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OKOLICE ZAGNAŃSKA 

 
Dziś Dominika rajd AKTK-owski wiedzie, 
zna wszystkie ścieżki, przejścia w rejonie Zagnańska, 
wspólne zdjęcie z lokomotywą, co nie jedzie,  (Skatepark w Zagnańsku) 
coraz ciemniej, nie leje, fantazja ułańska ! 
 

Historia miasta, Kolejki Wąskotorowej, 
prezes Krzysztof przedstawia szczegóły rozwoju, 
zebrana grupa raźnie zaraz rusza w drogę ... 
Młodzieży ! Pełnoletni ! Staruchy ! Do boju ! 

 
Pokłon naszej świętokrzyskiej chlubie - Bartkowi, 
syn mu chyba w renomie nigdy nie dorówna, 
póki żyje, podobno Województwa broni ... 
Patronuj więc nam dębie, bo pójdziemy w gówna ! 
 

Drogą śródleśną marsz dalej w stronę Kaniowa, 
zapora śpiącego w listopadzie zbiornika, (zbiornik w Kaniowie, na dopływie Bobrzy- Krzyku) 
w mgle Świętej Rozalii kopuła oświetlona, (kościół św. Rozalii i Marcina w Zagnańsku 
obok ślad tetrapoda, co kiedyś tu brykał. i rezerwat Zachełmie od 2010, z odkrytymi w 2004 r. 

śladami tetrapoda sprzed 395 mln) 
Może i on rozsławi Świętokrzyską Ziemię, 
ma szansę tu powstać Geopark jak na Wietrzni, 
w Zachełmia skałach niejeden jeszcze ślad drzemie, 
dewońskie życie na tym terenie uwieczni. 
 

Kościół po rozbudowach wieńczy szczyt Góry Chełm, (I-a kaplica w 1380 r.,  
układ barokowych wnętrz z nową polichromią,  potem murowany 1668-76) 
na parkingu popularny Jan Nepomucen,   (rzeźba kamienna z 1774 r.) 
z ciekawostek gablota z powstańczą chorągwią. (z czasów Powstania Styczniowego) 

 
Dołem tory Kolei Warszawskiej z szlabanem, 
za traktem w Chrustach solidnie już lejący deszcz, 
Straż Pożarna z jasno podświetlonym Florianem ... (budynek OSP w Chrustach) 
Jak w tych warunkach w Polanice kiełbasę piec ? (Ośrodek Reh.-Wypoczynkowy Kompleksu 

świętokrzyska Polna w Chrustach, 2007-13) 
Na sagę, przez las, wkrótce w Ośrodku, na miejscu, 
powoli z jedzonkiem trzeba jeszcze poczekać, 
w Oceanice zaś, jak do bram raju przejściu,   (Zespół wielkoformatowych 
na każdego niejedna niespodzianka czeka.    akwariów z rybami, od 2016) 

 
Laików przygniata ilość rybich biotopów, 
imponują żarłacze, orlenie, piranie, 
od suma ludojada wnet dostajesz szoku, 
nasounicorn z rogiem - to już mózgu pranie ! 
 
Ryby dokarmiają, kanibalizmu nie ma, 
po wizytach gości światło w akwariach gaszą, 
dla wtajemniczonych rajdowców - top tantiema, 
dziś przeszli w Polanice ryb światową trasą. 
 

Jeszcze nocny spacerek po Parku Miniatur,  (Obiekty architektury z  
o obiektach ze swadą opowiada Krzysztof,  Regionu Świętokrzyskiego,  
między innymi Wiślica, Sielpia, Opatów ...  od 2016) 
Przyjemnie w świetle latarki, choć leje ... Nic to !!! 

 
Nareszcie upragniona biesiada pod wiatą, 
gorący żur, chleb ze smalcem, herbata, kawa, 
na zewnątrz grillowanie też idzie bogato, 
łyk nalewki, przyjazna rajdowców zabawa. 
 
Kielce, 21.11.2016 r. 
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