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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
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STARTMETA
_ _ _ _ _ _ to Dom, gdzie podró¿ zacz¹³eœ,

Po drodze _ _ _ _ _ _ _ _ _ kapliczek ogl¹dn¹³eœ.

Teraz odgadnij has³o, o które tak dzielnie walczy³eœ,

Powstanie ono z s³ów, których w Deptaju u¿y³eœ.

Wpisz odpowiednie litery w krateczki,

A poznasz dawn¹ nazwê wioseczki.

Stoi, pierwsza z wielu, kapliczka stara,

Z zewn¹trz i w œrodku z wapna ca³a _ _ _ _ _. 

Rozgl¹daj siê w prawo i w lewo uwa¿nie,

Bo nie wszystkie kapliczki widaæ tak wyraŸnie.

Skieruj wzrok ku górze w prawo,

Odnalaz³eœ kapliczkê, Turysto? Tak? Brawo!

Pamiêtaj! Licz uwa¿nie wszystkie je, 

Bo ich liczba do has³a doprowadzi Ciê.

Dalej w górê siê kieruj, do Domu Stra¿aka celuj.

Tutaj Ochotnicza Stra¿ Po¿arna od 110 lat istnieje

I wyrusza, gdy tylko ³una po¿aru jaœnieje.

Litery, których teraz potrzebujesz,

W trzyliterowym skrócie stra¿aków znajdujesz _ _ _.
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Po
Glebokiem ’

Wróæ teraz pod dom z numerem 320,

Tam czeka pieczêæ, któr¹ nabije Tereska.

Odbij pieczêæ - obok puste miejsce, 

I odpowiedz sobie: czy wrócisz tu jeszcze?

Stoisz w miejscu, gdzie koœció³ sta³ ongiœ,

Jest tu centrum wesel „ DOM _ _ _ _ _ _” dziœ. 

Ko³o Gospodyñ Wiejskich dzia³a prê¿nie tutaj,

A Ty stañ i wzrokiem szko³y poszukaj.

Cenny to zasób naszej wsi,

Od zaborów austriackich gwar dzieci tu brzmi.

Od 2012 roku szko³a Fundacjê ma przy boku,

PodejdŸ do szkolnych drzwi 

I zobacz, co tabliczka powie Ci.

Ostatni wyraz z tablicy szkolnej

Wpisz w nastêpnej rubryce wolnej: _ _ _ _ _ _ _ _ _.

Wróæ do drogi, na prawo pójœæ czas,

IdŸ kawa³ek, a zobaczysz, co charakteryzuje nas. 
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Czas deptania:
Do zabrania:
Jak znajdziesz skarb?:

Start:
Meta:

 45minut
 d³ugopis i otwarta g³owa 

 odkrywaj dziedzictwo
i piêkno G³êbokiego, kieruj¹c siê mapk¹
i informacjami zawartymi we wskazówkach

 Dom Ludowy
 stara studnia na skraju lasu

9

znajdŸ Deptaj po G³êbokiem na Facebooku:

www.facebook.com/DeptajPoGlebokiem

Zobacz miejsca w G³êbokiem ciekawe,

Daj siê wci¹gn¹æ w fajn¹ zabawê.

Czytaj instrukcjê dok³adnie

I uzupe³niaj has³a ³adnie.

Licz kapliczki uwa¿nie,

Ja nie ¿artujê, mówiê powa¿nie.

cel: odnalezienie 
skarbu!



DOM LUDOWY
START

OSP

PRZYSTANEK 
AUTOBUSOWY

STARA 
STUDNIA

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

Zatrzymaj siê, Wêdrowcze, rozejrzyj dooko³a.

Bo z kolejnych dwóch kapliczek Maryja Ciê wo³a.

IdŸ dalej pod górkê asfaltem, zagadka Ciê czeka,

Du¿y potok to rzeka, wiele uli to _ _ _ _ _ _ _.

IdŸ dalej, Turysto, kieruj siê wzd³u¿ drogi,

Wiem, ¿e Ciê bol¹ zmêczone ju¿ nogi.

Gdy bêdziesz wraca³ z tej¿e wêdróweczki,

Wspomnisz sprzed starych domów stoj¹ce ³aweczki.

Tymczasem maszeruj w górê wsi G³êbokie,

Kolejn¹, na lewo, kapliczkê wypatrzysz swym okiem.

Dalej kolejne cha³upy, budowle drewniane,

A Ty pamietaj, co masz nakazane.

Ku niebu uwa¿nie zadzieraj znów g³owê,

Bo masz w tym Deptaj’u zadanie domowe.

Nastêpna kapliczka wœród œwierków schowana,

co na krzy¿u trzyma Wszechmocnego _ _ _ _.

Na trasie spotkasz dom numer 320,

Nasza rzeŸbiarka Tereska, zauwa¿, tam mieszka.

Zapamiêtaj to miejsce, bo wst¹pisz tu jeszcze.

Zwolnij kroku i spójrz w górê,

Cha³upisko tam ponure.

I znów naprzeciwko siebie stoj¹

Dwie kapliczki, co zapomnienia siê boj¹.

Ruszaj powoli, wzrok na prawo kieruj,

Bo wysoko pod lasem jest schowana

 Ostatnia kapliczka kochana.

Dalej przed siebie, choæ siê asfalt koñczy,

Stawiaj kroki, gdzie wieœ z lasem siê ³¹czy.

Miniesz ostatni ju¿ dom oraz k³adkê

I widzisz drogê w las, wy³aniaj¹c¹ siê na prawo ukradkiem.

Dziesiêæ kroków w prawo do lasu zagl¹dnij,

I ostro¿nie star¹ studniê, 

gdzie ropê _ _ _ _ _ _ _ kopano ogl¹dnij.
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Wróæ na drogê i maszeruj,

Na obie strony wzrok swój kieruj.

Dwa stare domy naprzeciwko siebie,

A po lewej stronie, tu zaraz przy drzewie,

Kolejna kapliczka oczekuje Ciebie.

Starymi domami G³êbokie usiane,

Niektóre domy ju¿ nie zamieszka³e.

A tu obok domu stoi ma³a budka,

Mo¿e nawet nie wiesz, ¿e to jest wygódka.

Ws³uchaj siê w _ _ _ _ _ , co szumi przy drodze,

On bêdzie Ci towarzyszy³ w dalszej Twej przygodzie.

Na zakrêcie mostek, a przy nim kapliczka,

Pamiêtaj, by j¹ dodaæ, bo to wa¿na liczba.

IdŸ prosto, nie skrêcaj teraz z g³ównej drogi,

Nie ¿artuj sobie, ¿e bol¹ Ciê nogi.

Na lewo patrz, tam starych domów kilka

I gdy siê przypatrzysz,

Wygódkê znów wypatrzysz.

Nad potokiem, co go s³ychaæ, wierzby sobie rosn¹.

Niegdyœ z nich kosze wyplatano, 

Których w gospodarstwach u¿ywano.

Nieopodal stoi najstarsza kapliczka na trasie,

Tu Karol Wojty³a modli³ siê w swym czasie. 

Dalej w górê wêdruj wsi¹,

Napotkasz domy i sady, 

A wœród sadów, pszczó³ osady.

Pszczo³y w swych domkach miodek robi¹ czule,

A te domki nazywaj¹ siê po prostu _ _ _. 

Gdy dalej pod¹¿ysz, po lewej kapliczka na domu.

Ale jej nie licz, to niepotrzebne nikomu.

IdŸ dalej przed siebie, jak potok Ci radzi,

On Ciê po kolejn¹ wskazówkê zaprowadzi.

 opracowanie:  Ma³gorzata Cypcar, Zofia Rodzinka, Marcin Rodzinka, Ewa Salamon  
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