
VII RAJD ŚWIĘTOKRZYSKI – 2021 

 

Szanowna Pani Mecenas,  

Szanowny Panie Mecenasie, 

Szanowni Państwo 

W imieniu Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach i Komisji Integracji 

Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki przy Okręgowej Radzie 

Adwokackiej w Kielcach, uprzejmie zapraszamy Koleżanki i Kolegów 

adwokatów i aplikantów adwokackich, członków ich rodzin, osoby 

towarzyszące do udziału w VII Rajdzie Świętokrzyskim, który odbędzie 

się dnia 3 lipca 2021r. (sobota). 

Już po raz siódmy, po przerwie spowodowanej pandemią 

koronawirusa, (I Rajd Świętokrzyski odbył się 6 lipca 2013 r.) ponownie 

będziemy mieli przyjemność podziwiać piękno ziemi świętokrzyskiej, 

poznawać jej dzieje, historię żyjących tu pokoleń, a nade wszystko 

różnorodność krajoznawczą Gór Świętokrzyskich.  

Trasa rajdu tym razem będzie wiodła szlakami: 

Grzegorzowice (kościół, najstarszą część budowli – prezbiterium – 

stanowi romańska rotunda z dostawioną od wschodu półkolistą 

absydą) – Grzegorzowice dwór - Pokrzywianka Górna (3,5 km) – Góra 

Chełmowa (5 km) – Nowa Słupia (8,5 km) – Święty Krzyż (12 km) – 

Przełęcz Hucka (14,5 km). Zakończenie Rajdu w Karczmie – Izba 

Dobrego Smaku w Hucie Szklanej u podnóża Św. Krzyża. 

 

Rajd rozpocznie się w miejscowości Grzegorzowice, gdzie zwiedzimy 

romański kościół i pozostałości po Dworze. Świątynia w Grzegorzowicach 

powstała pod koniec XIII w. lub na początku XIV w. i jest jednym z 

najpóźniejszych obiektów romańskich w Polsce. Jan Długosz pisze o kościele 

w Grzegorzowicach, jako powstałym w II poł. XIII w. i ufundowanym przez 

Nawoja, herbu Topór. Dalej będziemy poruszać się przez wioskę 

Pokrzywianka, trasą niezwykle widokową, w dalszej części wędrówki 

zdobędziemy pełną osobliwości przyrodniczych Górę Chełmową, będącą 

enklawą Świętokrzyskiego Paku Narodowego. Po dotarciu do Nowej Słupi 

przejdziemy obok tajemniczej figury Pielgrzyma, by następnie pójść trasą 

turystyczną noszącą nazwę „Drogi Królewskiej”, która zaprowadzi nas na 

szczyt górski zwany Świętym Krzyżem, Łysą Górą lub Łyścem – 595 m. 

n.p.m. Po jego zdobyciu zwiedzimy Klasztor na Świętym Krzyżu, pełny 

zabytków po dawnym opactwem benedyktyńskim, jest to jedno z 

najstarszych sanktuariów na ziemiach polskich, w czerwcu 2013 r. 

otrzymało tytuł Bazyliki Mniejszej. Ostatnim odcinkiem wędrówki jest dojście 

do Przełęczy Huckiej (495 m n.p.m.), które odbędzie się ścieżką dydaktyczną, 



wyznakowaną przez Puszczę Jodłową. Całość trasy liczy 14,5 km. 

Zakończenie rajdu w Osadzie Średniowiecznej w Hucie Szklanej. 

 
Na zdjęciu uczestnicy I Rajdu Świętokrzyskiego – 6 lipca 2013 r. 

Naszą grupę poprowadzi znakomity przewodnik, znawca nie tylko walorów 

krajoznawczych Gór Świętokrzyskich, ale również ich historii - dr Cezary 

Jastrzębski (UJK). 

 Rajd rozpocznie się w miejscowości Grzegorzowice, dojazd uczestników 

autokarem bądź transportem własnym.  

Po pokonaniu trasy rajdu i dotarciu do Osady Średniowiecznej w Hucie 

Szklanej na jego uczestników będzie czekał poczęstunek w Karczmie Izba 

Dobrego Smaku w Hucie Szklanej. Zakończenie rajdu w godzinach 

popołudniowych. 

Szczegóły organizacyjne związane z wyjazdem do Grzegorzowic zostaną 

podane w terminie późniejszym, przy uwzględnieniu liczby uczestników. 

Rozpoczęcie rajdu planujemy o godzinie 9.30. Dla osób deklarujących 

skorzystanie z transportu autokarowego wyjazd z Kielc nastąpi około 

godziny 8.30 z parkingu przy KCK od strony ul. Winnickiej i Kopernika. 

Organizator zastrzega sobie możliwość modyfikacji trasy rajdu oraz miejsca 

biesiady.  

Dla osób przyjezdnych możliwość rezerwacji we własnym zakresie 

hotelu na terenie Kielc bądź w Cedzynie. 



Uprzejmie proszę o zgłaszanie uczestnictwa w rajdzie w Biurze  

ORA w Kielcach ul. Św. Leonarda 1/30, bądź drogą mailową 

(ora.kielce@adwokatura.pl ) w terminie do dnia 25 czerwca 2021 r. 

Jednocześnie razem ze zgłoszeniem proszę o wskazanie, czy będą 

Państwo korzystali z przejazdu autokarem.  

Wpisowe (częściowa partycypacja w kosztach imprezy), dla adwokatów 

Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w kwocie 40 zł/os., dla osób spoza 

naszej Izby oraz osób niebędących adwokatami wpisowe wynosi 60 zł.; 

płatne wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa w rajdzie. Aplikanci 

adwokaccy oraz dzieci zwolnieni z ponoszenia wpisowego. 

Mile widziani goście z innych środowisk prawniczych zaproszeni przez 

Koleżanki i Kolegów adwokatów. 

Mamy nadzieję, że ta propozycja wakacyjnej wędrówki, w czasie 

łagodzenia obostrzeń sanitarnych, spotka się z życzliwym zainteresowaniem  

i będzie służyć integracji środowiska adwokackiego oraz popularyzacji 

walorów ziemi świętokrzyskiej. 

Serdecznie zapraszamy. 

Adw. Jerzy Zięba 

Dziekan ORA w Kielcach 

 

Adw. Krzysztof Stępień 

Przewodniczący Komisji Integracji Środowiskowej, 

 Kultury, Sportu i Turystyki ORA w Kielcach 
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