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Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach i Komisja Integracji 

Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki przy Okręgowej Radzie 

Adwokackiej w Kielcach, uprzejmie zaprasza Koleżanki i Kolegów adwokatów 

i aplikantów adwokackich, członków ich rodzin, osoby towarzyszące do 

udziału w III Rajdzie Świętokrzyskim, który odbędzie się dnia 2 lipca 

2016r.(sobota).  

Uroda ziemi świętokrzyskiej, jej dzieje, bogactwo, historia żyjących tu 

pokoleń, a nade wszystko różnorodność krajoznawcza są najlepszą 

rekomendacją wędrówki szlakami wiodącymi w samym sercu Gór 

Świętokrzyskich. Rajd będzie prowadzony przez znakomitego przewodnika, 

znawcę nie tylko walorów krajoznawczych Gór Świętokrzyskich, ale również 

ich historii - dr Cezarego Jastrzębskiego (UJK).  

 

Rajd rozpocznie się na Świętym  Krzyżu (595 m n.p.m.), w samym 

centrum Gór Świętokrzyskich i będzie przebiegał trasą wiodącą przez 

Przełęcz Hucką  (495 m n.p.m.), Podlesie (330 m n.p.m.), Kakonin (380 m 

n.p.m.), kapliczka św. Mikołaja, Łysicę (612 m n.p.m.), i zakończy się  

w Świętej Katarzynie, (długość trasy około 18 km ). 

 

 W programie rajdu, którego trasa wiedzie przez teren Świętokrzyskiego 

Parku Narodowego, między innymi zwiedzimy:  



 

Święty Krzyż – XII-wieczny, pobenedyktyński zespół klasztorny z Relikwiami 

Drzewa Krzyża Świętego: najstarsze i do połowy XVII w. najważniejsze polskie 

sanktuarium, które w czerwcu 2014 r. otrzymało tytuł Bazyliki Mniejszej. 

Droga Królewska, którą pielgrzymowali pieszo polscy królowie. Mumia 

Jeremiego Wiśniowieckiego. Wieża widokowa. Muzeum misyjne misjonarzy 

oblatów. Gołoborze, stanowiące część Świętokrzyskiego Parku Narodowego. 

Kakonin – Izba Dobrego Smaku w zabytkowej chałupie. 

Łysica – najwyższe wzniesienie Gór Świętokrzyskich. Gołoborze, stanowiące 

część Świętokrzyskiego Parku Narodowego.  

Święta Katarzyna – zespół klasztorny bernardynek. Kapliczki w miejscu 

dawnych pustelni, w tym kapliczka św. Franciszka ze źródełkiem św. 

Franciszka i kapliczka z podpisem Stefana Żeromskiego. Pierwsze  

w Królestwie Polskim schronisko turystyczne. 

 

Po pokonaniu trasy rajdu i dotarciu do Świętej Katarzyny na jego 

uczestników będzie czekał poczęstunek przy ognisku (miejsce biesiady 

zostanie wskazane w terminie późniejszym). Zakończenie rajdu w godzinach 

późno-popołudniowych. 

Szczegóły organizacyjne związane z wyjazdem na Św. Krzyż zostaną 

podane w terminie późniejszym, przy uwzględnieniu liczby uczestników. 

Rozpoczęcie rajdu planujemy o godzinie 9-ej. Dla osób deklarujących 

skorzystanie z transportu autokarowego wyjazd z Kielc nastąpi około godziny 

8.00-8.15. 

Uprzejmie proszę o zgłaszanie chęci uczestnictwa w rajdzie  

w Biurze ORA w terminie do dnia 20 czerwca 2016 roku. Jednocześnie 

razem ze zgłoszeniem proszę o wskazanie, czy będą Państwo korzystali  

z przejazdu autokarem. 

 Istnieje możliwość skorzystania z noclegu, zwłaszcza przez osoby spoza 

naszego regionu, m.in. w Ośrodku Turystyczno-Wypoczynkowym "Jodłowy 

Dwór" (509 m n.p.m.) w Hucie Szklanej, skąd rozpocznie się rajd; 

http://www.jodlowydwor.com.pl/, bądź w hotelu „Echo” w Cedzynie; 

http://hotelecho.pl/ 

 

Organizowany po raz trzeci rajd będzie służył integracji środowiska 

adwokackiego oraz popularyzacji walorów ziemi świętokrzyskiej. 

Serdecznie zapraszamy do wspólnej wędrówki. 
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