Ty spójrz gdzie z lewej bramka, niejedno za ni¹ drzewo
Albowiem przejœæ przez park znowu Ci potrzeba.

P

Si¹dŸ tu wiêc na ³awce i przypomnij sobie
Co wielkiego na placu po Cukrowni stoi.
Liczbê „reliktów” zapisz, obraz zaœ miej w g³owie
I ruszaj przed siebie, gdy szukaæ siê nie boisz.

Szlak

5
Rozwi¹zanie masz ju¿ na wyci¹gniêcie rêki
PrzejdŸ wiêc szybko œcie¿k¹ za muszl¹ koncertow¹
Przy dawnym pa³acu – doceñ jego wdziêki,
Nad „Szlakiem Tradycji i Smaku ” skarb skryty jest przed Tob¹.

Tradycji i Smaku

Jeœliœ dobrze zapisa³ wszystkie liczby dot¹d Ujrzysz, ¿e jednej nadal do
has³a Ci brakuje.
Policz prêdko stopnie, co do wrót pa³acu wiod¹
Druga cyfra z sumy niech w haœle siê znajduje.
3
A gdy czujesz niedosyt i chcesz wiedzieæ wiêcej
To rozwi¹¿ równanie, poznaj wa¿ne daty.
Cukrowni pocz¹tek odejmij od zamkniêcia I wska¿ ile lat istnia³a ona
zatem?
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DROGA CUKREM MALOWANA

HAS£O

Jeœli wszystko dobrze wczeœniej zapisa³eœ,
I jeœli wynik teraz wyszed³ Ci w³aœciwy
WejdŸ do „pa³acu” i has³o zdradŸ ca³e
W Bibliotece i GOKu zastaniesz skarb prawdziwy.
Od poniedzia³ku do pi¹tku czekaj¹ tu na Ciebie
Obrazy i zdjêcia, i pami¹tki cenne.
W Gminnej Izbie Pamiêci – mo¿e jeszcze nie wiesz
Cukrowni poznasz obraz niecodzienny…
Autorzy:
Tekst: Monika Beker
Wspó³praca: Joanna Chrobak-Jankierska,
El¿bieta Jendrzejewska, Edyta Stankiewicz,
El¿bieta Kurdynowska, Pawe³ Marwitz.

Opiekun questu
- wyprawy odkrywców:
Gminny Oœrodek
Kultury
w Unis³awiu
tel. : (56) 68 68 734,
email: gok@unislaw.pl

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

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
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DROGA CUKREM MALOWANA
Gdzie to jest?

Na wprost od kamienia w tle ujrzysz plac sk³adowy
Na prawo stare przedszkole i budynki mieszkalne
Na placu tonami le¿a³ burak cukrowy
Na prawo sta³y salony, sypialnie.

Miejscowoœæ – Unis³aw Pomorski znajduje siê w powiecie
che³miñskim w województwie kujawsko-pomorskim. Wyprawa
rozpoczyna siê od pozosta³oœci po Cukrowni Unis³aw, le¿¹cej na trasie
prowadz¹cej z Unis³awia do Che³mna, od pomnika ¯wirko i Wigury w
lewo.

PrzejdŸ obok tych w³aœnie pami¹tek z przesz³oœci
Gdzie dzieci cukrowników bawi³y siê spo³em
I choæ dziœ tylko pustka w miejscu tym goœci
Pomyœl jak dni bywa³y
tu weso³e.

Tematyka
Wyprawa wprowadzi Ciê w œwiat wyobraŸni i zapozna z miejscem,
które niegdyœ zapewnia³o setkom ludzi pracê, zabawê, naukê i kulturê,
produkuj¹c wysokiej jakoœci cukier.
Jak szukaæ skarbu?
Podczas wêdrówki nale¿y uwa¿nie czytaæ zawarte w tekœcie
wskazówki i rozwi¹zywaæ zagadki. Zebrane liczby, wpisane w
odpowiednie dla nich miejsca, pomog¹ Ci odnaleŸæ prawdziwy Skarb.
Czas przejœcia: 50 minut
Kiedy przy portierni staniesz
Gdzie napis „Cukrownia Unis³aw” widnieje
Tam pierwsze mo¿esz znaleŸæ zadanie
I zacz¹æ poznawaæ cukrowni dzieje.

PrzejdŸ wzd³u¿ szeœciu s³upków bia³o – czerwonych
A staniesz przy smutnej w dziejach historii
Tam spamiêtaj liczbê imion najczêœciej wymienionych
Ta liczba ostatni¹ cyfr¹ w haœle stoi.
St¹d na trzy strony wzrok mo¿esz skierowaæ
Na lewo ujrzysz œwietlicê, gdzie ¿ycie têtni³o.
Gdy po wachcie w cukrowni nikt nie mia³ si³ pracowaæ
Szed³ tutaj do kina – tu siê kultur¹ ¿y³o.
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A jeœliœ dociekliwym historii pasjonatem
Pójœæ mo¿esz o krok dalej dró¿k¹ przy koœciele
Tam sta³ krzy¿acki zamek, dziœ wypas owiec latem
Œladów po zamczysku zosta³o niewiele.
Ni koœció³, ni te¿ zamek jest tego questu celem
Bo sw¹ trasê rozpoznasz po drzew bujnej koronie
IdŸ wiêc, gdzie jesieni¹ kasztanów le¿y wiele
I gdzie drewnian¹ pompê po prawej ujrzysz stronie.

Kiedyœ ta tablica wisia³a na œwietlicy
Po likwidacji cukrowni zosta³a z niej zdjêta
Dzisiaj wisi znowu, bo czas pamiêæ rozliczy
A o ¯wirko i Wigurze wypada pamiêtaæ.

Id¹c ju¿ wzd³u¿ domów, w których cukrownicy
Mieszkali czasem przez dziesi¹tki lat
Dojdziesz do budynku u zbiegu ulicy
Który pod nazw¹ „hotelu” zna unis³awski œwiat.

8

Ulica Che³miñska niech dalej Ciê prowadzi
Do rodem z XIII wieku koœcio³a
Zajrzeæ kiedyœ do niego na pewno nie zawadzi
Poznaæ jego historii tak szybko nie zdo³asz.

Tu¿ za przedszkolem
i za mieszkaniami
Id¹c dalej by³¹ ulic¹
Kasztanow¹
Po lewej stronie ujrzysz kamieñ z napisami
O dwóch bohaterach co latali nad g³ow¹.

PodejdŸ do niej na chwilê (potem na szlak wrócisz)
I przyjrzyj siê datom, co na niej widoczne.
Rok z prawej górnej strony zsumowaæ tu musisz
Wynik, nim zapomnisz, zapisz tu bezzw³ocznie.

Start

Pomnó¿ te sumy przez siebie i szykuj siê do drogi,
Dwa razy zapisz wynik – nie zejdŸ na manowce!

1

2

Nie schodŸ z tego szlaku a¿ do
skrzy¿owania,
Na którym z prawej strony
droga z górki wiedzie
Ty musisz skrêciæ w lewo, by
dojœæ do rozwi¹zania
Na górkê zaœ mo¿e ci¹gnik
z burakami wjedzie.
One do cukrowni jeŸdzi³y dziesi¹tkami
By cukier najlepszy wyprodukowano
Wracali gospodarze potem z wys³odkami
Dziœ wozi siê têdy kalafior albo siano.

Miejsce to hotelem zosta³o nazwane,
Bo kiedy kampania siê rozpoczyna³a
Zje¿d¿ali tu pracownicy z miejsc dot¹d nieznanych
I dwie setki goœci mieœci³o bez ma³a.

A Ty, gdy ju¿ skrêci³eœ w swoj¹ lew¹ stronê
IdŸ ¿wawo przed siebie, droga to wszak krótka
Policz smuk³e latarnie z prawej strony umieszczone
PrzejdŸ przez szosê, tam czeka ¿elazna czarna furtka.

A naprzeciw hotelu za ¿ywop³otem ukryty
Mieœci³ siê kiedyœ tzw. Dom Ehlerta
Szynk by³ tu niegdyœ znakomity
Po pracy wpadali tu ch³opcy i dziewczêta.

Razem z bram¹ tajemnic parku ona strze¿e
Nie zg³êbiaj ich zanadto, idŸ gdzie œcie¿ki wiod¹
Ujrzysz bowiem z parku wysok¹ ciœnieñ wie¿ê
I dworzec kolejowy, co nie gna ju¿ za mod¹.

Ty jednak nie zbaczaj z drogi przyjacielu
IdŸ prosto przed siebie, gdzie widok szeroki.
Mijaj¹c z prawej strony stadion (jakich wiele)
Dojdziesz do miejsca, gdzie Wis³a wzgórz oblewa³a boki.

Tutaj na bocznicê poci¹gi zwozi³y
Cukrowych buraków pe³niuœkie wagony.
PóŸniej do cukrowni kolejno przewozi³y
S³odkiego surowca kilogramy, tony.

Zatrzymaj siê, odpocznij, otwórz szerzej oczy
Spójrz gdzie horyzontu linia siê rysuje
Dolina Dolnej Wis³y wnet Ciê zauroczy
Do dalszej wêdrówki znów zainspiruje.

Kiedy ju¿ powspominasz buraczane dzieje
I obejrzysz widok, co st¹d siê roztacza
Skieruj siê w nastêpn¹ historyczn¹ Alejê
Co woni¹ miodu z lipy w maju siê odznacza.

Zanim jednak dalej ponios¹ Ciê nogi
Policz tu latarnie i wielkie kasztanowce

Dojdziesz ni¹ do krzy¿ówki, gdzie skrêciæ musisz w lewo
I gdzie unis³awski Belweder pnie siê a¿ do nieba.
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