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Pieszy szlak Święta Katarzyna (0 km) 
- Łysica (2,5 km) - Kapliczka Św. Mi-
kołaja (5,5 km) - Kakonin (7, 5 km) - 
Huta Szklana (15 km) - Przełęcz Huc-
ka (15, 5 km) - Święty Krzyż (18 km) 
- Nowa Słupia (21,5 km) - fragmenty 
szlaków czerwonego (im. E. Massal-
skiego) na odcinku Święta Katarzyna 
- Święty Krzyż i niebieskiego na od-
cinku Święty Krzyż - Nowa Słupia. 

Wzdłuż niektórych odcinków prowa-
dzą ścieżki dydaktyczno-przyrodnicze 
z tablicami informacyjnymi dotyczą-
cymi przyrody ŚPN. 
Części tej pieszej trasy należą do 
najbardziej popularnych w całym 

województwie. Wiedzie ona przez 
najwyższe partie Łysogór i tereny 
Świętokrzyskiego PN, do którego 
wstęp jest płatny.

Jest to najwyższy szczyt Gór Świę-
tokrzyskich (611,8 m n.p.m.)  
o 2 wierzchołkach. Znajduje się 
na obszarze ochrony ścisłej ŚPN.  
Na zachodnim, wyższym wierzchoł-
ku stoi pamiątkowy krzyż. Wschodni 
wierzchołek, nazywany Skałą Agaty 
(608,4 m n.p.m.), jest granią skalną  

o długości ok. 500 m. Ze szczytu  
roztacza się widok w kierunku pół-
nocnym. Łysica zbudowana jest  
z kwarcytów i łupków kambryjskich, 
a od północy i południa występują go-
łoborza. W partiach wyższych rośnie 
głównie jodła, a poniżej las jodłowo-
-bukowy. Na stoku południowym, 
poniżej szczytu położone jest niewiel-
kie torfowisko. W partiach szczyto-
wych gnieżdżą się ptaki drapieżne. 
Wejście od strony Świętej Katarzyny 
jest miejscami dość strome i zajmuje 
średnio 1 godz. Dalszy szlak w kierun-
ku kapliczki jest stosunkowo łatwy, 
prowadzi zalesionym grzbietem.

Wieś u podnóża Łysogór, o nazwie 
związanej z legendą o Zbóju Kaku, 
który w dawnych czasach łupił kup-
ców przejeżdżających leśnymi dro-
gami. W drewnianym domu (nr 5)  
z pocz. XIX w. mieści się oddział 
Muzeum Wsi 
Kieleckiej z eks-
pozycją etnogra-
ficzną i punktem 
informacji tury-
stycznej. Dalej 
szlak prowadzi na 
wschód u podnó-
ża Łysogór, przed 
przełęczą dość 
strome podejście.

Izba Dobrego Smaku Krainy Łysogór 
Punkt Etnograficzny Muzeum Wsi 
Kieleckiej
Kakonin 6a, 26-004 Bieliny
tel. 41 302 61 06

Jest to wieś położona w sąsiedztwie 
Przełęczy Huckiej. Są w niej miejsca 
noclegowe i jest ona jednym z głów-
nych punktów wyjściowych w Góry 
Świętokrzyskie. W XVI-XVIII w.  
istniała tu huta szkła prowadzona 
przez oo. Benedyktynów z klasz-
toru na Świętym Krzyżu, wytwa-
rzająca m.in. opakowania szklane 
do lekarstw przygotowywanych  
w klasztorze. Przy wejściu na szlak 
prowadzącym na Święty Krzyż sto-
ją monumentalne krzyże katyńskie 
i budowana jest edukacyjna osada 
średniowieczna, w której planowa-
ne jest interaktywne pokazanie życia  
i pracy dawnych Słowian. Odwie-
dzający osadę będą mogli w sposób 
aktywny poznać różne rzemiosła: 
garncarstwo, tkactwo, wytop szkła  
i żelaza czy rolnictwo. Wioska będzie 
miała infrastrukturę umożliwiającą 
przeprowadzanie edukacyjnych gier 
zespołowych umożliwiających zapo-
znanie się z miejscowymi legendami, 
wydarzeniami historycznymi i przed-
chrześcijańskimi zwyczajami. 
Planowane otwarcie osady w 2011 r.
Dalej trasa prowadzi lekko wznoszącą 
się utwardzoną i trochę monotonną 
drogą. Wzdłuż niej poprowadzona 

jest ścieżka edukacyjna. Odcinek ten 
można przemierzyć wozem konnym.

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa 
Działania - Wokół Łysej Góry”
Biuro Zarządu
26-004 Bieliny, ul. Partyzantów 17
tel. 41 30 25 094 w. 213
41 30 26 107
www.wokollysejgory.pl

Obecna drewniana kapliczka z figu-
rą Św. Mikołaja zbudowana została  

w 1998 r. Dalej szlak zmienia kieru-
nek na południowy, ostre zejście. 

ŚPN położony jest w Górach Świę-
tokrzyskich, na północny-wschód od 
Kielc (pow. 7626 ha). Utworzony 
został w 1950 r., ale o ochronę tego 
terenu apelował już Stefan Żerom-
ski. Pierwszy rezerwat przyrody na 
obszarze Parku utworzono w 1920 r.  
na Chełmowej Górze. W 1922 r. 
powstały kolejne rezerwaty na Łysi-
cy i Świętym Krzyżu. ŚPN obejmu-
je wyższą, zalesioną w ponad 90%  
i porośniętą Puszczą Jodłową par-
tię Łysogór, fragmenty Pasma Klo-
nowskiego z Bukową Górą i Doliny 
Wilkowskiej oraz 3 enklawy - Górę 
Chełmową, uroczysko Serwis-Dą-
browa i Skarpę Zapusty. Dominu-
jącymi wyniosłościami Łysogór są: 

Łysica (611,8 m n.p.m.), Góra Aga-
ty (608,4 m n.p.m.) i Święty Krzyż 
(594,3 m n.p.m.). Na terenie Parku 

wyodrębniono obszary ochrony ści-
słej: Łysica, Święty Krzyż, Mokry 
Bór, Czarny Las i Chełmowa Góra. 
Drzewostany są tu zróżnicowane od 
boru jodłowego w Łysogórach, przez 
buczynę karpacką i grąd w Paśmie 
Klonowskim, bór bagienny u pod-
nóża Góry Psarskiej, aż po skupi-
sko modrzewia polskiego na Górze 
Chełmowej. Największą osobliwo-
ścią ŚPN są gołoborza, czyli usypiska 
kamienne utworzone przez procesy 
spękania kambryjskich piaskowców 
kwarcytowych, oraz wietrzenia i ero-
zyjnego niszczenia miękkich łupków 
kambryjskich. W Łysogórach zaj-
mują one powierzchnię ok. 70 ha. 
Na ich obszarach następuje sukcesja 
różnych gatunków leśnych. Na ka-
mieniach lubią wygrzewać się licznie 
tu występujące żmije zygzakowate. 
W Parku rośnie wiele roślin rzad-
kich i chronionych m.in. śnieżyczka 
przebiśnieg, wawrzynek wilczełyko, 
pełnik europejski, goryczka wąsko-
listna, lilia złotogłów, paprotnik kol-
czasty, pióropusznik strusi, widłaki, 
buławnik czerwony, przetacznik 
górski, czosnek niedźwiedzi i podko-
lan biały. Pojedynczo występuje cis 
pospolity. Z osobliwości fauny moż-
na wymienić borsuka, orzesznicę, 
popielicę, ryjówkę malutką, zębieł-
ka karliczki, nietoperze, cietrzewia, 
krzyżodzioba świerkowego, dzięcioła 
białogrzbietego, orlika krzykliwego, 
traszkę górską, rzekotkę drzewną, 

gniewosza plamistego oraz owady 
(paź żeglarz, paź królowej, niepylak 
mnemozyna, jelonek rogacz) i śli-
maki. 

Dyrekcja ŚPN, Ośrodek 
Edukacyjny ŚPN i biblioteka
26-100 Bodzentyn
ul. Suchedniowska 4
tel. 41 311 5106, 41 311 5025
www.swietokrzyskipn.org.pl

Muzeum Przyrodnicze ŚPN 
na Świętym Krzyżu
tel. 41 317 7087, 669 940 042
wstęp do ŚPN: płatny 

Wieś Święta Katarzyna, leżąca  
w Górach Świętokrzyskich u podnóża 
Łysicy, to duży ośrodek turystyczny  
i główny punkt wypadowy na Łysicę. 
Tu na polanie w Puszczy Jodłowej,  
w latach 1471-1478, bp Jan z Rze-
szowa założył klasztor oo. Bernardy-
nów, do którego w 1817 r. przybyły  
ss. Bernardynki. Obecne zabudowa-
nia zespołu klasztornego pochodzą 
z XVII w., ale po pożarze w 1847 r. 

zostały całkowicie przebudowane  
i dziś są w większości bezstylowe.  
W kościele znajduje się kopia rzeźby 
Św. Katarzyny związana z miejsco-
wymi legendami. W lesie w pobliżu 
kościoła stoi Kaplica Żeromskiego  
z XVIII w. To tu w 1882 r. młody 
Stefan Żeromski odczytał stary napis 
na ścianie wykonany przez powstańca 
i pozostawił na murze swój podpis, 
do dziś czytelny. W sąsiedztwie znaj-
dują się 2 ziemne mogiły powstańca  
z 1863 r. i członków rodziny Januch-
tów zamordowanych przez hitlerow-
ców w 1943 r. Przy drodze do Górna 
warto obejrzeć kamień z wyrytym 
wersetem z „Puszczy Jodłowej” Stefa-
na Żeromskiego: „Puszcza jest niczyja 
- nie moja, nie twoja, ani nasza, jeno 
boża święta”. Właśnie w Świętej Ka-
tarzynie narodziła się świętokrzyska 
turystyka. Przypomina o tym zacho-

wany do dziś drewniany dom, w któ-
rym w 1910 r. Aleksander Janowski 
założył schronisko (ul. Kielecka 12).

Galeria Minerałów i Skamieniałości 
„Tajemnica Klejnotów”
26–010 Święta Katarzyna
ul. Kielecka 20
tel. 41 311 2116, 501 282 697

www.swkatarzyna-muzeum.pl
 (także sklep i szlifiernia wyrobów 
z krzemienia pasiastego z wyrobami 
własnymi i okazami minerałów z 
całego świata)
czynne: 
 V-IX codziennie w godz. 9⁰⁰ –  19⁰⁰ 
X-IV na żądanie
czas zwiedzania: 30 min. do 1 godz.

Po wyjściu ze Świętej Katarzyny 
sprzed klasztoru trasa wkracza na te-
ren Świętokrzyskiego PN. Po lewej 
od wejścia do lasu znajdują się 3 zbio-
rowe mogiły pomordowanych przez 
hitlerowców w 1943 r. mieszkańców 
oraz żołnierzy ZWZ-AK ze Świętej 
Katarzyny. Dalej wznosi się pomnik 
Stefana Żeromskiego i ocembrowane 
źródełko wody, która wg tradycji ma 
własności lecznicze oraz drewniana 
Kapliczka Św. Franciszka. 
Podejście na Łysicę jest miejscami 
strome i kamieniste. 
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Pieszo Przez GÓry 
Świętokrzyskie

 Św. Katarzyna Św. Katarzyna



Gołoborze (17,5 km)

Usytuowane jest po lewej (pn) stronie 
drogi i szlaku. Obejrzenie tej osobli-
wości geologicznej umożliwia specjal-
na platforma. Gołoborze to rodzaj 
pokrywy stoku lub wierzchowiny 
składający się z rumoszu skalnego. 
Termin gołoborze jest głównie okre-
śleniem regionalnym i oznacza miejsce 
występowania w Górach Świętokrzy-
skich różnej wielkości bloków skal-
nych („gołe” bez „boru”). Gołoborza 
świętokrzyskie powstały ok. 550 mln 
lat temu w wyniku wietrzenia późno-
kambryjskich piaskowców kwarcyto-
wych i erozyjnego niszczenia mięk-
kich łupków kambryjskich w okresie 
czwartorzędu. Procesy te zachodziły  
w chłodnym klimacie jaki panował na 
obszarze Polski w plejstocenie. Głów-
nym czynnikiem powstania gołoborzy 
były zmiany temperatury - zamarza-
nie i rozmarzanie podłoża oraz zama-
rzanie wody w szczelinach i spęka-
niach ciosowych powodujące rozpad 
blokowy skał. Gołoborza stopniowo 

zarastają, na ich skraju następuje po-
wolna sukcesja niektórych gatunków 
roślin (mchów, jarzębiny). W Górach 
Świętokrzyskich występują na stokach 
Łysicy, Świętego Krzyża i w Paśmie 
Jeleniowskim. Duże powierzchniowo 
gołoborze na Świętym Krzyżu jest 
stosunkowo łatwo dostępne z nowo 
wybudowanego tarasu widokowego. 
W górnej części gołoborza można 
zobaczyć fragmenty przedchrześcijań-
skiego kamiennego wału kultowego 
otaczającego szczytowe partie Święte-
go Krzyża. 

Wracamy do utwardzonej drogi i po 
minięciu wzniesionej w 1962 r. wieży 
telewizyjnej (wys. 157 m) otwiera się 
widok na zespół klasztorny.

Galeria widokowa na gołoborzu
czynny: przez cały czas
(w IV-X, codziennie w godz. 9⁰⁰ – 
17⁰⁰ –  przy wejściu na platformę 
obowiązują bilety wstępu do ŚPN)

Święty krzyż (18 km)

nowa słuPia (21,5 km)

Łysa Góra (595 m n.p.m.), drugi po 
Łysicy szczyt Gór Świętokrzyskich, 
zwana jest również Świętym Krzy-
żem, od stojącego na niej zespołu 
klasztornego. W tej części Łysogór we 
wczesnym średniowieczu (VIII-IX w.) 
istniało sanktuarium pogańskie. Prze-
trwały po nim kamienne wały ota-

czające szczyt (wys. do 3 m, szer. do  
15 m, dł. 1,5 km) widoczne m.in. przy 
platformie widokowej na gołoborzu  
i przy Drodze Królewskiej. Na miej-
scu sanktuarium w XII w. z fundacji 
Bolesława Krzywoustego, powstał 
drewniany klasztor oo. Benedykty-
nów (wg tradycji w 1006 r. z fundacji 

Bolesława Chrobrego). Sławę przy-
niosły mu sprowadzone w XIII w. 
relikwie drzewa Krzyża Świętego, stąd 
nazwa klasztoru i góry. Kolejne znisz-

czenia, rozbudowy i adaptacje spo-
wodowały, że zabudowania opactwa 
są niejednolite stylowo - fragmenty 
romańskie, gotyckie krużganki klasz-
torne i kościół o barokowej fasadzie 
i białym, klasycystycznym wnętrzu. 
Znajduje się w nim zespół monu-
mentalnych obrazów pędzla Francisz-
ka Smuglewicza z lat 1789-1806, 
przedstawiających sceny nawiązujące 
do historii tego miejsca i zakonu.  
W zabudowaniach klasztornych wy-
różnia się renesansowa, kryta kopułą 
Kaplica Świętego Krzyża, ufundowa-
na w latach 1614-1620 przez Miko-
łaja Oleśnickiego. Zdobią ją roko-
kowo-klasycystyczne polichromie 
wykonane w 1782 r. przez Mateusza 
Rejchana, przedstawiające legendę 
przekazania relikwii Świętego Krzyża 
przez Św. Emeryka do opactwa na 
Łysej Górze. W udostępnionych do 
zwiedzania podziemiach kaplicy znaj-
dują się zmumifikowane zwłoki, wg 
tradycji należące do księcia Jeremiego 
Wiśniowieckiego. W 1945 r. kościół 
przekazano oo. Oblatom, w części 
pomieszczeń klasztornych utworzono 
Muzeum Przyrodnicze ŚPN obejmu-
jące działy: archeologiczny, historycz-
ny, geologiczny, florystyczny, fauni-
styczny i ochrony przyrody. Cenną 
ekspozycją jest zgromadzona przez 
prof. Włodzimierza Sedlaka kolekcja 

obejmująca okazy kambryjskiej fauny 
koralowców, których ślady widoczne 
są w skałach kwarcowych Łysogór 
m.in. na gołoborzach. Muzeum przy-
gotowuje nową aranżację ekspozycji 
- planowane uruchomienie w 2011 r.  
W części klasztornej znajduje się re-
nesansowa Kaplica Świętego Krzyża, 
ekspozycja historyczna i niewielkie 
Muzeum Misyjne Misjonarzy Obla-
tów NMP.

Punkt Informacji Turystycznej
Misjonarze Oblaci Maryi 
Niepokalanej
26-004 Bieliny, Święty Krzyż 1
tel. 41 317 82 78, 41 317 70 21
czynne: 
codziennie w godz. 9⁰⁰ – 17⁰⁰
Muzeum Przyrodnicze Świętokrzy-
skiego Parku Narodowego (nieczynne 
do odwołania)
26-004 Bieliny, Święty Krzyż
tel. 41 317 70 87
www.swietokrzyskipn.org.pl

Dalszy fragment trasy w kierunku 
Nowej Słupi przemierzamy szlakiem 
oznakowanym na niebiesko. Droga 
ze Świętego Krzyża do Nowej Słupi 
nazywana jest Drogą Królewską, gdyż 
pokonywali ją królowie polscy idąc  
w pielgrzymce do relikwii Krzyża 
Świętego. Trasa miejscami wybru-
kowana ma bardzo strome zejście 
(deniwelacji ok. 300 m na odcinku 
2 km). W górnej części pozostałości 
przedchrześcijańskiego wału kulto-
wego, kamienny kopiec i możliwość 
dojścia do polany Bielnik - miejsca 
pochówku ok. 6000 jeńców radziec-

kich przetrzymywanych na Świętym 
Krzyżu przez hitlerowców po 1941 r.  
W środkowej części Drogi miejsce 
bitwy powstańców z oddziału Maria-
na Langiewicza z wojskami carskimi  
w 1863 r., w której poległo 17 Pola-
ków. Nieopodal, koło schronu tury-
stycznego rośnie Buk Jagiełły - dorod-
ne drzewo o obwodzie pnia 563 cm. 
W dolnej części szlaku pozostałości 
Drogi Krzyżowej wytyczonej z inicja-
tywy opata Michała Maliszewskiego  
w XVI/XVII w. (zachowane 2 stacje, 
pozostałe 12 od kościoła w Nowej 

Słupi do kościoła na Świętym Krzyżu 
wykonano współcześnie). Na skraju 
Nowej Słupi stoi wykonana z pia-
skowca i owiana legendami kamienna 
figura Św. Emeryka przedstawionego 
jako pielgrzyma, klęczącego z ręka-
mi złożonymi do modlitwy. Jedna  
z legend mówi, że figura przesuwa się 
rocznie o ziarnko piachu w kierunku 
klasztoru, a jak tam dotrze to będzie 
koniec świata. W pobliżu na wznie-
sieniu znajduje się mogiła pomordo-
wanych w czasie II wojny światowej 
mieszkańców Nowej Słupi i okolic. 

Ta duża wieś gminna położona jest 
między pasmami Łysogór i Jeleniow-
skim. Jest to jeden z głównych punk-
tów wyjściowych Drogą Królewską 
na Święty Krzyż. Początki osadnic-
twa związane są z silnie rozwijającym 
się na tym terenie od II w. p.n.e. do  
IV w. n.e. hutnictwem żelaza.  
W okolicy wsi były liczne wyrobiska 
rudy żelaza, a w pobliskich Rudkach 
w I-II w. n.e. istniała nawet głębi-
nowa kopalnia rudy. We wsi działa 
Muzeum Starożytnego Hutnictwa 
Świętokrzyskiego. Obejrzeć w nim 
można pozostałości dawnych pieców 
hutniczych, odsłonięte i pozostawio-
ne w tym samym miejscu, gdzie miał 
miejsce wytop około 2 000 lat temu. 
Pokazany jest także zasięg terytorial-
ny hutnictwa świętokrzyskiego, etapy 
wytopu i przykładowe wyroby żela-
zne wykonane z uzyskanego tą me-
todą metalu. Co roku organizowany 
jest festyn archeologiczny Dymarki 
Świętokrzyskie, na którym prezento-
wane są starożytne metody wytopu 
żelaza. W latach 1351-1869 r. Nowa 
Słupia była miastem. Zachował się 
dawny układ urbanistyczny z obszer-
nym rynkiem, przy którym wznosi 
się późnorenesansowy Kościół Św. 
Wawrzyńca z 1678 r., wystawiony 

w miejscu wcześniejszego wzmian-
kowanego w 1326 r. Na nadprożu 
portalu fasady znajduje się kartusz  
z herbem benedyktyńskim oraz tabli-
ca fundacyjna z 1630 r. Wyposażenie 
wnętrza jest barokowe. Koło kościoła 
stoi pomnik powstańców 1863 r.

Muzeum Starożytnego Hutnictwa 
Świętokrzyskiego im. M. Radwana
26-006 Nowa Słupia
ul. Świętokrzyska 59
tel. 41 317 70 18
czynne: 
wtorek - niedziela 
w godz. 9⁰⁰ – 16⁰⁰ 
www.muzeum-techniki.waw.pl
(można zamówić pokaz wytopu)

Punkt Informacji Turystycznej 
26-006 Nowa Słupia
ul. Świętokrzyska 18
tel. 41 317 76 26, 41 317 70 13
www.nowaslupia.pl

- szlak opisany w tekście


