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Politechniki Świętokrzyskiej  Pasmo Zbrzańskie 

Mimo wyjątkowo niesprzyjającej pogody aż 13 osób 
wybrało się na XIV przeZiMowy Złaz Politechniki, 
orgaznizowany przez nasz Klub PTTK. Całą sobotę padało  
z różną intensywnością. Ok. 21 km trasa prowadziła przez 
niewysokie Pasmo Zbrzańskie Gór Świętokrzyskich, 
położone na południe od Kielc.  

Wędrówka rozpoczęła się o godz. 8.30 w Dębskiej Woli 
w gminie Morawica. O dawnej historii tej miejscowości 
wiadomo jedynie, że w XIX w. przeniesiono tutaj dwór  
z Łukowej. Na niewielkim wzniesieniu w centrum wsi 
znajduje się kościółek MB Częstochowskiej – dawna kaplica 
z 1981 r. Tutejsza parafia została erygowana w 1996 r. Od 
1900 r. stała tutaj drewniana kaplica przeniesiona  
z Posłowic. Dalej pod lasem, na dawnym terenie dworskim, 
znajduje się Szkoła Podstawowa im. Jakuba Szelesta. Patron 
(1900-47) był miejscowym nauczycielem i niestrudzonym 
działaczem społecznym. Obecnie Dębska Wola słynie  
z wielu twórców oraz zespołów ludowych. Po drodze 
mijaliśmy 2 krzyże z luf czołgowych i armatnich. Za szkołą 
skręciliśmy w lewo w polną drogę, by wejść na porośniętą 
lasem Baranią Górę (318 m) – najwyższe wzniesienie 
Pasma Zbrzańskiego.  

Dalej poszliśmy prosto do Chmielowic (6 km), które  
w 1783 r. były własnością starosty kiszyńskiego Michała 
Bajera. W 1864 roku, na mocy dekretu cara Aleksandra II  
o uwłaszczeniu, wieś stała się własnością jej mieszkańców. 
W dawnym szlacheckim dworku Lenartowiczów, po II 
wojnie światowej mieściła się szkoła podstawowa.  

O godz. 10.20 dotarliśmy do wsi Łukowa (8,7), która już 
leży w gminie Chęciny. Ta miejscowość, pierwotnie zwana 
Łukowa Wola, wymieniona została po raz pierwszy w roku 
1330, jako należąca do parafii Kije, a potem od 1332 do 
nowo utworzonej parafii w Chomentowie. Wieś należała do 
Nagodziców-Jelitczyków z Mokrska. Pierwszy, drewniany 
kościół Nawiedzenia NMP ufundował tu w 1408 r. 
miejscowy dziedzic, kasztelan buski Klemens. Od roku 1508 

jako dziedzic występuje Jan Łukowski, a po jego śmierci pod 
koniec 3. dekady XVI stulecia, wieś odziedziczył syn Baltazar,  
- gorliwy kalwin. Kościół odebrano innowiercom dopiero  
w 1633 roku. Natomiast w roku 1748, podczas wizytacji 
biskupiej zapisano, że kościół jest już bardzo zniszczony. 
Budowy nowej świątyni podjęła się w 1753 r. ówczesna 
dziedziczka, Anna Szaniawska. Drugi drewniany kościół 
nosił wezwanie Pocieszenia Matki Bożej. Z tego kościoła 
pozostała m.in. chrzcielnica z marmuru chęcińskiego oraz 
ołtarze. Tymczasem biednieli proboszczowie, a wojny  
i przemarsze wojsk dopełniały ubóstwa. Po 1841 r. podjęto 
wysiłek generalnego remontu kościoła, jednak myślano  
o nowej świątyni. Po samobójczej śmierci Bierzyńskiego - 
dziedzica z Ostrowa, bezdzietna wdowa przekazała ponad 
15 tys. rubli na nowy kościół. Budowę ukończono w 1902 r.  

 
Kościół MB Królowej w Łukowej 
Obecny, eklektyczny kościół MB Królowej zbudowany jest 
na planie krzyża wg projektu Franciszka Kowalskiego. Łączy 
w sobie elementy romańskie (półokrągłe łuki) i gotyckie 

Szkoła Podstawowa (dawny dwór)w Siedlcach 



(sterczyny wieńczące fasadę kościoła). Z czasem stary, 
chylący się ku upadkowi drewniany kościółek, rozebrano. 
Po krótkim odpoczynku udaliśmy się w dalszą drogę, 
mijając miejscowy cmentarz. Cały czas padało. 

Tuż przed południem przywędrowaliśmy do wsi Siedlce 
(11,6), której nazwa ma oznaczać niewielką osadę. Według 
rejestru poborowego z 1508 r. wieś należała do, znanego już 
nam, Jana Łukowskiego. Na terenie wsi zachował się dwór, 
mieszczący obecnie szkołę. Jest to budynek w stylu klasy-
cystycznym, o dwóch kondygnacjach, wzniesiony na 
początku XX wieku. Od strony wschodniej dworu znajdował 
się ogród warzywny i park, całość ogrodzona była murem  
z kamienia. W południowo-wschodniej części wsi znajdują 
się pozostałości wapiennika. Zakład obejmował dwie 
kopalnie wapienia, duży kopułowy piec wapienniczy, 
kolejkę, parowozownię i stajnie. Produkowano tu wapno 
palone, kamień budowlany, marmur Biała Marianna. Po 
wojnie majątek przyłączono do zakładu w Wolicy. 

 
Dworzec kolejowy w Wolicy 

Prawie w samo południe dotarliśmy do Wolicy (13,5),  
o której pierwsza wzmianka pojawia się w 1508 r. Ta wieś 
również należała do włości Jana Łukowskiego. Wolica leży 
na lewym brzegu Czarnej Nidy. Dawniej z centrum wsi 
biegła droga na północ w stronę przeprawy przez Czarną 
Nidę i dalej przez Bobrzę (gdzie stał młyn Baranek)  
w kierunku Starochęcin. Duże zmiany w Wolicy wywołała 
budowa linii kolejowej w 1885 r. Powstały tutaj zakłady 
wapiennicze. Najbardziej okazałą budowlą jest murowany 
dworzec kolejowy z roku 1903. Przy dworcu stała też 
drewniana wieża ciśnień, która spłonęła w 2007 roku. Była 
zaprojektowana i wykonana równie starannie jak budynek 
dworca. Nad rzeką do dziś stoi młyn zbudowany ok. 1900 
roku. Jednak najbardziej reprezentacyjnym budynkiem była 
wolicka willa-pałacyk. Obiekt ten zbudował w roku 1910 
senator Joachim Hempel, właściciel Wolicy i Zakładów 
Wapienniczych. Willa jest pięknie położona na stoku 
wzgórza, jednak częste zmiany sposobu użytkowania  
w czasach powojennych, doprowadziły obiekt do ruiny. 
Przed pożarem w 1937 r. budynek miał jeszcze wieżę 
widokową, a cały teren otaczał założony w 1926 r. ogród. Na 
skraju Wolicy wznosi się kościół św. Maksymiliana Marii 
Kolbego, który zbudowano w latach 2006-14. Tutejszą 
parafię wydzielono w 1982 roku z parafii Sobków i Łukowa.  

Dalej w strugach deszczu podążyliśmy przez Tokarnię – 
Małą Wieś do drogi krajowej nr 7 (18 km). Tutaj też 
przekroczyliśmy most drogowy na Czarnej Nidzie.  

Kwadrans po g. 13. byliśmy w Podzamczu (21), którego 
dzieje sięgają połowy XVI wieku. Jednak ranga osady 
znacznie wzrosła z chwilą budowy dworu (pomiędzy 1602 
a 1617) przez Jana Branickiego, chęcińskiego starostę. 
Dotychczasowa siedziba starosty – chęciński zamek – nie 
była dość wygodna. Piętrowy dwór, frontem zwrócony ku 
północy zbudowano na terenie, gdzie już wcześniej istniał 

folwark. Budynek miał plan prostokąta, a do jego 
południowych narożników przylegały kwadratowe 
alkierze. Budynek ten w niezmienionym kształcie przetrwał 
aż do upadku Rzeczypospolitej. W XIX w. zamieniony został 
na spichlerz. W II połowie XVII w. Stefan Bidziński zbudował 
obok dworu Branickiego parterową oficynę oraz barokową 
bramę „triumfalną”, na cześć wiedeńskiej wiktorii Jana 
Sobieskiego. Rezydencję na początku XVIII w. przekształ-
cono w zespół folwarczny, który w tej formie przetrwał aż 
do lat 20. XX stulecia, kiedy Ministerstwo Rolnictwa 
przekazało teren i obiekty na potrzeby szkoły rolniczej.  

 
Dwór Starostów Chęcińskich w Podzamczu 
Wówczas parterową oficynę nadbudowano, a oba budynki 
połączono arkadowym łącznikiem. Dwór, wraz z otaczają-
cym go parkiem został nabyty pod koniec 2010 r. przez 
Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne, które 
przeprowadziło kompleksową rewitalizację. Całkiem 
niedawno, obok dworu, uruchomiono Centrum Nauki 
Leonardo da Vinci. Jest to drugi co do wielkości, po Centrum 
Nauki Kopernik w Warszawie, obiekt popularyzujący 
nowoczesną naukę przez zabawę. Zwiedziliśmy wystawę 
„Świat Leonarda da Vinci” przywiezioną z Mediolanu. 
Można tu obejrzeć trójwymiarowe modele projektów 
Leonarda (np. mechaniczny lew, paralotnia, statek wojenny) 
oraz zbudować wynalazki na interaktywnych stanowiskach. 
Trudno uwierzyć, że te wszystkie pomysły powstały w XV 
wieku. Po pamiątkowym zdjęciu wróciliśmy busem do Kielc 
o godz. 15.30. 

 
Mechaniczny lew w  Centrum Nauki Leonardo da Vinci  
w Podzamczu 

Dziękuję przemoczonym klubowiczom i sympatykom 
za udział z Złazie. Jestem pełen uznania. Zdjęcia jak 
zwykle na www.aktk.kielce.pttk.pl.  
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