
 

 

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

O P I S   T R A S Y 

 

Trasa nr 8 - KASZTELAŃSKA 
Świętomarz (kościół Wniebowzięcia NMP) – Krajków – 
Łomno – Mirocice – Baszowice – Hucisko – Nowa 
Słupia – Święty Krzyż   

Trasa prowadzi utwardzonymi drogami gruntowymi i asfaltowymi bez szlaku turystycznego z północnej strony 
Pasma Łysogórskiego. Od Nowej Słupi wiedzie szlakiem niebieskim im. S. Jeżewskiego (Tarłów – Św. Krzyż) 
i przez Świętokrzyski Park Narodowy na szczyt Świętego Krzyża 

Dystans 
[km] Punkty trasy Opis punktów trasy 

0,0 Świętomarz 

 znana już w średniowieczu, jako Świętamarza lub Święta Marza (ludowe 
określenie Matki Boskiej), położna w bliskim sąsiedztwie znaczącej 
osady Tarczek. 

 Nazwę wsi, niektórzy historycy wywodzą od słowiańskiej bogini 
Marzanny,  

 w XIV w. rozpoczęto budowę murowanego kościoła (drewniany istniał już 
w XI w.) pod wezwaniem Matki Boskiej, becny wygląd kościół 
zawdzięcza przebudowanie z przełomu XIX i XX w., 

 znajduje się największe, odkryte w Górach Świętokrzyskich piecowisko, 
datowane na II w. n.e. złożone z 231 dymarek (pieców służących do 
wytopu żelaza z miejscowej rudy żelaza) 

3,1 Krajków 
 obecnie mała wieś na grzbiecie Pasma bostowskiego gór 

Świętokrzyskich, w średniowieczu w dobrach biskupów krakowskich, 
 kościół parafialny św. Brata Alberta wybudowano w latach 90. XX w. 

5,3 Łomno 
  w średniowieczu częściowo w dobrach szlacheckim (Jaśko z Łomna), a 

częściowo własność kanoników z Kielc, w 1450 r. część wsi została 
przekazana Benedyktynom ze Świętego Krzyża 

10,0 Baszowice 

 nazwa wywodzi się od  właściciela tych gruntów Baszy lub Baszowica, 
 istniały już w XIV w., a od XV w. należały do klasztoru świętokrzyskiego, 
 przy skrzyżowaniu z drogą wiodącą do Huciska, stoi kamienna, 

polichromowana, odrestaurowana figura św. Jana Nepomucena z II 
połowy XVIII w. (rokokowa). 

13,0 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. 

16,0 Święty Krzyż  opis „Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego na Łysej Górze” 


