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Sobota, zimno, karty rozdaje "Ksawery", (orkan, który zapuścił się na tereny Polsk) 
grupa AKTK wsparta sympatykami, 
czuć obecność Mikołajkowej atmosfery, 
czerwono-białe stroje, czapki z pomponami. 
 
 Na starcie wioska Cisów, ujrzeć diabła trzeba, (w kościele - 1758, boczny ołtarz, 
 niestety Święty Wojciech znów zaryglowany, rzeźba Michała Archanioła  
 z reklamą upadłego - widać jakaś bieda, walczącego z diabłem)  
 największy on w murach kościoła - pan nad pany ! 
 
Na szczęście w ogłoszeniach kolorowa fotka, 
walczącego z biesem Michała Archanioła, 
tłumy ciekawskich zawsze można tutaj spotkać. 
Taka propaganda ? Toć to o pomstę woła ! 
 
 W pobliżu dorodne drzewiaste stare cisy, 
 kamienny pomnik Wybranieckich "Barabasza",  (Marian Sołtysiak „Barabasz”,  
 widoczne korzenie dębów w lessowej niszy,  dowódca ugrupowania AK) 
 ścieżka na Włochy, Pasmo Cisowskie zaprasza. (szczyt P. Cisowskiego 429 m) 
 
Gęsiego przez pierwsze zaspy spacer w zadymce, 
przy gwizdach od stromej wieży internetowej, 
prosty krzyż brzozowy, podziwiamy darczyńcę, 
z żywą krzywą brzozą - w kompozycji stworzonej. 
 
 W rezerwacie "Cisów" nastraja wielka cisza,  (rezerwat leśny 40 ha, 1970, im.  
 orkan "Ksawery" widać prawidła szanuje,  prof. Zygmunta Czubińskiego) 
 z chorego grabu jedna, druga narośl zwisa, 
 niejedna klisza ten obraz dokumentuje. 
 
Pod tablicą tego leśnego zbiorowiska 
brak nadanego profesorskiego imienia, 
okazy dębów, buków, jodeł - całkiem z bliska, 
marsz przez Stołową, sporo urozmaicenia. (szczyt Pasma Cisowskiego - 424 m) 
 
 Chcąc nie chcąc, zmuszają do kształcenia tablice 
 Ścieżki Historyczno-Przyrodniczej w regionie, 
 pękają pierwsze nalewki, nikną słodycze, 
 w napływie tak dużo dobrego umysł tonie. 
 
Wreszcie między Stołową i Wrześnią, w przełęczy, (szczyt Pasma Cisowskiego - 370 m) 
przy pomniku upamiętniającym żołnierzy,  (pomnik Powstańców 1863 i ich  
kanapka, herbatka - niech żołądek nie jęczy,  kontynuatorów Wybranieckich  
kronikarskie zdjęcia, zbliżenia, uśmiech świeży.  "Barabasza") 



Ciut dalej główna baza powstańców Rębajły,  (dowódca oddziałów powstańczych  
z krucyfiksem wzniesionym na omszałym murku, z 1863/64- Karol Kalita-Rębajło) 
wcielenie dwojga młodych na członków ferajny, (Agnieszka i Krystian członkami AKTK)` 
wykład Krzysztofa - historycznego gatunku. (o Powstaniu Styczniowym i oddziałach 

Barabasza") 
  
 Symboliczne zdjęcie w symbiozie z kijem szefa, 
 ze słowami uznania dla pracy prezesa, 
 Świętokrzyskie swymi zakątkami urzeka, 
 a Krzysztof jakby je odnajduje i wskrzesza ! 
 
Po drodze Ostra Górka, potem marsz na Niwy,  (szczyt P. Cisowskiego - 318 m) 
szlak dość błotnisty, na szczęście śniegiem pokryty, 
Marszałka Piłsudskiego tu pomnik nobliwy,  (obelisk z 2012, upamiętniający pobyt 
niedawno odsłonięty, przeszłością owity.  Marszałka w Niwach na poligonie  

2. Pułku Piechoty Legionów w 1926) 
 

 Końcówka w historycznych miejskich Daleszycach, (prawa miejskie 1569 - 1869,  
 z ukazaną Wagą - szesnastowiecznym herbem, i od 2007)          
 z zegarem w Rynku, gdzie sam sobie czas wytyczasz, (zegar analemmatyczny) 
 z Matką Boską Szkaplerzną ozdobioną srebrem. (kościół Michała Archanioła 1221) 
 
Z "Dębem Papieskim" w otoczeniu Nadleśnictwa,   (sadzonka z nasienia "Chrobrego", 
z placem zabaw na dachu miejskiego przedszkola,   pobłogosławionego przez J.P.II w 2004, 
z Matką Boską w Rynku w piaskowcu - jaka śliczna,   w Daleszycach - 2008) 
z przybytkiem w podziemiach, co zachęca i woła. (źródłowa rewitalizacja jednego  

z największych w Polsce rynków 
przeprowadzona 2012/13) 

  
 A Dom Ludowy po Świętym Duchu - w niełasce,     (pierwotny kościół - 1597, w 1926 
r. "Barabasz" - za spalenie przez Niemców - tak samo,      przebywał tu J. Piłsudski) 
 historia może teraz mieszkańców pogłaszcze,               (za pomoc okazywaną  

miasteczko wzorcowo odrestaurowano. "Barabaszowi" Niemcy spalili            
większość osady w 1944) 

 
Z pięknego rynku odjeżdża bus z turystami, 
teraźniejszość dla nas znów na co dzień wyzwaniem, 
AKTK Rajd Mikołajkowy za nami, 
po trosze wierzymy w Opatrzności czuwanie ! 
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