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Trasa  św. Charbela  
 

 

Przebieg trasy Bydlin (Kościół św. Małgorzaty) -> Zawadka -> 

Krzywopłoty -> Cieślin -> Kolbark -> Bydlin -> 

Załęże -> Domaniewice -> Zarzecze -> Kaliś -> 

Gołaczewy -> Chełm -> Sucha -> Glanów -> 

Zagórowa -> Imbramowice (Sanktuarium Męki 

Pańskiej) 

Całkowita długość 
[km] 

40 

Suma podejść [m] 750 

Ostatnia 
aktualizacja 

Wrzesień 2020 r. 

 

 

! 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 przemieszczania 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 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, 
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• 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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Kościół pw. św. Małgorzaty w Bydlinie (0 km) 

Sanktuarium Męki Pańskiej w Imbramowicach (39.9 km) 

 

1. Po wyjściu z kościoła bocznymi drzwiami kierujemy się w prawo,  

w kierunku drewnianego Krzyża Misyjnego (przy bramie głównej 

wyjazdowej z placu kościoła). 

2. Przy drewnianym Krzyżu Misyjnym Stacja I. 

 

† STACJA I – <Krzyż Misyjny na placu przed kościołem (10 m.)> 

 

3. Wychodzimy przez bramę główną wyjazdową z placu przy kościele  

i udajemy się w dół na prawo, na drogę główną asfaltową tj. w ul. 

Legionów /w kierunku Szkoły Podstawowej/ 

4. Dalej podążamy cały czas drogą główną z pierwszeństwem tj. ul. Legionów 

(ok. 500 m), gdzie po prawej stronie za zakrętami mijamy Szkołę 

Podstawową w Bydlinie.  

5. Za szkołą ok. 100 m. dochodzimy do skrzyżowania z drogą 

podporządkowaną z lewej strony na łuku drogi. My udajemy się w prawo 

cały czas drogą główną na oznakowaniu na Dłużec.  

6. Dalej ok. 400 m drogą główną asfaltową i dochodzimy do cmentarza  

w Bydlinie z Kaplicą pw. NMP Pocieszenia. Tu stacja II 

 

† STACJA II – <Kaplica pw. NMP Pocieszenia (1 km)>  

                                BYDLIN - Zawadka 

 

7. Dalej idziemy prosto drogą główną asfaltową przez ok. 700 m.  

i dochodzimy do skrzyżowania z drogą główną (mamy ustąp). Na tym 
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skrzyżowaniu idziemy w lewo dalej ul. Zawadka w Bydlinie  

i idziemy w kierunku Krzywopłot. 

8. Drogą główną, cały czas z pierwszeństwem kierujemy się do kolejnej stacji, 

która będzie za ok. 1.3 km. Idąc tym odcinkiem cały czas główną drogą 

wchodzimy do miejscowości Krzywopłoty w ulicę Paderewskiego. Po kilku 

ostrych zakrętach po prawej stronie pojawi się sklep (przy posesji z nr 45), 

a za sklepem ok. 15 m również po prawej stronie murowana kapliczka 

Maryjna. Kapliczka stoi przy skrzyżowaniu z ul. Partyzantów tuż przed 

przystankiem. Tu stacja III. 

 

† STACJA III – <Murowana Kapliczka Maryjna (3 km)>  

                                       KRZYWOPŁOTY 

 

9. Dalej idziemy główną drogą i za 100 m dochodzimy do skrzyżowania na 

łuku drogi z drogą podporządkowaną na wprost tj. z ul. Leśną  

i oznakowaniem Kwaśniów 3 km. Tu schodzimy z drogi głównej i idziemy na 

wprost w kierunku Kwaśniowa tj. ul. Leśną. 

10. Prosto ok. 350 m i dochodzimy do ostrego zakrętu w prawo i skręcamy idąc 

dalej główną drogą asfaltową. Mijamy wszystkie posesje po lewej stronie,  

a za posesjami pojawia się las. W tym momencie czujnie wypatrujemy (za 

ok. 15 m ) pierwszej drogi leśnej w lewo. Wchodzimy na tą drogę leśną 

(dość szeroka) i dalej idziemy lasem – drogą leśną.  

11. Idziemy drogą leśną i po ok. 200 m. dochodzimy do skrzyżowania dróg 

leśnych (z lewej i prawej), my dalej prosto, a następnie lekko w dół i po 

łuku w lewo.  

12. Dochodzimy do miejsca, gdzie z prawej strony pojawia się rzeka, a dalej na 

wprost po prawej stronie most drewniany na tej rzece. 
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13. !!! UWAGA Idziemy w prawo na ten most, który ma częściowe ubytki. 

Ostrożnie przechodzimy przez most patrząc pod nogi.  

14. Za mostem dalej prosto ok. 100 m i mijamy kolejną leśną krzyżówkę  

(z lewej i prawej). My prosto idziemy oznaczonym szlakiem pieszym, który 

pojawi się po prawej stronie na drzewie (oznakowanie biało-

pomarańczowe).  

15. Tym szlakiem idziemy tylko ok. 100 m do następnej leśnej krzyżówki  

(z lewej i prawej). Szlak ten skręca w lewo, a my dalej prosto. 

16. Tak za kolejne 100 m dochodzimy do krzyżówki (z lewej i prawej), a my cały 

czas prosto.  

17. Po kolejnych 100 m na wprost pojawi się ogromne drzewo świerkowe, na 

którym wisi Krzyż, a poniżej oznakowanie czerwonego szlaku i strzałka, 

nadająca nasz kierunek.  

18. Omijamy wymienione drzewo, które stoi na kolejnej krzyżówce leśnej  

i idziemy dalej prosto.  

19. Dalej za ok. 80 m droga po łuku skręca w lewo w pojawiającą się po 

wycince przestrzeń, natomiast my idziemy prosto w drogę leśną i w tym 

miejscu na rozwidleniu widać oznakowanie czerwonego szlaku. Dalej 

idziemy tym czerwonym szlakiem prosto ok. 300 m, a następnie pojawią się 

dwie drogi wlotowe z lewej strony (jedna po drugiej ok. 20 m). Idziemy 

prosto, a następnie w dół cały czas czerwonym szlakiem  wzdłuż okopu 

który pojawi się z lewej strony. 

20. !!! Uwaga – proszę kierować się oznaczeniami tj. czerwonymi strzałkami  

na drzewach.  

21. W pewnym momencie pojawi się droga leśna z prawej strony, jednak my 

lekko po łuku w lewo i dalej prosto (czerwony szlak). Za kolejne ok. 100 m 

dojdziemy do głównej drogi leśnej (szerokiej i piaszczystej) i skręcamy  
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w lewo (dalej czerwony szlak). Tak dochodzimy za ok. 300 m do drogi 

asfaltowej i tą drogą prosto, aż dochodzimy do cmentarza w Cieśninie po 

prawej stronie. 

22. Dochodzimy do drogi głównej, na której skręcamy w lewo (my mamy 

STOP). 

23. Następnie prosto ok. 200 m drogą główną tj. ul. Jurajską w Cieśninie  

i mijamy po prawej stronie przystanek autobusowy, a następnie Dom 

Ludowy w Cieśninie. 

24. Tak dochodzimy do Kościoła pw. św. Stanisława w Cieśninie. Tu stacja IV.  

 

 

† STACJA IV – <Kościół pw. św. Stanisława w Cieśninie (5.7 km)>  

                             CIEŚLIN 

 

25. Dalej idziemy prosto ul. Jurajską i za ok. 200 m dochodzimy  

do skrzyżowania drogi podporządkowanej z prawej strony tj. z ul. Zdrojową. 

My skręcamy właśnie w prawo w tą ulicę i idziemy obok młyna w Cieśninie, 

a po lewej staw. Przechodzimy przez most na rzece „Tarnówka”. Za stawem 

ok. 100 m dochodzimy do kolejnej krzyżówki, gdzie droga główna biegnie w 

lewo, a my w prawo w ul. Sosnową. Na tym skrzyżowaniu po prawej stronie 

na drzewie oznakowanie na biało-niebiesko szlaku rowerowego. 

26. Następnie za ok. 100 m kończy się asfalt, a my dalej prosto drogą polno-

leśną.  

27. Po kolejnych ok. 300 m dochodzimy do rozwidlenia dróg w lewo i prawo. 

My idziemy lekko w lewo i idziemy wzdłuż lasu po lewej stronie, a po 

prawej mamy wolną przestrzeń po wyciętym lesie (zaorany las). 
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28. Po 100 m prosto wchodzimy w las i dalej prosto przez ok. 300 m, gdzie 

dochodzimy do skrzyżowania dróg leśnych (z lewej, prosto i z prawej).  

My skręcamy w lewo. 

29. Dalej cały czas prosto (ok. 100 m) i pojawi się po prawej stronie kanał 

rzeczny.  

30. Dalej wzdłuż kanału rzecznego po prawej stronie przez ok. 350 m mijając 

po lewej stronie posesje z budynkiem „Stacji ujęcia wody” z niebieskim 

ogrodzeniem.  

31. Tak dochodzimy do drogi asfaltowej, przy której po prawej stronie posesja  

z murowanym kamiennym ogrodzeniem.  

32. Za tą posesją ok. 20 m dochodzimy do skrzyżowania z drogą z prawej 

strony. Tu nie idziemy prosto, ale właśnie na prawo. 

33. Tą ulicą idziemy ok. 350 m i dochodzimy do drogi głównej relacji Bydlin – 

Jaroszowiec (mamy znak „STOP…”. Tu skręcamy w prawo, a następnie  

za 100 m schodzimy z drogi głównej i idziemy w lewo w ul. Słoneczną 

(oznakowanie na słupku). 

34. Ulicą Słoneczną idziemy ok. 700 m cały czas drogą asfaltową pod górę, aż 

dochodzimy między posesjami do skrzyżowania z ul. Wesołą (oznakowanie 

na słupku), gdzie skręcamy w lewo. 

35. Za kolejne 200 m dochodzimy do kolejnych dwóch skrzyżowań, gdzie  

za każdym razem kierujemy się drogą w dół i wchodzimy na ul. Źródlaną.  

36. Schodzimy w dół przez ok. 300 m i po prawej stronie widzimy murowaną 

kapliczkę z figurką św. Jana Kantego usytuowaną przy posesjach 37 i 39.  

Tu stacja V. 
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† STACJA V – <Murowana Kapliczka z figurką św. Jana Kantego    

                        (8.9 km)> KOLBARK 

 

37. Dalej idziemy w dół ul. Źródlaną i dochodzimy do skrzyżowania z drogą 

główną (mamy STOP). Ustępujemy pierwszeństwa i skręcamy w prawo  

w ul. Świętokrzyską. Idąc cały czas prosto drogą główną mijamy po lewej 

stronie przystanek autobusowy, skrzyżowanie na Cieślin, Kapliczkę 

murowaną, a następnie opuszczamy miejscowość Kolbark, dochodząc  

za ok. 400 m do tablicy z miejscowością Bydlin. 

38. Dalej ok. 500 m prosto przez Bydlin i dochodzimy do Młyna po lewej 

stronie (widoczne duże metalowe zbiorniki), a za kilkanaście metrów (ok. 

50) przed sklepem DINO, skręcamy w prawo w ul. Żołnierzy Września 

(oznakowanie na słupku) 

39. Ulicą Żołnierzy Września idziemy ok. 400 m. mijając po prawej stronie 

Ośrodek Zdrowia w Bydlinie, a następnie dochodzimy do miejsca, gdzie 

kończy się asfalt. Po lewej stronie będzie ostatnia posesja oznaczona nr 13. 

W tym miejscu wchodzimy na drogę leśną (piaszczystą) i kierujemy się  

w lewo. Zaraz kolejne rozwidlenie (za ok. 15 m) i my ponownie w lewo. 

40. Po 80 m. dochodzimy do drogi asfaltowej i kierujemy się w lewo tj. w ul. 

Grabową. Pierwsza posesja po lewej stronie na bramie ma oznaczenie nr 

22, a po prawej stronie na posesji widoczne pomniki nagrobkowe (Zakład 

Kamieniarski) 

41. Ulicą Grabową poruszamy się ok. 300 m. mijając po lewej stronie placyk  

z kamienną nawierzchnią, przy którym widnieje tablica ogłoszeniowa. Za 

tym placykiem 100 m. dalej skręcamy ostro w prawo w ul. Krakowską 

(informacja na słupku z nazwami ulic). 
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42. Ulicą Krakowską poruszamy się ok. 400 m mijając prosto skrzyżowanie  

z ulicą Topolową. Dochodzimy do skrzyżowania, gdzie na wprost kończy się 

asfalt, tj. do ul. Sosnowej (informacja na słupku z nazwami ulic) i skręcamy 

w lewo. Po skręceniu w lewo będziemy przechodzić wzdłuż  posesji  

z murowanym kamiennym ogrodzeniem po prawej stronie. 

43. Ulicą Sosnową poruszamy się ok. 400 m. dochodząc do dużego placu  

z asfaltową nawierzchnią. Idąc prosto tym placem, po prawej stronie stoi 

murowana kapliczka z Krzyżem, do której prowadzą kamienne schodki.  

44. Dalej idziemy ok. 10 m drogą nieutwardzoną i dochodzimy do drogi 

głównej na Wolbrom. Skręcamy w prawo na tą drogę. 

45. Drogą główną poruszamy się ok. 250 m., gdy miniemy znak drogowy 

„Koniec miejscowości Bydlin”, za ok. 10 m. skręcamy w lewo w wąską drogę 

polną. 

46. Drogą polną poruszamy się ok. 450 m cały czas prosto. Dochodzimy  

do Kapliczki murowanej usytuowanej pomiędzy dwoma potężnymi 

drzewami. Za tą Kapliczką jest rozwidlenie i my kierujemy się lekko  

w prawo w dół. 

47. Dalej podążamy prosto drogą polną przez ok. 600 m. i dochodzimy  

do skrzyżowania z drogą asfaltową. Idąc prosto wchodzimy na drogę 

asfaltową i dalej prosto, a po 100 m. dochodzimy do znaku drogowego 

„Początek miejscowości Załęże”. 

48. Za znakiem ok. 400 m. dochodzimy do skrzyżowania z drogą główną  

i asfaltowym placem. Gdzie po lewej stronie stoi murowana kapliczka  

z metalowym ogrodzeniem. Tu stacja VI. 
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† STACJA VI – Murowana Kapliczka (14 km)> ZAŁĘŻE 

 

49. Obracając się plecami do Kapliczki po lewej stronie mamy drogę główną  

z mostem. My kierujemy w przeciwnym kierunku mostu drogą główną w tj. 

w kierunku Domaniewic, tak, ze mijamy po lewej stronie przystanek. 

50. Drogą główną asfaltową poruszamy się ok. 1 km. mijając posesje  
w Załężu, znaki drogowe informujące o zakończeniu terenu zabudowanego 
miejscowości Załęże, a następnie z informacją o terenie zabudowanym 
miejscowości Domaniewice. Po dojściu do pierwszej posesji  
w Domaniewicach po prawej stronie napis „Hotel Jurajski”, a po lewej 
stronie posesja oznaczona nr 11 F, a obok wysoki drewniany Krzyż. Tu stacja 
VII  

 

† STACJA VII – <Wysoki drewniany Krzyż (15 km)> DOMANIEWICE 

 

51. Dalej idziemy drogą główną asfaltową przez ok. 300 m. i dochodzimy do 

skrzyżowania z drogą boczną z prawej strony i skręcamy w prawo pod górę. 

Przy tym skrzyżowaniu widać przystanek metalowy, a po prawej stronie 

posesja oznaczona nr 12 B 

52. Dalej idziemy w górę wąską drogą asfaltową ok. i dochodzimy  

do skrzyżowania z drogą główną relacji Wolbrom (6) – Bydlin (3) i skręcamy 

w lewo. 

53. Drogą główną Wolbrom – Bydlin poruszamy się ok. 300 m. mijając  

po prawej stronie posesje Domaniewice 29 z tablicą „Zakład Przetwórstwa 

Mięsnego” 

54. Dochodzimy do skrzyżowania z drogą boczną z prawej strony (oznaczenie 

na słupku z numerami posesji 30 – 36) i skręcamy w tą wąską drogę 

asfaltową. 



 

Trasa św. Charbela (40 km)     EDK BYDLIN     Strona 12 z 20 

 

55. Dalej idziemy tą drogą przez ok. 1.1 km mijając po prawej stronie posesje  

z nr 33 na łuku drogi. 

56. Dochodzimy do miejscowości Zarzecze z nazwą ulicy „Szkolna” na słupku  

z nazwami ulic. Tu skręcamy w lewo i przechodzimy obok Szkoły 

Podstawowej w Zarzeczu. 

57. Ulicą Szkolna idziemy ok. 200 m. i dochodzimy do skrzyżowania (z prawej 

strony boczna ul. Jana Pawła II, a na wprost z ul. Słoneczna).  Na tym też 

skrzyżowaniu, przy posesji po lewej stronie tj. przy ul. Słonecznej - pomnik 

z Krzyżem.  

58. Dalej idziemy prosto w ul. Słoneczną w kierunku lasu (droga gruntowa 

zmienia się w leśną). 

59. Drogą polno – leśną idziemy prosto ok. 1.1 km i dochodzimy do drogi 

asfaltowej w Kalisiu.  

60. Idziemy dalej prosto ok. 300 m i po lewej stronie mamy posesję nr 16,  

a za nią murowaną kapliczkę. Tu stacja VIII 

 

† STACJA VIII –– Murowana Kapliczka Maryjna (20.2 km)> KALIŚ 

 

61. Dalej idziemy prosto przez miejscowość Kaliś ok. 500 m. i dochodzimy  

do skrzyżowania z drogą główną, na którym skręcamy w prawo, gdzie 

będzie widać mostek na rzeczce i torowisko kolejowe. 

62. Następnie przed przejazdem kolejowym skręcamy w lewo w drogę 

równoległą do torowiska. Oznakowanie „Cmentarz wojenny Ogonów 1 km. 

Po lewej stronie las, a po prawej torowisko. 

63. Idziemy cały czas wzdłuż torów kolejowych – nie skręcamy nigdzie w las. 

Po przejściu ok. 1,1 km pojawi się polanka ze skrętem w lewo. My dalej 

prosto i po kolejnych 100 m pojawi się wlot dróżki z lewej strony. Dalej 

prosto i za tą dróżka  ok. 10 m po łuku w prawo w kierunku torów 
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kolejowych, przez które prowadzi droga z zamkniętymi zaporami 

(szlabanami) kolejowymi.  

64. !!! UWAGA – w tym miejscu uważamy przy przechodzeniu. 

65. Przechodzimy tą drogą między lub pod zaporami i dochodzimy po ok. 30 m. 

do drogi głównej, asfaltowej relacji OLKUSZ – WOLBROM. 

66. UWAGA !! Przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności 

przechodzimy na drugą stronę drogi i idziemy w lewą stronę w kierunku 

Wolbromia. 

67. UWAGA !!! Niebezpiecznie na odcinku ok. 400 m, gdzie początkowo 

idziemy chodnikiem, a później wąskim poboczem - wzdłuż drogi 783  

w kierunku Wolbromia.  

68. Dochodzimy do napisu „Miasto Wolbrom Wita”, gdzie po prawej stronie 

jest wjazd w ul. Graniczną. Wchodzimy w tą ulicę i od tego skrzyżowania 

idziemy asfaltem ok. 300 m. 

69. Na łuku drogi dochodzimy do skrzyżowania z drogą polną z prawej strony. 

Na wprost dom piętrowy z tabliczką „Chełm 39”. Na tym skrzyżowaniu 

idziemy w prawo w drogę polną. 

70. Po przejściu ok. 200 m po prawej stronie pojawią się w polach dwa 

metalowe słupki ogrodzeniowe. Za tymi słupkami dochodzimy  

do skrzyżowania dróg polnych, gdzie skręcamy w lewo i idziemy drogą 

polną pod górę. 

71. Po podejściu ok. 300 m idziemy teraz w dół cały czas prosto, aż  

do widocznych (na wprost)  zabudowań. Po drodze widoczna droga polna 

w lewo, jednak my idziemy prosto. 

72. Po dojściu do zabudowań idziemy wzdłuż niezamieszkałej posesji 

ogrodzonej siatką, aż do jej końca, a następnie na końcu tej posesji 

skręcamy w prawo w ul. Konwaliową. 
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73. Idziemy ulicą Konwaliową w dół – obok posesji 63 przy betonowym 

ogrodzeniu. 

74. Wchodzimy na drogę asfaltową i trzymamy się cały czas lewej strony.  

Na prosto mur, a my po łuku w lewo, a następnie na rozwidleniu dróg 

idziemy w lewo pod górkę drogą asfaltową. 

75. Po ok. 150 m dochodzimy do budynku piętrowego, po lewej stronie drogi 

oznaczonego nr 30 (popielaty tynk). Na wprost tego budynku Krzyż  

na brzozach. Tu stacja IX. 

 

 

 

† STACJA IX – <Krzyż na brzozach (24.2 km)> Gołaczewy 

 

76. Dalej idziemy prosto ok. 450 m. drogą asfaltową cały czas ul. Konwaliową  

w Gołaczewach (mijając po prawej i lewej stronie zabudowania),  

aż dochodzimy do skrzyżowania z drogą główna, tj. z ul. Chełmską, gdzie 

skręcamy w lewo. 

77. Tą drogą główną idziemy ok. 1.1 km opuszczając miejscowość Gołaczewy  

i wchodząc do miejscowości Chełm. 

78. Dochodzimy do skrzyżowania z drogą główną relacji Wolbrom-Kraków nr 

794.  

79. !!! UWAGA na bezpieczeństwo ! – przechodzimy na tym skrzyżowaniu 

prosto w ul. Szlachecką, gdzie po lewej stronie znajduje się Szkoła 

Podstawowa w Chełmie.  

80. Po przejściu ok. 400 m ul. Szlachecką dochodzimy do skrzyżowania  

z prawej strony z ul. Wesołą, gdzie skręcamy w prawo i przy posesji po 

lewej stronie metalowy Krzyż. Tu stacja X. 
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† STACJA X – <Metalowy Krzyż przy posesji na ul. Wesołej  

                           (26.2 km)> Chełm 

 

81. Idziemy w górę cały czas prosto drogą asfaltową tj. ul. Wesołą przez ok. 1 

km. 

82. Następnie droga asfaltowa zmienia się w polną. Idziemy tą polną drogą 

prosto przez ok. 1.1 km. Nie skręcamy w żadną z dróg bocznych, aż do 

momentu dojścia  do posesji z prawej strony, która usytuowana jest przy 

drodze asfaltowej relacji Sucha – Glanów.  

83. Na tym skrzyżowaniu z drogą asfaltową skręcamy w lewo w kierunku 

centrum Suchej i Glanowa. 

84. !!! Uwaga na bezpieczeństwo, ponieważ idziemy drogą główna asfaltową 
w kierunku centrum Suchej.  

85. Drogą główną idziemy ok. 1,6 km. Idziemy prostymi odcinkami, na 

przemian z ostrymi zakrętami. Na jednym z ostrych zakrętów w prawo jest 

droga wlotowa z lewej strony. Po 100 m. po prawej stronie drogi pojawi się 

metalowa bariera drogowa na długości ok. 200 m. Przy końcu tej bariery 

dochodzimy do drogi wlotowej z lewej strony, od której zaczyna się 

posesja ogrodzona siatką metalową. Przy tej wlotowej drodze i przy 

wspomnianej posesji Krzyż stalowy z ukrzyżowanym Jezusem. Tu stacja XI. 

 

† STACJA XI – <Metalowy Krzyż (29.9 km)> SUCHA 

 

86. Idziemy dalej drogą główną ok. 2.1 km., gdzie po ok. 10 m od stacji nr XI na 

łuku drogi w lewo będzie wlotowa uliczka z prawej strony. Dalej idziemy 

cały czas prosto drogą główną przez całą miejscowość Sucha. 

87. Po wyjściu z Suchej za wzniesieniem dochodzimy do skrzyżowania,  

za którym widać szklany przystanek autobusowy, a przed tym 
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skrzyżowaniem po prawej stronie metalowy Krzyż, gdzie kolejna stacja tj. 

XII . 

 

† STACJA XII – <Metalowy Krzyż na skrzyżowaniu (32 km)>  

                             Między  Suchą, a Glanowem 

 

88. Dalej idziemy prosto przez to skrzyżowanie, a następnie ok. 1.4 km drogą 

główną. Mijamy po drodze skrzyżowanie z drogą wlotową z prawej strony 

(na zakręcie). Tablice z miejscowością Glanów oraz przystanek autobusowy. 

89. Za tablicą z miejscowością Glanów ok. 300 m skręcamy w prawo w boczną 

wąską drogę asfaltową tuż (ok. 10 m) za mostkiem (barierki ochronne 

mostu) na drodze, którą szliśmy. 

90. Po skręcie w prawo po lewej stronie nieogrodzona posesja ze stodołą 

drewnianą i placem przed nią. Tą drogą idziemy cały czas w dół.  

91. Po ok. 300 m dochodzimy do posesji po prawej stronie (oznaczenie na 

drewnianej tabliczce przy bramie Glanów 106). Przy tej posesji stoi też duże 

drzewo na którym jest oznakowanie informujące o „Niebieskim Szlaku”.  

W tym miejscu po lewej stronie można podziwiać pięknie położony  

na skale dom.!!! 

92. Dalej idziemy szlakiem niebieskim i cały czas wąską drogą asfaltową (nie 

schodzimy na żadną drogę boczną). 

93. Po ok. 1 km kończy się asfalt i dochodzimy do „mostku” (pod drogą 

rzeczka), za którym jest skrzyżowanie z drogą leśną. Przed nami las. 

Skręcamy lekko w lewo i dalej idziemy droga leśną wzdłuż lasu z prawej 

strony. Droga na chwilę zamienia się w drogę asfaltową, by ponownie 

zamienić się w polną. 
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94. Dalej prosto i po prawej stronie kończy się las. Za kolejne ok. 100 m (ok. 

200 m od wspomnianego wcześniej „mostku”) schodzimy z tej drogi polnej 

skręcając w prawo pod ostrą górę (droga o podłożu trawiastym), gdzie za 

ok. 100 m po lewej stronie drogi pojawi się drewniana ambona (wieżyczka) 

myśliwska.  

95. My dalej prosto, a przed nami za ok. 300 m pojawi się nieogrodzona 

posesja z domem. (To dom należący do miejscowości Zagórowa). 

Dochodzimy do tego domu, a następnie za domem w lewo w drogę polną  

i po kolejnych 200 m kolejna posesja po lewej stronie (przy kamiennym 

narożniku budynku – słup betonowy z oznaczeniem nr 18), przy której 

skrzyżowanie z drogą asfaltową. My idziemy w lewo (obchodząc dom  

i posesje po łuku w lewo).  

96. Dalej wąską drogą asfaltową w dół przez ok. 600 m. Mijamy po drodze  

z prawej strony ogrodzoną posesje z oznaczeniem 74a (na której dom  

z przyczepy kempingowej), dalej kolejna posesja z prawej strony z oborą  

i drewnianym płotem. Przy posesji słup z oznaczeniem o niebieskim szlaku  

i drodze rowerowej 

97. !!! UWAGA - Dochodzimy do miejsca, w którym droga na wprost wchodzi 

do rzeki, a droga asfaltowa skręca w lewo w kierunku posesji po lewej 

stronie (posesja 77). Idziemy w kierunku posesji ok. 3 m i przechodzimy 

nad rzeką, a następnie kończy się asfalt. Tu z lewej strony duże drzewo  

z oznakowaniem szlaku niebieskiego i drogą rowerową ze strzałką skrętu 

w prawo. W momencie kiedy skończy się asfalt idziemy w prawo i po  

5 metrach wchodzimy dalej na drogę ale już polno – leśną i idziemy  

w lewo tą drogą (niebieskim szlakiem turystycznym i szlakiem 

rowerowym) 
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98. !!! Dalej cały czas szlakiem niebieskim ok. 1,5 km wzdłuż rzeczki biegnącej  

z prawej strony. Po prawej mijamy opuszczone posesje i podtopioną 

stodołę. !!!UWAGA Droga w pewnych momentach prowadzi przez rzekę, 

jednak my tuż przed rzeką zawsze kierujemy się w lewo wzdłuż rzeki. Nie 

przechodzimy przez rzekę, aż do momentu opisanego później za kolejną 

stacją Drogi Krzyżowej. Pamiętamy, że idziemy niebieskim szlakiem 

turystycznym i rowerowym (częste oznakowania).  

99. Po przejściu wspomnianego odcinka ok. 1,5 km będziemy przechodzić 

przez polany (miejsca bez lasu), by dojść do kolejnej polany, która pojawi 

się po prawej stronie, a po lewej las. Przy końcu tej polany na wprost 

pojawi się skała, a z lewej strony ostra droga w górę, przy której na drzewie 

kolejne oznakowanie niebieskiego szlaku turystycznego i rowerowego.  

My nie skręcany w lewo, ale dalej prosto i po łuku lekko w prawo wzdłuż 

skałek.  

100. Ok. 100 m od wspomnianego skrzyżowania po lewej stronie ogromna 

skała, na której zamocowany jest metalowy duży Krzyż. Tu stacja XIII. 

 

† STACJA XIII – Metalowy Krzyż na skale (38.1 km)>                     

                                       IMBRAMOWICE 

 

101. Dalej idziemy drogą leśną i szlakiem niebieskim, a za ok. 150 m droga 

kieruje się w kierunku rzeki i widocznych za nią domów. Tuż przed rzeką 

idziemy w lewo ok. 10 metrów i po prawej stronie pojawi się 

BETONOWY mostek przez wspomnianą rzekę.  

102. Przechodzimy tym mostkiem i kierujemy się w prawo na wspomnianą 

drogę, która wylatuje z rzeki. Po wejściu ponownie na tą drogę kierujemy 

się w lewo. Na drzewie kolejne oznakowanie o niebieskim szlaku. 
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103. Dalej idziemy wzdłuż posesji po prawej stronie i po 150 m dochodzimy 

do drogi asfaltowej relacji Zagórowa – Imbramowice (przy posesji nr 22). 

Tu skręcamy w lewo i cały czas prosto drogą asfaltową. 

104. Wspomnianą drogą idziemy ok. 1.5 km mijając po prawej stronie wlot 

drogi podporządkowanej i Szkołę Podstawową w Imbramowicach.  

Za szkołą ok. 300 m droga główna skręca lekko w lewo, a na wprost 

podporządkowana. My dalej drogą główną czyli w lewo. Zaraz na wprost 

po prawej stronie widać już Klasztor Sióstr Norbertanek. 

105. Dalej idziemy wzdłuż ogrodzenia klasztoru z prawej strony,  

aż dochodzimy do parkingu na wprost i skręcamy w prawo do bramy 

głównej prowadzącej na teren klasztoru. Przy bramie po prawej stronie  

u góry figurka, a na murze ogrodzeniowym tablica „…KOŚCIÓŁ P.W. 

ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA”, a poniżej „SANKTUARIUM 

MĘKI PAŃSKIEJ” i „KLASZTOR SIÓSTR NORBERTANEK  

W IMBRAMOWICACH”. Tu stacja XIV  

 

† STACJA XIV – Przy bramie do Sanktuarium Męki Pańskiej  

                                 (39.9 km)> IMBRAMOWICE 

106. Wchodzimy na teren klasztoru i przed wejściem do sanktuarium 

pozostawiamy krzyże. 

107. Panie Jezu Dziękuję!!! 

108. Msza Święta o godz. 5.00 /ofiara złożona na tacę będzie podziękowaniem 

za przyjęcie i „sprzątanie po naszych zabłoconych butach ”/ 

109. Dla spragnionych 100 metrów na wprost budynek po lewej stronie, gdzie 

można skorzystać z poczęstunku przygotowanego przez siostry zakonne 

(kawa, herbata, ciasto). Za poczęstunek dobrowolna ofiara u sióstr. Tu 

również toalety. 



 

Trasa św. Charbela (40 km)     EDK BYDLIN     Strona 20 z 20 

 

110. Oby ta droga zmieniła Twoje życie oraz poprawiła relacje z Jezusem  

i Jego Matką !!! 

 

 

Zapraszamy za rok !!! 


