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 Opiekun questu:
Mieszkanki Wichrówki: 

Grażyna Tokaj (tel. 509830622) i Barbara Badura (tel. 500850400)

Inne góralskie questy:
www.skarbygorali.pl

Questy w całej Polsce:
www.questy.com.pl

Spacer z Mieczysławą Faryniak 
po Dursztynie

Aplikacja Skarby Górali: 

Questy - Wyprawy Odkrywców: 
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Tematyka:
Po spiskiej wsi Dursztyn, położonej na wysokości 710–740 m 
n.p.m., oprowadza Mieczysława Faryniak – mistyczka i pustelnica 
żyjąca w latach 1903–1990.

Jak szukać skarbu:
Quest to gra, w którą można grać w dowolnej chwili. Wystarczy 
uważnie czytać wskazówki i rozwiązywać zagadki, by otrzymać 
końcowe hasło prowadzące do skarbu – pamiątkowej pieczęci.

Początek wyprawy:
Przy ul. Długiej, przed pierwszym domem (Zgromadzenia Sióstr 
Niepokalanego Poczęcia NMP), przy wjeździe do Dursztyna od 
północy, koło Czerwonej Skały. 
GPS: 49.4190716, 20.184685

Czas przejścia: ok. 2 godz.

QUEST- Wyprawa Odkrywców

Odkryj skarby Górali Spiskich!
Polscy Górale Spiscy zajmują 
15 wsi położonych pomiędzy 
Zalewem Czorsztyńskim a rzeką 
Białką m.in. Łapsze Niżne, 
Niedzicę, Kacwin, Trybsz, Frydman 
i Jurgów. Większość (95%) Spisza 
znajduje się dziś na Słowacji. 
W kulturze ludowej widać sześć 
wieków panowania węgierskiego.

Łapsze 
Niżne

Szczawnica

Łącko

Mszana 
Dolna

G órale

Spiscy

Znów chodźmy asfaltem, pod Żarem, szukaj tam nisko,
Osiedle pasterskie „Jurgowskie Stajnie” jest dość blisko.
Jurgowianie tu ziemię za wsią kupili już ponad wiek temu 
I do dziś tradycję utrzymują przeznaczeniu swemu.

Mińmy grzbiecik, który dochodzi z prawej strony
I na prawą stronę popatrz widokiem urzeczony.
Po prawej Grandeus z przekaźnikiem nam się pokazuje
I podziwianie Bielskich i Wysokich Tatr nakazuje! 

Blisko stąd do Łapsz Wyżnych i Niżnych, nawet piechotą 
Drogą tą często z pomocą i chlebem spieszyłam z ochotą. 
Już coraz bliżej mój drogi do celu naszej wędrówki,
Bo już z oddali widać szczyty dursztyńskiej Wichrówki.

Dziś przed tym budynkiem tablica Cię wita:
 „  _  _  _   _  _  _  _ _ _ sł. bożego F. _ _ _  _  _  _  _ _  _  _ _ _ _ ”           
   14      6   28     15          – czytaj.               17    26        12

Bo człowiek ten wielki znalazł tu ostoję, wszakże skrycie,
Dla stworzonego przez się Ruchu Światło – Życie!

Ten piękny, drewniany budynek Wichrówką jest zwany,
Bo wichrem, dzień i noc, często jest smagany.
To miejsce niezwykłe i przeniknięte historią kraju polskiego 
Powstało w 1935 jako willa Bogusława Pajora – adwokata 
krakowskiego.

Tu kurierów w czasie II wojny światowej szlak prowadził,
Z Budapesztu do Warszawy ważne wieści gromadził.
Kurierzy tu się zatrzymywali, ciepłą zupę spożywali,
By odpocząć trochę, i dalej ciemną nocą zaraz ruszali.

Świecki Instytut Niepokalanej Matki Kościoła dziś tu gazduje
I liczne intencje modlitewne za pośrednictwem sióstr przyjmuje.
Choć dokoła ruch turystyczny i rowerowy nie ustaje
Tu jednak duch monastyczny spokój i ciszę nadaje.

Dzielny i cierpliwy Odkrywco – oto nadchodzi czas nagrody: 
Skarb na Ciebie czeka niedaleko, na końcu tej przygody!
Sprzed tablicy wybierz południową, po prawej, drogę.
I sto kroków nią zrób. Jeszcze tak Ci pomogę.

Tu grota i kapliczka wzniesiona w tym samym roku,
W którym i ja przybyłam tutaj z miejskiego tłoku: _ _  _  _
                  C
Pokłoń się Maryi wpierw, szanując sacrum miejsca świętego,
A potem poszukaj skarbu tam ukrytego.  

Dziękuję drogi Gościu za wspólne wędrowanie 
I cierpliwe o dziejach i pięknie miejsca tego słuchanie.
Niech Ci Bóg wynagrodzi trudy tego spaceru stokrotnie,
Byś wnet do kolejnego questu zgłosił się ochotnie!
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Witam Cię, Gościu drogi. Wejdź w nasze dursztyńskie progi.
Opowiem Ci dzieje tej wioski i moje w niej spiskie drogi.
Nazwa Dursztyn znaczy „twarda skała” i od dawna jest znana,
Już przez Stanisława Staszica w 1805 roku była opisana.

Nazywam się Mieczysława Faryniak i pochodzę z ziemi bielskiej,
Gdzie zwykłe życie wiodłam urzędnika bankowości miejskiej.
Lecz gdy od miłości nieszczęśliwej uciec chciałam, 
Tu zrządzeniem Bożym w 1935 roku przyjechałam.

Spacer rozpoczniemy od domu mojego
W paśmie Pienin Spiskich położonego.
Miejsce to Skałką tutaj we wsi nazwano
I mnie od tego miejsca Panią ze Skałki wołano.

By nie zginąć, Boga odnaleźć i ratunku szukać w spokoju,
Pod tą Czerwoną Skałą dom swój zbudowałam w znoju.
Najpierw powstała chatka mała, Betlejemką nazwana.
Potem obok kaplica Ducha Świętego, dziś bardzo znana.

Wędrowcze drogi, jeśli pragniesz poznać bliżej miejsce to,
Zadzwoń domofonem i poproś Siostry Niepokalanki o to.
Bądź jednak cierpliwy, bo to miejsce (to jeszcze Ci szepnę)
Modlitwy, pracy, dzieci pełne, nie zawsze dostępne. 

Jeśli szczęście Ci dopisze i wejdziesz w te święte progi, 
Za budynkiem skręć w prawo i kieruj się w górę drogi.
Dojdziesz zaraz do wspominanej Betlejemki skromnej, 
Obok zaś kaplica – świadectwo wiary niezłomnej.

A jeśli się nie uda i nie wejdziesz w ten ogród miły,
Idź ulicą   _   _  _    _ _  _  _ _ _  w górę, nie tracąc siły.
  1   21                13
Oglądaj to, co opisuję, zza bramy drewnianej -
Miejsce przeze mnie na zawsze ukochane.  

(Jeśli wszedłeś na teren zakonu szczęśliwie,
Pamiętaj by potem zagadkę rozwiązać żarliwie.)

Kaplica ta jest Duchowi Świętemu ofiarowana.
W 1960 r. po trudach Bogu oddana.
Jeśli się da, wejdź, uczcij miejsce choć westchnieniem!
Niech i dla Ciebie będzie ono pocieszeniem.    

Potem kamienne stopnie wskażą Ci ścieżkę.
Kieruj się nimi na dalszą wycieczkę.
(To dla tych, którzy nie stoją za bramą, wskazówka. 
Wyjaśniam, jeśli już teraz rozbolała Cię główka). 

W czasie wojny w tej jaskini często się modliłam
I na ścianie tej groty sama napis wyryłam. 
Po hebrajsku: „Michael”, po polsku: „Któż jak Bóg”,
Bo w pięknie i ciszy tego kraju przemawia sam Bóg!

Dursztyn

Bóg dał mi wiarę, siłę i moc czynienia dobra wielkiego.
W czasie II wojny uratowałam z pogromu niemieckiego
Rodzinę żydowską z małą córeczką Ewą. Rajcowie się oni zwali
I w mojej Betlejemce do końca wojny szczęśliwie przetrwali.

By czcić Boga pełniej, wstąpiłam do świeckiego zakonu 
franciszkańskiego.
Brązowe szaty nosiłam i w ubóstwie żyłam regułą życia tercjarskiego.
Swoją Skałkę ofiarowałam pod koniec życia swego 
Zgromadzeniu Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP z Sącza Nowego.

Pisałam wiersze i pamiętnik, gdzie życie zwykłe opisywałam.
Gościłam tu u siebie przybyłych i tym, co miałam, częstowałam.
Różnych trosk i nieszczęść z sercem wysłuchiwałam
I dzięki Duchowi Świętemu szczerze ludziom doradzałam.

Wróć teraz pod bramę, gdzie podróż zacząłeś, 
Idź do wsi ulicą   _  _ _ _  _   – niczego nie minąłeś! 
                                 22           27 
Ruszając na spacer, skup uwagę swoją,
Napawaj się pięknem – dursztyńską ostoją!

Po drugiej stronie drogi znajdź w dole dom mały, 
Gdzie Siostry Pasterzanki miłość dzieciom dały.
Z Wiesławem Nalewajskim Rodzinny Dom Dziecka stworzyły,
By mocą ludzkiej dobroci dzieci darzyły. 

Chodźmy dalej, zaraz za posesją nr 42
Czeka już na nas ciekawa kapliczka. 
Upamiętnia Michała  _  _  _  _   _  _ _ , jest z  _ _ _  _   roku.
           9      10  16        A
Zrób jeszcze w stronę centrum nieco kroków.

W ulicę Zieloną skręć, a tuż za skrętem czytaj, 
Że obok Klasztor  _  _   _  _ _ _ _ _ _  _  _ _ _  nas wita. 

               2    5                      11
Wejdź na cmentarz. Tam na prawo, szukaj drewnianego 

Krzyża i grobu skałkami pięknie udekorowanego. 

To moje wiecznego spoczynku posłanie. 
Teraz czeka Cię szukanie i czytanie. 

Pomódl się za moją duszę, a potem obejrzyj się za siebie 
– Widok ukochanych Tatr niech będzie nagrodą dla Ciebie.

Na nagrobku mym prostym z kamienia czerwonego
Napisali mi kochani ludzie z serca szczerego:

„ _ _ _ _  _  _  _  _    _  _ _ _  _  _ _ _ _  Ducha i  _ _  _  _ _  _  _ _ ”.
     4      24       25            19                                       29         30

Zawsze byłam wielkim wrogiem egoizmu. 

Wędrując i Chwałę Bogu oddając, ulicą Długą dalej podążajmy,
Przy kościele pw. św. Jana  _ _  _   _  _ _ _  _  _ _ _  

  się przeżegnajmy.   8  18            20

Od kościoła na lewo budynek szkoły im. S. Staszica stoi 
I dziś całą swą pracą i działaniem z sercem wieś zdobi.

Me serce dzieci zdobyły i ich wychowaniu się poświeciłam,
A po II wojnie światowej ich pierwszą nauczycielką byłam.

Uczyłam je języka ojczystego, modlitwy i miłości bliźniego,
Ale i umiłowania piękna przyrody, gór i całego świata Bożego.

W czasie świąt z szopką – Betlejemkiem po domach chodziłam  
I o Misterium Bożego Narodzenia ludziom mówiłam.

Na harmonii grałam, nabożne pieśni z dziatwą śpiewałam,
zawsze koło siebie grupę dzieci – Aniołkami zwaną miałam. 

Teraz od kościoła w prawo, w dół trzeba iść dynamicznie
Tam, gdzie prowadzą trasy rowerowe i szlaki turystyczne. 

Cieszy to moje oczy, bo zawsze chwaliłam wszelki ruch.
W okolicy na nartach zjeżdżałam przez śnieżny puch. 

Tam gdzie szlak czerwony w prawo odchodzi, 
Skręcasz w lewo, by asfaltem w górę podchodzić.

Odwiedź punkt odpoczynkowy na Szlaku Wokół Tatr.
Gdybyś był na rowerze, poczułbyś zdrowy wiatr. 

Czytaj o ukochanym Dursztynie, dobry człowieku. 
Pierwsze wzmianki o nim są z  _  _  _ _ _  _  _  _  _ _ _  wieku.

     23            3       7
Jego walory kulturowo-przyrodnicze podobają się turyście.

Ile szlaków pieszych tędy wiedzie?  _  – oczywiście!
          B 

Ruszmy dalej, na skos zalesiona góra się wyłoni.
Żar – najwyższy szczyt w paśmie Pienin Spiskich się skłoni.

Za nią widać pasmo Gorców z dwiema wieżami. 
Po lewej na Gorcu, po prawej na Lubaniu (pomiędzy górami).


