
 

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

O P I S   T R A S Y 

 

Trasa nr 14 - TATARSKA 
Dębno (kościół św. Mikołaja) – Jeziorko – Mirocice  
– Hucisko – Nowa Słupia – Święty Krzyż   

Trasa poprowadzona głównie drogami asfaltowymi, bez szlaku turystycznego. Ostatni odcinek od Nowej 
Słupi na szczyt Świętego Krzyża wiedzie przez teren Świętokrzyskiego Parku Narodowego lasem, 
znakowanym niebieskim szlakiem turystycznym im. S. Jeżewskiego (Tarłów – Święty Krzyż) 

Dystans 
[km] Punkty trasy Opis punktów trasy 

0,0 Dębno  założone już w XIII w, a w XIV w. posiadało prawa miejskie, obecnie 
wieś 

2,5 Jeziorko 

 nazwa wsi jest pochodzenia topograficznego, odzwierciedlającą kształt  
i położenie terenu, 

 pierwsze wzmianki historyczne pochodzą z XIV w. (wieś zwana 
„Jezorco") 

4,5 Mirocice 
 zlokalizowana tutaj była, powiązaną z okolicznymi piecami dymarskimi, 

osada kultury przeworskiej datowana na III - V wiek p.n.e., 
 od 1351 r. Mirocice należały do klasztoru benedyktynów na Łysej Górze 

7,0 Hucisko 

 położone u północnych podnóży Łyśca,  
 w średniowieczu osada należała do klasztoru na Świętym Krzyżu, 
 na terenie wsi odkryto starożytne złoża żużla – huciska, do których to 

nawiązuje nazwa miejscowości, 
 we wsi znajduje się figura przydrożna z I poł. XIX w. mająca formę słupka 

kamiennego z półkoliście zamkniętą wnęką i daszkiem 

11,0 Nowa Słupia 

 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 

13,0 Święty Krzyż  opis „Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego na Łysej Górze” 
 


