
Muzeum jest  pe?ne ciekawostek! 

Dla najdociekliwszych odkrywców 

muzealnych sekretów 

przygotowali?my KONKURS 

Z NAGRODAMI! Szczegó?y na 

ostatniej st ronie!

Muzealne Eksponat y 

nie t ylko dla Mamy i Tat y!

Rodzi nny pr zewodni k  po

M uzeum Gór al i  i  Zbójn i k ów w Rabce Zdr ój



Gór al sk a chat a

Przyjrzyjcie si? dawnej, góralskiej chacie i rozwi??cie poni?szy quiz.

Z czego zbudowano chat?:

a) z cegie?

b) z drewnianych bali

Dach kryty jest:

a) blach?

b) gontem, czyli drewnian? 
dachówk?

c) dachówk? ceramiczn?

Lilce najbardziej podoba?y si? kolorowe 
gwizdki, które dostrzeg?a w oknie chaty.

S? to:

a) ptaki       b)?winki       c) króliczki

Tu? za progiem chaty wisi czarno-bia?e 
zdj?cie okolicznego rze?biarza. Ramk? 
zdj?cia zdobi?:

a) pó?okr?g?e falbanki

b) kwadraty

c) spiczaste z?bki

Zamknijcie oczy, wyobra?cie sobie dawn? Rabk? 

bez asfaltowych ulic, Parku Zdrojowego i fontanny ze 

s?oniami. Dooko?a las, zielone ??ki - pastwiska, szum 

sp?ywaj?cego z gór potoku... 

I drewniane chaty o spadzistych dachach...

Teraz w?a?nie stoicie pod drzwiami jednej z nich. 

Zanim wejdziecie do ?rodka obejrzyjcie dom z zewn?trz - 

jego budowa mo?e Wam wiele opowiedzie?!

Góry maj? ch?odniejszy, ostrzejszy klimat - ?eby 

wykorzysta? ciep?o s?o?ca okna góralskich domów 

zwrócone by?y w stron? po?udnia ( jak to mówi? górale 

"s?onku w z?by"). O ostrym klimacie ?wiadcz? tak?e 

strome, spadziste dachy - wykonane tak, aby przetrwa?y 

silne podmuchy halnych wiatrów, nawa?nic ?nie?nych 

(na stromym dachu ?nieg nie zalega? tylko si? z niego 

zsuwa?). 

Cze??, jest em  

Gut ek! Czeka nas 

r azem  w iele 

pr zygód!

Pokoloruj w?a?ciwe zdobienie, pomi?dzy belkami chaty:
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Puk! Puk! Wchodzimy do ?rodka. Tu poznamy ?ycie w dawnej góralskiej cha?upie.
Uk?ad góralskich chat by? zwykle symetryczny:

czarna izba

Sta? tu piec zwany "bieganiec", wokó? którego 

toczy?o si? codzienne, rodzinne ?ycie. W t rakcie 

zimy piec dawa? przyjemne ciep?o i to przy nim 

gromadzi?a si? ca?a rodzina. Przy wi?kszych 

mrozach go?ci?y tu tak?e drobne zwierz?ta. 

I w?a?nie od osmolonych dymem ?cian izba 

nazywa?a si? czarn?. Pot raficie wskaza? j? 

w cha?upie?

bia?a izba

Nazywana równie? "?wiet lic?" - by?o to 

pomieszczenie, gdzie przyjmowano  go?ci, 

przechowywano od?wi?tne ubrania. By?a 

pomieszczeniem ma?o u?ywanym na co dzie?. 

A ja zim ? je?d?? 

na sankach!

Chodzenie po ?niegu nie jest ?atwe! Cz?owiek zapada si? w nim i szybko si? 

m?czy. W górach zimy s? mro?ne i ?nie?ne - do poruszania si? po o?nie?onych 

stokach górale u?ywali nart i rakiet ?nie?nych zwanych ?niego?azami. 

Potraficie odszuka? je w muzeum?
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Wiele z dawnych przedmiotów wysz?o dzi? z u?ycia. Dlaczego? Niektóre z nich zosta?y zast?pione przez takie, które s? wygodniejsze, wymagaj? od 

nas mniejszego wysi?ku.  Innych nie u?ywamy, gdy? s?u?y?y do wytwarzania produktów, które obecnie kupujemy w sklepie. 

Kiedy? spotykane niemal w ka?dym domu, dzi? zdobi? muzealne pó?ki. Poni?ej znajdziecie rysunki kilku znanych w dawnych gospodarstwach 

przedmiotów. Odszukajcie je w cha?upie, w której jeste?cie. Czy kto? z Was mia? je w swoim domu (tak, to pytanie do Was, drodzy rodzice, dziadkowie)?

? elazko, gdy n ie by?o pr ?du? 

Gospodynie m usia?y sobie jako? r adzi?! 

W daw nych dom ach by?y ?elazka, do 

?r odka kt ór ych w r zucano r oz?ar zony 

w ?giel. Te bar dziej  "now oczesne" by?y 

na dusz? -  w  ?r odku ?elazka 

znajdow a?a si? ?elazna szt abka, kt ór ? 

r ozgr zew ano w  palenisku. 

Maseln ica zw ana t ak?e m a?niczk? t o 

ur z?dzenie do r ?cznego w yt w ar zania 

m as?a. Wlew ano do n iej  ?m iet an?. 

Bijakiem  uder zano ?m iet an?, a? do 

w yt w or zenia si? m as?a. 

Ko?ow r ot ek s?u?y? do 

w yt w ar zania pr z?dzy 

z w ?ókien (np. lnu). 

Z  pr z?dzy r obi?o si? 

t kanin?, z kt ór ej  nast ?pnie 

szyt o ubr ania.

Ju? nasi daw ni pr zodkow ie zauw a?yli, 

?e pot ar cie br udnych ubr a? 

o np. szor st ki kam ie? lub piasek usuw a 

br udne plam y. Tak pow st a?y pier w sze 

"pr alki". O t ar ? ocier ano odzie?, by 

pozby? si? br udu.

Bujanie, ko?ysanie uspokaja?o p?acz?ce 

niem ow l?. Z  dr ew na z okolicznych 

lasów  st r ugano ?ó?eczka na biegunach -  

ko?yski.
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Na poni?sze góralskie motywy natkniemy si? w tutejszych okolicach na 

ka?dym kroku -  zdobi? one odzie?, meble, przedmioty. Poszukajcie ich 

w muzeum, po??czcie rysunek z nazw? wzoru oraz opisem. Gdzie 

je dostrzegli?cie?

Parzenic? znale?li?my na:

............................................................................................

...........................................................................................

............................................................................................

Rozeta zdobi:

............................................................................................

...........................................................................................

............................................................................................

Jest symbolem harmonii, 
domowego ogniska, 
obfito?ci i pomy?lno?ci. 

Hafciarska ozdoba góralskich portek. Pocz?tkowo by?y 
to sznurkowe wzmocnienia rozci?? - w ten sposób 
chroniono spodnie przed rozdarciem. Motyw parzenicy 
na portkach góralskich zosta? zaadaptowany od 
konnych ?o?nierzy z s?siednich W?gier - huzarów. 

Okoliczne lasy dostarcza?y drewna do budowy domów. Z drewna 

robiono te? meble. Czy zauwa?yli?cie jak s? pi?knie ozdobione? 

Przyjrzyjcie si? stoj?cemu w muzeum kredensowi, pó?ce na  talerze 

i garnuszki.  A jak ciekawie wygl?daj? oparcia krzese?!  

Góralskie wzory

Który z cieni pasuje do jednego z nich?

Rozeta - kwiat ?ycia

Parzenica
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Z drewna robiono tak?e zabawki dla dzieci. Dzieciaki nie mia?y ich jednak zbyt wiele - zazwyczaj kilka.

Które z tych zabawek znajdziecie na znajduj?cych si? niedaleko wej?cia do muzeum pó?kach z zabawkami?
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Sukiennictwo i p?óciennictwo

W srogim, górskim klimacie ciep?e wdzianko to podstawa! Tylko jak zape?ni? szaf? odzie??, gdy w pobli?u brak  galerii handlowych?  W dawnych 

czasach tak?e odzie? robiono samodzielnie.

Zajrzyjcie do znajduj?cej si? w muzeum szafy - mo?ecie przymierzy? wisz?ce w niej ubrania! Które ubrania s? zrobione z p?ótna, a które z sukna? 

Napiszcie 3 ró?nice, jakie dostrzegacie dotykaj?c obu tkanin.

............................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................

Sukno

To tkanina pochodzenia zwierz?cego. Wykonywano je 

z owczej we?ny, czyli z sier?ci owiec. Jest wodoodporne 

i dobrze chroni przed wiatrem! Z sukna robiono grube 

góralskie portki  - by?y one ciep?e i bardzo wytrzyma?e, ale te? 

nieprzyjemnie szorstkie w dotyku. M?odzi juhasi niekiedy przez 

kilka miesi?cy musieli przyzwyczaja? skór? do ich noszenia!

P?ótno
Jest tkanin? pochodzenia ro?linnego.  Wyrabiano je g?ównie 

z rosn?cego na polach lnu - ro?liny o niebiesko-filoletowych 

kwiatkach.  Lniana tkanina jest przewiewna i pozwala skórze 

oddycha?,  robiono wi?c  z niej np. koszule.  Poszukaj w muzeum 

narz?dzi do czesania lnu oraz ko?owrotka, na którym 

wytwarzano prz?dz?. 

     

 Moja ulubiona 

sukienka jest  

z baw e?ny, czyli 

z sukna, czy 

z p?ót na?
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Strój dawnego górala

 

  

  

W muzealnej gablotce znajduje si? góralski 

kapelusz z du?ym piórem - jakiego ptaka?

............................................................................................

W sali z góralsk? garderob? pomi?dzy 

oknami wisz? we?niane portki. Jakiego 

koloru s? ?rodki zdobi?cych je parzenic:

a) zielonego

b) niebieskiego

c) czerwonego

U do?u nogawek jest rozci?cie wyko?czone:

a) muszelk?

b) pomponem

c)  piórkami

Kierpce - buty skórzane wi?zane na 
rzemienie

Portki robione z sukna zdobione 
parzenicami.

 pas zbójnicki, chroni? wra?liwe cz??ci cia?a 
(brzuch,nerki-st?d ch?tnie zabierany na wyprawy 
zbójeckie), górscy zbóje nosili za pasami no?e    
i  pistolety. Na taki pas mogli pozwoli? sobie tylko 
bardziej zamo?ni górale (bacowie, bogaci 
gospodarze, zbójnicy). Oznaka presti?u. 

Koszula lniana 

Spinka, zawieszka - spina?a górn? cz??? 
koszuli. Cz?sto przy spince wisi 
przekolec, który mia? znaczenie 
praktyczne, np. s?u?y? do 
przed?ubywania fajki.

Filcowy, czarny kapelusz zwykle 
zdobiony piórem i naszytymi na 
czerwon? wst??k? muszelkami zwanymi 
kostkami. Noszenie kapelusza to dla 
górala honor! Góral nie zdejmowa? 
kapelusza nawet w izbie.
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Jan Fudala

Jan Fudala zwany równie? Ja?kiem z Gorców by? polskim malarzem 

i zwi?zanym z Gorcami, mieszkaj?cym w Rabce poet?. Propagowa?, czyli 

rozpowszechnia? góralsk? kultur?: tworzy? góralskie zespo?y, prowadzi? spotkania 

z twórcami ludowymi. Swoj? poezj? pisa? góralsk? gwar?.  Z technik malarskich 

najbli?sze mu by?o malowanie na szkle - typowe dla kultury góralskiej.  

Dom, w którym jeste?cie to w?a?nie jego cha?upa, z 1884 roku. Nazwa? j? 

"Pod Trzema Madonnami". Stworzy? tu prywatne muzeum kultury góralskiej. 

Zadzieramy g?owy wysoko do góry - sufity niektórych pomieszcze? 

w cha?upie ozdobione s? jego malowid?ami na szkle! Poszukajcie ich. 

     

 

 

  

  Jakie kolory maj? spiczaste ko?ce moich rogów?

............................................................................................

...........................................................................................

Jakiego koloru jest moje t?o?

............................................................................................

Czy?by to jedna z rabcza?skich panien czerpi?ca wod? z rzeki 

Raby, która przep?ywa?a niedaleko domu gorcza?skiego 

artysty? Jakie kolory b?dzie mia?  Wasz rysunek? 9



Kol?dnicy

Okres od 26 grudnia do ?wi?ta Trzech Króli by? czasem, w którym dom odwiedzali 

kol?dnicy, czyli przebiera?cy, którzy  chodzili po wsiach od domu do domu ?piewaj?c 

i sk?adaj?c ?yczenia. Kol?dowano z szopk?, gwiazd? przymocowan? do d?ugiego patyka,  

diab?em i anio?em oraz z turoniem, czyli rogatym i w?ochatym zwierzakiem. By? to bardzo 

popularny niegdy? zwyczaj.  G?ównie dzieci i m?odzie? odwiedza?y s?siadów 

i nieznajomych  ?piewaj?c kol?dy i ?ycz?c pomy?lno?ci w Nowym Roku. W zamian byli 

cz?stowani przez gospodarzy s?odko?ciami. 

Poszukajcie w muzeum betlejemskiej gwiazdy i stroju turonia.  

     

 

Jakiego koloru jest  futro turonia i znajduj?cy si? 

w k?api?cej paszczy j?zyk?

................................................................................................................

................................................................................................................

Z czego ma zrobione rogi? ....................................................

Fr?dzle gwiazdy wykonane s?

a) z kolorowego papieru i bibu?y

b) z w?óczki

c) z pasków tkaniny

Kto nosi? kos?:

a) Herod

b) diabe?

c) ?mier?
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Jakie produkty powstaj? w sza?asie z owczego mleka? 

Po??cz rysunek z nazw? i opisem.

To rodzaj sera 
twarogowego z owczego 
mleka. Poniewa? go si? 
nie soli ma on 
przyjemny, ?agodny 
smak. 

Owcza serwatka, 
pozosta?o?? po produkcji 
sera. Pita jest na halach 
- sch?odzona i ?wie?a jest 
s?odka. Po kilku dniach 
kwa?nieje. ??tyca by?a 
podstawowym 
po?ywieniem pasterzy 
i  psów pasterskich. 

Twardy, w?dzony owczy ser. 
Jego zdobienie odciskane jest 
w drewnianej foremce, 
tzw.  "oscypiorce". W?a?nie  
scypaniu, czyli rozszczepianiu 
dwucz??ciowej foremki 
zawdzi?cza on swoj? nazw?.

bundz oscypek?yntyca

Sza?as past er sk i

Pasterska chata zwana tak?e kolib?, bacówk? 

lub sza?asem pasterskim to drewniany budynek stawiany 

na halach, w którym przebywa baca, czyli  starszy 

pasterz (cz?sto w?a?ciciel stada owiec) wraz 

z pomagaj?cymi mu juhasami na czas wypasu. Trwa?o to 

zwykle 5 miesi?cy. Koliba stanowi?a nie tylko schronienie 

przy z?ej pogodzie, ale równie? przerabiano w niej mleko 

owcze na ser.

Zajrzyjcie do  wn?trza góralskiej koliby - poszukajcie 

w niej przedmiotów pomagaj?cym góralom 

w wypasie owiec i produkcji sera. Otoczcie kó?kiem  

te, które uda?o Wam si? odnale??.

Oscypiorki - drewniane 
formy do produkcji 

oscypków. 

Dzwonki pasterskie - zawieszane owcom 
na  szyjach s?u?y?y do  odnajdywania owiec 
na rozleg?ym pastwisku. 

Gieleta - drewniany 
skopek (wiaderko) z 
jedn? stron? ni?sz?, 

które podk?adano pod 
owc?  w czasie dojeniaPuciera - naczynie, w 

którym przechowuje si? 
serwatk? (??tyc?)

Watra - ognisko w 
kolibie
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Górski klimat jest ostrzejszy. Cho? lato jest  d?u?sze, temperatury w górach s? ni?sze ni? w pozosta?ych regionach kraju. Cz??ciej wiej? tu te? porywiste 

wiatry. Gleba w górach jest kamienista i ma?o urodzajna - trudno wy?ywi? si? z uprawy ro?lin... To w?a?nie t?uste, góralskie sery  z owczego mleka (np. bryndza) 

pomaga?y góralom przetrwa? srog? zim?, a tak?e kl?ski g?odu i nieurodzaju.  Oscypki starano si? sprzedawa? i mie? gotówk?, jadano je do?? rzadko.

Oscypki robi si? na hali w sza?asie pasterskim. Po wydojeniu owiec baca... 

No w?a?nie,  jak powstaje oscypek? Jaka jest kolejno?? wykonywanych przez bac? czynno?ci? (wstaw numery od 1 do 5) 

Po czym pozna? prawdziwy, owczy oscypek? Jak go  gryziemy to skrzypi w z?bach!

Wysycha równomiernie - sery z mleka krowiego schn?c p?kaj?.

Czy w iesz, ?e ser  m o?e 

p?aka?? 

Gdy skapuje z n iego 

ods?czana ser w at ka gór ale 

m ów i?, ?e ser  p?acze 

za bac?!

przepuszcza mleko przez bia?e p?ótno, 
by pozby? si? zanieczyszcze? 
(np.  ?d?be? trawy)

dodaje podpuszk?, która scina mleko 
i  tworzy grudki - mas? serow?, któr? 
nale?y odcisn??

formuje mas? serow? 
w  wybrany, tradycyjny 
kszta?t zanurza na ca?? dob? 

w  solance, czyli s?onej 
wodzie, która ma 
w?a?ciwo?ci bakteriobójcze

w?dzi w dymie ?wierkowym 
lub sosnowym
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Góralska gwara

Pos?uchajcie opowie?ci bacy o tym, jak powstaje ser: 

"Kie sie juz podoi te 300 uowiecek, mlyko sie zganio do puciery - takiyj jako becka. Jesce zakiel 
mlyko je ciep?e, dajemy do puciery klog i cekomy jaze mlyko sie sklago. Takie skwardniynte mlyko trza 
uozkraja? ferulom na krzyz i ogrzo? nad watrom w kotliku, coby sie zacon robi? syrek. Ogrzoty syr 
nabieromy cyrpokiem i pucymy w ryncak kielo sie?y, coby uodcisnon? wuode, a re?te k?adziemy takom 
go?ke syra do formy, uodciskomy i  wygniatomy ?pice na dwie strony, forme uozscypujymy i  k?adziemy 
syr do roso?u. Na drugi dziy? trza taki swiyzy uoscypek wyjon? i postawi? na pó?ke nad watre do 
wyndzenio."

puciera - drewniane naczynie; klog - podpuszka, która powoduje ?cinanie si? mleka; ferula - a?urowa deseczka, 
mieszad?o do rozbijania ?ci?tego mleka; watra - ognisko; rosó? - solanka;

Po??cz pochodz?ce od Wo?ochów s?owo z jego znaczeniem:

baca

koliba

juhas

Z j?zyka wo?oskiego pochodz? tak?e nazwy, np. Turbacz,  Przys?op, Zawoja.

gazda

g?ówny pasterzchata

pasterz pomagaj?cy bacy, 
dozoruj?cy owce na hali

gospodarz

Ach, ci??ko tych górali zrozumie?, prawda? To dlatego, ?e mówi? oni 

gwar?, czyli mow? regionaln?. A wszystko przez zasiedlaj?c? te tereny ludno?? 

wo?osk? - pasterzy, którzy przybyli z Siedmiogrodu i Ba?kanów. Góry by?y 

wówczas przez nas ma?o zamieszkane, niezasiedlone, gdy? nasza typowo 

rolnicza gospodarka okazywa?a si? bezskuteczna w terenach górskich. 

Pami?tacie kamieniste, ma?o urodzajne gleby, ch?odne lata?  To w?a?nie Wo?osi  

uczyli tutejsz? ludno?? jak zagospodarowa? trudne, górskie tereny. Osiedlaj?c 

si? tutaj mieszali si? z nasz? ludno?ci?, uczyli nas pasterstwa, produkcji serów.  

Staropolskie brzmienie gwary wynika te? z izolacji od mieszka?ców nizin 

i miast.       

Niektóre stada owiec liczy?y ponad 300 sztuk! Owce doi si? 3 razy dziennie - pierwszy raz o 5 rano! Oj, maj? górale pe?no roboty!
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K i m byl i  zbójn i cy?

W czasach gdy nikt jeszcze nie s?ysza? o t irach i dostawczych 

samochodach towary do miast dostarczali kupcy. Podró?owali oni pieszo lub 

wozami zaprz??onymi w konie mi?dzy miastami wioz?c warto?ciowe 

przedmioty.  Przez teren Gorców prowadzi? w?a?nie ?redniowieczny szlak 

handlowy zwany "Drog? Królewsk?" -  by?a to g?ówna droga z Krakowa na W?gry. 

W odludnych górach kupieckie karawany stanowi?y ?atwy ?up. Zalesione 

stoki, niedost?pne ska?y  dawa?y schronienie zbójnickim bandom, które napada?y 

na kupców i rabowa?y przewo?one przez nich towary. Las dostarcza? zbójnikom 

po?ywienia, a ukryte w?ród ska? groty i jaskinie stanowi?y bezpieczn? kryjówk? 

dla zrabowanych skarbów. 

Na polanie Stare Wierchy sta?a karczma, w której zm?czeni podró?? 

kupcy odpoczywali, poili konie.  Miejsce to by?o szczególnie cz?sto  odwiedzane 

przez okolicznych zbójów. 

Zbójnicy rabowali jednak nie tylko kupców, a tak?e bogatych ch?opów - 

?upili  wszystko co mog?o si? przyda?, tak?e sery! "Idealny" zbójnik mia? "równa? 

?wiat" - zabiera? bogatym, dawa? biednym. Robi? to za schronienie i pocz?stunek, 

wzgl?dy u dziewczyn itp. 

     

 Spróbujcie zajrze? do wn?trza skrzyni - oczywi?cie nie dotykaj?c jej!  

Przyjrzyjcie si? zrabowanym skarbom i postarajcie si? je zapami?ta?. 

Po wyj?ciu na zewn?trz narysujcie je lub zapiszcie.

Zobaczcie te?, co mo?na wykopa? spod kamieni na pod?odze. Spróbujcie 

dowiedzie? si?, jakiej broni u?ywali zbójnicy i jakie mieli ubrania. 14

W Zamku Zbójnictwa

Zwyczaj urz?dzania wypraw zbójeckich przynie?li Wo?osi i z nich 

wywodzili si? pierwsi zbójnicy. Zbójnictwo by?o przede wszystkim 

skutkiem ci??kich warunków ?ycia, ale te? odpowiedzi? na 

pa?szczyzn?, ryzyko poboru do wojska (a s?u?y?o si? d?ugo i ci??ko...). 

     

 

 

  

  



Dawni  gór al e mi el i ...

...swoje telefony!

Zanim wynaleziono telefony dawni pasterze zamieszkuj?cy tereny 

górskie komunikowali si? za pomoc? instrumentów wygl?dem 

przypominaj?cy d?uuug?, prost?, lub nieco zgi?t? przy ko?cu rur?.   

Trombity i rogi pasterskie, gdy? tak nazywaj? si? te ludowe 

instrumenty, s?u?y?y wychodz?cym ze stadem owiec na hale juhasom 

do porozumiewania si? ze sob? mi?dzy halami lub z mieszka?cami wsi. 

Przekazywa?y one d?wi?k nawet do 14 km!

 

     

 

 

  

...gum? do ?ucia!

Oczywi?cie nie kupowali jej w supermarketach, a skapywa?a im prosto 

z drzewa! Czy wiecie, ?e zranione drzewo iglaste wytwarza ?ywic? - 

lepk? ma?, która zasklepia jego ran??  Górale zbierali jej zaschni?te 

kropelki  z pni ?wierkowych i ?uli podobnie, jak my wspó?czesn? gum?.  

By? to specjalny rodzaj ?ywicy o bursztynowym zabarwieniu - na tak? 

?ywic? mówiono "smo?a". ?wierkowa guma znakomicie od?wie?a 

oddech., nie da si? z niej jednak robi? balonów. 

Ach, jak pi?knie 

pachnie!
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Na gor cza?sk i m szl ak u ...
Góry, w których obecnie jeste?cie to Gorce. Po?o?one s? miedzy dolinami dwóch 

rzek: Raby i Dunajca. 

Sk?d wzi??a si? ich nazwa? 

Prawdopodobnie od s?owa "gorze?", czyli "pali? si?". Góry te niegdy? poro?ni?te 

by?y g?stymi lasami. Zasiedlaj?ca je ludno?? potrzebowa?a miejsc do wypasu 

owiec. Lasy wypalano, powstawa?y polany - pastwiska.

Poszukajcie, co kryje si? w?ród gorcza?skich traw!

?aciata jaszczurka

Nie ?aciata tylko plamista i nie jaszczurka tylko salamandra! Salamandra plamista - gdy? to 

o niej mowa - ma skór? nakrapian? ?ó?tymi, jaskrawymi plamami.  Przez górali zwana jest  

"jascórem" jednak  cho? wygl?dem przypomina jaszczurk? nie jest gadem (gady do 

rozmna?ania si? nie potrzebuj? wody). Salamandra  jest p?azem (tak jak ?aba), jej dzieci 

(larwy) rozwijaj? si? w wartko p?yn?cych wodach - posiadaj? tyln? p?etw?, skrzela do 

oddychania, a tak?e 4 ?apki.! Spaceruj?c tutejszymi szlakami mo?emy natkn?? si? na ni?... 

zapewne gdy wygrzewa si? w s?o?cu na kamieniu? - zapytacie. Tak przecie? uwielbiaj? robi? 

jaszczurki! Salamandry jednak s?o?ca nie lubi?. Lubi? za to deszczow?, wilgotn? pogod?, to 

w?a?nie najcz??ciej wtedy opuszczaj? swoje kryjówki! Na spotkanie z salamandr? najlepiej 

wi?c zabra? kalosze i nieprzemakaln? kurtk?. 

 

Pani Salam andr o, 

gdzie jest e??
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Daw niej  gór alki st osow a?y 

w yw ar  z dziew i??si?u jako 

szam pon u?at w iaj?cy 

r ozczesyw anie! St ?d t e? jego 

inna nazw a -  ko?t unow e 

ziele!

Dziewi??si? bez?odygowy

Ta niezwyk?a ro?lina nazw? sw? zawdzi?cza dawnym wierzeniom.  Górale przypisywali jej 

w?a?ciwo?ci magiczne - czarodziejsk? moc dziewi?ciu si?. Mówiono, ?e to gwiazda, która spad?a 

z nieba i zatrzyma?a si? w?ród ludzi. Ro?lina faktycznie ma nie tylko niezwyk?y wygl?d, ale tak?e  

jest ro?lin? lecznicz? - pomaga przy trudno goj?cych si? ranach oraz zwalcza bakterie. W Polsce 

obj?ta jest ?cis?? ochron?! Górale powiadaj?, ?e dzi?ki dziewi??si?owi mo?na przewidzie? pogod? 

- to dlatego, ?e jego listki zwijaj? si? przed deszczem. Gdy zbiera si? na deszcz tak?e kwiat 

ro?liny zaczyna si? zamyka?.

 

Krokus

Trudno wyobrazi? sobie wiosn? w górach bez 

fioletowego dywanu krokusów. Czy wiecie, ?e ten 

uroczy kwiat do rozwoju potrzebuje owiec? Krokus, a 

w?a?ciwie szafran spiski, potrzebuje du?ych ilo?ci 

azotu, który trafia do gleby w raz z odchodami owiec. 

To dlatego tak obficie i pi?knie kwitnie na polanach, 

na których prowadzi si? wypas. Na niewypasanych 

halach populacja tych pi?knych kwiatów powoli 

zanika... 
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Dzi?kujemy za wspólne odkrywanie muzealnych skarbów!

Konkurs z nagrodami

Prze?lijcie nam min. 5 rozwi?zanych zagadek, a we?miecie udzia? w losowaniu nagród ufundowanych przez Sponsorów i Fundacj? ?Trasa dla Bobasa?. 

Na zg?oszenia czekamy do 31 pa?dziernika 2017 r.  Regulamin konkursu i formularz zg?oszeniowy: www.trasadlabobasa.pl

 Muzea bior?ce udzia? w wydarzeniu:

Muzeum Okr?gowe w Tarnowie, Muzeum Okr?gowe w Nowym S?czu,

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, Muzeum Ziemi Bieckiej, Muzeum Górali i Zbójników w Rabce Zdrój, 

Muzeum Fonografii w Niepo?omicach, Muzeum Zamek w O?wi?cimiu oraz Muzeum Zag??bia w B?dzinie.

Przewodniki dost?pne s? tak?e w wersji elektronicznej na www.trasadlabobasa.pl 
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