Trasa bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego

Bydgoszcz – Toruń
12.04.2019
Przebieg trasy
Całkowita długość
[km]
Suma podejść [m]
Ostatnia
aktualizacja

Bydgoszcz → Strzyżawa → Ostromecko →
Wałdowo Królewskie → Bolumin →
Skłudzewo → Łążyn → Zamek Bierzgłowski
→ Leszcz → Świerczynki → Olek → Toruń
44
294
Marzec 2019

Uwaga! 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,
6. 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.
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.
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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 przechodzimy przez ul. Twardzickiego i skręcamy w
lewo.
3. Po 600 m przechodzimy przez ul. Kleeberga, po 150 m przez ul.
Przyjaciół, a 100 m dalej przez ul. Witosa.
4. Następnie po 30 m za kioskiem przy przystanku skręcamy w
prawo ukośnie na chodnik pomiędzy blokami.
5. Przechodzimy przez ul. Golloba (była Duracza) i 50 m dalej
skręcamy w lewo ukośnie, mijając lewą stroną blok
Rzeźniackiego 10.
6. Następnie przechodzimy chodnikiem między szkołą a
przedszkolem, później skręcamy w prawo, wchodzimy na
chodnik przy ul. Przybory (była Powalisza).
7. Po 90 m skręcamy w lewo za śmietnikiem, wchodzimy na
chodnik przy ul. Zürna.
8. Dochodzimy do ulicy Skarżyńskiego, którą przechodzimy na
światłach i skręcamy w prawo, dochodząc do kościoła (po lewej
stronie).

† STACJA I – BYDGOSZCZ, KOŚCIÓŁ ŚW. MATEUSZA (1,8
km)
9. Kierujemy się dalej chodnikiem po lewej stronie ul.
Skarżyńskiego i po ok. 300 m przechodzimy przez skrzyżowanie
z ul. Golloba (była Duracza).
10. Następnie idziemy wiaduktem i wchodzimy na ul. Brzechwy.
Idziemy dalej chodnikiem, przechodzimy pod wiaduktem
kolejowym i dochodzimy do skrzyżowania z ul. Fordońską.
11. Skręcamy chodnikiem w lewo i po 30 m przechodzimy po
przejściu dla pieszych na drugą stronę ul. Fordońskiej i skręcamy
w lewo.
12. Znajdujemy tutaj 2 tablice z przebiegiem szlaków rowerowych,
którymi dalej maszerujemy.
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13. Za drugą tablicą skręcamy w prawo do Parku Milenijnego i
idziemy zgodnie ze znakami szlaków rowerowych.
14. Szlaki prowadzą nas pod Mostem Fordońskim, za którym
podchodzimy w lewo pod górkę i robimy „ślimaka”, skręcamy w
lewo i wchodzimy na most (żółtym szlakiem pieszym).
15. Idziemy dalej mostem (1 km), a następnie chodnikiem,
trzymając się lewej strony. Po ok. 2 km dochodzimy do
Strzyżawy.

† STACJA II – STRZYŻAWA, CMENTARZ (5,8 km)
16. Na skrzyżowaniu w Strzyżawie skręcamy w lewo chodnikiem.
Tutaj na niewielkim wzgórzu po lewej stronie widać pomnikowy
dąb i cmentarz ewangelicki (na skos po drugiej stronie drogi –
krzyża).
17. Po przejściu ponad 300 m przechodzimy przez skrzyżowanie,
wchodzimy w drogę szutrową i skręcamy w prawo w biegnącą
lasem ścieżkę wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 551 (dochodzi
czarny szlak pieszy).
18. W Ostromecku Osiedle Zabasta skręcamy w lewo z DW551 i po
wyjściu z lasu skręcamy w lewo w ul. Kasztanową.
19. Dochodzimy do styku ulic: Bukowej i Jodłowej. Skręcamy w
lewo w ul. Jodłową i idziemy dalej, kierując się znakami czarnego
szlaku pieszego.
20. Po ok. 200 m dochodzimy do zakrętu, gdzie za budynkiem nr 14
skręcamy w lewo.
21. Kierujemy się wąską ścieżką wiodącą między płotami. Uwaga!.
Na końcu skręcamy w prawo w drogę i po chwili w lewo ukośnie
ścieżką czarnym szlakiem (szukamy oznaczeń na drzewach,
słupach, itp.).
22. Wśród starodrzewu idziemy ścieżką mając po lewej stronie
starorzecze (ten odcinek po opadach deszczu może być bardzo
śliski).
23. Przeskakujemy niewielki ciek i dochodzimy do łąki, gdzie
skręcamy w prawo idąc drogą, która przechodzi w bruk ostro
pod górę. Czarnym szlakiem dochodzimy do kościoła w
Ostromecku.
Trasa bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego

EDK Bydgoszcz

Strona 4 z 9

† STACJA III – OSTROMECKO, KOŚCIÓŁ ŚW. MIKOŁAJA
(8,5 km)
24. Wychodząc z cmentarza przy kościele, idziemy w lewo.
25. Następnie skręcamy w prawo w ul. Wiślaną i po chwili
dochodzimy do bramy pałacowej, gdzie odbijamy w lewo.
26. Kierujemy się łukiem w prawo przy ul. Bydgoskiej. Po chwili
przechodzimy na drugą stronę na przejściu dla pieszych i
idziemy w prawo.
27. Po 100 m skręcamy w lewo chodnikiem, po którym biegnie
niebieski szlak rowerowy.
28. Za przejazdem kolejowym szlak prowadzi przez las (na
dłuższym odcinku) asfaltową drogą w kierunku Wałdowa
Królewskiego.
29. Kiedy kończy się las, po lewej stronie docieramy do miejsca
postoju.

† STACJA IV – WAŁDOWO KRÓLEWSKIE, MIEJSCE
POSTOJU (12,2 km)
30. Idziemy dalej ul. Leśną, mijając zabudowania i po ok. 400 m
dochodzimy do skrzyżowania, na którym skręcamy w lewo w ul.
Długą.
31. Wędrujemy dalej drogą asfaltową pod górę do rozwidlenia dróg,
gdzie skręcamy w prawo (tablica ul. Długa 59A).
32. Dochodząc do Bolumina, po prawej stronie drogi rośnie potężny
kasztanowiec, za którym pod skosem przechodzi droga (po prawej
żużlowa).
33. My odbijamy w polną, trochę zarośniętą drogę w lewo na skos.
34. Po 250 m dochodzimy do potężnego dębu, przy którym znajduje
się krzyż wśród zimozielonych drzew.

† STACJA V – BOLUMIN, KRZYŻ (15,5 km)
35. Kierujemy się w prawo drogą asfaltową przez wieś.
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36. Następnie mamy po prawej stronie las. Pojawiają się
zabudowania Skłudzewa.
37. Przechodzimy jedno skrzyżowanie i za chwilę drugie, ciągle idąc
prosto, już dalej drogą brukowaną, a później z kostki betonowej.
38. Podchodzimy nieco pod górkę by skręcić w prawo na skos do
budynku byłej szkoły (Fundacja Piękniejszego Świata), w którym
znajduje się kaplica.

† STACJA VI – SKŁUDZEWO, KAPLICA NMP KRÓLOWEJ
POLSKI (19,3 km)
39. Z kaplicy kierujemy się dalej w stronę parku, skręcając w prawo
na skos.
40. Za prostokątnym domkiem i zbiornikiem gazowym skręcamy w
lewo na skos.
41. Uwaga! Dróżką parkową dochodzimy do pola. Dalej skrajem
pola znowu wchodzimy do parku, gdzie po prawej stronie
znajdują się pozostałości cmentarza.
42. Za nim skręcamy w prawo i dochodzimy do krawędzi skarpy.
43. Tutaj skręcamy w lewo i schodzimy bardzo stromą ścieżką (po
deszczu bardzo ślisko – obecnie schody ziemne). Na dole
skręcamy w prawo.
44. Ścieżką po miedzy dochodzimy do drogi asfaltowej, skręcamy w
lewo. Maszerujemy ok. 1,5 km do skrzyżowania z drogą
wojewódzką nr 546.
45. Dalej idziemy prosto drogą gruntową, mijając nieliczne
zabudowania wsi Rzęczkowo.
46. Przy rozwidleniu dróg idziemy pod górę prosto polną drogą (po
deszczu może być bardzo błotnista).
47. Po ok. 800 m po lewej stronie trafiamy na kępę drzew, gdzie
znajduje się cmentarz.

† STACJA VII – ŁĄŻYNEK, CMENTARZ (23,3 km)
48. Podążamy dalej polną drogą w kierunku zabudowań Łążyna,
gdzie zaczyna się asfalt.
49. Docieramy do skrzyżowania, przy którym stoi krzyż, skręcamy
w lewo.
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50. Nieco dalej po lewej stronie mijamy kapliczkę.
51. Po przejściu 200 m stajemy przed bramą kościoła św.
Walentego.

† STACJA VIII – ŁĄŻYN, KOŚCIÓŁ ŚW. WALENTEGO
(25,4 km)
52. Wychodząc z kościoła wędrujemy dalej, by na rozwidleniu
wybrać prawą ulicę.
53. Po dojściu do skrzyżowania skręcamy w prawo (droga
wojewódzka nr 546), po czym idziemy ok. 60 m i wchodzimy
prosto na polną drogę (tablica Łążyn nr posesji: 89, 88a…).
54. W połowie drogi do Zamku Bierzgłowskiego mijamy słup
wysokiego napięcia (po prawej), a następnie dochodzimy do
parku (po prawej).
55. Drogą (po opadach błotnista) wśród starodrzewu docieramy do
Zamku Bierzgłowskiego.
56. Na skrzyżowaniu dróg skręcamy w prawo, kierując się na
przełaj do bramy zamkowej.
57. Za bramą (jeżeli będzie otwarta) trzeba przejść przez
podzamcze i kolejną bramą z gotyckim portykiem wchodzimy na
dziedziniec zamkowy.
58. Do kaplicy wchodzi się drzwiami po prawej stronie, a następnie
schodami w górę i w lewo.

† STACJA IX – ZAMEK BIERZGŁOWSKI, KAPLICA
ZAMKOWA (29,3 km)
59. Wychodząc z bramy zamkowej, kierujemy się w prawo do
skrzyżowania dróg, gdzie idziemy prosto asfaltówką (ul. Jagiellońska).
60. Po przejściu ok. 250 m skręcamy w lewo w ul. Piastowską
(znaki zielonego szlaku pieszego).
61. Idziemy wśród rozproszonej zabudowy do końca drogi
asfaltowej.
62. Dalej drogą gruntową do znaku zakazu ruchu, który nie dotyczy
rowerów.
63. Uwaga! Wchodzimy do wąwozu stromą ścieżką w dół.
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64. Pośrodku wąwozu przechodzimy przez murowany mostek,
docierając do zadaszonego miejsca postoju.

† STACJA X – PODLESZCZ, MIEJSCE POSTOJU (31,8 km)
65. Uwaga! Wychodzimy z wąwozu stromą ścieżką (po opadach
może być ślisko) przy strumyku (po prawej), dochodząc do drogi
asfaltowej.
66. Kierujemy się prosto i po ok. 500 m zauważamy przydrożną
kapliczkę, znajdującą się po prawej stronie.

† STACJA XI – LESZCZ, KAPLICZKA (33 km)
67. Idziemy ok. 400 m (po lewej miejsce postoju).
68. Skręcamy w prawo w asfaltową ścieżkę pieszo-rowerową,
biegnącą po trasie byłej linii kolejowej.
69. Po przejściu ok.1 km skręcamy w prawo w ulicę wiodącą do
kościoła w Świerczynkach.

† STACJA XII – ŚWIERCZYNKI, KOŚCIÓŁ ŚW. JANA
(34,5 km)
70. Z kościoła wracamy na ścieżkę, idąc ok. 200m.
71. Skręcamy w prawo. Idziemy, mijając po lewej stronie
zabudowania wsi Różankowo.
72. W okolicach miejscowości Olek wchodzimy do lasu i docieramy
do torów kolejowych.
73. Ścieżka dalej prowadzi między torami a drogą wojewódzką nr
553.
74. Droga ze ścieżką odbija w lewo i przechodzi przez drogę
asfaltową koło Barbarki (po lewej przy szosie – obelisk).
75. Dochodzimy do toruńskiego osiedla Wrzosy przy Szosie
Chełmińskiej.
76. Przy ul. Pawiej musimy prawą stroną obejść pętlę autobusową i
dalej ścieżką przy Szosie Chełmińskiej dochodzimy do kościoła
św. Antoniego w Toruniu.
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† STACJA XIII – TORUŃ, KOŚCIÓŁ ŚW. ANTONIEGO
(42,2 km)
77. Wychodzimy z kościoła i idziemy dalej w prawo przy Szosie
Chełmińskiej.
78. Przechodzimy ruchliwą ulicę Polną i tory kolejowe.
79. Tu skręcamy w prawo po skosie w ulicę św. Józefa.
80. Nieco dalej odbijamy w lewo na skos. Idziemy dalej chodnikiem
przy ulicy przez pętlę autobusową.
81. Docieramy do kościoła ś. Józefa (po prawej).

† STACJA XIV – TORUŃ, KOŚCIÓŁ ŚW. JÓZEFA (44,2 km)
82. Zakończenie Ekstremalnej Drogi Krzyżowej.
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