
Za nim szpitalik by³, który dziedziczka prowadzi³a,
Sama chorych ogl¹da³a i sama leczy³a.
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