
 

Podczas VII Nocnego 
Rajdu Andrzejkowego 
zwiedzano pogrążone  
w listopadowych 
ciemnościach atrakcje 
gminy Zagnańsk. 
Wycieczka, kierowana 
przez Dominikę Lichosik, 
zgromadziła aż 49 osób 
lubiących takie nietypowe 
wyzwania. 

Raj rozpoczął się wieczorem w Zagnańsku, gdzie stoi mała 
lokomotywa. Przypomina ona o dawnej świetności tutejszej 
wąskotorówki. Sieć tej kolejki w latach ok. 1916-67 służyła 
na dużą skalę do transportu drewna z rozległych lasów do 
miejscowego tartaku. Najdłuższa linia sięgała aż do kopalni 
pirytu w Rudkach koło Nowej Słupi. Historia zaś Zagnańska 
sięga co najmniej XIV wieku, kiedy to (jak głosi legenda) 
zagnano w te strony różnych złoczyńców do wyrębu 
puszczy, będącej własnością biskupów krakowskich. 

 
Niewątpliwą atrakcją były odwiedziny sędziwego i schoro-
wanego dęba Bartka (2 km). Jest to najpopularniejsze 
drzewo w Polsce, symbol gminy Zagnańsk i województwa 
świętokrzyskiego. Jego wiek ostatnio oszacowano na 650 lat. 
Ten pomnik przyrody po zmierzchu wydaje się jeszcze 
bardziej potężny niż za dnia. Po przekroczeniu rzeki Bobrza 
wędrowano przez Kaniów. Pod lasem na skraju wsi znajduje  

się niewielki, ale malowniczy zalew rekreacyjny na rzeczce 
Krzyk. Następnym ciekawym miejscem był Rezerwat 
Zachełmie, utworzony na terenie dawnego kamieniołomu 
dolomitu u podnóża Góry Chełm (6,5 km). Tutaj w 2004 r. 
odkryto ślady dewońskich czworonogów sprzed 395 
milionów lat. W 2010 roku cały świat usłyszał o tym 
przełomowym odkryciu na łamach prestiżowego pisma 
naukowego Nature. Udowodniono, że pierwsze zwierzęta 
wyszły na ląd z płytkiego morza, a nie ze środowiska 
słodkowodnego i o 18 milionów lat wcześniej niż dotychczas 
sądzono. Tropy tych potężnych gadów (ok. 2-2,5 m długości) 
można było dotknąć gołą ręką.  
Nieopodal, na skraju rezerwatu wznosi się kościół św. Rozalii 
i św. Marcina (7,5 km). W miejscu drewnianej kaplicy z XIV 
wieku, w latach 1668-76, zbudowano świątynię z tutejszego 
kamienia. Zaś okazałą rotundę od wschodu dobudowano  
w latach 1951-54. W tym kościele znajduje się chorągiew  
z manifestacji patriotyczno-religijnych na Świętym Krzyżu, 
poprzedzających powstanie styczniowe.  

 
Mnóstwo frajdy sprawiło piechurom zwiedzanie jedynego  
w regionie oceanarium i parku miniatur w Chrustach  
(10 km). Należące do Kompleksu Świętokrzyska Polana 
atrakcje ukazują rzadkie okazy fauny wodnej z różnych 
kontynentów oraz najpiękniejsze zabytki województwa 
świętokrzyskiego. Imprezę zakończono ogniskiem 
okraszonym żurkiem i okolicznościowymi zabawami. 
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