Droga Świętego Wawrzyńca
Przebieg trasy

Orzesze Kościół Nawiedzenia NMP - Orzesze, ul. Rybnicka - Gardawice Zawiść - wschód Góry św. Wawrzyńca - Łaziska Górne Brada - Bujaków Orzesze Huta Szkła - Dębieńsko - Góra Ramża - Jaśkowice - Orzesze
kościół św. Wawrzyńca - Orzesze Kościół Nawiedzenia NMP

Całkowita długość [km]

41

Suma podejść [m]

450

Ostatnia aktualizacja

1 marzec 2018

!

Miejsca, w których szczególnie należy uważać, aby nie zgubić wyznaczonej trasy, zostały w opisie
poprzedzone wykrzyknikiem i podkreślone. Prosimy, aby poruszać się na tych odcinkach z dużą
uwagą i ostrożnością.

†

Ponadto 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. każdaosoba 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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Kościół Nawiedzenia NMP w Orzeszu (0 km)
k
 rzyż misyjny przy kościele NMP w Orzeszu (41.2 km)
1.
2.
3.

Z kościoła wychodzimy na ul. Św, Wawrzyńca i kierujemy się na lewo w kierunku rynku.
Przechodzimy prosto przez pierwsze oraz drugie rondo.
Idziemy prosto ul. Rybnicką aż do krzyża przy poczcie.

† STACJA I  – Krzyż przy poczcie, 0.5 km
4.
5.
lasu.
6.
7.
8.
9.

Dalej prosto ul. Rybnicką.
Przy pracowni kołder skręcamy w lewo w ul. Henryka Dąbrowskiego i idziemy prosto do
Na pierwszym leśnym skrzyżowaniu skręcamy w prawo.
Idziemy prosto przez około 2 km.
Na dużym leśnym skrzyżowaniu idziemy prosto.
Po dojściu do skraju lasu, kiedy na wprost mamy pola, zatrzymujemy się.

† STACJA II – Leśne rozdroże, 3.1 km
10.
Skręcamy w lewo, idąc polną drogą trzymamy się skraju lasu. (od tej pory idziemy prosto
mając po lewej stronie las a po prawej pola, cały czas trzymając się polnej drogi.)
11.
Trzymamy się polnej drogi, po przejściu ok 400 metrów skręcamy w lewo, wchodzimy w
las.
12.
Dochodzimy do asfaltowej drogi (ul. Łąkowa), skręcamy ostro w prawo.
13.
Po ok. 500 metrach dochodzimy do większego skrzyżowania z drogą gruntową, na
wprost mamy budynki jednorodzinne.
14.
Idziemy w lewo, wchodzimy na polną drogę.
15.
Idziemy nie utwardzoną drogą przez pola. Po ok. 200 metrach mijamy ambonę stojącą po
lewej, idziemy dalej. Po kolejnych 200 metrach dochodzimy do utwardzonej drogi.
16.
Skręcamy w lewo, przechodzimy mostkiem na Gostynce. Prosto do ul. Świętojańskiej.
17.
W lewo a następnie w prawo w ul. Kasztanową. Idąc prosto dochodzimy do ul.
Mikołowskiej, przechodzimy przez nią.
18.
Idąc kawałek w prawo, wchodzimy w ul. ks. Blachnickiego. Mijamy krzyż po prawej
dochodzimy do kościoła.
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† STACJA III – k ościół w Zawiści, 7.0 km
19.
Mijamy kościół, skręcamy w prawo w ul. Zacisze.
20.
Następnie w lewo w ul. Odrodzenia. Idziemy asfaltem do dużych zabudowań rolniczych,
które mijamy po lewej, wchodzimy na polną drogę. Kierujemy się w stronę lasu.
21.
Przechodzimy przez przejście kolejowe. UWAGA! Wchodzimy do lasu. Droga skręca tutaj
lekko w prawo.
22.
Po 300 m dochodzimy do leśnej polany, skrecamy delikatnie w prawo.
23.
Dalej trzymamy się utwardzonej leśnej drogi, przez następne skrzyżowanie idziemy
prosto.
24.
Na rozwidleniu trzymamy się prawej strony, dochodzimy do stawu, gdzie skręcamy w
lewo.
25.
Po około pół kilometra ostry zakręt w prawo.
26.
Dalej prosto,
27.
Po ok kilometrze skręcamy w lewo,
28.
Idziemy pod górę i po 200m skręcamy w prawo.
29.
Dalej prosto, aż do zabudowań. Wychodzimy na drogę asfaltową.
30.
Na skrzyżowaniu skręcamy w prawo. Idziemy chodnikiem po około 100m po prawej
stronie znajduje się kaplica. W głębi ogrodu znajduje się grota maryjna.

† STACJA IV –grota MB przy kaplicy na Bradzie, 12.2 km
31.
Wracamy pod kaplicę.
32.
Skręcamy w prawo. Idziemy w dół 100m, skręcamy w lewo w ul. Kolejową.
33.
Dochodzimy do ul. Prądnej, skręcamy w lewo.
34.
Przechodzimy pod wiaduktem kolejowym, skręcamy w lewo i od tej pory idziemy mając
tory po lewej stronie.
35.
Dochodzimy do utwardzonej drogi, idziemy prosto w las.
36.
Po dojściu do drogi asfaltowej, przy zabudowaniach kolejowych skręcamy w prawo.
37.
Dalej idziemy drogą asfaltową prosto przez ok dwa kilometry.
38.
Mijamy szkołę po lewej stronie. Skręcamy w lewo w ulicę Szkolną.
39.
Po 50 metrach skręcamy w prawo i przez parking dochodzimy do kościoła w Bujakowie.
Zatrzymujemy się przy krzyżu.

† STACJA V – k ościół w Bujakowie, 18.0 km
40.

Mijamy kościół, idziemy w kierunku Orzesza chodnikiem przy głównej drodze.
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41.

Kiedy chodnik się kończy, przechodzimy ostrożnie przez ulicę do krzyża.

† STACJA VI – k rzyż w Ornontowicach, 19.3 km
42.
Ulicą Marzankowice idziemy asfaltem. Idziemy prosto wychodząc na polną drogę, po
prawej mijamy skrzyżowanie z inną polną drogą.
43.
Polna droga skręca szerokim łukiem w lewo, wchodzimy w las.
44.
Po lewej mijamy leśny staw. Idziemy prosto w głąb lasu delikatnie pod górę.
45.
Po dojściu do rozwidlenia, skręcamy ostro w prawo.
46.
Idziemy prosto, po lewej mamy tory kolejowe.
47.
Za stawem skręcamy w lewo. Idziemy ulicą Hutniczą aż do ulicy Gliwickiej.
48.
Przechodzimy na przejściu drogowym na lewo. Wchodzimy w ulicę Ulbrycha.
49.
Idziemy nią prosto aż do ulicy Leśnej. Skręcamy w prawo.
50.
Idziemy prosto mając las po lewej. Dochodzimy do skrzyżowania. Tutaj znajduje się dom
z krzyżem.

† STACJA VII – Krzyż przy lesie, 22.9 km
51.
Skręcamy w lewo do lasu. Idziemy trzymając się głównej leśnej drogi.
52.
Po ok 2 km na rozdrożu delikatnie w prawo
53.
Po ok 300 m ostro w lewo.
54.
Dalej prosto. W okolicach góry Ramża na skraju lasu skręcamy w prawo i schodzimy w
dół w kierunku Dębieńska.

† STACJA VIII – K
 rzyż Dębieńsko, 27.5 km
55.
Za krzyżem idziemy dalej prosto.
56.
Skręcamy w lewo w ulicę Bełkowską.
57.
Idziemy drogą asfaltową ok 1 km. Docieramy do kapliczki znajdującej się po lewej stronie
ulicy.

† STACJA IX – k apliczka św Huberta, 28.7 km
58.
59.

Idziemy dalej prosto asfaltem ok 1 km, mamy las po obu stronach.
Na skraju lasu skręcamy w lewo w polną drogę.
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60.
Teraz idziemy prosto przymając się lasu po lewej.
61.
Po ok 1.5 km wchodzimy prosto całkiem do lasu i idziemy główną drogą
62.
Po dotarciu do skrzyżowania z drogą na prawo, mijamy ją idąc prosto pod górę w okolicę
radara. Tutaj zatrzymujemy się.

† STACJA X – Góra Ramża, 32.6 km
63.
Mając radar po lewej, skręcamy w prawo.
64.
Schodzimy w dół.
65.
Skręcamy w lewo i idziemy prost aż do zabudowań na rogu ulicy Ramży (dawniej Armii
Ludowej).
66.
Na skrzyżowaniu skręcamy w lewo ponownie w las.
67.
Dalej idziemy prosto główną drogą.
68.
Po ostrym zejścu w dół dochodzimy do potoku jaśkowickiego gdzie się zatrzymujemy.

† STACJA XI –Potok jaśkowicki, 35.0 km
69.
70.
71.
72.

Idziemy cały czas prosto pod górę.
Po około 1 km na polanie skręcamy w lewo
Po około 1 km na polanie skręcamy w lewo
Zatrzymyjemy się przy wiacie rowerowej.

† STACJA XII – W
 iata przystankowa, 36.9 km
73.
Idziemy prosto ulicą Skośną aż do ulicy Gliwickiej.
74.
Przechodzimy przez pasy i idziemy chodnikiem w prawo w dół.
75.
Przechodzimy przez tunel kolejowy a za nim skręcamy w lewo i idziemy dróżką.
76.
Przechodzimy przez most na Bierawce i idziemy dalej po schodach.
77.
Idziemy prosto ulicą Dolną i pod górę ulicą Górną.
78.
Skręcamy w lewo w ulicę Bukowina.
79.
Przy szkole w prawo w ulicę Staszica
80.
Po kilkudziesięciu metrach skręcamy w lewo dalej idąc ulicą Staszica pod górę
81.
Skręcamy w prawo w ulicę Plebiscytową i idziemy prosto aż do ulicy św. Wawrzyńca,
82.
Przechodzimy przez pasy.
83.
Idziemy prosto do góry schodami w stronę kościoła. Za płotem zatrzymujemy się przed
krzyżem.
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† STACJA XIII – kościół świętego Wawrzyńca w Orzeszu, 39.6 km
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.

Wracamy kawałek do ogrodzenia
wychodzimy bramą na prawo z ogrodzonego terenu.
Skręcamy w prawo idąc wzdłuż cmentarza po prawej.
Następnie cmentarz pojawia się po lewej i idziemy drogą trzymając się go
Kiedy droga się kończy wchodzimy w prawo w las.
Schodzimy leśną ścieżką w dół.
Na skrzyżowaniu kiedy po lewej stronie mamy płot, skręcamy w prawo.
Idziemy dalej w dół aż do ulicy Wiosny Ludów. Skręcamy w prawo w asfaltową drogę.
Dalej idziemy prosto ulicą Wiosny Ludów trzymając się lewej strony.
Po dojściu do ronda św. Wawrzyńca skręcamy w lewo.
Po chwili dochodzimy do kościoła Nawiedzienia NMP w Orzeszu.

† STACJA XIV – krzyż misyjny przy kościele NMP w Orzeszu, 41.2 km
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