
Trasa Ekstremalnej Drogi Krzyżowej
z Rucianego-Nidy do Mikołajek

Niebieska - św. Maksymiliana Marii Kolbe

Przebieg trasy: Kościół  Trójcy  Świętej  w  Rucianem-Nidzie,  Kościół  Matki  Bożej  Miłosierdzia

w Rucianem-Nidzie, Guzianka, Wygryny, Śwignajno Małe, Ładne-Pole, Osiniak-

Piotrowo, Wojnowo, Zameczek, Iwanowo, Gałkowo, Krutyń, Leśniczówka Ukta,

Nowy  Most,  Iznota,  przeprawa  promowa  na  jez.  Bełdany,  Leśniczówka

Śniardwy, Kulinowo, Kościół św. Mikołaja w Mikołajkach

Całkowita długość [km] 42,2 km

Suma podejść [m] 408

Ostatnia aktualizacja 23.02.2018 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.

† Ponadto  w  przebiegu  opisu  trasy,  wskazane  są  miejsca,  w  których  należy  rozpocząć  rozważanie

kolejnej stacji Drogi Krzyżowej.

 

† STACJA I – Krzyż przy Kościele Trójcy Świętej w Rucianem-Nidzie. 

Kierujemy na wschód ul. Polną do ul. K. I. Gałczyńskiego dalej al. Wczasów do ul. Dworcowej                      i

dochodzimy do 

† STACJA II – Krzyż przy Kościele Matki Bożej Miłosierdzia.

Dalej  idziemy  ul.  Dworcową i  skręcamy  w  ul.  Cichą,  tą  ul  idziemy  od  skrzyżowania  z  ul.  Mazurską

i skręcamy w lewo w drogę leśną. Tą drogą idziemy ok. 2,4 km i wchodzimy na drogę asfaltową we wsi

Wygryny, po ok. 600 m dochodzimy do mostu na rz. Nidce po lewej stronie mamy

EDK 2018
Trasa Niebieska – św. Maksymiliana Marii Kolbe
z Rucianego-Nidy do Mikołajek

Strona 1 z 4



† STACJA III – Kapliczka.

Przechodzimy most i dochodzimy do rozwidlenia dróg na którym skręcamy w lewo, po ok. 140 m przed

znakiem koniec obszaru zabudowanego skręcamy w prawo. Idziemy ok. 800 m wśród luźnej zabudowy

i dochodzimy do lasu, idąc dalej tą drogą dochodzimy do Śwignajna Małego, dalej prosto przez wieś

dochodzimy do drogi  wojewódzkiej  nr  610, przechodzimy ostrożnie przez drogę i  wchodzimy do wsi

Ładne Pole. Przechodzimy przez wieś i puszczamy zabudowania, po  i drogą pośród łąk dochodzimy do

wsi Osiniak – Piotrowo, mijamy stare dęby i wchodzimy między zabudowania, po pewnym czasie pojawi

się nawierzchnia asfaltowa, idąc tą drogą skręcamy w prawo pod kątem prostym, mijamy skrzyżowanie

(idziemy prosto), po lewej stronie, ok. 120 m za skrzyżowaniem dochodzimy do

† STACJA IV – Krzyż metalowy – niewysoki, po lewej stronie drogi za ogrodzeniem.

Kierując się tą drogą opuszczamy wieś, droga wiedzie nas pośród łąk, po 500 m wchodzimy do Wojnowa.

Po przejściu dalszych 800 m dochodzimy do 

† STACJA V – Cerkiew prawosławna pw. Zaśnięcia Bogurodzicy po prawej stronie 

drogi.

Idąc dalej 200 m dochodzimy do skrzyżowania i skręcamy w prawo. Po dalszych 300 m skręcamy w lewo

na most na rz.  Krutyni.  Za mostem skręcamy w lewo, a następnie po 50 m w prawo. Idąc tą drogą

dochodzimy do wsi Zameczek i Iwanowo. Po przejściu dalszych 2,3 km dochodzimy do skrzyżowania. Na

prawo mamy wieś Gałkowo, my skręcamy w lewo w kierunku lasu i po przejściu 350 m dochodzimy do

† STACJA VI – cmentarzyk po lewej stronie na skraju lasu.

Wchodzimy do lasu i kierujemy się na wprost. Idąc tą drogą przez wysokopienny las po przejściu 1,7 km

las  się  kończy i  wchodzimy do wsi  Krutyń.  Idąc  dalej  przed siebie  dochodzimy do skrzyżowania  (po

prawej stronie mamy siedzibę Mazurskiego Parku Krajobrazowego), skręcamy w prawo i po przejściu 500

m na końcu wsi, po prawej stronie, dochodzimy do 

† STACJA VII – Krzyż metalowy na niskim betonowym postumencie przed parkingiem.
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Opuszczamy wieś i idąc drogą asfaltową po przejściu 1,8 km dochodzimy do linii energetycznej, skręcamy

w prawo i idziemy wzdłuż linii 900 m, około 50 m przed tym jak linia energetyczna zakrzywia w lewo my

skręcamy  w  lewo  w  drogę  leśną.  Idąc  tą  drogą  ok.  400  m  dochodzimy  do  skrzyżowania  z  drogą

wojewódzką nr 610. Ostrożnie przekraczamy tę drogę i po 10 m dochodzimy do

† STACJA VIII – dojazd pożarowy nr 26 na drodze leśnej.

Idziemy  tą drogą leśną zwracamy uwagę na oznaczenie dojazdu pożarowego nr 26, na rozwidleniu dróg

trzymamy się prawej strony. Po przejściu ok. 1,1 km droga przechodzić będzie przez niewielki bród  !

(może być trochę wody lub błota), po dalszych 500 m po prawej stronie miniemy leśniczówkę Ukta. Za

leśniczówką po przejściu 250 m na rozwidleniu dróg idziemy w prawo, kierując się na Mikołajki. Idąc tą

drogą która będzie się wiła przez las, po prawej ręce będą prześwitywać łąki wsi Kadzidłowo, po przejściu

tą drogą dalszych 2 km dochodzimy do 

† STACJA IX – skrzyżowanie drogi leśnej z drogą wojewódzką nr 609.

Idziemy na północny-wschód w lewo 400, w kierunku Mikołajek drogą wojewódzką do drogi 

prowadzącej do Nowego Mostu, Iznoty, skręcamy w prawo w tę drogę i tą drogą 1,3 km do Nowego 

Mostu, przechodzimy most na rzece Krutyni i dochodzimy do

† STACJA X – parking za mostem po lewej stronie.

Podążamy 2,2 km tą drogą dalej  do Iznoty,  na skrzyżowaniu skręcamy w lewo na północny-wschód,

przechodzimy kolejny most na rz.  Krutyni,  za mostem do rozwidlenia dróg.  Następnie jeszcze 450 m

drogą  w  lewo  przez  wieś,  na  końcu  wsi  dochodzimy  do  rozwidlenia  oznaczonego  kamieniem

drogowskazowym i dochodzimy do 

† STACJA XI – rozwidlenie dróg Mikołajki, Wierzba.

Skręcamy w prawo w drogę do Wierzby (przeprawa promowa) oraz oznaczoną zielonym drogowskazem

o treści „Flosek pole namiotowe 2,5 km”.  Podążamy tą drogą ok. 4 km do przeprawy promowej, przy

przeprawie skręcamy ostro w lewo przy kamieniu „Mikołajki/Iznota” w kierunku Mikołajek i po przejściu

kolejnych  300 m dochodzimy do
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† STACJA XII – duży drewniany krzyż porośnięty winobluszczem kamień 

z napisem „ MIŁOSZ 31 VII 1992”.

Idziemy dalej drogą leśną 1,3 km w kierunku Mikołajek do drogi prowadzącej do leśniczówki Śniardwy

i  osady  Kulinowo  (kamień  drogowskazowy  po  lewej  stronie  drogi  z  opisem  „Leśnictwo

Śniardwy/Mikołajki/Wierzba”, a po prawej zielony znak „Leśniczówka Śniardwy”), skręcamy w prawo i po

150 m mijamy leśniczówkę Śniardwy, idziemy dalej tą drogą i po przejściu kolejnych 500 m dochodzimy

do zabudowań po prawej stronie drogi.

† STACJA XIII – osada Kulinowo.

Podążamy dalej tą drogą 2,5 km i dochodzimy do końca lasu i pierwszych zabudowań położonych przy

ul. Leśnej w Mikołajkach. Ul. Leśną ok. 550 m do ul. Warszawskiej i  skręcamy w prawo, po przejściu

kolejnych 200 m ponownie skręcamy w prawo w kierunku jeziora , po 70 m skręcamy w lewo i podążamy

wzdłuż nabrzeża al.  Spacerową dalej  ul.  Okrężną do kładki  dla pieszych prowadzącej  na drugi  brzeg

jez.  Mikołajskiego,  przechodzimy  kładkę,  za  kładką  skręcamy  lekko  w  prawo  i  przechodzimy  plac

Wolności dalej do ul. Orzyszowej, następnie skręcamy w lewo w ul. Orzyszową i po 200 m dochodzimy

do

† STACJA XIV – Kościół św. Mikołaja w Mikołajkach.
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