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STARTMETA
To ju¿ kres, dzielny Turysto, tej krótkiej wyprawy,

Nie mów, ¿e ¿a³ujesz kroków tej zabawy.

W pobliskim sklepie skarb dostaniesz pewnie,

Gdy otrzymane has³o Twe usta przebiegnie.

        

Wiem, ¿e siê dzisiaj du¿o nachodzi³eœ,

Has³o wy³owisz z s³ów, które w DEPTAJ’u u¿y³eœ.

By w³aœciwie wpisaæ na koñcu literki,

W poszczególnych s³owach odnajdziesz cyferki.

Witam Ciê, mi³y Kompanie, 

W³aœnie zaczynasz Sieniawy zwiedzanie.

Z parkingu pod górkê i w lewo droga wiedzie Ciebie,

Przy studni dawna szko³a, spójrz! 

 I dalej idŸ przed siebie.

ODGADNIJ: Pierwszy murowany zabytek,
gdzie dzieci chodzi³y codziennie.

 Przed Tob¹ zejœcie w dó³.

Mijaj¹c szlaban zegnij siê w pó³.

ODGADNIJ: Przeszkoda,
za któr¹ zaczyna siê Twoja przygoda.

Odwróæ siê do wody plecami,

Przed Tob¹ strome podejœcie, niestety nie schodami.

Nie obawiaj siê tych zboczy,

A widok z góry bêdzie uroczy!
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Zejdziesz jak pradziad przed laty,

W kotlinê, gdzie niegdyœ sta³y drewniane chaty.

Dziœ oko Twe zachwyc¹ wody b³êkitnej tony,

Brzeg wysoki, zielony, rzadkim kwieciem umajony.

ODGADNIJ: Mê¿em babci zwany
i do ³upania orzechów wykorzystywany.
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Wpisz w Google has³o odczytane,

Poznasz miejscowe – co w œwiecie jest znane.

po
Sieniawie

Czas deptania:
Do zabrania:
Jak znajdziesz skarb?:

Start:
Meta:

   oko³o godziny
 d³ugopis i otwarta g³owa 

 odkrywaj dziedzictwo
i piêkno Sieniawy, kieruj¹c siê informacjami 
zawartymi we wskazówkach

 parking przy starym koœció³ku
 sklep przy tamie
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znajdŸ Deptaj po Sieniawie na Facebooku:

www.facebook.com/DeptajPoSieniawie
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

cel: odnalezienie 
skarbu!

Za ostatnim zakrêtem, choæ jesteœ mo¿e zmêczony,

Ujrzysz  czo³o zapory, dostojne betony.

Stañ na jej  koronie, odetchnij g³êboko,

Woda, góry, lasy uciesz¹ Twe oko.

Jeœli jeszcze wêdrówki nie wysz³y Ci bokiem,

DEPTAJ od Beska Prze³omu Wis³okiem.

13

12

projekt zrealizowany z inicjatywy i przy wspó³pracy: 
LGD „Dorzecze Wis³oka”, www.dorzeczewisloka.pl
pomys³ i opracowanie: www.facebook.com/deptaj
deptaje@gmail.com, kom. 537 627 707
sk³ad i druk: Drukarnia Muzyczna, Kraków 2014
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Wiem, ¿e tutaj krajobraz jest bardzo bogaty,

Podziwiaj widoki i drewniane chaty.

Id¹c, widzisz, droga znów w asfalt ubrana,

I wiedzie Ciê wzd³u¿ brzegu, jak swego kompana.

S³uchasz œpiewu ptaków i szumu tej wody,

Idziesz, podziwiaj¹c sieniawskie zagrody.

Droga przez Tob¹ jeszcze daleka,

Wiêc tekst piosenki czytaj - nie zwlekaj.

Joanna Konderla – Ozimina ten tekst wymyœli³a

 I ma³e dziatki w szkole nauczy³a.

Powtórz j¹ kilka razy, dobrze radzê Ci,

Gdy dojdziesz do zapory, w pamiêci utkwi Ci.

W dali za wod¹ pod wzniesieniami...

To wieœ Pastwiska upamiêtniona Kosiarskiego zapiskami.

Biskup Karol wêdrowa³ tymi górami,

Na rajd sierpniowy mo¿esz pójœæ z nami.

ODGADNIJ: Biskup, kardyna³,
on po pagórkach z m³odzie¿¹ wêdrowa³.

PójdŸ teraz w dalsz¹, mój Kompanie, drogê,

Na wzniesieniu przy wodzie postaw swoj¹ nogê.

I znów przed Tob¹ widaæ jezioro,

Z niego wêdkarze ryby pyszne bior¹.

Kiedyœ, zanim woda Jar Wis³oka  przykry³a,

Ekipa filmowa polski western tutaj nakrêci³a.

„Ranczo Texas” film siê nazywa,

Dawne tereny przed widzem odkrywa.

Jeœli chcesz go ogl¹dn¹æ, o tym sam wiesz przecie,

W³¹czysz komputer – ogl¹dniesz w Internecie.

ODGADNIJ: W korycie rzeki woda piêknooka,
Podaj pierwszy cz³on tytu³u filmu, 

nakrêconego w Jarze Wis³oka.
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Teraz, Turysto drogi,

Z powrotem dojdŸ do g³ównej drogi.

ODGADNIJ: Przy drodze ¿ó³ty stoi,
ka¿dy z³y duch siê go boi.

Po lewej stronie miniesz Dom Ludowy.

Tu zabawy i festyny w ka¿de lato rozbrzmiewaj¹ 

I do zabawy zapraszaj¹.

Teraz, mój Turysto drogi, zbocz z tej asfaltowej drogi, 

Skrêæ w prawo, na trakt polny ubity.  

Z prawej woda, a po lewej dawne chaty,  

To zabytki starej daty. 

Skrywaj¹ historie ³emkowskie, 

Takich domów niewiele ju¿ w wiosce.

Œlady przesz³oœci okrywa wspó³czesnoœæ, 

Ma³o kto pamiêta domów tych œwietnoœæ.

Dalej, kamienist¹ drog¹ ruszaj jednak chêtnie,

Popatrz, jak tutaj jest piêknie!

Stañ tu¿ przy brzegu, na drodze, 

Popatrz uwa¿nie! nie na jednej nodze!

Wysokie brzegi, dooko³a ska³y,

Nie ludzkie rêce tutaj pracowa³y.
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W¹sk¹ œcie¿k¹, mi³y mój,

Gdy zobaczysz koœció³, stój!

Stara cerkiew i dzwonnica

To historii jest skarbnica.

ODGADNIJ: Krzy¿ na kopu³ach podpowie,
Do jakiej œwi¹tyni chodzili dziadowie.
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Na rozdro¿u tym razem skrêæ w prawo

I asfaltem wzd³u¿ brzegu rusz ¿wawo.
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TEKST PIOSENKI
1. Tu, gdzie Wis³ok wodê toczy,
Tu, gdzie tafla wody lœni,
Z ko³ysz¹cym zbo¿em ³¹ki,
Tu gdzie mieszkam ja i ty.
Refren: Moje miejsce tu na Ziemi,
Mój rodzinny mi³y k¹t,
Ciep³ych wspomnieñ tutaj wiele
I przyjació³ dobrych kr¹g.

2. Latem mo¿esz wypoczywaæ,
Ciep³a woda relaks da,
Powêdkowaæ wieczorami,
Noc¹ tama widok ma.
Refren: Moje miejsce ...

3. Zapamiêtaj, to w Sieniawie 
Szko³a czeka na pracê tw¹,
Nie zaœmiecaj i te¿ nie niszcz,
Bo to jest twój drugi dom.
Refren: Moje miejsce ...

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

opracowanie: mieszkañcy Sieniawy - Kamil Janowski, Alina Janowska, Janina Bolanowska, Maria Kurc
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