Trasa Czarna
Przebieg trasy

Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Starachowicach  Siekierno
 Bodzentyn  Święta Katarzyna  Łysica  Kakonin  Sanktuarium
Relikwii Drzewa Krzyża Świętego, Święty Krzyż

Całkowita długość [km]

43,2

Suma podejść [m]

1408 m

Ostatnia aktualizacja

03.2017

E-mail kontaktowy rejonu

starachowice.edk@gmail.com

Nr kontaktowy rejonu

+48 691 231 272, +48 668 460 363

!

Miejsca, w których szczególnie należy uważać, aby nie zgubić wyznaczonej trasy, zostały w opisie
poprzedzone wykrzyknikiem i podkreślone. Prosimy, aby poruszać się na tych odcinkach z dużą
uwagą i ostrożnością.

†

Ponadto w przebiegu opisu trasy, wskazane są miejsca, w których należy rozpocząć rozważanie
kolejnej stacji Drogi Krzyżowej.
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Zasady poruszania się na trasie
Z myślą o bezpiecznym przebyciu trasy EDK zalecamy, aby:
1. w czasie Drogi Krzyżowej poruszać się w zwartych grupach, liczących nie więcej niż 10 osób,
2. każda osoba miała założone elementy odblaskowe,
3. na drogach poruszać się zgodnie z zasadami ruchu drogowego (idziemy lewą stroną jezdni, jeden za
drugim). Idący na początku oraz na końcu grupy ma zapaloną latarkę (pierwszy - ze światłem białym
skierowanym do przodu, ostatni - ze światłem czerwonym, skierowanym do tyłu),
4. podczas czytania rozważań kolejnych stacji Drogi Krzyżowej oraz innych postojów zajmować miejsce
rozważnie. Pamiętając o bezpieczeństwie własnym oraz by nie utrudniać przemieszczanie się innym
uczestnikom EDK oraz osobom nie uczestniczącym w EDK,
5. dbać o bezpieczeństwo własne oraz innych.
W czasie Ekstremalnej Drogi Krzyżowej obowiązuje Reguła Milczenia. Obowiązuje ona od momentu
rozpoczęcia Ekstremalnej Drogi Krzyżowej – wyruszenie na trasę EDK. Uszanuj prawo innych uczestników do
głębszego przeżycia Misterium Drogi Krzyżowej dzięki spotkaniu z Bogiem w ciszy i skupieniu. Zwróć uwagę
osobom nieprzestrzegającym tej reguły.

W razie niebezpiecznej sytuacji na trasie…
Ze względu na przebieg tras EDK, często to Ty będziesz jedyną osobą, która będzie mogła pomóc innemu
uczestnikowi. Dlatego nie wahaj się zareagować, gdy ktoś ma problemy. W szczególności przerwij zasadę
milczenia, jeśli widzisz, że:


ktoś uległ wypadkowi lub nagłemu zachorowaniu,



ktoś leży lub siedzi bez ruchu,



ktoś ma problemy, np. z chodzeniem lub oddychaniem,



ktoś nadaje sygnał ratunkowy.

Jeżeli napotkasz na którąś z tych sytuacji lub innej, w której ktoś potrzebuję pomocy - weź odpowiedzialność.
Upewnij się, że jesteś bezpieczny oraz, że nic Ci nie grozi i zacznij udzielać pierwszej pomocy. Jeżeli sytuacja
przekracza Twoje umiejętności, wezwij pomoc dzwoniąc na numer ratunkowy 112.
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Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ul. Pastwiska 21, 27-200 Starachowice
Do Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego 1, Święty Krzyż
WPROWADZENIE (przy kościele MBNP)
1. Wyjdź spod kościoła MBNP w Starachowicach ul. Pastwiska 21 kieruj się w lewo w kier. ul.
Jeleniej.
2. Skręć w prawo w ulicę Jelenią – idź prosto do ulicy Myśliwskiej.
3. Przejdź przez ulicę Myśliwską w kierunku lasu wejdź w prawo na ulicę Jerzego Szydłowskiego
(droga leśna)

† STACJA I (przy wejściu do lasu)
1. Idź ulicą Szydłowskiego wzdłuż zalewu Lubianka (leśna droga brukowana).
2. Po dojściu do rozwidlenia drogi kieruj się w prawo (na rozwidleniu drzewo z małą kapliczką po
lewej stronie)
3. Na kolejnym rozwidleniu kieruj się w prawo (widoczna po prawej czerwona tablica OBSZAR
NATURA 2000)
4. Następnie przechodzisz przez most droga skręca po łuku w lewo.
5. Dochodzisz do rozwidlenia drogi skręcasz w lewo w drogę gruntową (z prawej zlokalizowane
drzewo z kapliczką) !

† STACJA II (przy kapliczce na drzewie)
1.
2.
3.
4.

Idź drogą gruntową złej jakości (liczne koleiny od pojazdów leśnych; mogą być duże kałuże)
Przechodzisz przez mały strumyk w wąwozie
Dochodzisz do punktu czerpania wody (po prawej stronie tabliczka informacyjna zielono – biała)
Przechodzisz koło zbiornika (zbiornik zlokalizowany po prawej stronie) – dochodzisz do
skrzyżowania z brukowaną drogą RATAJE – WYKUS.

5. Skręcasz w lewo w kierunku Wykusu. !

† STACJA III (przy dojściu do drogi brukowanej RATAJE-WYKUS)
1. Idziesz prosto mijasz po lewej stronie Wykus.
2. Wychodzisz z lasu

† STACJA IV (na skraju lasu)
1. Wchodzisz do SIEKIERNA (tablica informacyjna po prawej stornie)
2. Idź główną drogą asfaltową.
3. Po prawej stronie sklep spożywczy (budynek parterowy z płaskim dachem)
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4. Kierujesz się drogą asfaltową w dół.
5. Dochodzisz do skrzyżowania – idziesz prosto drogą główną w dół. !
6. Droga skręca w prawo pod górę, wchodzisz do SIEKIERNO PODMIEŚCIE (tablica informacyjna)

† STACJA V (przy skrzyżowaniu w miejscowości

Kamienna Góra)

1. Idź prosto drogą główną (po prawej stronie mijasz budynek szkoły)
2. Dochodzisz do skrzyżowania z drogą główną nr 751 (po prawej i lewej stornie komisy
samochodów ciężarowych)
3. Skręć w lewo w kierunku Bodzentyna. !

† STACJA VI (przy skrzyżowaniu z drogą główną 751)
1. Idź chodnikiem po prawej stronie w kierunku centrum Bodzentyna.
2. Dochodzisz do skrzyżowania dróg 751 z 752; skręć w prawo kierunek KIELCE !
3. Po przejściu drogą 150 metrów skręć w lewo tablica informacyjna PODGÓRZE !
4. Idź pod stromą górę w kierunku lasu.
5. Na szczycie góry drewniana brama wejściowa do Świętokrzyskiego Parku Narodowego (ŚPN)
początek niebieskiego szlaku.

† STACJA VII (przy wejściu do ŚPN)
1. Idź niebieskim szlakiem do bramy wejściowej na ŁYSICĘ w miejscowości Święta Katarzyna
2. Dochodzisz niebieskim szlakiem do terenów podmokłych (jeziorko)
3. Idź drewnianym pomostem

† STACJA VIII (na drewnianych pomostach)
1. Idź dalej niebieskim szlakiem (szlak skręca w lewo w kierunku Łysicy) !
2. Dochodzisz do bramy wejściowej ŚPN kierunek ŁYSICA (612 m npm) SZLAK CZERWONY
(prowadzący do ŚWIĘTEGO KRZYŻA)

† STACJA IX (przy bramie wejściowej na szlak na Łysicę)
1. Idź szlakiem do góry na szczyt (trudna kamienista trasa) czerwony szlak.

† STACJA X (na szczycie Łysicy)
1. Idziesz szlakiem czerwonym w kierunku miejscowości KAKONIN,
2. Po prawej stronie schodząc szlakiem z Łysicy mijasz drewnianą kapliczkę św. Mikołaja
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3. Idź szlakiem za kapliczką św. Mikołaja szlak skręca w prawo (w dół).
4. Wychodzisz z lasu; wchodzisz do miejscowości KAKONIN (widoczny kompleks starych domów
,,mały skansen”)

† STACJA XI ( przy ,,skansenie”, starych domach)
1. Idź drogą asfaltową w lewo (droga w dół).
2. Dochodzisz do skrzyżowania idziesz prosto tablica PODLESIE nr 32-1
3. Idź drogą asfaltową w lewo (po łuku) i prosto.
4. Następnie droga asfaltowa skręca w lewo (po lewej stornie krzewy, tuje i kapliczka) ! ! !
5. Schodzisz z asfaltu idź prosto na drogę polną na szlak czerwony (oznaczeniu szlaku na drzewie po
lewej stronie w głębi pola).
6. Po lewej stornie za ok. 200 metrów mijasz drewniany parterowy dom.
7. Dochodzisz do wąwozu.

† STACJA XII (przy wejściu do wąwozu)
1. Wchodzisz do wąwozu. Szlak czerwony prowadzi skrajem lasu – idź do końca szlaku prosto w
kierunku św. Krzyża.
2. Dochodzisz do drogi asfaltowej Szklana Huta – św. Krzyż skręć w lewo.
3. Jesteś przy bramie wejściowej ŚPN na Święty Krzyż

† STACJA XIII (przy bramie wejściowej ŚPN na Święty Krzyż)
1. Wchodzisz drogą asfaltową na św. Krzyż.

† STACJA XIV (przy klasztorze na Świętym Krzyżu)
ZAKOŃCZENIE (w kaplicy Relikwii Drzewa Krzyża Świętego)
Msza święta dla wszystkich uczestników EDK rejonu Starachowice w kaplicy Świętego Krzyża
o godzinie 6.00.
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