
 

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

O P I S   T R A S Y 

 

Trasa nr 2 – RUDNA 
Łagów (kościół św. Michała Archanioła) – Jaskinia 
Zbójecka – Płucki – Wał Małacentowski – Kobyla Góra 
– Trzcianka – Święty Krzyż  

Trasa w całości prowadzi szlakami turystycznymi. Początkowo wiedzie szlakiem zielonym (Łagów – Nowa 
Słupia), a następnie, od Kobylej Góry, aż na sam szczyt Świętego Krzyża, przez teren Świętokrzyskiego 
Parku Narodowego, czerwonym Głównym Szlakiem Świętokrzyskim im. E. Massalskiego (Kuźniaki – 
Gołoszyce) 

Dystans 
[km] Punkty trasy Opis punktów trasy 

0,0 Łagów 

  w XI w. istniała tutaj warowna osada, podarowana z okolicznymi 
wsiami, biskupom włocławskim,  

 od XIV w. do 1869 r. posiadał prawa miejskie i był ważnym ośrodkiem 
górnictwa ołowiu i garncarstwa, od 2018 r. ponownie jest miastem, 

 w północnej części rynku znajduje się XV-wieczna późnogotycka,  
potem rozbudowana, trójnawowa świątynia św. Michała Archanioła, 

 poza centrum, we wschodnim zboczu Wąwozu Dule, znajduje się  
160 m długości, 4-poziomowa Jaskinia Zbójecka, wg legend, to w niej 
mieszkał zbój Madej, 

 punkt krańcowy zielonego szlaku turystycznego z Nowej Słupi 
i niebieskiego przez Kielce z Chęcin 

4,5 Płucki 

 powstały w XVIII w., a nazwa pochodzi od płukania wydobywanej tutaj  
rudy ołowiu, 

 w 2018 r. odkryto szczątki ogromnych, dewońskich ryb pancernych, 
które 370 mln lat temu żyły na tych terenach, 

 przydrożna, zabytkowa kapliczka z XIX w. 

8,0 Wał 
Małacentowski 

 płaskie i długie wzniesienie Pasma Bielińskiego, z którego 
południowych stoków wypływa rzeka Łagowica, 

 punkt krańcowy niebieskiego szlaku turystycznego spod kapliczki  
św. Mikołaja 

11,5 Kobyla Góra 
 zalesione wzniesienie o wysokości 395 m n.p.m. , na którego szczycie 

szlak zielony (Łagów – Nowa Słupia) krzyżuje się z Głównym Szlakiem 
Świętokrzyskim (czerwonym) 

12,5 Trzcianka 

 w średniowieczu należała do Benedyktynów ze Świętego Krzyża  
i zwana była Huciskiem, 

 w obrębie miejscowości granica (ŚPN) Świętokrzyskiego Parku 
Narodowego (utworzony w 1950 r., powierzchnia: 7.626,45 ha),  

 szlak czerwony wiedzie przez obszar ochrony ścisłej ŚPN,  
z najstarszym drzewostanem jodłowo-bukowym, mającym charakter 
puszcze pierwotnej, 

 na Święty Krzyż prowadzi też ścieżka przyrodnicza „Szlakiem 
Mamucich Jodeł” 

15,0 Święty Krzyż  opis „Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego na Łysej Górze” 
 


