
Quest
Na pasterniku 
u Moniaków

Gdzie to jest?
Quest prowadzi po Muzeum - Orawskim Parku 
Etnograficznym w Zubrzycy Górnej w gminie Jabłonka 
(województwo małopolskie, powiat nowotarski). 

Tematyka:
Quest opowiada historię Orawy i prezentuje najcie-
kawsze elementy tradycyjnej architektury, których 
przykłady można zobaczyć w skansenie.

Początek wyprawy:
Wędrówka rozpoczyna się w centralnym punkcie 
skansenu przy Dworze Moniaków. Przed wejściem 
należy kupić bilet wstępu.

Czas przejścia:
ok. 60 min.

Hasło questu:

Miejsce na pieczęć:

W środku kuźni sprzęt wspaniały.
Zajrzyj, a zobaczysz cały.
Miechów używali kowale, 
By podsycać ogień stale.

Siedem stopni i mosteczek przy potoku
Prowadzą do miejsca, gdzie w pracy natłoku
Tartak niegdyś funkcjonował -  
To tu cieśla deski produkował.

Gdy w górę ścieżką dalej podążysz,
Wspomniany tartak od tyłu okrążysz.
Tam kolejne przemysłowe budynki,
A w nich opowieści następne odcinki.

W foluszu (z krzywym dachem) sukno folowane,
Jeszcze do lat 50-tych było wytwarzane.
Folowanie, inaczej spilśnianie – w zależności od mody - 
To sukna wzmacnianie przy użyciu gorącej wody.

Gdy dojdziesz znów do żwirowanej drogi
Zmierzaj w kierunku wyjścia, mój drogi.
Zajrzyj po drodze do domu średniozamożnego,
W którym okna mają szybki rozmiaru maleńkiego.
Na drzwiach ujrzysz wzory wschodzącego słońca
Przynoszące domownikom szczęście bez końca.

Wróć ponownie na drogę żwirowaną
Teraz już Ci doskonale znaną.
Gdy dojdziesz do zakrętu, już się nią nie kieruj,
Lecz ścieżką na wprost do wyjścia maszeruj.

Po prawej wznosi się zabytkowa      _ _ _ _ _ _  _ _.
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Od przysiółka Zimna Dziura dostała ją Zubrzyca.
W niej piękny dzwon z XVII wieku,
Lecz nie czekaj na jego dźwięk, człowieku.

Gdy dojdziesz na powrót do kasy biletowej,
Jeszcze jeden przykład architektury zabytkowej
Zobaczysz przy wejściu po lewej stronie:
To piękna chata, posłuchaj więc o niej.

Duży budynek pięknymi wzorami zdobiony
Słomą i gontem na dachu wykończony.
Fundament kamienny wspiera tę chatę,
To miejsce było bardzo bogate!

Patrz, to widać, nawet jeśli cień się kładzie:
_ _ _     _ _ drzwi i siedem okien jest na fasadzie. 
                14
W środku zobacz wystawione
Tradycyjne stroje parzenicami ozdobione.

Powyżej na balustradzie nieco po lewej stronie
Wisi _ _ _     _   _ _ _ _ _     _ _ _ – rzadki w tym regionie.
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Jeśli rozwiązałeś wszystkie zagadki,
Wiesz już, nie musisz pytać matki,

Jak nazywają się dachu części słomiane
I deski do konstrukcji płotu używane.
Udaj się obok, gdzie skarb schowany

Do budynku z dwoma kominami.
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Witaj, drogi turysto ciekawy,
Dziś poznasz dziedzictwo Orawy.
Znajdziesz tutaj nagrodę,
Jeśli rozpoczniesz przygodę!

Orawa to takie miejsce, co kie wejdziecie, 
to nie zapomniecie.
Ciekawe, że hej, ale resztę się dowiecie,
Kie sami uwidzicie.

Kiedy do skansenu przybyłeś
I bilet na hasło „quest” nabyłeś,
Znajdź centralny obiekt orawskiej kultury:
Dwór Rodziny Moniaków, który
Powstał, gdy cesarz Leopold I Habsburg Pan
W 1674 r. zmienił w szlachecki rodziny tej stan.
Pod wodzą Mateusza Moniaka Orawianie
Walczyli o katolickiej wiary zachowanie.

Sam dwór Moniaków z dwóch części jest złożony:
W XVII i w XVIII wieku ich fundament został położony.
Dwór z typowymi na piętrze wyżkami,
Otoczony jest gospodarczymi zabudowaniami.

W tradycyjnej orawskiej architekturze
Wyżka to pomieszczenie pod dachem, na górze,
Gdzie słomę, siano oraz len przechowywano
I w ten sposób dolne izby mieszkalne ocieplano.

Przedwyśce zaś, jak sama nazwa wskazuje,
To ganek, co przed wyżką się znajduje.
Sposobów wykorzystania miał wiele, także i ten,
Że często suszono na nim len.

Zabudowania przy dworze to (od prawej): owczarnia,
A dalej w głębi (na tę samą literę):     _ _ _ _ _ _     _ 
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Gdzie mocni chłopi ciężkimi taranami* uderzali
I przy ich pomocy olej z lnu wybijali.
Po lewej od dworu dziś nie ma już woni,
Lecz był tam kiedyś chlewik i stajnia dla koni.

Idź w głąb podwórza, gdzie jest pojazdów mieszkanie.
Dawniej pełniły one bardzo ważne zadanie.
Gdy pługów i piaskarek nie było, to Orawianie
Zamiast odśnieżać, zamieniali w zimie wozy na sanie.

Wokół siebie rozejrzyj się bacznie,
Teraz kolejna opowieść się zacznie.
Budki, co na brzozie wisi poszukaj,
Pójdź tam w ciszy, butami nie stukaj.

Tuż obok remiza, co z pożarami się zmagała,
A na jej dachu róża, co kierunki świata wskazywała.
Spójrz w górę i przypomnij sobie, że w nocy i w dzień
Północ na całym świecie wskazuje literka     .
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Na wprost od remizy chata bogata,
Drzwi ma wysoko, lecz nie trzeba skakać,
Gdyż na ganek prowadzą w górę schody,
Które jej właściciel zbudował dla wygody.

Wejdź po nich. Na pewno chętnie się dowiesz,
Że jej dawny właściciel Dziurczak  się zowie.
Były w niej kiedyś pasterskie instrumenty,
Które ujawniały Orawian muzyczne talenty.

Na dachu dymnik**, by dym odprowadzać,
Na dole piwnica, by ziemniaki składać,
A przed domem buda dla psa,
Co każdego obcego na oku ma.

Za psią budą skręć ścieżką w lewo,
Niech Cię nie zmyli żadne drzewo.
A potem przejdź przez mostek,
Nad wodą, która sięga ledwie do kostek.

Idź nieco dalej wzdłuż potoku,
Do kolejnej chaty masz tylko kilka kroków.
Przy jej bocznej ścianie leży dziwny stos brązowy. 
To „dornie” (torf) – naturalny materiał opałowy.

Ta chata również do bogatego chłopa należała.
Zwał się Paś-Filipek – znała go wieś cała.

Dowodem jego zamożności są gwoździe w płocie.
To może wydawać się dziwne, lecz kosztowały krocie.

Gdy zajrzysz do środka, odpowiesz bez wahania,
Że wewnątrz znajdują się maszyny do _ _ _ _     _.
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Orawska architektura jest Ci już dobrze znana, 

Na poniższe pytanie odpowiesz więc bez wahania:
Czy na dachu chałupy Paś-Filipka są trzy dymniki? 

_     _
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Na studnię jeszcze rzuć okiem,
A potem przejdź nad potokiem.
Kiedy miniesz dziurę w drzewie,

Skręć na lewo, spójrz przed siebie.

W oddali biała karczma czeka,
Lecz nie idź do niej, popatrz z daleka:

Ma cztery okna i jedne drzwi,
Co kolor mają _ _ _ _ _ _ _     _
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Gdy Dwór Moniaków miniesz,
Skręć na lewo, a nie zginiesz.

Podejdź dalej kilka kroków,
Aż do drewnianego płotu.

W środku wiele domów pszczelich,
Co dały nie jeden miodu kielich.

Każdy z nich jest wyjątkowy,
Chociaż nie jest wcale nowy.

Czterolistna koniczyna, która szczęście Ci przynosi,
Jest tylko na kilku z nich. Policz je, nie daj się prosić:

_     _ _
      9

Wróć teraz na drogę żwirowaną
I idź nią w stronę jeszcze Ci nieznaną.
Naprzeciwko znanej Ci karczmy białej
Szukaj skały napisami pokrytej całej.

To obelisk H. _     _ _     _ _ _ _ _ _ _ poświęcony,
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Dzięki której ten skansen został utworzony.

Miń tablicę przemysłowego szlaku,
A za nią skręć na lewo do tartaku.

Tam kuźnię małą zobaczysz w kąciku,
W której kowal i kilku pomocników

Pod szerokim dachem konie podkuwało,
Nawet wtedy, gdy mocno padało!

* taran – drewniany młot służący do wbijania klinów w celu wyciśnięcia oleju
** dymnik – drewniany otwór w dachu do wypuszczania dymu z chaty 


