
 

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

 

TRASA ŚW. IGNACEGO LOYOLI, BIELAWA – KRZESZÓW 
KOLOR: NIEBIESKI, DŁUGOŚĆ: 56KM, PRZEWYŻSZENIA: 1500M  

 
Przebieg trasy: Bielawa, Rzeczka, Sierpnica, Kolce, Głuszyca, Grzmiąca, Rybnica Leśna, Unisław Śląski,  
Lesista Wielka, Grzędy Górne, Grzędy, Krzeszów Bazylika. Aktualizacja: 02.2020r 

 

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) 
Od Trzech Buków kierujemy się na niebieski szlak idąc utwardzoną drogą. Po kilkuset 
metrach szlak skręca w prawo, trasa pozostaje na drodze, idziemy cały czas drogą aż 
dojdziemy do przełęczy Jugowskiej tutaj przy drodze jest  
IV stacja (12,7 km)  
Następnie kierujemy się na prawo idąc asfaltem w dół szlakiem żółtym, który po kilkuset 
metrach skręca w lewo z asfaltu na drogę leśną. Wciąż idziemy żółtym szlakiem 
prowadzącym nas przez Kozie Siodło drogą leśną aż do schroniska Sowa. Przy schronisku 
Sowa skręcamy w lewo pod górę i kierujemy się na szlak czerwony, po około 500 metrach po 
prawej stronie przy szlaku jest pomnik, jest to  
V stacja (17,5 km)  
następnie kierujemy się dalej szlakiem czerwonym, który prowadzi nas do Rzeczki. 
Dochodząc do drogi asfaltowej skręcamy w prawo i idziemy dalej czerwonym szlakiem, który 
skręca po 300 metrach w lewo i kieruje nas wąską drogą asfaltową lekko pod górę. Idąc 
drogą zmienia się szlak na niebieski którym dochodzimy do wioski Sierpnica. Idziemy w dół 
wioską aż po lewej stronie zobaczymy kościół pw. Matki Bożej Śnieżnej jest to  
VI stacja (21,6km).  
Od kościoła kierujemy się dalej w dół drogą asfaltową, po około 1800 metrach Przy Gościńcu 
Brodowo skręcamy w prawo, i po około 50 metrach zaraz za gospodarstwem skręcamy w 
lewo w polną drogę. Kierujemy się nią przez pola do wioski Kolce. Dochodząc do drogi 
asfaltowej skręcamy w prawo po około 200 metrach po lewej stronie przy drodze jest 
kapliczka jest to  
VII stacja (25,2 km) 
 Idąc dalej w dół wioski dochodzimy do Głuszycy idziemy cały czas ulicą Kościuszki, 
dochodzimy do ulicy Grunwaldzkiej i skręcamy w prawo. Idziemy przez około 700 metrów 



 

(po prawej stronie mijamy budynek Gimnazjum, po lewej Powiatowy Urząd Pracy), następnie 
skręcamy w lewo i kierujemy się na ulicę Dolną. Mijamy po prawej stronie boiska sportowe, i 
basen kąpielowy, (jesteśmy na szlakach żółtym i niebieskim) przechodzimy kładką na drugą 
stronę rzeki i dochodzimy do głównej drogi, skręcamy w lewo i idziemy wzdłuż ulicy 
Kolejowej. Po około 600 metrach po prawej stronie od strony osiedla w odległości około 100 
metrów od Drogi pojawia się kościół kierujemy się w jego kierunku jest to  
VIII stacja (29,5 km)  
Następnie wracamy z powrotem na ulicę Kolejową i kierujemy się dalej drogą i szlakiem 
żółtym i niebieskim, przechodzimy przez torowisko i wchodzimy do miejscowości Grzmiąca. 
Idziemy drogą cały czas prosto mijając po prawej stronie duży zakład z kominem dochodzimy 
do głównej drogi kierujemy się w lewo ku wiaduktowi. Jest to droga prowadząca do Leśnicy 
Górnej. Po około 1300 metrach od wiaduktu dochodzimy do Gospody Sudeckiej, za nią po 
prawej stronie jezdni za mostkiem jest smażalnia, przy niej jest  
IX stacja (33,1 km)  
Kierujemy się dalej wzdłuż głównej drogi dochodząc po około 4 km do skrzyżowania skręcany 
na min w lewo następnie po około 50 metrach ponownie skręcamy w lewo i łukiem 
dochodzimy do drewnianego kościółka pw. Jadwigi Śląskiej, jest to  
X stacja (37,2 km)  
Wracamy ponownie do głównego skrzyżowania i skręcamy w lewo kierując się drogą przez 
pola do Unisławia Śląskiego po około 3 km dochodzimy do głównej drogi nr 35 i skręcamy w 
lewo. Idąc główną drogą po około 300 metrach skręcamy w lewo przed mostkiem w boczną 
drogę i po około 400 metrach po lewej stronie widzimy z kościół pw. Wniebowzięcia NMP, 
jest on miejscem  
XI stacji (40,5 km)  
Z kościoła kierując się w dół idziemy przez most i wchodzimy ponownie na główną drogę nr 
35, skręcając w lewo idziemy asfaltem około 1700 metrów, mijając żółty budynek z 
reklamami widzimy po drugiej stronie jezdni drogę leśną, skręcamy w lewo w las idąc żółtym 
szlakiem leśną drogą kierujemy się w górę, po około 3 kilometrach dochodzimy do rozdroża 
leśnych dróg i kierujemy się w prawo ku szczytowi Lesista Wielka na rozstaju dróg na szczycie 
jest budka przy niej jest  
XII stacja (46,4 km).  
Ze szczytu kierujemy się na szlak czerwony prowadzący w kierunku północno- zachodnim do 
miejscowości Grzędy Górne, do której docieramy po około 4 kilometrach. Kierujemy się w 
dół miejscowości idąc główną drogą, po około 2,5 kilometrach dochodzimy do znacznika 
szlaków jest  
XIII stacja (53,1 km) 
 Z głównej drogi skręcamy w lewo na czerwony szlak kierując się do Krzeszowa, idąc przez 
łąki wchodzimy do lasu i trzymamy się szlaku czerwonego, który kieruje nas na wzniesienie 
następnie schodzimy przez las i dochodzimy do drogi asfaltowej, na niej skręcamy w lewo i 
kierujemy się w stronę miejscowości Krzeszów. Wchodząc do miejscowości kierujemy się w 
lewo idąc ulicą Jana Nepomucena i Bolka I dochodzimy do głównego wejścia do Bazyliki. 
Kierujemy się do Bazyliki, jeżeli jest otwarta, to wchodzimy do środka i wewnątrz przy XIV 
stacji drogi krzyżowej jest ostatnia 
 XIV stacja (57 km)  

Chwała Panu.  

  


