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Coraz większa grupa z przewodnikiem Krzyśkiem, 
jest Sandomierz, Staszów i Starachowice, 
nieistotne, czy trasy suche, czy śliskie, 
edukowanie rajdowców zasadnicze. 
 

W marszu młodzi AKTK sympatycy, 
także ci z widocznym syndromem starości, 
rozrywka w gronie przewodników się liczy, 
uśmiech na twarzach uczestników wciąż gości. 

 
Tu był most Herwina-Piątka od Kadrówki,1 
ozdobne łuki niestety usunięte, 
dla Szwedów tu było miejsce pokazówki,2 
Bobrzą trupy płynęły, jak ryby śnięte. 
 

Szlakiem Padechowicza szarża na Patrol,3,4 
Oj! Dyszą niektórzy i cichnie rozmowa, 
Kielce we światłach ze szczytu ujrzeć warto, 
męcząca wspinaczka wszystkim się podoba. 

 
Kapliczka, przecinamy drogę na Szewce, 
po lewej Zgórska nowe zabudowania, 
pod pomnik bitwy z Niemcami iść się nie chce,5 
grób rozstrzelanych przez UB się wyłania.6 
 

Centrum Neandertalczyka, obiekt „Raju”,7, 8 
na parkingu wreszcie stop, pierwsze wzmocnienia, 
wymiana zdań o jaskini odkrywaniu, 
zawieranie kontaktów, zauroczenia. 

 
Spacerkiem do wyrobiska „Zygmuntówki”,9 
pierwsza kolumna króla stąd pochodziła, 
brano tę skałę na wyposażeniówki, 
po wyszlifowaniu jak marmur świeciła. 
 

Zostaje z prawej czerwonogórski szpital,10 
dołem przez najstarszą Sitkówkę idziemy, 
niejedna przydrożna kapliczka nas wita, 
obwodnicę Kielc przez wiadukt forsujemy. 

 
Przez moment piękna na zamek perspektywa, 
potem zasłonią ją Lasy Zelejowskie,11  
wiejskiego rynku atrakcyjność nobliwa, 
przejście góry nocą byłoby mistrzostwem!12 
 

Bezpieczeństwo rajdu wszystkim najważniejsze, 
wzdłuż obwodnicy, wkrótce zaraz Chęciny,13 

miasto późnym wieczorem jakby senniejsze, 
rzadkością pojedyncze panie, dziewczyny. 



 
Rynki puste, sklepiki bez klienteli,14, 15 
zajazd „Pod Srebrną Górą” przyzywa gości,16 
Zamek Chęciński pięknie w świetle się bieli,17 
Krzysiek wyjaśnia dziejowe zawiłości. 
 

Aśka próbuje przyjmować pozy zjawy, 
pod murami się dla zdjęć reprodukuje, 
Król Kazimierz podziwia ludu zabawy,18 
w dzieciach mu rzadko kto do dziś dorównuje. 

 
Udana wizyta w Centrum Geologii,19 
Uniwersytet Warszawski w wyrobisku,20 
badania podług zasad futurologii, 
Ziemia Świętokrzyska w nauki ognisku. 
 

Przewodnicy w auli, jak żywi wśród skał, 
pan Janusz podwoje ośrodka roztwiera, 
wykładnię organizacyjną szkoły da, 
argumentami niczym profesor wspiera. 

 
Stołówka, hotel, klub, badania, szkolenie, 
standardy technologii obiektu tip-top, 
praktyki ze studentami zaś w terenie, 
wśród gości niejedna znana osobistość. 
 

Wzmocnieni informacjami, wiedzą z Rzepki, 
pod wiatą obok parkingu coś dla ciała,21 
od miski ciepłej grochówki człowiek krzepki, 
przy ognisku, stołach wreszcie grupa cała. 

 
Nie przeszkadza drobny deszcz listopadowy, 
w eter mkną rajdowe, biesiadne melodie, 
płyny podnoszą wartko nastrój grupowy, 
pod zamkiem jak w zamku, naprawdę cudownie! 
 

Roch bawi satyrą klasyków i własną, 
struny gitary zachęcają do śpiewu, 
czuwa w nocy nad rajdowcami Opatrzność, 
odprężenie u koleżanek, kolegów. 

 
Żegnaj w świetle piastowski zamku na górze! 
Do zobaczenia zasłużone Chęciny! 
Przetrwaliście wojny, historyczne burze, 
jeszcze nie raz przecież tu się zobaczymy!!! 
 
 
 
Kielce, 25.11.2015 

Stanisław Janusz Komorowski „Roch”. 
Przewodnik Świętokrzyski PTTK 

 



Przypisy: 

1. Kpt. Kazimierz Herwin-Piątek wprowadza I Kompanię Kadrową 12.08.1914 do Kielc, most na rzece 
Bobrza był nazwany jego imieniem. Wygrawerowana jego nazwiskiem belka łącząca łuki znikła po 
oddaniu nowoczesnego mostu na Słowiku w 2012. 

2. Walki zbója Poznera i oddziałów starosty Czechowskiego ze Szwedami w 1655 r. Trupy Szwedów 
głównie płynęły Bobrzą, stąd nazwa rzeki też Trupieniec. 

3. Edmund Padechowicz (1890-1978), regionalista i działacz krajoznawczy, jego imieniem nazwany 
niebieski szlak turystyczny z Chęcin do Łagowa. 

4. Patrol, najwyższy szczyt Pasma Zgórskiego, 388 m. 

5. Pomnik ku czci żołnierzy AK w Szewcach, Antoni Heda „Szary”, 17.09.1944, poległo ponad 100 
Niemców, a tylko kilku partyzantów. 

6. Pomnik pamięci 4 żołnierzy AK z tzw. grupy przetrwania, skazani na śmierć wyrokiem sądu z inspiracji 
UB, grób symboliczny. 

7. Pierwsze Centrum Neandertalczyka we współpracy z Muzeum Archeologii w Warszawie, przy Jaskini 
Raj od 2014 r. 

8. Początki 1963 - miejscowi chłopi, 1964 uczniowie technikum geologicznego, 1972 - udostępnienie 
jaskini turystom, od 1968 rezerwat przyrody nieożywionej Jaskinia Raj, wzgórze Malik (268 m ) 
w Paśmie Bolechowickim. 

9. Wyrobisko po kopalni „Zygmuntówka” na zboczu Czerwonej Góry (332 m) w Paśmie Bolechowickim. 
Tutaj wydobyto i obrobiono dwie 9 m kolumny (jedna pękła, dopiero druga dotarła do Warszawy) z tzw. 
marmuru chęcińskiego. Stał na niej król Zygmunt III Waza 1587 - 1632 od 1644 do roku 1886. Pomnik 
wystawił syn Władysław IV Waza, król w latach 1632 - 1648, kolejna kolumna była z granitu włoskiego, 
a po jej  zniszczeniu podczas II WŚ od 1949 obecna pochodzi z granitu strzegomskiego. 

10. Specjalistyczny Szpital Gruźlicy i Chorób Płuc im św. Rafała Kalinowskiego w Czerwonej Górze od 
1970/71. 

11. Pasmo Zelejowskie z najbardziej na wschód wysuniętą Górą Zelejową, 372 m, także rezerwat przyrody 
nieożywionej od 1954. 

12. Przez Górę Zelejową przebiega czerwony szlak  turystyczny Chęciny - Kielce im. Sylwestra 
Kowalczewskiego (1902 – 1975), geograf, pedagog, kustosz Muzeum Świętokrzyskiego. Przejście nocą 
grani szczytowych byłoby niebezpieczne. 

13. Pierwsze wzmianki  z 1275 r. Rozkwit Chęcin od panowania króla Kazimierza Wielkiego. 

14. Górny Rynek, pierwszy ratusz zbudował bp. Piotr Tomicki (1524-35), obecny  z1837 r. Dolny Rynek 
przeznaczony do celów handlowych. 

15. Siedziba starostwa od 1363, po wybudowaniu dworu starościńskiego 1638-57 w Podzamczu 
Chęcińskim.  

16. Zajazd „Pod Srebrną Górą” z 1819 r. na Górnym Rynku na zachowanych piwnicach z XVI w. 

17. Zamek Chęciński 1295-1305, z kamienia korzeckiego, zbudował król Wacław II Przemyślid, bądź 
Mikołaj Sieciesławowicz, budowniczy pierwszego kościoła w Starochęcinach. 

18. Figura króla (1447-92) Kazimierza Jagiellończyka w drewnie przy podejściu na zamek, 14-oro dzieci, 
 w tym 4 późniejszych królów. 

19. Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej (2014/2015)  pod egidą Wydziału geologii Uniwersytetu 
Warszawskiego, w wyrobisku kamieniołomu Rzepka. 

20. Ośrodek zamiejscowy UW, centrum badawcze, szkolenia terenowe, laboratoria, sfinansowane ze 
środków Regionalnego Programu Rozwoju i własnych UW (ponad 35 mln zł). 

21. Parking pod odnowionym zamkiem od strony zachodniej, także odnowiony. 


