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 Św. Katarzyna >> Łysica   

czas przejścia: 0h 50 min, dystans: 1,8 Szlak czerwony 

 Łysica >> Przełęcz Świętego Mikołaja 

czas przejścia: 0h 45 min, dystans: 2,7km Szlak czerwony   

 Przełęcz Świętego Mikołaja >>Podlesie 

czas przejścia: 0h 45 min, dystans: 3km Szlak czerwony 

 Podlesie >> Łysa Góra 

czas przejścia: 2h 25 min, dystans: 7,9km Szlak czerwony 

 Łysa Góra >> Nowa Słupia 

czas przejścia: 0h 45 min, dystans: 2,8km Szlak niebieski 

CZAS PRZEJŚCIA CAŁEJ TRASY: OK. 6H 0M 

ŁŁŁyyysssiiicccaaa (611,8 m n.p.m.) – (pot. Góra Świętej Katarzyny – najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich, 

zaliczany do Korony Gór Polski. Znajduje się w zachodniej części Łysogór, na południowy wschód od wsi 

Święta Katarzyna. Należy do Korony Gór Polski, jest jej najniższym szczytem. Znajduje się w obszarze 

ochrony ścisłej Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Góra ma dwa wierzchołki. Wschodni wierzchołek, 

nazywany Skałą Agaty lub Zamczyskiem, wznosi się na wysokość 608 m n.p.m. Jest to skalna grań 

(wychodnia kwarcytów) o długości ok. pół kilometra. Na wyższym wierzchołku zachodnim znajduje się 

replika pamiątkowego krzyża z 1930 r. oraz nieliczne pozostałości wieży triangulacyjnej. Ze szczytu roztacza 

się ograniczony widok w kierunku północnym – na Górę Miejską i Psarską. Łysica zbudowana jest z 

kwarcytów i łupków kambryjskich. Od strony północnej i południowej szczyt otaczają gołoborza. Łysica jest 

całkowicie porośnięta lasem. W partiach szczytowych rośnie jodła, a poniżej las jodłowo-bukowy. Na stoku 

południowym, na wysokości ok. 590 m, położone jest niewielkie torfowisko. Na stoku północnym znajdują się  

liczne źródła strumieni. W partiach szczytowych gnieżdżą się orliki krzykliwe, krogulce i kobuzy. Podania 



 

 

mówią, że u podnóża Łysicy istniała kiedyś pogańska świątynia, na miejscu której obecnie znajduje się 

klasztor sióstr bernardynek. 

ŁŁŁyyysssaaa   GGGóóórrraaa – (pot. albo daw. Łysiec; Święty Krzyż – szczyt o wysokości 594 m n.p.m. w Górach 

Świętokrzyskich, położony we wschodniej części pasma Łysogór w Nowej Słupi, objęty ochroną w ramach 

Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Drugi szczyt (po Łysicy) pod względem wysokości w tych górach. 

Zbudowany z piaskowców kwarcytowych zwanych niezbyt precyzyjnie „kwarcytami” i łupków kambryjskich. a 

szczycie znajdują się: skalne rumowisko, charakterystyczne dla Gór Świętokrzyskich, tzw. gołoborze, ścisły 

rezerwat przyrody obejmujący las jodłowo-bukowy, pozostałości wału kultowego przedchrześcijańskiego 

miejsca kultu pogańskich Słowian, klasztor Misjonarzy Oblatów M.N. oraz muzeum parku narodowego (w 

jednym ze skrzydeł opactwa po benedyktyńskiego) oraz Radiowo-Telewizyjne Centrum Nadawcze Święty 

Krzyż o wysokości 157 m. 

 

Kontakt w razie awarii na trasie: 693 909 551, 732 949 039 

Uwaga: Powyższe informacje zostały stworzone tylko i wyłącznie na potrzeby wycieczki OSP Korabniki w 

dniu 25 czerwca 2017. Wszelkie podane informacje w zakresie odległości, czasów przejścia, cen itp. są 

zaczerpnięte z ogólnodostępnych źródeł oraz wynikają ze średniej arytmetycznej czasów przejść osoby 

dorosłej przez powyższe szlaki. Należy brać pod uwagę indywidualne zdolności i formę fizyczną każdego z 

uczestników.  Opłata za wstęp na teren Świętokrzyskiego Parku Narodowego wynosi 7 zł bilet 

normalny, 3,5 zł bilet ulgowy. Opłaty w takiej samej wysokości pobierane są również za wstęp na 

galerię widokową na gołoborzu na Łysej Górze. 


