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Gdzie jesteśmy?

Zawada 50°56 N 19°25E wieś położona                  
w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim, 

gminie Kłomnice. 

- dawna wieś książęca, później królewska. Jej 

początek sięga prawdopodobnie czasów piastowskich. 
Z badań etymologów wynika, że nazwa osady 
Zawada pochodzi z wczesnego średniowiecza i oznacza 
nazwę obronną lub granicę osadnictwa na tym 
terenie. Może też oznaczać miejsce za wodą, ponieważ 
od strony Gidel płynie rzeka Warta, a za nią jest wieś.

Długość ścieżki : 

Ok. 1 kilometra prosto chodnikiem 

wzdłuż głównej drogi

Czas przebycia ścieżki:

Ok.  40 minut

Drogi Gościu w Zawadzie Cię witamy !! 
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Jak u nas jest ? – Orientacyjna mapa 
Zawady. 

początek trasy

Warta

koniec trasy

Swą podróż zaczynasz od miejsca 
świętego.
Gdzie grób żołnierza leży 
nieznanego.
By znaleźć się przy nim za bramą 
cmentarza skręć w prawo.
Potem odlicz 13 znaków Pana.
Przy 13 krzyżu odwróć się na lewo, 
spójrz.
Tam spoczywają żołnierze 
państwa Polskiego.
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Parę kroków za cmentarzem 
Smutne miejsce nawiedzacie

Gdy tam dotrzesz
Pomyśl, proszę o chorobach wielkiej mocy.

Tuż za szkołą niespodzianka
Ni to domek, ni to chatka
To budynek przez nas znany, bardzo często odwiedzany
Piękna Pani tam pracuje, historyjki często snuje
O księżniczkach i rycerzach, którzy  w książkach życie toczą 
Czy  już wiecie o czym mowa
Tak to nasza biblioteka nowa !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Tuż przy rzece Warcie, zalew się znajduje
Jest tu klub wędkarzy 
Gdzie każdy o rybkach marzy 
A to pewnie stąd się bierze, 
Że najsmaczniejsze są one w plenerze 

Płynie Wisła, płynie …
Nieee, to nasza Warta ukochana
Bioróżnorodność jest jej wielka, 
bogata i przepiękna
Zwierzęta żyją tu beztrosko, leniwie i bosko
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A kto to taki????
Klekot przyleciał z nami 
W Ojcowskim Parku już znany
I przez nas ukochany
Idąc nad rzekę po drodze zobaczysz jego mieszkanie 
A jak będziesz miał szczęście  to także w nim lądowanie

Autorzy:
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