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Czechów - Gartatowice - Sędziejowice - Śladków Duży - Chmielnik - Zwierzyniec 
 
Udział w dzisiejszych marszach każdemu zaszczytem, 
a celem Chmielnik, od wschodu z Drugni z Bogusią, 
a od zachodu aż z Czechowa z Ziemowitem, 
koszulki z logo AZS - u wszystkich kuszą. 
 

Sprawdzony Pan Wojtek zabezpiecza podwodę, 
przemiana pogody każe pozbyć się płaszczy, 
chłoniemy po opadach przyrody urodę, 
lasów dziś mało, na asfaltach w słońca paszczy. 

 
O eks-Kasztelanii Czechowskiej mało kto wie1, 
wita nas tu na wstępie gęganie radosne, 
linia kolejowa Kielce - Busko w wąwozie, 
żołnierze szwedzcy w Gartatowicach pod kopcem2. 
 

Dużo chat z rozkładającego się pińczaka, 
obskurne, zaniedbane niektóre zagrody, 
Ostoja Stawiany z gipsami, śmieci w krzakach3, 
dochodzące kumkanie żab z obu stron drogi. 

 
W Sędziejowicach odpoczynek pod kościołem4, 
ten niedostępny, przystrojony na komunie, 
pomniki Panny Marii, Józefa - z fasonem, 
nowoczesna plebania, stara chyba runie ?! 
 

Lampy uliczne w biały dzień świecące w wiosce, 
jaskółki krążące w rejonie zabudowań, 
o świeży wychów kaczek, gęsiąt - kogut w trosce, 
dwa smutne bociany i Beata Szydłowa5. 

 
W brzezince przed Śladkowem dogodne sikanie, 
przed starym dworem głaz pamięci Piłsudskiego6, 
w perspektywie obiektu restaurowanie, 
potrzeba zarządcy poparcia społecznego. 
 

W parku dworskim postój za zgodą właściciela, 
przekąska, herbatka, kawka, woda - z plecaków, 
czas pomału traktem do Chmielnika docierać, 
w towarzystwie głosów ptasich, zapachów kwiatów. 

 
Ciut oddechu w murach Świętej Trójcy Chmielnika7,  
opiekun otwiera drzwi, przybliża historię, 
zdjęcie na tle kościółka, zmęczenie wnet znika, 
od ronda ku Rynkowi zupełnie spokojnie. 
 
Przy fontannie z kulą z drugą grupą spotkanie, 



wzmocnienie chłodnymi, smakowymi lodami, 
okupowanie ławek, bezpłatne sikanie, 
kościół parafialny znowu zablokowany8.  
 

Krótki wykład Bogusi o historii miasta, 
o prawach miejskich, o kościele, synagodze, 
o Żydach tutejszych, ich pamięć nie wygasła, 
o przepysznej gąsce, która zawsze tu w modzie. 

 
Na koniec we wnętrzach Świętokrzyskiego Sztetlu9, 
z zamówionym przewodnikiem z uprawnieniami, 
obejrzenie świątyni, całego obiektu, 
naładowanie się od bimy promieniami. 
 

Podsumowanie złazu w Zwierzyńcu z ogniskiem, 
na terenach Nadleśnictwa - „Zielona Szkoła”, 
chleb, pieczone kiełbaski, przyprawy im bliskie, 
piwa, nalewki, ciasta, solistka Jagoda. 

 
Niezwykle pomocne Andrzejowe śpiewniki, 
gitara solistki pobudza do śpiewania, 
głośne rytmy odstraszają mrówki, korniki, 
organizatorom złazu podziękowania. 
 

Wiwat Uczelniany AZS, AKTK, 
kierowca Wojtek, Dziunia, Ziemowit, Jagoda, 
Klub Wasz wielu sympatyków przyciąga, brata, 
z Wami na Świętokrzyskich Szlakach - top przygoda !!! 

 
 
 
Kielce, 29.05.2019 

Stanisław Janusz Komorowski – „ROCH” 
Przewodnik Świętokrzyski PTTK 

 
 
Przypisy: 
1. Istniała w Czechowie w okresie XII - XIV wiek. 
2. Pod usypanym kopcem - kurhanem z krzyżem obok obecnego kościoła św. Floriana z roku 
    1984/87 zwłoki ~ 3 tysięcy żołnierzy poległych w bitwie pod Kliszowem - 19.07.1702. 
3. Obszar Natura 2000, Ostoja Stawiany, skały gipsowe, ostańce, wyrobiska kopalniane.  
4. Kościół p.w. Świętego Jakuba Apostoła, I-y drewniany z XIV, obecny murowany z XV 
    po kilku przebudowach, wielokrotnie niszczony (Tatarzy, Litwini, Szwedzi), zabytkowa 
    popadająca w ruinę plebania. 
5. Pani Premier na plakacie na siatce, naprzeciw gniazda bocianiego na słupie elektrycznym. 
6. Pałac z 1680, zabudowania i park podworski, całość wymagająca natychmiastowej rewita-  
    lizacji, obecnie w rękach prywatnych, przed głaz pamięci przebywającego tu przywódcy 
    legionowego Józefa Piłsudskiego w dniu 12/13.05.1915. 
7. I-y kościół Chmielnika (Przededworze), 1348/54, biskup Bodzanta, przebudowa XVI, 
    zachowane do dziś prezbiterium z 1548/72. 
8. Kościół parafialny w centrum p. w. Niepokalanego Poczęcia NMP, 1730/83, Jerzy Marcin 
    Ożarowski, A. i E. Moszczyńscy, z powodu komunii uniemożliwione zwiedzenie obiektu. 
9. Synagoga z 1633/38, 1941 getto, zagłada Żydów w Treblince, 2013 po remoncie, obiekt 
    pamięci, „Świętokrzyski Sztetl” = Mała Ojczyzna, z resztką cmentarza, „Domem Cienia”. 


