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Kościół św. Tomasza Apostoła, Siedliska, Mleczno, Królowa Wola
Czerwonka, Woszczele, Małkinia, Lepaki Wielkie, Mądzie, Madejki, Talusy
Mącze, Szarek, Chruściele, Ełk, Kościół św. Tomasza Apostoła
42,66
316
Luty 2017
edkelk@poczta.pl
+48 517 789 653

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.

Zasady poruszania się na trasie
Z myślą o bezpiecznym przebyciu trasy EDK zalecamy, aby:
⦁ w czasie Drogi Krzyżowej 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). Idący na początku oraz na końcu grupy ma zapaloną latarkę
(pierwszy - ze światłem białym skierowanym do przodu, ostatni - ze światłem
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czerwonym, skierowanym do tyłu),
⦁ 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,
⦁ 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.

Miejsce początkowe etapu I (0 km)
do Punkt końcowy etapu (18,3 km)
⦁

Wyjście z Kościoła głównym wejściem w prawo po schodach w dół. Następnie
w lewo ulicą Tuwima. (80m)

⦁

Na skrzyżowaniu w prawo ulicą 11 listopada w kierunku ronda. (270m)

⦁ ! Na rondzie prosto, drugi zjazd w kierunku wiaduktu, miejscowość Siedliska.
(1480m)
⦁

Skręć w prawo przed przystankiem autobusowym, na przeciw budynku nr 45
w szutrową drogę. (2650m)

⦁

Na leśnym rozdrożu idź w prawo, lekko z górki. (770m)
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† STACJA I – Przy starym Dębie koło wiaty (5,2 km)>
6. Skrzyżowanie przy stacji I przejdź prosto. (360m)
7. W lewo na leśnym rozdrożu przy starym drewnianym płocie nieopodal
zabudowań. (390m)
8. Wchodząc pod górkę dojdziesz do skrzyżowania na którym pójdziesz w
prawo. (830m)
9.

!

W prawo na rozdrożu. Dalej kawałek skrajem lasu. (530m)

10. Dochodząc do zabudowań, skręć w lewo koło krzyża za cementowodrewnianym płotem. (160m)
11. Na skrzyżowaniu prosto. Miniesz po lewej dorodne jałowce i staw. (680m)

† STACJA II – <Przydrożny Krzyż (8,1)>
12. Na skrzyżowaniu przy drugiej stacji pójdź w prawo. (110m)
13. Na łuku drogi skręć w lewo (200m)
14. Na wzniesieniu prosto, między składami drewna. (90m)
15. ! Po wejściu do lasu wyboistą drogą, skręć w lewo. Dalej leśną, wyboistą
drogą. (160m)
16. Na leśnym skrzyżowaniu lekko w prawo. Zejście z wyboistej drogi, lekko w
dół. (80m)
17. Na rozdrożu na skraju lasu lekko w lewo. Dalej skrajem lasu. (700m)

† STACJA III – <Przed rowem po prawej stronie (9,5 km)>
18. Drogę przecina głęboki rów. Idź ciągle prosto, drogą między polami. (1340m)
19. ! UWAGA! Dojdziesz do szosy. Bezpiecznie przejdź na drugą stronę i idź dalej
cały czas prosto. (910m)
20. ! Dojdziesz do miejscowości Czerwonka. W środku wsi przy krzyżu jest
skrzyżowanie. Przejdź je idąc prosto. (340m)
21. Po prawej stronie miniesz drogę gruntową naprzeciw bramy wjazdowej na
posesje. W tym miejscu idź dalej prosto. (70m)
22. Na końcu wsi jest rozdroże. Podążaj dalej w prawo w kierunku przejazdu
kolejowego. (250m)
23. Za przejazdem kolejowym kieruj się w stronę drogi za znakiem STOP. Dalej w
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dół i w lewo nad brzegiem jeziora. (500m)

† STACJA IV – Wiatka nad brzegiem jeziora (12,9 km)>
24. Idź dalej ścieżką prosto, wzdłuż linii brzegowej jeziora. (140 m)
25. Miń płot i przejdź za żywopłot. Przejdź przez kładkę. Dalej prosto, za
młodnikiem kieruj się na lewo na nasyp i idź wzdłuż torów kolejowych.
(1000m)
26. Gdy miniesz dom z czerwonej cegły, wyjdziesz na drogę. Idź nią dalej wzdłuż
torów kolejowych. (440m)
27. Na przeciwko domku po drugiej stronie torów, odbij w prawo w kierunku
osiedla. (250m)

† STACJA V – Karłowata sosna na plaży (14,7 km)>
28. Kieruj się w lewo w kierunku zadrzewień. Podążaj prosto drogą pośród
zadrzewień. (550m)
29. ! Dojdziesz do szosy i skręć w prawo przez mostek. Dalej kawałek szosą.
(270m)
30. Na wysokości znaku oznaczającego granicę „Gmina Stare Juchy”, skręć w
lewo i podążaj prosto przez las. (1200m)
31. Gdy dojdziesz do miejscowości Małkinia, skręć w prawo przed znakiem.
(100m)
32. Po 100m na skrzyżowaniu idź prosto. (90m)
33. Na skrzyżowaniu przy podwójnym słupie idź dalej prosto (80m)
34. ! Gdy dojdziesz do poprzecznej drogi, skręć w prawo między żywopłotami.
Dalej drogą przez las. (700m)
35. Gdy miniesz pole w lesie po twojej prawej stronie idź dalej prosto (60m)
36. Miń lewoskręt i podążaj dalej prosto. (540m)

Miejsce początkowe etapu II (18,3 km)
do Punkt końcowy etapu (26,4 km)

† STACJA VI – Enklawa między drogami na grubym drzewie (18,3)>
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37. Dalej podążaj w lewo z górki. (450m)
38. Na rozdrożu idź w lewo, zgodnie z kierunkiem strzałki niebieskiego szlaku
rowerowego. (780m)
39. Za cmentarzem ewangelickim, dalej prosto. (380m)
40. Miń prawo skręt przy starych belach i idź dalej prosto. (770m)
41. Gdy dojdziesz do wsi, koło białego domu idź prosto drogą w dół. (100m)
42. Ostry zakręt w prawo, dalej prosto przez wieś obok przystani. (500m)

† STACJA VII – Kapliczka na rozdrożu (21,4 km)>
43. Przy kapliczce w lewo. (450m)
44. ! Gdy dojdziesz do szosy, podążaj w lewo. (420m)
45. Na skrzyżowaniu we wsi, skręć w prawo w kierunku „Ruska Wieś 4”. (1350m)
46. Skręć w lewo za torami kolejowymi. (250m)

† STACJA VIII – Na rozdrożu (23,8km)>
47. Dalej idź łukiem w prawo. (1050m)
48. Gdy miniesz kapliczkę z lewej strony drogi, idź dalej prosto. (260m)
49. Miniesz Rękusy Kolonia i idź dalej prosto. (290m)
50. Po ok 300 m znajduje się zatoczka po lewej stronie. Skręć w lewo i podążaj na
szczyt wzniesienia. (240m)

† STACJA IX – Cmentarz wojenny – drzewo za pomnikiem na szczycie wzniesienia
(25,7 km)
51. ! Zejdź na dół wracając do drogi. (240m)
52. Gdy dojdziesz do drogi pójdź w lewo. (380m)
53. ! Dojdziesz do drogi krajowej nr 16, ostrożnie przejdź na drugą stronę i
podążaj prosto w kierunku zabudowań. (350m)

Miejsce początkowe etapu III (26,4 km)
do Punkt końcowy etapu (42,6 km)
54. Na skrzyżowaniu za przystankiem, idź w lewo. (80m)
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55. Na rozdrożu przed budynkiem w lewo. (670m)

† STACJA X – Kapliczka z prawej strony drogi pod drzewem (28,1 km)>
56. Dalej idź prosto mając po swojej lewej stronie budynek mieszkalny. (100m)
57. Skręć w lewo mijając plac zabaw po swojej prawej stronie. (60m)
58. Jdź prosto, lekko z górki. (60m)
59. Na rozdrożu prosto, mijając stary chlew po swojej prawej stronie. (40m)
60. Przed bramą skręć w prawo lekko z górki, miniesz niedokończoną budowlę
po swojej lewej stronie. (980m)
61. Na rozdrożu idź w lewo. (1900m)
62. Na skrzyżowaniu za zagrodami pójdź w lewo. (670m)
63. Dojdziesz do poprzecznej drogi. Po lewej stronie drogi leży wielki kamień. W
tym miejscu skręć w prawo. (180m)

† STACJA XI – Kapliczka na rozdrożu (31,9 km)>
64. Następnie podążaj w lewo. (420m)
65. Na skrzyżowaniu, na końcu zabudowań prosto pod górę. (400m)
66. Dojdziesz do skrzyżowania przy strumyku. Dalej idź w lewo w kierunku
zabudowań. (1100m)
67. Za znakiem oznaczającej koniec miejscowości Mącze, wyjdź na asfaltową
drogę i idź w lewo pod górę. (190m)
68. Za blokiem mieszkalnym kieruj się na miejscowość Ełk. Drogę wskazuje
artystyczny drogowskaz. (60m)
69. W prawo za budynkiem. (240m)
70. Ciągle prosto, świerkową aleją. (270m)
71. Na wzniesieniu, skręć w prawo w boczną ścieżkę. Kieruj się na szczyt góry.
(130m)

† STACJA XII – Na szczycie góry pod krzyżem (34,7 km)>
72. Zejdź na dół z powrotem do drogi (130m)
73. Gdy wyjdziesz na drogę idź w prawo. (1840m)
74. Naprzeciw podwujnego słupa elektrycznego, szosą w lewo. (1300m)
75. Za mostkiem na końcu miejscowości, skręć w prawo w leśną dróżkę. Dalej
niebieskim szlakiem. (380m)
76. Idź prosto wzdłuż linii brzegowej jeziora. (160m)
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77. Skręć dwa razy w prawo i podejdź w kierunku jeziora. (50m)

† STACJA XIII – Drzewo nad brzegiem jeziora (38,6 km)>
78. Idź w lewo nadbrzeżną ścieżką niebieskim szlakiem. (1900m)
79. Na końcu ścieżki dojdziesz do asfaltu (ul. Zamkowa) Przejdź na drugą stronę
ulicy i skręć lewo w kierunku ronda. (40m)
80. Na rondzie w prawo, pierwszy zjazd. Idź drogą nad jeziorem. (150m)
81. Za lewoskrętem w lewo na szczyt. (30m)

† STACJA XIV – Cmentarz na szczycie wzniesienia. Tu możesz zostawić swój krzyż.
(40,7)>
82. Wróć na dół do drogi. (30m)
83. Podążaj w lewo, ciągle prosto. (730m)
84. Gdy ujrzysz pole przed sobą, skręć w lewo, potem w prawo i cały czas prosto
szutrową drogą. (620m)
85. ! Na łuku drogi, schodząc z góry, z której widać panoramę Ełku. Idź prosto
wydeptaną ścieżką. (380m)
86. Na końcu ścieżki, schodami do góry, potem w prawo wzdłuż DK16. (590m)
87. Na rondzie w prawo, pierwszy zjazd. Idź chodnikiem po lewej stronie ulicy.
(300m)
88. Na drugiej przecznicy od ronda, skręć w lewo, ul Tuwima. (50m)
89. Na przejściu w prawo. Potem w lewo, wejście do kościoła.
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