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Witaj, Kompanie drogi, 

Dziœ ze mn¹ przejdziesz beskie drogi.

Na pocz¹tku przedstawiæ mi siê wypada, 

Bo od mojego imienia wieœ tak piêkn¹ nazw¹ w³ada. 

Nazywam siê Boœko, ¿yjê tu lat sporo

I zamieszkujê pobliskie bajoro.

Dziœ Ciê zabiorê w podró¿ tajemnicz¹, 

Gdzie poznasz Beska historiê malownicz¹.

Szlak, którym siê udasz jest doœæ wyj¹tkowy,

Bo ju¿ jedynie tylko pami¹tkowy.

Miejsca, które by³y, przeminê³y z czasem,

A nowe wyros³y z wielkim ha³asem.

STARTMETA

Przygodê zaczynamy tam, gdzie kwiat kierunków

Takie podaje namiary: N:49°35'15.35”, E:21°56'57.08”

Rzuæ okiem na tablice, przyswój informacje,

Bo teraz zaczynasz o Besku edukacjê.

Gdy skoñczysz przyswajaæ wiedzê historyczn¹,

Kieruj siê w górê po liczbê magiczn¹.

Swoje kroki stawiaj uwa¿nie,

Bo t¹ liczb¹ jest iloœæ WSZYSTKICH schodów w³aœnie.

Jesteœ ju¿ na górze? Przystañ na chwil parê,

Rozejrzyj siê woko³o, to miejsce mi znane.

To tu kiedyœ sta³a cerkiew drewniana,

³¹cz¹ca wschód z zachodem, proszê Pana.

____

A teraz zejdŸ na dó³, wróæ do drogowskazu 

I w dalsz¹ drogê wyruszaj od razu. 

Ju¿ z daleka widaæ blaszanych domków kilka,

Kieruj siê w ich stronê, to zaledwie chwilka.

Zostaw te domki po prawej swej stronie, a za stopkami

IdŸ pod budowlê wspart¹ filarami.

Gdy nad g³ow¹ masz ju¿ drogê,

To ja trochê Ci pomogê:

Spójrz pod nogi, zrób dzia³anie,

wynik niechaj Ci powstanie.

Pod budynek okaza³y 

Hy¿o zmierzaj, Druhu œmia³y. 

Historia jego Tobie na razie nieznana, 

Zagl¹daj¹c w okna mo¿e byæ Ci dana.

ObejdŸ dooko³a, szukaj swej nagrody,

To jest ju¿ koñcówka ca³ej Twej przygody.

Wiosna, lato, jesieñ, zima,

Szukaj skarbu tam, gdzie klima.

A teraz przed Tob¹ ostatnie zadanie,

Aby je wykonaæ, rozwi¹zuj równanie.

Pod klim¹ kuferek, przy kuferku k³ódka,

Nie na do niej kluczyka?

Otworzy j¹ ka¿dy, komu znana jest matematyka.

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

Ró¿a kierunków na parkingu przed Urzêdem Gminy

Gminny Oœrodek Kultury

D³ugopis, kalkulator

Oko³o 1,5 godziny

Gdzie to jest?

Jak dojechaæ?

Start:

Meta:

Do zabrania:

Czas deptania:

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

znajdŸ Deptaj Szlak, którego nie ma na Facebooku:

www.facebook.com/BeskoSzlakKtoregoNieMa

SZLAK, KTÓREGO NIE MA

A

B

cel: odnalezienie 
skarbu!

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

 



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

Gdy skoñczysz tutaj swoj¹ edukacjê,

To po¿egnaj  prêdko nasz¹ besk¹ stacjê.

W miejscu, gdzie szyny przecinaj¹ drogê,

Kieruj siê w prawo po dalsz¹ przygodê.

By bezpiecznie kroczyæ dalej,

WejdŸ na chodnik i nie szalej.

Krocz ochoczo, gdzieœ na murze,

         kociaki s¹ niedu¿e.

Liczbê zapisz i idŸ dalej,

Œmielej, dalej, wci¹¿ nie szalej.

Tu na drodze spotkasz zwierzê,

Na asfalcie lubi le¿eæ.

Policz pasy, wpisz do kratki,

To jest czêœæ Twojej zagadki.

Spójrz, gdzie wie¿a pnie do góry,

Kieruj siê pod ¿ó³te mury.

Tu by³ Kopiec – ju¿ go nie ma,

W jego miejscu stoi scena.

Obok sceny w¹ska droga,

Niech kieruje Ciê tam noga.

Prawa rêka drogowskazem, 

Pod pr¹d rzeki idŸ tym razem.

Do wisz¹cej w¹skiej drogi,

Nie spogl¹daj tam pod nogi.

Przystañ na moment, zachwyæ siê widokiem

I spójrz na most, który masz przed okiem.

Teraz dojdŸ do skrzy¿owania, 

To s¹ nasze wymagania.

Po prawej stronie ujrzysz wnet przed sob¹,

Koœció³, który jest naszej wsi ozdob¹.

Koœció³ek drewniany, murkiem okalany,

Podaj liczbê okien, tych du¿ych i ma³ych.

Tam, gdzie asfaltowy teraz parking mamy,

By³a kiedyœ plebania, wci¹¿ j¹ wspominamy.

Gdy opuszczasz mury, ¿egnaj¹ Ciê dzwony,

Ich liczba siê przyda do skarbu ods³ony.

Tam, gdzie wiele drzew, 

S³ychaæ ptaków œpiew.

PrzejdŸ wszystkimi alejkami, 

Gdzie sta³ dawniej dwór nad dworami.

Nad wod¹ podwójny s³up góruje,

On Ciê w dalsz¹ drogê pokieruje.

Zsumuj sobie cyfry, zapisz je do kratki,

To bêdzie potrzebne do naszej zagadki.

Rozgl¹dnij siê wko³o, pod¹¿aj za ³awkami,

Które us³ane s¹ wskazówkami.

Trud dotychczasowej przygody

Wynagrodzi Ci szum wody.

DojdŸ do miejsca, gdzie wzmocnisz swoje cia³o,

Tam przy zabawie frajdy jest niema³o.

Nie chcesz ju¿ æwiczyæ? To skieruj swe nogi 

W stronê asfaltowej drogi.

Przejrzyj siê w lustrze, a suma cyfr odbitych w okrêgu 

Wska¿e iloœæ schodów do dalszego pêdu. 

Jesteœ ju¿ na stacji? Niez³y z Ciebie œmia³ek!

Popatrz w okno i poznaj historii kawa³ek. 

____  

____  
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ZAKONNICE

DAWNY KOPIEC

REMIZA

SZKO£A

SI£OWNIA

RÓ¯A KIERUNKÓW

DOM HANDLOWY
CERKWISKO

STACJA
KOLEJOWA

GOK

DZWONNICA

KOŒCIÓ£

START

META

Skrêcaj w lewo, drogi Bracie,

Tam przygoda czeka na Ciê.

IdŸ ca³y czas prosto, ze swej lewej strony

Zobaczysz Dom Zakonnic dawno postawiony.

Teraz spójrz na piêkny ganek,

Bo to dom jest Felicjanek.

Dalej ¿wawo, potem w prawo,

To ju¿ blisko celu. Brawo!

Idziesz w dobrym kierunku,

Teraz na kapliczce poszukaj ratunku.

Przyjrzyj siê uwa¿nie, o cyfr kilka ma³o,

Zsumowaæ brakuj¹ce by Ci siê przyda³o. ____  
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