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GIERCZYCE – KALISZANY – MIERZANOWICE – WOJCIECHOWICE – BIDZINY 
 
Gmina Wojciechowice gości Mikołajów, 
najpierw jak przystało wizyta u patrona,   (kościół św. Mikołaja Gierczyce – 1708r.) 
dwie ambony - ślad mierzanowickich zwyczajów? 
Czy ktoś o tym fakcie zgromadzonych przekona? 
 
Rzeźby wnętrz - typowy warsztat Polejowskiego, 
nieczynna dziś Łempickich kolatorska loża, 
w bocznym ołtarzu relikwie krzyża świętego, 
przy odkryciu zasuwy brzmi muzyka boża. 
 
Na cmentarzu kaplica dawnych właścicieli,  (kaplica grobowa Łempickich - 1900) 
piękne nagrobki z świętokrzyskiego wapienia,  (kunowski i janikowski) 
u choleryków nowiutki pomnik się bieli,   (XIX - wieczny cmentarz choleryczny) 
z różnych pól bitew ostatniego wieku ziemia.  (urna z ziemią z miejsc poległych w XX) 
 
Zagadka podwójnych Orłowin wyjaśniona, 
przed groźną biedą w Łagowskim tu wieś przenieśli, 
dziś największy niedostatek się w mig pokona, 
wędrujesz do celu, dokąd chcesz - jak głos pieśni. 
 
Ciemna jemioła triumfuje na drzew koronach, 
w obejściach przydrożnych rozłożysty liść juty, 
podworska aleja bukowa w Kaliszanach,   
ruiny budynków chłopskich, widok dość smutny. 
 
Dokoła urodzajne polessowe ziemie, 
drogi komunikacyjne w licznych wąwozach, 
na mierzanowickiej łące nas zaistnienie,  (badania archeologiczne w tym rejonie 
grupowe wszystkich zdjęcie, jak pośrodku morza. potwierdzają istnienie kultury mierzano- 
        wickiej w latach 2300 - 1700 p.n.e.) 
Zadziwiają obsiane, zaorane pola, 
pozostawione na nawóz łęty kapusty, 
jak żywe wciąż działki - marchwiana, cebulowa, 
dla dzikich zwierząt obszary hojnej rozpusty. 
 
Na rozdrożach mnogość kapliczek - w różnym stanie, (najstarsza z 1805) 
krucyfiksy, Matki Boskie - ich donatorzy, 
niektórych z nich dziewiętnastowieczne powstanie, 
z biegiem lat obumarcie, zniszczenie im grozi. 
 
Chwila odetchnienia w kościele Wojciechowic,  (kościół św. Wojciecha z 1362r.  
najstarszy murowany, zadbany w regionie,  z tablicą erekcyjną Wojsława) 
tablice zasłużonych Polsce, narodowi,   (m.in. gen. Franciszka Kamińskiego, 
kaplica Ligęzów, niegdyś możnych na tronie.  głównego dowódcy BCH ) 
 
Szkoda, że niewidoczne freski Wojciechowe,  (ślady dawnych fresków z życia św. 
Matka Boska pomalowana kiepską farbą,  Wojciecha na ścianach nawy) 
Domu Parafialnego niszczenie planowe, 



turyści i wycieczki mniej się tutaj garną. 
Wzmocnienie dla ciała - przy pomocy sołtysa,  (na placu Klubu Sportowego „Ester”) 
przygotowane ognisko, drewniane ławy, 
krótka satyra w wykonaniu Rocha dzisiaj, 
po łyczku nalewki, piwka, herbatki, kawy. 
 
Smaczne : kiełbaska na gorąco, chleb rumiany, 
Aśka z siekierą - atrybutem Mikołaja ? 
Przy ogniu, dymie - o zimnie zapominamy, 
dyskusyjkami potrafimy się upajać. 
 
Odwiedziny w Izbie Pamięci generała,   (w Szkole Podstawowej w Wojciechowicach 
Magda z Patrycją przedstawiają jego postać,  Izba Pamięci gen. Kamińskiego) 
zbiorami podekscytowana grupa cała, 
wśród swoich ziomków tutaj w pamięci pozostał. 
 
Wpis do księgi pamiątkowej, podziękowanie, 
zaproszenie do zwiedzania naszej stolicy,  (Kielc z Województwem Świętokrzyskim) 
przewodniki o Kielcach punktują rozstanie,  (autorstwa S.J. Komorowskiego „Rocha” 
gwarą przypomniany wiersz „Dawniej o Łysicy”. (autorka - poetka ludowa Maria Cedro-

Biskupowa z Wilkowa) 
Pogodne niebo, w dali widok Ożarowa, 
uprawne pola po obu stronach asfaltu, 
Spółdzielnia Mleczarska Bidzin do walk gotowa, (korzeniami z II RP, w czołówce w produkcji, 
jej krówki, to produkty najwyższych standardów. krówek, opróżniliśmy półki miejscowego 

sklepu) 
 
Jeszcze wizyta w murach Świętych Apostołów, (kościół św. Piotra i Pawła w Bidzinach, 
czerwień zachodzącego słońca jakże żywa,  I-y drewniany z 1326, obecny z 1720) 
z księdzem proboszczem wewnątrz rozmowa pospołu, 
a historia kościoła w Bidzinach nobliwa. 
 
Rzeźby Czterech Ewangelistów z symbolami, 
kunszt artystycznych aniołów Polejowskiego, 
pomnik Chrystusa z krzyżem przed świątynią mami, (z napisem : Błogosław nam Jezu w nowo 
dzwonią wciąż dzwony z okresu przedwojennego. rozpoczętym XX wieku, ukryte przed 

Niemcami w 1941 przez miejscowy ZWZ) 
O Mikołajach w Opatowskim głośno dzisiaj,   
cukierki rozdawali wszystkim napotkanym, 
przyjął się w zasięgu AKTK ten zwyczaj, 
Krzysiu takich działań więcej ! Cię popieramy ! 
 
Kielce, 7.12.2015 

Stanisław Janusz Komorowski „Roch”. 
Przewodnik Świętokrzyski PTTK 

 
 


