TRASA MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ RODZIN
Poniższy opis to wskazówki przebiegu trasy wybranej przez Państwa trasy. Dzięki niemu dysponują Państwo
szczegółowymi informacjami dotyczącymi przebiegu drogi. Miejsca, w których należy szczególnie uważać,
aby nie zgubić wyznaczonej trasy, zostały w opisie pogrubione i podkreślone. Prosimy, aby poruszać się na
tych odcinkach z dużą uwaga i ostrożnością.

Przy poszczególnych odcinkach trasy podana jest liczba przebytych kilometrów mierzonych od
Sanktuarium matki Bożej Królowej Rodzin w Lubaszu.

Ponadto w przebiegu opisu trasy, wskazane są miejsca, w których należy rozpocząć rozważanie
kolejnej stacji Drogi Krzyżowej.

Cała trasa: Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Lubaszu → Prusinowo → Grzępy → Białężyn →
Sobolewo → Huta → Gębiczyn → Gębice → Paliszewo → Sarbka → Osuch → Kościół Marii Magdaleny w
Czarnkowie

Długość trasy: 42 km
Suma podejść: 200 m

Opis zaktualizowano 26.02.2018r.
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Poszczególne odcinki trasy EDK Lubasz – Czarnków
LUBASZ, PARAFIA PW. NARODZENIA NMP (miejsce startu), (km. 0,0)
1. Wychodząc schodami przez główna bramę przy kościele kierujemy się w prawo do ulicy Kościelnej
(droga asfaltowa), następnie skręcamy w prawo w kierunku jeziora Dużego. Idziemy cały czas prosto.
Po lewej stronie mijamy kolejno cmentarz, amfiteatr i plac zabaw.
2. Idziemy dalej prosto, po prawej stronie mijamy zjeżdżalnię przy jeziorze.
3. Przechodzimy prze bramę i wchodzimy na zielony szlak (droga rowerowa), którym cały czas
podążamy.
4. Mijamy po lewej stronie młody las ogrodzony siatką i dochodzimy do krzyżówki, idziemy dalej prosto
- ciągle zielonym rowerowym szlakiem.
5. Po prawej stronie kończy się jezioro, mijamy je skręcając w prawo, idziemy dalej główna gruntową
drogą.
6. Po lewej stronie mijamy zabudowania letniskowe, wspinamy się pod górkę, idziemy dalej główną
drogą. Przechodzimy przez skrzyżowaniu dróg polnych prosto.
7. Po prawej stronie mijamy figurę Serca Jezusa, idziemy dalej prosto zielonym szlakiem.
8. Wchodzimy w teren zabudowany, rozpoczyna się droga asfaltowa, która podążamy dalej.
9. Dochodzimy do skrzyżowania z drogą powiatową, po lewej stronie mamy staw i figurę Maryi.
I STACJA– PRZY FIGURZE MARYI, (km.4,0)
1. Na skrzyżowaniu skręcamy w lewo i cały czas podążamy główna asfaltową drogą. Jest to droga
powiatowa, prosimy zachować ostrożność.
2. Wychodzimy z miejscowości Prusinowo.
3. Po drodze po lewej stronie mijamy sad, cały czas idziemy główną drogą.
4. Wchodzimy w teren zabudowany – wieś Śmieszkowo, dalej podążamy główna drogą.
5. Dochodzimy do skrzyżowania z ulicą Południową (droga gruntowa). Skręcamy w prawo, po prawej
stronie rośnie topola.
II STACJA – PRZY TOPOLI, (km.6,8)
1. Podążamy prosto ulica Południową. Dochodzimy do skrzyżowania z drogą asfaltową i skręcamy w
prawo. Jest to droga powiatowa, prosimy zachować ostrożność.
2. Cały czas idziemy główna drogą, na trasie po prawej stronie mijamy drukarnię Interak.
3. Dochodzimy do krzyżówki, kręcimy w lewo do miejscowości Grzępy.
III STACJA – PRZY PRZYSTANKU AUTOBUSOWYM, (km.9,1)
1.
2.
3.
4.

Podążamy prosto w kierunku miejscowości Grzępy.
Wchodzimy do miejscowości Grzępy, dalej idziemy prosto główna drogą.
W miejscowości Grzępy na skrzyżowaniu z figurą Maryi kręcimy w lewo.
Cały czas idziemy główna drogą , po lewej stronie mijamy krzyż.
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IV STACJA – PRZY KRZYŻU, (km.11)
1. Cały czas idziemy główna drogą, kończy się miejscowość Grzępy.
2. Na skrzyżowaniu z drogą nr 178 idziemy prosto. Jest to droga wojewódzka, prosimy zachować
szczególną ostrożność.
3. Cały czas idziemy główna drogą w kierunku miejscowości Białężyn.
4. Wchodzimy w teren zabudowany
5. Na skrzyżowaniu we wsi idziemy w lewo, mijając po lewej stronie blaszany przystanek autobusowy.
6. Kończy się nawierzchnia asfaltowa. Dochodzimy do skrzyżowania z krzyżem przydrożnym kręcimy w
prawo.
V STACJA – PRZY KRZYŻU, (km.13,3)
1. Idziemy prosto drogą gruntową, po prawej stronie mijamy betonowy płot, dalej idziemy prosto.
2. W odległości około 200 m od krzyża mijamy po lewej stronie drzewo z namalowanym białym
kwadratem, za którym na pobliskiej krzyżówce skręcamy w prawo.
3. Idziemy dalej prosto między polami około 1350m do kolejnego skrzyżowania dróg gruntowych.
(Uwaga skrzyżowanie może być mało widoczne, spoglądając na skrzyżowaniu w prawo widzisz
światła miejscowości - jest to Sobolewo). Na skrzyżowaniu skręcamy w prawo. Idziemy dalej
prosto w kierunku wsi Sobolewo.
4. Wchodzimy w teren zabudowany, cały czas idziemy prosto drogą brukową.
5. Po lewej stronie mijamy staw a następnie skrzyżowanie z droga asfaltową. Dalej idziemy prosto
drogą brukową.
6. Po prawej stronie mijamy skrzynki pocztowe i blaszany przystanek autobusowy. Idziemy dalej
prosto, około 50m po lewej stronie drogi mijamy krzyż.
VI STACJA – PRZY KRZYŻU, (km.16,4)
1. Cofamy się 50 m do skrzyżowania z blaszanym przystankiem autobusowym, przed którym skręcamy
w lewo. Dalej idziemy prosto.
2. Wychodzimy z terenu zabudowanego, droga prowadzi wśród pól.
3. Po lewej stronie mijamy drzewo z namalowanym białym kwadratem.
4. Mijamy płynący pod drogą rów melioracyjny.
5. Idąc dalej główną gruntową drogą mijamy kolejny płynący pod drogą rów melioracyjny a za nim po
lewej stronie brzozowo - osikowy las.
6. Po lewej stronie mijamy drzewo z namalowanym białym kwadratem.
7. Cały czas idziemy główną gruntową drogą. Droga skręca w prawo. Przechodzimy pod linią
energetyczną na betonowych słupach. Droga skręca w lewo.
8. Nadal idziemy główną gruntową drogą kierunku wsi Huta. Z oddali widać na wprost oświetlony,
strzelisty budynek (transformator z czerwonej cegły).
9. Wchodzimy w teren zabudowany. Dochodzimy do transformatora z czerwonej cegły i skręcamy w
lewo a następnie wchodzimy w wąskie przejście pomiędzy betonowymi słupami. Po lewej stronie
mijamy budynek z czerwonej cegły. Idziemy dalej prosto wzdłuż znajdującego się po prawej stronie
betonowego płotu.
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10. Za betonowym płotem skręcamy w prawo i idziemy dalej prosto.
11. Dochodzimy do krzyżówki z drogą asfaltową. Jest to krzyżówka z drogą powiatową o utrudnionej
widoczności, prosimy zachować szczególną ostrożność.
12. Przechodzimy na druga stronę drogi do figury św. Floriana.

VII STACJA – PRZY FIGURZE ŚW. FLORIANA , (km.20,3)
1. Idziemy w kierunku Gębiczyna (drogowskaz), po prawej stronie mijamy betonowe płoty na długości
około 50 m.
2. Idziemy cały czas prosto. Po lewej stronie mijamy boisko sportowe, dalej po prawej stronie cmentarz.
3. Wchodzimy w las i cały czas idziemy prosto, główną gruntowa drogą w lesie.
4. Po prawej stronie zaczyna się łąka. Dalej po lewej stronie przy skrzyżowaniu rośnie duży dąb pomnik
przyrody (tabliczka na drzewie).
VIII STACJA – PRZY DĘBIE , (km.23)
1.
2.
3.
4.
5.

Dalej idziemy prosto, główna gruntową drogą.
Wychodzimy z lasu. Po obu stronach mijamy pola.
Po prawej stronie mijamy drzewo z namalowanym białym kwadratem. Dalej idziemy prosto.
Ponownie las po obu stronach. Cały czas idziemy prosto.
Dochodzimy do krzyżówki z białym drogowskazem „Centrum praktyk kulturalnych …”, na której
skręcamy w lewo.
6. Po około 150 m dochodzimy do rozwidlenia dróg. Po lewej stronie drzewo z namalowaną liczbą 16.
IX STACJA – PRZY SOŚNIE Z NR 16 , (km.24,7)
1. Idziemy prosto leśną drogą nr 16 pomiędzy dwoma zielono-białymi słupkami.
2. Po lewej stronie mijamy ogrodzony młody lasek. Za laskiem na krzyżówce idziemy cały czas prosto
główną leśna drogą.
3. Kończy się las, cały czas idziemy główną drogą wśród pól.
4. Wchodzimy do lasu, idziemy prosto leśną drogą nr 16 (oznaczenie na drzewie po lewej stronie).
5. Dochodzimy do krzyżówki, bezpośrednio za skrzyżowaniem kamień (słupek) po lewej stronie z
namalowanym numerem 296, dalej idziemy prosto.
6. Dochodzimy do krzyżówki (z prawej strony wyrąb), idziemy dalej prosto.
7. Po około 50 m po lewej stronie drzewo z namalowaną liczbą 16.
8. Wychodzimy z lasu, na drzewie po prawej stronie widzimy oznaczenie drogi nr 16.
9. Wchodzimy w teren zabudowany wsi Gębice, po obu stronach mijamy betonowe płoty.
10. Na krzyżówce gruntowej kręcimy w prawo, idziemy prosto, po chwili z lewej stronie widzimy figurę
Maryi.
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X STACJA – PRZY FIGURZE MARYI , (km.28,2)
1. Powracamy na drogę, idziemy dalej prosto w kierunku kościoła.
2. Za kościołem kręcimy w lewo. Dochodzimy do skrzyżowania z drogą asfaltową na której kręcimy w
prawo. Jest to droga powiatowa, prosimy zachować ostrożność.
3. Przed sklepem Lewiatan skręcamy w lewo i wchodzimy w wąską dróżkę pomiędzy budynkiem z
białej cegły (po lewej) a betonowym płotem (po prawej).
4. Idziemy dróżką, po drodze przechodzimy kładką przez rów, za nim mijamy po obu stronach ogródki
działkowe. Dalej dróżka prowadzi nieużytkami a następnie mijamy po prawej stronie betonowy płot.
5. Dochodzimy do krzyżówki z droga asfaltową. Idziemy prosto drogą gruntową, po prawej stronie
mijamy trzy duże drzewa i duży staw.
6. Za stawem idziemy dalej prosto wzdłuż rowu znajdującego się po naszej prawej stronie.
7. Idziemy cały czas główną gruntową drogą, gry rów się urywa skręcamy w prawo a później przed
betonowym płotem w lewo. Idziemy dalej prosto drogą, po lewej stronie mijamy transformator na
słupie.
8. Mijamy płynący pod drogą rów melioracyjny.
9. Idziemy cały czas główną gruntową drogą. Po prawej stronie mijamy cmentarz.
XI STACJA – PRZY CMENTARZU, (km.30,5)
1. Dochodzimy do krzyżówki z drogą asfaltową i skręcamy w lewo. Idziemy asfaltową drogą. Po około
100 m po lewej stronie mijamy krzyż. Cały czas idziemy asfaltową drogą.
2. Dochodzimy do krzyżówki. Jest to droga powiatowa, prosimy zachować ostrożność.
3. Przechodzimy na drugą stronę drogi. Idziemy lekko w prawo, mijamy po lewej stronie drogowskaz
„Paliszewo 0,5”. Idziemy dalej prosto wzdłuż znajdującego się po lewej stronie gęstego szpaleru
drzew.
4. Wchodzimy w las, dalej idziemy prosto.
5. Przed młodym laskiem (młodnikiem) na rozwidleniu z drzewem z namalowanym białym kwadratem
skręcamy w prawo – idziemy dalej młodnikiem główną gruntową drogą.
6. Za młodnikiem na krzyżówce idziemy prosto.
7. Na rozwidleniu z drzewem z namalowanym białym kwadratem skręcamy w prawo i dalej cały czas
idziemy główną drogą.
8. Po prawej stronie mijamy ogrodzenie z siatki leśnej, idziemy między młodym laskiem.
9. Na krzyżówce za młodym laskiem skręcamy w prawo.
10. Mijamy łąkę z prawej strony, dalej idziemy prosto.
11. Mijamy płynący pod drogą rów.
12. Na krzyżówce w lesie ze znajdującym się z prawej strony kamieniem (słupkiem) o numerze 366 (z
drugiej strony nr 358) idziemy dalej prosto. Po obu stronach mijamy wyrąb.
13. Na krzyżówce (po lewej stronie kamień z nr 358) idziemy prosto, a następnie wychodzimy z lasu.
14. Po prawej stronie mijamy pole, dalej idziemy główną gruntową drogą.
15. Ponownie wchodzimy w las (po obu stronach), idziemy cały czas prosto.
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16. Wychodzimy z lasu. Wchodzimy w teren zabudowany wsi Sarbka. Po prawej stronie mijamy
transformator z czerwonej cegły.
17. Dochodzimy do skrzyżowania ze znajdującą się z prawej strony lampą na słupie.
XII STACJA – PRZY LAMPIE ULICZNEJ , (km.34,5)
1. Na krzyżówce idziemy prosto. Jest to droga wojewódzka, prosimy zachować szczególną ostrożność.
2. Przechodzimy na druga stronę drogi. Idziemy cały czas prosto główną gruntową drogą. Po lewej
stronie mijamy zabudowania, po prawej wąwóz przechodzący dalej w nasyp po dawnej linii
kolejowej.
3. Idziemy cały czas prosto główną gruntową drogą.
4. Mijamy po obu stronach pola i wchodzimy w las. Dalej idziemy prosto do punktu czerpania wody
(drogowskaz).
5. Dochodzimy do krzyżówki z drogowskazem „do punktu czerpania wody” i kamiennym obeliskiem.
Dalej idziemy prosto.
6. Po prawej stronie mijamy kamień z nr 337, dalej idziemy prosto.
7. Dochodzimy do krzyżówki z drogowskazem „do punktu czerpania wody”

XIII STACJA – PRZY SKRZYZOWANIU Z DROGOWSKAZEM , (km.38)
1. Na skrzyżowaniu z drogowskazem „do punktu czerpania wody” skręcamy w prawo w dół. Idziemy
cały czas główną gruntowa drogą.
2. Na skrzyżowaniu leśnych dróg kręcimy lekko w lewo, idziemy w dół.
3. Dochodzimy do skrzyżowania z drogą asfaltową i skręcamy w lewo. Idziemy dalej prosto. Jest to
droga powiatowa, prosimy zachować ostrożność.
4. Wchodzimy do miejscowości Osuch, dalej prosto.
5. Kończy się Osuch i zaczyna się ulica Gdańska w Czarnkowie, idziemy dalej prosto.
6. Przechodzimy pod wiaduktem, idziemy dalej prosto.
7. Skręcamy w prawo w ul. Łąkową, dalej idziemy prosto w ulicę Wodną.
8. Z ulicy Wodnej skręcamy w lewo w ulicę Wąską. Dalej idziemy prosto.
9. Przechodzimy przez ulicę, wchodzimy na Plac Wolności i dalej idziemy w kierunku kościoła.
10. Po lewej stronie mijamy kościół i dochodzimy do krzyża.
XIV STACJA – PRZY KRZYŻU OBOK KOŚCIOŁA ŚW. MARUU MAGDALENY W CZARNKOWIE, (km.42)
Po przeczytaniu rozważań zachęcamy do wejścia do świątyni, gdzie odbywa się adoracja
Najświętszego Sakramentu.
Gratulujemy ukończenia Ekstremalnej Drogi Krzyżowej.
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Zasady poruszania się podczas drogi krzyżowej.
Dla bezpiecznego przebycia drogi krzyżowej, prosimy Ciebie o przestrzeganie następujących zasad:
1. W czasie drogi krzyżowej poruszamy się w zwartych, maksymalnie 10 osobowych grupach.
2. Każda osoba w grupie ma założone elementy odblaskowe (opaski, kamizelki, itp.)
3. Poruszamy się lewa stroną jezdni lub chodnikiem. Osoba idąca z przodu grupy oraz osoba na końcu
grupy trzyma zapaloną latarkę z białym światłem.
4. Podążając trasą kierujemy się załączonym opisem trasy i mapą.
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