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Akademicy dyskutują o przyszłości 
turystyki krajoznawczej w ich zwartym gronie, 
miejsce dysputy w czarownic mieście nie złości, 
czekają i z ich strony na trafną podpowiedź. 
 
  Przekaz w dzisiejszych czasach szybki, bez problemów, 
  lecz gorzej z przemieszczaniem się z miejsca na miejsce, 
  PTTK uboższe niż za PRL-u, 
  poupadało wszystko spod znaku - plebejskie. 
 
Czy wystarczy dziewięciu komisarzy, czy nie ? 
Środowiska trzeba prezentować przejrzyście, 
wybranych do władz  pewnie harówa nie minie, 
przybędzie im gros obowiązków oczywiście. 
 
  Jak uzdrowić, zwiększyć - szkolenia przewodnickie, 
  zachęcać do w nich udziału młodzieży rzesze, 
  zdobyć na te cele środki akademickie, 
  doskonalić bazy, noclegowe pielesze ? 
 
A co Gowinowska urawniłowka dała ? 
Pozostaną PTTK-owskie uprawnienia ? 
Trójkątna okrągłej blasze równą się stała ? 
Na dobre, czy na złe w przewodnictwie się zmienia ? 
 
  Spoczynek po burzliwych obradach na łonie, 
  Ziemia Świętokrzyska dodaje młodym krzepy, 
  Michał - przewodnik terenowy wiedzą zionie, 
  A obcy akademicy tutaj nie repy. 
 
Bo ci u nas ślady prehistoryczne widać,   (Skarżysko/Wąchock, 50/40 tys. 
przykład - rezerwat archeologiczny „Rydno”,  lat p.n.e., kopalnie hematytu) 
obecność w „Krzemionkach Opatowskich” się przyda, (kopalnie krzemienia pasiastego 
a na zlotach czarownic bez prądu, a widno !   sprzed 4000 lat p.n.e.) 
         
  Przyciąga rekonstrukcja wytopu w dymarkach, (Nowa Słupia, od 1967) 
  średniowieczny sposób uzyskania surówki, 
  same wielkie piece rejonu - słynna marka,  (Bobrza, Samsonów, Rejów 
  czy osiągnięcia Staropolskiej Przemysłówki. Parszów, Mostki, 

Starachowice) 
 
Jak przystało, najpierw paciorek u Oblatów,  (Benedyktyni od 1103, Oblaci od 1936 r. 
kontynuatorów misji Benedyktynów,  na Łysej Górze - Święty Krzyż) 
nie czas na zgłębianie pogańskiego tematu,  (wały kultowe - Łysa Góra, Witosławska) 
czy nieludzkich, potwornych, więziennych wyczynów. (więzienie w budynkach 

klasztornych od 1885 do końca  
II wojny światowej) 

 



Chwała Ci Emeryku za relikwie krzyża,  (syn Stefana Węgierskiego, 1007-31, 
hetmanie Jeremi za czystki z Kozakami,  pozostawił tu relikwie krzyża świętego) 
niejeden z królów pod tą relikwią grzbiet zniżał,  (krypta grobowa J. Wiśniowieckiego, 
a klasztor się zżył z Langiewicza powstańcami. legendarnego pogromcy Kozaków) 
 
  Chwila zadumy w Grzegorzewickiej rotundzie, (kościół św. Jana 
Chrzciciela, 
  tu Benedyktyni tłumy pogańskie chrzcili,          początki X/XI, dobudowana 
  biała nawa wprawdzie za romańską nie ujdzie,     nawa 1624) 
  lecz okna, chrzcielnica w tym stylu, drodzy mili. 
 
Przemysłowy Ostrowiec nie robi wrażenia,  (pierwsze zakłady hutnicze 1808, dziś 
po prężnych zakładach metalurgicznych - echa, przy niewielkim zatrudnieniu jako 
wizję rozwoju hiszpański właściciel zmienia, hiszpańska grupa Celsa od 2003) 
stare domki robotnicze - przeszłości cecha. 
 
  W okolicy wzdłuż Kamiennej SOP-u siedliska, (najprężniejsze zagłębie  
  kopalnie rud, ujęcia wody, wielkie piece,  przemysłowe w XIX w  
  kunszt walcowni profili drobnych Nietuliska, w Królestwie Polskim,
         inicjatywa Staszica) 
  największe zbiorniki wodne SOP-u na rzece. (w Starachowicach o wym. 
         350x6 m, rzeka Kamienna) 
 
Na koniec trzynastowieczny klasztor Wąchocki, (I-y kościół NMP i św. Floriana 1179 r., 
Cystersi też pionierzy rozwoju przemysłu,  później klasztorny, prawa miejskie 
sołtys, którego każda wieś w Polsce zazdrości, Wąchocka 1454, pomnik sołtysa 2003 r.) 
wysyp kawałów, erupcja trafnych pomysłów.  
 
  Architektura wnętrz klasztornych - coś pięknego, (kapitularz, refektarz,  
  Chrystus Ukrzyżowany, co naprawdę płacze, karcer, fraternia, krużganki) 
  Aleja Zasłużonych Państwa Podziemnego, 
  wódz Ponury tu skończył swe życie tułacze.  (dowódca AK, mjr Jan 

Piwnik, poległ w 1944 r., 
         Nowogródczyźnie, prochy 
         złożono w klasztorze 1988) 
  
Warto spenetrować tę kolebkę polskości, 
zapoznać się z jej dziejowymi wartościami, (ZIEMIA  ŚWIĘTOKRZYSKA) 
Świętokrzyski AKTK zaprasza gości 
na eskapady tematycznymi trasami. 
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