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Ścieżka edukacyjna „Na królewskim szlaku” 
znajduje się na terenie Nadleśnictwa Zagnańsk,  
na obszarze gminy Zagnańsk w okolicy miejsco-
wości Siodła. Prowadzi wzdłuż dawnego Traktu 
Królewskiego na odcinku o długości 2 km. 

Trakt Królewski to droga Kielce – Solec nad 
Wisłą. Był to ważny szlak komunikacyjny, łączą-
cy główne ośrodki dóbr biskupów krakowskich 
na ziemi świętokrzyskiej. Nazwę swą zawdzięcza 
królowi Janowi Kazimierzowi, który w 1661 roku 
podróżował tędy z biskupem krakowskim  
Andrzejem Trzebickim – fundatorem kościo-
ła p.w. św. Rozalii i św. Marcina w Zagnańsku.  
Na terenie gminy Zagnańsk droga ta wiodła  
z Sosnowicy przez Siodła, Jaworze, Chrusty, zbo-
czem góry Chełm – obok wspomnianego kościoła 
– do Występy.

  

Na ścieżce edukacyjnej zaplanowano trzy 
przystanki:

1. Polana w rejonie miejscowości Siodła.
2. Miejsce przy krzyżu biskupim. 
3. Źródło Silnicy.

Mapa trasy
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1. PrzystaNek 1. 
Polana w rejonie miejscowości Siodła. 

W zagnańsku – siodłach w sierpniu 1944 r. 
formowano 4. pp Leg. ak. Żołnierze po uro-
czystej Mszy św. odprawionej na polanie, ru-
szyli na pomoc walczącej Warszawie.

W związku z szybko zmieniającą się sytuacją 
na froncie wschodnim (Rosjanie dochodzili do 
linii Wisły) dowództwo Armii Krajowej podję-
ło decyzję o przystąpieniu do wykonania zadań 
wynikających z planu „Burza” na terenie Okrę-
gu Radomsko-Kieleckiego AK, gdzie działaniom 
tym nadano kryptonim „Deszcz”. 

Plan zakładał ułatwienie Armii Czerwonej 
opanowania lewego brzegu Wisły i większych 
miast Kielecczyzny, obronę mostów na Wiśle, za-
kładów zbrojeniowych w Starachowicach i Skar-
żysku-Kamiennej. Kontynuowano działalność 
dywersyjną na szlakach komunikacyjnych. (Roz-
kaz operacyjny nr 2/44 walka w okresie powsta-
nia, 24 lipca 1944 r.). Bardzo ważnym elemen-

tem było odtworzenie przedwojennych jednostek 
wojskowych – powstała, m.in. 2. Dywizja Pie-
choty Legionów ak, a w jej składzie znalazł się 
4. Pułk Piechoty Legionów ak. 

Źródło: W. Borzobohaty „Jodła”

Okręg Radomsko-Kielecki Armii Krajowej
„Jodła”
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Historia pułku sięga czasów napoleońskich. 
Utworzony w 1806 r. 4. Pułk Piechoty Księ-
stwa Warszawskiego walczył, m.in. w Hiszpanii,  
Rosji, Prusach. W 1815 roku powstał 4. Pułk 
Piechoty Liniowej Armii Królestwa Polskiego, 
który w czasie Powstania Listopadowego wal-
czył z Rosjanami, m.in. pod Olszynką Grochow-
ską. W okresie I wojny światowej zorganizowano 
w 1915 r. 4. Pułk Piechoty Legionów Polskich, 
istniejący dwa lata – do kryzysu przysięgowe-
go. W 1918 roku utworzono 4. Pułk Piechoty 
Legionów, który po zakończeniu działań wojen-
nych w 1922 roku, przybył do stałego garnizo-
nu w Kielcach (na Bukówce). W marcu 1939 r.  
z tej jednostki skierowano do służby w Wojsko-
wej Składnicy Transportowej na Westerplatte 
z ppor. Leonem Pająkiem 68 żołnierzy, którzy 
stanowili trzon załogi wartowniczej. W wojnie 
obronnej we wrześniu 1939 r. czwartacy walczy-
li pod Zapolicami – Strońskiem, Błoniem, Ołta-
rzewem, bronili Twierdzy Modlin.

Pierwszy etap mobilizacji i formowania od-
działów rozpoczął się w lipcu 1944 roku. Na te-
renie Inspektoratu Kieleckiego inspektor ppłk 
„Żor” (Józef Mularczyk) zarządził stan czujno-
ści i nakazał równocześnie mobilizację oddzia-
łów, które miały wejść w skład 4. pp Leg. AK. 
Od 3 sierpnia rozpoczął organizację w składzie 
trzech batalionów. Rozkaz przewidywał tworze-
nie I batalionu w rejonie Niwek Daleszyckich 
i Mąchocic, a II batalionu w rejonie lasu na Gru-
chawce (okolice Kielc). 7 sierpnia dowódca puł-
ku opracował rozkaz dotyczący przewidywanego 
uderzenia na Kielce.

Żołnierze 5. kompanii 4. pp Leg. w marszu na koncentrację
   Źródło: Wojciech Borzobohaty „Jodła
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koncentracja w zagnańsku – siodłach
Dowódca 4. pułku, oczekując na dalsze rozka-

zy postanowił połączyć bataliony. Obie jednost-
ki wyruszyły do Siodeł. Pierwszy dotarł II bata-
lion zajmując biwak w lesie. Z relacji Zygmunta  
Firley’a „Kajtka”: „W niedzielę (13 sierpnia), za-
nim dołączył I batalion, obóz ożywił się. Z Kielc 
przyszło trochę szarży. Był „Grzegorz” (Marian 
Kędziora) – komendant miasta, kapelan woj-

skowy ks. Henryk Peszko, „Artur” – szef dwójki 
i wielu innych. Kapelan odprawił nabożeństwo 
polowe, po którym do ustawionych w czworobok 
partyzantów – żołnierzy przemówił mjr „Wy-
rwa”. Niedziela ta była ostatnią, którą bataliony 
spędziły oddzielnie”.

 Marian Sołtysiak „Barabasz” wspomina: 
„Jako kompania 4. Pułku Ziemi Kieleckiej jede-
nastego sierpnia wyszli „Wybranieccy” z Niwek 
kierując się do Daleszyc na mszę polową. (…) 
Przez Niestachów (…), Leszczyny i Mąchocice 
doszliśmy do wsi Brzezinki, gdzie zatrzymaliśmy 
się na parogodzinny odpoczynek. Stąd wieczorem 
nastąpił wymarsz do wsi 
Zagnańsk – Siodła, miej-
sca koncentracji pułku. 
Zajmujemy kwatery, nie 
uwzględniając zaleceń 
kwatermistrza, we wsi, 
wysuniętej najbardziej 
w stronę najbliższych za-
łóg niemieckich.” 

Czyszczenie broni. Odwrócony do obiektywu „Skromny” (Stanisław Detko) 
– ochrona 2. baonu 4. pp. Zagnańsk. Siodła. Sierpień 1944 r.

Źródło: Z. Firley „W Kedywie i w Burzy” Źródło:  zbiory prywatne Amelii Sołtysiak
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schemat organizacyjny 4. pp Leg. ak:  
dowódca – mjr „Wyrwa” (Józef Włodarczyk);
zastępca – por. „Urban”, „Warren” (Mieczysław  

Drewicz) pełnił funkcję szefa sztabu pułku;
adiutanci: ppor. „Lew” (Marian Gawlik) – pełnił  

tę funkcję od 4-15 sierpnia, później – ppor. „Grzmot”  
(Bolesław Kamiński); 

oficer łączności – por. „Orlik” (Józef Kundera);
dowódca plutonu saperów – ppor. „Szpadel” (Franciszek 

Sarniński); 
p.o. oficera operacyjnego – „Warchrata” (Stefan  

Judycki) – do 18 sierpnia 1944 r.; 
kapelan – ks. kpt. „Wicher” (Henryk Peszko);
oficer broni – ppor. „Żubr” (Wacław Różański);
oficer taborowy – ppor. „Stefan” (Szczepan Iwański); 

kwatermistrz – chor. „Zagórski” (Zdzisław Wydra);
płatnik – st. sierż. „Czepiel” (Stefan 
Micek); 
dowódca zwiadu konnego – sierż. 
„Andrzej” (Henryk Pawelec);

I batalion:
dowódca – por. „Katarzyna” 

(Maksymilian Lorenz), od 7 września 
1944 r. kpt. „Zapała” (Michał Szrek), 
adiutant – por. „Jur”, „Czarny” (Jerzy 
Bobrowicz);

1. kompania – ppor./por. „Barabasz” (Marian Sołtysiak);
2. kompania – por./kpt. „Zapała” (Michał Szrek),  

od 7 września ppor./por. „Wierny” (Edward Skrobot);
3. kompania – ppor. „Dąb” (Leon Stola);

II batalion:
dowódca – kpt. „Eustachy” (Władysław Czaja), adiu-

tant – ppor. „Dąb” (Edmund Malaga);
4. kompania – ppor. „Gryf” (Paweł Stępień);
5. kompania – por. „Obłok” (Stanisław Masłowski);
6. kompania – por. „Rak” (Nowak), 
  od 15 sierpnia por. „Styka” (Wierzbicki); 
  ppor. „Jurand” (Bolesław Boczarski);
  kompania ckm (w trakcie organizacji) – ppor. „Cios” 

(Józef Piotrowiak);

III batalion (nie wyszedł na koncentrację, pozo-
stał na terenie Obwodu Kieleckiego) – dowódca – mjr 
„Piotr” (Eugeniusz Siwocha), adiutanci: „Łysy” (Franci-
szek Kąkol), „Marek” (Michał Kaczmarczyk);
7. kompania – ppor. „Grzegorz” (Antoni Rodak);
8. kompania – ppor. „Jan” (Tomasz Smoliński);
9. kompania – ppor. „Zych” (Bolesław Kaczmarski);
kompania ckm – kpt. „Konrad” (Zygmunt Turkowski).

Źródło: Wojciech Borzobohaty „Jodła”

Źródło: Zbiory prywatne autora
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Pułk liczył 653 osoby, w tym 20 ofice-
rów, 11 podchorążych i 74 podoficerów – dane 
z 5 sierpnia. Z każdym dniem przybywało żołnie-
rzy i 10 września było już 1144 ludzi.

1 sierpnia 1944 r. rozpoczęło się Powstanie 
Warszawskie. Dowództwo okręgu otrzymało  

depeszę od generała „Bora” Tadeusza Komorow-
skiego: „Rozpoczęliśmy walkę o Warszawę, resz-
ta wykonuje „Burzę”. 

14 sierpnia komenda Okręgu otrzymała de-
peszę radiową od gen. „Bora”, w której nakaza-
no marsz wszystkich uzbrojonych oddziałów na 
Warszawę. 

15 sierpnia dowództwo okręgu wydało roz-
kaz szczególny nr 6/44, w którym czytamy: 
„W związku z rozkazem radiowym gen. „Bora” 
z dn. 14 VIII g. 17.00 zarządzam marsz wszystkich 
uzbrojonych oddziałów Okręgu do bitwy o War-
szawę. W tym celu wydałem już dzisiaj o godzinie 
10.00 rozkaz przygotowawczy, zarządzający po-
gotowie marszowe oddziałów. (…)

1. Akcję powyższą nazwałem „Zemsta” i tak ją 
będziemy w przyszłości nazywali.

2. W związku z odejściem wszystkich uzbrojonych 
sił Okręgu do akcji „Zemsta” odwołuję akcję 
„Deszcz” (…) .

Szkolenie minerskie w okresie koncentracji przed próbą odsieczy 
Powstaniu Warszawskiemu, lato 1944 r., wieś Zagnańsk-Siodła. 

Od lewej „Tommy” (jeniec angielski zbiegły z niewoli niemieckiej), 
„Kuba” (Jakub Gonciarz), „Ciapa” (Jerzy Kisiel), „Zdzisiek” (Zdzisław 

Jakubek). „Olek” (Aleksander Nowak), „Danka” (Danuta  
Wawrzesińska-Nowakowa), „Sławek” (Andrzej Borkowski)

Źródło: M. Sołtysiak „Chłopcy Barabasza”
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W tym dniu 15 VIII w Zagnańsku – Siodłach na 
polanie przy ołtarzu polowym, zbudowanym przez 
żołnierzy z nieociosanych żerdzi, odprawił partyzanc-
ką Mszę świętą kapelan pułku ks. kapitan Henryk 
Peszko „Wicher”: „Tylu uzbrojonych młodych ludzi 
nie widziałem od 1939 roku. Było ich wszystkich oko-
ło tysiąca. Do tych żołnierzy oraz licznie zgromadzo-
nej ludności przemówiłem. Wskazałem żołnierzom 
drogę, którą pójdziemy. Pewnie będzie to droga potu, 
walki i krwi, ale powiedzie nas do uwolnienia kraju 
od wroga i do zwycięstwa. Wskazałem, że w tej dro-
dze nie będziemy osamotnieni, otoczy nas miłość na-
szych bliskich i pomoc tych, którzy Polski nie opuścili. 
Chodzi o to, aby mieć wiarę w Boga i oddać się pod 
opiekę Matki Bożej na życie i na zwycięstwo. Poleci-
łem żołnierzom, aby wzbudzili żal doskonały, gdyż na 
podstawie specjalnych uprawnień udzielę im absolu-
cji generalnej (rozgrzeszenia), jakiej udziela się przed 
bitwą, a my jesteśmy przed walką, do której wezwały 
nas władze Polski Podziemnej. Padły komendy do-
wódców, oddziały uklękły, żołnierze pochylili głowy, 
a ja wzruszony wymówiłem słowa absolucji. Znowu 
rozkazy dowódców do powstania z kolan i w postawie 

„na baczność” zabrzmiała pieśń „Boże, coś Polskę 
…” a następnie „O Panie, któryś jest na niebie …”.

Jeden z uczestników tej niezwykłej uroczystości – 
Tadeusz Robak „Kruk” żołnierz 4. kompanii wspomina: 
„Jako były ministrant, wraz z dwoma kolegami, służy-
łem do tej Mszy. Nastrój był podniosły. Nie zmącił tego 
nastroju nawet krążący nad lasem niemiecki samolot 
zwiadowczy „bocian” (Fieseler Fi-156 „Storch”). 

  Powołani 
Na skraju leśnej polany
na pieńku ściętego drzewa
z twarzą zakrytą dłońmi
Siedział On
Jak model pomnika
w czarnej sutannie
Żołnierz Armii Krajowej
Kapelan
Przy Nim
Klęcząc na obu kolanach
z blond czupryną
spadającą na oczy
prosił o rozgrzeszenie
i błogosławieństwo 
przed walką z Niemcami 
(fr. wiersza pt. „Powołani” 
Amelii B. Sołtysiak)

Ks. kapelan „Wicher”
Henryk Peszko 4. pp Leg. AK

Źródło: W. Borzobohaty „Jodła”
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Zygmunt Pietrzak „Bekas”, żołnierz zwiadu 
konnego, wydarzenia tego dnia tak wspomina: 

„Po uroczystej mszy polowej szef sztabu puł-
ku por. „Urban” (Mieczysław Drewicz) odczytał 
rozkaz o odznaczeniach i awansach. My, starzy 
partyzanci, awansowaliśmy na starszych strzel-
ców, czyli jedną belkę mogliśmy sobie przyszyć 
do furażerek. Po obiedzie mamy jechać na patrol 
w okolicę Zagnańska, gdzie podobno włóczą się 
oddziały Kałmuków. Ja i „Marcin” (Stanisław 
Cnota) wyruszamy pierwsi, a za nami w dużej od-
ległości cały zwiad konny. Jedziemy lasem bardzo 
ostrożnie, bo droga jest kamienista i grube korze-
nie wystają z ziemi. Dojeżdżamy wreszcie do wsi 
(Zagnańsk – Chrusty), gdzie biegnie szosa z Ka-
jetanowa do Zagnańska. Zatrzymujemy się przy 
zakręcie czekając na dowódcę i resztę kolegów. 
Rozglądamy się wokoło, bo nie wiemy, w którym 
kierunku pojedziemy. Nagle zza zakrętu wyjechał 
samochód osobowy i zatrzymał się parę metrów 
przed nami. Słońce padało na przednią szybę i ni-
kogo nie było widać. W ułamku sekundy zsunąłem 
się z konia i klęcząc oddałem strzał celując w szy-

bę. Następnie zerwałem się z ziemi i doskoczyłem 
do przednich drzwi. Szyba w drzwiach do połowy 
była uchylona, za kierownicą siedział wystraszo-
ny żołnierz niemiecki z podniesionymi rękami.  
Na jego kolanach leżał pistolet maszynowy „berg-
man”, więc szybko sięgnąłem po niego. Tymcza-
sem z drugiej strony „Marcin” otworzył drugie 
drzwi i martwy oficer (w stopniu majora) wypadł 
na szosę. Plutonowy „Andrzej” (Henryk Pawe-
lec), który nadjechał z całym zwiadem, szybko 
ocenił sytuację i rozpoczęliśmy zacierać wszelkie 

Zygmunt Pietrzak pseudonim „Bekas” lat 18. Rok 1944
Źródło: Zbiory Edwarda Kalecińskiego
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ślady tego zdarzenia. Mieszkańcy najbliższych do-
mów pomagali nam, by jak najszybciej odjechać 
z tego miejsca. „Andrzej” kolbą swojego pistole-
tu rozbił całą przednią szybę i rozkazał kierowcy 
– Niemcowi jechać w kierunku lasu. W obozie eu-
foria, bo dla tych świeżo zmobilizowanych było to 
coś nadzwyczajnego, a dla nas to zwykły przypa-
dek. Musieliśmy długo opowiadać, jak to było …”. 

W wyniku opisanej potyczki w miejscowości 
Zagnańsk – Chrusty zastrzelono niemieckiego 
majora, kontrolującego przebieg prac fortyfika-
cyjnych, zdobyto plany niemieckich umocnień, 
samochód – mercedes, pistolet maszynowy berg-
man, rewolwer i dwa granaty.

Ten niezwykły dzień wspomina także Marian 
Sołtysiak „Barabasz”: „W dniu święta żołnierza, 
15 sierpnia, dowódca dywizji, pułkownik „Lin”, 
wydał w swojej kwaterze przyjęcie, w którym wzięli 
udział wszyscy dowódcy batalionów i dawnych od-
działów partyzanckich. Toasty, deklamacje wierszy 
okolicznościowych – wszystko nastawione na zbra-
tanie się, zatarcie różnic między oddziałami; w tym 
duchu także wyraźnie przemawiał pułkownik „Lin”. 

16 sierpnia pułk zgodnie z rozkazem ruszył na 
pomoc walczącej Warszawie. 

Rozkaz Komendy Głównej AK marszu na od-
siecz Powstaniu Warszawskiemu nie mógł być 
w całości zrealizowany przez Okręg Radomsko 
– Kielecki i musiał zostać zmieniony. Ostatecznie 
generał „Bór” zaaprobował tę decyzję 27 sierp-
nia. 

4. pp Leg. AK kontynuował walkę z okupan-
tem, wykonując zadania w ramach akcji „Burza”. 

Marian Sołtysiak „Barabasz”
Źródło: M. Sołtysiak „Chłopcy Barabasza”
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28 września pułk otrzymał rozkaz przejścia do 
Obwodu Kieleckiego. 

30 września w rozkazie szczególnym nr 10/44 
Komendant Okręgu „Ein” (Jan Zientarski) dzię-
kował żołnierzom 2. DP Leg. za trud i walkę 
„ (…) za waszą piękną postawę, jaką wykazali-
ście się w okresie letniej koncentracji składam 
hołd tym wszystkim, którzy własną krwią okupi-
li sławę i zwycięstwo oddziałów (…)”. 4. pułk 
walczył, m.in. pod Antoniowem, Zaborowicami, 
Radkowem. 

Oddział Wybranieckich w marszu na Warszawę

Źródło: Zbiory Edwarda Kalecińskiego

Źródło: Zbiory Edwarda Kalecińskiego

Sztandar 4. pp Leg. AK
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Pomnik

25 września 2010 roku przy czerwonym szla-
ku na Sosnowicy odsłonięto i poświęcono obelisk 
upamiętniający sformowanie 4. Pułku Piechoty 
Legionów Armii Krajowej, śpieszącego z od-
sieczą walczącej Warszawie. Polową Mszę św. 
odprawił kapelan wojskowy ks. płk Adam Prus. 
Mówił o trudnej drodze do wolności usłanej krzy-
żami poległych żołnierzy oraz ofiar hitlerowskiej 
kaźni. 

Źródło: Zbiory prywatne autora.
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PrzystaNek 2. krzyŻ BIskuPI 

Świadek historii
Przy dawnym Trakcie 

Królewskim na Sosnowi-
cy (leśnej drodze wiodącej 
z Kajetanowa do Tumlina) 
za Siodłami – znajduje się 
tajemniczy zakątek zwany 
Krzyżem Biskupim (Eucha-
rystycznym). Potężny krzyż, 
osłonięty jest wysokimi 
drzewami. Towarzyszą mu 
malownicze skałki piaskow-
ca w pobliskich kopalniach. 
Miejsce to często odwiedza-
ne jest przez turystów, jed-
nak niewiele osób zdaje sobie 
sprawę z tego, że obecność 
krzyża związana jest z po-
wstaniem kościoła p.w. św. Rozalii i św. Mar-
cina w Zagnańsku oraz wydarzeniami z czasów 
II wojny światowej. 

Podanie, krążące wśród mieszkańców gminy, 
głosi, że biskup krakowski Andrzej Trzebicki po-

stanowił utworzyć parafię i ufundować 
dla mieszkańców Zagnańska kościół. 
Przekazał na ten cel środki, a prace 
miały być wykonane na górze Chełm. 

Łabędź - herb fundatora znajduje się na południowej, 
zewnętrznej ścianie nad zamurowanym wejściem  do 

najstarszej części kościoła. W dokumentach najczęściej 
przedstawiany jako biały łabędź na czerwonym polu.

Źródło: Zbiory prywatne autora.
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Pewnego razu przejeżdżając przez tę okolicę, 
zobaczył skromną kapliczkę na Chełmie i bardzo 
się rozgniewał, gdyż w zamyśle biskupa miała 
stanąć tu piękna świątynia. Zdenerwowany fun-
dator, widząc lekceważenie swoich decyzji, od-
mówił poświęcenia kaplicy i wzburzony wyruszył 
w drogę do Kielc. Zrozpaczona ludność Zagnań-
ska dogoniła orszak biskupa właśnie w opisywa-
nym miejscu i na kolanach błagała o zmianę decy-
zji. Wielce litościwy Andrzej Trzebicki w końcu 
uległ, zsiadł z konia (według innej wersji – wy-
siadł z karety), pobłogosławił zebranych i przy-
rzekł, że jeśli powstanie świątynia, jaką zamierzał 
wybudować, przybędzie i ją poświęci. Mieszkań-
cy z zapałem przystąpili do pracy i szybko ukoń-
czyli budowę kościoła, który do dziś jest jednym 
z najpiękniejszych obiektów w gminie, dumnie 
wznosząc się na zachodnim zboczu góry Chełm. 
Konsekracji świątyni biskup krakowski Andrzej 
Trzebicki dokonał 30 maja 1677 r. 

Źródło: Nadleśnictwo Zagnańsk.
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Właśnie tu, gdzie zapadła tak ważna dla Za-
gnańska decyzja, postawiono krzyż, który co 
kilkadziesiąt lat kolejne pokolenia zmieniają na 
nowy. 

Krzyż ogrodzony drewnianym płotkiem ma 
10 m wysokości i przekrój 20/20 cm oraz ozdob-
nie zakończone ramiona. 

W drewnie wyryto napis:

 „PÓJDŹCIE DO MNIE WSZYSCY 
I NAŚLADUJCIE ŻYCIE MOJE * ROK 
1944 * SERCE EUCHARYSTYCZNE JE-
ZUSA * OGNISKO BOŻEJ MIŁOŚCI * 
DAJ POKÓJ ŚWIATU”. Przy szczycie wisi 
żelazna tabliczka z napisem: „INRI”, a po-
środku krzyża zawieszono odlaną z żeliwa 
ozdobną tarczę z napisem: „ZA DUSZE, 
KTÓRE RATUNKU I MIŁOSIERDZIA 
BOŻEGO OCZEKUJĄ, A DOCZEKAĆ 
SIĘ NIE MOGĄ, PROSIMY CIĘ, PANIE”. 

Źródło: Nadleśnictwo Zagnańsk.
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PrzystaNek 3. ŹróDło sILNIcy

Jesteśmy na wysokości 370 m n.p.m. w zale-
sionym obszarze od strony południowo-zachod-
niej u podnóża góry Sosnowicy (413 m n.p.m.), 
zbudowanej z czerwonego piaskowca triasowe-
go. W tym miejscu znajduje się źródło rzeki Silni-
cy, dawniej nazywanej Dąbrówką. W tradycji tu-
tejszej określane także jako „Górasów stoczek”. 
Do strumyka wpływa woda z innych źródełek, 
dlatego teren jest lekko zabagniony.

Źródło: Nadleśnictwo Zagnańsk.

Źródło: N
adleśnictw

o Zagnańsk.
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Legenda głosi, że przed ponad 900 laty  
w miejscu, gdzie dziś leży stolica województwa 
świętokrzyskiego, były nieprzebyte, pełne zwie-
rzyny lasy, które przyciągały myśliwych. Polował 
tu także Mieszko (Bolesławowic – syn Bolesła-
wa II Śmiałego). Kiedy w pogoni za zwierzyną 
zgubił swoich kompanów, wyjechał na nieznaną 
polanę i strudzony zasnął w trawie. 

Przyśniło mu się, iż został napadnięty przez 
zbójców, a ci usiłowali wlać mu do ust truciznę. 
Gdy zaczął już tracić siły, nagle objawił mu się 
św. Wojciech, uniósł pastorał i na ziemi nakre-
ślił kręty szlak, który przemienił się w strumień 
wody. Mieszko obudził się, nieopodal ujrzał źró-
dło. Woda w nim była smaczna, przejrzysta, taka 
jak we śnie. Poczuł przypływ nowych sił i szyb-
ko odnalazł swój orszak. Odjeżdżając z polany, 
Mieszko zauważył ogromne, białe kły nieznane-
go zwierza, być może dzika. Zapowiedział, że 
wzniesie tu gród z kościołem.

Niedługo potem zbudowano w sercu puszczy 
osadę. Na polanie postawiono kościół p.w. św. 
Wojciecha, a strumień, z którego woda przywró-
ciła księciu siły, mianowano Silnicą. Osadę zaś 
nazwano Kiełce – na pamiątkę znalezionych ta-
jemniczych kłów. Nazwa z biegiem czasu prze-
kształciła się w Kielce. 

(Źródło: Informator miejski Kielce)
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zaDaNIa DLa uczNIóW

Wejście na ścieżkę edukacyjną (tablica nr 1)

Wykonaj poniższe polecenia na podstawie 
zdobytych informacji.

Zadania uczniów: 
1. Za pomocą kompasu wskaż kierunek północ-

ny.
2. Na mapie znajdź miejscowość Siodła i zaznacz 

miejsce, w którym się znajdujemy.
3. Odszukaj punkt docelowy naszej wycieczki 

(źródło Silnicy). Odpowiedz na pytanie: W ja-
kim kierunku biegnie trasa? 
      
      ...............................................................

4. Na mapie narysuj odcinek Szlaku Królewskie-
go, znajdujący się na terenie gminy Zagnańsk.

5. Na końcu trasy odszukaj i podkreśl nazwy 
miejsc, o których wcześniej była mowa. Krót-
ko napisz, jakie wydarzenia miały tam miejsce 
lub co się znajduje.

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................



19

Przystanek 1.

Na podstawie uzyskanych 
wiadomości rozwiąż krzyżówkę.
1. Nazwisko księdza kapelana 

4. pp Leg. AK.
2. Inaczej rozgrzeszenie.
3. Miejsce sformowania 4. pp 

Leg. AK w sierpniu 1944 r.
4. Tak nazywano niemiecki sa-

molot zwiadowczy.
5. Pseudonim dowódcy oddzia-

łu „Wybranieckich”.
6. Miejsce koncentracji II bata-

lionu 4. pp Leg. AK.
7. Pseudonim dowódcy 4. pp 

Leg. AK.
8. Kryptonim akcji, której ce-

lem był marsz na odsiecz 
walczącej Warszawie.

9. Rejon koncentracji I batalio-
nu 4. pp Leg. AK.

Wpisz hasło krzyżówki i wyjaśnij je:   …….......…………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
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Przystanek 2. 

Poznałeś legendę związaną z powstaniem ko-
ścioła parafialnego  p.w. św. Rozalii i św. Marci-
na. w Zagnańsku. Postaraj się wcielić   w postać 
biskupa Andrzeja Trzebickiego oraz mieszkań-
ców Zagnańska i wymyśl rozmowę, która mogła 
się odbyć w tym miejscu. Pamiętaj, że biskup wy-
raził zgodę na sfinansowanie budowy świątyni. 
Zastosuj poprawny zapis dialogu.
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

Przystanek 3.

Opiekunowie wybierają chętnych uczniów, 
którzy na polance odegrają scenę opisaną w le-
gendzie, tłumaczącej, jak powstała Silnica oraz 
skąd wzięła się nazwa Kielce. 

Do inscenizacji młodzież przygotowuje się sa-
modzielnie.

Młody Turysto,  przeszedłeś całą trasę ścieżki 
edukacyjnej „Na królewskim szlaku”. Znajduje 
się ona w obrębie nadleśnictwa i  gminy Zagnańsk 
– jednego z najpiękniejszych zakątków ziemi 
świętokrzyskiej. Na mapce odnajdziesz inne cie-
kawe, godne odwiedzenia miejsca: w Tumlinie 
– Górę Grodową; w Samsonowie – ruiny huty, 
w Zagnańsku – odpoczniesz w cieniu dębu Bart-
ka, a w wyrobisku pokopalnianym góry Chełm 
(Zachełmie) zobaczysz ślady tetrapoda.    


