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Szkoła Podstawowa im. ks. 
Wł. Świdra w Czarnej 

Sędziszowskiej

Nauczyciel – opiekun: Elżbieta Zając

25.06. 2015r.

Opowieści czarnieńskich
dębów: Tadeusza i Celiny

TEMATYKA: Wyprawa śladami znanych rodaków naszej ,, małej 
ojczyzny”- Czarnej Sędziszowskiej.

DŁUGOŚĆ ŚCIEŻKI: 18 km

CZAS PRZEJAZDU ROWEREM: 3 godz.

Jam jest dąb Tadeusz a żona Celina

Tutaj przy szkole nasza historia się rozpoczyna.

W moim cieniu odpoczywało ludzi wielu

Wśród nich byli znani czarnieńscy rodacy

Podążaj ich śladem a poznasz efekty ich pracy.
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Wyjdź przez szkolną bramę, drogi przyjacielu

i przejdź 300 metrów w kierunku południowym

A dojdziesz do pierwszego celu.

Przejdź drogę żwirową a na ,,zielonej wyspie”

staniesz swoją nogą.

Start Przystanek 1

Dawniej była tu góra śmieci

Teraz jest ,,wyspa śpiewająca”, stworzona przez dzieci.

Rusz swoją główką i rozwiąż zagadki

A dowiesz się, jakie są tam zwierzątka i kwiatki.

Zielona, śpiewająca wyspa powstała 
na miejscu dawnego śmietniska 
w Czarnej Sędz. 
W 2014r uczniowie wraz 
z nauczycielami podjęli działania 
mające na celu zapobieganie 
degradacji lokalnego środowiska 
naturalnego i jego odnowę: 
zagospodarowanie miejscowego 
zamkniętego wysypiska śmieci na 
odbudowę fauny i flory 
charakterystycznej dla podkarpacia.

Zagadki

Śpiewa radośnie   Ptaszek zadbany                Choć zimna a parzy  
w polu o wiośnie.  na naszej wyspie chowany   to dzielnie przy ścieżce
              żółte piórka ma i śpiewa la, la, la.  stoi na straży. 

(Skowronek) (Trznadel) (Pokrzywa)
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Wróć drogą żwirową w kierunku wschodu

I przejdź 300 metrów nie odczuwając głodu.

Zobaczysz dużej wody lustro

ale wokół niego nie jest nigdy pusto.

Przystanek 2

Cztery kilometry okrążenia zrób

A zobaczysz duże ryby i wodny drób.

Chcesz punkty zdobyć, pracuj uczciwie

Rozwiąż rebusy, nie obijaj się leniwie.

Sztuczny zbiornik w Czarnej Sędziszowskiej. Zajmuje powierzchnię 
ok.45 ha. Na terenie obiektu cały czas trwają prace wyrobiskowe. 
Wśród wędkarzy krążą legendy o ponad dwu metrowych sumach.
Występuje tu wiele pospolitych ryb: leszcze, płocie, karasie, liny.... .

Rebusy
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Podążaj na zachód drogą serwisową

aż 1000 metrów będziesz miał za sobą.

Przekrocz drogę wojewódzką ,300 metrów,

tu, gdzie zobaczysz gniazdo bocianie,

patron szkoły ks. Świder miał mieszkanie.

Przystanek 3

Artysta, malarz i poeta

Miłośnik piękna i przyrody

Życie poświęcił służbie Bogu

Dziejopis Czarnej i okolic

Wspaniały syn polskiego rodu.( cyt. Hymn szkoły)

Ks. Wł. Świder, patron szkoły Podstawowej w 
Czarnej Sędz.
Urodzony w 1907r. w czasie wojny więziony w 
Dachau. Przez wiele lat wykładowca w 
Tarnowskim Seminarium Duchownym, pełnił 
również funkcję rektora. W pamięci pozostał 
jako kapłan- artysta, malarz, rzeźbiarz, poeta, 
muzyk. Zmarł  w 1995roku, pochowany na 
cmentarzu w rodzinnym grobowcu w Czarnej 
Sędz. W roku 2004r został patronem Szkoły  
Podstawowej w Czarnej Sędz.

Ruszaj dalej w drogę, serwisowa czeka

400 metrów i zobaczysz nowy wiadukt

zbudowany przez człowieka.

Skręć na północ, niech nikt nie gaworzy

Bo za 100 metrów czeka Dom Boży.

Jest to budowla murowana

w miejsce drewnianego w XIX wieku zbudowana.
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Przystanek 4

Punkty zdobyć chcesz

10 świętych i błogosławionych zbierz.

Kościół Parafialny w Czarnej Sędziszowskiej
w stylu późnoklasycystycznym z drugiej 
połowy XIX w.
Drewniany kościół powstał w 1598 r. 
i otrzymał tytuł Przeniesienia relikwii św. 
Stanisława Biskupa i Męczennika.  Kościół 
drewniany spłonął wraz z plebanią w 1819 r. 
Nowy murowany kościół stanął w 1830 r.    
Za czasów II wojny światowej kościół został 
zamknięty i zamieniony na magazyn.    
W 2010 roku dokonano rozbudowy kościoła 
dobudowując nawy boczne. Na ścianach nawy 
głównej wymalowano
postacie świętych i błogosławionych.

Teraz kieruj się na zachód
jest tam miejsce piekłem zwane

A ta nazwa stąd się wzięła
Że tam wiele czartów bywa.

Wiele diabłów większych, mniejszych 
chodzi co dzień po ulicach

od niedzieli do soboty
Straszy ludzi z ukrycia.

Dwa kilometry przejdź bez strachu
i na skrzyżowaniu dróg

wyhamuj chojraku.
Stoi tu krzyż drewniany

legendą o żebraku opowiedziany.

Przystanek 5
LEGENDA:
W owym czasie ( przed I wojną światową)
pewien żebrak, który chodził od domu do domu,
prosząc o jedzenie. 
Mieszkańcy zdawali sobie sprawę,
że nie ma co jeść i gdzie mieszkać
i od czasu do czasu pomagali mu.
Pewnego dnia znaleźli go martwego
na owym skrzyżowaniu.
Na pamiątkę tego zdarzenia wznieśli krzyż.
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Krzyż Ci drogę wskaże 2 kilometry idź

Przez malownicze, leśne pejzaże.

Samotna kaplica w lesie stoi

na cześć dzielnych, poległych,,woi”.

Przystanek 6

Szare komórki rusz

kto był fundatorem, myśl i twórz.

Kaplica wotywna w Rudzie, wybudowana w 1916r.
Inicjatorem budowy był Marcin Kot( ojciec ambasadora
rządu emigracyjnego w Londynie prof. Stanisława Kota.
Nad wejściem jest napis: Na cześć Niepokalanej,
a poległym z tej gminy na pamiątkę”. Kiedyś
kaplica znajdowała się w centrum wsi,
dzisiaj stoi samotna w lesie.

Rebus
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Od kaplicy na północny-zachód

idź drogi rodaku.

Tam zobaczysz Grunwald na kamieniu

i datę, którą pamięta wielu.

Przystanek 7

Betonowy pomnik Grunwaldu w Rudzie
z zatkniętym metalowym krzyżem
i zamontowaną tablicą:
1410- 1910 GRUNWALD

Kieruj swe kroki 2,5 kilometra 

na północny- wschód.

Przez cała drogę ujrzysz pracujący lud.

Gdy dojdziesz do skrzyżowania dróg

idź na północ a usłyszysz Tuszymki nurt.

Stań na moście, rozejrzyj się

a ujrzysz tamę i budowniczych jej też.

Przystanek 8
Na przepływającej przez wieś Cierpisz 
rzece Tuszymce zbudowano zaporę, 
dzięki czemu powstał zalew, pełen 
różnych gatunków ryb, gdzie również 
swoje żeremia bobry.
Bóbr to ziemnowodny gryzoń z rodziny 
bobrowatych.
Masa ciała dorosłego osobnika dochodzi 
do 29 kg, a długość ciała do 110 cm, 
może przebywać pod wodą bez przerwy 
nawet do 15 minut.
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Spójrz na lewo, spójrz na prawo

a zobaczysz rybę żwawą.

Która często tam przebywa,

zgadnij, jaka to jest ryba.

Przystanek 9
Zalew w Cierpiszu – miejsce niezwykle urokliwe.

Odbywają się tu podlodowe wędkarskie 

zawody spławikowe. Występują tu:

amury, węgorze, sumy, leszcze,

okonie, karasie, liny, karpie.

Zagadki

Pływanie w stawie ćwiczy starannie,

by przed świętami popływać w wannie.       (Karp)

Co to za ryba co jak wąż się wije

a kształtem przypomina żmiję.            (Węgorz)

Wróć od stawu do skrzyżowania

tu zaczniemy ostatnią część wędrowania.

Na południe podążaj, gdyż

po 3 kilometrach zobaczysz

po prawej stronie, drewniany krzyż.
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Przystanek 10

Stań obok niego, na dwie chwilki

tam kobietę zjadły wilki.

LEGENDA: 

Pewnego razu młoda dziewczyna 
szła z Cierpisza na roraty do kościoła 
w Czarnej.
Droga prowadziła przez las,
nagle otoczyło ja stado wilków.
Dziewczyna chciała schronić się na 
drzewie, jednak wilki dopadły ją gdy 
objęła konar drzewa.
Na pamiątkę tego wydarzenia 
mieszkańcy wystawili krzyż.

Potem na wschód sobie skręcimy

2 kilometry i drogę wojewódzką

znów zobaczymy.

W prawo na południe

za 200 metrów czeka wiejska biblioteka.

Meta

Ja Tadeusz i Celina  bijemy Ci brawa
tutaj się kończy opowieść ciekawa.
Pieczątkę zdobędziesz podchodząc  

do pani
w bibliotece skarb jest schowany.

HASŁO:

L - - Ć                    - Ę  B - (Liść dębu)
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Pracę wykonali uczniowie Szkoły 
Podstawowej im. ks. Wł. Świdra 

w Czarnej Sędziszowskiej
Bednarz Wiktoria

Chmiel Dagmara

Haracz Patryk

Kozek Julia

Krulik Dominik

Krupa Wioletta

Kwarta Jakub

Łojek Katarzyna

Majka Zuzanna

Mytych Aleksandra

Mytych Wiktoria

Ochał Julia
Pazdan Marcel
Pieczonka Amelia
Pipała Marcin
Pszeniczny Szymon
Sędłak Kamil
Sroka Wiktor
Stokłosa Jakub
Haracz Amelia
Rzepa Kamila
Świniuch Marlena
Siwiec Marcelina

Różańska Sandra
Nyzio Mikołaj
Kamień Dominika
Guzy Łukasz
Siwiec Roksana
Rokosz Anna
Chmiel Kamila
Bryk Karolina
Kozek Daria
Żurad Daniel
Sarama Wioleta
Rokosz Arkadiusz
Bąk Marcelina

Nauczyciel – opiekun Elżbieta Zając


