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OPOWIEŚCI O POWSTANIU NAZW NASZYCH MIEJSCOWOŚCI
Opowieść o tym, skąd się wzięła nazwa Ciemne
Dawno, dawno temu w wiosce porośniętej gęstym,
ciemny m lasem, osiedliło się kilka rodzin. Byli to ludzie
dobrzy i p racowici. Miejscowość ta nie miała nazwy. M ieszkańcy ze względu na ciemność jaka panowała
we wsi postanowili nazwać ją Ciemne.
Mieszkańcy na początku n ie mogli przy zwyczaić się
do nazwy, ponieważ ko jarzyła się im ze strachem panującym
po ciemku.
Jednak po latach do miejscowości Ciemne zaczęło
przybywać coraz więcej rodzin. Nazwa Ciemne n ie została
zmieniona i pozostała na mapie Polski do dziś.
Piotr Gołęb iewski

Jak powstało Ciemne
Dawno temu pewien myśliwy Kacper wybrał się na
polowanie. W lesie zabłąd ził. Tułał się ju ż kilka dni i s zukał
drogi powrotnej.
Pewnego dnia w ciemny m, porośniętym zaroślami
lesie, zauważył piękną dziewczynę Rozalkę zbierającą maliny. Ona też się zgubiła. Wyszła na spacer i pobiegła za sarenką. Ży wiła się owocami leśnymi. Tak teraz myśliwy Kacper i Ro zalka s zukali wy jścia z ponurego lasu, ale to nie było
łatwe. We dwoje było raźniej.
Pewnego dnia zau ważyli sarenkę, która patrzyła
na nich. Gdy zaczęli iść w jej stronę ona oddalała się. Myśliwy złapał dziewczynę za rękę i pobiegli za sarenką. Okazało
się, że zwierząt ko pokazało im d rogę jak wy jść z ciemnego
lasu. Ukazał się im pałac. To dziewczyna w nim mieszkała.
Wtedy Kacper zro zu miał, że Rozalka była księżniczką.
Dziewczyna zabrała go do pałacu i przedstawiła rodzico m.
Król i królo wa byli bard zo szczęśliwi z powrotu córki. Zgodzili się, żeby księżn iczka Ro zalka poślubiła myśliwego
Kacpra.
W miejscu, gdzie się spotkali, kró l w prezencie
ślubnym rozkazał wybudować im gród, który nazwali Ciemne, od miejsca, w który m ów gród się znajdował, bo tam
było bardzo ciemno.
Bartek Rembelski

Legenda o pows taniu wsi Cegielnia
Dawno temu na terenie d zisiejszego osiedla
Cegielnia mies zkał książę Rydgier Pryszczaty. Miał on
wielki, potężny zamek. W swych piwn icach miał skarby.
Rydgier był bardzo chciwy m księciem. Swy mi bogactwami nie chciał się dzielić.
Pewnego razu na spacerze w lesie u jrzał p iękną
dziewczynę. Gryzelda była p iękna i mądra. Książę zażądałby wyszła za niego za mąż. Gryzelda nie kochała
księcia, ale powied ziała, że będzie jego żoną pod warunkiem, że ro zda swoje bogactwa biednym. Książę się zgodził lecz po weselu zatrzy mał wszystko dla siebie. Gryzelda bardzo się zezłościła i zburzyła zamek. Po zamku
został tylko stos cegieł.
I tak powstała Cegielnia. Księcia zaś Gryzelda
zamieniła w łosia. Po d ziś dzień księcia- łosia mo żna
spotkać w pobliskim lesie i podobno mo żna go poznać
po złoty m łańcuszku na szyi. Bogactwa księcia nadal są
ukryte głęboko pod ziemią na osiedlu Cegielnia.
Ola Olęcka

Legenda o Ciemnem
Dawno, dawno temu pięciu rycerzy podróżo wało po świecie. Nagle na swojej drod ze napotkali d ziwny
las. Mieszkańcy osady ostrzegali, żeby tam nie wchodzili, bo mogą zabłądzić, a nawet zginąć, ale rycerze n ie
posłuchali. Odważn ie weszli do ciemnego lasu. Przestraszyli się mgły, odgłosów zwierząt i zaczęli uciekać.
Zmęczen i i wyczerpani zasnęli na mchu. Na drugi dzień
obudził się jeden rycerz i powied ział:
- Gd zie jesteście moi bracia?
Ale wo kół panowała cisza, nikt się n ie odezwał.
Nie wiado mo co się stało z po zostałymi rycerzami. Może
udało się im wydostać z lasu?
Być mo że samotny rycerz b łądzi do dziś w naszych lasach?
Na pamiątkę tej historii mieszkańcy nazwali
osadę, w której zag inęli rycerze - Ciemne.
Szy mon Gruczek

O powstaniu Ciemneg o
Kilka wieków temu w małej wsi gd zieś w Po lsce, ży ła babcia
stara, której było Gienia.
Miała ona chatę piękną i d rewnianą, wręcz by m powiedział nawet i zadbaną.
Gdy p ięknego ranka wywieszała pranie, zobaczył ją sąsiad i zaczął gadanie.
Lecz tą opowieścią bardzo się wzruszyła, zawołała wnuczkę i ją
przytuliła.
Jak ją przytulała, po pewny m czasie na nieb ie ciemna ch mura
powstała, a wnuczka zawołała:
- Babciu, babciu! Żeby nasza wioska tak się nazywała.
W tym samy m mo mencie z chaty wyszedł d ziadek. Spojrzał na
niebo, zobaczy ł przypadek.
W tej oto legendzie wszyscy dumni byli. I z tego zdarzenia nazwę Ciemne zostawili.
Od tamtego czasu nazwa wioski Ciemne się n ie zmienia.
Eryk Kró likowski

Skąd się wzięło źródełko w Ciemnem
Teren mojej miejscowości zamieszkiwały kiedyś małe
smerfy.
Pewnego dnia wpadły na po mysł, żeby poczarować,
ponieważ znalazły zakopaną książeczkę w lisiej norze. By ł tam
przepis na zrobienie zupy z kaczych piór. By ły też smo ki, krokodyle i dinozaury. Smerfy n ie wied ziały od czego zacząć, zdecydowały się na zupę, żeby zacząć musiały najpierw zebrać potrzebne rzeczy, czyli: kocioł i chochlę, reszta miała się wyczarować. Gdy s merfy zebrały potrzebne rzeczy i zaczęły już gotować,
wszystko im się wy lało. Dzięki temu powstała d ziu ra w ziemi.
Od tamtego mo mentu mamy źródło wody w naszej miejscowości. Z tego powodu Ciemne stało się popularne.
Kuba Tucin

O mojej miejscowości, w której mieszkam
Ciemne jest to mała miejscowość, w której mieszkam i
uczęszczam do szko ły im. Janiny Januszewskiej.
Nazwa mo jej miejscowości pochodzi od nazwiska Księcia Ciemińskiego.
Radek Zdziennicki

Legenda o pows taniu Radzymi na
Dawno temu było sobie królestwo, który m rządził
król Jakub z żoną i piękną córką Anną.
Wszystko było dobrze do czasu, aż zła wied źma z
zazdrości o urodę księżniczki, rzuciła na nią klątwę.
Księżn iczka Anna od tej pory nic nie wid ziała i nie słyszała. Kró l sprowadził na dwór wielu mędrców, ale żadnemu nie udało się pomóc. Wtedy król Jakub ogłosił, że
ten kto zdoła u leczyć jego córkę, dostanie ją za żonę.
Wieli ś miałków próbowało ale żaden nie pomógł.
A ż pewnego dnia podczas codziennego spaceru,
który księżniczka odbywał ze swo ją służką
po pobliskim lesie, spotkały młodzieńca o imieniu Radzimir. Gdy ten spojrzał na księżn iczkę i wy mówił jej
imię, klątwa zn ikła. Anna znowu zobaczyła i usłyszała
świat otaczający ją dookoła.
Król z wd zięczności wyprawił młodzieńcowi i
córce piękne wesele. W prezencie dał im pobliską osadę,
którą nazwał na cześć imienia wybawcy jego córki- Radzy min.
Od tej pory w osadzie Radzy min przybywało coraz więcej mieszkańców i szybko się ro zwijała. I tak
zostało aż do d ziś.
Jakub Matera

