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Wysiadka z wozu Politechniki w Piórkowie, 
początek Szlaku imienia Kapuścińskiego1,   
Święty Jan Nepomucen bez dojścia w jeziorze2, 
kilka zdań w kościele proboszcza miejscowego. 
 

Znamy wnet początki lokalizacji wioski, 
przebudowy kaplicy w nowoczesny kościół, 
byłych i obecnych księży proboszczów troski, 
kiedy Święty Nepomucen tchnie blaskiem w oku. 

 
Przewodniczka Bogusia z albumem od księdza, 
zawierającym dzieje osady, kościoła, 
szybko z Nepomucenem grupowe ujęcia, 
i wreszcie na trasę rajdu wyruszyć pora ! 
 

Wnet Pomnik Katyński przy prywatnym muzeum3,. 
syn właściciela do zwiedzania nas zachęca, 
gros w nim historycznych eksponatów, trofeów ... 
Nie dzisiaj ! Do Trzcianki czas należy oszczędzać ! 

 
Na Szczytniak towarzyszy nam Droga Krzyżowa4. . 
Andrzej w rejonie szuka źródła. Nie ma. Wyschło. 
Niezły w Paśmie Jeleniowskim grzybów urodzaj, 
torby rajdowców napełnione nimi szybko. 
 

Niedaleko szczytu kapliczka „Ponurego”5,  
na wierzchołku kilka sztucznych kopców z kamienia, 
wzmocnienie organizmu nieco zmęczonego, 
zdjęcie z banerem klubowego pochodzenia. 

 
Dalsze penetracje przy szlaku za grzybami, 
Bogusi się trafił drewniany, jak maczuga, 
pstry muchomor Andrzeja z aparatem mami, 
Heniu z prawdziwkiem ! Podobno do niego mrugał ! 
 

Męcząca, długa wspinaczka na Jeleniowską, 
spróchniałe drzewo podobne do emeryta, 
w rezerwacie gros buków, wyglądają bosko, 
wielu ledwie dyszy, a młody Kuba bryka ! 

 
Ze skraju puszczy widok na Święty Krzyż z wieżą, 
wąwóz w lessie, most na Słupiance, Paprocice, 
piwnica porośnięta kozakami świeżo, 
o Bartoszu Paprockim i kaplicy szkice6.  
 
 



U stóp Kobylej Góry informacyjny głaz7,  
jesteśmy na Szlaku Edmunda Massalskiego8,  
niestety po Szczytniaku, Jeleniowskiej sił brak, 
wielu wyczuwa już woń żuru złazowego. (Agroturystyka Trzcianka) 
 

Już w samej Trzciance czekanie na maruderów, 
ocena podług okazów i torb z grzybami, 
Sylwia zdobywczynią grzybiarskiego orderu, 
ilościowo Gosia z Elą rekordzistkami ! 

 
Agroturystyka Trzcianka miejscem złazu grup, 
pierwsza jest Przygoda, drudzy AKTK-owcy, 
z opóźnieniem zjawia się wreszcie i Górski Klub, 
są także przechodzący przez Wólkę Bartkowcy9. 
 

Złaz w Trzciance poświęcony pamięci Roberta10, 
odeszłego z szeregów braci przewodnickiej, 
jest rodzina, wiersz Rocha, muzyczna puenta ... 
I Robert widzący z góry bractwo tak liczne ! 

 
Mirek z Jackiem gongiem kończą część oficjalną. 
Ciepły żurek, chleb ze smalcem, z rusztu kiełbaska, 
samoobsługa dla wszystkich sprawą realną, 
pieśni biesiadne, własne nalewki i ciasta. 
 

Szkoda, że widzisz nas tylko z góry Robercie, 
obecnym służy gitara Pawła i Jacka, 
pod wiatami głośne wspomnieniowe przyjęcie, 
uprzyjemnia złaz Jagody grupa śpiewacza. 

 
Ostatnie zdjęcia klubowe z sympatykami, 
utrwalanie ciekawych momentów w komórkach  
Ty Robercie pozostaniesz na zawsze z nami ! 
Już niedługo znowu nasz rajd, kolejna zbiórka ! 
 
 
Kielce, 22.09.2019 

Stanisław Janusz Komorowski „Roch” 
Przewodnik Świętokrzyski PTTK 

 
Przypisy: 
1. Szlak Czarny im. Jerzego Kapuścińskiego, (1939-2011), Piórków - Nowa Słupia. 
2. Kościół św. Stanisława, I-a kaplica XIV, parafia od 1918, obecny kościół od 1958. 
3. Muzeum Regionalne Kazimierza Kaczora od 1982, ~ 5000 eksponatów z historii regionu. 
4. Szczyty Pasma. Jeleniowskiego: Szczytniak - 554 m, Góra Jeleniowska - 533 m. 
5. W miejscu kapliczki zimował 1943/44 Jan Piwnik „Ponury” (1912/44), dowódca oddziału AK. 
6. Bartosz Paprocki (1543-1614), heraldyk, prawo lokacji wsi 1580, od opata Tomasza 

Polanowskiego, w wiosce od 1998 kaplica św. Brata Alberta Chmielowskiego. 
7. Góra między Łysogórami a Pasmem Jeleniowskim, 391 m, zaliczana do Łysogór. 
8. Szlak Czerwony im. Edmunda Massalskiego, Gołoszyce - Kuźniaki. 
9. Winnica Milanowska w Wólce Milanowskiej., Joanna Chrobot-Pabis, wyśmienite wina, od 2015. 
10. Robert Kulak (1960 - 22.06.2019), znany przewodnik i regionalista świętokrzyski. 
 


