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Niemodlin - trasa niebieska 

Św. Floriana 

 

 

Przebieg trasy Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Niemodlinie, Rynek → Szydłowiec 

Śląski → Magnuszowiczki → Magnuszowice → Gracze → Rutki → Rogi → 

Tłustoręby → Krasna Góra → Grabin → Jakubowice → Jaczowice → 

Lipno → cmentarz w Niemodlinie → kościół pw. Wniebowzięcia NMP w 

Niemodlinie, Rynek      

Całkowita długość [km] 40 

Suma podejść [m] 237 

Ostatnia aktualizacja 26.02.2018 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. 

 

† Miejsca, w których należy rozpocząć rozważanie kolejnej stacji Drogi Krzyżowej. 

 

������������Początek odcinka drogi, na której występuje ruch samochodowy,  sprawdź swoje elementy odblaskowe I 
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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 przemieszczanie 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, 

• 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 inną, 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 parafialny w Niemodlinie pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny 
(Rynek 29)   

 

 

1. Z placu przed wejściem do kościoła, przechodzimy przejściem w murze na chodnik przy ulicy Bohaterów 

Powstań (główna droga: Opole – Nysa). Chodnikiem kierujemy się w prawo, do placu ze skrzyżowaniem z ulicą 

Brzeską (droga na Lewin Brzeski). Na placu stoi pomnik Obrońców Przebraża. 

 

† STACJA I – Pomnik Obrońców Przebraża (0,4 km)  

2. Na skrzyżowaniu w prawo w ulicę Brzeską. Którą do kolejnego skrzyżowania, gdzie w prawo odbiega droga do 

Lewina Brzeskiego (długość odcinka 0,5 km). 

3. Na skrzyżowaniu w prawo, drogą w kierunku Lewina Brzeskiego, do Szydłowca Śląskiego. Idziemy cały czas 

asfaltową drogą, (������������) aż do kościoła w Szydłowcu Śląskim ,  po drodze niestrzeżony przejazd kolejowy 

(długość odcinka 4 km). 

 

† STACJA II – Kościół w Szydłowcu Śląskim (4,7 km)  

4. Spod kościoła drogą asfaltową (������������) kierujemy się dalej w kierunku Lewina Brzeskiego do pierwszego 

skrzyżowania z drogą odbiegającą w prawo ( długość odcinka 0,3 km) 

5. Skręcamy w prawo w kierunku na Niemodlin, dochodzimy do niewielkiego skrzyżowania przed mostem nad 

Ścinawą Niemodlińską (długość odcinka 0,1 km) 

6. Na tym skrzyżowaniu skręcamy w lewo między zabudowaniami,  kierując się tak jak wskazuje tablica „Dąb 

szypułkowy”. Idziemy tą drogą prosto. Droga zmienia się na gruntową, mijamy znajdujący się z lewej strony 

staw hodowlany,  przechodzimy drewnianym mostem przez rzekę, następnie polną drogą, groblą dochodzimy 

do starego dębu, który znajduje się po prawej stronie. Na dębie, od strony mostu wisi drewniany krzyż (długość 

odcinka 0,4 m).                                                                       

 

† STACJA III – Krzyż na Dębie (5,5 km) 

7. Spod Dębu idziemy dalej w tym samym, co poprzednio, kierunku przez drewniany most nad kanałem Ścinawy. 

Po ok. 50 m na skrzyżowaniu gruntowych dróg skręcamy w lewo, szeroką drogą. Idziemy nią prosto mając po 

prawej stronie stawy hodowlane. Po ok. 1 km rozwidlenie dróg gruntowych, na którym kierujemy się drogą 

która odbija lekko w lewo,  przez przepust na głębokim rowie, z prawej strony mamy ambonę myśliwską. Droga 

prowadzi skrajem lasu (las mamy po prawej stronie). Na kolejnym rozwidleniu, w pobliżu betonowego płotu 

zakładów drobiarskich w lewo, szeroką, gruntową drogą wzdłuż betonowego płotu zakładów drobiarskich (płot 

mamy po prawej stronie) w kierunku zabudowań  - wieś Magnuszowiczki (długość odcinka 1,3 km) 

8. Po wejściu do Magnuszowiczek trafiamy na zakręt drogi asfaltowej (������������) (długość odcinka 1,2 km)                   

9. Asfaltową drogą idziemy dalej prosto, we wcześniejszym kierunku. Przed kolejnym zakrętem drogi, po lewej stoi 

duży krzyż  (długość odcinka 0,2 m)            
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† STACJA IV – Krzyż w Magnuszowiczkach (8,0 km)  

10. Za krzyżem skręcamy w lewo, wraz z główną asfaltową drogą, w stronę Magnuszowic. Po przebyciu ok. 0,6 km 

skrzyżowanie z drogą Niemodlin – Lewin Brzeski. Skrzyżowanie przechodzimy na wprost, drogą w kierunku 

Grodkowa. Po ok. 100 m po prawej plac kościelny i kościół w Magnuszowicach.    

 

† STACJA V – Kościół w Magnuszowicach (8,8 km) 

11. Drogą dalej prosto w kierunku Graczy (������������). Po wejściu do Graczy skrzyżowanie (długość odcinka 3 km) 

12. Na skrzyżowaniu dalej prosto w kierunku Grodkowa. Mijamy centrum wsi, kierując się w stronę kościoła, który 

znajduje się po prawej stronie drogi  (długość odcinka 1 km)                                           

 

† STACJA VI – Kościół w Graczach (12,7 km) 

13. Od kościoła idziemy dalej w kierunku Grodkowa ok. 100 metrów, i za posesją nr 87 (po lewej stronie drogi)  przy 

betonowym słupie energetyczny z numerem 50 skręcamy w lewo w drogę gruntową (!) .  Droga wśród pól, 

płaski teren cały czas prosto  ok 1 km(!). Dalej pod górę na wzniesienie, potem w dół i znowu pod górę do 

połączenia z inną drogą polną w pobliżu zabudowań wsi Rutki.  Droga czasem się wije, ale trzymamy się cały 

czas jej głównego przebiegu (!).  Skręcamy w lewo  pomiędzy zabudowania (długość odcinka 1,8 km) 

14. Na niewielkim placyku, gdzie kończy się droga asfaltowa biegnąca przez wieś, z latarnią na środku – betonowy 

słup energetyczny z numerem 14, skręcamy lekko w prawo, przy betonowym słupie energetycznym nr 15 w 

drogę, na której wyznakowany jest czerwony szlak rowerowy. Szeroką drogą gruntową, skrajem lasu (las mamy 

z prawej strony) a potem przez pola,  cały czas prosto, w kierunku Rogów. Na końcu drogi, we wsi, dochodzimy 

do drogi asfaltowej  i  skręcamy w prawo (długość odcinka 2,4 km) 

15. Drogą asfaltową w prawo, po ok. 100 m, po prawej kościół w Rogach. 

 

† STACJA VII – Kościół w Rogach (17,1 km) 

16. Idąc dalej drogą asfaltową w poprzednim kierunku wychodzimy ze wsi  (������������). Droga  asfaltowa wiedzie 

przez pola. Do skrzyżowania  z drogą z Tarnicy do Tłustoręb (długość odcinka 1,8 km). 

17. Skręcamy w lewo, w kierunku  na Grodków , idziemy do wsi Tłustoręby, przechodzimy prosto przez wieś do 

skrzyżowania z drogą nr 385 Niemodlin – Grodków (długość odcinka 2,9 km) 

18. Przez skrzyżowanie przechodzimy prosto w kierunku Krasnej Góry. W miejscowości, droga asfaltowa skręca w 

lewo, obok przystanku autobusowego, na wprost w odległości ok. 50 m kościół z czerwonej cegły (długość 

odcinka 1,1 km)               

 

† STACJA VIII – Kościół w Krasnej Górze (22,6 km) 

19. Sprzed kościoła wracamy do przystanku i  dalej główną drogą przez wieś. Po ok. 150 metrach droga skręca 

najpierw w prawo, a następnie w lewo. Za zakrętem w lewo, po prawej stronie mijamy tablicę z informacją o 
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wsi, stojącą obok skrzyżowania dróg dojazdowych do posesji. Idziemy główną, asfaltową drogą przez wieś 

nigdzie nie skręcając (cały czas idziemy trasą czerwonego szlaku rowerowego). Po wyjściu ze wsi, droga zmienia 

się w szutrową (długość odcinka 1 km)                                                       

20. Ok. 200 m dalej, po lewej stronie drogi, na skraju lasu - krzyż. 

 

† STACJA IX – Krzyż przy drodze do Grabina (23,9 km)  

21. Od tej pory droga wiedzie skrajem lasu (!). Idziemy cały czas główną (szeroką, szutrową) drogą nigdzie nie 

skręcając. Po ok 1,2 km po lewej stronie  za drzewami mamy zabudowania leśniczówki,  droga główna odbija 

lekko w prawo, by na wysokości leśniczówki znów łagodnie skręcić w lewo (!). Leśniczówkę Słoneczne Wzgórze 

mamy cały czas z lewej strony (długość odcinka 1,3 km). 

22. Za leśniczówką droga prowadzi przez las, zmieniając wkrótce nawierzchnię z szutrowej na asfaltową. Droga 

prowadzi pod górę, wkrótce wychodząc z lasu (długość odcinka 1,2 km)  

23. Droga wiedzie przez pola. Asfaltowa droga lekko skręcając w prawo wchodzi do Grabina, pierwsze zabudowania 

po lewej stronie drogi (długość odcinka 1 km). 

24. Trzymamy się głównej drogi i wraz z nią skręcamy w prawo, w dół. Ok. 200 m dalej, na małym skrzyżowaniu 

wiejskich uliczek skręcając lekko w lewo, a następnie w prawo, kierujemy się na wprost w stronę widocznego - 

oświetlonego - kościoła (długość odcinka 0,4 km).                                                                                                                                                      

 

† STACJA X – Kościół w Grabinie (27,6 km)  

25. Z kościoła idziemy na wprost ul. Krótką łączącą się z ul. Nyską, idziemy prosto,  drogą główną przez wieś 

(������������). Na skrzyżowaniu w końcu wsi, lekko w lewo, drogą główną  ul. Nyska (długość odcinka 0,6 km) 

26. Wkrótce wychodzimy ze wsi i kierujemy się w stronę skrzyżowania z DK 46: droga Opole – Nysa (długość 

odcinka 0,7 km) 

27.  Przez skrzyżowanie prosto, w kierunku Jakubowic. Mijamy cmentarz po lewej i kapliczkę, wchodzimy do 

Jakubowic  (długość odcinka 0,6 km) 

28.  Idziemy przez wieś. Na rozwidleniu dróg lekko w lewo, za niewielką łączką, kapliczka w formie dzwonnicy z 

tablicą ku czci poległych w I Wojnie Światowej. Kierujemy się ku tej kapliczce (długość odcinka 0,5 km)      

                                                                                                                 

† STACJA XI – Kapliczka w Jakubowicach (30,0 km) 

29. Od kapliczki idziemy w tym samym kierunku jak poprzednio, idąc obok terenowej siłowni, ok. 50 m dalej 

dochodzimy do poprzecznej ulicy (po drugiej stronie ulicy niewielki budynek dawnej OSP z charakterystyczną 

wieżyczką). Skręcamy w lewo, drogą przez wieś. Na końcu wsi, obok stalowego krzyża, na rozwidleniu dróg 

schodzimy z asfaltu kierując się lekko w prawo, mając krzyż po lewej stronie, drogą szutrową  w stronę dwóch 

zabudowań (długość odcinka 0,5 km) 

30. Niecałe 100 m dalej, przed ostatnimi dwoma domami, drogą polną w prawo w stronę lasu (!). Po kolejnych ok. 

300 m na skraju lasu, po lewej stronie niewielka kapliczka ku czci św. Huberta. Nieco wcześniej po prawej 

stronie ogrodzenie pasieki pszczelarskiej. Dalej wyraźną leśną drogą, nigdzie nie skręcając, mijając po prawej 
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staw hodowlany z drewnianymi pomostami. Na rozwidleniu dróg leśnych lekko w lewo, bardziej uczęszczaną 

drogą (długość odcinka 1,2 km) 

31. Na końcu drogi (ok. 200 m dalej), na skrzyżowaniu dróg leśnych, w lewo dalej po lewej stronie mamy staw 

hodowlany,  idziemy wzdłuż brzegu stawu do skrzyżowania z drogą leśną  dochodzącą z prawej strony, na 

drzewie widoczne oznaczenia szlaku rowerowego, skręcamy w lewo. Dalej stawy są po lewej i prawej stronie, a 

potem tylko po lewej. Idziemy szeroką szutrową drogą. Na dwóch kolejnych skrzyżowaniach idziemy prosto. 

Dalej trzymamy się wijącej się głównej drogi, oznakowanej czerwonym szlakiem rowerowym (!). Droga 

wychodzi z lasu (długość odcinka 1,9 km) 

32. Wijąca się droga (nigdzie nie skręcamy z głównej, wyraźnej drogi) doprowadza do drogi asfaltowej Jaczowice – 

Małe Tułowice i skręcamy w prawo(������������) (po drugiej stronie drogi cmentarz) (długość odcinka 0,5 km) 

33. Drogą asfaltową idziemy  w kierunku Lipna. Ok. 300 m dalej, obok małego domku znajdującego się po lewej 

stronie, skręcamy w lewo w szutrową drogę leśną. Po minięciu zabudowań, na skraju lasu, po lewej stronie 

drogi pojedynczy, ceglany słup dawnej bramy (ok. 50 m od asfaltowej drogi). W tym miejscu, w prawo 

odchodzą dwie ścieżki, idziemy tą z nich, która prowadzi bardziej na lewo (!). Ścieżka przechodzi przez 

drewniany mostek nad płytkim rowem, następnie przez młodnik, później lasem, lekko pod górę, doprowadza 

nas do Kaplicy „Pustelnika” (długość odcinka 0,6 km). 

 

† STACJA XII – Kaplica „Pustelnika” (34,6 km)  

34. Po minięciu kapliczki (pomiędzy kapliczką a ławkami) idziemy dalej ścieżką przez las (wychodząc po lewej 

mijamy porośniętą mchem mogiłę), mniej więcej, w tym samym co poprzednio kierunku. Ścieżka doprowadza 

nas do wyraźnej, szerokiej drogi leśnej (!). Drogą tą skręcamy w prawo. Trzymamy się głównej drogi, 

oznakowanej czerwonymi znakami szlaku rowerowego. Dochodzimy do skrzyżowania w pobliżu zabudowań 

leśnych  (długość odcinka 0,7 km)                                                                                                 

35. Idziemy dalej prosto, mając po lewej zabudowania a po prawej parking. Dochodzimy do dużego skrzyżowania 

dróg szutrowych, przy którym po lewej mamy obszerną wiatę z miejscem na ognisko (możliwość odpoczynku). 

Idziemy dalej prosto, wzdłuż ogrodzenia z metalowej siatki (po lewej). Droga kończy się na skrzyżowaniu z 

drogą asfaltową Lipno – Niemodlin (długość odcinka 0,6 km) 

36. Skręcamy w lewo, w asfaltową drogę Lipno – Niemodlin w kierunku Niemodlina (������������). Idziemy drogą 

asfaltową pomiędzy dwoma stawami – „Zofią” i „Tadeuszem”. Po minięciu stawu po prawej stronie, po prawej 

stronie drogi stoi krzyż (długość odcinka 0,4 km) 

 

† STACJA XIII – Krzyż przy drodze Lipno - Niemodlin (36,4 km)  

37. Idziemy drogą asfaltową dalej, po lewej stronie mijamy basen kąpielowy (ok. 800 m dalej). Po minięciu 

zabudowań dawnej gorzelni z wysokim kominem (po prawej stronie drogi), skrzyżowanie z odbiegającą w lewo 

ulicą Nową (długość odcinka 2,1 km) 
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38. Skręcamy w lewo w ulicę Nową, idziemy do jej końca, do drogi krajowej nr 46 (Opole - Nysa), przed którą 

skręcamy w prawo, chodnikiem. Po przejściu ok. 200 m od skrzyżowania, po prawej stronie cmentarz (długość 

odcinka 0,8 km).  

39. Jeżeli furtka jest otwarta, podchodzimy do krzyża obok kaplicy cmentarnej. 

. † STACJA XIV – Cmentarz parafialny w Niemodlinie (39,1 km) 

40. Od cmentarza, główną drogą krajową nr 46 - ulicą Bohaterów Powstań Śląskich (droga Opole - Nysa) schodzimy 

w dół, w kierunku zabudowań miasta,  na pierwszym skrzyżowaniu skręcamy w prawo w kierunku Lipna  w ul.  

Korfantego, po ok. 200 m z lewej strony drogi murowana kapliczka, przy niej  droga piesza prowadząca w dół, 

skręcamy w tą drogę dalej przez  łąkę do zabudowań. Po prawej stronie płot  tartaku , przy płocie skręcamy w 

prawo w ul. Podwale do budynku straży pożarnej.  

41. .Przy budynku straży skręcamy w lewo w ul.  Drzymały, dochodzimy do Rynku, przejściem dla pieszych 

przechodzimy na drugą stronę do figury Św. Floriana  patrona trasy i dalej do kościoła parafialnego. 

42. Na placu przy kościele koniec trasy (40,7 km)   . 

 

 

 

 


