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Opis trasy czerwonej 
Błogosławionego Stefana Wyszyńskiego 

Lublin – Wąwolnica 
Opis sporządzono dnia 11 lutego 2023 

 
Poniższy opis to wskazówki dotyczące przebiegu trasy. 

Dzięki niemu dysponują Państwo szczegółowymi informa-

cjami dotyczącymi przebiegu drogi. Miejsca, w których 

szczególnie należy uważać, aby nie zgubić wyznaczonej 

trasy lub, w których należy zachować szczególną ostroż-

ność zostały w opisie poprzedzone wykrzyknikiem i pod-
kreślone. Prosimy, aby poruszać się na tych odcinkach z 

dużą uwagą i ostrożnością.  

Ponadto w opisie przebiegu trasy wskazane są miej-

sca, w których należy rozpocząć rozważanie kolejnej 

stacji Drogi Krzyżowej. 
Przy poszczególnych stacjach podana jest liczba ki-

lometrów przebytych od Katedry.  

 

Zasady poruszania się w czasie Ekstremalnej Drogi 

Krzyżowej  

Z myślą o bezpiecznym przebyciu trasy Drogi Krzyżowej 
przygotowaliśmy kilka zasad, do których zalecamy się 

stosować:  

1. W czasie drogi obowiązuje Reguła milczenia. Obowią-

zuje ona od momentu dotarcia na I stację Drogi Krzyżo-

wej. Uszanuj prawo innych uczestników do głębszego 
przeżycia Misterium Drogi Krzyżowej dzięki spotkaniu z 

Bogiem w ciszy i skupieniu. Wyjątkiem od tej zasady 

jest głośne odczytanie rozważań i modlitwa przy każdej 

stacji. Zwróć uwagę osobom, które łamią tę zasadę. 

2. W czasie całej drogi dbać o bezpieczeństwo własne oraz 

innych 
3. Zgodnie z prawem przejście ma charakter długiego spa-

ceru 
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4. W czasie Drogi Krzyżowej poruszamy się w zwartych 
grupach, mniejszych 10 osób.  

5. Każda osoba w grupie powinna mieć założone elementy 

odblaskowe lub odzież z odblaskami (najlepiej kami-

zelkę odblaskową).  

6. Jeżeli nie ma chodnika poruszamy się lewą stroną 

jezdni. Osoba idąca z przodu trzyma zapaloną latarkę z 
białym światłem skierowanym do przodu, osoba idąca z 

tyłu również trzyma zapaloną latarkę z czerwonym 

światłem skierowanym do tyłu. 

7. Osoba idąca na końcu grupy pilnuje, aby nikt z grupy 

nie został w tyle. 
8. Przechodząc na druga stronę jezdni zachowujemy 

szczególną ostrożność. O ile to możliwe korzystamy 

z wyznaczonych przejść. Podobnie zachowujemy ostroż-

ność przechodząc przez przejazdy kolejowe.  

9. Podążając drogą kierujemy się mapą oraz załączonym 

opisem trasy. 
10. Rozważnie zajmuj miejsce na stacjach i postojach, aby 

inni mogli także znaleźć przestrzeń na przeczytanie roz-

ważań i krótką modlitwę oraz odpoczynek. 

11. Podczas czytania rozważań kolejnych stacji Drogi Krzy-

żowej oraz innych postojów zatrzymać się w miejscu 
bezpiecznym oraz nie utrudniać przemieszczanie się in-

nym uczestnikom EDK oraz osobom nie uczestniczą-

cym w EDK. 

12. W niektórych miejscach trasa może być błotnista i śli-

ska. 

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; 
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• 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 nastę-

pnie zacznij udzielać pomocy. Jeżeli sytuacja przekracza 

Twoje umiejętności, wezwij pomoc dzwoniąc na numer 
ratunkowy 112. 

 

Adres e-mail: edk@edk.lublin.pl 

 

CAŁA TRASA: Lublin Katedra – Kościół Ducha Św. - KUL 
- Park Akademicki -Poczekajka - Lipniak - Trakt Kazimier-

ski - kościół pw. MB Anielskiej w Motyczu - Sporniak - Pa-

likije - Wojciechów - Maszki - Górski Las - brzeg rzeki By-

stra - Las Wojciechowski - Stary Gaj - Polkowszczyzna - 

Kębło - Wąwolnica Sanktuarium MB Kębelskiej 

  
Długość trasy – 45,7 km, suma podejść 320m. 

 

1. Z Katedry wychodzimy na wprost w kierunku ul. Kró-

lewskiej, przechodzimy przejściem dla pieszych na 

drugą stronę i za przejściem skręcamy w prawo docho-
dzimy do Krakowskiego Przedmieścia i skręcamy w lewo 

przed gmachem Ratusza Miejskiego. Idziemy Krakow-

skim Przedmieściem po prawej stronie mamy kościół 

pw. Ducha Św. 

I Stacja Kościół pw. Ducha Świętego 250 m 

2. Idziemy deptakiem wzdłuż Krakowskiego Przedmieścia 

i dochodzimy do Placu Litewskiego. Po lewej mijamy ko-

ściół i klasztor OO. Franciszkanów, po prawej Pomnik 
Unii Lubelskiej. 

mailto:edk@edk.lublin.pl
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3. Przechodzimy przez Plac Litewski trzymając się prawej 
strony chodnika. Po dojściu do ulicy przechodzimy 

przejściem z sygnalizacją przez ul. 3 Maja. 

4. Idziemy dalej chodnikiem wzdłuż Krakowskiego Przed-

mieścia cały czas prosto mając ulicę po lewej. Mijamy 

skrzyżowanie z ul. Ewangelicka a następnie z ul. Wie-

niawską. 
5. Dochodzimy do skrzyżowania z ul. Lipową, która odcho-

dzi w lewo, idziemy dalej prosto i dochodzimy do parku. 

Idziemy dalej prosto Al. Racławickimi mając park po 

prawej ręce. 

6. Dochodzimy do budynku Uniwersytetu Medycznego, 
który mamy po prawej stronie. Na wysokości głównego 

wejścia skręcamy w lewo w kierunku przejścia dla pie-

szych i przechodzimy na drugą stronę Al. Racławickich 

na wprost w głębi widzimy budynek teatru. Za przej-

ściem skręcamy w prawo, idziemy dalej lewą stroną Al. 

Racławickich. 
7. Dochodzimy do Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 

mijamy główny budynek i za budynkiem skręcamy w 

lewo w kierunku bramy. Bramą wchodzimy na teren 

KUL idziemy prosto i po ok. 50m dochodzimy do wejścia 

bocznego na dziedziniec, które mamy po lewej stronie. 
Wchodzimy na dziedziniec KUL wejściem bocznym. Na 

dziedzińcu pomnik Jana Pawła II i Stefana kardynała 

Wyszyńskiego. 

II Stacja przy pomniku 2,1 km 

8. Z dziedzińca wychodzimy bocznym wyjściem na prawo 

od pomnika tym samym, którym weszliśmy. Za wyj-
ściem skręcamy w lewo i dochodzimy na plac przed Ko-

ściołem Akademickim gdzie skręcamy w prawo 

i idziemy w kierunku bramy.  

9. Przez bramę wychodzimy na ul. Łopacińskiego i skrę-

camy w lewo. Po  mijamy odchodząca w prawo ul. We-
teranów i dochodzimy do ul. Radziszewskiego, skrę-

camy w prawo i idziemy dalej prosto prawą strona ulicy. 
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Po prawej mijamy budynek Biblioteki Uniwersyteckiej i 
dochodzimy do skrzyżowania z ul. Sowińskiego. 

10. Przechodzimy na wprost przejściem dla pieszych na 

drugą stronę ulicy Sowińskiego. Następnie skręcamy 

w lewo i przechodzimy przez ulice Radziszewskiego, za 

przejściem skręcamy w prawo. 

11. Idziemy prosto ulicą Radziszewskiego, mając budynek 
„Chatki Żaka” po lewej ręce.  Skręcamy w lewo w skos 

w kierunku wejścia głównego do Chatki i mijamy budy-

nek mając go po lewej ręce. Wchodzimy do Parku Aka-

demickiego. 

12. Dochodzimy do skrzyżowania alejek i skręcamy 
w prawo, idziemy alejką przez park. 

13. Dochodzimy do ul. Głębokiej przy przystanku autobu-

sowym i skręcamy w prawo. Idziemy prosto chodnikiem 

wzdłuż ul. Głębokiej, mijamy po prawej stację transfor-

matorową i dochodzimy do skrzyżowania. 

14. Przechodzimy przez ulicę prosto i idziemy alejką wzdłuż 
ulicy Głębokiej, mijamy po prawej stronie pomnik upa-

miętniający pomordowanych oficerów w Katyniu i do-

chodzimy do skrzyżowania. Skręcamy w lewo i przecho-

dzimy przejściem dla pieszych przez dwupasmowa ulicę 

Głęboką. 
15. Za przejściem skręcamy w prawo i przechodzimy na 

drugą stronę ul. Wileńskiej przejściem wieloetapowym. 

Za przejściem prowadzą dwie alejki, idziemy prawą 

alejką. 

16. Alejka zaczyna lekko piąć się pod górę i skręca lekko 

w lewo. Dochodzimy do garaży i skręcamy w lewo do ul. 
Balladyny.  

17. Przechodzimy ostrożnie na drugą stronę ulicy i skrę-

camy w prawo, idziemy chodnikiem wzdłuż ulicy Balla-

dyny. Po prawej mijamy garaże zaś po lewej budynki 

mieszkalne. 
18. Za garażami po prawej zaczyna się niska zabudowa do-

mów jednorodzinnych zaś po lewej mijamy szkołę. 
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19. Na końcu ulicy skręcamy w lewo do przejścia i przecho-
dzimy na druga stronę ul. Zana. Za przejściem skrę-

camy w lewo a następnie na skrzyżowaniu w prawo w 

ulicę Struga. 

20. Idziemy chodnikiem wzdłuż ulicy Struga. Dochodzimy 

do skrzyżowania i przechodzimy na wprost przez ulicę 

Krasińskiego. Za przejściem skręcamy w prawo 
i idziemy chodnikiem wzdłuż ulicy, która skręca w lewo. 

Po lewej mamy budynki mieszkalne zaś po prawej park. 

21. Dochodzimy do skrzyżowania z dwupasmowa ulicą 

Boh. Monte Casino i przechodzimy przejściem na 

wprost  na drugą stronę. Na wprost widzimy kościół na 
Poczekajce pw. Niepokalanego Serca Maryi i św. Fran-

ciszka z Asyżu. Za przejściem skręcamy w prawo a na-

stępnie w lewo i schodami wchodzimy w kierunku ko-

ścioła. 

III Stacja przy kościele 5,2 km 

22. Kierujemy się w prawo w kierunku furtki w ogrodzeniu 

placu kościelnego. Po przejściu furtki idziemy na wprost 

brukowaną alejką, po lewej mijamy figurę MB. Docho-
dzimy do skrzyżowania skręcamy w lewo w kierunku 

przejścia przez Al. Kraśnicką i przechodzimy na drugą 

stronę. 

23. Za przejściem skręcamy w lewo i idziemy chodnikiem 

wzdłuż Al. Kraśnickiej. Po ok. 150m za posesja nr 73 
skręcamy w prawo w alejkę dla pieszych przed białą ta-

blicą z napisem Metodyści. 

24. Na końcu alejki dochodzimy do podwójnego skrzyżowa-

nia. Przechodzimy przejściem na wprost przez pierwszą 

ulicę i skręcamy w lewo w drugą. Idziemy prosto ulicą 

Borelowskiego pomiędzy domami jednorodzinnymi. 
25. Na końcu ulicy idziemy prosto przechodząc przez po-

przeczna ulicę i dalej prosto brukowaną a następnie 

schodami w dół dochodzimy do ul. Otella. Przechodzimy 

przejściem na wprost i skręcamy w prawo. 
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26. Idziemy chodnikiem wzdłuż ulicy, która skręca w lewo i 
pnie się pod górę. Dochodzimy do podwójnego skrzyżo-

wania z dwiema ulicami odchodzącymi w lewo. Mijamy 

pierwszą  i skręcamy w lewo w drugą.  

27. Idziemy ulica Laury, po 70m dochodzimy do skrzyżowa-

nia i skręcamy w prawo w ulice Izoldy. Idziemy prosto, 

po ok. 100m mijamy ulicę odchodząca w prawo i 
idziemy dalej prosto. 

28. Po 50m ulica skręca w prawo, idziemy wzdłuż ulicy i za 

druga posesją po lewej stronie nr 16 skręcamy w lewo 

za ogrodzeniem w ścieżkę gruntową, która prowadzi w 

dół wzdłuż ogrodzenia pomiędzy dwiema pose-
sjami.(może być ślisko) Na dole ścieżka jeszcze się 

zwęża. Po 20m dochodzimy do rowu, przez który prze-

chodzimy ostrożnie wchodząc na niego w lewo ze 

ścieżki. 

29. Idziemy prosto i po 30m dochodzimy do skrzyżowania, 

na którym skręcamy w lewo w ulicę Lipniak. Idziemy 
lewą stroną ulicy Lipniak. Po ok. 700m ulica lekko 

skręca w lewo. Za zakrętem po prawej stronie mijamy 

mały budynek rozdzielni elektrycznej. Następnie ulica 

skręca lekko w prawo i ponownie lekko w lewo. 

30. Po ok. 120m dochodzimy do skrzyżowania z ulicą od-
chodząca w lewo. Na skrzyżowaniu po prawej stro-nie 

stoi krzyż. 

IV Stacja przy krzyżu 8 km 

31. Idziemy dalej prosto ulica, która łukiem skręca w 

prawo. Za łukiem po ok. 150m dochodzimy do rozwidle-

nia. Prosto pod górę prowadzi droga asfaltowa zaś w 

skos w prawo droga żwirowa, idziemy w prawo. 

32. Idziemy prosto drogą żwirową, która po ok. 150m 
skręca w prawo i za zabudowaniami przechodzi w drogę 

gruntowa, która prowadzi przez wąwóz i zaczyna piąć 

się pod górę. Na górze dochodzimy do zabudowań i drogi 

asfaltowej 
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33. Następnie dochodzimy do skrzyżowania z drogą odcho-
dzącą w lewo i skręcamy w lewo. Po ok 250m docho-

dzimy do skrzyżowania, droga asfaltowa skręca w lewo 

zaś na wprost prowadzi droga gruntowa pomiędzy po-

sesjami. Idziemy drogą gruntową prosto.  

34. !Po ok 700m po lewej stronie mamy hałdę ziemi, skrę-

camy w prawo w drogę gruntową, która prowadzi przez 
pole przy miedzy w kierunku zabudowań. 

35. !Po ok 200m dochodzimy do zabudowań i skręcamy 

w lewo przed budynkami, a następnie po minięciu bu-

dynku gospodarczego w prawo a następnie w lewo i w 

prawo idąc wzdłuż drogi. 
36. Po 130m na końcu drogi dochodzimy do drogi asfalto-

wej, ostrożnie przechodzimy na drugą stronę jezdni i 

skręcamy w lewo (po prawej wiata przestanku z napi-

sem Dąbrowica). 

37. Po ok. 450m mijamy krzyż, idziemy dalej prosto. Po na-

stępnych 300m dochodzimy do skrzyżowania, droga od-
chodzi w lewo w kierunku Konopnicy. My idziemy dalej 

prosto chodnikiem wzdłuż drogi. 

38. Po ok 130m mijamy odchodząca w prawo drogę asfal-

tową, a następnie po ok 50m przestanek z wiatą i napi-

sem Uniszowice. Za przystankiem kończy się chodnik, 
przechodzimy ostrożnie na lewą stronę drogi i idziemy 

poboczem wzdłuż drogi. 

39. Po ok 800m dochodzimy do wiaduktu nad obwodnicą, 

idziemy wiaduktem.  

40. Po ok 200m dochodzimy do skrzyżowania ze znakiem 

stop. Ostrożnie przechodzimy przez skrzyżowanie na 
wprost i idziemy dalej prosto lewą stroną drogi (traktu 

kazimierskiego). Po następnych 300m dochodzimy do 

kapliczki z Chrystusem frasobliwym, która znajduje się 

po prawej stronie drogi. 

V Stacja przy kapliczce (12,8km) 

41. Idziemy dalej prosto lewa stroną drogi asfaltowej. Po ok 

2 km dochodzimy do skrzyżowania. Po prawej stronie 
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na rogu krzyż. Przechodzimy na drugą stronę drogi w 
kierunku krzyża a następnie ostrożnie przechodzimy na 

drugą stronę ulicy i skręcamy w prawo. 

42. Idziemy lewą stroną jezdni i ! po ok 200m za trzecią 

(ostatnią) posesją po prawej stronie z dużym domem i 

ogrodzeniem z murowanych słupków i metalowych 

przęseł skręcamy w prawo w gruntową drogę (ostrożnie 
przechodząc przez jezdnię). Idziemy wzdłuż drogi mając 

po prawej ogrodzenie posesji (za ogrodzeniem szpaler 

tui) zaś po lewej pole.  

43. Po 200m kończy się po prawej ogrodzenie zaś po lewej 

zaczyna się las. Droga schodzi w dół. Po ok 300m do-
chodzimy do skrzyżowania. W prawo odchodzi droga as-

faltowa. Za skrzyżowaniem po prawej stronie zabudo-

wania, idziemy dalej prosto droga gruntową. 

44. Po 400m po prawej mijamy grodzisko. Idziemy dalej 

prosto droga gruntową. Po 150m przechodzimy mostem 

nad rzeczka Łazęga. Po obu stronach widać stawy. 
45. Po ok 60m droga skręca w prawo. Po 100m dochodzimy 

do budynku i obchodzimy go mając budynek po lewej 

stronie. Wchodzimy na plac przed remizą OSP w Moty-

czu i skręcamy w lewo, po prawej stronie placu ka-

pliczka z figurą św. Floriana. Przechodzimy przez plac i 
dochodzimy do drogi asfaltowej. Skręcamy lekko w lewo 

i idziemy lewą stroną drogi. 

46. Po 350m po prawej stronie drogi na skarpie widać drew-

niany dom. W lewo pod skosem odchodzi droga wysy-

pana kamieniami. Skręcamy w lewo, w oddali widać za-

budowania. Idziemy drogą, która pnie się lekko pod 
górę. Po ok 100m droga skręca lekko w prawo, mijamy 

po lewej zabudowania. 

47. Idziemy prosto droga gruntową, po prawej rośnie szpa-

ler świerków. Po ok 500m na końcu drogi gruntowej 

skręcamy w prawo i przechodzimy na drugą stronę 
drogi. Po prawej mijamy amfiteatr i Dom Kultury w Mo-

tyczu zaś po lewej przestanek autobusowy. 
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48. Na końcu drogi, na wprost widać szkołę. Skręcamy 
w lewo i przechodzimy na drugą stronę drogi. Idziemy 

chodnikiem wzdłuż drogi. Po 800m po prawej parking a 

za parkingiem kościół pw. MB Anielskiej w Motyczu. 

VI stacja przy kościele (17,2 km) 

49. Idziemy dalej chodnikiem po prawej stronie drogi. Po 

prawej stronie mijamy cmentarz. Po ok 150m od ko-

ścioła mijamy główną bramę cmentarza (na cmentarzu 

na końcu głównej alejki stoi WC). 
50. Po następnych 150m dochodzimy do strzeżonego prze-

jazdu kolejowego. Kończy się chodnik, ostrożnie prze-

chodzimy na druga stronę drogi a następnie przez tory. 

Idziemy dalej prosto lewa stroną drogi asfaltowej. Za 

przejazdem mijamy drogi odchodzące w lewo i w prawo, 
idziemy prosto. 

51. Po 700m dochodzimy do skrzyżowania z drogą odcho-

dzącą w lewo. Idziemy prosto, za skrzyżowaniem po le-

wej mijamy krzyż. Droga lekko skręca w prawo, a po 

200m w lewo. Wchodzimy do wsi Sporniak, idziemy da-

lej lewa stroną drogi. 
52. Po ok. 750m mijamy drogę odchodząca w prawo. Przy 

skrzyżowaniu po prawej widać krzyż. Po ok 400m po le-

wej mijamy pętle autobusową, na końcu drogi skręcamy 

w prawo.  

53. Po ok 200m dochodzimy do skrzyżowania. Po prawej 
stronie widać kapliczkę. Skręcamy w lewo. Po 100m mi-

jamy drogę odchodzącą w prawo. Idziemy prosto, prze-

chodząc obok zabudowań. Kończy się droga asfaltowa i 

zaczyna gruntowa. Idziemy prosto droga gruntową.  

54. Po ok 300m z lewej dochodzi droga gruntowa, idziemy 

dalej prosto. Po ok 150m w prawo odchodzi droga w kie-
runku zabudowań, idziemy dalej prosto drogą gruntowa 

pomiędzy polami. 

55. Po ok. 170m mijamy po lewej ogrodzoną działkę, po 

60m kończy się ogrodzenie. Idziemy dalej prosto droga 
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gruntową. !Po 80m odchodzi droga gruntowa w prawo, 
na wprost droga prowadzi w kierunku lasu (w czasie 

EDK 25 marca mogą być widoczne tam światła pątni-

ków zmierzających trasa św. Jana Pawła II). My skrę-

camy w prawo w kierunku zabudowań wsi Saganów.!  

56. Po 300m po lewej widać zabudowania wsi, idziemy dalej 

prosto i po następnych 300 m dochodzimy do skrzyżo-

wania. Na skrzyżowaniu po lewej stronie kapliczka. 

VII stacja przy kapliczce 21,3 km 

57. Skręcamy w lewo w drogę utwardzoną. Idziemy przez 

wieś lewą strona drogi. Po 600m na końcu drogi docho-

dzimy do lasu i skręcamy w prawo w drogę gruntową. 

Po 120m na końcu lasu skręcamy w lewo i idziemy 

droga  gruntową skrajem lasu, mając las po lewej stro-
nie. 

58. Po 800m kończy się las, idziemy dalej prosto drogą 

gruntową. Po ok. 600m dochodzimy do skrzyżowania z 

drogą asfaltową. Przy skrzyżowaniu krzyż. Idziemy dalej 

prosto. Po następnych 600m na końcu drogi skręcamy 

w prawo. 
59. Idziemy prosto droga gruntową, po ok. 800m docho-

dzimy do skrzyżowania. W prawo odchodzi droga asfal-

towa. Przy skrzyżowaniu po prawej krzyż.  

60. Idziemy dalej prosto, po 250m dochodzimy do cmenta-

rza, który znajduje się po lewej stronie. 

VIII stacja przy cmentarzu 25,2 km 

61. Idziemy dalej prosto, !po ok 100m za cmentarzem skrę-

camy w lewo w drogę gruntową. Idziemy prosto droga 

przez pola i po ok 1,3 km dochodzimy do drogi asfalto-

wej. Przechodzimy ostrożnie na drugą stronę i skrę-

camy w prawo. 
62. Idziemy lewą strona dogi asfaltowej. Po ok 200m mijamy 

po lewej stronie przystanek autobusowy. Idziemy dalej 

prosto. Po ok 50m, po prawej przestanek autobusowy 
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(sam znak bez wiaty), a po lewej droga w kierunku za-
budowań.  

63. !Skręcamy w lewo w kierunku posesji nr 8.  Po dojściu 

do zabudowań skręcamy w prawo i po minięciu bu-

dynku gospodarczego w lewo i idziemy droga gruntową 

mając budynek po lewej. Po ok 30m na końcu budynku 

skręcamy w prawo w skos drogą gruntowa przez pole, 
idziemy w kierunku końca ogrodzenia sąsiedniej pose-

sji, Po ok 50m dochodzimy do ogrodzenia i skręcamy w 

lewo droga gruntową. 

64. Idziemy drogą przez pola. Po ok 200m, na końcu drogi 

skręcamy w prawo w drogę gruntową. !Po ok 60m skrę-
camy w lewo w drogę gruntową. (prosto również prowa-

dzi droga gruntowa).  

65. Po ok 500m mijamy po lewej ogrodzony duży budynek 

gospodarczy i za budynkiem dochodzimy do skrzyżowa-

nia z drogą asfaltową (droga idzie w lewo i prosto). 

Idziemy prosto lewa strona drogi asfaltowej. Po 200m 
dochodzimy do zabudowań. Idziemy przez wieś Toma-

szówka. 

66. Po ok 1,2 km na końcu drogi skręcamy w prawo w as-

faltową drogę 827, ostrożnie przechodzimy na drugą 

stronę. Idziemy lewą stroną drogi. Po ok. 100m docho-
dzimy do cmentarza, który znajduje się po prawej stro-

nie, po lewej parking. Za parkingiem na dole murowane 

WC. W lewo prowadzi brukowana alejka w kierunku ko-

ścioła pw. św. Teodora w Wojciechowie. 

IX stacja przy cmentarzu 29,2 km 

67. Idziemy dalej prosto lewą stroną drogi asfaltowej. Po ok 

350m dochodzimy do skrzyżowania  Po lewej stoi krzyż. 

Ostrożnie przechodzimy przez skrzyżowanie na drugą 
stronę i idziemy droga na wprost nadal lewą stroną. 

68. Po ok 650m dochodzimy do skrzyżowania z drogą grun-

tową, po lewej stronie krzyż. Idziemy dalej prosto lewą  

stroną drogi asfaltowej. Po ponad 300m dochodzimy do 
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skrzyżowania z drogą asfaltową odchodzącą w prawo. 
Za skrzyżowaniem po prawej krzyż. Idziemy prosto ma-

jąc krzyż po prawej. 

69. Po ok 60m droga skręca w prawo i schodzi w dół. Do-

chodzimy do mostu na rzece Bystrej. Przechodzimy 

przez most. Za mostem droga skręca w lewo i pnie się 

pod górę. Po 250m na końcu drogi skręcamy w lewo. 
Mijamy znak koniec drogi utwardzonej, wchodzimy na 

drogę gruntowo-szutrową. 

70. Po ok 100m dochodzimy do skrzyżowania z droga od-

chodząca w prawo. Przed skrzyżowaniem stoi krzyż. 

Idziemy prosto. Po ok 400m mijamy zabudowania, 
droga gruntowa schodzi w dół. 

71. Po ok 250m droga dochodzi do rzeki i skręca w prawo. 

Idziemy droga gruntową mając rzekę po lewej stronie, a 

po prawej las Górski. Po ok 300m dochodzimy do drogi 

asfaltowej i skręcamy w lewo i przechodzimy mostem 

przez rzekę. Po 90m po lewej stronie drogi samotne 
drzewo (brzoza). Na drzewie wisi duży krucyfiks. Z tyłu 

w oddali stoi stary młyn, będziemy wędrować szlakiem 

starych młynów nad rzeką Bystrą. 

X stacja przy drzewie z krucyfiksem 31,9 km 

72. W tym miejscu w prawo odchodzi droga gruntowa. Prze-
chodzimy ostrożnie na drugą stronę drogi asfaltowej i 

wchodzimy w drogę gruntową. Idziemy drogą gruntową 

mając rzekę po prawej stronie. 

73. Po ok 1,5 km dochodzimy do zabudowań i skrzyżowania 

z drogą utwardzoną. W lewo droga pnie się pod górę, w 

prawo prowadzi na most. My idziemy dalej prosto drogą 
gruntową.  

74. Po 170m na końcu drogi skręcamy w prawo w drogę as-

faltową i ostrożnie przechodzimy na druga stronę. 

Idziemy lewą stroną drogi. Po ok 250m przechodzimy 

mostem przez rzekę. 
75. Po ok 170m dochodzimy do lasu, w lewo odchodzi droga 

gruntowa, idziemy dalej drogą asfaltowa. Po 100m 
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następna droga gruntowa w lewo prowadzi do lasu. Przy 
drodze żółta tablica z zakazem wyrzucania śmieci. Skrę-

camy w lewo do lasu. 

76. Po ok 80 m dochodzimy do pierwszego  rozwidlenia, 

trzymamy się głównej drogi (lekko w prawo). Po ok. 70 

m droga skręca w lewo. Po ok 650m dochodzimy do 

skrzyżowania dróg leśnych, idziemy prosto. Po ok 130m 
rozwidlenie dróg, w prawo odchodzi bardziej widoczna 

droga, my idziemy w lewą odnogę. Po ok. 90m docho-

dzimy do kolejnego skrzyżowania dróg leśnych, idziemy 

prosto, droga zaczyna lekko skręcać w prawo. 

77. Po następnych 150m dochodzimy do kolejnej krzy-
żówki, idziemy nadal prosto. Po ok 140m odchodzi 

droga w prawo, idziemy nadal prosto, po następnych 

50m mijamy kolejną krzyżówkę idąc drogą prosto, i po 

kolejnych 60m przechodzimy prosto przez kolejną krzy-

żówkę. 

78. Po kolejnych 50m dochodzimy do następnej krzyżówki, 
drogi odchodzą w prawo i w lewo, my idziemy w lekki 

skos na prawo, idziemy dalej prosto. 

79. Po ok 400m wychodzimy na skraj lasu i skręcamy 

w drogę gruntową w lewo i idziemy skrajem lasu. Po na-

stępnych 200m kończy się las. 

XI stacja na skraju lasu bez symboli religijnych  36 km 

80. Idziemy dalej drogą gruntowa prosto przez pola. Po ok 

350 mijamy drogę gruntową, która odchodzi w prawo, 

za drogą kępa drzew. Idziemy nadal prosto przez pola. 

81. Po 350m mijamy kolejną drogę gruntową odchodzącą w 

prawo, idziemy dalej prosto, droga zaczyna lekko skrę-
cać w lewo. Po następnych 350m dochodzimy do lasu, 

idziemy dalej prosto mając las po prawej stronie. 

82. Po ok 120m droga skręca w prawo do lasu, idziemy 

drogą przez las. Po ok 200m droga skręca w lewo i po 

ok 50m wychodzi na skraj lasu. Na drzewie po lewej na-
malowany znak czerwonego szlaku konnego (czerwone 

koło na białym kwadracie). Idziemy dalej drogą mając 
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las po lewej stronie. Po ok 350m droga skręcą w lewo 
nadal skrajem lasu by po 30m skręcić w prawo.  

83. Po ok 25m dochodzimy do krzyżówki, w lewo droga do 

lasu, w prawo droga w pola. Na drzewie po lewej kolejny 

znak czerwonego szlaku konnego. Nadal idziemy wzdłuż 

lasu mając go po lewej stronie. 

84. Po ok 300m na końcu drogi po lewej kończy się las, zaś 
po prawej kępa drzew, na jednym, z nich znaki czerwo-

nego szlaku konnego (czerwone strzałki na białym tle). 

Skręcamy w prawo za kępą drzew. 

85. Idziemy prosto drogą gruntową przez pola, po ok 250m 

mijamy po lewej plantację chmielu. Idziemy dalej pro-
sto. 

86. Po ok 1 km dochodzimy do skrzyżowania z drogą grun-

tową i skręcamy w lewo. Po 300m dochodzimy do zaro-

śli. Po prawej stronie na skraju lasu stoi ambona, po 

lewej mijamy kolejną plantację chmielu. Po ok 250m do-

chodzimy do rozstaju dróg. Po lewej krzyż wśród kilku 

wysokich iglaków. 

XII stacja przy krzyżu 40,3 km 

87. Mając krzyż po lewej stronie dochodzimy do skrzyżowa-

nia. Idziemy dalej prosto. 

88. Po ok 300m droga zakręca w prawo. Po następnych 

500m łączą się dwie drogi, z lewej od tyłu dochodzi 

droga gruntowa. Idziemy dalej prosto. Po ok 100m mi-
jamy plantację krzewów po prawej i po lewej stronie 

drogi. Idziemy dalej prosto. 

89. Po ok. 100m mijamy dochodzącą od prawej kolejną 

drogę gruntową, droga skręca lekko w lewo. Po ok 50m 

wchodzimy na drogę asfaltową i po 150m dochodzimy 

do skrzyżowania. Przy skrzyżowaniu krzyż. Skręcamy 
ostro w lewo w drogę wyłożona płytami betonowymi. 

Idziemy mając po prawej plantację krzewów. 

90. !Po ok. 250m kończy się droga betonowa oraz plantacja 

krzewów. Skręcamy w prawo i idziemy mając plantację 



 

Trasa czerwona Strona 17 z 18 

krzewów po prawej stronie. Przez ok 1 km idziemy droga 
przez pola mijając także plantacje krzewów. 

91. Dochodzimy do lasu  po prawej stronie, droga zaczyna 

schodzić w dół, zaś po ok 130m zaczyna ostro schodzić 

w dół. Po 100m, po prawej stronie mijamy strzelnicę, po 

50m dochodzimy do drogi asfaltowej.  

92. Ostrożnie przechodzimy na drugą stronę i skręcamy w 
prawo. Idziemy prosto lewa stroną drogi asfaltowej. Po 

ok 200m dochodzimy do przejazdu kolejki wąskotoro-

wej. 

93. Po ok 200m po prawej stronie drogi pojawiają się znaki 

ostrzegające o zbliżającym się przejeździe kolejowym. 
94. Dochodzimy do niestrzeżonego przejazdu kolejowego 

wąskotorówki nadwiślańskiej. Idziemy dalej wzdłuż 

drogi asfaltowej. 

95. Po ok 150m na wysokości ostrzegawczego znaku drogo-

wego „Uwaga skrzyżowanie”  skręcamy w lewo 

w ścieżkę  gruntową. Po lewej stronie tablica drewniana 
z napisem „Cudowny zakątek”. Dalej mijamy po lewej 

studnię zakrytą drewnianym daszkiem. 

96. Ścieżka wiedzie obok małego metalowego pawilonu. Po 

lewej stronie garb. 

97. W oddali widać światła kapliczki MB w Kęble. Po ok 

200m dochodzimy do kapliczki.  

Stacja XIII przy kapliczce MB 43,7 km 

98. Po odejściu od kapliczki kierujemy się w prawo w drogę 

asfaltową. Po 200m dochodzimy do skrzyżowania, na 

wprost krzyż. Skręcamy w lewo. 

99. Idziemy droga asfaltową. Dochodzimy do tablicy Wąwol-

nica. 

100. Idziemy ulicą Kębelską. Po lewej w oddali widać świa-
tełka na cmentarzu. 

101. Dochodzimy do skrzyżowania, w lewo ulica Mareczki. 

My idziemy dalej ul. Kębelską lekko w prawo. Przecho-

dzimy na lewą stronę jezdni.  Idziemy chodnikiem. 
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102. Dochodzimy do kolejnego skrzyżowania i skręcamy 
w lewo. Idziemy prosto mijając kolejną drogę odbijającą 

w prawo. 

103. Ulicą Dulęby dochodzimy do skrzyżowania z ulicą Lu-

belską. Na skrzyżowaniu na wysepce kapliczka muro-

wana. Kapliczkę mamy po prawej ręce. 

104. Przechodzimy ostrożnie na wprost przez ul. Lubelską 
i wchodzimy w ulicę Zamkową. Przed nami Sanktua-

rium Matki Bożej Kębelskiej. Wchodzimy po schodach, 

przechodzimy przez bramę i przed kościołem skręcamy 

w prawo do kaplicy MB Kębelskiej. 

Stacja XIV Kaplica Matki Bożej w Sanktuarium  

  45,7 km 


