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EDK Suszec 

Trasa św. Anny 

Przebieg trasy Suszec - Radostowice - Kobielice - Kryry - Suszec 

Całkowita długość [km] 23,5 

Suma podejść [m] 250 

Ostatnia aktualizacja Marzec 2019 

 

! 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. 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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 Rozpoczynamy Mszą świętą o godz. 20.00 w Kościele św. Stanisława  
w Suszcu. 

 

1. Po wyjściu z kościoła kierujemy się w stronę probostwa, gdzie na placu znajduje się krzyż. 
 

† STACJA I – Krzyż przy probostwie (0 km) 

 

2. Wychodzimy przez bramę i kierujemy się w prawo na ulicę św. Jana, następnie skręcamy w lewo 
na ulicę Szkolną, kierunek Podlesie (tablica na skrzyżowaniu). Poruszamy się chodnikiem. 

3. Od szkoły podstawowej poruszamy się poboczem – droga bez chodnika.  
4. Dochodzimy do skrzyżowania z ulicą Polną gdzie po prawej stronie znajduje się krzyż.  

 

† STACJA II – Krzyż na skrzyżowaniu ulicy Szkolnej i Polnej (1,3 km) 

 

5. Podążamy dalej ul. Szkolną po 200 m mijamy po prawej znak ograniczenia prędkości do 30 km/h 
idziemy dalej prosto. 

6. Po wyjściu na wzniesienie pokonujemy zakręt w prawo następnie w lewo i na kolejnym zakręcie 
w prawo idziemy prosto – schodzimy na drogę polną, mijamy czerwony hydrant P. Poż. po prawej 
stronie. 

7. Dochodzimy do ogrodzenia pod lasem i przechodzimy przez bramę (Uwaga należy zamknąć za 
sobą bramę), po 40 m dochodzimy do rozwidlenia gdzie kierujemy się w prawo - wchodzimy na 
ścieżkę rowerową i idziemy wzdłuż ogrodzenia (po prawej stronie). 

8. Po 400 m dochodzimy do skrzyżowania - po prawej stronie widzimy bramę z siatki. Przed 
skrzyżowaniem znajduje się znak na metalowym słupku z informacjami o ścieżkach rowerowych. 

 

† STACJA III – Przy znaku ścieżki rowerowej (2,7 km) 

 

9. Skręcamy w lewo idąc ścieżką rowerową. Po 20 m mijamy znak ścieżki rowerowej (na drzewie). 
Dochodzimy do drogi z żółtego tłucznia i idziemy dalej prosto. 

10. Po ok. 700 m dochodzimy do skrętu w prawo, !!! natomiast my idziemy prosto wąską ścieżką i po 
kolejnych 100m przechodzimy kładką z prawej strony docierając z tyłu figury Branickiej Maryjki. 

 

† STACJA IV – Maryjka Branicka (4,2 km) 

 

11. Od Maryjki wychodzimy schodkami na drogę i skręcamy w lewo. 
12. Po przejściu 60 m skręcamy w prawo na DP  nr 26 „Jodłowa” i idziemy cały czas prosto. 
13. Po dojściu do końca drogi po 2,2 km skręcamy w prawo na DP nr 25 „Pod Wys. Napięciem”  – 

po lewej stronie mijamy słup wysokiego napięcia.  
14. Idziemy drogą, która po 400 m skręca lekko w prawo a następnie w lewo. Po lewej stronie mijamy 

zbiornik wody P. Poż. Następnie po przejściu 200 m na skrzyżowaniu po prawej stronie znajduje 
się kapliczka Jezusa Miłosiernego. 

 

† STACJA V – Kapliczka Jezusa Miłosiernego (7,2 km) 

 

15. Idziemy prosto. Po 950 m na skrzyżowaniu z DP nr 24 „Budkowa” idziemy po ukosie na wprost.  
16. Po przejściu 250 m po lewej stronie mijamy polanę, a po 1 km skręcamy w prawo na drogę 

asfaltową – poruszamy się poboczem. 
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17. Mijamy dwa budynki po lewej stronie i dochodzimy do skrzyżowania gdzie po lewej stronie przy 
drzewie znajduje się kapliczka Maryi. 

 

† STACJA VI – Kapliczka Maryi (9,9 km) 

 

18. Idziemy cały czas drogą asfaltową, przechodzimy przez tory kolejowe i dalej ul. Dworcową. 
19. Dochodzimy do zabudowań następnie po prawej mijamy blaszany garaż a po 30 m po lewej 

stronie  dochodzimy do krzyża. 
 

† STACJA VII – Krzyż Radostowice (10,8 km) 

 

20. Idziemy dalej prosto, wchodzimy na chodnik. Skręcamy w prawo na ul. Łączną – uwaga brak 
chodnika. 

21. Krętą drogą dochodzimy do skrzyżowania gdzie po prawej stronie znajduje się kapliczka z figurą 
Maryi – obok znaku „Droga Wewnętrzna”.  

 

† STACJA VIII – Kapliczka z figurą Maryi (12,1 km) 

 

22. Idziemy w lewo – zgodnie z drogą główną, mijamy po lewej ulicę Kleparską. Po 60 m skręcamy 
lekko w lewo – wzdłuż drogi z pierwszeństwem. Po lewej mijamy przystanek autobusowy. 

23. Na skrzyżowaniu skręcamy w prawo na ulicę Stara Droga.  
24. Za cmentarzem skręcamy w lewo na ul. Kościelną i dochodzimy pod kościół w Kobielicach. 

 

† STACJA IX – Kościół Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Kobielicach (13,8 km) 

 

25. Przechodzimy przez ul. Pszczyńską i idziemy prosto ulicą Jana Pawła II.  
26. Za szkołą podstawową skręcamy w prawo na ulicę Topolową. Po 100 m skręcamy lekko w lewo – 

nadal ulica Topolowa (po lewej mijamy ulicę Sportową). 
27. Na skrzyżowaniu z ulicą Zacisze idziemy prosto, wchodzimy na drogę utwardzoną. Po lewej 

mijamy ostatni budynek i wchodzimy do lasu. !Po przejściu lasem 180 m droga skręca w prawo, 
następnie 80 m i lekko w prawo - po prawej las a po lewej Kanał Branicki.  

28. !UWAGA Po 100 m skręcamy w lewo na mostek i przechodzimy przez Kanał Branicki. 
 

† STACJA X – Mostek na skraju lasu  (15,9 km) 

 

29. Zaraz za mostkiem skręcamy w prawo – wzdłuż Kanału Branickiego, który znajduje się po naszej 
prawej stronie. 

30. Po przejściu !350 m skręcamy w lewo i po przejściu następnych 100 m mijamy po prawej i lewej 
stronie pojedyncze drzewa. 

31. !Wychodzimy na groble i przed betonowym mostkiem (bez barierek) skręcamy lekko w lewo a 
następnie w prawo – idziemy wzdłuż Kanału Branickiego (po prawej stronie). 

32. Po prawej stronie mijamy drugi betonowy mostek (z barierkami) – idziemy prosto. 
33. Dochodzimy do zakrętu w prawo (90o) i przechodzimy nad Kanałem Branickim po betonowym 

mostku z barierkami. Za mostkiem skręcamy w lewo (90o) i na skrzyżowaniu idziemy prosto na 
ulicę Nierad. 

34. Na rozwidleniu idziemy w prawo następnie w lewo dalej ulicą Nierad. 
35. Przed szkołą skręcamy w lewo na ul. Krętą i dochodzimy do ul. Wyzwolenia, skręcamy w prawo 

i podchodzimy pod kościół w Kryrach – poruszamy się chodnikiem. 
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† STACJA XI – Kościół św. Karola Boromeusza w Kryrach (19,6 km) 

 

36. Idziemy ulicą Wyzwolenia w kierunku Suszca.  
37. W Suszcu za skrzyżowaniem ulicy Wyzwolenia z ulicą Akacjową przechodzimy na drugą stronę 

ulicy i dochodzimy do Kapliczki Św. Anny.  
 

† STACJA XII – Kapliczka Św. Anny na Sikowcu (21,7 km) 

 

38. Wracamy z powrotem na chodnik i idziemy dalej prosto.  
39. Po lewej stronie mijamy Ośrodek Zdrowia i Urząd Gminy w Suszcu oraz docieramy do krzyża 

znajdującego się przy skrzyżowaniu ul. Lipowej i ul. Wyzwolenia. 
 

† STACJA XIII – Krzyż przy ulicy Lipowej (22,4 km) 

 

40. Przechodzimy przez ulicę Pszczyńską – przejście dla pieszych po lewej stronie na ulicę Ogrodową. 
41. Dochodzimy do końca ul. Ogrodowej i skręcamy lekko w prawo na ulicę Św. Jana.  
42. Za przejazdem kolejowym na wysokości cmentarza przechodzimy na drugą stronę ulicy i 

dochodzimy do pomnika Św. Jana Nepomucena. 
 

† STACJA XIV – Pomnik Św. Jana Nepomucena (23,5 km) 

 
43. Udajemy się pod kościół, gdzie pod krzyżem misyjnym lub wewnątrz kościoła kończymy 

rozważania. 
 

† ZAKOŃCZENIE – Kościół Św. Stanisława B. i M. w Suszcu (23,6 km) 


