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Trasa Niebieska 

św. Maksymiliana Kolbego 

 

 

Przebieg trasy Skierniewice (Kościół Parafii NSNMP)  Park Bolimowski  Budy Grabskie  

Bartniki  Popielarnia  Miedniewice  Janówek  Szymanów  

Niepokalanów (Bazylika Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask) 

Całkowita długość [km] 42 

Suma podejść [m] 93 

Ostatnia aktualizacja Luty 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 osobą nieuczestniczącym 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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Od Kaplicy Parafii NSNMP w Skierniewicach ul. Armii Krajowej 4  

Do Bazyliki Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask w Niepokalanowie 

(42 km) 

 

 

1. Od kaplicy udaj się około 200m w stronę bramy wjazdowej na teren parafii 

 

† STACJA I – Krzyż przy bramie parafii Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w 

Skierniewicach  (0.2 km trasy)  

 

2. Po wyjściu do ulicy Armii krajowej kieruj się w prawą stronę. Około 300 m drogą dojazdową przy 

ulicy armii krajowej. 

3. Na skrzyżowaniu idź w tym samym kierunku 300m do skrzyżowania z ulicą Nowobielańską. Po 

drodze będziesz mijał po prawej stronie szkołę a po lewej Dom Pomocy Społecznej 

4. Na skrzyżowaniu z ulicą Nowobielańską skręć w prawo i przechodząc koło boiska piłkarskiego po 

500m dotrzesz do lasu.  

5. Idź prosto w las 3,3km trzymając się drogi pożarowej nr 5 aż dotrzesz do skrzyżowania z drogą 

pożarową numer 3. Po drodze będziesz mijał po lewej stronie leśniczówkę i przechodził 

skrzyżowania z drogami pożarowymi 1 i 2. 

 

† STACJA II – Dwie kapliczki na drzewie po prawej stronie drogi na skrzyżowaniu drogi 

pożarowej nr 5 z drogą pożarową nr 3 (4.7 km trasy) 

 

6. Skręć w prawo w drogę pożarową numer 3 i podążaj nią około 900 m do drogi odchodzącej w 

prawo, która jest oznaczona niebieskim szlakiem rowerowym. Skręć w nią w prawo. 

7. Trzymaj się drogi oznaczonej niebieskim szlakiem rowerowym. Będzie ona skręcała w lewo 

(zaorane pole lub zagajnik) po około 900 m, następnie w prawo po 300 m w prawo aż po 

kolejnych 400 m dotrzesz do dużej drogi pożarowej nr 2. Skręć w lewo. 

8. Podążaj 1 km drogą pożarową mijając skręt w prawo do punktu czerpania wody dotrzesz po drogi 

asfaltowej. 

9. Przejdź na druga stronę zachowując ostrożność i idź dalej prosto około 300 m trzymając się 

niebieskiego szlaku do skrzyżowania gdzie niebieski szlak skręca w lewo. (po prawej stronie 

będzie mała kapliczna na drzewie) 
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10. Skręć w lewo i podążaj dalej szlakiem niebieskim aż po 1.4 km dotrzesz do skrzyżowania z drogą 

asfaltową  

 

† STACJA III – Kapliczka Matki Bożej na murowanym postumencie obłożonym klinkierem z 

ławeczką. Skrzyżowanie z droga asfaltową (9.8 km trasy) 

 

11. Skręć w lewo i podążaj drogą asfaltową 1.2 km do skrzyżowania z droga asfaltową (po prawej 

stronie skrzyżowania stoi krzyż wykonany z lufy czołgu. Skręć w prawo przy krzyżu. 

12. Podążaj 600m drogą asfaltową przez most na rzece Rawka aż dojdziesz do Ośrodka „Grabskie 

Sioło” 

13. Zaraz za ośrodkiem skręć w lewo, wzdłuż ogrodzenia ośrodka, w drogę leśną oznaczoną jako 

niebieski szlak. 

14. Podążaj ta drogą 1km trzymając się cały czas niebieskiego szlaku aż dojdziesz do skrzyżowania w 

kształcie litery T z utwardzona drogą (betonową, ale pod śniegiem nie widać). Przed 

skrzyżowaniem po lewej stronie jest tabliczka „droga pożarowa nr 40”. Skręć w prawo.  

15. Idź tą drogą (droga pożarowa nr 34) 1.1km aż dojdziesz do białej kapliczki Matki Bożej po lewej 

stronie drogi asfaltowej w Bartnikach, naprzeciwko posesji ul. Parkowa 111.  

 

† STACJA IV –Kapliczka z figurką Matki Bożej (biała) po lewej stronie drogi za drewnianym 

brązowym płotkiem. (13.9 km trasy) 

 

16. Idź dalej 1.4km drogą (ul. Parkowa) aż dojdziesz do skrzyżowania. Skręć w lewo. Kierunek 

„Gajówka Prochowy Młynek” 

17. Podążaj leśną żużlowo-żwirową drogą 1.3km (wertepy i miejscami podmokły teren) do krzyża 

między drzewami po prawej stronie drogi. 

 

† STACJA V – Stalowy krzyż po prawej stronie drogi na betonowym fundamencie między 

trzema drzewami. (16.6 km trasy) 

 

18. Idź dalej prosto 3.4 km do skrzyżowania z drogą na Smolarnię odchodzącą w prawo. 

 

† STACJA VI – Krzyż po prawej stronie drogi na skrzyżowaniu z drogą do Smolarni 

(20 km trasy) 

 

19. Idź dalej prosto (nie skręcając na Smolarnię) 2,3km do skrzyżowania z droga asfaltową. Będziesz 

przechodził przez miejscowość Kamionka aż dojdziesz w pobliże autostrady A2. 
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† STACJA VII – Krzyż po lewej stronie skrzyżowania tuż przed wiaduktem nad autostradą A2 

(22.3 km trasy) 

 

20. Przejdź wiaduktem nad autostradą i idź prosto do poprzecznej drogi asfaltowej (około 1.5 km od 

stacji VII). Skręć w prawo na Szymanów. 

21. Idź 300m do Kościoła w Miedniewicach 

 

† STACJA VIII – Kapliczka Matki Bożej na dziedzińcu Sanktuarium w Miedniewicach lub krzyż 

przy bramie, jeśli brama jest zamknięta (24.2 km trasy) 

 

22. Podążaj dalej tą samą drogą około 500m do skrzyżowania z dużą murowaną kapliczką. 

23. Idź dalej 2.5 km główną drogą przez Wole Miedniewicką, Starowiskitki Parcel do drewnianego 

krzyża po prawej stronie drogi w miejscowości Starowiskitki-Parcel. 

 

† STACJA IX – Drewniany krzyż za metalowym płotkiem przy drodze w miejscowości 

Starowiskitki-Parcel (27.1 km trasy) 

 

24. Idź dalej drogą 1.6 km do skrzyżowania z drogą krajową nr 50 (skrzyżowanie ze światłami) 

25. Przejdź na drugą stronę i idź dalej prosto około 2 km w kierunku Szymanowa przez miejscowość 

Cyganka do miejscowości Janówek  

 

† STACJA X – Stalowy krzyż przydrożny ogrodzony metalowym płotkiem w miejscowości 

Janówek po lewej stronie drogi między słupami oświetleniowymi, nieopodal przystanku 

autobusowego (30.6 km trasy) 

 

26. Idź dalej tą samą drogą 3.4 km mijając miejscowości Oryszew Osada i Nowy Oryszew do 

skrzyżowania z drogą odchodzącą w prawo na Skrzelew. 

 

† STACJA XI – Krzyż metalowy ogrodzony metalowym płotkiem na skrzyżowaniu z drogą na 

Skrzelew (34 km trasy) 

 

27. Idź dalej prosto 2.2 km do skrzyżowania z droga poprzeczną (ul Szkolna) w miejscowości 

Szymanów. Skręć w prawo. 
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28. Idź ulicą Szkolną 700m do kościoła W Szymanowie. Ulica szkolna skręca łukiem w lewo tuż przy 

kościele. 

 

† STACJA XII – Krzyż za płotem kościoła w Szymanowie (37 km trasy) 

 

29. Idź dalej ulicą szkolną 600m do mostu na rzece. Przejdź przez most. 

30. Idź dalej 900 m prosto do skrzyżowania przy stacji benzynowej w miejscowości Elżbietów. 

(UWAGA. ul szkolna skręca w prawo jakieś 150m za mostem. Nie skręcaj!!!) 

 

† STACJA XIII – Murowana kapliczka z 1957 roku na skrzyżowaniu dróg, po lewej stronie drogi 

na przeciwko sklepu spożywczego. (38.5 km trasy) 

 

31. Idź dalej prosto główna drogą 3.5 km do miejscowości Teresin. Ostatnia stacja znajduje się 

niedaleko za przejazdem kolejowym. 

 

† STACJA XIV – Bazylika Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask w Niepokalanowie przy ulicy 

św. Maksymiliana Kolbego (42 km trasy) 

 


