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START – kościół pw. św. Józefa  ul. Gdańska 6 ( 0 km) 

Wychodząc z kościoła przechodzimy przez skrzyżowanie i dalej w ul. Mostową przez 

wiadukt kolejowy, skręcamy w prawo w ul. Kolejową. Dochodzimy do skrzyżowania 

i skręcamy w lewo w ul. Czatkowską. Idąc jej lewą stroną dochodzimy do przejścia 

dla pieszych. Tam przechodzimy na drugą stronę i dalej idziemy po ścieżce rowerowej 

i po ok. 250 m skręcamy w prawo – jest to ul. Okrętowa. Po ok. 200 m skręcamy w lewo 

– jest to ul. Spółdzielcza, dochodzimy do kościoła. 

STACJA I – kościół pw. św. Maksymiliana Kolbego ( 1,8 km od Startu) 

Dalej idziemy ul. Spółdzielczą, po ok. 800 m skręcamy w lewo w ul. Robotniczą. 

Po ok. 200 m  dochodzimy do ul. Czatkowskiej i dalej idziemy chodnikiem po lewej stronie. 

Po kolejnych 200 m skręcamy w lewo, w ul. Szkolną, która po łuku w lewo przejdzie 

w ul. Malinowską. Po ok. 1600 m dochodzimy do wiaduktów kolejowych. 

STACJA II – krzyż przed pierwszym wiaduktem ( 4,6 km od Startu) 

Dalej idziemy ul. Malinowską i przechodzimy przez skrzyżowanie z Aleją Solidarności 

dalej, idąc lewą stroną ul. Armii Krajowej i po ok. 1,1 km, za przejściem dla pieszych skręcamy 

w lewo. Idziemy dalej chodnikiem i po ok. 200 m dochodzimy do ul. Topolowej, następnie 

skręcamy w prawo. Dochodzimy do kościoła. 

STACJA III – kościół pw. Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata ( 6 km od Startu) 

Dalej idziemy ul. Jodłową . Po ok. 400 m dochodzimy do ul. Żwirki i tam skręcamy 

w lewo, po następnych 100 m przechodzimy przez Aleję Kociewską, kontynuujemy ul. Żwirki. 

Po  150 m dochodzimy do ul. Andersa i tam skręcamy w prawo. Po ok. 400 m dochodzimy 

do ul. Jagiellońskiej, przechodzimy przez nią na drugą stronę w ul. Rokicką, i tak dochodzimy 

do pomnika Matki Bożej Królowej Rodzin przy kościele. 

STACJA IV – figura Maryi przy kościele pw. NMP Matki Kościoła ( 7,5 km od Startu) 

Dalej idziemy ul. Rokicką mijając  rondo Jasnej i Dersława. Po ok. 1,1 km dochodzimy 

do ul. Skarszewskiej i tam skręcamy w prawo. Po dalszych 900 m dochodzimy do drogi 

powiatowej nr 224 i tam skręcamy w lewo, w kierunku Skarszew, przechodząc przez tory 

kolejowe. Idziemy chodnikiem, aż do Szpęgawy, po ok. 1,1 km, gdy miniemy pierwsze 

zabudowania, skręcamy w lewo w drogę polną. Po ok. 100 m dochodzimy do krzyża. 

STACJA V – przydrożny krzyż ( 10,7 km od Startu) 

Dalej idziemy polną drogą i po ok. 1,9 km dochodzimy do rozwidlenia, gdzie skręcamy 

łagodnie w lewo. Dochodzimy do drogi asfaltowej i idąc pod górę dochodzimy 

do skrzyżowania ulic : Tczewskiej, Kasztanowej i Leśnej. Obok przystanku autobusowego 

znajduje się kapliczka. 

STACJA VI – Kapliczka ( 13,2 km od Startu) 

Dalej Idziemy ul. Leśną w kierunku na Śliwiny, po przejściu ok. 1,7 km dochodzimy 

do skrzyżowania z ul. Głowackiego, tam skręcamy w prawo i po 100 m dochodzimy do 

skrzyżowania dróg. Stoi tam figura Jezusa Chrystusa. 
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STACJA VII – Figura Chrystusa (15 km od Startu)  

Dalej idziemy w kierunku Tczewa. Musimy zatem zawrócić i iść ul. Głowackiego. 

Po ok. 2,5 km dochodzimy do ul. Nałkowskiej i tam skręcamy w lewo. Dochodzimy 

do kościoła. 

STACJA VIII – kościół pw. św. Franciszka z Asyżu ( 17,7 km od Startu) 

Dalej idziemy wzdłuż ul. Nałkowskiej i po ok. 400 m skręcamy w prawo w ul. Norwida.                 

Po ok. 450 m przechodzimy przez Aleję Solidarności. Po prawej stronie stacji benzynowej jest 

zejście, schodząc dochodzimy do krzyża. 

STACJA IX – przydrożny krzyż ( 18, 7 km od Startu)  

Dalej idziemy wzdłuż stawów  w kierunku ul. 30 Stycznia. Na górze skręcamy w lewo, 

przechodząc przez wiadukt i idziemy w kierunku szpitala. 

STACJA X – budynek szpitala ( 20,3 km od Startu) 

Dalej idziemy w kierunku wieży ciśnień, skręcamy w prawo w ul. Bałdowską, 

po ok. 250 m skręcamy w lewo w ul. Sienkiewicza, dochodzimy do ul. Parkowej i tam skręcamy 

w prawo, a po kolejnych 100 m skręcamy w lewo w ul. Czyżykowską. Po ok. 300 m 

dochodzimy do zakrętu w lewo z widokiem na Wisłę. 

STACJA XI – przydrożny krzyż ( 21,7 km od Startu) 

Dalej idziemy ul. Czyżykowską, dochodzimy do skrzyżowania, przez które 

przechodzimy prosto, idziemy teraz ul. Chopina. Dalej pod górę, dochodzimy do ul. Podgórnej, 

tam skręt w lewo i dochodzimy do Placu Hallera. Tam skręcamy w prawo w ul. Kościelną 

i tak dochodzimy do kościoła farnego. 

STACJA XII – kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego ( 22, 5 km od Startu) 

Dalej idziemy ul. Wyszyńskiego i po ok. 250 m dochodzimy do skrzyżowania 

z ul. Kościuszki, tam skręcamy w prawo i po kolejnych 50 m znowu łagodnie skręcamy 

w prawo. Dalej idziemy ul. 1 Maja i dochodzimy do szpitala rehabilitacyjnego. 

STACJA XIII – budynek szpitala rehabilitacyjnego ( 23 km od Startu) 

Dalej idziemy ul. 1 Maja, dochodzimy do ronda i tam skręcamy w lewo w ul. Gdańską 

i tak dochodzimy do kościoła. 

STACJA XIV – kościół pw. św. Józefa ( 23, 7 km od Startu) 

Adoracja Najświętszego Sakramentu wewnątrz kościoła. 


