Trasa Grodzisk Wielkopolski - Poznań
Przebieg trasy

Kościół św. Faustyny w Grodzisku Wielkopolskim → Kurowo → Grąblewo →
Woźniki → Dakowy Mokre → Dakowy Suche → Dobra → Jeziorki →
Tomiczki → Tomice → Konarzewo → Plewiska → Poznań → Kościół Świętej
Rodziny w Poznaniu

Całkowita długość [km]

53,5

Suma podejść [m]

198 m

Ostatnia aktualizacja

01.03.2018

!

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.

Zasady poruszania się na trasie
Z myślą o bezpiecznym przebyciu trasy EDK zalecamy, aby:
1. każda osoba miała założoną kamizelkę odblaskową i elementy odblaskowe,
2. na drogach poruszać się zgodnie z zasadami ruchu drogowego (idziemy lewą stroną jezdni, jeden za
drugim),
3. podczas czytania rozważań kolejnych stacji Drogi Krzyżowej oraz innych postojów zajmować miejsce
rozważnie,
4. 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.
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.
Gdy 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.
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Kościół św. Faustyny w Grodzisku Wielkopolskim –
ul. Leśna w Grodzisku Wielkopolskim (2,1 km)
1. Wychodzimy z kościoła, idziemy prosto chodnikiem ok. 50 m do ulicy. Następnie skręcamy w prawo i
idziemy chodnikiem wzdłuż bloku nr 32, po prawej stronie mijając przedszkole.
2. Wchodzimy na drogę gruntową. Idziemy prosto pomiędzy blokami, polami i zabudowaniami.
3. Dochodzimy do drogi asfaltowej przy obwodnicy i oświetlonego przejścia dla pieszych. Przechodzimy po
pasach na drugą stronę przez oświetlone przejście dla pieszych. ! Koło drewnianej budki schodzimy z
chodnika i wchodzimy w wąską ścieżkę. Następnie wchodzimy na drogę gruntową i idziemy nią wzdłuż
lasu! Kiedy pojawią się pierwsze zbudowania skręcamy w prawo przy budynku nr 33 w oświetloną drogę.
Idziemy prosto wzdłuż zabudowań.
4. Dochodzimy do skrzyżowania, przy którym po prawej stronie znajduje się kapliczka z figurą

Matki Bożej.
† STACJA I – Kapliczka z figurą Matki Bożej – ul. Leśna w Grodzisku Wielkopolskim (2,1 km)
Grodzisk Wielkopolski (2,1 km) - Kurowo (6,18 km)
5. Skręcamy w lewo i wchodzimy na oświetloną ścieżkę pieszo-rowerową. Idziemy ścieżką w kierunku
zabudowań. Wchodzimy do miejscowości Słocin.
6. Przechodzimy na drugą stronę przez oświetlone przejście dla pieszych. Kontynuujemy drogę prosto.
7. Wchodzimy w teren zabudowany. Idziemy prosto aż do ronda, po lewej stronie mijając budynek OSP
Słocin.
8. Na rondzie skręcamy w prawo zgodnie z drogowskazem „GRĄBLEWO 3”. Wchodzimy na drogę
gruntową i dalej kontynuujemy drogę prosto około 2 km.
9. Dochodzimy do skrzyżowania drogi gruntowej z drogą asfaltową. Skręcając w lewo wchodzimy na ścieżkę
pieszo-rowerową.
10. Dochodząc do oświetlonego przejścia dla pieszych przechodzimy na drugą stronę i wchodzimy do
miejscowości Kurowo. Idziemy prosto chodnikiem wzdłuż zabudowań.
11. Zatrzymujemy się po lewej stronie przy figurze Matki Bożej, która znajduje się naprzeciwko przystanku
autobusowego.
† STACJA II – Figura Matki Bożej w miejscowości Kurowo (6,18 km)
Kurowo (6,18 km) - Grąblewo (8,23 km)
12. Kontynuujemy drogę idąc prosto chodnikiem. Po około 300 m wchodzimy na drogę gruntową i
wychodzimy z miejscowości Kurowo. Idziemy prosto aż do rozwidlenia przy lesie, na którym skręcamy w
prawo.
13. Wchodzimy do lasu. Idziemy cały czas prosto około 700 m.
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14. Wychodzimy z lasu i idziemy dalej prosto kierując się w stronę zabudowań i latarni ulicznych.
15. Dochodzimy do zabudowań, a następnie do drogi asfaltowej.
16. Zatrzymujemy się przy kapliczce, która znajduje się po lewej stronie przy drodze asfaltowej.
† STACJA III – Kapliczka w miejscowości Grąblewo (8,23 km)
Grąblewo (8,23 km) - Woźniki (13,5 km)
17. Mając Kapliczkę po swojej lewej stronie idziemy prosto wzdłuż drogi asfaltowej około 1,6 km.
18. Wchodzimy do miejscowości Snowidowo. Idziemy prosto, mijamy po lewej stronie gazownię, a po prawej
stronie drogowskaz „PTASZKOWO 2”.
19. Wychodzimy z miejscowości Snowidowo. Po około 500 m skręcamy w lewo zgodnie z drogowskazem
„WOŹNIKI 3”. Wchodzimy na drogę gruntową. Idziemy prosto. !Po około 2 km dochodzimy do barierek i
drewnianej budki z ławeczką po lewej stronie. UWAGA! SŁABO WIDOCZNE MIEJSCE! Skręcamy w
lewo. Wchodzimy w drogę pomiędzy drzewami przy znaku zakaz wjazdu!
20. Dochodzimy do ścieżki pieszo-rowerowej i skręcamy w lewo. Idziemy prosto ścieżką. Dochodzimy do
figury Maryi, która znajduje się przy tablicy „Klasztor Woźniki”.
† STACJA IV – Figura Maryi w miejscowości Woźniki (13,5 km)
Woźniki (13,5 km) – Dakowy Mokre (16,1 km)
21. Po lewej stronie mając tablicę „Klasztor Woźniki” kontynuujemy drogę prosto idąc wzdłuż drogi
asfaltowej. Wychodzimy z miejscowości Woźniki. Idziemy prosto.
22. Po około 1 km przechodzimy mostem nad rzeką mijając tablicę „POWIAT NOWOTOMYSKI, GMINA
OPALENICA” i dalej kontynuujemy drogę prosto wzdłuż drogi asfaltowej.
23. Następnie mijamy przydrożny Krzyż, który znajduje się na końcu drzew po prawej stronie przy

tablicy „150 m LEŚNICTWO WOŹNIKI”.
24. Dalej idziemy prosto. Wchodzimy do miejscowości Dakowy Mokre. Wchodzimy na chodnik i idziemy
prosto wzdłuż zabudowań.
25. Następnie skręcamy w prawo zgodnie z drogowskazem „GRANOWO 7”. Idziemy prosto wchodząc w ul.
Parkową. Po około 100 m zatrzymujemy się przy krzyżu, który znajduje się na wprost na rozwidleniu
drogi.
† STACJA V – Krzyż w miejscowości Dakowy Mokre (16,1 km)
Dakowy Mokre (16,1 km) – Dakowy Suche (18,9 km)
26. Skręcamy w lewo przeciwnie do znaku „GRANOWO 7”.
27. Idziemy prosto. Po prawej stronie mijamy znak „BIELAWY 6”. Dalej idziemy prosto drogą gruntową
wzdłuż betonowego płotu po lewej stronie.
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28. Wychodzimy z miejscowości Dakowy Mokre. Idziemy prosto pomiędzy polami. Po około 2 km
dochodzimy do zabudowań i latarni ulicznych. Dalej idziemy prosto.
29. Zatrzymujemy się na rozwidleniu dróg, przy drewnianym krzyżu po lewej stronie.
† STACJA VI – Krzyż w miejscowości Dakowy Suche (18,9 km)
Dakowy Suche (18,9 km) – Dobra (22,5 km)
30. Kontynuujemy drogę prosto. Idąc chodnikiem po prawej stronie mijamy szkołę podstawową, a następnie
po lewej stronie mijamy krzyż.
31. Dochodzimy do skrzyżowania, na którym kontynuujemy drogę prosto mijając po lewej stronie zjazd na
„Szewce”. Wchodzimy w ul. Dobrą. Schodzimy z chodnika i kontynuujemy drogę prosto wzdłuż drogi
asfaltowej zgodnie z drogowskazem „SZNYFIN 3”.
32. Dochodzimy do krzyżówki, na której kontynuujemy drogę prosto i wchodzimy na drogę gruntową.
Mijamy znak ograniczenia prędkości do 40 km.
33. Wychodzimy z miejscowości Dakowy Suche. Idąc prosto po lewej stronie mijamy krzyż.
34. Zatrzymujemy się przy Figurze Matki Bożej po prawej stronie, przy tablicy „GMINA STĘSZEW”.
† STACJA VII – Figura Matki Bożej w miejscowości Dobra (22,5 km)
Dobra (22,5 km) – Jeziorki (26,2 km)
35. Idziemy prosto lewą stroną wzdłuż drogi asfaltowej zgodnie z drogowskazem „PIEKARY 1”.
Wychodzimy z miejscowości Dobra.
36. Następnie wchodzimy do miejscowości Piekary. Idziemy prosto. Po prawej stronie mijamy Figurę Maryi z
dzieciątkiem Jezus.
37. Wchodzimy na chodnik po lewej stronie. Idziemy prosto wzdłuż zabudowań. Na skrzyżowaniu mijamy
krzyż po prawej stronie.
38. Wychodzimy z miejscowości Piekary.
39. Dalej idziemy prosto lewą stroną wzdłuż drogi asfaltowej. Po około 1,5 km wchodzimy do miejscowości
Jeziorki. Idąc prosto wzdłuż zabudowań mijamy krzyż po lewej stronie, a następnie po około 0,5 km
mijamy płot z cegły po prawej stronie.
40. Przez skrzyżowanie cały czas idziemy prosto.
41. Dochodząc do następnego skrzyżowania skręcamy w lewo zgodnie z drogowskazem „SKRZYNKI 4”.
Idziemy prosto.
42. Zatrzymujemy się po lewej stronie przy Figurze Maryi – „Najsłodsze serce Maryi módl się za nami”.
† STACJA VIII – Figura Maryi w miejscowości Jeziorki (26,2 km)
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Jeziorki (26,2 km) – Tomiczki (28,2 km)
43. Cofamy się kawałek do wcześniej mijanego po prawej stronie drogowskazu „Tomiczki”. Wchodzimy w ul.
Poznańską. Idziemy prosto lewą stroną wzdłuż drogi asfaltowej około 1 km.
44. Wchodzimy do miejscowości Tomiczki. ! Dochodzimy do skrzyżowania z drogą wojewódzką 306.
Przecinamy ją idąc dalej prosto! BARDZO RUCHLIWA DROGA! PROSIMY ZACHOWAĆ
SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ!
45. Wchodzimy w drogę gruntową. Idziemy prosto po lewej stronie mijamy cmentarz.
46. Idąc pomiędzy polami, zatrzymujemy się po lewej stronie w miejscu gdzie znajduje się kilka drzew i
betonowy garaż. Pomiędzy drzewami znajduje się Figura Maryi z dzieciątkiem Jezus.
† STACJA IX – Figura Maryi w miejscowości Tomiczki (28,2 km)
Tomiczki (28,2 km) – Tomice (30,3 km)
47. Idziemy dalej prosto w stronę zabudowań. Dochodząc do zabudowań, na skrzyżowaniu skręcamy w lewo.
Wchodzimy na chodnik.
48. Idziemy prosto wzdłuż zabudowań, a następnie wchodzimy na drogę gruntową. Idziemy prosto około 1,2
km. Dochodzimy do skrzyżowania. Skręcamy w prawo w stronę miejscowości Trzcielin zgodnie z
mijanym wcześniej po prawej stronie drogowskazem i według znaku „ŹRÓDEŁKO”.
49. Wychodzimy z miejscowości Tomice. Idziemy prosto.
50. ! Dochodzimy do skrzyżowania, przy którym znajdują się znaki: PARKING, ZAKAZ WJAZDU
POJAZDÓW POWYŻEJ 10 TON i ZAKAZ POSTOJU. Na wysokości znaku: ZAKAZ WJAZDU
POJAZDÓW POWYŻEJ 10 TON skręcamy w prawo i dochodzimy do Kapliczki, która znajduje się w
polu za dwoma barierkami.
51. Zatrzymujemy się przy Kapliczce Jezusa Chrystusa Króla Świata.
† STACJA X – Kapliczka Jezusa Chrystusa Króla Świata w miejscowości Tomice (30,3 km)
Tomice (30,3 km) – Konarzewo (37,4 km)
52. Na skrzyżowaniu, przy którym znajdują się znaki drogowe skręcamy w prawo. Idziemy prosto około 1,2
km. Idąc po lewej stronie mijamy znak „GMINA STĘSZEW”. Wchodzimy do miejscowości Lisówki, a
następnie w teren zabudowany. Idziemy ul. Trzcielińską prosto wzdłuż drogi asfaltowej. Po lewej stronie
mijamy krzyż. Dalej idziemy prosto około 1,4 km wzdłuż drogi asfaltowej.
53. Wchodzimy do miejscowości Trzcielin. Idziemy prosto. Dochodzimy do zabudowań. Idziemy prosto, a
następnie na skrzyżowaniu skręcamy w lewo w ul. Środkową. Przy moście wchodzimy na chodnik i dalej
idziemy prosto.
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54. !UWAGA! BARDZO RUCHLIWA DROGA! Dochodzimy do skrzyżowania, na którym kontynuujemy
drogę prosto około 1,3 km zgodnie z drogowskazem „KONARZEWO 3”. Wychodzimy z miejscowości
Trzcielin. Idziemy prosto.
55. Wchodzimy do miejscowości Konarzewo. Po około 500 m po lewej stronie mijamy cmentarz. Wchodzimy
na chodnik po lewej stronie. Idziemy prosto około 1 km w stronę Kościoła.
56. Zatrzymujemy się przy Figurze Matki Bożej, która znajduje się naprzeciwko Kościoła.
† STACJA XI – Figura Matki Bożej w miejscowości Konarzewo (37,4 km)
Konarzewo (37,4 km) – Plewiska (47,6 km)
57. Mając Kościół po lewej stronie kontynuujemy drogę prosto idąc chodnikiem wzdłuż ulicy (najlepiej
chodnikiem po prawej stronie ulicy). Następnie skręcamy w lewo zgodnie z drogowskazem „DOPIEWIEC
3”. Idziemy prosto chodnikiem (najlepiej tym, który znajduje się po prawej stronie) wzdłuż zabudowań
około 1,7 km.
58. Schodzimy z chodnika i wychodzimy z terenu zabudowanego, po prawej stronie mijając piekarnię.
59. ! UWAGA! Dochodzimy do wiaduktu! Idziemy lewą stroną prosto wzdłuż drogi asfaltowej.

(Uwaga na spływy wody i bardzo blisko jadące samochody!) Wchodzimy na chodnik i
przechodzimy przez wiadukt nad autostradą.
60. ! Przy tablicy z nazwą miejscowości DOPIEWIEC przechodzimy na drugą stronę, skręcamy w

prawo i wchodzimy na drogę techniczną.
61. Idziemy drogą techniczną, a następnie drogą gruntową mijając po prawej stronie bramki na

autostradzie.
62. Po prawej stronie mijamy wieżę transmisyjną.
63. Idziemy prosto drogą gruntową około 2 km. Następnie skręcamy w lewo i wchodzimy do

miejscowości Gołuski. Idziemy prosto chodnikiem wzdłuż zabudowań.
64. Skręcamy w prawo zgodnie z drogowskazem „GŁUCHOWO 2”. Idziemy lewą stroną wzdłuż

drogi asfaltowej.
65. Wychodzimy z miejscowości Gołuski. ! Przechodzimy pod wiaduktem! Dalej idziemy prosto

lewą stroną wzdłuż drogi asfaltowej!
66. Wchodzimy do miejscowości Głuchowo. Idziemy prosto kierując się do miejscowości Plewiska.
67. ! Na skrzyżowaniu skręcamy w lewo kierując się na Plewiska. ! UWAGA! PROSZĘ

ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOSĆ! WĄSKA DROGA!
68. Wychodzimy z miejscowości Głuchowo. Wchodzimy na drogę gruntową, którą idziemy około 3,5

km.
69. Dochodzimy do terenu zabudowanego. Idziemy prosto wzdłuż zabudowań.
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70. Na skrzyżowaniu skręcamy w prawo zgodnie z drogowskazem na Komorniki. Wchodzimy w ul.

Szkolną. Dochodzimy do Kościoła św. Faustyny, który znajduje się po lewej stronie.
71. Zatrzymujemy się przy Pomniku św. Jana Pawła II siedzącego na ławeczce przed Kościołem.

† STACJA XII – Pomnik św. Jana Pawła II w miejscowości Plewiska (47,6 km)
Plewiska (47,6 km) – Poznań (50 km)
72. Stojąc przed Kościołem (przy parkingu) skręcamy w lewo i idziemy prosto ul. Fabianowską.
73. Na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną skręcamy w lewo w ul. Kolejową. Idziemy prosto chodnikiem.
74. Na następnym skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną skręcamy w prawo. (Na skrzyżowaniu znajduje się
stacja ORLEN). Idziemy chodnikiem wzdłuż zabudowań ul. Grunwaldzką około 1,5 km.
75. Przed torami kolejowymi po prawej stronie znajduje się myjnia samochodowa.
76. Zatrzymujemy się po lewej stronie przy Figurze Jezusa, która znajduje się naprzeciwko myjni.
† STACJA XIII – Figura Jezusa w miejscowości Poznań - ul. Grunwaldzka (50 km)
Poznań (50 km) – Poznań (53,5 km)
77. Dalej kontynuujemy drogę prosto zgodnie z wcześniejszym kierunkiem. ! Przechodzimy przez tory
kolejowe. Prosimy zachować szczególną ostrożność!
78. ! Wchodzimy na chodnik znajdujący się po prawej stronie! Idziemy prosto około 2,5 km. Idąc po lewej
stronie mijamy sklep „Małpka”, następnie zajezdnię tramwajową Junikowo, a po prawej stronie sklep
„Delikatesy Centrum”.
79. Kontynuujemy drogę prosto. Dochodzimy do skrzyżowania, na którym znajduje się sklep Biedronka. Za
sklepem „Biedronka” skręcamy w prawo w ul. Jawornicką.
80. Idziemy prosto chodnikiem wzdłuż ulicy z kostki brukowej mijając po lewej stronie na płocie duży napis
„KOLEJORZ”.
81. Skręcamy w lewo w ul. Krośnieńską. Następnie w lewo w ul. Promienistą. Na przejściu dla pieszych
zgodnie z sygnalizacją świetlną przechodzimy po pasach na drugą stronę.
82. Dochodzimy do Kościoła Świętej Rodziny. Wchodzimy do Kościoła.
† STACJA XIV – Kościół Świętej Rodziny w Poznaniu (53,5 km)
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