
Udział w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej jest indywidualną decyzją. 
Każdy uczestnik podejmuje ją na własną odpowiedzialność. 

 

TRASA ŚW. RITY BIELAWA – BIELAWA 
KOLOR: Zielony, DŁUGOŚĆ: 45km, PRZEWYŻSZENIA: 1830m  

Przebieg trasy: Bielawa, Kamionki, Kozie Siodło, Wielka Sowa, Rzeczka, Sokolec, Lisie Skały, Przełęcz 

Jugowska, Rymarz, Zimna Polana, Kalenica, Bielawska Polana, Leśny Dworek, Koci Grzbiet, Jodłownik, 

Józefówek, Myśliszów, Bielawa, Ostatnia aktualizacja: 02.2020 r 
 
Zasady poruszania się na trasie: 
Z myślą o bezpiecznym przebyciu trasy EDK zalecamy: 

1. W czasie Drogi Krzyżowej poruszać się samotnie lub w zwartych grupach, liczących nie więcej niż 10 

osób,  
2. Posiadać założone elementy odblaskowe,  
3. Na drogach poruszać się zgodnie z zasadami ruchu drogowego (idziemy lewą stroną jezdni, jeden za 

drugim).  
4. Podczas czytania rozważań kolejnych stacji Drogi Krzyżowej, oraz innych postojów zajmować miejsce 

rozważnie. Pamiętając o bezpieczeństwie własnym, oraz by nie utrudniać przemieszczania się innym 

uczestnikom EDK, oraz innym osobom,  
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.  
 

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 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 TOBIE nic nie grozi i zacznij udzielać pierwszej pomocy.  
 
 
Jeżeli sytuacja przekracza Twoje umiejętności, wezwij pomoc dzwoniąc na numer ratunkowy 112, lub 

używając aplikacji Ratunek.  



POCZĄTEK 

Wyruszamy spod kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bielawie. 
Ruszamy w kierunku ul. Żeromskiego przechodzimy przez pasy skręcamy w lewo, 
idziemy chodnikiem!!! około 500m, następnie skręcamy w prawo w ulicę 
Bankową, idąc do jej końca przechodzimy przez torowisko !!! (uwaga na pociąg) 
następnie skręcamy w lewo na ulicę Adama Asnyka, aż do mostku, za nim 
skręcamy w lewo kierując się do zbiornika Sudety. Dochodząc do wałów skręcamy 
w prawo i idziemy wzdłuż zbiornika, powyżej zbiornika idziemy polną drogą, po 
lewej na zakręcie mijamy transformator, droga skręca w lewo i dochodzi do 
rozdroża. na rozdrożu skręcamy w lewo i po 20 metrach w prawo, dochodzimy do 
ulicy Korczaka, kierujemy się w stronę lasu. Przechodzimy koło szlabanu, 
podchodzimy w górę około 50 metrach po lewej stronie na drzewie jest krzyż. Tu 
jest 
I stacja (3,4 km) 
Następnie podchodzimy w górę w kierunku drogi u podnóża Gór Sowich.  
Tam wchodzimy na szlak żółty. Po około 1800 metrach na rozstaju dróg  skręcamy 
w prawo, na drzewie po lewej stronie jest krzyż. Tu jest 
II stacja (5,3 km) 
Kierujemy się bezpośrednio w górę drogą leśną. Po około 100 metrach skręcamy w 
lewo na drogę leśną. Idziemy dalej żółtym szlakiem, wchodząc pod górę 
dochodzimy do Trzech Buków. Tu jest 
III stacja (9 km) 
Następnie drogą utwardzoną kierujemy się szlakami Czarnym i Niebieskim po ok. 
500m skręcamy na rozwidleniu w prawo na czarny szlak i kierujemy się tym 
szlakiem w dół do Kamionek, wychodzimy na drogę asfaltową obok Czarnego 
Rycerza, tutaj na parkingu przy drodze jest 
IV stacja (10,9 km) 
Następnie kierujemy się pod górę drogą asfaltową i po ok 50 metrach na zakręcie 
skręcamy w prawo w las, przy zboczu wchodzimy szlakiem czarnym na górkę, 
idziemy wąską ścieżką aż dochodzimy do mostku, za nim dalej kierujemy się 
szlakiem czarnym idziemy pod górę. Po około 1,2 km szlak czarny łączy się z 
Niebieskim skręcając razem w prawo jednak po około 50 metrach skręcamy w lewo 
na szlak czarny. Po około 1,5 km dochodzimy Koziego Siodła na którym jest budka 
Turystyczna – jest to 
V stacja (14,1 km) 
Przy budce przechodzimy na szlak czerwony w kierunku Wielkiej Sowy. Po ok. 1 
km szlak czerwony łączy się z żółtym i oba kierują się pod górę do szczytu po ok. 1 
km dochodzimy do szczytu Wielka Sowa, gdzie po prawej stronie za wieżą jest 
Kaplica, przy niej jest 
VI Stacja (16,1 km) 
Ze szczytu kierujemy się go schroniska Sowa, do którego prowadzą szlaki 
Czerwony, Zielony i Żółty, za schroniskiem skręcamy na prawo w górę kierując się 
na szlak czerwony. Którym schodzimy do miejscowości Rzeczka. Schodząc ostro z 
góry dochodzimy do drogi asfaltowej, Na niej skręcamy w lewo kierując się w 
stronę Sokolca, po około 50 metrach droga asfaltowa się rozwidla, skręcamy w 



prawe rozwidlenie i po około 900 metrach po prawej stronie dochodzimy do 
kościoła pw. Świętego Marcina to jest 
 
VII Stacja (19,9 km) 
Spod Kościoła Kierujemy się z powrotem w górę (ok 50 m), kierujemy się w lewo 
przez mostek i dochodzimy do głównej drogi asfaltowej wchodzimy na szlak 
zielony, skręcamy w lewo i kierujemy się w górę, po ok. 500 metrach szlak skręca 
lekko w lewo z drogi, przechodzimy przez mostek, następnie z powrotem 
wchodzimy na jezdnię i szlak zielony łączy się z niebieskim. Od tego miejsca 
kierujemy się wg szlaku Niebieskiego   schodząc z drogi asfaltowej na szutrową po 
ok. 100 metrach schodzimy w prawo przez potok i kierujemy się pod górę szlakiem 
w las. Po ok. 1,2 km szlak niebieski łączy się ze szlakiem zielonym, w tym miejscu 
ostro skręcamy w lewo idąc wzdłuż obu szlaków dochodzimy do Lisich Skał. Od 
tego miejsca kierujemy się znów na szlak Niebieski. Dochodzimy do Rozdroża nad 
Kozią Równią tam przechodzimy na szlak Czerwony, którym dochodzimy do 
przełęczy Jugowskiej. Tu jest 
VIII Stacja (26,3 km) 
Z przełęczy kierujemy się w prawo w dół asfaltem, po 30 metrach schodzimy w 
lewo na szutrową drogę leśną. Po około 200 metrach skręcany w lewo pod górę  na 
szlak czerwony kierując się przez szczyt Rymarz na Zimną Polanę. Tam dalej 
pozostając na szlaku Czerwonym kierujemy się przez szczyt Słoneczna na 
Kalenicę, tam przy Wieży widokowej jest 
IX Stacja (29 km) 
Z kalenicy idziemy dalej tym samym szlakiem schodzimy w dół ku Bielawskiej 
Polanie. Po dojściu do Bielawskiej Polany kierujemy się w lewo na szlak zielony 
drogą leśną idziemy około 1 km, następnie schodzimy w lewo na szlak, idziemy w 
dół szlakiem dochodząc po ok. 3,1km do Leśnego Dworku w Bielawie to jest 
X Stacja (34,3 km) 
Z Leśnego dworku kierujemy się na lewo dalej szlakiem Zielonym. Przechodzimy 
przez mostek i utwardzoną drogą leśną idziemy pod górę. Po ok 1,5 km od 
Leśnego Dworku przechodzimy obok platformy widokowej Koci Grzbiet (po lewej 
stronie na wzniesieniu). 300 metrów za platformą szlak zielony idzie prosto a droga 
leśna skręca w prawo, kierujemy się utwardzoną drogą leśną, która z około 100 
łukiem skręca w lewo, ok. 50 za nią na zakręcie schodzimy na drogę leśną 
prowadzącą w dół. Po ok. 800 metrach dochodzimy z powrotem do utwardzonej 
leśnej drogi przy której płynie strumień. Na tej drodze skręcamy w lewo i po 
przejściu ok 50 metrów za mostkiem skręcamy ponownie w lewo na drogę leśną. 
Która po 100 metrach rozwidla się na rozwidleniu skręcamy w prawo i idziemy ok. 
500 m dochodzimy do drogi asfaltowej, którą ostrożnie przechodzimy na drugą 
stronę gdzie po ok 20 metrach jest kompleks boiskowy z Wiatą jest to 
XII Stacja (38 km) 
Kierujemy się dalej drogą polną na którą zeszliśmy z asfaltu w kierunku 
miejscowości Józefówek. Po około 800 metrach wchodzimy na drogę asfaltową 
którą idziemy ok. 700 metrów dochodząc do głównej drogi Bielawa Ostroszowice 
skręcamy w lewo idąc do znaku Bielawa przy nim skręcamy w prawo w polną drogę 
i ta drogą idziemy aż dojdziemy do lasu. Przy lesie skręcamy na prawo i wchodzimy 



na żółty szlak, którym kierujemy się do drogi asfaltowej, która wychodzi w 
miejscowości Myśliszów. Drogą asfaltową schodzimy w dół po około 500 metrach 
skręcamy w lewo w pola w Kierunku Wzgórza Pojednania na którego szczycie 
widnieje krzyż. Po ok. 700 metrach od zejścia z asfaltowej drogi jesteśmy na 
szczycie z Krzyżem jest to 
XIII Stacja (43 km) 
Schodząc z Krzyża kierujemy się w stronę Bielawy (przeciwnej skąd wchodziliśmy 
na wzgórze) Schodzimy drogą polną która przy źródełku przechodzi w ścieżkę 
biegnącą przy zbiorniku wodnym Cegielnia, za zbiornikiem schodzimy w dół drogą 
z płyt betonowych przechodzącą w osiedlową drogę ulicę Prusa. Przy końcu ulicy 
Prusa za ostatnim blokiem, skręcamy w prawo przechodzimy przez Boisko 
osiedlowe, kierując się w stronę przejścia dla pieszych przy rondzie. Za rondem 
kierujemy się wzdłuż ulicy Andersa, obierając azymut na Kościół WNMP z górującą 
wieżą. Dochodząc do kościoła przy wejściu jest Krzyż jest to 
XIV Stacja (45,4 km) 
Chwała Panu 
Po skończonej drodze Krzyżowej Możesz udać się do Salki Domu Parafialnego 
(pierwsze drzwi w dół po schodkach na prawo od Głównego wejścia do kościoła) 
tam czeka na Ciebie ciepła Herbata. 

 

 


