EDK WIĘCBORK - BYSZEWO
Parafia Wniebowzięcia NMP
i św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

Przebieg trasy

Więcbork – Śmiłowo – Karolewo – Jastrzębiec – Płosków – Wielowiczek –
Sośno – Toninek – Wąwelno – Mierucin – Popielewo - Byszewo

Całkowita długość [km]

40 km

Suma podejść [m]

500 m

Ostatnia aktualizacja

03.2018 r.

E-mail kontaktowy rejonu

tomek.klafetka@interia.pl

Nr kontaktowy rejonu

516 061 631

†

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 osobą 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 tą regułę.
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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Miejsce początkowe etapu (odległość mierzona od początku trasy km)
do Punkt końcowy etapu (odległość mierzona od początku trasy km)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Więcbork – Kościół parafialny
Więcbork – Stara Plaża Miejska (2 km)
Śmiłowo (4 km)
Karolewo (8 km)
Jastrzębiec (10 km)
Rogalin (12 km)
Płosków (16 km)
Wielowiczek (18 km)
Sośno (20 km)
Toninek (24 km)
Wąwelno (29 km)
Mierucin (32 km)
Popielewo (34 km)
Byszewo (40 km)

† STACJA I – <Więcbork - Rynek (50 m)>
Po Mszy Świętej wychodzisz z kościoła i skręcasz w lewo na rynek. I stacja znajduje się
przy pomniku Orła Białego.
2.
Następnie kieruj się w dół po schodach aż do deptaka nad jeziorem. Po zejściu skręć
w prawo i idź wzdłuż trasy rekreacyjnej aż do momentu pojawienia się budynku Straży Pożarnej.
Następnie skręć w lewo w ul. Strzelecką.
3.
Za ok 100 metrów na rozwidleniu kieruj się w lewo, tak, żeby iść wzdłuż domków
jednorodzinnych. Za 800 metrów kolejne rozwidlenie, na którym również skręcasz w lewo
i przechodzisz przez most. Jesteś na tzw. Starej Plaży Miejskiej.
4.
Idź wzdłuż drogi.
1.

† STACJA II – <Więcbork – Stara Plaża Miejska (2 km)>
5.
6.

II Stacja mieści się z prawej strony na siatce, która ogradza boisko.
Następnie idź prosto i za 100 metrów skręć w lewo, po czym wybierz drogę prowadzącą
w prawo. Idziesz kawałek drogi przez teren prywatny, mijasz z lewej strony domostwo. Kierujesz
się zgodnie z drogą, przechodzisz przez most. Idąc cały czas zgodnie z drogą za ok. 1400
m dojdziesz do drugiego mostu. Następnie za 500 metrów wchodzisz w leśną drogę. Idź zgodnie
z jej kierunkiem aż do drogi asfaltowej.
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† STACJA III – <Śmiłowo (4 km)>
Przy zejściu się drogi wychodzącej z lasu i drogi asfaltowej na drzewie z lewej strony
znajduje się III Stacja.
8.
Następnie skręć w prawo i idź 500 metrów prosto, po czym kawałek za lasem skręć
w lewo w polną drogę.
9.
Za kilkadziesiąt metrów będziesz miał dwie drogi do wyboru – idź w lewo, zostawiając
z prawej strony domostwo. Kierujesz się w stronę jeziora. Idąc zgodnie z drogą, za jakiś czas
miniesz z lewej strony kolejny dom i tam na rozwidleniu skręć w lewo. Następnie za jakieś 400 m
na kolejnym rozwidleniu idź w prawo. Kilkanaście metrów dalej skręć w lewo w leśną drogę.
Idź tą trasą jakieś 2,5 km, aż w końcu zobaczysz z lewej strony kaplicę cmentarną w Karolewie.
7.

† STACJA IV – <Karolewo – Cmentarz pomordowanych (8 km)>
Zejdź w dół na miejsce postojowe, po czym skręć w lewo, żeby dość na cmentarz, gdzie
znajduje się IV Stacja.
11.
Następnie wróć do drogi i skręć w lewo na drogę asfaltową. Za 500 metrów, kiedy już
miniesz tablicę „Jastrzębiec” na rozwidleniu skręć w lewo i idź w kierunku wioski. Po przejściu
ok 2 km dojdziesz do Rogalina. Po wejściu do wioski za 300 metrów kieruj się w lewo, zgodnie
z drogowskazem na Sośno. Za ok 2 km dojdziesz do Płoskowa.
10.

† STACJA V – <Płosków (16 km)>
12.

Po wejściu do wioski z ok 400 m z prawej strony dojdziesz do przystanku autobusowego,
gdzie znajduje się również Krzyż – tam jest kolejna V Stacja. Idź dalej zgodnie z główną drogą,
aż dojdziesz do Wielowiczka.

† STACJA VI - <Wielowiczek (18 km)>
Po wejściu do wioski za kilkadziesiąt metrów pojawi się VI Stacja – znajduje się ona obok
krzyża z lewej strony drogi.
14.
Do Sośna zostały Ci 2 km.
13.
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† STACJA VII – <Sośno (20 km)>
Po przekroczeniu granicy kolejnej miejscowości, za kilkadziesiąt metrów z prawej strony
znajdziesz się przy przydrożnej kapliczce Matki Bożej, która znajduje się w pobliżu domków
jednorodzinnych. Tam znajduje się VII Stacja.
16.
Następnie idź zgodnie z główną drogą, która poprowadzi Cię również przez most. Idź
prosto, aż dojdziesz do skrzyżowania. Następne kroki skieruj w prawo - zgodnie z drogowskazem
na Bydgoszcz. Za kilkadziesiąt metrów z lewej strony znajdziesz się przy kościele parafialny.
15.

† STACJA VIII – <Sośno - Kościół parafialny (21,5 km)>
17.
18.

Kolejna VIII Stacja znajduje się przy kościele.
Po rozważaniu, skieruj się w stronę ronda i idź zgodnie z drogowskazem na Wielowicz
– w prawo. Za ok. 2 km dojdziesz do Toninka. Idź cały zgodnie z główną drogą. Za jakieś 1500 m
z lewej strony znajdziesz przydrożny krzyż.

† STACJA IX – <Toniniek (24 km)>
19.
20.

Znajdujesz się aktualnie przy IX Stacji.
Następnie idź zgodnie z drogą. Za ok 2 km zdobędziesz kolejną miejscowość na trasie
– Wąwelno. Za ok. 2 km dojdziesz do cmentarza.

† STACJA X – <Wąwelno (29 km)>
21.
22.

X stacja znajduje się przy wejściu na cmentarz parafialny.
Następnie zgodnie ze znakiem kieruj się w lewo na Wierzchucin Królewski. Idąc tą drogą
z lewej strony miniesz stację benzynową. Kieruj się dalej zgodnie z główną drogą, aż dojdziesz do
tablicy „Mierucin”.

† STACJA XI – <Mierucin (32 km)>
Po wejściu do miejscowości za jakieś 700 m znajdziesz się przy kapliczce Matki Bożej
– znajduje się ona z lewej strony drogi. Tam jest XI Stacja.
24.
Następnie kieruj się w kierunku Popielewa zgodnie z główną drogą. Po dojściu do tej
miejscowości, kieruj się w lewo i prosto w głąb wioski.
23.
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† STACJA XII – <Popielewo (34 km)>
Za ok 1000m dojdziesz do przydrożnej kapliczki z figurą Matki Bożej. Tam jest
przygotowana XII.
26.
Idziesz dalej cały czas główną drogą. Po przejściu ok. 3 km znajdziesz się przy
skrzyżowaniu dróg (Sośno – Koronowo – Bydgoszcz). Przejdź przez skrzyżowanie prosto.
25.

† STACJA XIII – <Skrzyżowanie dróg (37 km)>
Po lewej stronie skrzyżowania znajduje się krzyż, gdzie jest przygotowana przedostatnia
XIII Stacja.
28.
Dalej kieruj się zgodnie z główną drogą.
27.

† STACJA XIV – <Byszewo (40 km)>
29.
30.

Po przejściu ok. 3 km jesteś na początku Byszewa.
Następnie idź ok. 800 m zgodnie z drogą aż dotrzesz do celu Drogi Krzyżowej do
Sanktuarium Matki Bożej Byszewskiej Królowej Krajny. Tam znajduje się XIV Stacja.
Gratulacje!
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