
 

XIX Świętokrzyski Rajd Pielgrzymkowy 
Święty Krzyż, 22 września 2018 r. 

O P I S   T R A S Y 

 

Trasa nr 1 - PUSZCZAŃSKA  
Święta Katarzyna (kościół i klasztor św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej) – Łysica – Kapliczka św. Mikołaja  
– Kakonin – Huta Szklana – Święty Krzyż 

Trasa w całości prowadzi odcinkiem Głównego Świętokrzyskiego Szlaku (czerwonym)  
im. E. Massalskiego (Kuźniaki-Gołoszyce), przeważająca część lasami przez Świętokrzyski Park Narodowy. 
Dystans 

[km] Punkty trasy Opis punktów trasy 

0,0 Święta 
Katarzyna 

 nazwa wsi nawiązuje do figurki św. Katarzyny Aleksandryjskiej, którą  
w 1399 r. przywiózł rycerz Wacławek i umieścił w ołtarzu  
ufundowanego przez siebie drewnianego kościółka,  

 w XV w. wybudowano murowany kościół i klasztor dla bernardynów, 
 od 1815 r. klasztor zamieszkują bernardynki (zakon klauzurowy), 
 w 1910r. uruchomiono pierwsze w Górach Świętokrzyskich schronisko 

turystyczne (budynek stoi do dziś), 
 na skraju miejscowości i ŚPN stoi murowana kapliczka Janikowskich, 

gdzie w 1882 r. Stefan Żeromski z kolegą J. Stróżeckim wydrapali 
swoje nazwiska (widoczne obecnie) 

1,0 
Kapliczka  
i Źródełko 

św. 
Franciszka 

 drewniana kapliczka z figurą św. Franciszka z XIX w., 
 obok kapliczki źródełko, którego woda, zgodnie z ludowymi legendami, 

leczy choroby oczu 

2,5 Łysica 
 najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich o wysokości 612 m n.p.m., 

wyznaczony majestatycznym, drewnianym krzyżem, zaliczany do 
Korony Gór Polskich 

5,5 Kapliczka 
św. Mikołaja 

 drewniana kapliczka z figurą św. Mikołaja autorstwa Józefa 
Winiarskiego z Bielin, 

 św. Mikołaj strzeże podróżnych, turystów i pielgrzymów 
przemierzających Góry Świętokrzyskie, 

 punkt krańcowy niebieskiego szlaku turystycznego przez Bieliny na Wał 
Małacentowski 

7,5 Kakonin 
 nazwa nawiązuje do imienia zbója Kaka, który zgodnie  

z legendą, grasował  i rabował w tych terenach, 
  stara wiejska chałupaz początku XIX w. z odtworzonym wyposażeniem 

15,5 Huta 
Szklana 

 najwyżej położona miejscowość w Górach Świętokrzyskich  
(495 m n.p.m.), 

 nazwa nawiązuje do istniejącej tutaj od XVI do XVIII w. huty szkła 
świętokrzyskich benedyktynów, 

 zrekonstruowana „osada średniowieczna” w domostwami i warsztatami 
pracy z okresu od XII do XV w. 

18,0 Święty Krzyż  opis „Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego na Łysej Górze” 
 


