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Podzamcze Chęcińskie – Starochęciny – Lipowica – Radkowice – Brzeziny 
 
Dziś początek w obiekcie Starostów Chęcińskich, 
„Salve hospites” - powitanie jak przed laty, 
Wit oprowadza iście w sposób starościński, 
zwiedzamy odnowione niedawno komnaty1. 
 

Ba! Kobiety mogą nawet usiąść w fotelach, 
dywany pozwalają pokonywać schody, 
piękny widok stąd na ogród się rozpościera, 
wnętrzom zaś nie brakuje wiekowej urody. 

 
Zwiedzającym bliżej do Wiktorii Wiedeńskiej, 
i do rodzinnych ciekawostek z życia króla2, 
z obrazów bijące porzekadła najczęstsze, 
najznamienitszych postaci polskich postura3. 
 

Na zewnątrz  ogrodowe „Cztery Pory Roku”, 
jak odwzorowane z plafonów Wilanowa, 
dostojna Brama Wiktorii Wiedeńskiej z boku4, 
Centrum Leonarda da Vinci zabudowa5.  

 
Stojąc pod lipami: Janem i Marysieńką, 
widzisz dawniej tętniący Zespół Szkół Rolniczych6, 
Bank Komórek Macierzystych dziś sprawą wielką, 
Aleja Lipowa zaś dogorywa, milczy. 
 

Spacer pod wyjazdówką z Kielc, Starochęciny, 
grupa turystów zasiada w kościelnych ławach7, 
unikatowe wnętrza, roślinne motywy, 
bordo, złoto bijące z głównego ołtarza. 
 

Ołtarze boczne w odcieniu ciemnej zieleni, 
czterej ewangeliści, ojcowie kościoła 
w środkowej kopule, co latarnią się mieni, 
dwie dzwonnice, skąd pogłos dzwonów na mszę woła. 

 
Kościół po remoncie, najstarszy w okolicy, 
święty Stanisław, biskup męczennik patronem, 
z obrazu święta Barbara gwarkom łask życzy, 
opuszczamy ten piękny zabytek z pokłonem. 
 

Przy panujących już ciemnościach marsz do przodu, 
wielce zadowoleni młodzi uczestnicy, 
w rejonie Lipowicy więcej samochodów, 
na stacji w Radkowicach na lunch każdy liczy8. 

 
Na trasie Chęciny - Morawica ruch wartki, 
Brzeziny zdobywamy bokiem przez ciemny las, 
niebezpieczne podłoże, możliwe upadki, 
podręczne latarki w takich warunkach w sam raz. 



Stop w lesie pod Brzezinami w świetle latarek, 
Brzeziny wciąż jeszcze za górą, niewidoczne, 
Roch coś dzisiaj nie w formie, wyraźnie odstaje, 
pomagają mu Ela z Bogusią niezwłocznie. 
 

Nowobogackie domy na plebańskich polach, 
niczym w bieli kościół Wszystkich Świętych naprzeciw9, 
dla księdza proboszcza, niestety późna pora, 
Ania niezawodna, wykładem nas oświeci. 

 
Zabytkowe wnętrza, dzwonnica, relikwiarze10,  
z pierwszego kościoła krucyfiks i chrzcielnica, 
bogate w rzeźby, główny i boczne ołtarze, 
nowa polichromia, błyszczące ścian oblicza. 
 

Zmęczonym AKTK-owcom gminnej świetlicy 
Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin użycza11, 
gorący żurek z kotła najbardziej się liczy, 
na słowa pochwały zasługuje Monika. 

 
Gwar przy stołach coraz większy, nalewek zapach, 
niektórzy uzupełniają stemple w książeczkach ... 
Wiwat zebranym! Organizatorom! Sto lat! 
Andrzej i Roch – chorzy, eliksirów ni deczka. 
 

Na sali wreszcie pieczone, pyszne kiełbaski, 
zaczyna swój repertuar z gitarą Jacek, 
nareszcie i zespołowego śpiewu blaski, 
„O Ela straciłaś przyjaciela” – ktoś płacze. 

 
Naraz niespodzianka. Grajek z dużą harmonią! 
Dystansuje w try miga zapiewania Jacka, 
„Gdybym miał gitarę” – wyśpiewuje z ironią ... 
Gra akordeonisty – przemożna atrakcja. 
 

AKTK-owcy w ruchu, kółeczka, wężyki, 
oklaski doświadczonemu z Brzezin soliście, 
tańce, śpiewy na sali, donośne okrzyki, 
pożegnanie grajka niezwykle uroczyste. 

 
Jacek zaczyna teraz głośniej, a z nim sala. 
„Lato było jakieś szare”, „A ty się nie bój”, 
impreza Andrzejkowa energię wyzwala, 
śpiewamy już wszyscy jeden za drugim przebój. 
 

Wiwat Andrzejom, Andrzejkowym przewodnikom! 
Organizatorom i uczestnikom rajdu! 
Dzięki pewnym i niezawodnym przewoźnikom! 
Kontynuacji na przyszłość takich standardów! 

 
Kielce, 30.11.2019 

Stanisław Janusz Komorowski „Roch” 
Przewodnik Świętokrzyski PTTK 

 



Przypisy : 

1. Pierwszy dwór starościński, 1638/57, starosta Jan Klemens Branicki + 1657, rozbudowa za starosty 
Stefana Bidzińskiego + 1704, barokowy Ogród Włoski, Brama Wjazdowa – Łuk Triumfalny. Renowacja 
obiektów 2010/12. 

2. Król Jan III Sobieski (1674-1696), zwycięzca spod Wiednia 1683. 

3. m.in.: Jerzy Ossoliński, herbu Topór, 1595-1650, Stefan Czarniecki, herbu Łodzia, 1599-1665, Jan 
Heweliusz (1611-1687).  

4. Bramę Wiktorii Wiedeńskiej, na cześć króla Jana III Sobieskiego wystawił starosta Stefan Bidziński 
(1630-1704), także uczestnik bitwy pod Wiedniem, obok barokowy Ogród Włoski z czterema figurami Pór 
Roku z marmuru kararyjskiego. 

5. Centrum Naukowe Leonarda da Vinci, otwarcie 2014 (wystawy, zajęcia interaktywne). 

6. Zespól Szkół Rolniczych od 1923, obecnie Ośrodek Wychowawczy, obok Centrum Biobanku (krew 
pępowinowa, komórki macierzyste), od 2014 oraz klinika leczenia bezpłodności GAMETA, od 2015. 

7. I-y kościół ~ 1280, Mikołaj Sieciesławowicz, obecny kościół Starosta Chęciński Stefan Bidziński, 
1680/1718, arch. Tylman z Gameren, 1844/49, 1908 odnawiany, lata 70-te XX kolejne remonty, 
erygowanie parafii 1986, wcześniej Chęciny, bp Stanisław Szymecki. 

8. Stacja kolejowa na trasie Warszawa - Kraków, pierwotnie Dęblin - Dąbrowa Górnicza od 1885. 

9. Kościół p.w. Wszystkich Świętych w Brzezinach, najpierw drewniany 1423/55, erygowanie parafii 1440, 
bp Zbigniew Oleśnicki, 1640/46 nieduży murowany, od 1729 pod administracją Seminarium Duchownego 
w Kielcach, po 1870 rozbudowa kościoła,1956/66 prace remontowe, 2009/10 prace renowacyjne. 

10. Relikwii w kościele jest podobno 73, m. in. Ojca Pio, Hiacynty i Franciszka, św. Szarbela z Libanu, bł. ks. 
Jerzego Popiełuszki. 

11. Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola, od 2008, dysponujące świetlicą gminną użyczyło jej AKTK 
na zorganizowanie spotkania zamykającego Rajd Andrzejkowy. 


