STACJA I – Znajduje się przy placu - polanie w odległości ok. 250m od Kościoła Trzech
krzyży na Kalwarii Wejherowskiej, który jest początkiem Drogi Krzyżowej.

Dalej zmierzaj wzdłuż oznaczonej ścieżki w kierunku zejścia do ul. Strzeleckiej.
Po ok 700m oznaczona odblaskami ścieżka łączy się z ul Strzelecką (nie wchodź na ul. Strzelecką!)
kieruj się ostro w prawo, zachowaj ostrożność!!!
Idziesz dalej leśną ścieżką zgodnie z oznaczeniami przez następne 200m kierując się na północ
lekko w lewo, gdzie łącznie po ok 900 m skręcasz w lewo przechodząc przez Potok Pętkowicki
(ostrożnie przepraw się na drugą stronę!!!).
Dalej leśną ścieżką kieruj się na północny-zachód podążając za odblaskowymi oznaczeniami i
kontynuuj trasę przez następne 1,1 km do skrzyżowania leśnego traktu z nieutwardzoną drogą
prowadzącą w kierunku jednostki wojskowej. Na tym skrzyżowaniu skręć w prawo i kieruj się w
kierunku bramy jednostki wojskowej. Przed bramą wjazdową do jednostki – na ok 2km trasy –
skręć w lewo i dalej kieruj się na południe leśną ścieżką wzdłuż płotu jednostki wojskowej
znajdującego się po Twojej prawej stronie.
Po ok. 300m skręć w prawo na końcu lasu kierując się w polną drogę. Przed sobą widzisz pole. Po
ok 200 m skręcasz w prawo na skrzyżowaniu polnej drogi z ul. Herberta. Przed zabudowaniami
mieszkalnymi skręć w prawo (również w ul. Herberta). Kieruj się zgodnie z oznaczeniami i po ok
200m przed ścianą lasu skręć w lewo (po lewej stronie mijasz zabudowania mieszkalne). Widzisz
przed sobą zielony szlaban - omiń go idąc dalej prosto. Od szlabanu idź dalej prosto ścieżką. Po
lewej stronie mijasz zabudowania, po prawej jest ściana lasu. Od szlabanu po ok 150m skręcasz w
prawo w ścieżkę zgodnie z oznaczeniami odblaskowymi na drzewach i po kolejnych 100m (na
dystansie ok 3km od rozpoczęcia Drogi Krzyżowej) dochodzisz do drugiej stacji Drogi Krzyżowej.

STACJA II - las -okolice jednostki wojskowej od strony osiedla domów mieszkalnych „Leśne

Zacisze k. Zybertowa (3km)

Dalej kierując się ścieżką zgodnie z oznaczeniami po ok 400m dochodzisz do skrzyżowania z ul.
Południową w Gościcinie, skręć w lewo i przejdź na drogą stronę ulicy przejściem dla pieszych.
Zachowaj ostrożność!!! Skręć w ul. Kwiatową i idź 500m w kierunku ściany lasu. Na 3,98 km trasy
(licząc od początku) mijasz skrzyżowanie ul. Południowej z ul. Kwiatową wchodząc w las (przy
ścieżce jest informacją „jeśli widzisz ogień zaalarmuj”) Jest to ok. 4km trasy.
Dalej kierujesz się na północ ścieżką leśną na wprost zgodnie z oznaczeniami odblaskowymi i po ok
350m skręcasz na skrzyżowaniu leśnych ścieżek w lewo. Idź na wprost przez kolejny kilometr.
Idziesz ścieżką wzdłuż lasu, który jest po Twojej lewej stronie, a po prawej widzisz pola i
zabudowania. Dochodzisz do ul. Wejherowskiej (osiedle Słoneczne Wzgórze) w Gościcinie i
kierujesz się na wprost do ul. Jana Pawła II przez skrzyżowanie z ul. Drzewiarza. Jest to na ok 5,45
km przebytej trasy. Dalej ul. Jana Pawła II kierujesz się na wprost i idziesz przez kolejne 1,1 km.
Dochodzisz do skrzyżowania z ul. Słoneczną, na którym skręcasz w lewo w kierunku Kościoła w
Gościcinie.
Stacja III - Kościół pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Gościcinie (6,75km)

Dalej kierujesz się ul Słoneczną na południe i na przejściu dla pieszych przechodzisz na prawą

stronę. Skręcasz w ul. Grzybową (na ok 7km trasy). Idziesz ul Grzybową zgodnie z oznaczeniami
odblaskowymi znajdującymi się na trasie. Na leśnym rozwidleniu skręć w prawo trzymając się ul.
Grzybowej. Po ok 800m (licząc od skrzyżowania ul.Słonecznej i Grzybowej), dochodzisz do
skrzyżowania z ul Nadrzeczną, skręcasz w lewo. Zgodnie z oznaczeniami odblaskowymi po
kolejnym ok 1,2 km skręcasz w prawo pod tunel kolejowy. Dalej po ok.200m dochodzisz do
rozwidlenia na terenie osady Zielony Dwór. Kieruj się prosto zgodnie z oznaczeniami
odblaskowymi wchodząc w las. Po ok 20m dochodzisz do starego mostku nad rzeką Bolszewka,
przez który należy przejść z zachowaniem BARDZO DUŻEJ OSTROŻNOŚCI !!! Jest on na
dystansie ok 9,3km trasy. Kierujesz się zgodnie z oznaczeniami leśną ścieżką na wprost , którą po
przejściu ok. 1,2km dochodzisz do stacji IV.
STACJA IV - Krzyż w lesie pomiędzy dwoma drzewami niedaleko rzeki Bolszewki (10,45km)

Następnie kierujesz się leśną ścieżką przez ok 1km mijając po lewej stronie metalowy płot Zakładu
Drzewnego Kleba. Dochodzisz do ul. Partyzantów, skręcasz w prawo w ul. Drzewiarza na ok
11,4km całego dystansu. Idziesz przez ok 400m, dochodzisz do nowego osiedla domków
jednorodzinnych i skręcasz w lewo na ok.11,80 km drogi idąc chodnikiem wzdłuż ulicy Tartacznej
wyłożonej płytami yomb ok 200m do skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego. Skręcasz w ul. Wyszyńskiego
idąc prosto w kierunku kolejnej, V stacji – Kościół w Luzinie.

STACJA V - Parafia p.w. Matki Boskiej Różańcowej w Luzinie (13km trasy)

Następnie kieruj się chodnikiem przy głównej ul. Wilczka skręcając w ul. Wyszyńskiego obchodząc
kościół dookoła skręcasz w lewo na ul. Jana Pawła II. Idziesz ul. JP II po lewej stronie mijając
„Biedronkę”. Zwracaj uwagę na odblaskowe oznaczenia umiejscowione m.in. na skrzynkach i
słupach. Po ok. 200m skręcasz w prawo w ul. Solidarności. Kierujesz się w kierunku hali sportowej.
Po kolejnych 150m skręcasz w lewo w ul. Mickiewicza. Kierując się wzdłuż oznaczeń
odblaskowych. Po ok 250m skręcasz w prawo na rozwidleniu dróg za niewielkim budynkiem idąc
wzdłuż nieutwardzonej drogi, po prawej stronie mijając boisko. Jesteś na ok. 13,73km trasy.
Po ok 150m skręcasz w prawo w ul Olimpijską przy ścianie lasu. Po przejściu kolejnych 350m
skręcasz w leśną drogę. Zwracaj uwagę na odblaski umieszczone na drzewach.
Idąc tą drogą po ok. 200m skręcasz w lewo w ul. Przemysłową wyłożoną płytami yomb. Kieruj się
na wprost mijając po lewej stronie zakład złomowy, a po prawej Zakład Produkcji Mebli Socha.
Dochodzisz do skrzyżowania !!! z główną trasa krajową nr 6. Na skrzyżowaniu skręcasz w prawo
idąc chodnikiem i kierując się do najbliższego przejścia dla pieszych. Bądź ostrożny!!!
Ostrożnie przechodzisz na drugą stronę kierując się w ul. Leśniczą. Zmierzasz w kierunku
budynków jednorodzinnych, przy których znajdują się reklamy.
Na 15km trasy trasa łączy się z ul. Zieloną. Idziesz kierując się wzdłuż zabudowań, które mijasz po
lewej stronie, po prawej stronie widzisz las. Po ok. 500m skręcasz w lewo zgodnie z odblaskowymi
oznaczeniami w ul. Przyleśną. Następnie idziesz na wprost. Po ok 600m od skrętu ul. Przyleśna
dochodzi do ul. Chłopskiej. Na skrzyżowaniu skręcasz w prawo w ul. Chłopską. Po ok. 200m
skręcasz w lewo kierując się leśną ścieżką przy ścianie lasu. Idziesz nią ok. 700m dochodząc do
kolejnej, VI stacji Drogi Krzyżowej.

STACJA VI - Kapliczka u zbiegu ul. Zbożowej i Rolniczej (17km trasy)

Przy kapliczce skręcasz w prawo w ul. Rolniczą i kierujesz się prosto przez ok. 2km mijając wiejskie
zabudowania po prawej i lewej stronie. Dochodzisz do skrzyżowania z ul. Wspólną. Na wprost ulica
zmienia nazwę na Leśną. Idąc ok. 1,6km ul. Leśną na wprost dochodzisz do skrzyżowania z
asfaltową ul. Długą !!! Zachowaj ostrożność przy przechodzeniu na druga stronę jezdni!!! Skręcasz
w prawo idąc ok. 20 m poboczem po czym skręcasz w lewo w nieutwardzoną drogę na 20,64km
trasy. Po ok. 2km idąc na wprost ul. Słowińską dochodzisz do miejscowości Góra. Skręcając w ul.
Księdza Felskiego po ok 400m dochodzisz do VII stacji.
STACJA VII – Kościół P.W. Św. Mateusza Apostoła, Góra. (ok.23km trasy)

Kierując się w dół ul. Ks Felskiego dochodzisz do skrzyżowania z asfaltową ul. Wiejską. Idziesz na
wprost do skrzyżowania z ul. Hieronima Derdowskiego (23,35km trasy) . Idziesz dalej prosto
kierując się zgodnie z oznaczeniami, mijając po prawej stronie żwirownię. Dalej idź leśną,
nieutwardzoną drogą przez ok. 400m po czym skręcasz w prawo w leśną ścieżkę. Idziesz na wprost
zgodnie z oznaczeniami przez ok. 1 km dochodząc do skrzyżowania z asfaltową drogą – ul.
Wejherowską. Przechodzisz przez ulicę na wprost zachowując ostrożność !!! Po przejściu przez
ulicę przechodzisz przez stare, nieczynne tory kolejowe. Za torami skręcasz w prawo. Po ok. 400m
skręcasz w lewo na skrzyżowaniu z ul. Jeziorną. Kierujesz się wzdłuż ul. Jeziornej mijając po obu
stronach stawy i jezioro i dochodzisz do kolejnej stacji po ok 1km.
STACJA VIII – Jezioro Orle (26,18km)

Dalej kierujesz się ul. Jeziorną przez następne 2,8km dochodzisz do skrzyżowania z ulicą asfaltową
w Kniewie tj. Aleja Lipowa. Skręcasz w prawo !!!! idąc poboczem - zachowaj dużą ostrożność!!! Po
ok 350m dochodzisz do kolejnej stacji Drogi Krzyżowej.
STACJA IX – Salezjańskie Centrum Młodzieży im. Św. Jana Bosko w Kniewie (ok. 29,3km
trasy)

Następnie cofasz się w kierunku skrzyżowania ok.150m skręcając w prawo w ul. Leśną. Ulicą
Leśną idziesz na wprost mijając po obu stronach zabudowania i kierując się w kierunku lasu. Trasa
oznakowana jest odblaskami. Idziesz przez ok. 1,1km. Dochodzisz do skrzyżowania z ubitą, twardą
ale nie asfaltową ulicą, na której są umieszczone znaki dotyczące jazdy konnej – podkowy -i tam
skręcasz w prawo. Po skręcie w prawo idziesz tą drogą przez ok. 1,2km i dochodzisz do
skrzyżowania z asfaltową ulicą o nazwie Aleja Lipowa. Przechodzisz przez Al. Lipową na wprost
zachowując dużą ostrożność!!! Po przejściu przez jezdnię znajdujesz się na parkingu leśnym (ok.
31,80km trasy). Kieruj się leśnym traktem zgodnie z oznaczeniami przez kolejne 3km. Po ok. 3km
trzymając się leśnych ścieżek oznaczonych odblaskami dochodzisz do kolejnej X stacji.
STACJA X – Sanktuarium Piaśnica (35km trasy)

Dalej wracasz na trakt leśny (szeroka droga) oznaczony odblaskami, którym idziesz na wprost przez
ok. 2,5km dochodząc do kolejnej stacji Drogi Krzyżowej
STACJA XI – las (37,5 km trasy)

Następnie podążasz wzdłuż oznaczeń odblaskowych, leśnymi drogami przez ok 2,85km.
Dochodzisz do kolejnej stacji Drogi Krzyżowej
STACJA XII – parking leśny przy drodze krajowej DK218 (40,35km trasy)

Przechodząc przez drogę asfaltową nr 218 zachowując ostrożność!!! skręcasz w prawo po
przekroczeniu skrzyżowania idziesz na wprost prostą drogą w kierunku Wejherowa przez następne
ok. 5km, gdzie dochodzisz do parkingu leśnego przy rzece Reda. Następnie kontynuując wzdłuż
drogi nr 218 w kierunku centrum przez ok. 1,2km dochodzisz do następnej stacji XIII
umiejscowionej w Wejherowie przy pomniku ofiar Piaśnicy.
STACJA XIII – Pomnik Ofiar Paśnicy (vis a vis Lidl'a), Wejherowo (46,60km)

Kieruj się wzdłuż ul. I Brygady Pancernej WP w kierunku tunelu, którym przechodzisz pod główną
drogą E6 oraz pod torami kolejowymi na ulicę Św. Jana w Wejherowie i skręcasz w lewo do
skrzyżowania z ul. Pucką, na którym skręcasz w prawo ul. Pucką kierując się do Placu Wejhera.
Mijając Plac Wejhera kierujesz się w kierunku ul. O.O. Reformatów do Kościoła p.w. Św, Anny
(Klasztor), w którym znajduje się ostatnia XIV stacja.
STACJA XIV – Kościół p.w. Św. Anny w Wejherowie (ok 47, 80km)

DOSZEDŁEŚ DO KOŃCA.
CHWAŁA PANU!

