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CZARNCA, 13.02.2021 
 
Chociaż zima tęga, śnieg prószy, mrozik trzyma, 
i koronawirus ciągle nie ujarzmiony, 
rusza pomału AKTK-owska maszyna, 
najpierw w Świętokrzyskie, a później w inne strony. 
 

Nad zachowaniem środków ochrony Piotr czuwa, 
DDM przestrzegane, nawet przy wzmacnianiu,  1. 
dziś Ziemia Włoszczowska, wiedzie Wojtek, jej sługa, 
czy podołamy turystycznemu wyzwaniu ? 

 
W kolejowej Czarncy jest grupa z Pendolino, 
meldują się także szosowcy autami, 
czas powitania po długiej przerwie upłynął, 
i naprzód przez śnieg, Wojtek na czele, my za nim. 
 

Białe płatki, wietrzyk - dodają animuszu, 
w opłotkach wioski wita nas psów ujadanie, 
spacer gęsiego, rozmowy trudne dla uszu. 
przed Świętym Florianem wykład, fleszy błyskanie2. 

 
Obszernie o sylwetce słynnego hetmana, 
o trudach walk z wrogami, potrójnym pochówku3, 
białe Arboretum odstrasza od zwiedzania4, 
w szkole się ogrzejemy, należy się zdrówku!5 

 
Centrum Edukacji i Kultury otwarte, 
dwie panie oprowadzają nas po Muzeum, 
Ela niczym Zosia Czarniecka – nieodparcie6, 
koń przy śmierci hetmana - zbiorów apogeum. 

 
Grupowe ujęcie pod pomnikiem patrona7, 
żegnaj hetmanie, w śniegu kierunek na Klekot8, 
w tunelu „Sto latek” jak światło gna w przestworza, 
Bogusiu, Walentyno - niech Wam kapie mleko ! 
 

Roch nie trzyma tempa, w dodatku wciąż notuje, 
pokryty lodem zbiornik wodny bez wędkarzy, 
turystów, których tu zwykle mrowie - brakuje, 
wreszcie wiata z ławami, przerwa co się marzy.   

 
Wnet śniadanie rajdowe w porze obiadowej, 
ci co mają, pieką na kominku kiełbaski, 
pyszne, wyszukane nalewki owocowe, 
kanapki, ciasteczka, precle, herbatki, kawki. 
 

Najbliższy zarys turystycznych akcji - Krzyśka, 
brawa dla szefa dzisiejszej wyprawy - Wojtka, 
przyjęcie fanki Tamary do towarzystwa, 
Rocha - świąteczne limeryki, zamiast torta9. 

 



Toasty dla Wali, Bogusi, Wojtka, Krzysia, 
„Sto latek” w eter leci pod ściętym Klekotem, 
Magda z nagrodą, nowym plecakiem - od dzisiaj10, 
koniec przerwy, ziąb, do Żelisławic z tupotem. 
 

Cztery kilometry musimy wziąć w godzinę, 
wiatr, zimno, pokrywa śnieżna utrudnia spacer, 
niektórzy piechurzy denerwują się krzynę ... 
Zdążyli wszyscy! Pociąg nadjeżdża ! Owacje ! 

 
Część do aut w Czarncy, pozostali na Kielce. 
Super wypad szlakiem Hetmana Czarnieckiego. 
Wszyscy uczestnicy zadowoleni wielce ! 
Oby tylko zgnieść tego wirusa chińskiego ! 
 
 
 
Kielce, 15.02.2021 
 

Stanisław Janusz Komorowski „Roch” 
Przewodnik Świętokrzyski PTTK i członek AKTK 

 
Przypisy : 

1. DDM - dystans, dezynfekcja, maseczki. 

2. Kościół św. Floriana, 1-y drewniany 1184, obecny fundacji Stefana Czarnieckiego, dziedzica 
okolicznych dóbr, 1640/59. Walczył z Kozakami, Rosjanami, ze Szwedami, hetman od 1665, w tym 
samym roku umiera po postrzale pod Stawiszczami na Ukrainie.  

3. Uroczystości pogrzebowe , 1665 w Warszawie, pochówek w podziemiach kościoła w Czarncy, tablica 
epitafijna 1907,sarkofag w prezbiterium, 1937. Wszystkie uroczystości w obecności władz 
państwowych i kościelnych oraz społeczeństwa. 

4. Park-Arboretum na miejscu dawnych obiektów dworskich, staraniem inż. Mariana Chudzińskiego, 
tworzony w latach 1961/66, ~ 300 gatunków drzew i krzewów, w tym 70 egzotycznych, z 5-ciu 
kontyngentów świata. W Parku pomnik Hetmana z 1966 roku,na 1000-lecie Państwa Polskiego. 

5. Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego, wybudowana w latach 1935/47. 

6. Nasza koleżanka przy postaci żony Czarnieckiego Zofii, niczym sobowtór. 

7. Przed budynkiem szkoły pomnik jej patrona, dłuta prof. Mariana Koniecznego z 1999, w 400-lecie jego 
urodzin, przy nim okolicznościowe zdjęcia. 

8. Zbiornik wodny Klekot, na rozlewiskach Jeżówki, 23 ha, średnia głębokość ~ 2m, Ośrodek Sportu i 
Rekreacji Włoszczowa, dzierżawa dla Włoszczowskiego Towarzystwa Wędkarskiego, połów ryb, 
kąpielisko, sport wodny, od 2019 wiaty, grillowanie. 

9. Z okazji Walentynek, dwa okolicznościowe zestawy limeryków dla naszych koleżanek z grupy AKTK - 
owskiej, Bogusi i Walentynie, w załączeniu. 

10. Najmłodsza koleżanka grupy Magda otrzymuje za aktywne uczestniczenie w pracach klubu od 
kierownika rajdu Wojtka turystyczny plecak. 


