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KOZŁÓW - LUDYNIA - GRUSZCZYN - KRASOCIN 

 
Akademicy zebrani na trasie, komplet. 
Kozłowski kościół Narodzenia na początek1,   
najciekawszy najstarszego tryptyku wątek. 
Czyż z zamku chęcińskiego ? Domniemanie wątłe2. 
 

Księdzu się spieszy, błyskają flesze, pytań brak. 
W kierunku Ludyni śnieżnym traktem grupa rwie, 
w ciszy silnik traktora, gdzieś w lesie głośno gra, 
jest i kierowca, leśnik, rolnik, złodziej - któż wie? 

 
Jesteśmy w okolicy nad rzeką Lipnicą3,  
mijane kapliczki leśne - skromne, ubogie, 
sarenki przyglądają się spacerowiczom, 
w stawach Ludyni plusk ryb i kaczki na wodzie. 
 

Dzięki gościnie właściciela zwiedzamy dwór4, 
okalający park, szesnastowieczny lamus,  
w okresie zniewolenia tu rodził się opór, 
wiele tu historycznych pamiątek, peanów5. 

 
We wnętrzach zwiedzanie ekspozycji, łyk kawy ... 
Ba! Nawet korzystanie z dworskiej toalety. 
Zamknięcia drzwi wymagają jeszcze poprawy. 
Ratujmy, jak pan Stanisław takie obiekty ! 
 

Żegnamy już Ludynię z historycznym dworem, 
za torami pól ornych czapa śnieżno-biała, 
Gruszczyn po kolejnym marszu staje otworem, 
z ruinami kościoła świętego Michała6. 

 
Historia obiektu poważnie zagmatwana, 
kościół, zbór, klasztor wśród lasów - wszystko możliwe, 
kresu dokonała ponoć szwedzka nawała, 
z ołtarzem polowym to miejsce ciągle żywe. 
 

Kolejny punkt wędrówki - Krasocin w rozpisce, 
autobus nas dowozi szybko na miejsce, 
szkoda wiatraka holenderskiego, dziś zgliszcze7, 
ksiądz od Doroty/Tekli otworzyć jej nie chce8. 

 
Obecna świątynia z jednym szczytem schodkowym, 
wybudowana w stylu przez rząd zalecanym, 
dzwonnica poza murem przy trakcie rządowym, 
Chrystus i Franciszek zewnątrz w drewnie spękany9. 
 

Wiatrak ma szansę być odrestaurowany, 
ponoć, jak władze samorządowe się zmienią, 
przez kilka lat nie robiono z nim nic... O Rany ! 
Zbyt skromniutki na renowację gminny pieniądz. 



Dla podtrzymania ducha - stado saren w polu, 
przy Włoszczowskim Centrum Kultury wnet ognisko10, 
z zachowaniem politechnicznego bon tonu, 
kiełbaska, keczup, płyny ... I do szczęścia blisko ! 
 

Krzysztof przedstawia zebranym nowych dwóch członków, 
Jacek wyciąga gitarę, rusza śpiewanie, 
piękna integracja od samego początku, 
zziębniętych wokół ogniska podrygiwanie. 

 
Wiwat organizatorzy, AKTK - owcy! 
Wiwat liczni jak zawsze - drodzy sympatycy! 
O jeszcze lepsze rajdy wspólnie się zatroszczmy! 
A z daleka od nas różnej maści krytycy! 
 
Kielce, 12.02.2018 r. 

Stanisław Janusz Komorowski „Roch” 
Przewodnik Świętokrzyski PTTK 

 
Przypisy: 

1. Kościół p.w. Narodzenia NMP, drewniany XIV, murowany 1515, przebudowa 1647/48, częściowy pożar 
kościoła 1927, późniejsza odbudowa. 

2. W ołtarzu bocznym poliptyk św. Mikołaja, podobno z kaplicy 10 Tysięcy Świętych Rycerzy Męczenników 
z kaplicy zamkowej w Chęcinach. Tryptyk zamykany, z ruchomymi kolumienkami. 

3. Dopływ Białej Nidy, Michał go odczytał ze swojej mapy komórkowej. 

4. XVIII-wieczny dwór, otaczający go 4 ha park, w tym 1,5 ha lustro wody, XVI lamus, zbór ariański, po 
wypędzeniu Arian w 1658 r. - spichlerz dworski, dwór był ostoją dla Kościuszki w 1794 r. i Powstańców 
Styczniowych w 1863/64, w latach 90-ych XX nagrywano tu sceny do Syzyfowych Prac, a w 2000 do 
Przedwiośnia, od 1998 prywatny właściciel dokonujący renowacji obiektów i opiekujący się zbiorami. 

5. Wystawy, ekspozycje, unikaty książkowe, regulaminy legionowe, ukazy carskie, listy, rachunki, 
czasopisma, mapy od czasów Insurekcji Kościuszkowskiej przez Powstanie Styczniowe do Legionów 
Piłsudskiego. 

6. Kościół św. Michała na Górze św. Michał w Paśmie Przedborsko-Małogoskim - 332 m. Murowany w poł. 
XVI, drewniany mógł istnieć wcześniej, w okresie reformacji zbór protestancki, zniszczony przez 
Szwedów w 1655 i przez Niemców w II WŚ. 

7. Wiatrak typu holenderskiego, drewniany XIX, murowany 1920, do II WŚ produkcja mąki, przegrał 
konkurencję z młynami wodnymi i późniejszymi elektrycznymi. Zabytek- ruina. 

8. Pierwszy drewniany p.w. św. Doroty i św. Tekli - 1390, kolejny drewniany XVII, obecny murowany  
z 1856 r., wyposażenie ze starego kościoła. 

9. Chrystus w drewnie, św. Franciszek z ptakami w drewnie z 2013 r., obok kościoła na zewnątrz. 

10. Ognisko integracyjne, Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne we Włoszczowie. 


