
 
 

OPIS  TRASY  ŚWIĘTEGO  JACKA 
 

Poniższy  opis  to  wskazówki  przebiegu  wybranej  przez  Państwa  trasy .  

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 . 

 

Przy  poszczególnych  odcinkach  trasy  podana  jest  liczba  

przebytych  kilometrów  od  Bazyliki  Wniebowzięcia  

Najświętszej  Maryi  Panny  w  Gidlach 
 

Ponadto  w  przebiegu  opisu  trasy ,  wskazane  są  miejsca ,  w  

których  należy  rozpocząć  rozważanie  kolejnej  stacji  

Ekstremalnej  Drogi  Krzyżowej . 

 
CAŁA  TRASA 

 

Bazylika  Wniebowzięcia  Najświętszej  Maryi  Panny  w  Gidlach 

–Niesulów – Zagórze – Podświerk – Secówka – Kamionka – 

Dziepółć – Dmenin – Bugaj – Frachowiec – Gosławice – brzeg 

rzeki Świętojanki – Piaszczyce – Marianka – Ostoja – Płoszów – 

Zawada – Kierków – Kościół pod wezwaniem świętego Lamberta 

w Radomsku 
 

DŁUGOŚĆ  TRASY  39 km 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

START  TRASY 

 

Bazylika  Wniebowzięcia  Najświętszej  Maryi  Panny  w  Gidlach 
MSZA  ŚWIĘTA  NA  ROZPOCZĘCIE  EDK  07.04.2017  GODZINA  20:00 

 

 
 

WAŻNE  DATY 
 

1516  WYORANIE CUDOWNEJ FIGURY MATKI BOŻEJ GIDELSKIEJ 

 

1615   SPROWADZENIE  DOMINIKANÓW  DO  GIDEL 

 

21.05.1656 KONSEKRACJA  KOŚCIOŁA 

 

19.08.1923 KORONACJA  CUDOWNEJ  FIGURY  MATKI  BOŻEJ 

 

1998  W 75 ROCZNICĘ KORONACJI FIGURY M. B. – PAPIEŻ 

JAN PAWEŁ II NADAJE KOŚCIOŁOWI TYTUŁ BAZYLIKI 

MNIEJSZEJ 

 

2016   JUBILEUSZ  500 – LECIA  OBJAWIENIA  MATKI  BOŻEJ 

GIDELSKIEJ  UZDROWIENIE  CHORYCH 

 

2016  JUBILEUSZ  800 – LECIA  ZAKONU  DOMINIKANÓW 
 



 
 

1. Spod Sanktuarium Matki Bożej Gidelskiej udajemy się w prawo w kierunku 

Niesulowa. 

2. Po 600 metrach dochodzimy do kapliczki po lewej stronie drogi w kępie lip 

upamiętniającej uroczystości koronacji cudownej figurki matki Boskiej Gidelskiej. 

 
STACJA  I JEZUS  SKAZANY  NA  ŚMIERĆ 

KAPLICZKA  MATKI  BOŻEJ  GIDELSKIEJ 

0,600 km 

 

1. Spod kapliczki udajemy się dalej drogą asfaltową w kierunku Niesulowa. 

2. Po 600 metrach mijamy tablicę informacyjną „Niesulów”. 

3. Po 900 metrach wychodzimy z miejscowość Niesulów i idziemy dalej drogą 

asfaltową. 

4. Po około 600 metrach mijamy tablicę informacyjną „Zagórze”. 

5. Po 200 metrach droga delikatnie skręca w prawo. 

6. Po następnych 200 metrach wychodzimy z miejscowość Niesulów i idziemy dalej 

drogą asfaltową. 

7. Po dalszych 200 m przechodzimy przez most na rzece Mąkwie. 

8. Po 100 metrach droga ponownie skręca w prawo. 

9. Idąc dalej mijamy skrzyżowanie z drogą odbijającą w lewo na miejscowość Ojrzeń. 

My idziemy dalej prosto. 

10. Idąc dalej drogą asfaltową około 300 metrów dochodzimy do skrzyżowania z inną 

drogą asfaltową. My idziemy dalej prosto. 

11. Po około 2.300 m droga asfaltowa wyraźnie skręca w prawo. 

12. Po około 50 metrach po lewej stronie las kończy się i na skraju lasu odnajdujemy 

kapliczkę Matki Bożej. Po lewej stronie stoi przydrożny krzyż. Po lewej stronie na 

polanie leśnej widoczne zabudowania miejscowości Podświerk. 

 
STACJA  II JEZUS  BIERZE  KRZYŻ  NA  SWE  RAMIONA 

PRZYDROŻNA  KAPLICZKA  MATKI  BOŻEJ 

5,950 km 

 

1. Spod kapliczki skręcamy w lewo ( pozostawiając zabudowania po prawej stronie )       

i drogą gruntową idziemy dalej wzdłuż lasu. 

2. Po około 400 metrach wchodzimy do lasu. 

3. Po około 100 metrach dochodzimy do skrzyżowania duktów leśnych. My idziemy 

dalej na wprost przez las. 

4. Dłuższy czas idziemy przez zwarty kompleks leśny. 

5. Po około 1650 metrach dochodzimy do skrzyżowania z drogą asfaltową. Przed 

skrzyżowaniem po lewej stronie odszukujemy kapliczkę św. Nepomucena  

 
STACJA  III   PIERWSZY  UPADEK  JEZUSA 

PRZYDROŻNA  KAPLICZKA  ŚWIĘTEGO  NEPOMUCENA 

8,100 km 

 

 

 



 
 

1. Spod kapliczki dochodzimy do skrzyżowania z drogą asfaltową i skręcamy w lewo. 

2. Idziemy dalej drogą asfaltową w kierunku miejscowości Secówka i Kamionka. 

3. Po około 500 metrach przechodzimy przez most na rzeczce Orzechówka. 

4. Po około 400 metrach droga wyraźnie skręca w prawo. 

5. Po 150 metrach dochodzimy do skrzyżowania z inna drogą asfaltową. Po lewej stronie 

widoczny przydrożny krzyż. 

6. My idziemy dalej na wprost drogą asfaltową pomiędzy zabudowaniami miejscowości 

Kamionka 

7. Po około 800 metrach mijamy ostatnie zabudowania po lewej stronie i dochodzimy do 

lasu. Droga asfaltowa prowadzi dalej na wprost do lasu. 

8. My skręcamy w prawo w drogę gruntową biegnącą wzdłuż lasu ( linia lasu po lewej 

stronie ). Po prawej stronie mijamy pola uprawne. 

9. Po około 200 metrach kończy się linia lasu biegnącego po lewej stronie. 

10. Po około 100 metrach droga nieznacznie odbija w prawą stronę. 

11. Po dalszych 100 metrach dochodzimy do skrzyżowania z drogą asfaltową ( po prawej 

stronie widoczny znak „Gmina Kobiele Wielkie wita”. 

12. Przechodzimy drogę asfaltową i idziemy dalej na wprost drogą gruntową. 

13. Zaraz za skrzyżowaniem po prawej stronie odszukujemy przydrożną figurkę świętego 

Jacka 

 
STACJA  IV JEZUS  SPOTYKA  SWOJĄ  MATKĘ 

PRZYDROŻNA  KAPLICZKA  ŚWIĘTEGO  JACKA 

10,400 km 

 

1. Spod kapliczki idziemy dalej drogą gruntową pomiędzy polami uprawnymi. 

2. Po około 1 km mijamy po prawej stronie elektrownię wiatrową ( wiatrak ). 

3. Po około 400 metrach droga gruntowa skręca w prawo w kierunku miejscowości 

Dziepółć. 

4. Po dalszych 400 metrach mijamy po lewej stronie kolejną elektrownię wiatrową. 

5. Po około 500 metrach mijamy po prawej stronie cmentarz. 

6. Po kolejnych 200 metrach dochodzimy do linii zabudowań i po kolejnych 50 metrach 

do skrzyżowania z drogą asfaltową. 

7. Skręcamy w drogę asfaltową w prawo i po 50 metrach również po prawej stronie 

odnajdujemy kościół parafialny pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego. 

 
STACJA  V SZYMON CYRENEJCZYK POMAGA NIEŚĆ KRZYŻ JEZUSOWI 

KOŚCIÓŁ  PARAFIALNY  POD  WEZWANIEJ  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO 

13,000 km 
 

1. Spod kościoła na prawo udajemy się dalej drogą asfaltową. 

2. Po około 200 metrach po lewej stronie mijamy przydrożny krzyż w kępie świerków. 

3. Za kępą świerków skręcamy w lewo w drogę gruntową. 

4. Po około 100 metrach po lewej stronie mijamy staw. 



 
 

5. Po około 350 metrach dochodzimy do skrzyżowania z drogą asfaltową. Na wprost za 

drogą asfaltową odnajdujemy kapliczkę Matki Bożej. 

6. Skręcamy w lewo w drogę asfaltową. 

7. Po około 300 metrach dochodzimy do zabudowań miejscowości Dziepółć Folwark. 

8. Po kolejnych 50 metrach dochodzimy do skrzyżowania z drogą asfaltową. Droga na 

lewo pomiędzy drzewami prowadzi do dawnych zabudowań dworskich. 

9. My skręcamy w prawo pomiędzy zabudowania. Idziemy dalej drogą asfaltową, która 

po około 150 metrach nieznacznie skręca w lewo i zmienia się w drogę gruntową. 

10. Po około 450 metrach dochodzimy do skrzyżowania z drogą asfaltową. Po prawej 

stronie na skrzyżowaniu odnajdujemy przydrożną kapliczkę poświęconą świętemu 

Janowi Pawłowi II. 

11. My skręcamy w prawo wzdłuż drogi asfaltowej udajemy się w kierunku miejscowości 

Dmenin. 

12. Po około 1500 metrach dochodzimy do zabudowań miejscowości Dmenin, a po 

kolejnych 50 metrach do skrzyżowania z drogą asfaltową. 

13. Na skrzyżowaniu skręcamy w lewo i idziemy dale wzdłuż drogi asfaltowej. 

14. Po około 250 metrach odnajdujemy po lewej stronie kościół parafialny pod 

wezwaniem Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. 

 
STACJA  VI WERONIKA  OCIERA  TWARZ  JEZUSA 

KOŚCIÓŁ  PARAFIALNY  POD  WEZWANIEM  ŚW.  APOSTOŁÓW  SZYMONA  I  JUDY  TADEUSZA 

16,400 km 

 

1. Spod kościoła na lewo podążamy dalej drogą asfaltową w kierunku miejscowości 

Bugaj. 

2. Po około 500 metrach dochodzimy do rozwidlenia drogi. My podążamy dalej na 

prawo główną drogą asfaltową w kierunku miejscowości Bugaj.  

3. Po około 150 metrach mijamy tablicę informacyjną – koniec miejscowości Dmenin. 

4. Po dalszych 300 metrach dochodzimy do tablicy informacyjnej – miejscowość Bugaj. 

5. Po 550 metrach dochodzimy do skrzyżowania z drogą krajową DK42 relacji 

Radomsko-Przedbórz. Za skrzyżowaniem po prawej stronie widoczny kościół 

świętego Leonarda. 

6. My podążamy na wprost w kierunku miejscowości Gosławice. 

7. Po około 600 metrach mijamy po lewej stronie elektrownię wiatrową.  

8. Po dalszych 300 metrach mijamy odchodzącą w lewo drogę w kierunku miejscowości 

Kuchary. My podążamy dalej na wprost. 

9. Po 500 metrach mijamy tablicę informacyjną – miejscowość Frachowiec. 

10. Po kolejnych 500 metrach po lewej stronie odnajdujemy murowaną z cegły kaplicę 

przydrożną poświęconą Matce Bożej. 

 
STACJA  VII JEZUS UPADA POD KRZYŻEM PO RAZ DRUGI 

PRZYDROŻNA KAPLICA  MATKI  BOŻEJ  

19,800 km 

 

1. Spod kaplicy udajemy się dalej na wprost drogą asfaltową w kierunku miejscowości 

Gosławice 



 
 

2. Po około 650 metrach mijamy tablicę informacyjną – miejscowość Gosławice. 

3. Po kolejnych 400 metrach dochodzimy do rozwidlenia drogi w centrum miejscowości 

Gosławice. W centrum miejscowości na wprost rozwidlenia widoczny budynek 

Ochotniczej Straży Pożarnej. 

4. Na rozwidleniu skręcamy w prawo i udajemy się dalej drogą asfaltową. 

5. Po około 500 metrach przechodzimy przez most na rzece Świętojance. 

6. Tuż za mostem po lewej stronie odszukujemy przydrożną kaplicę poświęconą 

świętemu Nepomucenowi. 
 

STACJA  VIII JEZUS  POCIESZA  PŁACZĄCE  NIEWIASTY 

PRZYDROŻNA  KAPLICA  ŚWIĘTEGO  NEPOMUCENA 

21,350 km 

 

1. Pomiędzy mostem na rzece Świętojance a kaplicą św. Nepomucena na lewo od drogi 

asfaltowej biegnie droga gruntowa. My udajemy się tą drogą wzdłuż prawego brzegu 

rzeki Świętojanki. 

2. Po około 500 metrach mijamy próg wodny na rzece Świętojance. 

3. Po kolejnych 650 metrach rzeka Świętojanka odbija wyraźnie na lewo, a wraz z rzeką 

droga gruntowa. 

4. Po kolejnych 250 metrach rzeka Świętojanka po raz kolejny wyraźnie odbija na lewo, 

a wraz z rzeką droga gruntowa. 

5. Po około 250 metrach od lewej strony do nurtu rzeki Świętojanki wpływa wyraźny 

ciek wodny, na po kilkudziesięciu metrach rzeka Świętojanka wyraźnie odbija w 

kierunku prawym. My dalej idziemy drogą gruntową wzdłuż prawego brzegu rzeki 

Świętojanki. 

6. Po około 700 metrach rzeka Świętojanka wyraźnie odbija w kierunku prawym, a po 

dalszych 50 metrach dochodzimy do mostu na rzece Świętojance. 

7. Na wysokości mostu wychodzimy na drogę asfaltową i skręcamy w lewo na most. 

8. Po przekroczeniu mostu udajemy się dalej na wprost drogą asfaltową w kierunku 

miejscowości Piaszczyce. 

9. Po około 250 metrach dochodzimy do zabudowań miejscowości Piaszczyce. 

10. Po kolejnych 50 metrach dochodzimy do skrzyżowania dróg asfaltowych w centrum 

miejscowości Piaszczyce. 

11. Na skrzyżowaniu skręcamy w prawo w drogę asfaltową i udajemy się w kierunku 

miejscowości Marianka. 

12. Po około 650 metrach mijamy zwarte zabudowania miejscowości Piaszczyce. 

13. Po kolejnych 500 metrach mijamy po lewej stronie cmentarz. 

14. Po około 300 metrach droga asfaltowa dochodzi do lasu. Idziemy dalej na wprost 

drogą asfaltową. 

15. Po kolejnych 700 metrach las po lewej stornie kończy się. Zaraz za lasem po lewej 

stornie wzdłuż linii lasu biegnie droga gruntowa. Skręcamy w lewo i idziemy dalej 

drogą gruntową wzdłuż linii lasu po lewej stronie. 

16. Po 450 metrach drogę przecina wyraźna droga gruntowa. My udajemy się dalej na 

wprost wzdłuż linii lasu po lewej stornie. 

17. Po kolejnych 350 metrach dochodzimy do drogi gruntowej (na wprost zwarta linia 

lasu), skręcamy w lewo i idziemy dalej drogą gruntowa przez zwarty las. 



 
 

18. Po przejściu około 350 metrów dochodzimy do kolejnej drogi gruntowej i skręcamy w 

prawo. Dalej idziemy na wprost drogą gruntową przez zwarty las 

19. Po około 200 metrach z prawej strony do naszej drogi gruntowej dochodzi inna droga 

gruntowa (na wprost skrzyżowania w głębi lasu widoczne zabudowania miejscowości 

Ostoja. My skręcamy w prawo i idziemy dalej droga gruntową 

20. Po 150 metrach kończy się las i dalej droga gruntowa biegnie wśród pół.  

21. Po około 350 metrach dochodzimy do skrzyżowania z kolejną drogą gruntową (przed 

skrzyżowaniem widoczne dzikie wysypisko śmieci i gruzu) 

22. Na skrzyżowaniu skręcamy w lewo i udajemy się dalej drogą gruntową. 

23. Po 250 metrach dochodzimy do linia lasu. Idziemy dalej drogą gruntowa na wprost 

przez las. 

24. Po 100 metrach dochodzimy do skraju lasu i do skrzyżowania z kolejną drogą 

gruntową. Na skrzyżowaniu po lewej stronie wśród drzew odszukujemy przydrożną 

kapliczkę Matki Bożej 

 
STACJA  IX TRZECI  UPADEK  JEZUSA 

PRZYDROŻNA  KAPLICZKA  MATKI  BOŻEJ 

28.400 km 

 

1. Spod kapliczki udajemy się dalej drogą gruntową (ruszając pozostawiamy kapliczkę 

po lewej stronie drogi gruntowej) i idziemy wzdłuż lasu po prawej stronie. 

2. Po około 100 metrach las po prawej stronie kończy się. 

3. Po kolejnych 200 metrach droga gruntowa wyraźnie skręca w lewą stronę. 

4. Po 150 metrach droga gruntowa przechodzi w drogę asfaltową. Idziemy dalej na 

wprost drogą asfaltową. 

5. Po 650 metrach dochodzimy do skrzyżowania z drogą asfaltową. 

6. Skręcamy w lewo i idziemy dalej drogą asfaltową. 

7. Po około 250 metrach dochodzimy do grupy głazów kamiennych po prawej stornie. 

Zaraz za głazami na prawo odchodzi od drogi asfaltowej droga gruntowa. Skręcamy w 

prawo i idziemy dalej drogą gruntową. 

8. Po około 600 metrach dochodzimy do skrzyżowania z drogą asfaltową. Na wprost za 

skrzyżowaniem widoczny cmentarz parafii Płoszów. 

9. Na skrzyżowaniu skręcamy w lewo i idziemy dalej na wprost drogą asfaltową. 

10. Po około 600 metrach dochodzimy do miejscowości Płoszów do skrzyżowania z drogą 

asfaltową. Na skrzyżowaniu skręcamy w prawo. 

11. Po dalszych 150 metrach po lewej stronie po lewej stronie odszukujemy kościół 

parafialny pod wezwaniem św. Antoniego. 
 

STACJA  X JEZUS  Z  SZAT  OBNARZONY 

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY POD  WEZWANIEM  ŚWIĘTEGO ANTONIEGO 

31,100 km 

 

1. Spod kościoła parafialnego pod wezwaniem świętego Antoniego idziemy dalej na 

wprost drogą asfaltową pomiędzy zabudowaniami miejscowości Płoszów. 

2. Po około 250 metrach od drogi głównej na lewo odchodzi lokalna droga asfaltowa – 

ul. Guławska . Po prawej stronie widoczna kapliczka Matki Bożej.  



 
 

3. Na skrzyżowaniu skręcamy w lewo w drogę asfaltową – ul. Guławska 

4. Po około 250 metrach na skrzyżowaniu skręcamy w prawo w drogę asfaltową. 

5. Po 150 metrach po lewej stronie mijamy zabudowania. 

6. Po kolejnych 250 metrach mijamy wyraźne zakręty drogi asfaltowej najpierw w 

prawo, a następie w lewo. 

7. Po około 1,0 kilometrze dochodzimy do zabudowań miejscowości Zawada. 

8. Po 150 metrach droga skręca wyraźnie w lewo, a po kolejnych 250 metrach 

dochodzimy do skrzyżowania z drogą krajową DK42 relacji Radomsko-Przedbórz. 

9. Skręcamy w prawo i idziemy dalej poboczem drogi krajowej w kierunku Radomska. 

10. Po około 500 metrach droga asfaltowa wyraźnie odbija na lewo, a po kolejnych 100 

metrach dochodzimy do skrzyżowania z drogą lokalną dochodzącą do drogi głównej z 

prawej strony. 

11. Przed skrzyżowaniem po prawej stronie odnajdujemy przydrożny krzyż. 

 
STACJA  XI JEZUS  PRZYBITY  DO  KRZYŻA 

PRZYDROŻNY KRZYŻ 

34,000 km 

 

1. Spod krzyża ruszamy dalej poboczem drogi krajowej DK42 w kierunku Radomska. 

2. Po około 400 metrach po prawej stronie mijamy tablicę informacyjną – Radomsko. 

3. Po około 1600 metrach droga krajowa nieznacznie odbija w lewo. 

4. Po około 400 metrach po lewej stronie mijamy kościół 

5. Po kolejnych 200 metrach po prawej stronie odszukujemy przydrożny krzyż. 

 
STACJA  XII JEZUS  UMIERA  NA  KRZYŻU 

PRZYDROŻNY  KRZYŻ 

36,600 km 

 

1. Spod krzyża ruszamy dalej poboczem drogi krajowej w kierunku centrum Radomska. 

2. Po około 1200 metrach na skrzyżowaniu skręcamy w prawo w ulicę Mickiewicza. 

3. Ulicą Mickiewicza idziemy około 650 metrów do skrzyżowania z ulicą Narutowicza. 

4. Na lewo za skrzyżowaniem w odległości 50 metrów odnajdujemy kościół OO. 

Franciszkanów 

 
STACJA  XIII JEZUS  ZOSTAJE  ZDJETY  Z  KRZYŻA 

KOŚCIÓŁ OO. FRANCISZKANÓW 

38,500 km 

 

1. Spod kościoła OO. Franciszkanów ulicą Narutowicza udajemy się w kierunku centrum 

Radomska. 

2. Po około 300 metrach po lewej stronie odnajdujemy kościół pod wezwaniem świętego 

Lamberta. 

 
STACJA  XVI JEZUS  ZŁOŻONY  DO  GROBU 

KOŚCIÓŁ POD WEZWANIEM ŚWIĘTEGO LAMBERTA 

38,800 km 

 



 
 

ZAKOŃCZENIE  TRASY 

39,000 km 

 

Kościół pod wezwaniem świętego Lamberta 


