
 

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

O P I S   T R A S Y 

 

Trasa nr 4 - WIDOKOWA 
Nowy Skoszyn (Dom Opieki im. św. Brata Alberta)  
– Jeleniów Kolonia – Stara Słupia – Nowa Słupia  
– Święty Krzyż 

Trasa prowadzi utwardzonymi drogami gruntowymi i asfaltowymi, bez szlaku turystycznego. Dopiero od 
Nowej Słupi wiedzie niebieskim szlakiem im. S. Jeżewskiego (Tarłów – Św. Krzyż) i przez teren 
Świętokrzyskiego parku narodowego 

Dystans 
[km] Punkty trasy Opis punktów trasy 

0,0 Nowy 
Skoszyn 

 pierwsze informacje dotyczące osady, pochodzą z początku XVI w., 
do końca XX w. był częścią parafii Nowa Słupia, 

 kościół Matki Boskiej Królowej Polski rozpoczęto budować w latach 
90 XX w. (obecnie ukończony), 

 w kościele kopia obrazu MB Częstochowskiej – Królowej Polski 

3,5 Jeleniów 

 położony u podnóża Góry Jeleniowskiej (533 m n.p.m.), 
 nazwa wsi, pasma pochodzi od jeleni żyjących w tutejszych lasach, 
 ruiny dworu z XVIII w. oraz XIX w. kaplicy parkowej. W XIX parku 

dworskim rosną piękne starodrzewy - jesiony, klony i modrzewie 

6,0 Stara Słupia 

 położona w dolinie rzeki Słupianki, znana już przed 1269 r., 
 nazwa wsi nawiązuje do słupów w rzece przeznaczonych do 

mocowania sieci przy połowie ryb, 
 dawny dwór opata świętokrzyskiego z XVII w., odnowiony na 

początku XX w., zabudowania dworskie otoczone parkiem 

8,0 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 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) 

10,0 Święty Krzyż  opis „Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego na Łysej Górze” 
 


