
Z narodowym
akcentem!

55
!!

6

7

1

Teraz spójrz na horyzont, gdzie pałac w oddali się bieli,
przed nim popiersie Wybickiego jest dostępne od niedzieli do niedzieli. 
Poszukaj wokół obiektu Skarbu ukrytego,
jest tam z pieczęcią mała skrzyneczka typu zamkniętego.
Zostaw w księdze z questu swoje wrażenia,
odbij pieczęć i do ZOBACZENIA!!!
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Witaj! Zapraszamy Cię na wyprawę
po Śremie, Manieczkach
i Brodnicy, podczas której
odwiedzisz miejsca związane
z życiem i działalnością 
gen. Józefa Rufi na Wybickiego
– twórcy słów Mazurka
Dąbrowskiego, wybitnego
polityka i zaangażowanego
społecznika. To właśnie
duch Józka będzie Ci
towarzyszył podczas
wyprawy. Jest to quest
rowerowy, ale możesz
wykonać go podróżując
również samochodem.
Życzymy miłych
wrażeń podczas
wyprawy!

  

 
Jeżeli nie znalazłeś Skarbu prosimy
o kontakt z Opiekunem Wyprawy!
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Jeżeli dobrze w terenie oznakowanie szlaku obserwowałeś,
to szybko i sprawnie do Brodnicy dojechałeś.
Odszukaj przy kościele miejsce z Wybickim związane,
a ciekawostki z jego życia zostaną Ci przekazane.

Wybicki do przyjazdu do Francji namawiał gen. Jana Henryka Dąbrowskiego,
a miało to miejsce po klęsce powstania kościuszkowskiego.
Generał z francuskim Dyrektoriatem prowadził pertraktacje,
aby na utworzenie Legionów Polskich wydał akceptację.

Napoleon Bonaparte nie bardzo się do tego przychylał 
początkowo,
lecz gdy mu Antoni Amilkar Kosiński szepnął słowo,
zgodę na formowanie wojsk polskich przyszły cesarz wydał,
a Dąbrowski z rządem francuskim umowę fi nalizującą 
podpisał.

Wybicki wyjechał z Paryża i do oddziałów Dąbrowskiego dołączył,
w patriotycznej atmosferze duch narodowy żołnierzy złączył.
I spod pióra Wybickiego słowa same wypłynęły,
jak łzy z jego oczu pod wpływem wzruszenia kapnęły.

Pieśń Legionów szybko dużą popularność zyskała,
a 26 lutego 1927 r. ranga hymnu narodowego została 
jej nadana.
I choć dziś od oryginału różni ją słów kilka,
to ponadczasowość tego utworu jest wszechobecna i wielka!

W Manieczkach spędził Wybicki także schyłek życia swego,
zmarł podobno z powodu febry według zapisu parafi alnego.
Józefa ciało złożono w grobie przy brodnickim kościele,
w miejscu, gdzie spoczął jego syn Łukasz wcześniej lat wiele.

Grób jest z piaskowca wykonany misternie
i ze względu na pamięć dla Wybickiego odwiedzany wiernie.
Do Poznania, na Skałkę jego szczątki przeniesiono 
roku 1923-go,
ostatnią zagadkę rozwiąż i wpisz litery do hasła głównego.
Po sąsiedzku dwa nagrobki są usytuowane,
wpisz imię i nazwisko „budowniczego kościoła” i hasło 
masz rozwiązane.

Dla Polaków wykonanie Questu wartość powinno mieć znaczącą,
bez tego miasta nie mielibyśmy pieśni tak wyniosłej, śpiewanej na stojąco.

Poszukaj kamiennej tablicy na cokole,
przeczytaj ostatnie dwie cyfry, które są na dole.
Do pustych pól wpisz liczbę słownie,
a dobrze rozwiązaną zagadkę uzyskasz ponownie.

Wróć teraz na główną alejkę i patrz na lewą rękę.
Po łuku jedź żwawo i skręć przed stawami w prawo.
Tam kilka pamiątek związanych z Manieczkami się znajduje,
ale tylko popiersie Wybickiego dobrze się prezentuje.

W 1781 r. Józef Wybicki w Manieczkach się osadził,
pracował w gospodarstwie, pisał utwory literackie,
rodzinne i polityczne życie prowadził.

Pierwszą żoną Józefa Kunegunda Drwęska była,
gdy pod sercem potomka nosiła, życie swe straciła.
Estera Wierusz-Kowalska była jego drugą wybranką,
dla męża przyjaciółką, doradcą i wierną kochanką ;)

W Manieczkach osiadł z młodą żoną swoją,
która była mu do końca życia ostoją.
Razem trójkę dzieci wychowali,
a imiona takie im nadali: Teresa, Łukasz i Józef junior.

Od pomnika do dworku żabi skok mamy, 
z kolejnymi zagadkami w terenie czekamy. 
Spójrz na budynek dworu od frontu i dalej w lewo się kieruj, 
a na rozwidleniu dróg za podwójną lampą w prawo maszeruj.

Spójrz na budynek od frontu i dalej w lewo się kieruj,
a na rozwidleniu dróg za podwójną lampą w prawo maszeruj.

Po majątku Józefa zostało we wsi niewiele,
jedyna cenna rzecz znajduje się przy kościele.
Kościół zapewne mijałeś,
gdy na teren parku wjechałeś.

Rotunda to okrągła w kształcie                              ,

którą Józef ufundował w podziękowaniu za łaski życia.
Na jej szczycie zagadka wzrok Twój zatrzymuje,
policz ile kolumn sygnaturkę podtrzymuje.

Teraz w lewo jedź, aby powrócić na czerwony szlak,
przy torach kolejowych jest na słupie znak.
Ukośna strzałka pod rowerem Ci wskazuje,
w którym kierunku jechać dalej nakazuje.
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prawidłowo hasła głównego. Są one ponumerowane. Trasa wie-
dzie od budynku Liceum Ogólnokształcącego w Śremie do Brod-
nicy. Kiedy znajdziesz skrzynię ze Skarbem, odbij pieczęć na swojej 
karcie jako dowód ukończenia Questu. Wpisz swoje wrażenia do 
Księgi Wypraw. Odłóż dyskretnie skrzynię, aby służyła innym Od-
krywcom. W zamian za rozwiązany Quest, w Centrum Informacji 
Turystycznej w Śremie, możesz otrzymać wydawnictwa regionalne, 
które z pewnością posłużą Ci podczas kolejnych wypraw.

Informacje szczegółowe o rowerowym szlaku „Śladami Józefa Wybickiego”, a także o innych szlakach w ramach 
„Sieci znakowanych szlaków rowerowych regionu śremskiego” znajdziesz na stronach www.unia.srem.com.pl, 
link turystyka, szlaki rowerowe lub w wydawnictwach, które są dostępne w Centrum Informacji Turystycznej
w Śremie, ul. Okulickiego 3.

Czas przejzadu i rozwiązywania
Questu:  max. 3 h

Długość trasy:  ok. 17 km

Dostosuj ubiór i buty do wyprawy!
W Śremie …

Stoisz przed budynkiem Liceum Ogólnokształcącego,
jest to też siedziba Gimnazjum Dwujęzycznego.
Józef Wybicki – patronem jest szkoły i wita Cię serdecznie.
Poznaj jego historię i do Skarbu kieruj się bezpiecznie.

29 września 1747 r. w Będominie na świat został wydany,
wśród ośmiorga rodzeństwa dobrze wychowany.
W szóstym roku życia pod skrzydła stryja Franciszka Wybickiego go oddano,
a dwa lata później naukę w Starych Szkotach mu zaplanowano.

Była to szkoła renomowana i na Pomorzu z osiągnięć 
edukacyjnych znana.
Lecz nauczyciele nad dziećmi często się znęcali,
aż uczniowie do buntu byli zachęcani.
Józef wystąpił przeciw systemowi,
czym się naraził swojemu stryjowi - biskupowi.

Później w Skarszewach w sądzie grodzkim praktykował,
był doskonałym mówcą, znał prawo i szybko awansował.
Podczas elekcji Stanisława Augusta w Sejmie wystąpił,
gdzie pijaństwo, burdy posłów i panoszenie się Rosjan potępił.

Ale powróćmy na chwilę do wejścia głównego budynku,
gdzie znajduje się „Galeria Wybitnych Absolwentów” 
w stanie spoczynku.

Jedź prosto, a po drodze spotkasz Christiana Andersena
bajkową postać.
Jest to:

teraz uzupełnij hasło główne wskazanymi literkami.
Nie daj się zwieść ponownie wieloma kierunkami,
kontynuuj swoją wyprawę drogą z latarniami.

Gdy miniesz ostatnią to dalej mostem przez
rzekę jedź żwawo,
i na rondzie skręć w prawo.
Poszukaj wysokiego słupa z wieloma kolorami,
jest na nim „zapisana” informacja, jakimi możesz 
poruszać się szlakami.

Ilość tych kolorów do kratek Józek wpisać Ci radzi,

a gdy wybierzesz czerwony szlak to do Manieczek Cię zaprowadzi.
Jest to trasa pod nazwą „Śladami Józefa Wybickiego”,
jadąc nią dotrzesz do Skarbu wielkiego.

W Manieczkach przy dworze się umawiamy,
więc sprawdź na mapie, którą przy rondzie mamy
jak dokładnie szlak biegnie czerwony,
abyś nie był po drodze zaskoczony.
Trasę krótszą też możesz wykreować
i przez Szymanowo rower pokierować.

W Manieczkach …
Jeżeli nie wiesz, gdzie dwór się znajduje
zapytaj mieszkańców, to nic nie kosztuje.
I tu zasada z ust się wymyka,
że „koniec języka za przewodnika”.

Dworek, przed którym stoisz, w 1894 r. został 
zbudowany,
z inicjatywy Jana Baiera na muzeum zagospodarowany,
co imię gen. Józefa Wybickiego od 1978 r. dumnie nosiło
i historię Legionów wśród odwiedzających sławiło.

Teraz swoje kroki kieruj za dworem w prawą stronę,
idąc alejką możesz podziwiać drzew koronę.
Poszukaj w zaroślach pomników co dwie „szminki” przypominają,
a opowieści o nich wiele dokumentów i legend ozdabiają.

Że podobno dwaj bracia w pojedynku walczyli
o dziewczynę „Manieczkę” i tak swe życie zakończyli.
Na pomnikach tablice legendy są śladami,
dobry to czas by zająć się zagadkami.

Sprawdź, kto w 1918 r. maturę w tym liceum zdał,
a odpowiedź i litery do hasła głównego będziesz miał.

Nim wyruszysz dalej, spójrz na Wybickiego ramię prawe,
nazwisko twórcy pomnika zostało na nim zachowane.
To słowo symbolicznie oznacza dłoń zaciśniętą,
wpisz je poniżej w kratki i zagadkę masz rozstrzygniętą.

Teraz ramię w ramię stań obok Wybickiego
i w dalszą drogę ruszaj, ale nie w lewo.
Jedź prosto, a gdy na rynek miasta wkroczysz,
nawet nieźle się zaskoczysz.

Stoi tam ratusz okazały, z zegarem na szczycie,
przed nim znów Wybicki, wyeksponowany należycie.
Gdy pod popiersiem szybko staniesz,
nowy wątek historii wraz z tablicą dostaniesz.

Józefa, w 1791 r. jako delegata Poznania, na sejm wybrano,
lecz jednocześnie przyjęcie stanu mieszczańskiego mu nakazano.
Podpisał więc „obowiązek zwierzchności wobec miasta Śremu”,
datę                                             przypisuje się temu wydarzeniu.

W Barze na Podolu w 1768 r. zbrojny związek 
szlachty został zawiązany
i przez niektórych za pierwsze polskie powstanie 
narodowe uważany.
Szlachta (w tym Wybicki) innowiercom, reformom
i królowi się sprzeciwiła.
Mówi się, że konfederacja barska pośrednio do 
rozbiorów Polski się przyczyniła.

Teraz spójrz uważnie, bo na rynku drogi się zbiegają
i w różne części świata zapraszają.
Poszukaj na placu drogowskazu,
a nie pomylisz kierunku ani razu.

Podpowiedź: mówią o nim „miasto miłości”
i już nie masz wątpliwości.
Na rogu ulicy budynek stoi z dwoma balkonami,
najstarszą kamienicę z numerem jeden mijamy,
a Tadeusza jej patrona też dobrze znamy.
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2Gdzie to jest?
Miejsce startu znajduje się w Śremie na ulicy Poznańskiej 11, przed 
budynkiem Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum Dwujęzycz-
nego im. gen. Józefa Wybickiego. Śrem to ponad 30-tysięczne 
miasto położone w centrum Wielkopolski w powiecie śremskim. 
Z Poznania można tu dotrzeć rowerem np. Nadwarciańskim Szla-
kiem Rowerowym lub pierścieniem rowerowym wokół Poznania, 
a dalej poznawać region śremski poruszając się Siecią Znakowa-
nych Szlaków Rowerowych Regionu Śremskiego (www.unia.srem.
com.pl). Koniecznie wcześniej zaplanuj trasę swojej wyprawy! Na-
sza edukacyjna gra terenowa daje dodatkowo możliwość bliższe-
go poznania atrakcji turystycznych regionu śremskiego oraz szlaku 
rowerowego czerwonego „Śladami Józefa Wybickiego”.

Jak szukać Skarbu?
Podczas wyprawy jedź / idź według wskazówek, które zaprowa-

dzą Cię do miejsca, w którym ukryty jest Skarb. Aby do niego do-
trzeć będziesz po drodze rozwiązywał zagadki. Wśród nich należy 
szukać ukrytych liter, których zebranie umożliwi Ci wypełnienie 


