
WŁOSZCZOWSKA NOCNA DROGA KRZYŻOWA 

 

Długość trasy – 18,6 km 

Przebieg trasy: Włoszczowa kościół WNMP – ul. Partyzantów – ul. Wiejska – tereny leśne – Belina – 

obwodnica Włoszczowy – tereny leśne – ul. Kolejowa – ul. Jędrzejowska – ul. Wschodnia – ul. Wiśniowa – ul. 

Partyzantów – kościół WNMP 

 

Zasady poruszania się na trasie Drogi Krzyżowej: 

- na trasę wyruszamy w ciszy, samotnie lub w małych grupach 

- nie przeszkadzamy sobie nawzajem w skupieniu i przeżywaniu Drogi 

- każdy uczestnik może pobrać rozważania ze strony internetowej, które odczytuje w ciszy, w miejscach 

wyznaczonych stacji Drogi Krzyżowej 

- każdy uczestnik bierze za siebie pełną odpowiedzialność podczas przejścia trasą WNDK 

- uczestnicy powinni być zaopatrzeni w widoczne elementy odblaskowe, latarki (najlepiej czołowe), 

pożywienie i picie, telefon, ubiór dostosowany do warunków pogodowych 

- na drogach należy poruszać się zgodnie z zasadami ruchu drogowego, jeśli nie ma chodnika, poruszamy się 

lewą stroną szosy, jeden za drugim, oświetlając drogę latarką 

- podczas rozważania stacji Drogi należy zatrzymać się w miejscu bezpiecznym, tak, aby nie utrudniać 

przejścia innym osobom i nie powodować zagrożeń w ruchu 

- należy zwracać uwagę na bezpieczeństwo swoje i innych uczestników Drogi Krzyżowej (w razie potrzeby – 

telefon alarmowy 112) 

 

Opis trasy: 

Nocna Droga Krzyżowa rozpoczyna się w piątek 24.03. 2023 r. Mszą Świętą w kościele WNMP przy rynku o 

godz. 20.00 (wspólną dla uczestników EDK i WNDK), po niej każdy wyrusza indywidualnie na trasę 

Stacja 1 – przy figurze Matki Bożej na placu kościelnym 

Wyruszamy ul. Partyzantów w kierunku Kielc, po prawej stronie mijamy Cmentarz Parafialny. Dochodzimy do 

skrzyżowania z ul. Różaną i ul. Kusocińskiego przy figurze św. Floriana: 

Stacja 2 – przy figurze św. Floriana (ok. 1,1 km) 

Idziemy dalej ul. Partyzantów, mijamy rondo, dalej skręcamy w lewo na ul. Wiejską 

Stacja 3 – na ul. Wiejskiej (ok. 2,3 km) – po lewej stronie drogi, przy metalowym słupku, w przerwie między 

zabudowaniami 

Idziemy dalej ul. Wiejską, kończy się nawierzchnia asfaltowa i zaczyna się droga gruntowa (możliwe błoto) 

Stacja 4 – przy ul. Wiejskiej (ok. 3,7 km )– po prawej stronie drogi niedaleko przejścia drogi asfaltowej w 

gruntową, przy znaku drogowym 



Idziemy dalej drogą gruntową, mijamy po prawej stronie staw, przechodzimy kładką betonową  na rzece 

Czarna Struga (uwaga – nie ma poręczy, może być śliska). Za rzeką ok. 300 m – błotnisty kawałek trasy. Ok. 

100m za kładką na rozwidleniu idziemy na wprost (nie w prawo) 

Stacja 5 – w lesie przy rozwidleniu dróg (ok. 4,5 km) 

Idziemy dalej na wprost, tak jak prowadzi droga 

Stacja 6 – przy leśnym paśniku dla zwierząt (ok. 6 km)– po lewej stronie drogi 

Idziemy dalej drogą ok. 200 m, na najbliższym skrzyżowaniu dróg skręcamy w prawo na nową, utwardzoną 

drogę prowadzącą do trasy Włoszczowa - Kielce 

Stacja 7 – przy placu do składowania drewna (ok. 7,4 km) – po lewej stronie drogi 

Idziemy dalej drogą utwardzoną 

Stacja 8 – przy rozwidleniu dróg leśnych (ok. 9,1 km) – w tym miejscu znajduje się mały plac do składowania 

drewna 

Idziemy dalej drogą utwardzoną, dochodzimy do trasy Kielce – Włoszczowa i skręcamy w prawo w kierunku 

Włoszczowy. Idziemy chodnikiem po lewej stronie szosy. 

Stacja 9 – mała kapliczka po lewej stronie drogi (ok. 10,3 km) 

Idziemy dalej wzdłuż drogi do Włoszczowy, przez Belinę, mijamy rondo kierując się na obwodnicę miasta 

(kierunek Częstochowa), następnie, ok. 250 m za rondem, skręcamy w lewo w drogę prowadzącą w kierunku 

stacji PKP 

Stacja 10 – zaraz po skręceniu z obwodnicy na drogę do stacji PKP (ok. 12,1 km) – po lewej stronie 

Idziemy drogą przez las, następnie skręcamy w prawo w drogę opisaną jako droga pożarowa 31.  

Stacja 11 – przy skrzyżowaniu drogi leśnej z asfaltową biegnącą w kierunku os. Tartak (ok. 13,4 km) 

Idziemy dalej drogą asfaltową, dochodzimy do ul. Kolejowej, skręcamy w nią w prawo, dochodzimy do ul. 

Jędrzejowskiej, skręcamy nią w prawo w stronę centrum miasta 

Stacja 12 – przy ul. Jędrzejowskiej na skrzyżowaniu z ul. Leśną (ok. 14,7 km) 

Idziemy dalej ul. Jędrzejowską aż do ronda, na nim skręcamy w lewo w ul. Wschodnią. Idziemy ul. 

Wschodnią, następnie skręcamy w lewo w ul. Kard. Wyszyńskiego prowadzącą do kościoła Bł. Józefa 

Pawłowskiego 

Stacja 13 – przy krzyżu obok kościoła Bł. Józefa Pawłowskiego (ok. 16,8 km) 

Idziemy ul. Ks. Biskupa Jaworskiego w stronę centrum, następnie skręcamy w lewo w ul. Kusocińskiego i 

potem w prawo w ul. Wiśniową. Idziemy ulicą Wiśniową do skrzyżowania z ul. 1-go Maja 

Stacja 14 – przy krzyżu na skrzyżowaniu ulic Wiśniowej i 1-go Maja (ok. 18 km) 

Idziemy dalej ul. Wiśniową obok hali sportowej i dochodzimy do ul. Partyzantów, skręcamy w lewo, 

dochodzimy do kościoła WNMP 

Stacja 15 – przy pomniku św. Jana Pawła II na placu kościelnym (18,6 km) 


