
Quest
Z Augustynem 

Suskim 
po Szaflarach

Gdzie to jest?
Quest prowadzi po miejscowości Szaflary, która 
znajduje się przy drodze krajowej nr 47 (tzw. „zako-
piance”) na odcinku pomiędzy Nowym Targiem a 
Zakopanym.

Tematyka:
Quest opowiada historię wsi Szaflary na Podhalu. 
Narratorem opowieści jest Augustyn Suski - miejsco-
wy działacz społeczny, żołnierz i poeta.

Na koniec wytłumaczyć Ci chciałem,
Dlaczego takie hasło questu wybrałem.

Tak zatytułowałem jeden z moich wierszy
Pisany gwarą góralską. Poczytaj zbiór szerszy!

Głowę figury zdobią _ _ _ _ _ _ _ złote. 
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Tu przychodzili młodzi i starzy na piechotę.
Rodziny ze zmarłymi z innych wsi tu przybywały,
Bo kondukty pogrzebowe stąd właśnie wyruszały.

Dziś opiekę nad kapliczką i stacją sprawuje
Pani Maria, która pod nr 84 zamieszkuje.
Podczas ulewy wyniki pomiarów odczytuje raz po raz,
By przed powodzią wszystkich ostrzegać na czas.

Dom pani Marii ponad 100 lat tu stoi.
Opowiem jego historię temu, kto się nie boi.
Podczas wojny ukrywał Żydów, gdy zła była ich dola.
Był tu także kiedyś urząd gminy, a nawet i szkoła.

Idź dalej do rozstaju przy figurze Floriana świętego
I szukaj w prawo tuż przed marketem chodnika wąskiego. 
Podążając wąską dróżką, kilka zakrętów miniesz,
Na końcu będzie kładka, pod którą  
_ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _  płynie. 
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Dalej za kładką droga już swobodna, 
A na drewnianym domku napis ul. _ _ _ _ _ _ _ _ 
              1
Questowiczu mój drogi, 
kieruj się w prawo wzdłuż drogi, 
która między drewnianymi domami wiedzie,
Aż znak i lustro ujrzysz na przedzie.

W ulicy po lewej nie przegap budynku winem porośniętego:
To dom ks. Makucha – współorganizatora Poruseństwa 
Chochołowskiego3).
Idź jednak dalej wzdłuż rzeki, nie skręcaj w lewo,
Miniesz po drodze niejedno grube, stare drzewo.

Dalej ujrzysz znak STOP przed skrzyżowaniem, 
A po lewej drewniany dom z oznakowaniem.
Szyje się tam i sprzedaje stroje regionalne.
To chluba Szaflar – zajrzyj do środka, są unikalne!

Nieopodal znak drogowy wyraźnie wskazuje, 
Że auta ważące _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ton most wytrzymuje. 
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Teraz przejdź na drugą stronę rzeki, Wędrowcze,
Prosto, aż ujrzysz karczmę, nie idź na manowce!

W niej dobrą pizzę zjesz
I skarb odnajdziesz też.
Hasło, które już przecież znasz,
By dostać pieczęć, przy barze podasz.
3)Poruseństwo Chochołowskie - powstanie góralskie z 21.02.1846 
roku przeciwko władzom austriackim

Hasło questu:

Miejsce na pieczęć:
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4)

4) boginie, żeńskie demony z wierzeń dawnych Słowian, 
zamieszkujące pieczary górskie lub jeziora

Początek wyprawy:
Quest rozpoczyna się na 
rynku w Szaflarach, w 
pobliżu kościoła.
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Witam Cię, Podróżniku miły,
Do mojej rodzinnej wsi przybyły!
Ja, Augustyn Suski po Szaflarach Cię oprowadzę
I nieznane historie Podhala Ci zdradzę.

Za jedną z najstarszych na Podhalu uznawana 
Wieś Szaflary w XIII wieku została lokowana.
Pierwsi jej osadnicy wypasem owiec się trudnili.
Mówi się, że najpewniej Niemcami byli.

Nim ruszysz, stań tyłem do kościoła.
Rozejrzyj się, może ktoś Cię woła?
Odszukaj głaz, co przypomina tatrzańską grań
I odczytaj z tablicy, kto stoi nań.

_ _  _ _ _ _  tak mnie pokochali, 
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Że pomnik ku mej czci ufundowali.
W Zakopanem i Tarnowie torturowany byłem,
w     _ _ _ _ _ _ _ _  w niewoli życie zakończyłem. 
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Za pomnikiem, gdy przejdziesz przez ulicę,
Na moim domu zobaczysz drewnianą tablicę.  
Przeczytać możesz, a ja wyznam Ci szczerze, 
Że byłem bardzo _ _ _ _ _ _     _ żołnierzem. 
        9
Aktywnym działaczem Związku _     _ _ _ _ _ _  też byłem 
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I Konfederację Tatrzańską również ja założyłem. 

Tu nowa historia się zaczyna
I nowa zagadka się rozpoczyna:
Przejdź przez pasy i kieruj się w lewo,
A dalej wypatruj domu drewnianego
Z mszeniem1) koloru _     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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Chałupą Doruli nazywanego.

W środku dzieło włoskiego malarza się znajduje -
Fresk „Zaśnięcie Matki Boskiej” na renowację oczekuje.
11 apostołów zgromadzonych wokół Panienki
Bez Judasza, co zdrajcą okazał się wielkim.

Gdy w 1932 roku w Ludźmierzu lud na odpuście był 
W Szaflarach wielki pożar zabudowania niszczył.
Matka Boska cudem pożar zatrzymała -
Pół wsi i biała izba z malowidłem ocalała.

Idź z powrotem do najbliższego skrzyżowania.
Na rogu duży dom bez płotu się wyłania.
Tu Żydzi, by być bliżej Boga, do modlitwy dach otwierali,
A na co dzień szyciem na życie zarabiali.

Dalej po lewej drogowskaz zobaczysz koloru _ _ _ _ _  _ _ _ _  
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Co zaprasza na kąpiel do basenu termalnego.
Możesz pojechać tam, by Twoje ciało
Po wędrówce odpoczynku i relaksu zaznało.

Z karczmy na rynku przy kościele niegdyś słynęły Szaflary,
Mężczyźni tam siedzieli, zamiast dawać dowody wiary.
Do jej zburzenia namówił ksiądz ludzi, więc nikt już nie 
grzeszy,
Na jej miejscu studnia dziś Twe oczy cieszy.

Wiele lat temu silne deszcze okoliczne pola tak nawodniły,
Że wszystkie zasadzone grule2) zamiast rosnąć – gniły.
Starsi ludzie powiadają, że proboszcz Jezuitów sprowadził.
Oni zaś odprawili pogrzeb gruli, który problemowi zaradził.

Na rynku stoi kościół, przy którym schola
Wychwala patrona św. Andrzeja Apostoła.
W pobliżu kościoła nie przegap, Wędrowcze miły,
Rodziny _         _ _ _ _ _ _ _  starej mogiły. 
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Jak zwyczaj nakazuje, do świątyni wejdź mój drogi,
Wejścia południowego przestąp stare progi.
W środku szukaj figury Matki Boskiej Szaflarskiej
W niebieskiej szacie – dzieła sztuki rzeźbiarskiej.

1) mszenie - wypełnienie pomiędzy drewnianymi balami tradycyjnej 
góralskiej chaty; kiedyś do mszenia stosowano mech (stąd nazwa), 

dziś stosuje się wełniankę (paski drewna świerkowego)
2) grule - w gwarze podhalańskiej: ziemniaki

W XIV wieku dał jej postać obecną
Rzeźbiarz reprezentujący szkołę krakowsko-sądecką.

W przedsionku szukaj inskrypcji, co na wstędze widnieje:
„Bóg jest     _ _ _ _ _ _ _ „ – to nie powszednieje! 
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Gdy już kościół opuścisz murowany,
Idź na tyły, gdzie budynek plebanii schowany.

Dziś jest tam miejsce do zabaw i sportów uprawiania,
Dawniej zaś były przykościelne gospodarskie zabudowania.

Drugi budynek „_ _ _ _    _ _ _ _ _ _” się zowie, 
                     3

A w nim dla dzieci świetlica, każdy Ci to powie.
Na łące w oddali ujrzysz pomnik św. Andrzeja,

Ucznia Chrystusa za sprawą Jana Chrzciciela.

Wróć przed front kościoła, gdzie schodki są trzy,
A od nich zmierzaj już w prawo przez pasy.
Po prawej ujrzysz jeszcze wikarówkę starą.
Nie zatrzymuj się, ruszaj dalej pełną parą.

Po lewej miniesz przedszkole, w którego salach
W 1926 roku odbył się X Zjazd Związku Podhalan.

Wielu tam było honorowych gości, zgodnie z planem,
Na czele z moim przyjacielem Władysławem Orkanem.

Idź dalej do marketu, budynek numer: 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _  
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Gdzie dawniej miejscowi wyrabiali pyszne sery

W mleczarni, która kiedyś tu się znajdowała
I swojskie mleko chętnie od ludzi przyjmowała.

Nieco dalej przy rozstaju rosło „Drzewo Wolności”,
Z którego rzeźbę zrobiono, gdy doczekało się starości.

Dziś jako św. Florian przed _ _ _  (OSP) stróżuje – (P – 11)
Jej kwatera nieco dalej na wprost się znajduje.

Drużyna strażacka zawsze na posterunku,
A Ty tuż za jej siedzibą podążaj w lewym kierunku.

Na końcu drogi wśród zieleni jest biała puszka metalowa. 
Tak wygląda przeciwpowodziowa stacja pomiarowa!

Po drugiej stronie drogi święty czuwa.
Swoją historią przechodniów wzrok przykuwa.

Święty Jan Nepomucen mostom patronował,
W czasie wojny niejeden góral broń w nim chował.


