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 Bus przewoźnika do granic wykorzystany, 
 członkowie, sympatycy, wypchane plecaki, 
 w Mroczkowie kościółek odrestaurowany1, 
 dzisiaj warto by poszukać patronów takich 
 
  Włości Odrowążów, Radziwiłłów, Sapiehów, 
  z kopalniami rud, hutnictwem trwale związane2, 
  święty Roch okolicy prawdziwy opiekun,  
  jego obecność czują ludzie do dziś stale. 
 
 Pomalutku w górę, Garb Gielniowski przed nami, 
 droga śródleśna szeroka i żwirowana, 
 „Ciechostowice”3 z potężnymi modrzewiami,  
 najwyższy szczyt czterystumetrowa Altana4.      
 
  Tablica pamięci żołnierzy „Ponurego”, 
  poległych w tym miejscu z rąk Niemców, okupantów, 
  obecność w listopadzie drzewa kwitnącego,     
 jakieś wampiry gryzące owadzich kształtów. 
 
 Śniadanie na Altanie pod wieżą strażacką, 
 wzmocnienie ciut nadwerężonych wspinaczką sił, 
 nieudane próby śpiewania całą paczką, 
 w końcu „Jelonek”5 ze starości jakby zakpił. 
 
  Po szybkim marszu sam historyczny Szydłowiec,  
  na szarym pospolitym piaskowcu stojący, 
  swej przebogatej przeszłości potrafi dowieść6, 
  zamek, ratusz, Kościuszko7 do walk wzywający. 
  
 Miasto8 zacnej Anny Zamoyskiej-Sapieżanki,  
 kościół świętego Zygmunta9 ze sterczynami,   
 nagrobki Szydłowieckiego, Marii - wybranki, 
 rynek z damsko-męskimi dwoma pręgierzami. 
 
  Cmentarz żydowski olbrzymi, ale zadbany, 
  pośród macew kaplica z grobami cadyków, 
  zamek Szydłowieckich10 odrestaurowany,  
  elementów zabytkowych tutaj bez liku.  
 
 We wnętrzu - Muzeum Instrumentów Ludowych11, 

z wytwornymi z całej Polski eksponatami  
z bliska poznasz ich marki, szczegóły budowy, 

 w salach obrazy z muzycznymi akcentami.  
 
 Prawdziwe cymbały, skrzypce, basy, złóbcoki, 
 kotły, perkusje, pedałówki, gajdy, dudy, 
 z obrazów bijące wesel, zabaw uroki, 
 nawet wśród abstrakcji nie zaznasz tutaj nudy. 



 
  Jeszcze pobyt w szydłowieckiej restauracji, 
  wzięcie bije kwaśnica i węgierskie placki, 
  faza butelkowego piwa degustacji, 
  jubileuszowego spotkania ostatki. 
 

Objaśnienia: 
1) kaplica św. Rocha 1820, kościół parafialny (1957-92), dalej ceglany kościół. MB Nieustającej 

Pomocy  (1986-92) 
2) pierwsza kuźnica w Mroczkowie wzmiankowana 1532/48 r. 
3) rezerwat przyrody leśny, założony 1953 r. o pow. 7,43 ha 
4) najwyższe wzniesienie Garbu Gielniowskiego i woj. mazowieckiego o wys. 408 m n.p.m.,  

z dostrzegalnią (wieżą) przeciwpożarową (34 m wys.) 
5) recytowany wiersz Wisławy Szymborskiej 
6) zamek z lat 1470-80, ratusz z lat 1602-29, 
7) pomnik T. Kościuszki  z 1920 r. 
8) prawa miejskie z 1427 r. 
9) początkowo drewniana budowla z pocz. XV w., przebudowana w stylu gotyckim przez 

Szydłowieckich w latach 1492-1509 
10) obecnie siedziba  Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych (unikatowe w skali Europy) oraz 

Szydłowieckie Centrum Kultury 
11) oddział Muzeum Świętokrzyskiego 1968-76, od 1976 – jednostka samodzielna, od 1977 pod 

patronatem UNESCO. 

 
  LIMERYK I 
 Zbyszek wraz ze studentami na Altanie, 
 tutaj już niestety Kielecczyzny kraniec ! 
 Wieża przeciwpożarowa z tarasami, 
 dzisiaj bez strażaków, tylko z kamerami, 
 jakieś owady tną go na powitanie. 
 

LIMERYK II 
 Janusz przeżywa, gdy w Mazowieckie trafił, 
 nie je, nie pije, smutny, markotny jakiś, 
 sam Kościuszko w Szydłowcu go nie ożywia, 
 jakby te miasta mury już kiedyś widział ... 
 Co się stanie, jak Świętokrzyskie szlag trafi ?! 
 

 
Kielce, 8.11.2015 

Stanisław Janusz Komorowski „Roch”. 
Przewodnik Świętokrzyski PTTK 

 
 


