Ekstremalna Droga Krzyżowa
„Przemienienia Pańskiego”
Turek – Galew

Przebieg trasy

Turek - Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa → Grabieniec →
Babiak → Grzymiszew → Ruda → Władysławów → Russocice →
Mariantów → Małoszyna → Galew - Sanktuarium Przemienienia
Pańskiego

Całkowita długość [km]

41,2 km

Suma podejść [m]

300 m

Ostatnia aktualizacja

26.02.2018

!

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 osobom 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 tej reguły.

W razie niebezpiecznej sytuacji na trasie…
Ze względu na przebieg trasy 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 lub inną sytuację, w której ktoś potrzebuje 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.
 Oznaczenia odległości w poniższym opisie podane w kilometrach i metrach zostały określone na
podstawie mapy. Odczyty z mobilnych urządzeń GPS mogą różnić się od tych podanych poniżej.
 Wszystkie drogi, także gruntowe i leśne, po których prowadzi EDK dopuszczają ruch samochodów.
Dlatego też zawsze należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa poruszania się po
drogach.
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Turek – kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa (0,0 km EDK)
Galew – Sanktuarium Przemienienia Pańskiego (41,2 km EDK)
Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku
Turek, plac Sienkiewicza 4
1. Wychodzimy głównym wejściem z kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
i kierujemy się w prawo ku rynkowi (Plac Wojska Polskiego).
2. Przechodzimy przejściem dla pieszych przez ulicę i idąc obok „Ławeczki Mehoffera”,
dochodzimy do rynku (Plac Wojska Polskiego).
3. Przechodzimy pod arkadami hotelu i idziemy chodnikiem, mijając po lewej stronie sklepy.
4. Dochodzimy do końca rynku, skręcamy w prawo i kierujemy się ku ratuszowi
miejskiemu (Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera).
5. Dochodzimy na wysokość ratusza, gdzie rozpoczyna się ulica 3-Maja.
6. Dalej będziemy podążać prosto przez ok. 2,7 kilometra, chodnikiem po lewej stronie,
mijając po drodze dwa skrzyżowania z sygnalizacją świetlną. Za pierwszymi światłami ulica
zmienia nazwę na Chopina.
7. Dochodzimy do końca ulicy Chopina, gdzie kończy się chodnik i zaczyna las. Skręcamy
w lewo w ulicę Jacka Kaczmarskiego (droga gruntowa).

!

Uwaga ! Ulica jest nieoświetlona. Trwają tam roboty drogowe !

8. Ulicą Kaczmarskiego idziemy ok. 300 metrów. Wówczas po lewej stronie, za metalowym
płotkiem dostrzeżemy krzyż na dawnym Cmentarzu Cholerycznym –
I Stacji Ekstremalnej Drogi Krzyżowej.

† I Stacja Ekstremalnej Drogi Krzyżowej - krzyż na dawnym Cmentarzu
Cholerycznym, ul. Jacka Kaczmarskiego w Turku, [km ̴ 3,3 EDK]
9. Wychodząc z dawnego Cmentarza Cholerycznego kierujemy się w lewo, idąc dalej ulicą
Jacka Kaczmarskiego.
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! Uwaga. Zmiana kierunku drogi.
10. Po przejściu ulicą Kaczmarskiego kolejnych 300 metrów, dochodzimy do skrzyżowania
dróg gruntowych. Widoczna jest idąca z lewej ulica gruntowa Zdrojki Lewe, przed nami
pierwsze domy wsi Grabieniec, tu skręcamy w prawo w drogę prowadzącą w głąb lasu.
[km ̴ 3,6 EDK]
11. Drogą leśną idziemy prosto ok. 1.300 metrów. Pod koniec tego odcinka pojawiają się
pojedyncze domy wsi Grabieniec. Droga kończy się skrzyżowaniem z drogą asfaltową.
Tuż przed skrzyżowaniem dostrzeżemy po prawej stronie drogi krzyż. Jest to II Stacja
Ekstremalnej Drogi Krzyżowej.

† II Stacja Ekstremalnej Drogi Krzyżowej, krzyż przy skrzyżowaniu dróg
na Grabieńcu, [km ̴ 5,0 EDK]
12. Sprzed II Stacji Drogi Krzyżowej na Grabieńcu idziemy dalej drogą asfaltową biegnącą
prosto.
13. Drogą tą idziemy przez pozostałą część wsi Grabieniec. Kończy się nawierzchnia asfaltowa,
dalej iść będziemy drogami gruntowymi. Na końcu wsi główna droga gruntowa skręca
nieco w prawo i tą drogą dalej idziemy, trzymając się betonowego ogrodzenie po prawej
stronie.
14. Idziemy prosto drogą gruntową, którą przejść powinniśmy około 2,5 kilometra do
następnej Stacji Drogi Krzyżowej.
15. Po przejściu ok. 800 metrów, dochodzimy do skrzyżowania dróg leśnych, idziemy drogą
prowadzącą prosto.
16. Po przejściu kolejnego odcinka o długości ok. 1.500 metrów, docieramy do dużego
skrzyżowania dróg leśnych, gdzie na drzewie, po lewej stronie znajduje się leśna
kapliczka i krzyż, miejsce usytuowania III Stacji Ekstremalnej Drogi Krzyżowej.

† III Stacja Ekstremalnej Drogi Krzyżowej, kapliczka leśna i krzyż na
skrzyżowaniu dróg leśnych Ruda/Małoszyna, [km ̴ 7,9 EDK]
17. Aby dojść do IV Stacji Drogi Krzyżowej - z drogi, którą dochodziliśmy do skrzyżowania
dróg leśnych, skręcamy w lewo w drogę leśną prowadzącą do Babiaka i Grzymiszewa.
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18. Idziemy leśną drogą gruntową, dość wąską, biegnącą później krótkim, płytkim wąwozem. Tą
drogą będziemy się poruszali cały czas prosto przez blisko 3,6 kilometra.
19. Idąc prosto, przekraczamy szeroką, szutrową drogę leśną. (ok. 9,8 km EDK)
20. Pojedyncze domy wsi Babiak, do której zmierzamy, rozpoczynają się jeszcze w lesie, bardziej
zwarta zabudowa wsi pojawi się, gdy droga wyjdzie już z lasu.
21. Kiedy docieramy drogą gruntową do skrzyżowania z lokalną drogą asfaltową w Babiaku,
po lewej stronie przed skrzyżowaniem zauważamy kapliczkę, jest to IV Stacja
Ekstremalnej Drogi Krzyżowej.

† IV Stacja Ekstremalnej Drogi Krzyżowej, kapliczka przed
skrzyżowaniem dróg w Babiaku , [km ̴ 11,5 EDK]
22. Od IV Stacji Drogi Krzyżowej podążamy prosto, asfaltową drogą w kierunku Grzymiszewa,
od którego dzieli nas ok. 800 metrów.
! Uwaga. Po przejściu tego odcinka staniemy przed skrzyżowaniem drogi lokalnej, którą
idziemy z bardzo ruchliwą i niebezpieczną dla pieszych drogą krajową, którą będziemy iść dalej.
Poruszamy się wyłącznie chodnikami, a stronę ulicy zmieniamy na przejściu dla pieszych.

23. Dochodzimy do skrzyżowania drogi lokalnej z drogą krajową. Wchodzimy na chodnik
po prawej stronie drogi krajowej i idziemy nim w prawo do centrum Grzymiszewa.
24. Idąc prawym chodnikiem przy drodze krajowej dochodzimy do przejścia dla pieszych,
nieco z tyłu po przeciwnej stronie ulicy pozostawiając park i znajdujący się za nim widoczny
już kościół. Przechodzimy przez przejście dla pieszych na przeciwną stronę jezdni
i przez park zmierzamy do kościoła, gdzie przy krzyżu misyjnym umiejscowiona jest
V Stacja Ekstremalnej Drogi Krzyżowej.

†

V Stacja Ekstremalnej Drogi Krzyżowej, krzyż misyjny obok kościoła
pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Grzymiszewie,
[km ̴ 12,9 EDK]

25. Z kościoła w Grzymiszewie, ponownie przechodząc przez park, wracamy na przejście dla
pieszych przy drodze krajowej i przechodzimy je, kierując się następnie w lewo.
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26. Idziemy chodnikiem po prawej stronie aż do kolejnego skrzyżowania drogi krajowej
z drogą lokalną, na którym skręcamy w prawo w drogę lokalną i bardzo ostrożnie
przechodzimy na drugą stronę ulicy, tam odnajdujemy chodnik, którym idziemy dalej
prosto (na drogowskazie: Chylin 9).
27. Najpierw chodnikiem, później poboczem asfaltowej drogi lokalnej idziemy ok. 400
metrów, aż do skrzyżowania tej drogi z drogą polną. Nieco za tym skrzyżowaniem stoi
krzyż. Skręcamy w lewo w drogę polną.
28. Drogą polną, która po kilkuset metrach stanie się drogą leśną, idziemy prosto ok. 1.500
metrów. Dochodzimy do skrzyżowania dróg leśnych (pierwszej dużej drogi leśnej
odchodzącej w prawo), w którą skręcamy. Na drodze, w którą skręcamy po prawej
stronie znak: „zakaz ruchu”.
29. Tą drogą leśną będziemy się poruszać cały czas prosto na długości około 1,7 kilometra,
mijając po drodze małe i większe leśne skrzyżowania i drogi odchodzące to na jedną, to na
drugą stronę. Idziemy prosto.

! Uwaga. Następuje kilka zmian kierunków. Łatwo pomylić drogę.
30. Końcem tego odcinka leśnej drogi (po przejściu ok. 1.700 metrów) jest skrzyżowanie
dróg leśnych na kilometrze ok. 16,8 km EDK, (po lewej stronie za tym skrzyżowaniem
znajduje się duży rozłożysty dąb). Tu musimy skręcić w pierwszą drogę w prawo
(w prawo po skosie), aby po przejściu ok. 150 metrów dotrzeć do skrzyżowania z drogą
asfaltową i znaleźć się dokładnie na wprost kolejnej leśnej drogi.
31. Po ostrożnym i bezpiecznym przejściu przez drogę asfaltową znajdziemy się na kolejnej,
idącej w głąb lasu drodze leśnej. Na początku tej drogi po prawej stronie znak: „zakaz
ruchu”. Tym odcinkiem leśnej drogi będziemy iść prosto ok. 700 metrów.
32. Po przejściu ok. 700 metrów, na drugim leśnym skrzyżowaniu, gdy po prawej stronie
mamy obszerny wyrąb (brak lasu), przy końcu tego wyrębu skręcamy w lewo. (ok. 17,7
km EDK).
33. Miejsce, w którym skręcamy w lewo jest ważne, gdyż na drodze leśnej, w którą skręcimy,
ok. 100 metrów od skrzyżowania znajduje się po prawej stronie leśna kapliczka
umiejscowiona na drzewie. Jest to VI Stacja Ekstremalnej Drogi Krzyżowej.

†

VI Stacja Ekstremalnej Drogi Krzyżowej, kapliczka na drzewie w lesie,
[km ̴ 17,8 EDK]
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34. Drogą leśną, przy której znajduje się VI Stacja Drogi Krzyżowej podążamy dalej prosto.
Mamy nią do przebycia ok. 1,8 kilometra w bardzo różnych warunkach terenowych.
35. Idąc nią miniemy kilka leśnych skrzyżowań, ale idziemy nią niezmiennie prosto.
36. Po przejściu ok. 1.200 metrów teren dookoła wyraźnie się obniża i wychodzimy na
podmokłą, zarośniętą łąkę. Drogą idziemy w dalszym ciągu prosto, po kolejnych 500
metrach docierając do wsi Ruda.
37. Droga, którą idziemy prowadzi pomiędzy płoty dwóch sąsiadujących gospodarstw. Po ich
minięciu wychodzimy centralnie na plac przed remizą OSP, na którym stoi krzyż. Jest to
nasza VII Stacja Ekstremalnej Drogi Krzyżowej.

†

VII Stacja Ekstremalnej Drogi Krzyżowej, krzyż na placu przed remizą
OSP w Rudzie, [km ̴ 19,5 EDK]

38. Sprzed VII Stacji Drogi Krzyżowej wyruszamy polną, gruntową drogą, która rozpoczyna
się po lewej stronie remizy OSP (między remizą a kapliczką).
39. Polną drogą gruntową idziemy prosto ok. 500 metrów, pozostawiając po lewej stronie
najpierw zabudowania wsi, potem tartak, mały zagajnik brzozowy i pole.
40. Docieramy do granicy lasu, rozpoczynającego się za polem po lewej stronie. Jest to
miejsce skrzyżowania dróg gruntowych i leśnych miejsce, w którym skręcamy w prawo
w drogę leśną.
41. Tą drogą leśną będziemy iść cały czas prosto przez około 1,6 kilometra.
42. Drogą leśną docieramy do skrzyżowania z szeroką, szutrową drogą leśną, zbudowaną
w celach p. pożarowych. Tutaj skręcamy w lewo w drogę szutrową.
43. Drogą szutrową, w którą skręciliśmy, idziemy prosto ok. 800 metrów. Dalej na obszernym
skrzyżowaniu dróg leśnych, przy którym stoi kamień z tablicą poświęconą św.
Hubertowi na drzewie wisi leśna kapliczka, jest to VIII Stacja Ekstremalnej Drogi
Krzyżowej.

† VIII Stacja Ekstremalnej Drogi Krzyżowej, kapliczka na skrzyżowaniu
leśnych dróg przy tablicy św. Huberta, [km ̴ 22,4 EDK]
Ekstremalna Droga Krzyżowa
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44. Z drogi szutrowej, która prowadziła nas do VIII Stacji Drogi Krzyżowej na skrzyżowaniu
skręcamy w prawo.
45. Rozpoczyna się odcinek drogi wiodący najpierw lasem, na końcu dziko zalesionymi polami
o długości około 2,6 kilometra. Drogą tą idziemy prosto. Nie zbaczamy z niej w bardziej
„wyjeżdżone” drogi boczne.
46. Droga kończy się, gdy wychodzi już z lasu i wiedzie wśród pól zarośniętych rzadko
samosiejkami sosen. Dochodzi do poprzecznej drogi gruntowej. Możemy iść dalej w lewo
lub prawo. Skręcamy w prawo.
47. Idąc tą drogą po ok. 300 metrach dochodzimy do pierwszych domów Władysławowa.
Wchodzimy do miejscowości ulicą Papieską, kierując się prosto w stronę centrum.
48. Ulicą Papieską dochodzimy do skrzyżowania z ulicą Kaliską (po lewej stronie kapliczka)
i skręcamy w prawo.
49. Ulicą Kaliską, idąc prawym chodnikiem ok. 600 metrów prosto, docieramy do Rynku.
Na początku Rynku przejściem dla pieszych przechodzimy do parku zajmującego centrum
Rynku.

! Uwaga. Na początku Rynku po lewej stronie znajduje się budynek byłego kościoła
ewangelickiego, będący dziś domem kultury.
50. Po zejściu z przejścia dla pieszych, kierujemy się w prawo skos przez uliczki parku, w
kierunku przeciwległego końca Rynku. Mijamy po drodze, zostawiając po prawej stronie:
remizę OSP, Urząd Gminy, Dom Katolicki.
51. Po około 300 metrach od parku, po lewej stronie Rynku dochodzimy do placu przed
kościołem pw. Św. Michała Archanioła w Russocicach (Władysławowie). Krzyż misyjny
stojący przed kościołem jest IX Stacją Ekstremalnej Drogi Krzyżowej.

IX Stacja Ekstremalnej Drogi Krzyżowej, krzyż misyjny przed
kościołem pw. Św. Michała Archanioła w Russocicach (Władysławowie)
[km ̴ 26,4 EDK]

†

52. Sprzed IX Stacji Drogi Krzyżowej wyruszamy w kierunku, z którego tutaj przybyliśmy.
Znajdując się na placu przed kościołem, kierujemy się w prawo.
Ekstremalna Droga Krzyżowa
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53. Dochodzimy do pierwszej ulicy Rynku (ok. 50 metrów) i skręcamy w nią w lewo .
54. Idziemy prawą stroną ulicy. Mijamy po lewej stronie budynek Urzędu Gminy. Idziemy do
końca ulicy (ok. 70 metrów) i skręcamy w prawo, aby dojść do przejścia dla pieszych.
55. Przechodzimy przejściem dla pieszych na drugą stronę ulicy (Rynek) i kierujemy się
w prawo, idziemy ok. 200 metrów do miejsca, gdzie z Rynku wychodzi ulica Senatorska
(na niektórych mapach ulica Łokietka).
56. Skręcamy w lewo w ulicę Senatorską (Łokietka), którą będziemy iść prosto, aż do samego
jej końca ok. 500 metrów.
57. Ulicą Senatorską, która za pierwszym skrzyżowaniem zmienia nazwę na Łokietka idziemy
dalej prosto. Dochodzimy do jej końca i skręcamy w prawo w ulicę Orlą, którą będziemy
iść ok. 150 metrów po jej lewej stronie.
58. Dochodzimy ulicą Orlą do jej pierwszego skrzyżowania z ulicą Jagiellońską. Po lewej
stronie ulicy Orlej, na kilkanaście metrów przed skrzyżowaniem z ulicą Jagiellońską, stoi
dom z numerem 21, za nim widoczna jest odchodzącą w lewo droga gruntowa. Skręcamy
w lewo w drogę gruntową.
59. Drogą gruntową będziemy iść aż do zabudowań wsi Mariantów przez ok. 700 metrów,
przekraczając po drodze dwa niewielkie strumyki.

! Uwaga. Następuje kilka zmian kierunków. Łatwo pomylić drogę.
60. Droga gruntowa po pierwszych 80 metrach za zabudowaniami Władysławowa skręca
w lewo, aby po 50 metrach ponownie skręcić w prawo i iść dalej prosto w kierunku
Mariantowa. Przekroczyliśmy pierwszy strumień.
61. Po kolejnych 150 metrach marszu drogą gruntową przekraczamy kolejny strumień. Tuż za
strumieniem (widoczna rura przepustu) skręcamy pod kątem prostym w lewo i idziemy
ok. 10 metrów w tę stronę. Następnie skręcamy ponownie pod kątem prostym w prawo
i po ok. 10 -15 metrach odnajdujemy drogę, która między polami prowadzi nas prosto
do Mariantowa.
62. Docieramy drogą gruntową, biegnącą na jej końcu między gospodarstwami, do zabudowań
wsi Mariantów. Droga gruntowa kończy się dochodząc do drogi asfaltowej. Tutaj skręcamy
w prawo w drogę asfaltową.
Ekstremalna Droga Krzyżowa
„Przemienienia Pańskiego”
Turek - Galew
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63. Idziemy drogą asfaltową, potem drogą gruntową ok. 900 metrów.
64. Droga zbliża się do lasu. Zaczyna prowadzić leśnymi zagajnikami. Nie skręcamy w
pomniejsze drogi polne skręcające w lewo. Dochodzimy do bardzo dobrze widocznego
skrzyżowania dróg polnych i leśnych, tu skręcamy w lewo.
65. Po przejściu ok. 100 metrów nową drogą gruntową ponownie wchodzimy w las. Tą leśną
drogą iść będziemy cały czas prosto przez ok. 2,5 kilometra, mijając po drodze kilka
skrzyżowań dróg leśnych.
66. Po przejściu ok. 1.200 metrów mijamy skrzyżowanie dróg leśnych, na którym idziemy
prosto (nie skręcając ani w pierwszą w prawo, ani pierwszą w lewo).

! Uwaga. Następuje zmiana kierunku. Łatwo pomylić drogę.
67. Po kolejnych 1.200 metrach na 31,6 km EDK dochodzimy do skrzyżowania dróg leśnych,
gdzie droga idąca prosto jest słabo widoczna. Widoczny i bardziej uczęszczany jest skręt
tej drogi w lewo. Skręcamy tutaj w lewo.

! Uwaga. Tuż przed skrzyżowaniem po prawej stronie stoi biało-czerwony słupek leśny
z oznaczeniem 2/80A (na kolejne słupki nie zwracamy uwagi).
68. Idziemy drogą leśną prosto przez ok. 550 metrów. Gdy kończy się las, stajemy na
skrzyżowaniu leśnych i polnych dróg. Wybieramy drogę w prawo i nią idziemy dalej.
69. Drogą polną idziemy prosto ok. 500 metrów. Gdy docieramy do jej końca, znajdujemy się
już we wsi Małoszyna, a naszą drogę polną przecina droga asfaltowa. Na skrzyżowaniu
tych dróg, po lewej stronie stoi krzyż, który jest X Stacją Ekstremalnej Drogi Krzyżowej.

†

X Stacja Ekstremalnej Drogi Krzyżowej, krzyż na skrzyżowaniu dróg
na końcu wsi Małoszyna, [km ̴ 32,8 EDK]

70. Z drogi gruntowej, którą przyszliśmy do XI Stacji Drogi Krzyżowej, kierujemy się drogą
asfaltową w lewo. Tą drogą będziemy iść prosto ok. 3,0 kilometrów.

! Uwaga. Wchodzimy na uczęszczaną, asfaltową drogę publiczną. Pamiętajmy o zasadach
bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych.

Ekstremalna Droga Krzyżowa
„Przemienienia Pańskiego”
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71. Po przejściu ok. 1.400 metrów, po lewej stronie znajdujemy budynek kaplicy wiejskiej
(była szkoła) i stojące nieco dalej: figurkę Matki Boskiej Fatimskiej i krzyż. Jest to
XI Stacja Ekstremalnej Drogi Krzyżowej.

†

XI Stacja Ekstremalnej Drogi Krzyżowej, krzyż obok kaplicy we wsi
Małoszyna, [km ̴ 34,2 EDK]

72. Idziemy dalej prosto asfaltową drogą przez Małoszynę. Do końca tej drogi mamy 1.600
metrów.
73. Po przejściu tego odcinka drogi zbliżamy się do skrzyżowania z ruchliwą nawet o tej
porze dnia drogą powiatową. Zachowujemy wyjątkową uwagę i ostrożność. Po prawej
stronie naszej drogi, tuż przed skrzyżowaniem widzimy krzyż. Jest to XII Stacja
Ekstremalnej Drogi Krzyżowej.

†

XII Stacja Ekstremalnej Drogi Krzyżowej, krzyż przy skrzyżowaniu dróg
lokalnych na początku wsi Małoszyna, [km ̴ 35,8 EDK]

74. Nasza droga prowadzi dalej prosto, przez drogę powiatową w drogę gruntową znajdującą
się na wprost.

! Uwaga. Przechodzimy na drugą stronę drogi powiatowej przejściem dla pieszych, które znajduje
się nieco po lewej stronie od skrzyżowania dróg. Dopiero po przeciwnej stronie możemy wrócić na
naszą drogę gruntową.

75. Drogą gruntową będziemy dalej iść prosto ok. 3,3 kilometra. Mijając po drodze liczne
żwirownie i pojedyncze domy. Prawie cała dalsza droga prowadzi przez las.
76. Po przejściu 700 metrów stajemy przed rozwidleniem dróg. Wybieramy drogę w prawo
skos.
77. Tuż przed końcem naszej leśnej drogi, przekraczamy idąc na wprost skrzyżowanie
z mocno zarysowaną leśną drogą . Ok. 100 metrów dalej rozpoczyna się droga
asfaltowa, w którą skręcamy w prawo. Jesteśmy w Galewie. Tu przechodzimy ostrożnie na
pobocze po lewej stronie drogi, którą będziemy iść dalej, zachowując dbałość o własne
bezpieczeństwo.
78. Drogą asfaltową, poboczem po lewej stronie drogi iść będziemy ok. 1.600 metrów.
Ekstremalna Droga Krzyżowa
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79. Po przejściu 700 metrów, po lewej stronie zauważymy kapliczkę z figurką Matki
Boskiej. Jest to XIII Stacja Ekstremalnej Drogi Krzyżowej.

! Uwaga. Zachowajmy wyjątkową ostrożność. Znajduje się ona w bezpośrednim
sąsiedztwie drogi.

† XIII Stacja Ekstremalnej Drogi Krzyżowej, kapliczka z figurą
Matki Boskiej przy drodze w Galewie, [km ̴ 39,8 EDK]
80. Za XIII Stacją Drogi Krzyżowej idziemy dalej prosto asfaltową drogą poboczem po lewej
stronie drogi. Mamy przed sobą jeszcze ok. 900 metrów do przejścia tą drogą.
81. Po przejściu tego odcinka drogi, choć droga asfaltowa nie kończy się, tuż za domem po lewej
stronie z numerem 21a skręcamy w prawą stronę w bardzo szeroką drogę gruntową,
znajdująca się przy murze cmentarza.
82. Przechodzimy tą drogą ok. 100 metrów, aby skręcić w lewo w ulicę prowadzącą do
Sanktuarium. Idziemy dalej wzdłuż muru cmentarza.
83. Idziemy chodnikiem prosto w stronę widocznego już Sanktuarium. Dochodzimy do
skrzyżowania z drogą wojewódzką. Przechodzimy na drugą jej stronę przejściem dla
pieszych ze światłami.
84. Stoimy przed bramą Sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Galewie. Przed kościołem
odnajdziemy pomnikową postać Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa na XIV Stacji
Drogi Krzyżowej. Jest to także XIV Stacja Ekstremalnej Drogi Krzyżowej.

XIV Stacja Ekstremalnej Drogi Krzyżowej
Pomnikowa postać Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa
Sanktuarium Przemienienia Pańskiego
w Galewie
[km ̴ 41,2 EDK]
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