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Przy Krzysztofie starzy bywalcy, nowe twarze, 
biały autobus wypełniony po brzegi, 
Orzechówka siekier na pewno nie pokaże,  (nie udało się uzgodnić z właścicielem 
skrócone będą dziś planowane przebiegi.  wejścia do Muzeum Siekier) 
 
W Łącznej dołącza do grupy Robert - miejscowy, 
zna wszystkie zakamarki, historie, legendy, 
wieżyczki zdobiące dach, piaskowiec triasowy,  (kościół p.w. św. Apostołów Szymona 
patronom kościoła oddawana cześć, względy.  i Judy Tadeusza, konsekracja 1936) 
 
Tablica konsekracyjna pod Okiem Bożym, 
apostołowie w odnowionych ściennych freskach,  
obok cmentarz na zboczu, jest gdzie kości złożyć, 
wcześniej pięknie jeszcze tutaj pożyć, pomieszkać. 
 
Głośna od dawna magistrala kolejowa,   (połączenie Dęblin/Warszawa - Dąbrowa 
miejsce odwetu Ponurego za Michniowian,  Górnicza, 1883/84) 
pamięć tamtych dni trzeba stale konserwować, (po wymordowaniu ~100  mieszkańców 
chociaż nikt nie przywróci ofiarom już zdrowia.  12.07.1943, Ponury napada w Łącznej na 
        pociąg z Niemcami, ofiar ~60, 13.07.1943 
        całkowite spalenie wioski i reszty ludzi, 
        razem 204 ofiary terroru niemieckiego) 
Lekka wspinaczka grupy wzdłuż sioła Podłazie, 
w oddali wieża Don Orione w Ostojowie,  (kościół p.w. Bł. Don Orione, 1988/92) 
w kierunku na Wzdół polna droga, błota mazie, 
od dołu wyraźnie upaćkany rajdowiec. 
 
Dorodne pomniki przyrody - trzy modrzewie, 
między nimi przydrożna kapliczka Wojkowskich, (z widoczną datą postawienia - 1881) 
we Wzdole widać żyje się lepiej, niż drzewiej, 
wille, ogródki, sklepy, nastrój prawie boski. 
 
Straż Pożarna jak zwykle - w pogotowiu, czujna, 
pod pieczą sprawdzonego w tej branży Floriana, 
w remizie zaś z niemieckiego działa kolumna, 
do podtrzymywania stropu zamontowana. 
 
Piękny, stary maryjny kościół Wniebowzięcia,  (obecny kościół 1687, Bernard Servalli, 
wielkie schody wejściowe ku murom na górze,  na miejscu drewnianego 1346, schody 
krucyfiks w poziomie, wielu - nie do pojęcia,           kamienne 1942, 56 stopni, 6 m szerokości) 
łuki tęczowe przy prezbiterium i chórze. 
 
Łaskami słynąca Matka Boska Szkaplerzna, 
w bocznej z wotami dobudowanej kaplicy, 
drewnianego różańca konstrukcja potężna, 
niejedno ścięte drzewo cienia nie użyczy.  (widoczne szerokie pniaki po lipach 
        w obrębie murów kościoła) 



Kolejny etap rajdu ku świętej Barbarze,   (kapliczka św. Barbary, poł. XIX, 
z odkrytego wzniesienia wspaniałe widoki,  wzniesiona przez górników z Siekierna, 
Łysogóry z dalekim Świętym Krzyżem w darze, w środku kamienny posąg patronki) 
najbliższego Pasma Klonowskiego uroki. 
 
Pod wiatą przy Barbarze krótki odpoczynek, 
silny wiatr AKTK-owcom przecież niegroźny, 
wspomnień i legend związanych z patronką krzynę, 
wierność Ojczyźnie składali tu prości, możni. 
 
Jesteśmy na Szlaku Partyzanckich Bojówek,  (obok kapliczki kamienny obelisk) 
tutaj działał Ponury, zaczynał Barabasz, 
po krótkim przejściu wspinamy się znowu w górę, 
nadmiar liści trochę bezpieczeństwu zagraża. 
 
Przyciągają odsłonięcia skalne na szczycie, 
rezerwat „Kamień Michniowski” naszą perełką,  (rezerwat leśny im. Jana Gajzlera, 1978, 
partyzanci tutaj znajdowali ukrycie,   10,5 ha, Sieradowicki Park Krajobrazowy  
dziś pamiątkowe zdjęcia, nagrania kamerką.  (Kamień Michniowski, szczyt 435 m. wys., 
             najwyższy w Paśmie Sieradowickim) 
       
Jest w końcu zbroczony krwią Michniów muzealny, 
co martyrologię Wsi Polskiej ukazuje,   (zmodernizowane obiekty 2014/15, 
dla przyszłych pokoleń zabytek unikalny,  w których zdeponowane będą pamiątki 
do zaniechania walk, wojen mobilizuje. martyrologii ~ 2500 wsi polskich podczas II 

wojny światowej) 
Pacyfikacji wsi polskiej masz tu dowody, 
listę żywcem spalonych mieszkańców Michniowa, 
matkę z konającym żołnierzem, synem młodym, (pomnik Piety Michniowskiej  
pamiątki, które potomnym trzeba zachować.  Wacława Staweckiego, 1993) 
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