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Trasa Kasztelańska: Świętomarz – Mirocice – Nowa Słupia – Święty Krzyż 
 
 
Na starcie w Świętomarzy w grupie ponad setka, 
na czele z byłym rektorem Politechniki, 
przewodnik Jacek – potężna rajdu winietka, 
nawet udział w szatach miejscowej zakonnicy. 
 

Ksiądz proboszcz startującą grupę błogosławi, 
w mig kreśląc historię kościoła Wniebowzięcia1, 
pierwszy raz tutaj będących wszystko ciekawi, 
powstają wewnątrz, na zewnątrz obiektu zdjęcia. 

 
Drewniana, bez gwoździ zbudowana dzwonnica, 
pomnik Woyciechowskich, kamienny właz do krypty2,  
świętego Rocha, Józefa w OG oblicza3,  
w oddali we mgle widok Łysej Góry nikły. 
 

Klasztor Świętokrzyski celem naszej wędrówki, 
w prostej linii wydaje się tak niedaleko, 
grupa rozwleczona, Jacek z przodu czołówki, 
piechurzy podziwiają okolicę piękną. 

 
Rozczłonkowane Łomno, większość pól uprawnych, 
głębokie piwnice warstwą ziemi przykryte, 
zaorywanie jabłek – czyn mocno naganny, 
wąwozy lessowe wśród drzew zboczy ukryte. 
 

Od niedawno skoszonej łąki zapach siana, 
przebijający roztrząśnięty na polach gnój, 
dziewiętnastowieczna kapliczka murowana,    
aleja wśród drzew, a w parku dawny Łomna dwór. 

 
Marsz naprzód, raz asfaltem, raz prywatną łąką, 
dołem tocząca wolno wody Pokrzywianka, 
głośniejsze nuty uczniów nastrój nieco mącą, 
typowa pielgrzymkowa od lat nawalanka. 
 

W pejzażu wsi pasące się krówki i kozy, 
przydomowe studnie funkcjonujące nadal, 
nadgryzione przez bobry olchy, wierzby, brzozy, 
wreszcie most przez rzekę, któremu grupa rada. 

 
Piejące na nasz widok Baszowic koguty, 
coraz bliżej nad czernią lasu obie wieże4, 
w Hucisku niegdyś kres kolejkowej marszruty5, 
w jednej z kapliczek ładu Nepomucen strzeże. 
 



Już w Nowej Słupi jak do pałacu jedna z bram,   
widok na Górę Chełmową z modrzewiem polskim6, 
półgodzinna przerwa w centrum, aby sił nabrać, 
racuchy, kawa, herbata, żur staropolski. 
 

Przed skamieniałym świętym Emerykiem tłumy7, 
dla większości ekip pielgrzymkowych punkt zborny, 
Kasztelańskiej brak jednak powodów do dumy, 
opóźniają start opiekunowie grup szkolnych. 

 
Ostatnia wspinaczka „Traktem Królewskim” czeka, 
odcinek ciężki, brany w ogólnej ciasnocie, 
na górze mętlik, ale nie można narzekać, 
aż czternaście grup razem, uczestników krocie8. 
 

Jedni się modlą, drudzy wzmacniają – gdzie się da, 
nabywają pamiątki, zwiedzają muzea, 
w takim tłoku z korzystaniem z toalet – bieda, 
o piętnastej wszystko cichnie ... Msza się zaczęła. 

 
Msza główna pielgrzymkowa w asyście biskupów, 
celebra przy ołtarzu polowym pod dachem, 
w całości organizacyjnie bez zarzutu, 
z roku na rok ten rajd z coraz większym rozmachem. 
 

Chwała Wam organizatorzy, sztab rajdowy, 
szefowie tras, przewodnicy, opiekunowie, 
każdy uczestnik rajdu niech czuje się zdrowym, 
Świętokrzyski Rajd – to święto pokoleniowe. 

 
Kielce, 24.09.2018 r. 

Stanisław Janusz Komorowski „Roch” 
Przewodnik Świętokrzyski PTTK 

z obsługi Trasy Kasztelańskiej 
 

Przypisy : 

1. Obecny kościół w Świętomarzy z 1450 r., na miejscu pierwotnego drewnianego. 
2. Kajetan Woyciechowski, uczestnik walk pod Samossierą w Kampanii Napoleońskiej. 
3. W ołtarzu głównym obraz MB z XVII w., na zasuwie modlitwa w Ogrójcu, rzeźby Rocha i Józefa. 
4. Wieża klasztornego kościoła św. Trójcy i RTV na Świętym Krzyżu. 
5. W Hucisku była stacja końcowa wąskotorówki, tu ładowano rudę przywożoną z Rudek. 
6. Obszar Ochrony Ścisłej w Świętokrzyskim Parku Narodowym, od 1920 r.. 
7. Kamienna rzeźba przedstawiająca pielgrzyma/królewicza węgierskiego Emeryka. 
8. W XIX Świętokrzyskim Rajdzie Pielgrzymkowym wzięło udział  ~ 3700 osób. 


