
V Rajd Zimowy (23.02.2013) 
Piotrkowice – Tarnoskała – Maleszowa – Brody – Lisów 

 
Terenowy Rajd, choć tkwi w zimie – Akademików, 
Zaszczycają wszędobylscy z klubu „Przygoda”, 
Roi się od starych i świeżych przewodników, 
Kobiet też siła, w sumie zwycięża uroda ! 
 
 Jacyś emeryci żurawia zapuszczają, 
 Zaprawieni w boju, jakby z Samoobrony, 
 Do Piotrkowic wszyscy szczęśliwie dojeżdżają, 
 Krzysztof uderza w wyższe przewodnickie tony. 
 
Karmelita Bosy niecierpliwie już czeka 
Na deklarowaną większą grupę pielgrzymów, 
Historia Piotrkowickich obiektów jak rzeka, 
Tudzież zakonów od najpierwszych Bernardynów. (Bernardyni, Redemptoryści, Karmelici Bosi) 
 
 Niepokoi Święty Stanisław na cmentarzu, (kościół św. Stanisława) 
 Dobrze, że fundatorów Ossowskich przenieśli, 
 Mury świadczą o świecko-kościelnym blamażu, 
 Chociaż dachem ogacić ! Co, brakuje cieśli ? 
 
W kościele głównym przemawiająca chrzcielnica, (kościół Zwiastowania NMP przy klasztorze) 
Ołtarze boczne z podwójnymi obrazami,   
Bogata – Rokszyckich – fundatorów kaplica, 
Ambona na morzu z wysokimi falami. 
 
 W podziemia strach zaglądać, podobno zaraza, 
 Złocista tęcza z barokowymi rzeźbami, 
 Ciut dziwne, jak ikonostasu – drzwi ołtarza, 
 Stare organy z Polski i Litwy herbami. 
 
Wszystkich Świętych w kościele – Madonna przyćmiewa, 
W Sanktuarium Piotrkowickim, niczym z Loreto, 
Łaskami od pięciu wieków lud przyodziewa, 
Lipowa rzeźba – licznych pielgrzymów jest metą. 
 
 Niektórych z nas oczarowuje ta maleńka, 
 Figurka Matki podczas orki wyorana, 
 Warto zewnętrzne pomniki też zapamiętać, 
 Marii – Wspomożenia Wiernych, Chrystusa Pana. 
 
Trwają szybkie zakupy w klasztornym sklepiku, 
Foldery, różańce i cudowne figurki, 
Przybywa też stemplowanych emblemacików, 
Matki Boskiej Loretańskiej – wiernych podpórki. 
 

Luźny spacerek po Piotrkowickim cmentarzu, 
Ruiny kościółka doszczętnie przybijają, 
Kojarzy mi się ewangelia o Łazarzu, 
Może i ten obiekt uzdrowią, posklejają ?! 

 
Fest zziębnięci atakujemy Tarnoskałę,  
Wiekową rezydencję Krasińskich-Tarnowskich,    (przeniesiona z Maleszowej) 
Podziwiamy owalną, gimnastyczną salę, 
Jakże ciekawy dziś obiekt zmagań uczniowskich. 
 

Po przedwojennym wodolecznictwie ślad jeden, 
Studnia z uzdrawiającą człeka życia wodą, 
Czy teraz ją wydobywają z głębi – nie wiem, 
Może za wójta, dyrektora szkoły zgodą ? 



  

Drogą wzdłuż obrzeża lasów grupa naprzód gna, 
 Z krótkim odstępem na wzmacniające śniadanko, 
 Z daleka po rogożach wielkie stawy poznasz, (potężne stawy Krasińskich w Maleszowej) 
 Przynoszące niegdyś zysk – włodarzy zadanko. 
 
Maleszowa – rodowite gniazdo Krasińskich, 
Z rozległymi dobrami w trzech pobliskich kluczach,          (maleszowski, pierzchnicki, drugnieński) 
Przeminęły bezpowrotnie zamczyska blaski,   
Który na wyspie w oczy z daleka się rzucał. 
 
 W tętnicach włoskiego króla Emanuela, 
 Popłynęła stąd przed wiekami błękitna krew,  (potomkowie Franciszki Krasińskiej 
 Ta przyjaźń Polsko-Włoska w żartach się zawiera, 
 Wspomniał ją sprośnym wierszem Roch „Z festiwalu Seks”. 
 
Nie ma zamku – „Żurawiego Gniazda” na wodzie, 
Na stawie, dokoła wyspy kaczki nurkują, 
Budynki gospodarcze, lamus – też w rozpadzie, 
Rysy Nepomucena zamazaniem kłują.  (pomnik św. Nepomucena z 1768) 
 
 Osada dzisiaj biedna, ale z miejskim rondem, 
 Zaprzyjaźnione zające, bażanty w polu, 
 Na dachach liczne, bocianie gniazda dorodne, 
 Przycięte sady przy użyciu sekatorów. 
 
Odchodzą słynne rody, padają systemy, 
Sypią się rezydenckie obiekty, pomniki, 
Świat z daleka od centrum, miast – staje się niemy, 
Ciszę przerywa dzwon, telewizja, silniki. 
 
 Przyciąga swą czernią antena TV w Brodach, 
 Strasznie umorusana od sadzy komina, 
 Pomiędzy wróblami na zjeździe – widać zgoda, 
 Styl obrad posłowie powinni od nich zrzynać ! 
 
W Lisowie jak w mieście, kolorowe chodniki, 
Lśni zadaszona studnia – jak na Tarnoskale, 
Od trasy Tarnowskiej szum, silnikowe ryki, 
Zwiedzamy renesansowy kościół w zapale. 
 
 Ten nasz Krzysztof ma chody, niesie klucze księże, 
 We wnętrzu świątyni na wzniesieniu znikamy, 
 Znawstwo historii obiektu jego orężem,   (kościół najpierw był p.w. św. Andrzeja, 
 Kiedy Andrzej, Mikołaj – już szczegóły znamy. później św. Mikołaja) 
 
W kaplicy Świętej Barbary – Krasińskich krypta,  (Capella Crasiniane) 
Duże epitafia z portretami na ścianach, 
W nawie witraże w oknach, współczesności szczypta, 
A w ołtarzu głównym Scena Ukrzyżowania. 
 
 Cierpkie zimno na wzgórzu kościelnym doskwiera, 
 Pamiątkowe zdjęcie pątników ze statywu, 
 Odwiedzenie dworu w Wygwizdowie umiera, (Lisów-Wygwizdów) 
 Koniec wyprawy, wczesnowiosennego zrywu. 
 
Ryzykownie bus zabiera rajdowców grono, 
Co poniektórzy w cieple, zapadają w drzemkę, 
Po szybkim powrocie zaś na rodzinne łono, 
Niejeden/niejedna z nas do wspomnień ze szlaku ma chętkę. 
 
 

Kielce, 24.02.2013 
 

Janusz Komorowski „Roch” 
Terenowy Przewodnik Świętokrzyski 


