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Rejon Rawicz 

Trasa biała św. Józefa  

przebieg trasy Kościół farny w Rawiczu → Rawicz-Sarnowa → Szymanowo → Dębno 

Polskie → Zielona Wieś → Stwolno → Zawady → Dębionka → Słupia 

Kapitulna → Niemarzyn → Karolinki → Sarnówka → Pomnik św. Jana 

Pawła II w Rawiczu 

długość trasy 40,2 [km] 

suma podejść 150 [m] 

aktualizacja marzec 2021 

 

 

! znakiem wykrzyknika oraz podkreśleniem oznaczono miejsca, w których należy 

zwrócić szczególną uwagę, aby nie pomylić drogi. 

† znakiem Krzyża oznaczono miejsca, w których należy rozpocząć rozważanie kolejnej 

stacji Drogi Krzyżowej. 

 

  



 

 

Rejon Rawicz  strona 2 z 7 
trasa biała św. Józefa  

Zasady poruszania się na trasie 

Z myślą o bezpiecznym przebyciu trasy EDK zalecamy, aby: 

⇒ poruszać się w zwartych grupach, liczących nie więcej niż 10 osób; 

⇒ każda osoba miała założone elementy odblaskowe; 

⇒ na drogach poruszać się zgodnie z zasadami ruchu drogowego (idziemy lewą stroną 

jezdni, jeden za drugim), pierwsza osoba w grupie ma zapaloną latarkę ze światłem 

białym skierowanym do przodu, ostatnia osoba w grupie ma zapaloną latarkę ze 

światłem czerwonym skierowanym do tyłu; 

⇒ podczas czytania rozważań kolejnych stacji Drogi Krzyżowej oraz innych postojów 

zatrzymać się w miejscu bezpiecznym, oraz nie utrudniać przemieszczanie się innym 

uczestnikom EDK oraz osobom nie uczestniczącym w EDK; 

⇒ dbać o bezpieczeństwo własne oraz innych. 

W trakcie Ekstremalnej Drogi Krzyżowej obowiązuje Reguła Milczenia. Obowiązuje ona 

od momentu rozpoczęcia EDK, czyli od chwili wyruszenie na trasę. Uszanuj prawo innych 

uczestników do głębokiego przeżywania Misterium Drogi Krzyżowej, dzięki możliwości 

spotkania z Bogiem w ciszy i skupieniu. Zwróć uwagę osobom łamiącym 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 widzisz że ktoś ma 

problemy. W szczególności przerwij zasadę milczenia i udziel pomocy, jeżeli: 

⇒ ktoś uległ wypadkowi lub nagłemu zachorowaniu; 

⇒ ktoś leży lub siedzi bez ruchu; 

⇒ ktoś ma problemy z chodzeniem, oddychaniem, itp; 

⇒ ktoś nadaje sygnał ratunkowy. 

Jeżeli znajdziesz się w takiej sytuacji po pierwsze upewnij się, że Tobie nie zagraża 

niebezpieczeństwo, a następnie zacznij udzielać pomocy. Jeżeli sytuacja przekracza 

Twoje umiejętności, wezwij pomoc dzwoniąc na numer ratunkowy 112. 
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Początek: Kościół farny w Rawiczu (0 km) – Koniec: Pomnik św. 

Jana Pawła II w Rawiczu (40 km) 

1. Po wyjściu z kościoła idziemy w prawo wzdłuż plant, dochodzimy do ronda, następnie 

skręcamy w lewo, idziemy ul. Sarnowską, po prawej stronie mijamy supermarket, 

dochodzimy do skrzyżowania z sygnalizacją świetlną. 

2. Przechodzimy przez skrzyżowanie i skręcamy lekko w prawo w kierunku Ostrowa 

Wielkopolskiego (droga nr 36) – wchodzimy na drogę pieszo-rowerową. 

3. Idziemy wzdłuż drogi prosto, po prawej stronie mijamy stację benzynową, 

wychodzimy z obszaru zabudowanego, dochodzimy do ronda, przy którym po prawej 

stronie stoi duży krzyż. 

† STACJA I – Krzyż przy wjeździe do Rawicza-Sarnowy (3,6 km) 

4. Na rondzie skręcamy w prawo (pierwszy zjazd), przechodzimy przez jezdnię i idziemy 

prosto drogą pieszo-rowerową w kierunku Sarnowy. 

5. Wchodzimy w obszar zabudowany, na skrzyżowaniu skręcamy w prawo w ulicę 

Wiatraczną, na rozwidleniu dróg idziemy w lewo, idziemy prosto, wychodzimy z 

obszaru zabudowanego i przechodzimy przez tory kolejowe (!przejście niestrzeżone). 

6. Idziemy prosto pomiędzy polami i niewielkimi obszarami leśnymi i dochodzimy do 

miejscowości Szymanowo. Idziemy dalej prosto, dochodzimy do głównej drogi, 

przechodzimy na drugą stronę – po prawej stronie przy skrzyżowaniu znajduje się 

kapliczka. 

† STACJA II – Kapliczka w Szymanowie (7,2 km) 

7. Za skrzyżowaniem idziemy prosto (droga podporządkowana po lewej stronie od 

kapliczki), wychodzimy z obszaru zabudowanego, idziemy drogą polną (ok. 1,8 km). 

8. Wchodzimy do miejscowości Dębno Polskie, dochodzimy do skrzyżowania z główną 

drogą (ul. Rawicka) , skręcamy w prawo, idziemy prosto (ok. 500 m). Dochodzimy 

do krzyża stojącego po lewej stronie drogi. 

† STACJA III – Krzyż w Dębnie Polskim (10,4 km) 
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9. Wracamy główną drogą w kierunku skrzyżowania (ok. 500 m). Przechodzimy przez 

skrzyżowanie w kierunku Zielonej Wsi (drogowskaz). Po lewej stronie mijamy 

dawny cmentarz ewangelicki, następnie wychodzimy z obszaru zabudowanego. 

10. Idziemy dalej prosto drogą gruntową, wchodzimy w obszar leśny, trzymamy się 

głównej drogi. Na skrzyżowaniu skręcamy w prawo w kierunku Zielonej Wsi 

(drogowskaz).  

11. Po ok. 800 m dochodzimy do krzyża, który znajduje się po prawej stronie drogi. 

† STACJA IV – Krzyż w lesie przy drodze do Zielonej Wsi (13,8 km) 

12. Od krzyża idziemy dalej prosto, wychodzimy z lasu, mijamy pola po obu stronach 

drogi. 

13. Przechodzimy przez most nad kanałem, dochodzimy do obszaru zabudowanego, po 

lewej stronie mijamy krzyż, na skrzyżowaniu skręcamy w lewo. 

14. Idziemy dalej prosto główną drogą (ul. Hazy), dochodzimy do kościoła znajdującego 

się po prawej stronie. 

† STACJA V – Kościół parafialny w Zielonej Wsi (16,9 km) 

15. Od kościoła idziemy dalej prosto główną drogą. Po ok. 800 m wychodzimy z 

miejscowości (znak drogowy Zielona Wieś), idziemy dalej drogą mijając pola. 

16. Dochodzimy do wsi Stwolno, bezpośrednio przed obszarem zabudowanym po lewej 

stronie przy drodze stoi kapliczka. 

† STACJA VI – Kapliczka (pasyja) w Stwolnie (18,1 km) 

17. Od kapliczki wchodzimy do Stwolna i idziemy dalej główną drogą. 

18. Na skrzyżowaniu skręcamy w prawo w kierunku miejscowości Kubeczki i Zawady 

(drogowskaz).  

19. Wchodzimy do miejscowości Zawady, idziemy dalej prosto, po lewej stronie mijamy 

krzyż. Dochodzimy do skrzyżowania, przy którym znajduje się sklep i obok kapliczka.  

† STACJA VII – Kapliczka (pasyja) w Zawadach (20,1 km) 
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20. Od kapliczki idziemy dalej prosto główną drogą. Wychodzimy z miejscowości 

Zawady i wchodzimy do miejscowości Ugoda. Po prawej stronie mijamy kapliczkę. 

21. Idziemy główną drogą, która lekko skręca w lewo. Dochodzimy do miejscowości 

Debionka.  

22. Dochodzimy do skrzyżowania, po lewej stronie znajduje się przystanek autobusowy, 

a po prawej przy skrzyżowaniu wysoki krzyż między drzewami. 

† STACJA VIII – Krzyż w Dębionce (21,3 km) 

23. Na skrzyżowaniu skręcamy w lewo w kierunku Słupii Kapitulnej (drogowskaz). 

Dochodzimy do lasu i idziemy dalej skrajem lasu. Po prawej stronie mijamy las, a po 

lewej pola i kilka wolnostojących domów.  

24. Idziemy dalej skrajem lasu (ok. 1,3 km), jedynie ok. 200 m idąc przez las. 

Dochodzimy do obszaru zabudowanego. Po lewej stronie mijamy zakład 

przetwórstwa mięsnego, a następnie parkingi po obu stronach. Idziemy dalej prosto. 

25. Dochodzimy do skrzyżowania, skręcamy w lewo w główną drogę, następnie 

dochodzimy do kolejnego skrzyżowania i skręcamy w lewo w kierunku Rawicza 

(drogowskaz: w lewo Rawicz, w prawo Dubin).  

26. Idziemy główną drogą i dochodzimy do kościoła, który znajduje się po lewej stronie. 

† STACJA IX – Kościół parafialny w Słupii Kapitulnej (24,4 km) 

27. Od kościoła idziemy dalej prosto, po lewej stronie mijamy plac i przystanek 

autobusowy. Następnie mijamy sklep po lewej stronie i dochodzimy do skrzyżowania. 

28. Skręcamy w prawo w kierunku Miejskiej Górki (drogowskaz). Po prawej stronie 

mijamy krzyż i wychodzimy z obszaru zabudowanego.  

29. Idziemy prosto drogą asfaltową pomiędzy polami (!należy zachować szczególną 

ostrożność idąc poboczem).  

30. Dochodzimy do wsi Niemarzyn, na skrzyżowaniu skręcamy w lewo, idziemy główną 

drogą, dochodzimy do kolejnego skrzyżowania, na którym skręcamy w prawo. 

Dochodzimy do kolejnego skrzyżowania przy którym z prawej strony stoi kapliczka 

toczona niskim płotem.  
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† STACJA X – Kapliczka w Niemarzynie (28,2 km) 

31. Od kapliczki idziemy dalej główną drogą. Wychodzimy z obszaru zabudowanego i 

przed znakiem drogowym „Niemarzyn” skręcamy w lewo w polną drogę w kierunku 

klasztoru ojców franciszkanów.  

32. Idziemy drogą polną (ok. 1 km) i na wysokości niewielkiego lasu z lewej strony 

skręcamy w prawo. Idziemy dalej wzdłuż naypu ziemnego oddzielającego zbiornik 

wodny po lewej stronie. Dochodzimy do wąskiej kładki nad rzeczką Dąbroczna 

(! Droga prowadzi w prawo na dół w kierunku rzeki – należy trzymać się lewej 

strony). 

33. Przechodzimy przez kładkę, następnie przechodzimy przez tory kolejowe (!przejście 

niestrzeżone), po prawej stronie mijamy zabudowania i dochodzimy do krzyża, który 

znajduje się przy drodze obok kościoła klasztornego. 

† STACJA XI – Krzyż przy kościele klasztornym na Goruszkach (30,5 

km) 

34. Od krzyża idziemy w lewo wzdłuż muru klasztornego w kierunku Karolinek. Mijamy 

boisko po prawej stronie.  

35. Idziemy dalej wzdłuż ul. Rolniczej i po ok. 500 m dochodzimy do kapliczki znajdującej 

się po prawej stronie.  

† STACJA XII – Kapliczka w Karolinkach (31,1 km) 

36. Od kapliczki idziemy dalej prosto. Wychodzimy z obszaru zabudowanego. Po ok. 400 

m skręcamy w lewo i dochodzimy do mostku na rzeką Dąbroczną. Przechodzimy przez 

most, idziemy dalej prosto aż do skrzyżowania dróg polnych. 

37. Na skrzyżowaniu skręcamy ostro w prawo, dochodzimy do kolejnego mostku i dalej 

idziemy starą drogą brukowaną obsadzoną drzewami i krzewami po obu stronach. 

38. Po ok 1,5 km dochodzimy do Sarnowy, przechodzimy przez tory kolejowe (!przejście 

niestrzeżone) i dalej idziemy ul. Kolejową. Na skrzyżowaniu skręcamy w prawo (ul. 

700-lecia), a następnie w lewo w ul. Nowowiejskiego.  
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39. Dochodzimy do kościoła parafialnego, przechodzimy przez Rynek Sarnowski i 

skręcamy w prawo w ul. Kurpińskiego. Dochodzimy do granicy Rawicza-Sarnowy i 

Sarnówki (znak drogowy). Przechodzimy przez drogę krajową nr 36 i dalej idziemy 

prosto, dochodzimy do małego placu, gdzie znajduje się kapliczka. 

† STACJA XIII – Kapliczka w Sarnówce (35,9 km) 

40. Wracamy do drogi krajowej, przechodzimy na przejściu dla pieszych i skręcamy w 

prawo. Idziemy prosto drogą pieszo-rowerową. Po lewej stronie mijamy stację 

benzynową. Dochodzimy do ronda, a następnie do krzyża, który stanowił stację I.  

41. Idziemy dalej prosto wzdłuż drogi krajowej. Dochodzimy do obszaru zabudowanego 

Rawicza, mijamy z lewej strony stację benzynową. Dochodzimy do skrzyżowania z 

sygnalizacją świetlną, na którym skręcamy lekko w lewo. Przechodzimy na przejściu 

dla pieszych na drugą stronę skrzyżowania i idziemy dalej prosto ul. Sarnowską. 

42. Dochodzimy do ronda, na którym skręcamy w prawo (pierwszy zjazd). Idziemy dalej 

prosto ul. Wały Dąbrowskiego. Na wysokości budynku liceum przechodzimy na 

przejściu dla pieszych i wchodzimy na plantu. Dochodzimy do pomnika św. Jana 

Pawła II.  

† STACJA XIV – Pomnik św. Jana Pawła II w Rawiczu (40,2 km) 

 

 


