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Zdarzy³a siê historia taka, 

Która œwiadczy o sprycie pewnego Jaæmierzaka,

Który podczas okrutnej wojennej zawieruchy,

Do domu chcia³ wróciæ, by zaczerpn¹æ otuchy.

Poprosi³ swego dowódcê, pe³en wielkiej trwogi,

Z obawy przed odmow¹ truchla³y mu nogi.

Synu! – rzecze jenera³ – Mam takie zwyczaje,

¯e kto w wiêkszej wsi mieszka, ten d³u¿szy urlop dostaje.

Posmutnia³ nasz ch³opina, wojaczk¹ strudzony.

Bardzo ju¿ têskni³ do dzieci i do ¿ony.

Myœli, ledwie dojadê, a ju¿ wracaæ trzeba.

Jaæmierz to ma³a mieœcina – Oj, bieda mi, bieda!

Jenerale – wtem rzecze – Ma mieœcina niema³a,

Jak przyjedziesz na œw. Jana, 

To wyjedziesz dopiero na œw. Micha³a! 

Tym oto sposobem przyby³ do miasta na kilka miesiêcy,

Uca³owa³ ¿onê, dziatki wzi¹³ na rêce.

Dziœ powraca po latach wielu,

By poprowadziæ Ciê przez Jaæmierz, Drogi Przyjacielu.

Pos³uchaj opowieœci, obserwuj uwa¿nie!

SprawdŸ, co siê zmieni³o, bo to wszystko wa¿ne!

W trakcie marszu zanotuj, co trzeba dok³adnie!

Niech w Twe rêce zas³u¿ona nagroda wpadnie!

Sam siê przekonasz, ¿e spacer by³ tego wart,

Do marszu! Gotowy? START!

Stajê tu po latach, a minê³o wiele,

Chcê Ciê poprowadziæ, Drogi Przyjacielu, 

Tam, gdzie pamiêæ w kwiatach i p³omieniach ¿ywa,

Gdzie œwiêta ziemia szcz¹tki swych przodków skrywa.
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STARTMETA
Najpierw mijamy du¿y budynek murowany.

Widzisz jego czerwone, ceglane œciany?

Tu w latach dzieciêcych 

Nad ksi¹¿kami spêdza³em wiele miesiêcy.

W 1899 roku szko³a ta powsta³a, 

Wielu znamienitych ludzi wychowa³a.

Szko³a szeœcioklasowa chlub¹ miasta by³a,

Dziatwa z wielu wiosek siê tutaj uczy³a.

PodejdŸ i uwa¿nie czytaj tablice pami¹tkowe,

Bêd¹ Ci potrzebne informacje owe.

I.PODAJ: N

II.PODAJ: Nazwisko zas³u¿onego dla szko³y z Jaæmierza.

azwisko patrona starej szko³y.
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cel: odnalezienie 
skarbu!

od Jana
do Micha³a

Legenda g³osi: na starym cmentarzu kapliczka ma³a, 

Na miejscu pierwszej jaæmierskiej œwi¹tyni powsta³a.

Z koœcio³a tego relikwiarz 

„Jana Chrzciciela na misie g³owa”,

I obraz „Chrzest Chrystusa w Jordanie” - 

Nastawa o³tarzowa 

W obecnym koœciele s¹ na stanie.

Kaplica owa jest miejscem wymownym,

Sta³a siê ca³a kamieniem nagrobnym.

Ostaszewscy i Grotowscy  - jaæmierscy panowie,

Snem wiecznym œpi¹ tu w swoim grobie.

III.PODAJ: Nazwisko ostatniego w³aœciciela Jaæmierza.

Przed Tob¹ jeszcze ostatnie zadanie: 

Uzupe³nij krzy¿ówkê choæby na kolanie.

IdŸ ju¿ sam, na pewno trafisz do sklepu, 

By³a o nim mowa. 

I tam na Ciê czeka nagroda gotowa.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

Czas deptania:

Do zabrania: 

Jak znajdziesz skarb?

 oko³o godziny

dugopis i otwarta g³owa, 

a w deszczowe dni odpowiednie buty

 odkrywaj dziedzictwo

i piêkno Jaæmierza, odpowiadaj na pytania

- pomog¹ Ci w tym rozsypanki literowe;

zwróæ uwagê na cyfry

przy zwrotkach i na mapce, 

one  wska¿¹ Ci kolejnoœæ

czytania i deptania 

      

       oznacza 

dodatkow¹ informacjê

- znajdŸ j¹ przy obiekcie

opisywanym w ulotce  
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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuj¹ca w obszary wiejskie
Publikacja wspó³finansowana ze œrodków Unii Europejskiej w ramach dzialania 431 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Dzia³ania, 

nabywanie umiejêtnoœci i aktywizacja osi 4 LEADER PROW na lata 2007 - 2013

pomys³ i opracowanie: 
deptaje@gmail.com, kom. 537 627 707
sk³ad i druk: Drukarnia Muzyczna, Kraków 2014

 

www.facebook.com/deptajznajdŸ Deptaj od Jana do Micha³a na Facebooku:

www.facebook.com/DeptajJacmierz
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PrzejdŸmy na drug¹ stronê ulicy 

I wracajmy do przydro¿nej kaplicy.

To Œwiêty, co niegdyœ strumieni pilnowa³, 

Kupców z Rusi i Wêgier w dalsz¹ drogê kierowa³.

IV. PODAJ: Przydomek œw. Patrona ton¹cych, marynarzy.

 Jako jedyna po wielkim po¿arze 1915 roku siê osta³a.

Dach na cztery strony, 

 Takie kiedyœ w rynku sta³y domy.

Rozejrzyj siê teraz. Na rogu, po drugiej stronie ulicy,

Siedzibê swoj¹ maj¹ stra¿acy ochotnicy.

Pod starym kasztanem stareñka chateñka,

 Teraz uwa¿aj! zobaczysz koœció³ek drewniany 

Z dwoma wie¿ami, na wsi rzadko spotykany.

Przed murem tablica widnieje,

A na niej spisane koœcio³a dzieje.

Popatrz za siebie – Czy widzisz?

Z 1897 roku staruszka szopeñka,

Niejeden z dawnych czasów larum pamiêta.

Jeœli pójdziesz kilka kroków obok stawu,

W moich uszach zabrzmi¹ wskrzeszone pamiêci¹

DŸwiêki m³otów, szum miechów i konie r¿¹ce z niechêci¹.

To stara kuŸnia drzemie wœród krzaków.

Parê kroków dalej i znów jest ulica,

Ona to prowadzi tam, gdzie by³a targowica.

Gdzie na s³upie gniazdo bociana króluje, 

Kto chce j¹ zobaczyæ niech tam siê kieruje.

Dziœ pozosta³o po niej tylko puste pole, 

To przy wielkiej plebañskiej stodole.

Chcesz iœæ dalej? szukaj wierzby ze zdziwion¹ min¹,

Za ni¹ skrêæ w lewo i maszeruj poln¹ dro¿yn¹. 

A gdy siê skoñcz¹ ogrodzenia,

Spojrzyj w lewo i szukaj wzniesienia.

Poroœniête tarnin¹, czarci¹ krzewin¹, 

Od wieków tam roœnie, kryj¹c zamek i tunele, 

Które otwieraj¹ siê w Wielk¹ Niedzielê.

Dalej drog¹, potem w prawo podejdŸmy pod górê,

Tu w drzewach figura.

Chrystus krzy¿ swój dŸwiga po jaæmierskich górach.

Nad nim bukowe drzewa korony schyli³y – 

Zlituj siê nad nami nasz Jezusie mi³y.

Takie miejsce szacunku wymaga,

Jeœliœ nawet niewierny – uszanuj te prawa.

Wróæmy do rynku, lecz nie t¹ sam¹ ulic¹!

PójdŸmy w lewo pod dzwonnic¹,

Zobaczymy domek z krzy¿em szary.

Mieszka³ w nim ksi¹dz Grzyœ – wikary.

To za jego czasów nast¹pi³ roz³am wiary.

PodejdŸ ze mn¹ t¹ drog¹ jeszcze parê kroków.

Odpocznijmy troszeczkê, zasmakuj widoków.

Wiedz, ¿e ta droga wa¿na bardzo by³a, 

Na Ruœ i Wêgry prowadzi³a, stamt¹d zacne trunki przywozi³a.

VIII. PODAJ: Przywo¿ono je z Wêgier w beczkach. 

Przystañmy przy sklepie, 

Pamiêtaj, jaka jego lokalizacja,

Bo to wa¿na informacja.

Na krzy¿ówce skrêæmy w lewo,  

Maszerujmy prosto, ¿wawo, 

Do kapliczki na rozstaju traktu wêgierskiego

Na Ruœ i S³owacje biegn¹cego.

VI. PODAJ: Jechali nim kupcy z Wêgier do Krakowa.

Na koniec wracamy pod kapliczkê,

 Tê pod Lipami œw. Micha³a, 

Która od wieków granic Jaæmierza pilnowa³a.

 Ot, i historia ca³a.

Przed kapliczk¹ „krzypopa” :) 

Co to? – spytaj jaæmierskiego ch³opa.

Pamiêtam jak przez mg³ê kupców karawany

I ci¹gn¹ce w trudnych czasach wojenne rydwany.

Ale piêknem tego miejsca zachwyciæ siê trzeba,

Wznieœ oczy proszê wysoko do nieba.

Jeœli szczêœcia masz trochê, zobaczysz orlika

Lub innego drapie¿cê jak b³êkit przenika.

Tu ptactwo przeró¿ne, tu zwierzyna wszelka,

Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e zobaczysz wilka.

START

RYNEK

STAWY TARGOWICA

AGROTURYSTYKA

WIDOK NA ZAMCZYSKO

 ZAMCZYSKO

 TU JESTEŒ

META

A na wprost krzy¿ówki stoi ma³y pobielany, 

Rodzinny dom biskupa przemyskiego

Stanis³awa Jakiela wielce  dla koœcio³a zas³u¿onego.

Ten skromny Jaæmierzanin  prze³o¿y³ 

Msza³ na jêzyk polski z ³aciny 

I ma³y mszalik dla wiernych wyda³, 

Wielce by³ uczony.

V. PODAJ: Nazwisko biskupa Jaæmierzanina.

NC
U

O
ENE

I EK J L K T
A R T

Y

I N
W O

I
D

Ñ

R
A

K

A

K

B

S

E

A

opracowanie: mieszkañcy Jaæmierza i Posady Jaæmierskiej - Teresa Pawlecka, Józefa Wolañska, Anna Barlewicz, Lucyna WoŸniczyszyn, Maria Konieczna, Lucyna Twardowicz, El¿bieta Œcibor, Krystyna , Ryszard St¹czekKielar

opieka merytoryczna: Marcin Kurnik, opracowanie graficzne: Marta Winiarczyk, zdjêcia:   Marta Winiarczyk

1 3

2

4

5

6

7

8

9

10

11

14 15

12 13

Tu to na rozstaju kapliczka bielutka,

Lecz najpierw nas czeka wêdrówka króciutka.

Pójdziemy w lewo drog¹ bez asfaltu,

Tak¹ ktoœ zostawi³ – chyba ludziom dla ¿artu.

Ale to przecie¿ namiastka dawnej polskiej drogi,

Po której chodzi³y naszych przodków nogi.

IdŸmy zatem starym traktem pod tablicê bia³¹,

Przeczytajmy uwa¿nie informacjê ca³¹.

Dawniej w karczmie nocleg najmowano,

Dzisiaj karczmy nie ma, za to u rolnika 

Jest agroturystyka.

VII. PODAJ: Rasa koni w gospodarstwie u rolnika.

SKLEP

SKLEP
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