
Gdy zwiedzisz chałupę, wyjdź z niej i prosto zmierzaj,
Do budyneczku, gdzie zapasy trzymano - do spichlerza.
Zwróć uwagę, tam też śparóg rogaty góruje,   
A nad drzwiami data jego powstania się znajduje.
Dwie ostatnie cyfry z daty dodaj i pomnóż przez „dwa”
A wynik miejsce „C” litery w haśle Ci da. 

W spichlerzu trzymano ziarna, kasze i inne pożywienie,
Wisi tu także cep na ścianie.
Zwróć uwagę na narzędzia i naczynia zrobione,
A właściwie - z korzeni sosny wyplecione!
Plecionkarstwo z korzeni sosny to fach kurpiowski,
Wyplatano kosze, miski, płoty - w sposób mistrzowski! 

Gdy wyjdziesz ze spichlerza, na wprost, daleko,
Ujrzysz chałupę, tam kieruj się, idź nieprędko.
Po drodze ul z rzeźbą            
też ze śparogami.
Bo Kurpie byli także zdolnymi rzeźbiarzami.

Gdy dojdziesz do chałupy, obejdź ją dokoła,
Na narożniki popatrz - to też jest budynku ozdoba.
Stań przodem przed świętym, co za chatą się chowa,
Zobacz jakie miała imię jego poważna osoba.
A pierwsza litera imienia świętego,
W czwarte miejsce trafić musi do hasła questowego.

Zawróć i podążaj gdzie podest widowiskowy,
Tam zobaczysz w stroju kurpiowskim „osoby”.
Charakterystycznym elementem w kobiecym ubraniu,
Były „czółka” z pasmanterią - znak panien na wydaniu.
Bo mężatki chustkami głowy przykrywały,
I tym uboższym nakryciem stan cywilny prezentowały.

Za podestem zobaczysz ule skrzynkowe,
Ale nie tylko - są też te najdawniejsze, kłodowe.
Choć miód ze sztuką ludową ma mało wspólnego,
Warto o nim wspomnieć, bo dawni tutejsi osadnicy,
To byli myśliwi, rybacy, ale też bartnicy.
A miód z Puszczy Kurpiowskiej trafiał na królewski stół,
Był tak smaczny i było go tyle, że jadł go dwór i król!

Pora kończyć questową kurpsiowską wyprawę,
Lecz zanim pożegnasz w Kadzidle Zagrodę,
Udaj się do budynku Biura, co przy bramie jest,
Tam skarb czeka na tego, co odgadł hasło
i przeszedł cały quest!

A hasło to nazwa w gwarze pająka kwiatowego, 
Co zdobił wnętrze każdego domu kurpiowskiego.
Podaj to słowo, a skarb trafi w Twoje ręce,
Pieczęć odbijesz na ulotce i być może dowiesz się więcej!  
Bo Kurpsie to lud gościnny, zdolny, o bogatej kulturze,
Poznaj nasz region i zostań tu na dłużej!
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Ile ptaszków czerwonych widzisz na ścianie? 
Policz, bo pora na kolejne zadanie.
Od liczby tej odejmij „jeden”, a wynik miejsce w haśle Ci da,
Gdzie „E” wstawisz raz dwa.

Kurpie z wycinankarstwa są szczególnie znani,
Motywy wycinano do strzyżenia owiec nożycami.

Tradycyjne wycinanki były jednokolorowe,
Podłużne „leluje”, można rzec - dwuczłonowe.
Kolejnym motywem były ptaki i „gwiazdy” na planie koła,
Ozdabiać ściany i belki w izbie - taka była ich rola.

Wycinane firanki w oknie wieszano,
I w ten sposób je przyozdabiano.
Jakie ptaki domowe na firankach są zwrócone do siebie głową?

      - i kolejna rozwiązana zagadka za Tobą. 

Z papieru Kurpianki tworzyły też cuda kwiatowe,
W izbie możesz podziwiać palm wielkanocnych urodę.
Słynne są jak Polska długa i szeroka,
Bo kurpiowska palma wielkanocna to uczta dla oka.

Kwiaty z bibuły to ozdoba zawieszanych pod sufitem „pająków”,
Czyli przestrzennych ozdób, zrobionych z wielu elementów.
Warto wspomnieć, że kwiaty różne formy przybierały:
Maki, konwalie, sasanki, róże, marcinki,
Zręczne kobiece ręce wyczarowywały.

Na pająki nie tylko kwiaty z bibuły się składały,
Słomę, groch, fasolę, a nawet… bursztyn w sobie miały!

Bo od XVIII w. na Kurpiach bursztyn kopalniany wydobywano,
Ozdoby domu, ale głównie strój kobiecy nim przystrajano. 

Były jeszcze w domach ozdoby nietypowe,
Zrobione z mąki żytniej… pieczywo obrzędowe.

Spójrz co na piecu stoi - to byśki i okrągłe nowe latka,
Wypiekane na Nowy Rok - by cały przeszedł jak z płatka!

Zanim opuścisz izbę, popatrz co stoi przed łóżkiem?
Podejdź i pokręć takim dziwnym krążkiem.
To chodzidło - by dzieci uczyły się chodzić bezpiecznie,
Gdy matka krząta się po izbie i wykonuje czynności konieczne.

Przejdź do następnej izby, tam           i krosna,
Starszy człowiek na pewno bez trudu je rozpozna.
W każdej wiejskiej chałupie się znajdowały,
Bo zimą kobiety głównie przędły i tkały.  

Kurpie te iglaste drzewa i krzewy wykorzystywali,
Sosny na budulec, a z jagód jałowca… piwo pyszne popijali!
A właściwie „psiwo kozicowe”, bo tak jest tu nazywane,
I jako napój kurpiowski w całej Polsce znane!

Po przejściu kilkunastu kroków dróżka brukowana, 
W dół odbija, gdzie chałupa jest wyeksponowana.
Zatrzymaj się tak, byś ją miał całą przed sobą,
I mógł oko nacieszyć niejedną jej ozdobą.
                         

Chałupy kurpiowskie na zewnątrz zdobione były,
Stały szczytem do drogi, by podziw obcego budziły.

Widzisz w szczycie dachu skrzyżowane rogi?
W Puszczy Zielonej, czyli tu gdzie jesteś, zwały się śparogi.

Śparogi różne formy przyjmowały:
Rogi, krzyże, głowy zwierząt przypominały.

Pod nimi deski w różne desenie układano,
A także okna domu „ażurową szatą ubierano”.

Ile okien w szczycie chałupy widzisz? 
To numer kratki w haśle, gdzie „i” wstawić musisz.
Podejdź teraz do domu, przyjrzyj się oknom z bliska,
A dokładnie ozdobom, bo to wyjątkowe zjawiska.

Nad oknem są piękne, ażurowe nadokienniki,     
Pod nim - łatwo się domyślić - podokienniki.

Różne zawijasy, geometryczne figury, krzyże,
Bogato było nad oknem - skromniej - pod nim, niżej.

Wejdź teraz do chałupy, przez sień, skręć w prawo,
Do izby -  tu dopiero jest kolorowo i bogato!

Jej wystrój to duma kurpiowskiej gospodyni, 
Więc każda ją ukraszała motywami ozdobnymi.

Witamy Cię Gościu w kurpiowskiej zagrodzie,
Za chwilę przekonasz się o wyjątkowej urodzie,
Naszej kultury - bo my, Kurpsie, tym się wyróżniamy,
Że piękne zdobnictwo i rękodzieło ludowe mamy.

Stoisz na ścieżce leśnej, brukowanej,
Obok kurpiowskiej chałupy drewnianej.
Zajdziesz do niej później, zapamiętaj jej postać.
Zanim ruszysz przed siebie w „wąwozie” wśród jałowca,
Obróć się w lewo i wejdź na górkę niewielką.
Tam święty, w jednej ręce z        
W drugiej - z palemką.

To św. Jan Nepomucen, pięknie rzeźbiony,
By od „wodnej katastrofy” chronił kurpiowskie strony.

Bo tereny te niegdyś podmokłe, bagienne były,
A ludzie bali się od wody śmierci i do Nepomucena modlili.

Wróć na ścieżkę, skręć w lewo, ruszaj po przygodę,
Z barwnym światem Kurpiów, na końcu - po nagrodę.
Nie idź szybko, spójrz na boki, zadrzyj głowę do góry,
Widzisz co tu rośnie: niski jałowiec i sosny pod chmury.
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GDZIE TO JEST?
Zagroda Kurpiowska prezentująca spuściznę kulturową 

Kurpiów z Puszczy Zielonej (Kurpiowskiej) mieści się w Kadzidle. 
Ta gminna miejscowość znajduje się w powiecie ostrołęckim, 
w województwie mazowieckim, przy drodze krajowej nr 53 relacji  
Ostrołęka-Olsztyn.

GDZIE ZACZYNA SIĘ QUEST?
Quest rozpoczyna się na terenie Zagrody Kurpiowskiej, tuż 

za bramą wejściową, przy budynku Biura. Aby przejść quest należy 
wykupić bilet wstępu.

TEMATYKA:
Kurpie to grupa etnoregionalna zamieszkująca północno-

wschodnie Mazowsze.  Posiadają własną gwarę, o sobie mówią 
Kurpsie. Znani są przede wszystkim z pięknego rzemiosła, sztuki 
ludowej i zdobnictwa. O tych wyróżnikach opowiada quest.
W queście są także zagadki oraz hasło do odgadnięcia. Literę 
oznaczoną cyfrą w zagadce w tekście, wpisz do hasła na ostatniej 
stronie ulotki. Gdy będziesz je znać, udaj się do budynku Biura 
Zagrody, bo tam czeka na Ciebie skarb!
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