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MIEJSCE NA PIECZĘĆ

Nasz gospodarz, jako że był bogatym chłopem,
Miał oddzielną sieczkarnię i dodatkową szopę.
W sieczkarni rżnął słomę na pokarm dla bydła i koni,
W szopie sprzęt rolniczy był przechowywany.

Obok - spichlerz i wozownia - tym się wyróżniają,
Że dwie funkcje, a pod jednym dachem mają.
Gospodyni do spichlerza często zaglądała,
A w wozowni wóz, czasem bryczka miejsce zajmowała.

Lodówek wtedy nie znano, więc dnia każdego bywało,
Że gospodyni zaglądała tam, gdzie żywność przechowywano.
Podejdź do drzwiczek, jakby wejścia tajemnego,
I przeczytaj z tabliczki, że to piwnica typu        .

Ziemniaki, marchew, jabłka i inne ogrodowe płody,
Leżały miesiącami, bo panowały w piwnicy chłody.
Do kobiecych zajęć należała uprawa ogródka warzywnego,
Utrzymanie sadu, a przy chałupie ogrodu kwiatowego.

Taka ciekawostka: przy płocie są dwa duże płaskie kamienie,
To nie przypadek, bo na nich podawano jedzenie,
Dla biednych najemników, zwanych bandosami, 
Bo nie jedli oni razem z gospodarzami.

Czas kończyć opowieść o wiejskiej zagrodzie,
I o tym, jak się tu żyło na co dzień.
Wróć się nieco, bo między oborą a chlewem,
Skarb zasłużony czeka na Ciebie!
Zajrzyj tam, dostań skrzynkę, odbij pieczątkę
Na ulotce - byś miał z wyprawy pamiątkę!

Co hasło oznacza? Byś nie musiał głowić się dłużej,
Wiedz, że na wsi tak mówiło się na podwórze!
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W izbie roboczej krosna zawsze stały,
Bo kobiety w każdej wolnej chwili tkały. 

Ale zwróć teraz wzrok na sień,
Bo wiszą tam dwa elementy, które były potrzebne,
gdy wstawał nowy dzień.
Nosidło do wody, którą kobiety ze studni nosiły,
I kołatka, by krowy wyprowadzane na wypas się nie zgubiły.

Wyjdź z chałupy, udaj się w lewo,
Tak kobieta wychodziła dnia każdego,
By nakarmić inwentarz, co z rana był głodny,
Nieważne, czy dzień był deszczowy czy pogodny.

W pierwszym budyneczku -        - świnie mieszkały.
W drugim - oborze - nie tylko konie i krowy stały.
Pełniła też funkcję stodoły,      było tu gromadzone,
A zwierzęta szybko nakarmione. 

Zajdź teraz między oborę a stodołę, obok masz pole,
Tu gospodarz z najemnikami uprawiali rolę. 
Koń służył do prac polowych, orał, bronował,
Bo człowiek bez jego siły by temu nie podołał.

Nieco z boku stodoły stoi samotny    
To w nim gospodarz składować mógł
siano i słomę, co się w stodole nie mieściły.
A w razie potrzeby zapasy pod ręką były.

Męska rzecz na gospodarce to było młócenie,
I tutaj też pomagały człowiekowi konie. 

Za stodołą kierat stoi, konia weń zaprzęgano,
I młócenie zboża rozpoczynano.

Przyjrzyj się stodole, ma dwie pary wrót,
By gospodarz z wozem z pola wjechać mógł.
A po jego opróżnieniu wyjechał wprost na podwórko,
I „zaparkował” w wozowni, a nie „pod chmurką”.

Wróć przed stodołę, stań do niej twarzą, a z prawej strony,
Znajduje się „obiekt”, którym możesz być zdziwiony. 
Przekonaj się, że już wtedy nie było sensacji,
Gdy mieszkańcy XX-wiecznej wsi korzystali
z takiej        !  

Stań przodem do chałupy, popatrz na dach,
Tam komin, a na nim do zagadki znak.

Jaka cyfra w dacie jako ostatnia widnieje?
W to miejsce w haśle niech „N” się podzieje.

Przyjrzyj się chałupie - dach ma strzechą kryty,
A ściany jakby białe, ale odcień błękitny.
Z tabliczki na chałupie (odszukaj ją) poznasz odcienia przyczynę,
Że do bielenia ścian dodawano też           .

Zanim obejdziesz budynki w chomentowskiej zagrodzie,
Wejdź do chałupy, by poznać jak się żyło na co dzień. 
Żyli tu Walenty i jego żona Konstantyna,
Mieli dzieci sześcioro: córki i synów.
Jako że Konstantyna słabego zdrowia była,
Tekla - pomoc domowa - u nich służyła.

Gdy wejdziesz do domu, podejdź do drzwi na prawo,
Zobaczysz izbę reprezentacyjną, a rzecz ciekawą:

W niej gospodarze żyli, dla ludzi potrawy gotowano,
Naprzeciw, w izbie roboczej Tekla mieszkała,
A na kuchni - dla zwierząt pożywienie przygotowywano.
Później jedna z córek w domu gospodarzyła,
I rodzina - jak to dawniej - wielopokoleniowa była.

Od wiosny do jesieni w gospodarstwie dużo pracowano,
Bladym świtem, z pianiem koguta wstawano.
Chleb, co go widzisz na ławie, raz na tydzień był wypiekany,
I przez całą rodzinę z szacunkiem spożywany.
A że gospodarz zatrudniał też pracowników najemnych,
W czasie żniw 12 bochenków co drugi dzień było potrzebnych!

Jesteś u wrót zagrody z podradomskiego Chomentowa,
Gdy ją dokładnie zwiedzisz, mądrzejsza będzie twa głowa.
Dowiesz się jak to „drzewiej bywało”,
Jak się żyło, pracowało i gospodarowało.

Była to zagroda zamożnego rolnika,
To ważna informacja, bo z niej wynika,
Że nie każdy na wsi miał taką zagrodę,
Zapewnione godne życie, i dostatek, i wygodę.

Zrób kroków kilka, stań koło studni, spójrz wokoło,
Widzisz, że budynków jest całkiem sporo?

A to jeszcze nie wszystkie, później się dowiesz,
Ale teraz pora rozpocząć o wiejskim życiu opowieść.

Gospodarz był zamożny, ale i postępowy,
Świadczy o tym liczba budynków i układ zagrody.
Bo zwyczajowo była chałupa, stodoła i obora,
A w tym przypadku do zabudowań „grona”,
Dołączyły jeszcze budynki magazynowe:
szopa, spichlerz i inne obiekty użytkowe.
A wszystkie - zauważ - są wolnostojące,
Niby to zwyczajne, ale o postępowości świadczące.
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GDZIE TO JEST?
Muzeum Wsi Radomskiej znajduje się w Radomiu (woj. 

mazowieckie).  Dojechać tu można od strony drogi krajowej nr 7 
(kierunek: Kielce). Muzeum zostało powołane w celu zachowania 
dziedzictwa kulturowego ludności zamieszkującej dawną Ziemię 
Radomską, leżącą na pograniczu Mazowsza i Małopolski.

GDZIE ZACZYNA SIĘ QUEST?
Quest rozpoczyna się w bramie wejściowej do zagrody 

z Chomentowa, w sektorze zespołu wiejskiego. By przejść trasę 
questu należy wykupić bilet wstępu do skansenu.

TEMATYKA:
Przemierzając trasę questu poznasz zagrodę wiejską 

zamożnego gospodarza z początków XX w. oraz życie codzienne, 
jakie się w niej toczyło. Czytaj uważnie tekst questu, rozwiązuj 
zagadki, a odpowiedzi wpisz w okienka hasła na ostatniej stronie 
ulotki. Co oznacza hasło? Dowiesz się po przejściu trasy.


