
 

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

O P I S   T R A S Y 

 

Trasa nr 15 – MOCARNY SZLAK 
Kielce (kościół św. Wojciecha) – Góra Otrocz  
– Brzechów – Skorzeszyce – Bieliny – Huta Szklana  
– Święty Krzyż   

Trasa częściowo prowadzi utwardzonymi drogami asfaltowymi bez szlaku turystycznego, a częściowo 
znakowanymi szlakami. 

Dystans 
[km] Punkty trasy Opis punktów trasy 

0,0 
Kielce 

(kościół św. 
Wojciecha) 

 położone w Górach Świętokrzyskich nad rzeką Silnicą, 198 tys. mieszkańców,  
 zgodnie z legendą powstały w XI w. przy kościółku św. Wojciecha, a nazwa 

pochodzi od kłów dzika „Kiełce”, 
 prawa miejskie sprzed 1256 r., miasto wojewódzkie 1816-45, 1866-1914 i od 

1919, stolica województwa świętokrzyskiego od 1999 r., 
 ok. 1081 r. istniał tu modrzewiowy kościółek św. Wojciecha (najstarsza parafia  

w Kielcach), w II połowie XVIII w. powstała murowana, barkowa świątynia, którą 
znacznie rozbudowano w stylu klasycystycznym w 1885 r., 

 w kościele trzy obrazy autorstwa Jana Styki z końca XIX w., (m.in. „Rozmnożenie 
Chleba w ołtarzu głównym), 

 na placu przykościelnym, pozostałości po cmentarzu tj. pomnik z wykutą w 
piaskowcu figurą Chrystusa Frasobliwego (tzw. "latarnia zmarłych") z 1732 r. 

11,0 Góra Otrocz  zalesione wzniesienie o wysokości 375 m n.p.m. w paśmie Daleszyckim, na 
którego zboczu znajduje się kompleks narciarski. 

16,0 Brzechów 

 brak dokumentów wyjaśniających pochodzenie nazwy, może ona pochodzić od 
Brzechwy (drewniana część strzały) lub czasownika brzechać (szczekać), 

 położony jest w szerokim zakolu rzeki Lubrzanki i powstał w XII w., znany  
z wydobywanych rud miedzi i innych metali w XVII w., 

 w 1915 roku wizytował tutaj Józef Piłsudski i wygłosił  przemówienie do chłopów 

25,0 Skorzeszyce 
 kościół parafialny św. Rozalii z 1991 r. powstały na miejscu z lat 30. XX w., 
 obok kościała budynek filialny diecezjalnego Seminarium Duchownego – obecnie 

Centrum Spotkań i Dialogu Diecezji Kieleckiej 

32,0 Bieliny 

 nazwa wywodzi się prawdopodobnie od bielenia lnu, udokumentowane wzmianki 
o miejscowości pochodzą z XV w., 

 obecnie to „zagłębie świętokrzyskiej truskawki”, na obszarze 1.500 ha uprawia się 
najbardziej słodką i czerwoną truskawkę w regionie, 

 z Bielin wywodził się Józef Ozga-Michalski, pisarz, piewca gwary świętokrzyskiej i 
autor „Godek Świętokrzyskich” - przy trasie 753 stoi wybudowany przez niego 
dworek w stylu myśliwskim, 

 nad miejscowością góruje kościół św. Józefa Oblubieńca NMP z 1637 r., 
 pomnik pomordowanych w Bielinach w czasie ostatniej wojny z napisem ,,Jeśli 

pamięć ludzka zaginie - niechaj przed potomnymi ten kamień oskarża'', 
  4 ludowe drewniane kapliczki z XIX w. z figurami charakterystycznymi dla 

regionu świętokrzyskiego 

39,0 Huta 
Szklana 

 najwyżej położona miejscowość w Górach Świętokrzyskich (495 m n.p.m.), 
 nazwa nawiązuje do istniejącej tu prawdopodobnie od XVI do XVIII w. huty szkła 

świętokrzyskich benedyktynów, 
 zrekonstruowana „osada średniowieczna” z domostwami i warsztatami pracy  

z okresu od XII do XV w. 

42,0 Święty Krzyż  opis „Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego na Łysej Górze” 
 


