
IV Nocny Rajd Andrzejkowy 
ŚLADAMI  ŻEROMSKIEGO 

 
Ludzi siła, młodzież i starsi sympatycy 
zmagań rajdowych w Żeromskiego okolicach, 
trasę kokardkami za dnia Krzysztof wytyczył, 
kto ich znajdzie najwięcej - popłynie w słodyczach. 
 
  Przeładowanym busem dobijamy na start, 
  u stóp Bernardynek rozprostowanie kości, 
  chociaż w wielkiej od Kielc ciasnocie - bez żadnych strat, 
  Święta Katarzyna grupę rajdowców gości. 
 
Muzeum Skamieniałości blaskiem wnętrz wabi, (od 2005 - Muzeum Minerałów 
szczególnie oczy kobiet w ich image zwrócone, i Skamieniałości - Siemońscy) 
ileż piękna bije z wyszlifowanej gładzi, 
oblicza w kamienie szlachetne zapatrzone. 
 
  Tu agat, cytryn, ortoklaz, szafir, czaroid, 
  tam ametyst, kwarc, malachit, szmaragd, zlepieniec, 
  krzemień pasiasty w ocenie najwyżej stoi, 
  a żylasta biżuteria z niego wciąż w cenie. 
 
Niektórych przyciąga pokaz sztuki obróbczej, 
umiejętność sporządzania z bryły klejnotu, 
zawiłe tajniki szlifierskiej pracy mrówczej, 
istnieje możliwość nagrania mini-spotu. 
 
  Mnie przyciągają skamieniałe kości tura, 
  podobno ostatniego w Polsce z Jaktorowa, (ostatni tur w Polsce 
  jakaż musiała być jego muskulatura,  tamże w 1627 roku) 
  dobrze, że choć jego krewniak żubr się zachował ! 
 
Z zakupami biżuterii niestety skromnie, 
z zimna bardziej smakuje zwykła orzechówka, 
wracamy z ery kamienia jakże dostojnie, 
za twardą przeszłość, teraźniejszość - dużo zdrówka ! 
 
  Tuż obok PTK-owskie Janickich schronisko,        (I-e schronisko PTK - 1910, 
  dziś zapomniane, nie odrestaurowane,               Andrzej i Wincenty Janiccy - 
  stąd Świętokrzyski Park Narodowy tak blisko,      pierwsi przewodnicy) 
  z Gołoborzem, wypiętrzonych głazów osadem.      

(Świętokrzyski Park Narodowy od 1950, postulat ustanowienia 
rezerwatu ścisłego od 1908, I-y rezerwat Chełmowa Góra od 1920) 
 

Pamiątkowe zdjęcia w wierzejach Bernardynek, (1399 - drewniany kościółek 
wspomnienie rycerza Wacławka, świętej patronki, św. Katarzyny, klasztor od 1471/78 - 
z boku dorodne cisy, bez czarnych rodzynek,  bp. Jan z Rzeszowa) 
kapliczka Janikowskich, Stefana kulfonki. (zachowane tu od 1882 podpisy 

Stefana Żeromskiego i Jana 
Strożeckiego) 



Krótki postój przed pomnikiem walk partyzanckich, (Pomnik Partyzantów Ziemi 
jątrzącym niektórym na historię spojrzenie,  Kieleckiej - 1962 Zofii Wolskiej) 
hołd biesiadom czarownic i zlotom szatańskim,  
przytoczony na zmarłej poetki skinienie.   (Maria Cedro Biskupowa, zm. 2013 r. 
        w wieku 100 lat) 
 

Wzgórzami Krajeńskimi wprzód ku Wymyślonej, (szczyt - 415 m) 
  lampki oświecają błotniste, mokre ścieżki,           
  wzmacnianie ducha kropelkami żołądkowej, 
  nawoływania, głośne śmiechy, tkliwe śmieszki. 
 
W eter idą kawały, skecze, powiedzonka, 
ze sfer polityki, kina, teatru, kleru, 
najsamprzód blondynka, wszędobylska małżonka, 
prym zdobywa dowcip o pożywnym skurwielu. 
 
  Na Radostowej jakby czuć oddechy wieszcza,    (szczyt - 451 m, rodzinna 
  nie, to od podchodzenia - sapania rajdowców,    góra S. Żeromskiego, często 
  wielu nastrój i okowita tak rozpieszcza,     nazywana Górą Domową) 
  że rozdziewają się z kurtek, szali, pokrowców. 
 
Rozpoznanie sąsiada - już rodzaj zagadki, 
dworków obu słynnych Amelii nie wypatrzysz,  (w Mąchocicach Górnych, 
przy stromym, śliskim zejściu dość częste upadki. stąd nazwa Ameliówka, 
Nic to ! O kupę wrażeń każdy jest bogatszy !  Wiszeniewska i Kosińska) 
 
  Przewodnik objaśnia zachowanie Lubrzanki, 
  zupełny kaptaż - jak sytuacja w Ojczyźnie, 
  myśl w prawo, chód w lewo - jak w rytmie zgadywanki, 
  widzisz szklane domy, słyszysz - żeś na obczyźnie. 
 
Wreszcie i końcowa przystań - ciekocki Dworek, (imitacja XIX pierwowzoru 
do środka nas nie wpuszczą, trochę nas za dużo, dworku Wincentego - ojca 
ciepły żurek z wkładką nadchodzi w samą porę, Stefana Żeromskiego, 2010) 
a występy przy ognisku wszystkich odurzą.  (obok Centrum Edukacyjne 
        "Szklany Dom", 2011) 
 
  Śpiewy patriotyczne, biesiadne, zawadiackie, 
  pieczenie kiełbasek na prawdziwych szpikulcach, 
  rozmowy z nutą zażyłości, totumfackie, 
  "Polska lokomotywa" - ciut obrazobórcza.    (przeróbka wiersza J. Tuwima) 
 
Czwarty Rajd Nocny powoli dobiega końca, 
miła atmosfera, nowe więzy, przyjaźnie, 
wspaniała turystyczna przygoda bez słońca, 
A w sercach i na duchu też z pewnością raźniej !!! 
 

 
 

Kielce, 23.11.2013 
Przewodnik Świętokrzyski 
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