Najstarsze dzieje Turzna drzewa pamiêtaj¹,
Tu historia, kultura z legend¹ siê splataj¹.
Znany kompozytor przekracza³ granicê zaboru pruskiego,
By dwukrotnie grywaæ dla dziedzica Dzia³owskiego.
W miejscu gdzie alei jest rozwidlenie
Poczytasz o naszym wielkim patronie.
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W parku pa³acowym roœnie „jego” drzewo,
Ale to ju¿ w¹tek opowiadania innego.
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Przed Tob¹ pa³ac romantyczny w ca³ej okaza³oœci,
Dzisiaj przyjmuje w swoje progi goœci.
Od lat 60-tych wieku ubieg³ego,
Pe³ni³ on funkcjê dobra publicznego.
Czwarta litera s³owa tego,
Jest ostatni¹ potrzebn¹ do has³a ca³ego. 5

Szlak

Tekst questu:

Tradycji i Smaku

QUESTING
WYPRAWY ODKRYWCÓW

Miejsce na pieczêæ:

Turzno

Zobacz piêkno serca pa³acu wielkiego,
WejdŸ do niego przez drzwi ze szk³a kryszta³owego.
Komnata ta teraz wita goœci,
Jednak Tobie da wiêcej radoœci.

historia niezwyk³a...

Na prawo znajdziesz opiekuna pa³acowego,
Przeka¿ mu wynik has³a Twojego,
A on przeka¿e Ci w podziêce,
Skarb na Twoje rêce.

www.szlaktradycji.pl
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
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Turzna historia niezwyk³a...
Gdzie to jest?

Turzno to jedna z wiêkszych miejscowoœci w Gminie £ysomice,
po³o¿onej w powiecie toruñskim w województwie KujawskoPomorskim. Turzno znajduje siê przy drodze nr 646. Dojechaæ tu
mo¿na jad¹c drog¹ krajow¹ nr 15 od strony Torunia. Gdy
dojedziesz do Grêbocina jedŸ jeszcze 5 km prosto, po czym skrêæ
w lewo w kierunku BrzeŸna. Trasê questu w Turznie zaczynamy
od pierwszego skrzy¿owania za torami kolejowymi.

Tu krzy¿uj¹ siê drogi: Toruñska, Gronowska i jeszcze ta
jedna,
Litera szósta z nazwy ulicy na lewo 6
Potrzebna bêdzie do has³a twego.
Tu niegdyœ stara karczma sta³a,
Od XIX wieku goœci przyjmowa³a.
W niej Gajewska dereniowymi trunkami raczy³a,
I za ciê¿k¹ pracê gorza³k¹ niejednego nagrodzi³a.

Tematyka:

Wêdruj¹c ulicami Turzna przeniesiesz siê w XIX wiek i
„zobaczysz” oczami wyobraŸni têtni¹cy ¿yciem folwark.
Jak szukaæ skarbu:

Twoim zadaniem na trasie questu bêdzie zbieranie
brakuj¹cych liter. U³o¿¹ one has³o, dziêki któremu dostaniesz w
swoje rêce skarb! ¯yczymy wspania³ej zabawy!
Czas przejœcia: ok. 50 minut

Start

Widzisz przed sob¹ drogê prost¹ jak strza³a,
IdŸ w kierunku gdzie wyrasta wie¿a bia³a.
Niegdyœ brukowana - pani Gajewska ni¹ jeŸdzi³a.
I mieszkañców Turzna nie raz pozdrowi³a.
Po drodze przystañ przy kapliczce,
która wieki przetrwa³a,
Dziêki Je¿ewskiemu
w 1800r powsta³a.
Zamiary by³y wiêksze –
dwukrotnie koœció³ budowano,
Jednak sam Bóg chcia³
inaczej i tylko kapliczkê
zachowano.

Bardzo siê cieszê goœciu drogi,
¯e zawita³eœ w turznieñskie progi.
Przeniosê Ciê w czasy bardzo dawne,
Gdzie Turzno zaczê³o stawaæ siê s³awne.
Poznasz dzieje dziedziców Dzia³owskich, Gajewskich
Nie zapomnê równie¿ wspomnieæ o rodzie Je¿ewskich.
Id¹c ich œladami zbieraj moje wskazówki,
Które pozwol¹ Ci odkryæ skarb z kryjówki.
Twoja przygoda przy figurze œw. Antoniego siê zaczyna

Zatrzyma³ w XIXw. epidemiê choroby
strasznej,
Na swych ramionach skrywa treœæ
modlitwy naszej.
Krzy¿ chroni mieszkañców od
powietrza morowego,
Które niszczy³o wtedy ka¿dego.
Teraz druga litera ramienia ni¿szego,
Bêdzie u¿yta do has³a twojego.
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IdŸ dalej w kierunku bia³ej wie¿y,
Która czas Ci dok³adnie odmierzy.
Wie¿a wybudowana przez
architekta znanego,
Który równie¿ zaprojektowa³ pa³ac
Zamoyskiego.
Czwarta litera imienia kanclerza
warszawskiego
Niech trafi do has³a
wyczekiwanego.
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WyobraŸ sobie, ¿e s¹siadem wie¿y
by³a stra¿nica,
I prowadzi³a do folwarcznych w³oœci dziedzica.
By³a tu kuŸnia, spichlerz i browar,
Ka¿dy móg³ tu znaleŸæ dla siebie towar.
Z lewej strony widzisz ju¿ pa³ac okaza³y,
Zaraz siê przekonasz jaki jest wspania³y.
IdŸ do bramy gdzie dwa tury,
Patrz¹ na ciebie niegroŸnie z góry.

W kaplicy odnajdziesz cechy stylu klasycystycznego,
A tympanon ma wskazówkê do has³a szukanego.
Pierwsz¹ literê z modlitwy na szczycie,
Zapisz prêdko w swoim zeszycie.
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Pod¹¿aj dalej przed siebie wêdrowcze,
Mijasz domy, ale teraz du¿o nowsze.
Czworaków wiele tu dawniej by³o,
Mieszkañców ¿ycie siê w nich toczy³o.
Jesteœ ju¿ w po³owie swej drogi,
Tutaj zakoñczy³ siê Turzna los srogi.
Twoj¹ uwagê przykuwa krzy¿
nietypowy,
Nosi on nazwê - karawakowy.

Czy wiesz jak nazywa siê odmiana drzewa tego,
Które od bramy wita goœcia przyjezdnego?
Dziesi¹ta litera s³owa tego,
Wstawiona niech bêdzie do has³a twego. 7

