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Besko le¿y w po³udniowo-wschodniej Polsce, 

w województwie podkarpackim, na pograniczu 

Beskidu Niskiego i Do³ów Jasielsko-Sanockich. 

Rzeka Wis³ok p³yn¹ca przez Besko miêdzy pasmami 

Wzgórz Rymanowskich tworzy Prze³om

Besko le¿y przy drodze krajowej nr 28

 miêdzy Krosnem a Sanokiem

Restauracja "Zajazd u Kowala”

Restauracja "Zajazd u Kowala”

D³ugopis

Oko³o 1,5 godziny

To jest trasa trekkingowa! Przy wysokim stanie rzeki

musisz liczyæ siê z tym, ¿e dojdziesz tylko do tartaku!

Gdzie to jest?

Jak dojechaæ?

Start:

Meta:

Do zabrania:

Czas deptania:

UWAGA!

Besko miejscowoœæ niedu¿a, lecz malownicza,

Przyrodniczy Deptaj uka¿e jej oblicza.

Przygoda przez _ _ _ _ _ i Mymoñ prowadzi,

Poka¿e piêkne miejsca, tajemnice zdradzi.

Ka¿dy poszukiwacz niechaj ju¿ nie zwleka,

I po skarb wyrusza, bo przygoda czeka!

W miejscu gdzie dawniej konie podkuwano,

"Zajazd u _ _ _ _ _ _ "karczmê tak nazwano.

 

Tu pocz¹tek swój ma Twoja przygoda,

Wyruszaj wiêc w drogê, no bo czasu szkoda.

Swoje pierwsze kroki w stronê mostu postaw,

Niczego siê nie bój, troski tutaj zostaw. 

Zanim tam dojdziesz, has³o odczytaj

I o nagrodê w œrodku zapytaj.

Poni¿ej zbierz litery z odgadniêtych s³ów,

i w³aœciwe has³o z liter teraz z³ó¿:

Aby zdobyæ nagrodê, wypowiedz dwa s³owa

I podaj „Deptaj” - nagroda gotowa!

Bo choæ droga d³uga i Tobie nieznana,

Z naszymi wskazówkami bêdzie udana. 

Przed mostem skrêæ w lewo i idŸ œmia³ym krokiem,

Tu siê ju¿ nie zgubisz, pójdziesz nad Wis³okiem.

Nie musisz wejœæ w wodê, to rzecz niekonieczna, 

Droga asfaltowa bardziej jest bezpieczna.

PrzejdŸ t¹ okolic¹ ju¿ jakiœ kawa³ek,

A¿ Ci wska¿e drogê rozwidlenie ma³e.

Nie wchodŸ w Po³udniow¹, na _ _ _ _ _ _ siê kieruj, 

IdŸ raŸnie, z przytupem, jak w wojsku maszeruj.

Podpowiem Ci jeszcze dodatkowy znak,

Prawid³ow¹ drog¹ jest ZIELONY  _ _ _ _ _ .
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znajdŸ Deptaj skalistym szlakiem na Facebooku:

www.facebook.com/BeskoSkalistymSzlakiem

skalistym

szlakiem
cel: 

odnalezienie 
skarbu!

STARTMETA

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

 

www.facebook.com/deptaj
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opracowanie: mieszkañcy Beska i Mymonia - Mariola Bia³as, Tomasz Jaœlar, Halina Kozimor, Agnieszka Mermer, Karolina Mermer,  Wiktoria Przyby³a, Aneta Sza³ankiewicz, Bo¿ena Zubik

opieka merytoryczna: Marcin Kurnik, opracowanie graficzne: Marta Winiarczyk, zdjêcia: Maciej Szpiech, Marcin Kurnik
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Symbol jego na murze zobaczysz w oddali, 

Stoi tu od wieków, jeszcze siê nie wali.

Przystañ tu na chwilê, ws³uchaj siê w szum wody,

Jeœli masz aparat, zrób fotki z przygody.

Skrêæ trochê na lewo do wybrzuszeñ w drodze,

A wtedy ju¿ zboczysz na b³otnist¹ drogê.

Kieruj siê na prawo, gdzie jest dom drewniany,

Po¿egnaj siê z asfaltem, bo ju¿ go nie mamy.

Kamienist¹ drog¹ Deptaj sobie ¿wawo,

Rozgl¹daj siê w lewo, rozgl¹daj siê w prawo.

Dojdziesz do budynku, id¹c wci¹¿ za szlakiem,

Budynek drewniany zwany jest _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

Dalej, ju¿ przy brzegu przejdziesz kilka kroków,

A z prawego boku, zobaczysz kszta³t or³a na skalistym stoku.

Po prawej woda, po lewej woda,

A Ciebie do przodu ci¹gnie przygoda. 

Za minut kilka _ _ _ _ _ _ _ _ ma³y, 

Choæ jest niedu¿y, za to wspania³y.

Gdy oko swe nacieszysz tym piêknym widokiem,

Dró¿k¹ wzd³u¿ rzeki pod¹¿aj ¿wawym krokiem.

Tutaj spokojnie ju¿ woda p³ynie,

Po lewej ska³y - jesteœ w dolinie!

A z tej doliny wyjdziesz do góry,

Szlak Ciê prowadzi. Pamiêtasz który?

_ _ _ _ _ _ _

Choæ droga trudna, ruszaj odwa¿nie,

Ale pamiêtaj bardzo rozwa¿nie!

Ostro¿nie stawiaj kolejne kroki,

W górze czekaj¹ piêkne widoki.

Wychodzisz w górê, wszystkich to mêczy,

Skieruj siê w lewo, szukaj porêczy.

Stañ, popatrz z góry na Jar Wis³oka,

To piêkny widok dla Twego oka.

Kroczek za kroczkiem, za nog¹ noga,

Teraz ju¿ bêdzie wygodna droga.

Z pocz¹tku t³uczeñ, a asfalt dalej,

Koniec ju¿ blisko, ale nie szalej.

Gdy las brzozowy bêdzie za Tob¹,

To z góry ujrzysz wioski przed sob¹.

Historiê one ciekaw¹ maj¹ 

I na swoje Deptaj'e równie¿ zapraszaj¹.

Jeszcze zagadek kilka Ciê czeka, 

Wracasz do miejsca gdzie p³ynie rzeka.

Trzymaj siê drogi, co w dó³ prowadzi,

Ona wie lepiej, dobrze Ci radzi.

Znowu wróci³eœ, gdzie przedtem by³eœ, 

Lecz nic siê nie bój, bo nie zb³¹dzi³eœ.

IdŸ z nurtem rzeki w kierunku mostu 

I nie schodŸ z drogi, idŸ tak, po prostu.

A teraz   Przemyœl     sw¹ dalsz¹ drogê,

Gdzie podkuæ konia? Tyle pomogê...

Jeœli trafisz do nas zbyt deszczow¹ por¹, 

Nie przejdziesz têdy, bo bêdzie bajoro.

I co wtedy? Radzimy uciekaj, ale .. 

Nie rezygnuj z przygody, wróæ tu, gdy wody bêdzie mniej,

Bo takich atrakcji nie znajdziesz nigdzie wiêcej.
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