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

OPIS TRASY
Trasa nr 13 - WITOSŁAWSKA
Witosławice (remiza OSP) – kaplica Zesłania Ducha
Świętego – Góra Witosławska – Szczytniak – Przełęcz
Jeleniowska – Jeleniów – Nowa Słupia – Święty Krzyż
Trasa częściowo prowadzi utwardzonymi drogami gruntowymi oraz asfaltowymi. Po zejściu z Góry
Witosławskiej do Przełęczy Jeleniowskiej wiedzie znakami czerwonymi Głównego Szlaku Świętokrzyskiego
im. E. Massalskiego (Kuźniaki – Gołoszyce). Dalej na orientację przez Jeleniów do Nowej Słupi, a stąd już
szlakiem niebieskim im. S. Jeżewskiego (Tarłów – Św. Krzyż) na Święty Krzyż
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Opis punktów trasy

 miejscowość leży na granicy Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego
 pierwsza kaplica wzniesiona została w XV w. przez benedyktynów ze
Świętego Krzyża, obecna budowla pochodzi z XVIII w. (prezbiterium) i
I. połowy XIX w. (nawa)
 szczyt w Paśmie Jeleniowskim o wysokości 491 m n.p.m.,
 w czasach pogańskich miejsce kultu pogańskiego
Świętowita, stąd wg niektórych badaczy, nazwa góry

Szczytniak

Jeleniów

 miejscowość położona u podnóża Góry Jeleniowskiej (529 m.n.p.m)
 nazwa wsi oraz pasma pochodzi prawdopodobnie od jeleni, które
dominowały na tym terenie,
 zachowały się ruiny dworu z XVIII w. oraz kaplicy parkowej z XIX w.,
w parku dworskim rośnie piękny starodrzew: jesiony, klony i modrzewie



Nowa Słupia




17,0

czczono

 najwyższy szczyt Pasma Jeleniowskiego o wysokości 554m n.p.m.,
 na południowej stronie szczytu rezerwat przyrody, w którym głównym
przedmiotem ochrony jest charakterystyczne dla Gór Świętokrzyskich
gołoborze, czyli rozległy rumosz skalny
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-

Święty Krzyż

w okresie rzymskim (II w. p.n.e. - IV w. n.e.) ośrodek starożytnego
hutnictwa żelaza,
osada u stóp Łyśca, miasto (XIV w. – 1869 r.),
w centrum późnorenesansowy kościół parafialny p.w. św. Wawrzyńca
z XVII w.,
przy trasie na Święty Krzyż(Droga Królewska): Dom Opata z XVIII w.,
Centrum Kulturowo-Archeologiczne, Muzeum Starożytnego Hutnictwa
Świętokrzyskiego im. Mieczysława Radwana, Szkolne Schronisko
Młodzieżowe (II-gie najstarsze w Górach Świętokrzyskich) oraz
kamienna figura pielgrzyma - św. Emeryka,
wejście na teren Świętokrzyskiego Parku Narodowego, utworzony
w 1950 r., powierzchnia: 7.626,45 ha

 opis „Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego na Łysej Górze”

