Trasa im. Świętego Józefa
EDK Kalisz → Kotłów
Przebieg trasy

Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu → Kościelna Wieś → Biskupice →
→ Boczków → Gniazdów → Skalmierzyce → Śliwniki → Psary →
Rososzyca → Strzyżówek → Kościół Narodzenia NMP w Kotłowie

Całkowita długość [km]

42

Suma podejść [m]

172

Ostatnia aktualizacja

28 marca 2017

E-mail kontaktowy rejonu

puchluk@gmail.com

!

Miejsca, w których szczególnie należy uważać, aby nie zgubić wyznaczonej trasy, zostały w opisie

pogrubione. 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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Kalisz – Sanktuarium św. Józefa (0 km)
Kotłów – Kościół Narodzenia NMP (42 km)
1. Wyjdź z Sanktuarium św. Józefa i od razu skręć w prawo. Podążaj dalej tak, abyś pomnik
Papieża Jana Pawła II znajdujący się po drugiej stronie głównej ulicy miał po lewej stronie.
2. Kiedy miniesz fontannę po prawej stronie, przejdź na przeciwną stronę drogi, wzdłuż której
podążasz (przejście dla pieszych).
3. Idź w tym samym kierunku, Twój chodnik kończy się na ulicy, ale chwilę wcześniej po lewej
stronie znajduje się przejście przez kamienicę, którym dotrzesz do przejścia dla pieszych.
4. Przejdź na drugą stronę, znajdujesz się pod Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego.
† STACJA I – <Klasztor Jezuitów (0,35km)>
5. Obejdź klasztor tak, abyś miał go po lewej stronie (idź do ul. Stawiszyńskiej) i następnie tuż
przed mostem, a za parkingiem zejdź na ścieżkę, tak abyś rzekę miał po prawej stronie
(momentami droga będzie bardzo ekstremalna!!!).
* Możesz iść także ścieżką, tak abyś rzekę miał po swojej lewej stronie… wtedy droga będzie
mniej ekstremalna (cały czas pójdziesz utwardzoną ścieżką).
6. Idź tą drogą (wzdłuż Kanału Bernardyńskiego) aż do drogi przecinającej ścieżkę. Tam przejdź
po pasach i dalej kontynuuj marsz ścieżką, tak aby rzekę mieć po prawej stronie lub lewej (jeżeli
wybrałeś mniej ekstremalną wersję).
7. Gdy dojdziesz do wiaduktu, przejdź pod nim i idź dalej prosto (jeżeli idziesz mniej
ekstremalną trasą, gdy dojdziesz do wiaduktu przejdź przez most przecinając rzekę,
następnie przejdź pod wiaduktem i idź również dalej prosto). Droga, którą teraz pójdziesz
będzie asfaltowa (idziesz cały czas wzdłuż rzeki, którą masz po swojej prawej stronie).
8. Po około kilometrze dojdziesz do skrzyżowania z drogą w lewo. Skręć w tę drogę
(ul. Bażancia). Po lewej stronie tej drogi stoją domy jednorodzinne.
9. Gdy dojdziesz do pierwszego skrzyżowania, po prawej stronie będziesz widział zabudowania
Wyższego Seminarium Duchownego. Podejdź do pomnika św. Jana Pawła II, znajdującego się
przy wejściu do WSD Kalisz.
† STACJA II – <Pomnik św. Jana Pawła II przy WSD (3,70km)>
10. Idź dalej wzdłuż seminarium, Twoja droga zmieni się w polną i chwilę później zakręci
w prawo przed ogródkami działkowymi.
11. Idź dalej prosto, a chwile później po ok. 150 m, po lewej stronie odnajdziesz polną drogę, na
którą wejdź.
12. Droga po ok. kilometrze zakręci w lewo, a po następnych 150 m w prawo, ale nie przejmuj
się, bo droga jest tylko jedna. Podążaj wzdłuż rzeki.
13. Po 1,5 km znajdziesz się pod niewielką tamą, dzięki której przepraw się na drugi brzeg rzeki
Prosny.
14. Idź dalej polną drogą. Po prawej stronie rosną wierzby, po chwili wyjdziesz na asfaltową
drogę, gdzie rozpoczynają się domostwa.
15. Dojdziesz do rozstaju dróg, na środku stoi pojemnik na odzież używaną. Idź lewą odnogą,
pod górę.
16. Zobaczysz kościół na wzgórzu po lewej stronie, wespnij się po drugich schodach po lewej
stronie.

Trasa im. Świętego Józefa

EDK KALISZ - KOTŁÓW

Strona 3 z 6

† STACJA III – <Kościół p.w. św Wawrzyńca w Kościelnej Wsi (8,60km)>
17. Wróć na trasę i idź dalej drogą, aż do skrzyżowania z sygnalizacją świetlną.
18.Przejdź na drugą stronę ulicy (UWAGA!!! Droga krajowa nr 12, przechodzimy przez
pasy z sygnalizacją świetlną). Idź dalej prosto, tak abyś po lewej stronie miał boisko
sportowe.
19. Po 500 m miniesz zakręt w prawo na Kuchary i Borczysko. Nigdzie nie skręcaj, ruszaj dalej
prosto nowym chodnikiem (kierunek Górzno).
20. Po ok 1 km dotrzesz do wyróżniającego się przejścia dla pieszych, skręć w ulicę
w lewo (ul. W. Witosa) od razu za tym przejściem.
21. Idź kilometr prosto, tam gdzie główna droga zakręca w lewo, znajdziesz po prawej szeroki
żelazny krzyż.
† STACJA IV – <Krzyż przy ul. Witosa (11,55km)>
22. Nie skręcaj w lewo, tylko idź prosto, aby domostwo z białą balustradą przy schodach minąć
po prawej stronie. Za moment droga asfaltowa przejdzie w polną, czarną drogę.
23. Po chwili droga rozejdzie się w dwie strony, idź cały czas prosto przez ok. 1,5 km wśród pól.
24. Dojdziesz do prostopadłej, asfaltowej drogi. Przejdź na drugą stronę ulicy. Po prawej stronie
zauważysz białą figurę Jezusa.
† STACJA V – <Figura Jezusa w Biskupicach (13,65km)>
25. Ruszaj dalej prosto, tak abyś hale magazynowe miał tuż przy drodze, po lewej stronie. Skręć
w lewo w pierwszą napotkaną drogę. Przejdź 400m osiedlową drogą, aż dojdziesz do głównej
drogi.
26. Skręć w prawo, abyś po lewej minął opuszczony sklep. Idź cały czas prosto, mijając po
prawej stronie domostwa, a po lewej pola. Po 600 m wyjdziesz z terenu zabudowanego
i wejdziesz do Boczkowa.
27. Po kolejnych 800 m w tym samym kierunku dojdziesz do skrzyżowania z wysepką, na której
znajduje się mały pomnik, idź prosto, abyś miał go i przystanek po lewej stronie, a drogowe
lustro przed sobą.
28. Przejdź 300 m, a po prawej stronie znajdziesz dużą murowaną kapliczkę Maryjną.
† STACJA VI – <Kapliczka Maryjna w Boczkowie (15,80km)>
29. Trzymaj się cały czas tej ulicy, po 400 m przy skrzyżowaniu z ul. Polną, Twoja trasa stanie się
gorszej jakości, ale będzie to nadal asfalt. Podążaj cały czas prosto, po 1 km i lekkim zakręcie
drogi w lewo wejdziesz do Gniazdowa.
30. Idź dalej do oświetlonego wiaduktu i przejdź nim nad ruchliwą drogą (przy wejściu na
wiadukt trzymaj się prawej strony!!!). Po zejściu z wiaduktu, idź prosto, a po chwili
wkroczysz do Nowych Skalmierzyc.
31. Idź 1 km cały czas w tym samym kierunku, osiedlowym chodnikiem po lewej stronie, nie
zważaj na boczne drogi dojazdowe.
32. Kiedy droga zacznie lekko zakręcać w prawo i wejdziesz do „starych” Skalmierzyc, wkrocz na
równoległy chodnik przy ruchliwej ulicy Ostrowskiej. Aby znaleźć się na chodniku wystarczy
przejść przez 2 m trawnika.
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33. Trzymaj się chodnika i idź prosto, po chwili miniesz po prawej stronie restaurację
„Nastrojowa”. Po przejściu 100 m zauważysz również po prawej stronie Urząd Gminy.
34. Przejdź na najbliższych pasach na przeciwną stronę ulicy. Znajdujesz się pod bramą
Sanktuarium Maryjnego w Skalmierzycach.
† STACJA VII – <Sanktuarium Maryjne przy parafii p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej.
(19,15km)>
35. Wyjdź z kościoła w lewo i przejdź kościelnym parkingiem. Wyjdziesz na wprost przystanku
autobusowego, tam skręć w lewo i idź chodnikiem po lewej stronie.
36. Również po lewej stronie miniesz cmentarz, następnie przejdź przez widoczny przejazd
kolejowy.
37. Po około 500 m, na skrzyżowaniu, po lewej stronie znajduje się krzyż.
† STACJA VIII – <Krzyż w Śliwnikach (20,40km)>
38. Przejdź przez pasy i idź dalej cały czas prosto chodnikiem przy drodze, mając po prawej
stronie ładny płot pałacowy.
39. Po około 250 m na przejściu dla pieszych skręć w prawo (ul. Spacerowa). Idź tą drogą
przez 1,4 km aż dojdziesz do krzyża, który znajduję się po prawej stronie przy lesie.
† STACJA IX – <Krzyż pod lasem w Śliwnikach (22,10km)>
40. Praktycznie naprzeciwko krzyża (po przejściu przez drogę główną) zobaczysz leśną
drogę na którą wejdź. Od razu trafisz na małe rozwidlenie, wybierz tą drogę po prawej
stronie!!! Idź nią około 3 km. Gdy po pewnym czasie miniesz po prawej stronie zabudowania,
idź dalej prosto.
41. Dochodzimy do położonego całkowicie w lesie skrzyżowania z równorzędną drogą
leśną. Idź na nim prosto. Przez najbliższe trzy kilometry droga będzie bardziej piaszczysta. Po
50 m będzie jedno małe skrzyżowanie, idź na nim również prosto.
42. Po ok. 800 m, droga rozejdzie się na dwie części. Wybierz tą po prawej stronie,
lekko schodzącą w dół, mając po prawej stronie młodnik!!!
43. Wyjdziesz z lasu, idź dalej prosto, mając po lewej pole a po prawej stronie las.
44. Wyjdziesz całkowicie na pole, po pewnym czasie po lewej stronie zaczną się słupy, idź dalej
prosto.
45. Po ok. 150 m (przy szóstym słupie) skręć w prawo w drogę w las, mając po prawej
stronie brzozy (droga stanie się bardzo piaszczysta!!!). Na pierwszym skrzyżowaniu skręć
w prawo w asfaltową drogę, po 50 m dojdziesz do głównej drogi, skręć na niej w lewo. Po lewej
stronie jest przydrożny krzyż.
† STACJA X – <Krzyż w Psarach (25,60km)>
46. Idź w kierunku wsi, mając domy i słupy po prawej i lewej stronie. Po ok. 600 m będzie
skrzyżowanie.
47. Skręć w prawo w ul. Kaliską w kierunku na Rososzyce, tak aby mieć betonowy płot po lewej
stronie.
48. Idź ok. 2,5 km aż do wsi Rososzyca. Na wejściu do wsi, po prawej stronie zacznie się
chodnik, a po ok. 50 m po prawej stronie będzie kapliczka.
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† STACJA XI – <Kapliczka w Rososzycy (29,10km)>
49. Idź dalej ok. 500 m asfaltową drogą aż do skrzyżowania.
50. Dochodzisz do skrzyżowania z niewielką kapliczką po prawej stronie. Na skrzyżowaniu skręć
w lewo (kierunek Grabów n. Prosną).
51. Po ok. 200 m skręć w prawo w ulicę Kościelną. Po około 200 m znajduje się kościół.
† STACJA XII – <Kościół w Rososzycy (30,30km)>
52. Idź dalej w dół ulicą Kościelną trzymając się asfaltu, który wykona trzy zakręty i dojdzie do
głównej drogi.
53. Skręć w lewo w drogę asfaltową, tak aby mieć po lewej stronie latarnie. Idź tą drogą ok.
2 km.
54. Po tym odcinku droga asfaltowa skręca w prawo, a następnie lekko w lewo. Idź nią cały czas.
55. Dochodzimy do skrzyżowania z drogą asfaltową, mając po lewej stronie las, a po prawej
zabudowania. Skręć w lewo, w las, w drogę asfaltową, i idź tą drogą (po 300 m
dojdziesz do małego skrzyżowania z drogą polną, ale idź dalej). Po 200 m skręć
w prawo w leśną drogę i idź prosto!!!
56. Po 500 m dojdziesz do polnego skrzyżowania i skręć w prawo!!!
57. Idź dalej prosto przez ok. 3 km (po ok. 100 m po prawej stronie będziesz miał pola, a po
lewej las. Następnie miniesz krzyż leśny znajdujący się po Twojej prawej stronie i wejdziesz na
drogę asfaltową, po prawej stronie będziesz miał latarnie).
58. Idź dalej wśród pól ok. 2,5 km.
59. Dojdziesz do skrzyżowania z główną drogą. Idź dalej prosto, a po ok. 300 m po lewej stronie
drogi zobaczysz krzyż.
† STACJA XIII – <Krzyż w Strzyżówku (38,65km)>
60. Idź dalej prosto drogą asfaltową przez ok. 2,3 km (po ok. 1 km droga asfaltowa zamieni się
w drogę nieutwardzoną).
61. Po 1,3 km wyjdziesz na drogę asfaltową, idź dalej prosto, po ok. 500 m po prawej stronie na
niewielkim wzniesieniu znajduje się kościół w Kotłowie.
† STACJA XIV – <Kościół NMP w Kotłowie (42 km)>
W kościele kończymy Ekstremalną Drogę Krzyżową 2017 – Drogę Przełomu – podziękuj przed
Najświętszym Sakramentem – wiesz, za co! Do zobaczenia w roku 2018.
W razie sytuacji wymagających kontaktu (zgubienie drogi, drobne urazy) można
zadzwonić pod numer: 881 346 868. Jeżeli nie uda Ci się skontaktować z tym nr tel.
dzwoń do ks. Mateusza Puchały 603 562 897 (koordynator rejonu).
Od momentu wezwania pomocy należy mrugać białym światłem latarki w celu ułatwienia
odszukania.
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