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Waśniów - Rezerwat Wąwóz w Skałach – Grzegorzowice - Stara/Nowa Słupia - Święty Krzyż 

 
Akademicy z samym rektorem na szlaku, 
wzmacnia nas grupa z Kolbego z młodym wikarym, 
udział Węgra z Siedmiogrodu dodaje smaku, 
dołącza jędrzejowski autobus cały. 
 
 W niepogodę w święto jednak mało kto wierzy, 
 trochę uczestników martwi deszcz przyczajony, 
 proboszcz Waśniowa jak mus, i w dzwony uderzy, (kościół p.w. św. Apostołów Piotra 
 by chmury się rozeszły w inne świata strony.  i Pawła, 1362/1656/1882) 
 
Łyk historii Waśniowa z ust regionalisty, 
Wespazjan Kochowski spogląda na nas z nieba,  (pisarz, poeta (1633-1700) 
łaska Matki Boskiej, i w sposób oczywisty,   ur. w pobliskim folwarku Gaj,  
robi się bezdeszczowo, czego tak potrzeba.   tablica pamiątkowa w kościele) 
 
 „Wąwóz w skałach” - poligon paleontologów,  (rezerwat przyrody nieożywionej 
 nam wciąż towarzyszy podniecona Dobruchna, w Paśmie Pokrzywiańskim, 
 kopalnia dolomitów na północnym progu,  utw. w 1994 r., pow. 3,18 ha 
 roślinność ciepłolubna, nie tak ubożuchna.  przepływa rzeczka Dobruchna) 
 
Mnogość skalnych wychodni, z koloniami sinic, 
dewońskie wapienie, liliowce, trylobity, 
duży rojnik z dziewanną, czosnek skalny mini, 
drzewa z przewagą leszczyn, lip, grabów, osiki. 
 
 Kilkakrotne przebrnięcie Dobruchny atrakcją, 
 woda na początku jesieni nie tak groźna, 
 niefortunnie zmoczonych wita się z owacją, 
 co rusz czysta, zadbana kapliczka przydrożna. 
 
Jan Chrzciciel na górze w Grzegorzowicach czuwa, (przywileje Bolesława Wstydliwego 
niestety dla pielgrzymów zamknięte podwoje,  dla osady i pierwszy kościółek z 1269 r., 
widocznej z zewnątrz rotundy historia długa,  p.w. św. Jana Chrzciciela,  
B. Wstydliwego pamięta trudy i znoje.   rozbudowa w XV w. i 1621 r.) 
 
 „Któż jak nie Bóg” - modny napis widoczny z dala, 
 niżej liczne lessowe wąwozy z drzewami, 
 na horyzoncie zaraz klasztor się pojawia, (klasztor benedyktyński, dziś oblatów 
 z kościelną i tuż obok RTV - wieżami.  na Łysej Górze, zrekonstruowana  
        wieża kościelna-2014 r., wieża RTV-1966 r.) 
Dobre podłoże zachęca do upraw roli, 
nieużytków w tej okolicy nie uświadczysz, 
zwierząt gospodarskich różnej maści do woli, 
i dwumetrowa kukurydza - jak się patrzy. 
 



Rozczłonkowane na siół wiele obie Słupie, 
z nowoczesną oczyszczalnią ścieków, 
kronikarz rajdu na końcu, w nodze go łupie, 
stroma Droga Królewska jak u zarań wieków. (jedyne pierwotne dojście do obiektów 
       klasztornych od strony Nowej Słupi) 
 Przewodnicy akademiccy wnet jak w transie, 
 o Nowej Słupi, Świętym Wawrzyńcu, Radwanie, (prawa miejskie od 1351 r., kościół 
 o danej nam tu kiedyś rozwojowej szansie.  p.w. św. Wawrzyńca  z 1656 r. 

o roli mnichów w kraju uprzemysławianie,  murowany od, Muzeum Starożyt- 
         nego Hutnictwa im. prof. Mieczy-
         sława Radwana od 1960 r., rekon- 
         strukcja dymarek od 1967 r.) 
 
Krótkie wspomnienie Węgierskiego Emeryka,  (królewicz węgierski Imre 1007/31, 
czy też buńczucznego, skaranego pielgrzyma,  zostawia tu relikwie krzyża świętego 
legend świętokrzyskich szeroka fantastyka,  do dziś przechowywane w kaplicy 
pewnik, że tu Droga Królewska się zaczyna.  Oleśnickich) 
 
 Opóźniony Roch nie recytuje Gajzlera,  (poeta świętokrzyski (1891-1940), 
 objaśniając Węgrowi misję jego przodka, rodem z Suchedniowa, autor wiersza 
 młodzieńca od szczególików ciekawość zżera „Pokutnik”, poświęcony pielgrzymowi 
 że on ci tu relikwię węgierską napotkał.  w Nowej Słupi)  
 
Męczące wejście uwieńczy wielka celebra, 
msza święta z udziałem biskupów trzech diecezji, 
pielgrzymi z różnych tras zdołali się już zebrać, 
sam przejazd „Papamobile” pełny finezji. 
 
 Po mszy, z reguły na własną rękę zwiedzanie, 
 wejście na nowo-oddaną wieżę kościoła, 
 a stamtąd widoki wokół niezapomniane, 
 wreszcie na posiłek u zakonników pora. 
 
Smakuje bigos, korzenne gorące wino, 
ciasteczka do kawy pulchniutkie, wyśmienite, 
krótki przystanek w miejscu mocy wzmacnia siłą, 
treści jubileuszowe - trwałe, niezbite ! 
 
 
 
 
 
 
 
Kielce, 01.10.2014 r.  
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