Trasa Męczenników z Doliny Śmierci
przebieg trasy

Kościół Matki Boskiej Królowej Męczenników → kościół św. Marka

→ Strzelce Dolne → Chełmszczonka → Trzęsacz → Kozielec →
Włóki → Hutna Wieś → Gądecz → Strzelce Górne → Jarużyn →
Osielsko → Dolina Śmierci → Kościół Matki Boskiej Królowej
Męczenników
długość trasy

41 km

suma podejść

225 m

aktualizacja

marzec 2019

!

znakiem wykrzyknika oraz podkreśleniem oznaczono miejsca, w których należy

zwrócić szczególną uwagę, aby nie pomylić drogi.

†

znakiem Krzyża oznaczono miejsca, w których należy rozpocząć rozważanie

kolejnej stacji Drogi Krzyżowej.

Zasady poruszania się na trasie
Z myślą o bezpiecznym przebyciu trasy EDK zalecamy, aby:


poruszać się w zwartych grupach, liczących nie więcej niż 10 osób;



każda osoba miała założone elementy odblaskowe;



na drogach poruszać się zgodnie z zasadami ruchu drogowego (idziemy lewą
stroną jezdni, jeden za drugim), pierwsza osoba w grupie ma zapaloną latarkę ze

światłem białym skierowanym do przodu, ostatnia osoba w grupie ma zapaloną
latarkę ze światłem czerwonym skierowanym do tyłu;


podczas czytania rozważań kolejnych stacji Drogi Krzyżowej oraz innych postojów
zatrzymać się w miejscu bezpiecznym, oraz nie utrudniać przemieszczanie się
innym uczestnikom EDK oraz osobom nie uczestniczącym w EDK;



dbać o bezpieczeństwo własne oraz innych.

W trakcie Ekstremalnej Drogi Krzyżowej obowiązuje Reguła Milczenia. Obowiązuje
ona od momentu rozpoczęcia EDK, czyli od chwili wyruszenie na trasę. Uszanuj prawo
innych uczestników do głębokiego przeżywania Misterium Drogi Krzyżowej, dzięki
możliwości spotkania z Bogiem w ciszy i skupieniu. Zwróć uwagę osobom łamiącym 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 widzisz że
ktoś ma problemy. W szczególności przerwij zasadę milczenia i udziel pomocy, jeżeli:


ktoś uległ wypadkowi lub nagłemu zachorowaniu;



ktoś leży lub siedzi bez ruchu;



ktoś ma problemy z chodzeniem, oddychaniem, itp;



ktoś nadaje sygnał ratunkowy.

Jeżeli znajdziesz się w takiej sytuacji po pierwsze upewnij się, że Tobie nie zagraża
niebezpieczeństwo, a następnie zacznij udzielać pomocy. Jeżeli sytuacja
przekracza Twoje umiejętności, wezwij pomoc dzwoniąc na numer ratunkowy 112.

BYDGOSZCZ, Kościół Matki Boskiej Królowej Męczenników (0 km)
1.

Wychodząc z kościoła przechodzimy przez ulicę i kierujemy się w prawo chodnikiem
wzdłuż ul. Bołtucia.

2.

Po 150 m dochodzimy do ul. Twardzickiego i skręcamy w lewo.

3.

Po ok. 600 m skręcamy w lewo w ul. Monte Cassino, po 400 m skręcamy w lewo w ul.
Księdza Stanisława Brzóski, przechodzimy przez małe rondo, z którego wchodzimy na
dróżkę śródpolną prowadzącą do kolejnego niewielkiego ronda (Pomnik Ikara).

4.

Z ronda schodzimy na chodnik, idziemy około 70 m do ul. Mikołaja Rataja, gdzie
skręcamy w lewo.

5.

Idziemy prosto ul. Mikołaja Rataja, na rozwidleniu skręcamy w lewo wchodząc na drogę
gruntową.

6.

Po ok. 200 m skręcamy w prawo dochodząc do ul. Lawinowej ( z prawej mijamy garaże).

7.

Skręcamy w lewo w ul. Lawinową, dochodzimy do kościoła (po lewej stronie).

† STACJA I – Bydgoszcz, Kościół Św. Marka (2,6 km)
8.

Wychodząc z kościoła, wracamy na ul. Lawinową, kierujemy się na lewo i po ok. 150 m
na skrzyżowaniu skręcamy w lewo w ul. Pelplińską.

9.

Po ok. 800 m ul. Pelplińska przechodzi w ul. Wyzwolenia.

10. Idąc dalej ul. Wyzwolenia idziemy jednocześnie drogą wojewódzką 256 i wychodzimy
pomału z Bydgoszczy.
11. Idziemy cały czas lewą stroną drogi wojewódzkiej 256 i dochodzimy do miejscowości
Strzelce Dolne, gdzie znajduje się figura Matki Boskiej.

† STACJA II – Strzelce Dolne, figura Matki Boskiej (7,9 km)
12. Podążamy dalej lewą stroną drogi wojewódzkiej 256 w kierunku zabudowań
Chełmszczonki.
13. Mijamy znak drogowy „Chełmszczonka” i po 50 m po lewej stronie stoi dom, przy
którym znajduje się kolejna stacja.

† STACJA III – Dom jednorodzinny, Chełmszczonka (10,2 km)
14. Podążamy lewą stroną drogi wojewódzkiej i na rozwidleniu idziemy dalej główną drogą
w lewą stronę, aż dotrzemy do Trzęsacza.
15. Przechodzimy przez miejscowość, mijamy zabudowania i po ok. 300 m dochodzimy do
skrzyżowania, gdzie znajduje się figurka – kapliczka.

† STACJA IV –

Trzęsacz, kapliczka (13,4 km)

16. Na skrzyżowaniu skręcamy w prawo i idziemy w kierunku Kozielca.
17. Dochodzimy do skrzyżowania i skręcamy w prawo. Po 100 m jesteśmy w kościele.

†

STACJA V – Kozielec, Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP

(15,8 km)
18. Wychodząc z kościoła wracamy tą samą drogą 100 m do skrzyżowania i idziemy prosto
drogą asfaltową, mijamy jeden skręt w lewo, będąc jeszcze w miejscowości Kozielec
(przy skrzynkach pocztowych), skręcamy w lewo.
19. Idziemy prosto, docierając do drogi wojewódzkiej 256.
20. Nasza trasa przez 200 m połączy się z drogą wojewódzką 256, (wchodzimy do Włók),
następnie schodzimy z DW 256, skręcamy w lewo i docieramy po 300 m do kościoła.

† STACJA VI – Włóki, Kościół pw. św. Marii Magdaleny (20,1 km)
21. Wychodząc z kościoła kierujemy się drogą asfaltową w lewo do miejscowości Hutna
Wieś.
22. W miejscowości po lewej stronie figura Matki Boskiej.

† STACJA VII – Hutna Wieś, figura Matki Boskiej (21,9 km)
23. Wychodząc z Hutnej Wsi idziemy dalej w kierunku miejscowości Gądecz.
24. W miejscowości na skrzyżowaniu stacja drogi krzyżowej.

† STACJA VIII – Gądecz, Skrzyżowanie (23,2 km)
25. Na skrzyżowaniu idziemy dalej prosto.
26. W Strzelcach Górnych na pierwszym skrzyżowaniu skręcamy w prawo i docieramy do
kościoła.

†

STACJA IX – Strzelce Górne, kościół pw. Św. Stanisława Kostki

(24,9 km)
27. Wychodząc z kościoła wracamy do skrzyżowania, skręcamy w prawo w ul. Diamentową.
28. Po ok. 300 m na skrzyżowaniu dalej idziemy prosto ok. 2 km, gdzie po prawej stronie
skrzyżowania, wśród kilku wiekowych drzew, znajduje się figura Pana Jezusa.

† STACJA X – Jarużyn, figura Pana Jezusa (27,4 km)
29. Bezpośrednio za figurą skręcamy w prawo, wchodząc na drogę gruntową (drogowskaz
„Osielsko 6 km”).
30. Po 100 m rozpoczyna się las, za kolejne 100 m rozwidlenie, skręcamy w prawo idąc dalej.
31. Po ok. 1,5 km docieramy do parkingu leśnego - wiaty (po lewej stronie 20 m w głębi
lasu). Uwaga, by nie przejść stacji!

† STACJA XI – Wiata, parking leśny (29,3 km)
32. Z parkingu idziemy dalej drogą przez las, mijamy skrzyżowanie z drogą pożarową
(tabliczka), mijamy linie wysokiego napięcia i idziemy dalej prosto w kierunku
miejscowości Osielsko, docierając do skrzyżowania ul. Centralna i ul. Karpacka (asfalt).

† STACJA XII – Osielsko, Skrzyżowanie (31,3 km)
33. Na skrzyżowaniu skręcamy w lewo, idziemy ok. 50 m mijając po prawej stronie dwa
domy jednorodzinne, po czym droga wchodzi głębiej w las.

34. Idziemy drogą gruntową przez las dochodząc do rozwidlenia (przy liniach wysokiego
napięcia z lewej strony), skręcamy w prawo w drogę gruntową. Idziemy dalej prosto, do
momentu, gdy droga skręci w lewo o 90 stopni, przechodzimy pod liniami wysokiego
napięcia.
35. Za ok. 100 m na rozwidleniu kierujemy się w prawą stronę. Idziemy ok. 200 m, i na
rozwidleniu skręcamy w prawo. W dalszej części drogi schodzimy wąwozem, należy
zachować szczególną ostrożność.
36. Dochodzimy do ul. Pod Skarpą i skręcamy w lewo.
37. Maszerujemy ul. Pod Skarpą do ronda i skręcamy w lewo w ul. Józefa Grussa. Idziemy
do końca ulicy, która tutaj zakręca pod kątem 90o w prawo. Od początku zakrętu w lewą
stronę odchodzą od niej trzy piaszczyste drogi. My wchodzimy w drugą.
38. Idziemy drogą dochodząc do rozwidlenia pięciu dróg, wybieramy drogę, na wprost
jednocześnie lekko skręcającą w prawą stronę. Idąc dalej docieramy do skrzyżowania,
kierujemy się w prawo. Mijamy linie wysokiego napięcia, przechodzimy przez dolinkę, a
w miejscu, gdzie droga wchodzi do dużego lasu, skręcamy w lewo.
39. Maszerujemy dalej drogą gruntową w pobliżu krawędzi przy Dolinie Śmierci. Docierając
na miejsce, wchodzimy na krótki odcinek drogi asfaltowej, po prawej stronie znajdują się
poszczególne stacje drogi krzyżowej. Dochodzimy do stacji XII Droga do Nieba.

† STACJA XIII – Dolina Śmierci, Brama do Nieba (39,8 km)
40. Kierujemy się w stronę pomnika z imionami pomordowanych w Dolinie Śmierci. Za
pomnikiem znajdują się schody, po których udajemy się w stronę kościoła Matki Boskiej
Królowej Męczenników.
41. Opuszczając Dolinę Śmierci wchodzimy na ul. Bołtucia, idziemy 200 m i po prawej
stronie znajduje się kościół.

†

STACJA XIV – Bydgoszcz, kościół pw. Matki Boskiej Królowej

Męczenników (40,8 km)

