EDK Bł. Honorata Koźmińskiego
Biała Podlaska

Przebieg trasy

Kościół bł. Honorata Koźmińskiego w Białej Podlaskiej, → Rakowiska →
Cicibór Duży → Hrud → Ossówka → Witulin Kolonia → Bukowice Kolonia
→ Leśna Podlaska → Nowa Bordziłówka → Ludwinów → Worgule →
Łukowce → Sitnik → Kościół św. Antoniego w Białej Podlaskiej

Całkowita długość [km]

41

Suma podejść [m]

75

Ostatnia aktualizacja

luty 2018

E-mail kontaktowy rejonu

jacekwsd@o2.pl

Nr kontaktowy rejonu

505766786

!

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. 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 osobom 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 tej reguły.

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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Długość trasy 41 km, sporządzona w lutym 2018 r.

† STACJA I – Kościół Parafialny bł. Honorata Koźmińskiego w Białej Podlaskiej
1. Wychodzisz z Kościoła głównymi drzwiami; będąc już na ulicy kierujesz się w lewą stronę i idziesz
prosto do obwodnicy miasta.
2. Po drodze mijasz dwa ronda oraz po prawej stronie duży szpital.
3. Dochodzisz do skrzyżowania z sygnalizacją świetlną (obwodnica miasta). Idziesz prosto. Po
przekroczeniu obwodnicy przechodzisz na prawą stronę (na chodnik), gdyż po lewej stronie drogi
jest ścieżka rowerowa. Za kilkaset metrów rozpocznie się miejscowość Rakowiska.
4. Idziesz cały czas prosto.
5. Gdy skończą się zabudowania po prawej stronie i dojdziesz do skrzyżowania z ul. Wspólną (po
lewej stronie), w prawo będzie polna droga!!! Wchodzisz w tę polną drogę (po lewej stronie
mijasz przepompownie ścieków)!!!
6. Idziesz tą drogą i dochodzisz do pierwszego rozwidlenia. Kierujesz się w lewo i dalej idziesz
prosto.
7. Dochodzisz do zabudowań (to wieś Cicibór Duży).
8. Rozpoczyna się na bardzo krótki odcinek drogi wyłożony betonowymi płytami. Przed sobą masz
dużą, zieloną bramę.
9. Idziesz tak jak prowadzi droga, czyli przed bramą skręcasz w prawo. Zaczyna się droga asfaltowa.
Po lewej stronie mijasz niewielkie bloki mieszkalne.
10. Po ok. 100 metrach dochodzisz do pierwszego skrzyżowania dróg (w lewo będzie droga
piaszczysta, utwardzona). Po prawej stronie stoi krzyż. Tu jest kolejna stacja.

† STACJA II – Przydrożny krzyż – Cicibór Duży (4, 6 km)
11. Mając krzyż za plecami wchodzisz w piaszczystą drogę. Idziesz ok. 200 m.
12. Dochodzisz do końca tej drogi i skręcasz w prawo (w drogę asfaltową). Idziesz prosto, aż dojdziesz
do końca ulicy.
13. Dochodzisz do końca ulicy. Przed sobą masz budynki szkoły, po prawej stronie stoi krzyż. Skręcasz
w lewo. Wchodzisz na trasę nr 811, na której zachowaj szczególną ostrożność!!!
14. Idziesz prosto. Po około 100 m będzie znak informujący, że kończy się wieś Cicibór Duży, a
następnie przechodzisz przez niewielki mostek.
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15. Po lewej stronie masz drogę prowadzącą na Kornicę, a po prawej stronie mijasz drogi do Roskoszy
– nigdzie nie skręcasz.
16. Uważaj za kilkaset metrów po prawej stronie będzie zielony przystanek autobusowy (metalowa
konstrukcja), naprzeciwko którego będzie w lewo polna droga w którą skręcisz.
17. 10 metrów przed przystankiem jest polna droga w lewo – skręcasz!!!
18. Idziesz prosto, nigdzie nie skręcając. Po drodze mijasz niewielki lasek.
19. Po ok. 1,5 km dochodzisz do końca drogi. Na tym skrzyżowaniu dróg polnych, skręcasz w prawo
(przy małym wysypisku śmieci, które mijasz następnie po lewej stronie). Będzie teraz lekko pod
górkę.
20. Idziesz prosto, aż dochodzisz do wsi Hrud. Rozpoczyna się asfalt. Po lewej stronie masz kościół,
przy którym będzie kolejna stacja.

† STACJA III – Kościół Parafialny w Hrudzie (8, 6 km)
21. Mając kościół po lewej stronie idziesz dalej, tak jak prowadzi droga. Za chwilę droga będzie
zakręcało ostro w prawo. Idziesz przez wieś Hrud.
22. Po przejściu ok. 400 metrów, skręcasz w lewo, (w polną drogę) zaraz za ogrodzeniem przy którym
rosną tuje. Naprzeciw tej drogi jest ogrodzenie z czerwonej, klinkierowej cegły.
23. Idziesz prosto tą polną drogą. Będzie lekko pod górkę, droga piaszczysta.
24. Po przejściu ok. 1 km dochodzisz do skrzyżowania dróg polnych, na którym skręcasz w lewo.
Idziesz dalej prosto. Po prawej stronie masz ogrodzenie z drutu.
25. Przechodzisz przez mały mostek.
26. Dochodzisz do pierwszych zabudowań we wsi Ossówka.
27. Na rozwidlenia dróg; trzymaj się prawej strony. Po lewej stronie mijasz przydrożny krzyż.
28. Dochodzisz do skrzyżowania z droga asfaltową. Skręcasz w lewo. To wieś Ossówka.
29. Przy tym skrzyżowaniu stoi duża kapliczka. Tu będzie kolejna stacja.

† STACJA IV – murowana kapliczka na skrzyżowaniu – wieś Ossówka (11, 6 km)
30. Kapliczkę mijasz po lewej stronie i prosto idziesz drogą asfaltową, przez najbliższe ponad 2 km.
31. Mijasz znak mówiący o tym, że kończy się wieś Ossówka.
32. Przed znakiem informującym o tym, że zaczyna się wieś Kolonia Witulin, po prawej stronie (przy
drodze) stoi krzyż. Naprzeciw krzyża jest szutrowa droga w lewo. Kolejna stacja.
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† STACJA V – przydrożny krzyż, przed wioską Witulin Kolonia (13, 9 km)
33. Idziesz dalej prosto drogą asfaltową; wchodzisz do wsi Witulin Kolonia.
34. Mijasz skrzyżowanie; idziesz cały czas prosto.
35. Dochodzisz do kolejnego skrzyżowania, na którym, po prawej stronie stoi krzyż. To jest kolejna
stacja. Przy tym skrzyżowania znajduje się także sklep.

† STACJA VI – Krzyż na skrzyżowaniu – Witulin Kolonia (14, 8 km)
36. Na skrzyżowaniu skręcasz w lewo, tak, że sklep mijasz po prawej stronie. Wchodzisz w drogę
szutrową, utwardzoną.
37. Idziesz prosto przez ok. 2,5 km.
38. Dochodzisz do skrzyżowania dróg polnych. Po prawej stronie masz krzyż, przy którym jest kolejna
stacja.

† STACJA VII – Krzyż na skrzyżowaniu dróg polnych (16, 5 km)
39. Na tym skrzyżowaniu skręcasz w prawo, tak, że krzyż mijasz po prawej stronie.
40. Dalej idziesz prosto.
41. Przy najbliższym rozwidleniu dróg trzymasz się lewej strony.
42. Wchodzisz w niewielki lasek.
43. Przy drugim rozwidleniu dróg również trzymasz się lewej strony. Nie skręcaj w prawo!!!
44. Idąc tą drogą dochodzimy do zabudowań.
45. Na początku wioski, kończy się droga polna, a rozpoczyna asfaltowa. Stoi znak mówiąc, że
rozpoczyna się teren zabudowany.
46. Idziesz prosto. Mijasz znak mówiący o tym, że kończy się wieś Mariampol, a zaraz pojawia się
znak mówiący, że wchodzisz od wsi Bukowice Kolonia.
47. Dochodzisz do skrzyżowania, na którym idziesz prosto. Po lewej stronie jest murowana kapliczka.
Tu jest kolejna stacja.

† STACJA VIII – Murowana kapliczka na skrzyżowaniu (20 km)
48. Idziesz prosto, w drogę polną.
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49. Dochodzisz do skrzyżowania z drogą asfaltową. Skręcasz w lewo.
50. Idziesz prosto. Dochodzisz do miejscowości Leśna Podlaska.
51. Po ok. 300 m droga zakręca ostro w lewo.
52. Zaraz za tym skrętem jest droga w prawo (nie wcześniej)!!!; tutaj skręcasz (to ul. Wiejska).
53. Po przejściu ok. 150 m dochodzisz do skrzyżowania, na którym skręcasz w lewo. Jesteś na ul.
Bialskiej.
54. Idziesz prosto, chodnikiem. Mijasz po prawej stronie szkołę.
55. Nigdzie nie skręcasz. Droga tuż przed bazyliką zakręca mocno w prawo.
56. Zaraz za tym skrętem po prawej stronie jest bazylika i kolejna stacja.

† STACJA IX – Bazylika w Leśnej Podlaskiej (22, 6 km)
57. Bazylikę zostawiasz po prawej stronie. Idziesz dalej prosto (ok. 800 m).
58. Mijasz znak mówiący o tym, że rozpoczyna się wieś Bordziłówka Nowa. Idziesz prosto.
59. Po prawej stronie mijasz przystanek autobusowy, a po lewej sklep.
60. Dochodzisz do skrzyżowania przy którym stoi kapliczka (po prawej). Skręcasz w lewo!!!
61. Idziesz prosto, ok. 1, 1 km. Mijasz znak mówiący o tym, że rozpoczyna się wieś Ludwinów.
62. Dochodzisz do skrzyżowanie dróg. Po lewej stronie stoi metalowy krzyż, przy którym będzie
kolejna stacja.

† STACJA X – Metalowy, przydrożny krzyż (24, 4 km)
63. Idziesz prosto, wchodząc w drogę polną, utwardzoną. Po prawej stronie mijasz przystanek.
64. Po przejściu ok. 2, 5 km droga będzie wiodła skrajem lasu.
65. Dochodzisz do skrzyżowania dróg polnych. Idziesz prosto, już nie skrajem lasu!!!
66. Droga dochodzi do innej drogi (szutrowej, utwardzonej), skręcasz w prawo.
67. Idziesz teraz ok. 800 m i dochodzisz do skrzyżowania z drogą asfaltową. Wieś Worgule.
68. Przy tym skrzyżowaniu stoi krzyż. Kolejna stacja.

† STACJA XI – Krzyż na skrzyżowaniu w Worgulach (27, 7 km)
69. Po wyjściu z drogi polnej skręcasz w lewo. Dalej idziesz drogą asfaltową.
70. Idziesz cały czas prosto przez wieś Worgule.
71. Wchodzisz do miejscowości Łukowce.

bł. Honorata Koźmińskiego

EDK Biała Podlaska

Strona 6 z 8

72. Po lewej stronie mijasz kościół parafialny w Łukowcach, przy którym będzie kolejna stacja.

† STACJA XII – Kościół Parafialny w Łukowcach (30, 2 km)
73. Idziesz dalej (przez ok. 7 km) cały czas prosto. Kościół mijasz po lewej stronie.
74. Wchodzisz do miejscowości Sitnik.
75. Przy najbliższym rozwidleniu dróg trzymasz się lewej strony.
76. Mijasz po prawej stronie szkołę.
77. Kolejne rozwidlenie dróg: trzymasz się lewej strony, chociaż w prawo prowadzi droga z
pierwszeństwem przejazdu!!!
78. Idziesz prosto.
79. Uwaga!!! Dochodzisz do kolejnego rozwidleni dróg, na którym trzymasz się prawej strony!!!
80. Rozpoczyna się droga piaskowa. Idziesz prosto.
81. Mijasz niewielki lasek.
82. Idziesz drogą, która wiedzie polami, aż dojdziesz do obwodnicy miasta Biała Podlaska.
83. Dochodzisz do obwodnicy miasta. Idziesz prosto, wchodząc w ul. Sitnicką.
84. Po ok. 600 m w prawo jest ul. Kwiatowa, w którą skręcasz.
85. Idziesz do końca tej ulicy, a następnie skręcasz w prawo, w ul. Sworską.
86. Następnie z ul. Sworskiej, skręcasz w pierwszą w lewo w ul. Jana Kochanowskiego.
87. Idziesz prosto, do końca tej ulicy (ok. 300 m).
88. Dochodzisz do ul. Akademickiej i skręcasz w prawo.
89. Po lewej stronie mijasz budynki szkoły.
90. Kończy się ogrodzenie szkoły i jest ulica w lewo (ul. Targowa). Idziesz tą ulicą.
91. Zakręca mocno w lewo. Uważaj na pierwszą ulicę w prawo (ul. Pokoju).
92. Wchodzisz w ul. Pokoju. Idziesz prosto.
93. Po ok. 300 m, po prawej stronie jest kaplicy Parafii św. Michała Archanioła i kolejna stacja.

† STACJA XIII – Kościół Parafialny św. Michała Archanioła (38, 2 km)
94. Kaplicę mijasz po prawej stronie.
95. Dochodzisz do skrzyżowania z ul. Warszawską. Skręcasz w lewo.
96. Idziesz cały czas prosto tą ulicą (ok. 1,5 km).
97. Po prawej stronie mijasz park Radziwiłłów.
98. Dochodzisz do skrzyżowania z sygnalizacją świetlną.
99. Skręcasz w prawo (w ul. Zamkową).
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100.
101.
102.

Na kolejnym skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną, skręcasz w lewo (w ul. Narutowicza).
Po prawej mijasz przychodnię zdrowia.
Za przychodnią zdrowia widzisz już kościół św. Antoniego. Ostatnia stacja.

† STACJA XIV – Kościół św. Antoniego (41 km)

TO BYŁA DROGA PIĘKNEGO ŻYCIA!!!
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