
ZIMOWY PÓŁMARATON PIESZY NA 25 KM
Termin: luty
Organizator: Oddział PTTK Końskie

25-TKA ŚWIĘTOKRZYSKA 
Termin: marzec.
Organizator: Oddział „Świętokrzyski” PTTK Kielce

RAJD WAGAROWICZA
Termin: marzec.
Organizator: Oddział „Świętokrzyski” PTTK Kielce

OGÓLNOPOLSKI RAJD UNIJNY
Termin: maj.
Organizator: Oddział „Świętokrzyski” PTTK Kielce

MARATON PIESZY 50-TKA ŚWIĘTOKRZYSKA
Termin: maj.
Organizator: Oddział „Świętokrzyski” PTTK Kielce

CROSS MARATON „Przez Piekło do Nieba”
Termin: maj
Organizator: PTTK Końskie

RAJD BABY JAGI
Termin: maj.
Organizator: Oddział „Świętokrzyski” PTTK Kielce

RAJD LEGIONOWYM SZLAKIEM
Termin: maj
Organizator: Oddział „Świętokrzyski” PTTK 
im. St. Jeżewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim

KONECKI MARATON PIESZY NA 50 KM
Termin: czerwiec.
Organizator: Oddział PTTK Końskie

SUPERMARATON PIESZY NA 100 KM „KONECKA SETKA”
Termin: wrzesień.
Organizator: Oddział PTTK Końskie

ŚWIĘTOKRZYSKI RAJD PIELGRZYMKOWY
Termin: wrzesień:
Organizator: Oddział „Świętokrzyski” PTTK Kielce
 
RAJD NIEPODLEGŁOŚCI
Termin: listopad
Organizator: Oddział PTTK Końskie

Szlak niebieski  
im. Edwarda Wołoszyna  
WĄCHOCK – CEDZYNA
długość szlaku: 45,5 km

Przebieg szlaku: 
Wąchock PKP – Wąchock MZK 
– Rataje – Polana Langiewicza 
– Wykus – Sieradowice – Bo-
dzentyn – Miejska Góra – Świę-
ta Katarzyna – Krajno-Zagórze 
– Ciekoty – Ameliówka – Ame-
liówka PKS, MPK – Mąchocice 
Kapitulne – Cedzyna

Opis szlaku:
Wąchock, położony nad rzeką 
Kamienną, posiada jeden z naj-
cenniejszych zabytków archi-
tektury romańskiej w Polsce – 
XII-wieczny klasztor Cystersów. 
Miasto ponadto jest słynne z 
powodu dowcipów, których bo-
haterem jest sołtys. Dalej szlak 
biegnie przez teren Sieradowic-
kiego Parku Krajobrazowego, 
słynącego z wielu walorów o 
charakterze przyrodniczym i hi-
storycznym. Polana Langiewicza 
jest ważnym punktem na trasie 
szlaku. Według tradycji w miej-
scu tym znajdował się obóz ćwi-
czebny powstańców stycznio-
wych pod dowództwem Mariana 
Langiewicza. Ważnym miejscem  
jest rezerwat przyrody „Wykus”. 
Na tym terenie w czasie II wojny 
światowej obozowało Zgrupo-
wanie Partyzanckie AK – dowo-
dzone przez Jana Piwnika „Ponu-
rego”. Następnie szlak prowadzi 
do miejscowości Bodzentyn, w 
której na turystów czeka wiele 
atrakcji, m.in. ruiny zamku z XIV 
wieku,  gotycka kolegiata pw. 
NMP i św. Stanisława, zabytko-
wa zagroda Czernikiewiczów. 
Następnie szlak biegnie przez 
kulminację Miejskiej Góry 426 m 
n. p. m., przez teren Świętokrzy-
skiego Parku Narodowego. Dużą 
osobliwością przyrodniczą na 
trasie szlaku jest Obszar Ochro-
ny Ścisłej „Czarny Las”. Szlak 

prowadząc przez tereny Święto-
krzyskiego Parku Narodowego 
prowadzi do Świętej Katarzyny, 
urokliwie położonej miejscowo-
ści, u stóp Łysicy. To tu, z inicja-
tywy Aleksandra Janowskiego 
powstało w 1910 r. pierwsze 
schronisko turystyczne w Kró-
lestwie Polskim. Warto się tutaj 
zatrzymać by zobaczyć: kościół 
i zabudowania klasztorne ber-
nardynek, kapliczkę z podpisem 
Stefana Żeromskiego, Muzeum 
Minerałów i Skamieniałości. Do-
liną Wilkowską, zwaną również 
Doliną Poetów, gdyż oddziały-
wała na twórczość wielu poetów 
ludowych z tej okolicy, szlak do-
prowadza do miejscowości Cie-
koty, związanej z osobą Stefana 
Żeromskiego. W tym miejscu, na 
tzw. Żeromszczyźnie znajdował 
się dom rodzinny pisarza. Obec-
nie teren ten został zaadaptowa-
ny na potrzeby tzw. Szklanego 
Domu, którego idea wyrosła  
w oparciu o utwór „Przedwio-
śnie”. Po minięciu zabudowań 
szlak niebieski spotyka się z czer-
wonym, biegnącym na szczyt 
Radostowej. Dalej trasa prowa-
dząc wzdłuż przełomu Lubrzanki 
prowadzi do mety szlaku, czyli 
Cedzyny.

Atrakcje turystyczne na szlaku:
Wąchock (Klasztor Cystersów, 
ruiny XIX-wiecznego zakładu 
metalowego, pomnik sołtysa, 
kirkut), rez. „Wykus”, Polana 
Langiewicza, Sieradowicki Park 
Krajobrazowy, Bodzentyn (ruiny 
zamku z IV wieku,  gotycka ko-
legiata pw. NMP i św. Stanisła-
wa, zabytkowa zagroda Czerni-
kiewiczów), Świętokrzyski Park 
Narodowy (OOS. „Czarny Las”), 
Święta Katarzyna (Klasztor Ber-
nardynek, kapliczka i źródełko 
św. Franciszka, kapliczka Stefana 
Żeromskiego, Muzeum Minera-
łów i Skamieniałości w Świętej 
Katarzynie), Szklany Dom w Cie-
kotach, przełom rzeki Lubrzanki.

Penetracja świętokrzyskich szlaków 
pieszych może odbywać się wspól-
nie z oddziałami PTTK, które orga-

nizują wiele imprez turystyczno-
pieszych o charakterze cyklicznym.

TURYSTYKA 
PIESZA

Imprezy turystyczno-piesze 
w regionie świętokrzyskim:

W Krainie Mocnych Wrażeń

Wydano na zlecenie: 
Regionalnej Organizacji Turystycznej 
Województwa Świętokrzyskiego
ul. Ściegiennego 2 lok. 32
25-033 Kielce
tel.: +48 41 361 80 57
www.swietokrzyskie.travel

Opracowanie: 
Wydawnictwo Kartograficzne DAUNPOL Sp. z o.o.
ul. Konarskiego 3, 01-355 Warszawa, 
tel.: +48 22 664 37 20, fax: +48 22 664 50 91
www.daunpol-pilot.com.pl 
biuro@daunpol-pilot.com.pl

Regionalne Centrum 
Informacji Turystycznej
ul. Sienkiewicza 29
25-007 Kielce
tel.: +48 41 348 00 60
www.swietokrzyskie.travel

Projekt  „Wykreowanie i promocja markowych produktów turystycznych Województwa
Świętokrzyskiego oraz ich kompleksowe oznakowanie” współfinansowany przez Unię Europejską 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

 „... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ...”

Popularyzacją turystyki pieszej oraz opieką nad znakowanymi szlakami 
w woj. świętokrzyskim zajmują się następujące organizacje:

PTTK Oddział Świętokrzyski
(tam również punkt Informacji Turystycznej)
ul. H. Sienkiewicza 29, 25-007 Kielce, tel.: +48 41 344 77 43
www.pttkkielce.pl

PTTK Oddział w Końskich
ul. Zamkowa 7, 26-200 Końskie, tel.: +48 41 372 31 70
www.pttk-konskie.dmkhosting.net

PTTK Oddział w Starachowicach
ul.Tadeusza Krywki 1, 27-200 Starachowice, tel.: +48 41 274 62 68
www.starachowice.pttk.pl

PTTK Odział w Skarżysku-Kamiennej
ul. Słowackiego 25, 26-110 Skarżysko - Kamienna, tel.: +48 41 253 15 42



TURYSTYKA PIESZA

Najważniejsze szlaki województwa świętokrzyskiego:

Turyści preferujący wypoczynek, w bliskim kontakcie z przyrodą  
i z plecakiem na ramionach, powinni koniecznie wybrać jako cel podróży 
region świętokrzyski. Do dyspozycji turystów oddanych jest wiele 
szlaków turystyki pieszej, zróżnicowanych pod względem trudności. 
Wszystkie gwarantują możliwość delektowania się wspaniałymi widoka-
mi roztaczającymi się na Góry Świętokrzyskie, przespacerowania po 
urokliwych miastach i miasteczkach oraz poszukania śladów przeszłości 
dziejów Ziemi. Wędrówka po świętokrzyskich szlakach dostarczy nieza-
pomnianych wrażeń i wspomnień ze względu na wybitne walory przy-
rodnicze i kulturowe.

Szlak czerwony  
im. Edmunda Massalskiego     
GOŁOSZYCE – KUŹNIAKI

długość szlaku: 105 km

Przebieg szlaku:
Gołoszyce – Góra Truskolaska 
– Góra Wesołówka – Przełęcz 
Karczmarka – Góra Szczytniak – 
Przełęcz Jeleniowska – Góra Je-
leniowska – Paprocice – Kobyla 
Góra – Trzcianka – Święty Krzyż 
– Przełęcz Hucka – Podłysica – Ka-
konin – kapliczka św. Mikołaja – 
Łysica – Święta Katarzyna – Góra 
Wymyślona – Góra Radostowa 
– Ameliówka – Góra Klonówka 
– Masłów Stara Wieś – Doma-
niówka - Biała Góra – Dąbrowa – 
Dąbrowa Łąki – Góra Krzemionka 
– Tumlin – Góra Grodowa – Tumlin 
Podgrodzie – Góra Wykień – Góra 
Kamień – Miedziana Góra – Po-
rzecze – Barania Góra – Widoma 
– Siniewska Góra – Góra Perzowa 
– Kuźniacka Góra -  Kuźniaki

Opis szlaku:
To najważniejszy i jeden z najcie-
kawszych szlaków pieszych regio-
nu świętokrzyskiego. Ze względu 
na jego długość warto pokony-
wać go etapami. Szlak nosi imię 
wybitnego regionalisty i krajo-
znawcy Edmunda Masalsskiego. 
Przebiega przez malownicze tere-
ny głównych pasm Gór Święto-
krzyskich: Jeleniowskiego, Łyso-
gór, Masłowskiego, Tumlińskiego  
i Oblęgorskiego. Szlak prowadzi 
przez serce Gór Świętokrzyskich 
– Łysogóry i biegnie przez teren 
Świętokrzyskiego Parku Narodo-
wego, którego lasy zostały wy-
sławione przez Stefana Żerom-
skiego. Punkt docelowy to Łysa 
Góra, na której od wieków góru-
je  Sanktuarium Drzewa Krzyża 
Świętego oraz Łysica – najwyższy 
szczyt Gór Świętokrzyskich, 612 
m n.p.m. Ponadto szlak przecina 
tereny odznaczające się bogac-
twem walorów środowiska przy-
rodniczego i kulturowego.

Atrakcje turystyczne na szlaku: 
Jeleniowski Park Krajobrazowy 
(rez. „Szczytniak”, rez. „Góra Jele-
niowska”, rez. „Małe Gołoborze”, 
Świętokrzyski Park Narodowy (rez. 
„Święty Krzyż”, rez. „Łysica”- goło-
borza), Sanktuarium Relikwii Drzewa 
Krzyża Świętego, Muzeum Misyjne 
Misjonarzy Oblatów Maryi Niepoka-
lanej, Muzeum Przyrodnicze Świę-
tokrzyskiego Parku Narodowego 
na Świętym Krzyżu, Izba Dobrego 
Smaku Krainy Łysogór wraz z zabyt-
kową chałupą w Kakoninie, kaplicz-

ka św. Mikołaja, Klasztor Bernardy-
nek w Świętej Katarzynie, kapliczka  
i źródełko św. Franciszka, kapliczka 
Stefana Żeromskiego, Muzeum Mi-
nerałów i Skamieniałości w Świętej 
Katarzynie, przełom rzeki Lubrzanki, 
tor samochodowy „Kielce” w Mie-
dzianej Górze, pomnik przyrody 
nieożywionej Diabelski Kamień, rez. 
„Kręgi Kamienne” na Górze Grodo-
wej, rez. „Barania Góra”, rez. „Perzo-
wa Góra”, kaplica św. Rozalii na Gó-
rze Perzowej, relikty wielkiego pieca  
w Kuźniakach.

Szlak czerwony im. Sylwestra 
Kowalczewskiego  CHĘCINY – 
–  KIELCE

długość szlaku: 20 km

Przebieg szlaku:
Chęciny – Góra Zelejowa – Zelejowa 
– Czerwona Góra, kamieniołom Zyg-
muntówka –  Jaskinia Raj – Zgórskie 
Góry – Zalesie – Kielce Białogon – 
Góra Brusznia – Góra Karczówka
     
Opis szlaku:
Szlak nosi imię wybitnego krajo-
znawcy i działacza PTK-PTTK Sylwe-
stra Kowalczewskiego. Początek szla-
ku stanowią królewskie Chęciny, nad 
którymi górują ruiny średniowiecznej 
warowni. Dalej szlak biegnie przez 

niezwykle atrakcyjne pod względem 
geologicznym Pasmo Zelejowskie ku 
jednej z największych atrakcji regio-
nu świętokrzyskiego – Jaskini Raj. 
Punkt końcowy stanowi rezerwat 
krajobrazy Góra Karczówka, na której 
usytuowany jest zespół klasztorny 
księży pallotynów.

Atrakcje turystyczne na szlaku: Chę-
ciny (ruiny średniowiecznego zamku, 
kościół pw. św. Bartłomieja, Klasztor 
Franciszkanów, Klasztor Bernardy-
nek, Niemczówka, synagoga, kirkut), 
rez. „Góra Zelejowa”, Jaskinia Raj,  
Góra Patrol, Góra Brusznia, drewnia-
ny kościół pw. Przemienia Pańskiego 
w Białogonie, rez. „Karczówka”, ze-
spół klasztorny pallotynów na Kar-
czówce.

Szlak niebieski 
im. Edmunda Padechowicza  
CHĘCINY – ŁAGÓW

długość szlaku: 69 km

Przebieg szlaku:
Chęciny – Jaskinia „Piekło” – Po-
mnik w Szewcach – Zgórskie Góry 
– Słowik – Góra Biesak – Pierścieni-
ca, skocznia narciarska – Kielce, ul. 
Ściegiennego – Kielce, al. Popiełusz-
ki – góra Telegraf – Kielce, Bukówka – 

Mójcza – Góra Zalasna – Góra Otrocz 
– Niestachów – Góra Sikorza – Brze-
chów – Daleszyce – Niwki Daleszyc-
kie – Góra Września – Góra Stołowa 
– Góra Włochy – Widełki – Góra Za-
mczysko – Góra Kiełki – Sędek – Bie-
lowa – Łagów

Opis szlaku:
Szlak niebieski Chęciny – Łagów 
przebiega przez tereny dwóch par-
ków krajobrazowych: Chęcińsko-
Kieleckiego i Cisowsko-Orłowińskie-
go. Punkt startowy stanowi miasto 

Chęciny. Szlak prowadzi do  jaski-
ni  Piekło, usytuowanej na zboczu 
Góry Żakowej, której znaczna część 
objęta jest ochroną rezerwatową i 
dalej przez Pasmo Zgórskie. Trasa 
szlaku przebiega przez malowniczy 
przełom rzeki Bobrzy, oddzielającej 
Zgórskie Góry od Pasma Posłowic-
kiego.  Wędrówka szlakiem nie-
bieskim urozmaicona jest ponadto 
licznymi wejściami na  najwyższe 
wzniesienia poszczególnych pasm 
Gór Świętokrzyskich, których zdo-
bycie umożliwia uzyskanie punk-
tów do odznaki Korony Gór Świę-
tokrzyskich. Należą do nich: Patrol 
(389 m n.p.m.) w Paśmie Zgórskim, 
Biesak (381 m n.p.m.) w Paśmie Po-
słowickim, Telegraf (406 m n.p.m)  
w Paśmie Dymińskim, Otrocz (372 m  
n.p.m) w Grupie Otrocza, Sikorza 
(361 m n.p.m.) w Paśmie Brzechow-

skim, Włochy (427 m n.p.m.) w Pa-
śmie Cisowskim i góra Kiełki (452 m 
n.p.m.) w Paśmie Orłowińskim. Trasa 
szlaku umożliwia ponadto podziwia-
nie pięknych widoków na pasma 
górskie: Masłowskie, Łysogórskie, 
Bielińskie, Jeleniowskie i Wał Mała-
centowski. 

Atrakcje turystyczne na szlaku: 
Chęciny (ruiny średniowiecznego 
zamku, kościół pw. św. Bartłomie-
ja, Klasztor Franciszkanów, Klasztor 
Bernardynek, Niemczówka, syna-
goga, kirkut) Chęcińsko-Kielecki 
Park Krajobrazy (rez. „Góra Żako-
wa”), przełom rzeki Bobrzy, Cisow-
sko-Orłowiński Park Krajobrazowy   
(rez. „Cisów”), Wąwóz Dule  
w Łagowie (Jaskinia Zbójecka). 

Szlak niebieski 
WAŁ MAŁACENTOWSKI –
– KAPLICZKA ŚW. MIKOŁAJA

długość szlaku: 16 km

Przebieg szlaku:
Wał Małacentowski – Lechówek – 
Duża Skała – Bieliny – Podlesie – Ka-
konin – kapliczka św. Mikołaja

Opis szlaku: 
Początek szlaku to Wał Małacen-
towski, stanowiący długie płaskie 
wzniesienie Gór Świętokrzyskich, 
w obrębie którego znajdują się źró-
dła rzeki Łagowicy. Trasa prowadzi 

przez wieś Bieliny zwaną „Zagłę-
biem Truskawkowym”, Kakonin do  
kapliczki św. Mikołaja, położonej  
w samym sercu Puszczy Jodłowej,  
w Świętokrzyskim Parku Narodo-
wym. Trasa niezwykle malowni-
cza ze względu na piękne pejzaże  
rozciągające się na główne  
pasmo Gór Świętokrzyskich.  

Atrakcje turystyczne na szlaku: 
XVII-wieczny kościół parafialny  
w Bielinach, Izba Dobrego Smaku 
Krainy Łysogór wraz z zabytkową 
chałupą w Kakoninie, kapliczka św. 
Mikołaja, Świętokrzyski Park Naro-
dowy.

Szlak niebieski 
im. ks. Stanisława 
Hieronima Konarskiego 
JEDLNICA – ŻARCZYCE

długość szlaku: 21 km

Przebieg szlaku: 
Jedlnica – Bolmin – góra Czubatka – 
Małogoszcz – Żarczyce

Opis szlaku:
Szlak niebieski Jedlnica – Żarczyce 
związany jest z osobą Stanisława 
Konarskiego, urodzonego w Żarczy-

cach.  Początek szlaku znajduje się w 
miejscowości Jedlnica,  dalej według 
znaków szlak prowadzi do Bolmina  
i na górę Czubatkę. Przekraczając 
Wierną Rzekę, zwaną dawniej Łośną 
lub Łosośną trasa biegnie do Mało-
goszcza, w którym rozegrała się jed-
na z najkrwawszych bitew powstania 
styczniowego. Wędrówkę  umilają 
piękne widoki na Pasmo Przedbor-
sko-Małogoskie, Grząby Bolmińskie 
i Grzywy Korzeczkowskie. 

Atrakcje turystyczne na szlaku:  
Chęcińsko-Kielecki Park Krajobra-
zy, kościół w Bolminie, ruiny dworu  
w Bolminie, góra Czubatka, Mało-
goszcz (XVI-wieczny kościół, pomnik 
Tadeusza Kościuszki, cmentarz wo-
jenny), cmentarz żołnierski z czasów 
I wojny światowej w Żarczycach. 

Szlak zielony  
ŁAGÓW – NOWA SŁUPIA

długość szlaku: 15 km

Przebieg szlaku:
Łagów – Płucki – Wał Małacentowski 
– Kobyla Góra – Malinowska Wólka- 
Nowa Słupia

Opis szlaku:
Początek szlaku stanowi Łagów, jed-
na z najstarszych osad w wojewódz-
twie świętokrzyskim. Szlak prowadzi  
w większości przez teren zalesiony. 
Punktem docelowym jest położona 
na skraju Świętokrzyskiego Parku 
Narodowego Nowa Słupia, ze słynną 
figurą pielgrzyma świętokrzyskiego. 

Wędrówka odbywa się Doliną Łago-
wicy, mającej swoje źródła na zboczu 
Wału Małacentowskiego. Najwyż-
szy punkt na trasie stanowi Kobyla 
Góra 396 m n.p.m., gdzie następu-
je skrzyżowanie ze szlakiem czer-
wonym Kuźniaki-Gołoszyce.  Meta 
szlaku znajduje się w Nowej Słupi,  
z której można powędrować tzw.  
Drogą Królewską (szlak niebieski)  
na Łysą Górę.

Atrakcje turystyczne na szlaku: 
XV-wieczny kościół w Łagowie,  
Wąwóz Dule (Jaskinia Zbójecka), 
Kobyla Góra, Nowa Słupia (kościół  
pw. św. Wawrzyńca, Dom Opata, 
Muzeum Starożytnego Hutnictwa, 
figura pielgrzyma świętokrzyskiego).

ków w Górach Świętokrzyskich. 
W miejscowości Miedzianka nato-
miast dużą popularnością cieszy 
się Muzeum Górnictwa Kruszco-
wego, gdzie można zapoznać się  
z technikami górnictwa i hutnic-
twa kruszcowego w rejonie chę-
cińskim. Dalej drogą polną szlak 
prowadzi na  Grząby Bolmińskie.  
Z tej kulminacji rozciągają się rozle-
głe widoki na pobliski Bolmin, Górę 
Zamkową, Górę Zelejową i Górę 
Miedziankę. Kolejny punkt na tra-
sie stanowią Grzywy Korzeczkow-
skie, wzniesienia porośnięte lasem  
z zanikającym zespołem roślinnym 
zwanym świetlistą dąbrową. Wi-
doczne na horyzoncie kamieniołom 

na Górze Rzepce oraz Góra Zamko-
wa, na której szczycie usytuowany 
jest zamek chęciński, stanowią do-
celowe punkty ostatniego odcinka 
marszu.

Atrakcje turystyczne na szlaku: 
Chęcińsko-Kielecki Park Krajobra-
zowy (rez. „Miedzianka”, rez. „Góra 
Rzepka”), Muzeum Górnictwa 
Kruszcowego w Miedziance, kościół 
i ruiny dworu w Bolminie, Chęciny 
(ruiny średniowiecznego zamku, ko-
ściół pw. św. Bartłomieja, Klasztor 
Franciszkanów, Klasztor Bernardy-
nek, Niemczówka, synagoga, kir-
kut).

Szlak żółty im. Juliusza Brauna  
CHĘCINY – WIERNA RZEKA

długość szlaku: 20 km

Przebieg szlaku:
Wierna Rzeka – Ruda Zajączkow-
ska – Zajączków – Góra Miedzianka 
– Miedzianka – Grząby Bolmińskie – 
Jedlnica – Grzywy Korzeczkowskie – 
Korzecko – Góra Zamkowa - Chęciny

Opis szlaku:
Punkt startowy szlaku stanowi 
miejscowość Wierna Rzeka, której 
nazwa nawiązuje do utworu Ste-
fana Żeromskiego o tym samym 
tytule. Kolejny punkt to Góra Mie-
dzianka, obecnie rezerwat przyro-
dy nieożywionej. Góra Miedzianka 
– 365 m n.p.m. wyraźnie góru-
je nad sąsiednimi obszarami.   
Ze szczytu wzniesienia roztacza 
się jeden z najpiękniejszych wido-

Szlak czarny  
NOWA SŁUPIA – SZCZYTNIA

długość szlaku: 16 km

Przebieg szlaku:
Nowa Słupia – Góra Chełmowa – 
Pokrzywianka Górna – Grzegorzo-
wice – Wałsnów – Kunin – Skoszyn 
– Szczytniak

Opis szlaku:
Szlak swój początek bierze w miej-
scowości Nowa Słupia, położonej  
u stóp Łysej Góry. Tradycja Nowej 
Słupii sięga czasów starożytnych i 
związana jest z niegdyś funkcjonują-
cym tu ośrodkiem hutnictwa żelaza. 
Trasa polecana miłośnikom wędró-
wek, nastawionych na bliski kontakt 
z przyrodą. Przyroda bowiem chro-
niona jest w obrębie dwóch rezerwa-
tów: Chełmowa Góra i Szczytniak. 
W rezerwacie przyrody Chełmowa 
Góra chronione są naturalne sta-
nowiska modrzewia, który został 
przez prof. Mariana Raciborskiego 
zakwalifikowany jako nowy gatunek 
– modrzew polski. Podczas przejścia 
na terenie wsi Pokrzywianka turyści 
mają do dyspozycji rozległe widoki 
na okoliczne pasma: Łysogór z Łysą  

Górą i Łysicą oraz Pasmo Jeleniow-
skie z czterema charakterystycznymi 
górami: Truskolaską, Wesołówką, 
grupą Szczytniaka i Jeleniowską. 
Miejscowość Grzegorzowice, jako 
kolejny punkt na trasie szlaku, swą 
turystyczną sławę zawdzięcza ist-
niejącym tu: kościele pw. Jana 
Chrzciciela z romańską rotundą  
oraz pozostałościami założenia 
dworskiego, w obrębie które-
go znajdują się 400-letnie dęby.  
Punktem docelowym  jest Szczyt-
niak (554 m n.p.m.), najwyższy 
szczyt Pasma Jeleniowskiego, który 
objęty został ochroną prawną jako 
rezerwat „Szczytniak” ze względu 
na cenny starodrzew jodłowo-bu-
kowy o charakterze puszczańskim, 
otaczający rumowiska skalne, zwa-
ne gołoborzami.

Atrakcje turystyczne na szlaku: 
Nowa Słupia (kościół pw. św. 
Wawrzyńca, Dom Opata, Mu-
zeum Starożytnego Hutnictwa, 
figura pielgrzyma świętokrzyskie-
go), Świętokrzyski Park Narodowy  
(rez. „Chełmowa Góra), kościół  
i pozostałości założenia dworskiego  
w Grzegorzewicach, rez. „Szczyt-
niak”.


