Nazwa Trasy
Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Przebieg trasy

Całkowita długość [km]

Chełm-Parafia Przenajświętszej Trójcy, Zawadówka wieś, Żółtańce,
Weremowice, Stare Depułtycze, Zwierzyniec, Zagroda, Maciejów,
Rakołupy Duże, Bończa Kolonia, Bończa, Wąwozy Żułów, Zalesie,
Marcinówka, Skierbieszów-Parafia MBNP
43.75

Suma podejść [m]

764

Ostatnia aktualizacja

3.04.2017

E-mail kontaktowy rejonu
Nr kontaktowy rejonu

!

+48 - … - …- … (Opcjonalnie)

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 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 (0.00 km)
do Punkt końcowy etapu (43.75 km)
Rozpoczęcie – Kościół Przenajświętszej Trójcy w Chełmie
1. Pobierz pakiet uczestnika EDK pod dzwonnicą która znajduje się pomiędzy świątynią a domem
parafialnym.
2. Od dzwonnicy przejdź w kierunku zaplecza świątyni.
3. Mijając po lewej stronie tył kościoła idź prosto w kierunku bloków.
4. Idz na wprost ok. 40m po trawiastym zboczu do asfaltu – ul. Szarych Szeregów.
5. Dochodząc do asfaltu skręć w prawo – idź tą drogą, droga wiedzie łukiem w lewo.
6. Po prawej stronie mijasz garaże szeregowa a po lewej stronie mijasz bloki.
7. Dochodzisz do skrzyżowania – idź prosto w drogę gruntową która przechodzi łukiem w prawo.
8. Po ok 40 m od łuku dochodzisz do skrzyżowania z drogą szutrową – skręć w lewo.
9. Idź tą drogą szutrową w kierunku ul. Piwnej.
10. Po drodze mijasz po prawej stronie nowo budowany dom ogrodzony siatką.
11. Dochodzisz do rozstaju dróg, trzymaj się prawej strony – wchodzisz na asfalt.
12. Idąc asfaltem, za rozwidleniem, po lewej stronie mijasz ogrodzenie z desek poziomych.
13. Droga wiedzie łukiem w lewo a następnie w prawo wśród zabudowań.
14. Dochodzisz do skrzyżowania z drogą główną – znak ustąp – skręć w lewo.
15. Za skrzyżowaniem mijasz po lewej stronie ogrodzenie ze sztachet pionowych-idź prosto.
16. Dochodzisz do skrzyżowania z drogą główną – znak ustąp- skręć w prawo na przejazd kolejowy.
17. Przejdź przez przejazd – !ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ!- za przejazdem skręć w prawo.
18. Za łukiem drogi po ok 50m skrzyżowanie – idź prosto.
19. Przechodzisz przez mostek – rzeczka Janówka.
20. Idź cały czas drogą główną przez wieś Zawadówka –

!

NIGDZIE NIE SKRĘCAJ !

21. Dochodzisz do skrzyżowania dróg z przesunięciem - po prawej stronie stoi krzyż – stacja.

† STACJA I – Wieś Zawadówka (2.260m)
22. Od krzyża idź nadal drogą asfaltową na wprost zostawiając krzyż po prawej stronie.
23. Droga wiedzie pod górę.
24. Przechodzisz przez próg zwalniający na asfalcie – idź cały czas prosto tą drogą.
25. Po lewej mijasz skrzyżowanie z drogą asfaltową – idź prosto.
26. Za skrzyżowaniem w odległości ok 45m mijasz po prawej słup kratowy wysokiego napięcia.…
27. Po prawej mijasz dużą posesję ogrodzoną parkanem z białej cegły.
28. Po prawej mijasz skrzyżowanie z drogą utwardzoną – idź prosto.
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29. Za ostatnimi zabudowaniami droga utwardzona przechodzi w drogę polną-idź prosto.
30. Dochodzisz do skrzyżowania z drogą asfaltową- skręć w lewo – wieś Żółtańce.
31. Idź asfaltem ok. 600m do krzyża po lewej stronie przed łukiem drogi.

† STACJA II – Wieś Żółtańce (5.000m)
32. Idź dalej tą drogą ok.100m.
33. Za łukiem drogi skręć w prawo w drogę z płyt – za szpalerem z Tuj za siatką, po prawej.
34. Idź drogą z płyt, idziesz w kierunku zalewu Żółtańce.
35. Droga z płyt pod koniec przechodzi nad rzeką –! ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ! - BRAK BARIEREK.
36. Doszedłeś do zalewu Żółtańce
37. Wejdź na drogę rowerową z kostki brukowej która wiedzie w prawo.
38. Idź wzdłuż zalewu aż do łuku drogi rowerowej w lewo.
39. Wejdź na wprost na wyższy wał nie utwardzony i idź w prawo.
40. Idź cały czas wałem nieutwardzonym aż do drogi asfaltowej.
41. Dochodzisz do drogi asfaltowej – skręć w prawo.
42. Idąc asfaltem po prawej mijasz długą stalową barierkę drogową.
43. Po prawej mijasz tablicę miejscowości Weremowice a następnie tabliczkę szlak rowerowy
kolorowy.
44. Przechodzisz przez mostek nad rzeką.
45. Za mostkiem droga z pierwszeństwem wiedzie łukiem w lewo – trzymaj się lewej strony!
46. Po przejściu ok. 800m szukaj krzyża wśród Tuj - po prawej stronie, przed zabudowaniami, przy
odchodzącej drodze polnej w prawo.

† STACJA III – Weremowice (7.810m)
47. Idź nadal tą drogą (szlak rowerowy cztery kolory).
48. Po prawej mijasz blaszany przystanek autobusowy.
49. Idź cały czas główną drogą trzymając się lewej strony.
50. Po przejściu ok 1100m od IV stacji po prawej mijasz kapliczkę.
51. Idź cały czas tą drogą aż do skrzyżowania z drogą główną.
52. Na skrzyżowaniu z drogą główną skręć w prawo.
53. Za skrzyżowaniem, po prawej mijasz sklep ABC a następnie szkołę.
54. Idąc tą drogą mijasz tablice Uher/Zagroda.
55. Dochodzisz do skrzyżowania i skręć w lewo –! kierunek Niedziałowice, drogowskaz Rejowiec.
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56. Za skrzyżowaniem, po lewej mijasz oddalony od drogi sklep.
57. Idź prosto tą drogą aż do Depułtycze Nowe – kościół.

† STACJA IV – Depułtycze Kościół (11.130m)
58. Idź dalej tą drogą nie zmieniając kierunku. Za ok. 400m oznaczenie szlaku rowerowego
kolorowego.
59. ! Na skrzyżowaniu idź prosto!!!
60. Zejdź w drogę podporządkowaną – kierunek Krasnystaw (31). Znak (szlak rowerowy cztery
kolory)
61. ! Nie skręcaj na Rejowiec!!
62. Za ok. 100m od skrzyżowania tablica miejscowości Stare Depułtycze. Idź dalej prosto tą drogą.
63. Na łuku drogi asfaltowej – na wprost krzyż.

† STACJA V – Stare Depułtycze (12.860m)
64. Przejdź dalej zostawiając krzyż po prawej stronie.
65. Idź prosto w drogę gruntowo-szutrową, oznaczoną jako (szlak rowerowy kolorowy) kierunek
Sienica Różana 8
66. Po przejściu ok. 1100m dochodzisz do lasu – idź dalej w las tą drogą ok . 750 m lasu.
67. Po wyjściu z lasu idź dalej prosto (szlak rowerowy cztery kolory), dochodzisz do zabudowań –
wioska Zwierzyniec. Przy zabudowaniach droga z gruntowej przechodzi w asfaltową.
68. Idź prosto -na skrzyżowaniu dróg stoi po lewej stronie słup elektryczny rozkraczny a za słupem
krzyż w głębi.

Miejsce początkowe etapu (15.31 km)
do Punkt końcowy etapu (28.44 km)

† STACJA VI – Zwierzyniec (15.310 m)
69. Idź dalej drogą asfaltową we wcześniej obranym kierunku – zostawiając krzyż za plecami, aż
dojdziesz do lasu.
70. Dochodzisz do lasu – idź dalej prosto tą drogą w las ok. 500 m – Nie skręcaj przed lasem w
prawo!
71. Wychodzisz z lasu na wprost skrzyżowania z drogą asfaltową przy zabudowaniach z ogrodzeniem
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z desek poziomych.
72. Na tym skrzyżowaniu skręć w prawo wchodząc w drogę asfaltową (wieś Kostynin)- szlak
rowerowy kolorowy. Idź asfaltem dalej przez wieś.
73. Droga asfaltowa przechodzi w drogę z płyt betonowych – idź nadal prosto tą drogą.
74. Za zabudowaniami, po prawej mijasz staw – zbiornik wodny.
75. Dochodzisz do skrzyżowania z drogą asfaltową poprzeczną, skręć w lewo – (szlak rowerowy
kolorowy).
76. Po prawej mijasz charakterystyczny zakład przemysłowy.
77. Dochodzisz do skrzyżowania z drogą Nr 843 – na skrzyżowaniu, po drugiej stronie drogi, na
wprost szukaj krzyża.

† STACJA VII – Zagroda (17.830 m)
78. Od stacji przy krzyżu odejdź w lewo w kierunku Chełm- za ok. 20m mijasz po prawej tabliczkę z
numerem drogi 843. Idź prosto główna drogą asfaltową.
79. Po lewej mijasz widoczny staw.
80. ! Dochodzisz do przejścia dla pieszych. Przejdź dalej ok. 30 m i skręć w prawo.
81. Po skręceniu mijasz po lewej rozległe budynki przemysłowe. Po prawej stronie mijasz szpaler
starych drzew.
82. Idź prosto a następnie przed blokiem mieszkalnym skręć łukiem w lewo. Idź dalej drogą asfaltową
– nie skręcaj w odchodzącą w prawo drogę z płyt!
83. Po lewej mijasz ogrodzenie ze sztachet pionowych a następnie po obu stronach drogi mijasz
stawy.
84. ! Po prawej mijasz słup rozkraczny – ! za ok 10 m - przed przydrożnym krzyżem skręć w prawo
w drogę z płyt przechodzącą w drogę gruntową!.
85. Idź cały czas prosto tą drogą. Za ok. 940 m. dochodzisz do skrzyżowania z polną drogą rowerową
z prawej strony – nie skręcaj!!! idź prosto aż do lasu.
86. Dochodzisz do lasu – idź ok 400 m tą leśną drogą aż do końca lasu.
87. Wychodząc z lasu idź nadal prosto polną drogą– droga rowerowa kolorowa.
88. Dochodzisz do krzaków i zadrzewień po byłych siedliskach – wypatruj przy drodze , po lewej
dużego dębu.
89. Dochodzisz do Dębu przy rozstaju dróg – za dębem stary krzyż.
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† STACJA VIII – Wśród pól, na rozstaju dróg, na skraju wsi Maciejów (21.020 m)
90. Od stacji idź we wcześniej obranym kierunku prosto tą drogą polną aż do drogi asfaltowej i
zabudowań.
91. Dochodzisz asfaltem do skrzyżowania z drogą główną – skręć w lewo – wieś Maciejów.
92. Za skrzyżowaniem, mijasz po prawej biały drewniany dom z niebieskimi oknami – idź prosto.
93. Mijasz tablicę końcową Maciejów – idź nadal prosto.
94. Dochodzisz do miejscowości Rakołupy Duże – tablica po prawej – ! idź dalej prosto ok. 300m a
następnie na pierwszym skrzyżowaniu za tablicą skręć w prawo.
95. Po prawej stronie stoi znak ”Inne niebezpieczeństwa” z tabliczką „Koniec drogi asfaltowej” - idź
prosto tą drogą polną aż do lasu.
96. Dochodzisz do lasu po prawej stronie – idź dalej tą drogą wzdłuż ściany lasu.
97. Idąc tą drogą mijasz trzy ambony strzeleckie: Z prawej pierwsza z nr 13, za ok. 200m druga z nr
14, następnie za ok.300m trzecia po lewej z nr 15 – idź dalej tą drogą aż do końca lasu ok.80m od
ostatniej ambony.
98. Na końcu lasu, po prawej stronie szukaj krzyża przy drzewach.

† STACJA IX – Las Rakołupy Duże (24.820m)
99. Idź dalej prosto ok. 520m we wcześniej obranym kierunku- na skrzyżowaniu dróg polnych idź
prosto.
100.Przy zejściu ze wzniesienia dochodzisz do rozstaju dróg polnych – trzymaj się lewej strony – idź
tym łukiem w lewo a następnie prosto ok. 560m aż do ambony strzeleckiej nr 19 stojącej po
lewej.
101.Idąc tą drogą, po lewej mijasz ambonę strzelecką nr 19 idź dalej prosto tą drogą we wcześniej
obranym kierunku aż droga gruntowa przejdzie w drogę asfaltową stromo pod górę.
102.Idź asfaltem, mijasz zabudowania Kol. Bończa. Idź aż do skrzyżowania z drogą główną
103.Po prawej mijasz znak drogowy „Ustąp pierwszeństwa” -! Na skrzyżowaniu idź prosto!
104.Za skrzyżowaniem znak drogowy „Niebezpieczne zakręty” z tabliczką „1km”- idź tą drogą ok.
650m do krzyża po prawej stronie.
105.Na łuku drogi, przy skarpie przydrożnej czarny, stalowy krzyż – stacja – ogrodzony czarnym
płotkiem. Za krzyżem droga polna odchodząca w prawo.
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Miejsce początkowe etapu (28,10 km)
do Punkt końcowy etapu (15,65 km)

† STACJA X – Kolonia Bończa (28.110m)
106.Od stacji idź dalej we wcześniej wybranym kierunku ok.750m do skrzyżowania.
107.Na łuku drogi mijasz mostek nad rzeczką.
108.Po prawej mijasz tablicę miejscowości Bończa, dalej tablica drogowskaz:
„Hrubieszów/Krasnystaw”
109.! Dochodzisz do skrzyżowania z drogą główną – idź prosto w drogę polną – za skrzyżowaniem
przechodzisz pod napowietrzną linią energetyczną.
110.Po prawej mijasz biały piętrowy dom i szpaler świerków i zabudowania – idź prosto tą drogą ok.
1300m. Idziesz wzdłuż gęstych krzaków i młodych brzózek po obu stronach drogi. Droga wiedzie
pod górę.
111.Dochodzisz do zadrzewienia z prawej strony – droga wiedzie łukiem w prawo wzdłuż
zadrzewienia – idź ciągle tą drogą ok. 220m do ambony strzeleckiej.
112.Po prawej stronie, w krzakach mijasz ambonę strzelecką – idź nadal tą drogą ok 780m do
skrzyżowania dróg.
113.! Dochodzisz do skrzyżowania dróg polnych – skręć w prawo! 114. ! Idź prosto ok 170 kroków a następnie skręć w lewo w drogę pomiędzy zaroślami !
115.Dojdź drogą przez zarośla do łuku w lewo a następnie w prawo – ! Szukaj zielonych strzałek na
drzewach ! Idź tą drogą aż do ściany lasu.
116.! Dochodząc do ściany lasu skręć w prawo i przejdź ok 50 kroków a następnie skręć w lewo w
las – ! szukaj oznaczeń „czarny szlak” oraz zielonych strzałek !
117.Jesteś na szlaku Kardynała Stefana Wyszyńskiego
118.Idź lasem – wypatruj oznaczeń na drzewach.
119.W dole mijasz rów po prawej stronie – skręć łukiem w prawo - „czarny szlak”.
120.Idź w dół drogą leśną z koleinami a następnie skręć łukiem w lewo.
121.Idziesz szerokim wąwozem w dół - szukaj oznaczeń na drzewach.
Nazwa trasy

EDK Nazwa rejonu

Strona 8 z 10

122.W dole wąwóz skręca lekko łukiem w lewo – cały czas „czarny szlak”.
123.Po przejściu dna wąwozu droga wiedzie lekko w górę a następnie schodzisz w dół i dochodzisz do
stacji – kapliczka.

† STACJA XI – Wąwóz - Kapliczka (32.040m)
124.Stojąc przodem do kapliczki- obierz kierunek w lewą stronę – przejdź ok. 45m wzdłuż rowu
strumyka aż do źródełka.
125.Za źródełkiem skręć w prawo i wejdź stromo pod górę i idź ok 1100m do skrzyżowania z drogą
leśną – nie wąwozem! Idź „czarny szlak”. Idź prawą stroną góry wąwozu – ciągle jesteś na szlaku
ks Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Na końcu wąwozu wypatruj oznaczeń szlaku.
126.! Dochodzisz do skrzyżowania z drogą leśną – na wprost słupek graniczny „377” - skręć w
prawo!
127. Idź cały czas główną leśną drogą – nie skręcaj! - idź aż do drogi asfaltowej.
128.Dochodzisz do drogi asfaltowej – skręć w lewo i idź aż do miejscowości Zalesie – tablica po
prawej stronie – idź nadal prosto.
129.Po drodze mijasz po lewej stronie zabudowania z charakterystyczną czarną stalową bramą – idź
nadal prosto wypatrując po lewej stronie blaszanego przystanku autobusowego.
130.! Dochodzisz do przystanku po lewej stronie – ! za przystankiem a przed stacją trafo na
słupach skręć w prawo w drogę polną

!

Cały czas „czarny szlak”.

131.Dochodzisz do skrzyżowania dróg polnych – skręć w lewo- idź prosto tą drogą.
132.Idąc tą drogą mijasz po lewej stronie dwa duże dęby z oznaczeniem „czarny szlak”.
133.Na wzniesieniu dochodzisz do drogi z płyt betonowych – skręć w prawo!
134.Idąc tą drogą dochodzisz do młodnika brzozowego – idź prosto!
135.Mijasz skrzyżowanie z drogą w lewo – nie skręcaj! - Idź prosto aż do rogu niedużego lasu po
prawej.
136.Na rogu lasu skręć w drogę z płyt w lewo! - na skrzyżowaniu drogowskaz szlaku „czarnego”.
137.! Idź prosto tą drogą aż do skrzyżowania z drogą żużlową – na skrzyżowaniu skręć w lewo!
138.Na skrzyżowaniu mijasz białe brzozy.
139.Idąc tą drogą , po prawej zaczynają się zabudowania wioski Marcinówka – idź tą drogą trzymając
się lewej strony.
140.Na łuku drogi, po lewej mijasz biały betonowy krzyż- trzymaj się lewej strony – idź ok .150m do
stacji – kapliczka.
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† STACJA XII – Marcinówka - Kapliczka (36.550m)
141.Odwróć się od kapliczki i idź wracając aż do skrzyżowania przy brzozach z drogą polną- którą
przyszedłeś - ! NIE SKRĘCAJ W PRAWO ! - Idź po łuku w lewo drogą szutrową.
142.Po obu stronach drogi mijasz głębokie wąwozy - ! ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ !
143.Idąc tą drogą mijasz po lewej pomnik historyczny z dużym krzyżem.
144.! Dochodzisz do rozstaju dróg – trzymaj się lewej strony – ! NIE SKRĘCAJ W PRAWO !
145.! IDĄC PROSTO MIŃ DROGĘ ODCHODZĄCĄ W LEWO – ! IDŹ PROSTO DROGĄ SCHODZĄCĄ
STROMO W DÓŁ.
146.Dochodzisz do lasu, droga wiedzie łukiem w prawo – Idź cały czas tą drogą –

!

NIE SKRĘCAJ NA

ŻADNYM SKRZYŻOWANIU ! – Idź aż do ambony strzeleckiej stojącej po lewej stronie drogi.
147.Idąc tą drogą mijasz po lewej słup energetyczny na wzniesieniu.
148.Dochodzisz do ambony strzeleckiej przy skrzyżowaniu – ! NIE SKRĘCAJ – IDŹ PROSTO W
KIERUNKU LASU !
149.! Zejdź tą drogą na dół , do lasu - ! W DOLE SKRĘĆ LEKKO W LEWO W LEŚNĄ DROGĘ – SZUKAJ
STRZAŁEK - OZNACZEŃ NA DRZEWACH !
150.Idąc tą leśną drogą dochodzisz do rozwidlenia drogi - ! TZYMAJ SIĘ LEWEJ STRONY ! - Idź aż do
drogi asfaltowej.
151.Na krawędzi lasu – po lewej stronie, przy poprzecznej drodze asfaltowej szukaj krzyża wśród
dwóch dużych drzew – stacja.

† STACJA XIII – Lipina Stara - Las (40.650m)>
152.Stojąc twarzą do krzyża, za plecami masz drogę asfaltową – dojdź do asfaltu i skręć w prawo.
153.Idź prosto tą drogą asfaltową ok. 1700m aż do kolejnego skrzyżowania.
154.Dochodzisz do znaku „STOP” - Idź w kierunku ZAMOŚĆ – dalej tablica miejscowości Skierbieszów
– Idź dalej prosto.
155.Po prawej stronie mijasz zalew – idź tą drogą - łukiem w prawo – za mostkiem po lewej stronie
Kościół.

† STACJA XIV – Skierbieszów - Kościół (43.750m)
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