
Wyjdź z domu, lecz na drogę się nie kieruj,
Na prawo, potem między wozownią a białym budynkiem maszeruj.
Dwa razy w prawo skręć, niech kolejna chałupa Cię ugości,
Byś się przekonał, kto we wsi był ceniony
ze względu na swe magiczne umiejętności…  

Tak tak, kobieta, zwana też „babką”, zielarką była, 
Z ziół mikstury robiła, odbierała porody, dolegliwości leczyła.

Na wsi - ze względu na „tajemną wiedzę” - trochę się jej bano,
Ale w beznadziejnej sytuacji do pobliskiego dworu na pomoc wzywano.

Obejrzyj zagrodę, potem wyjdź na drogę,
Lecz zanim w lewo pójdziesz, obróć głowę.
Na ścianie chałupy (od strony drogi) zapoznaj się z napisem,
Że ten, kto tu mieszkał, był wsi        . 

W kolejnej chałupie, z Ligówka, odczujesz powiew nowoczesności,
Za sprawą - na przykład - elektryczności!
Kolorowe, wzorzyste ściany, telewizor, meble fabryczne,
To lat 50. XX wieku postępu zdobycze.

Tu wiejska pracownia krawiecka się mieściła,
Bo gospodyni na tyle zaradna była,
Że krawiectwem do życia sobie dorabiała,
Nieraz wieczorami maszyna do szycia furkotała.

Następny dom przedstawia wiejski fach,
Z którym niejedna gospodyni była za pan brat. 

Ze śmietany masło w          wyrabiano,

A w centryfudze śmietanę od mleka oddzielano,
Zaś w specjalnej prasie pyszne sery wyciskano. 

Pomału zbliżamy się do końca przygody,
Z wiejskimi zajęciami, i do nagrody.
Lecz pozostało jeszcze ostatnie zajęcie,
Które we wsi miało „duże wzięcie”.

Przejdź do ostatniej zagrody, z Rzeszotar Chwał,
W chałupie szewc wiejski swój warsztat miał.
I choć jego fach mieszkańcy wsi cenili,
Częściej niż o nowe buty, o ich naprawę prosili.
A za to szewc wysokiej       nie pobierał,

Więc bywało, że niedostatek mu doskwierał. 

Ale miał też lepsze „zlecenia”, gdy trzewiki eleganckie były do zrobienia.
Do stroju wyjściowego, czyli ludowego.
W butach obowiązkowo do kościoła jeżdżono,
Zaś  boso zwykle do pracy chodzono.

Pora już kończyć naszą opowieść, i po nagrodę, do skarbu podejść.
W brakujące okienko w haśle „Ż” wstaw, 
I masz wskazówkę jak znaleźć skarb: „Drzwi do ziemnej... (HASŁO)” 
Z którego będziesz rad!
Wejdź zatem po niego śmiało,
Odbij pieczątkę i zapamiętaj z questu niemało!
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Chleb to była podstawa żywienia wiejskiego,
W dzieży (dużym wiadrze, pod przykryciem - widzisz go?) 

był zawsze zapas ciasta surowego.
By było smaczniej i bardziej treściwie,
Ubijano w kierzance (zapamiętaj tę nazwę!)
masło - energicznie, nie leniwie!
Przy piecu zaś suszyły się różne kiełbasy,
A to już były niegdyś prawdziwe frykasy.

Gdy obejrzysz chałupę, zagrodę, za stodołę idź,
Potem przez furtkę, w prawo się udaj, gdzie drogi nić.
Ale uważaj, bo przed stodołą z kieratem znów skręć w prawo,
I do gospodarstwa wejdź, po kolejną informację ciekawą.  

Zagroda do średniozamożnego chłopa należała,
Wielopokoleniowa rodzina w niej gospodarowała.
W chałupie jest oddzielna izba młodych gospodarzy,
Poznasz ją po sprzętach, co stały na czystości straży.

Odzież czy obrusy czyste być musiały,
Gospodynie nie tylko prały, ale i same maglowały!

Do dużej drewnianej balii lały wodę, wkładały tarę,
I energicznie szorowały rzeczy rodziny całej.
Potem przez wyżymarkę pranie przepuszczały,
A na koniec maglem idealnie prasowały! 

Wyjdź z zagrody na drogę, skręć za lewą ręką,
Ile od strony pola (od tego miejsca do kapliczki) rośnie wierzb? 
Policz prędko,  odejmij „1”, a wynik miejsce w haśle Ci da,
Gdzie „A” trzeba wstawić raz-dwa!  

Miniesz kapliczkę Matki Boskiej Łąkowskiej,
Gdzie powierzono niejedną życiową troskę…
Ty tymczasem zajdź do kolejnej chałupy, na lewo,
I wejdź śmiało do… przybytku edukacyjnego!

Tak tak! To tutaj szkoła się mieściła,
Gdzie dziatwa wiejska pilnie się uczyła.
Gmina część chałupy od gospodarza wynajmowała,
Były w niej: izba szkolna, naprzeciw mieszkanie nauczyciela,
A jeszcze rodzina w tylnej części domu mieszkała.
Od lat 20. XX wieku dzieci uczyć się musiały,
Od później jesieni do wiosny na lekcje uczęszczały.  

Udaj się teraz za chałupę, wejdź od podwórka drzwiami, 
Rozejrzyj się po izbie, niech twój wzrok spotka się ze szmacianymi lalkami.
Dzieci dawniej też bawić się lubiły,
A babcia z mamą piękne szmacianki szyły.

Niektóre „fachy” służyły całej społeczności,
Pora już udać się do pierwszej chałupy „w gości”.
Skręć do niej w lewo, przeczytaj że jest z       ,
Tutaj pierwszy wątek - o tkactwie - się zaczyna.

W izbie, pod oknem, warsztat tkacki stoi,
Obok szpularz i motowidło, do nawijania z przędzy zwoi. 

Tkactwo było zajęciem na wsi powszechnie znanym,
I przez kobiety w czasie wolnym wykonywanym.

Gospodyni z pokolenia na pokolenie wiedzę przekazywała,
By każda z córek w życiu dorosłym doskonale tkała.
Bo tkaniny szeroko na co dzień wykorzystywano,
W ubiorze i całym gospodarstwie domowym - w sklepach ich nie kupowano!

A wiesz, jaki był podstawowy tkacki surowiec?
Otóż len, konopie i wełna z owiec.
Z lnu i konopi płótno robiono na ubranie, worki i obrusy,
Wełna „szła” na ciepłą odzież, ozdoby i na łóżka narzuty.

Rozejrzyj się po chałupie, wyjdź z zagrody, skręć w lewo,
I podążaj do domu charakterystycznego, bo… niebieskiego.
Ale zanim do niego dojdziesz, zwróć swe oczy tam,
Gdzie po lewej stronie pasieka - miodowy „kram”.

Te domki ze słomy, prawdziwe chochoły,
To ule zwane „koszkami”, jest też ul kłodowy.
Dawniej w takich koszkach pszczelarz pszczoły hodował,
Przed  chłodem słomą je okrywał.
Policz, ile koszek stoi na tej „posesji”?   
Odejmij „6”, a w to miejsce w haśle ładnie „R” się zmieści.

Wejdź do zagrody, w prawo do chałupy, śmiało!
Po prawej stronie zobaczysz reprezentacyjną „izbę białą”.

Na co dzień w niej nie mieszkano,
A tylko na przyjęcie gości specjalnych wykorzystywano.
Na lewo zaś izba kuchenna, widzisz rumiane bochenki?
Raz na tydzień pieczone były - około ośmiu wychodziło spod gospodyni ręki!

Stoisz tu, gdzie wsi dawnej jest początek,
I naszej opowieści rozpoczyna się wątek.
Przeniesiesz się w czasy, co już minęły,
Lecz dzięki takim obiektom jak nasze muzeum
Obrazy życia codziennego nie zginęły.

Dawniej na wsi ludzie dużo pracowali,
Każdą porę dnia i roku wykorzystywali.
W domu, w polu czy to w zagrodzie,
Każdy miał swoje obowiązki na co dzień.

Zanim wyruszysz spójrz na drogę, prosto,
Wzdłuż niej mazowieckie drzewa rosną:        

Po prawej stronie pola, po lewej - zagrody się ulokowały,
To układ wsi rzędowej, bo takie przede wszystkim
na Mazowszu w XIX wieku powstawały.

Naprzeciw zagrody gospodarz miał swoje pole,
I przez większą część roku uprawiał rolę. 
Im bogatszy był, tym więcej miał ziemi,
Byli i tacy, co zwali się najemnymi, u innych pracowali,
A zapłatę także w płodach rolnych dostawali.

Ale nie tylko na roli, w polu pracowano,
Licznymi zajęciami w domu się zajmowano.
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54GDZIE TO JEST?
Muzeum Wsi Mazowieckiej znajduje się w Sierpcu, w woj. 

mazowieckim. Prezentuje dziedzictwo materialne i duchowe wsi 
północno-zachodniego Mazowsza z XIX i XX wieku.
Dojechać tu można zarówno od miasta Sierpca jak i od strony drogi 
krajowej nr 10.

GDZIE ZACZYNA SIĘ QUEST?
Quest rozpoczyna się na początku wsi rzędowej, blisko 

kościoła, pod klonem z ławeczką 5-boczną, nieopodal kapliczki 
z Chrystusem Frasobliwym. Aby przejść quest należy wykupić bilet 
wstępu do skansenu.

TEMATYKA:
Spacer trasą questu pozwoli Ci poznać tradycyjne zajęcia na 

wsi mazowieckiej w II poł. XIX i w XX wieku, w okresie od wiosny do 
jesieni. Dowiesz się kilku faktów z życia wspólnoty wiejskiej. Będziesz 
miał także okazję przekonać się, jaki był układ architektoniczny 
i cechy charakterystyczne wsi rzędowej.
W czasie wędrówki będziesz rozwiązywać zagadki, które pozwolą Ci 
odgadnąć na końcu hasło questowe i znaleźć skarb.


