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

OPIS TRASY
Trasa nr 3 - JELENIOWSKA
Piórków (kościół św. Stanisława BiM) – Przełęcz
Jeleniowska – Góra Jeleniowska – Paprocice
– Trzcianka – Święty Krzyż
Trasa w większości prowadzi szlakami turystycznymi. Z Piórkowa wiedzie szlakiem czarnym
im. J. Kapuścińskiego (Piórków – Nowa Słupia), a następnie, od Przełęczy Jeleniowskiej, aż na sam szczyt
Świętego Krzyża, czerwonym Głównym Szlakiem Świętokrzyskim im. E. Massalskiego (Kuźniaki –
Gołoszyce)
Dystans
[km]

Punkty trasy

Opis punktów trasy



0,0

Piórków


2,5

Przełęcz
Jeleniowska



założony w XIV w. przez biskupów włocławskich,
znajduje się tutaj kościół św. Stanisława BiM z połowy XVII w.
rozbudowany w latach 50-tych XX w.,
tutaj jest punkt krańcowy czarnego szklaku turystycznego im. Jerzego
Kapuścińskiego (Piórków – Nowa Słupia)
krzyżuje się z Głównym Szlakiem Świętokrzyskim (czerwonym)

Góra
Jeleniowska

wzniesienie porośnięte lasem jodłowo-bukowym o wysokości
533 m n.p.m. w Paśmie Jeleniowskim,
 na zachodnim zboczu szczytu rezerwat przyrody Góra Jeleniowska
(15,56 ha),
 nazwa góry oraz pasma pochodzi prawdopodobnie od jeleni, które
dominowały na tym terenie

8,0

Paprocice

 wieś w średniowieczu należała do klasztoru benedyktyńskiego na
Świętym Krzyżu, w XIII w. znana jako Zarzęcin,
 obecna nazwa pochodzi od właściciela tych ziem w XVI w., znanego
heraldyka Bartosza Paprockiego (autora
„Herbów rycerstwa
polskiego”)

10,0

Kobyla Góra

 zalesione wzniesienie o wysokości 395 m n.p.m. , na którego szczycie
skrzyżowanie ze szlakiem zielonym (Łagów – Nowa Słupia)

11,0

Trzcianka

 w średniowieczu należała do Benedyktynów ze Świętego Krzyża i
znana jako Hucisko,
 w obrębie miejscowości granica Świętokrzyskiego Parku Narodowego
(utworzony w 1950 r., powierzchnia: 7.626,45 ha),
 idąc szlakiem czerwonym, stromo pod górę, wchodzimy w obszar
ochrony ścisłej ŚPN, z najstarszym drzewostanem jodłowo-bukowy
w naszym regionie, mającym charakter puszcze pierwotnej,
 na Święty Krzyż prowadzi również ścieżka przyrodnicza „Szlakiem
Mamucich Jodeł”.

13,5

Święty Krzyż


5,0

 opis „Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego na Łysej Górze”

