
Płozy na sanie nakładał, a także szykował
elementy, co części pojazdu łączyły.
A wszystkie z żelaza wykute były.

Posłuchaj, jak wytwarzane było koło,
Bo doprawdy, pracy przy nim było sporo. 
Koło składa się z piasty („środka”), dzwonów i szprych,
Piastę toczył kołodziej na tokarce, wcale nie w mig.        

Zwykle była z drewna dębowego lub brzozowego,
Szprychy i dzwony - wyłącznie z dębowego.
Pewnie się zastanawiasz, co to te dzwony?
Otóż z nich obręcze (obwód) koła były robione.

Dawniej na wsi jeżdżono przede wszystkim wozami,
Rzadziej jeździli bogaci chłopi, i tylko od święta - bryczkami.
Sanie zimą się przydawały,
Bo drzewiej prawdziwie śnieżne zimy bywały.
Policz ile sań jest na górze, pod dachem, na belkach? 
Odejmij od tej liczby „4”, i w to miejsce w haśle
niech „H” wpisze twa ręka. 

Na koniec - a jakże - nagroda na Ciebie czeka,
Wróć do „kulturalnej” stodoły, dłużej nie zwlekaj.
Od wejścia po stronie prawej, wśród mebli pod ścianą,
Skarb questowy w „skrzynce” schowano.
To jeszcze nie koniec kuligowskiej przygody,
Zapraszamy do wiaty rybackiej i do wiejskiej zagrody!

Już prawie wszystkie litery do hasła masz,
I zapewne już je znasz.
A oznacza ono także kołodziejski fach,
Bo niegdyś mówiło się też z niemieckiego: 
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WŁAŚCICIEL QUESTU:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, 

Departament Kultury, Promocji i Turystyki 
email: mst@mazovia.pl

OPRACOWANIE QUESTU:
Karolina Likhtarovich, Questing - Wyprawy Odkrywców,

www.questy.com.pl

OPIEKUN QUESTU:
Igor Sulich, email: skansen@powiatwolominski.pl

MIEJSCE NA PIECZĘĆ

www.mazowieckiszlaktradycji.com

O KONIU  W 
GOSPODARCE 

WIEJSKIEJ

Skansen w Kuligowie



Miniesz dawny dworek, po prawej wiejską zagrodę,
Lecz idź prosto, na spotkanie z kolejnym „końskim zawodem”.  
Nad pierwszymi drzwiami długiej obory przeczytasz,
Że tutaj swój warsztat miał sam      .

To rzemieślnik, którego wyroby bardzo ważne były,
Bo bez nich konie w pole czy w drogę nie ruszyły.

Czym się rymarz zajmował? Otóż ze skóry wytwarzał elementy
uprzęży i chomąta, pasujące do końskiej postury.
Wyroby zakończone metalowymi okuciami były,
By się szybko nie niszczyły i nie zużyły. 

Chomąto było duże i mocne, przez łeb wkładane,
Koń miał też ogłowie, uzdę, nagrzbietnik, podogonie,

a wszystko dobrze dopasowane.
Oczywiście lejce także każdy gospodarz miał,
By koń zawsze chodził tak, jak pan chciał.

Wyjdź z warsztatu rymarza, w lewo, na skos, zrób niejeden krok,
I na napisie na stodole skup wzrok.
Ale zanim tam wejdziesz i zobaczysz wozy,
Posłuchaj o rzemieślniku, co splatał powrozy.

Powrozy, czyli różne liny i sznury,
Wytwarzane były z lnu, konopi, ale także ze skóry.

W każdym gospodarstwie wiejskim się przydawały,
Te skórzane jako część końskiej uprzęży zastosowanie miały:
Postronki chomątne i bicze, by koń był posłuszny,
Bo gospodarz nie zawsze był dla zwierzęcia dobroduszny. 

Stodoła jest z Mazowsza, że wsi       ,

A w niej konnych pojazdów pokaźny zbiór schowany.
Przeczytałeś już, że to wozownia,
Wozy, bryczki, sanie, a nawet karoce chowa.

Wejdź do stodoły, w oczy rzuci Ci się kół wiele,
Rzemieślnik, co je wytwarzał, zwał się kołodziejem. 

Oprócz kół robił także wozy, bryczki, sanie,
Jak już były gotowe - kowal brał je na wykańczanie.
Kowal metalowe obręcze na kole montował,

Stoisz przy starej kuźni - niegdyś kowal,
W każdej prawie wsi rezydował.

Wykuwał z metalu różne przedmioty,
W tym ciężkie podkowy do końskich kopyt.
A wiesz po co podkowy konie miały?
By ich kopyta się nie ścierały!

Zobacz, że kuźnia jest ze wsi       
Ponad 100 lat ma, czyli bardzo wiekowa!
Zajrzyj do środka, widzisz wielki piec?
Kowadło potężne tuż przed nim jest.
To na nim kuł kowal młotem, a stukania dźwięki,
Świadczyły o tym, że nowe żelazne cuda
Wychodzą spod kowalskiej wprawnej ręki.

Po lewej stronie, równolegle do skansenowskiej drogi,
Stoi „kulturalna” stodoła, i zaprasza w swe progi. 

Choć niewiele ma z tematem naszym wspólnego,
Warto tam zajść i zobaczyć dzieło artysty niejednego.
Jest także łyżek drewnianych kolekcja imponująca,
To „nowa        ”  w skansenie,

bo okolica nie jest z ich wyrobu słynąca.

Zanim wyjdziesz ze stodoły, zadrzyj głowę,
Bo nad drzwiami, spotkasz się z iloma podkowami?
Ta liczba to miejsce w haśle, gdzie „L” musi wskoczyć,
Wyjdź na zewnątrz, skręć w lewo i znów lekko w lewo -  tam musisz 
kroczyć.

Witamy Cię w Kuligowie, w prywatnym skansenie,
Opowiemy w queście o tym, jakie dawniej na wsi koń miał znaczenie.
Był nie tylko najważniejszą siłą pociągową,
Ale i w pracy na gospodarce pomocą podstawową.

Niegdyś koń był na wsi bardzo szanowany,
I ponad inne gospodarskie zwierzęta wywyższany.
Na roli, w polu gospodarz z koniem pracował,
Zwoził     , orał ziemię, bronował.

Warto więc przypomnieć, ile osób się trudniło
fachem związanym z koniem - i z tego żyło.
Kuligowski gospodarz też ma to doświadczenie,
Bo u niego kunszt kowalski przekazywano
z pokolenia na pokolenie.
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GDZIE TO JEST?
Kuligów to wieś położona nad Bugiem, w gminie Dąbrówka, 

w powiecie wołomińskim (woj. mazowieckie). Najłatwiej można 
tu dojechać od strony Radzymina. 
W Kuligowie (ul. Kręta) znajduje się prywatny skansen, Park Kultury 
Ludowej, w którym właściciel zgromadził liczne obiekty i eksponaty 
z terenów wiejskich Mazowsza i Podlasia (z XIX i XX w.).

GDZIE ZACZYNA SIĘ QUEST?
Quest rozpoczyna się przy kuźni, tuż za bramą wejściową do 

Parku Kultury Ludowej. Wejście na teren skansenu jest płatne.

TEMATYKA:
Niegdyś na wsi koń był zwierzęciem niezastąpionym w pracach 

gospodarskich oraz jako środek transportu. Nie tylko maszyny 
i urządzenia, ale także pojazdy kołowe były projektowane tak, by mógł 
z nimi pracować koń. Pojawiły się zajęcia - fachy, które specjalizowały 
się w wyrobie elementów uprzęży czy pojazdów konnych. 
O tym właśnie opowiada quest. Rozwiązuj zagadki, a oznaczone 
cyferkami litery w tekście wpisz na końcu w odpowiednie okienka 
w haśle.
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