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Świętokrzyskiej Dzień Nie-
podległości świętowali podczas 
pieszej tego typu wyprawy po-
śród gór i lasów świętokrzyskich. 
Tego dnia pogoda sprzyjała wę-
drówkom, choć miejscami dosyć 
długo utrzymywała się mgła, 

która utrudniała podziwianie 
widoków. Trasa V Złazu liczyła 
ok. 23 km i wiodła przez obszar 
Cisowsko-Orłowińskiego Parku 
Krajobrazowego, z Makoszyna 
przez Widełki, Nową Hutę, Ocie-
sęki, Drogowle-Rudę, Dębno do 
Rakowa. 
Złaz swój początek miał w Ma-
koszynie, wiosce położonej ok. 
25 km na wschód od Kielc przy 
drodze nr 74 do Lublina. Histo-
ria osady sięga XV w. Odkryto 
tutaj ślady hutnictwa i kopalnic-
twa rud żelaza. We wsi wznosi 
się zabytkowa kaplica murowa-
na z I poł. XIX w. oraz kościół 
parafialny z 1934 r. Dalej przez
5 km w kierunku ukrytych za la-
sem Widełek, wiedzie asfaltowa 
i brukowana droga. Na przystan-
ku PKS w Widełkach bierze swój 
początek żółty szlak do Szydło-
wa przez Raków, który krzyżu-
je się ze szlakiem niebieskim 
z Kielc do Łagowa. Obok wsi po 
lewej stronie, (na szlaku niebie-
skim) na górze Zamczysko (427 
m) widoczne są ślady prastarej 
warowni. Mistrzostwa świata wy-
maga sztuka utrzymania się na 
szlaku, znakowanym chyba wieki 
temu. Zamiast podziwiać okolicę 
to 100% uwagi trzeba poświęcać 
śledzeniu mapy by nie pójść cał-
kiem w innym kierunku. W Nowej 
Hucie należy skręcić w prawo, 
przekroczyć drogę Raków-Kielce 
by wspiąć się na Górę Igrzycznią 

(359 m) w Paśmie Ociesęckim. 
Stąd rozpościera się widok na 
dolinę Widełek (z tyłu) a idąc 
dalej wzniesieniem po lewej 
krajobraz rozpościera się na 
dolinę Ociesęków i lasy Pasma 
Orłowińskiego. Następnie szlak 
ostro opada w prawo skąd wi-

doczna jest porośnięta lasem 
dolina rzeki Czarnej Staszow-
skiej. Kolejny etap wiedzie za-
budowaniami a później w prawo 
przez nieużytki i przez las, gdzie 
na próżno szukać oznakowania 
szlaku a wśród rzędów sosen 
łatwo stracić orientację. Po ok. 5 
km napotyka się drewniany most 
na Czarnej i oczom ukazuje się 
wieś Drogowle. Dalej należy iść 
w lewo asfaltową drogą by do-
trzeć do późnorenesansowego 
kościółka w Rudzie. Obok pozo-
stałości parkowo-dworskie (ru-
iny zabudowań gospodarskich 
i okazałe lipy). Wędrówkę należy 
kontynuować asfaltową drogą, 
by po ok. 2 km skręcić w lewo 
piaszczystą drogą, następnie 
przekroczyć Czarną koło Dębna. 
Miejscowość ta została założona 
przez Arian w I poł. XVII w. jako 
miasto. Z tego okresu pochodzi 
duży okrągły rynek, na którym 
stoi kaplica św. Tekli z XVIII w. 
Tutaj znów szlak gdzieś znika. 
Właściwa ścieżka do Rakowa 
wiedzie nasypem wzdłuż rzeki, 
przecinając nieczynną sieć ko-
lejki wąskotorowej, a częściowo 
wałem przeciwpowodziowym aż 
do kościoła. 
Miasto zostało założone w 1567 
r. i od samego początku zaczę-
ło się prężnie rozwijać. Ściągali 
tutaj rzemieślnicy, kupcy, szlach-
ta i innowiercy. Pod koniec XVI 
w. w mieście założyli swój zbór 

Arianie, zwani Braćmi Polski-
mi, którzy obrali Raków za swą 
główną siedzibę. Założyli oni 
Akademię Rakowską, bibliote-
kę, drukarnię. Raków stał się 
jednym z najważniejszych miast 
ówczesnej Polski. Jednak rozwój 
nauki nie trwał zbyt długo, gdyż 

sejm w roku 1638 wygnał z Pol-
ski Arian, a Akademię i drukarnię 
zlikwidowano. Od tego momen-
tu miasto zaczęło podupadać. 
Układ zabudowy Rakowa jest 
typowo miejski z dużym rynkiem, 
do którego od północnej strony 
przylega kościół Trójcy Świę-
tej. Jest to wczesnobarokowa, 
trójnawowa budowla z jednoli-
tym barokowym wyposażeniem. 

Obok kościoła znajduje się kryty 
gontem tzw. dom ministra zboru 
z XVI/XVII w. Po środku rynku 
wzniesiono pomnik ku czci po-
ległych w wojnie polsko-bolsze-
wickiej, a na skraju okazały głaz 
narzutowy z tablica upamiętnia-
jącą 400-lecie założenia mia-

sta. W niewielkiej odległości od 
rynku, z jego południowej stro-
ny wznosi się kościół św. Anny 
Zakonu Reformatów z 1641 r., 
którzy mieli doprowadzić do re-
katolizacji miasta. Pod kościołem 
Złaz został zakończony. 
Gorąco zachęcam do jesiennych 
wędrówek.
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