
XIII RAJD  AKADEMICKI – 25.05.2013 
STASZÓW – GOLEJÓW – PUSTELNIA „ZLOTEGO LASU” – POŁANIEC –RYTWIANY 
  
 Przy „Muszkieterze” akademicy w komplecie, 
 Sobotni poranek wieńczy niezłą pogodę, 
 Punkt pierwszy – zabytkowy Staszów na tapecie, 
 Wnet podziwiamy dużego Rynku urodę. 
 
  Obok dawnych Kramnic-Ratusza sam Kościuszko, 
  Spogląda spokojnie na przybyłych z cokołu, 
  Rozważa jakie miał szanse z potęgą ruską, 
  Mimo klęski czczony przez potomność pospołu. 
 
 W dowód uznania i nasze wspólne z nim zdjęcie, 
 Z żywą legendą – generałem Naczelnikiem, 
 Czas na świętego Bartłomieja na zakręcie,  (główny kościół Staszowa) 
 Z kaplicą Tenczyńskich, Gucciego majstersztykiem. 
 
   Przy kościele stare podniszczone nagrobki, 
  Solidne przypory, pokaźne ankrowania, 
  Dziewiętnastowiecznej dzwonnicy widok słodki, 
  Księdzu za otwarcie fary podziękowania. 
 
 W kierunku na Golejów gmach szkoły, szpitala, 
 W jednym z ogródków czerwonawe już czereśnie, 
 Zalew Golejowski atrakcjami nastraja, 
 Dziś więcej wędkarzy, na letników za wcześnie. 
 
  Sza w restauracji „Perła”, w Ośrodku „Wilga”, 
  Przy molo krótki odpoczynek, czas przekąski, 
  Szlakiem Zielonym na Rytwiany program nas gna, 
  Okazałe przyrosty chojniaków, jak wstążki. 
 
 Falujące łany żyta, lichego w kłosie, 
 Drewniany drogowskaz ku powstańczej mogile, (powstańcy 1863 k. Rytwian) 
 Funkcjonująca nadal cegielnia przy szosie, 
 Dąb „Bratek” od „Bartka” przy dużo lepszej sile. (obok eremu „Złoty Las” 
 
  Wreszcie w eremie, po Kamedułach ni śladu, 
  Cha ! Dwa domki pustelnicze do wynajęcia, 
  W kościele Zwiastowania wieczny przykład ładu, (kościół poklasztorny)  
  Annę Dziulankę zmyliłem z Tuskiem z przejęcia. (figura woskowa żony 
          Stanisława Opalińskiego) 
 Na zewnątrz Barbara – patronka dobrej śmierci, 
 Agata od plag ognia z półmiskiem z piersiami, 
 W podziemiach mnisi, darczyńcy – cześć ich pamięci, 
 Nawa, kaplice z Wenantego obrazami.  (Wenanty z Subiaco, superior 
        zakonu, twórca wielu malowideł) 
 
 Dzieciątko Jezus wodzące w koło oczyma, 
 Sam Chrystus w kapeluszu w roli ogrodnika, 
 I aniołek co chusteczkę przy twarzy trzyma, 
 Również wszędobylski chłód, co w kości przenika. 
 



  Pustelnicze pomieszczenia braci konwersów, 
  Sala pamiątek z trumienką naprawdę małą, 
  Czy takie umartwianie miało dozę sensu, 
  W ogrodzie, w stawie przynajmniej się pracowało !? 
 
 Dla podniesienia ducha i cielesnych potrzeb, 
 Krewki kapuśniaczek, herbatka, woda, kawa, 
 Toalety, do których sen mnichów nie dotrze, 
 No i jeden schabowy. Dla taktu wypada ! 
 
  Na deser ogólnie szkodliwe czekoladki, 
  Jeszcze długa droga na Połaniec nas czeka, 
  Biały bocian w łąkach połykający żabki, 
  Rodzinna wioska woskowej Dziulanki – Szczeka. 
 
 Przydługi marsz wśród pól, łąk, lasów obrzeżami, 
 W towarzystwie ptasich świergotów, śpiewów, treli, 
 Janusza z wysokiej ambony widok mami, 
 Kominów Połańca nie widać, brak nadziei. 
 
  Tory kolejowe, pewnie do elektrowni, 
  W nogach niektórych niestety zakwasy, dreszcze, 
  W końcu są dachy pierwszych obiektów, budowli, 
  Stadion MKS-u, wieża kościoła wreszcie. 
 
 Pierwsi Połańczanie, Połańczanki w osadzie, 
 Kładka przez wzmocnioną już Wschodnią rzekę Czarną, (dopływ czarnej, uchodzący 
 Krzysztof - miasta, Świętego Marcina rys kładzie,            do Czarnej przed Połańcem) 
 Rajdowcy w kucki słuchają z kondycją marną.  (parafialny kościół Połańca) 
 
  Dobrze już wszyscy zmęczeni szukają wsparcia, 
  Gwarantowane gdzieś od Naczelnika z nieba, 
  Brak wewnętrznego hartu i w duchu oparcia, 
  Na Kopiec Kościuszki zatem wspiąć się nam trzeba ! 
 
Wnet grupa odzyskuje energię i siły,   
Warowny obóz, Uniwersał wspominając,  
Pogoda na niebie i twarzach-zastrzyk miły,  
Pozostaje nam uczcić rajd imprezką małą.  
 

Znikające sporadycznie w żarze kiełbaski, 
Rekompensują humoreski, erotyki, 
Po twarzach widać wiosennego marszu blaski, 
Ileż w tym piękna, odprężenia, fantastyki !!! 

 
Jak przystało więc w Radziwiłłowskim ogrodzie, 
Przy ładnym trójgwiazdkowym hotelu Rytwiany 
Kiełbaski, chleb, piwo, cytrynówka na miodzie, 
Niech się dobrze mają Akademickie Stany !!! 
 
 
Kielce, 27.05.2013 

Janusz Komorowski „Roch” 
Terenowy Przewodnik Świętokrzyski  


