Trasa EDK Karlsruhe
św. Tomasza z Akwinu

Przebieg trasy

Waghäusel (Sanktuarium "Mutter mit dem gütigen Herzen") → Wiesental
→ Graben-Neudorf → Karlsruhe (Kościół St. Elisabeth)

Całkowita długość [km]

34

Suma podejść [m]

200

Ostatnia aktualizacja

Luty 2019

!

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.
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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 osobą 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 tą regułę.

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 innej, 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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Waghäusel (0,0 km)
Karlsruhe (33,9 km)

† STACJA I – 0,0 km - Przed kościołem w Waghäusel
1. Wyrusz mając kościół po swojej prawej stronie. Idź prosto, wzdłuż drogi a następnie torów
kolejowych.
2. Idąc drogą przejdź tunelem pod torami.
3.

!

Gdy po przejściu nad rzeczką dojdziesz do skrzyżowania w kształcie litery T. Skręć w lewo i

przejdź pod torami. Uwaga na auta - niewytyczony chodnik!
4. Idź wzdłuż budynku dworca kolejowego, mając go po prawej stronie. Następnie wzdłuż torów
kolejowych.
5. Gdy ulica zacznie skręcać w lewo, przejdź schodkami pod torami kolejowymi znajdującymi się po
prawej stronie. Potem skręć w lewo i idź nadal wzdłuż torów kolejowych.

† STACJA II – 2,8 km - Na wysokości pierwszych budynków po prawej stronie
6. Idź dalej prosto wzdłuż torów kolejowych.
7. Na wysokości tabliczki kilometrażowej 32,8 km odbij razem z drogą asfaltową w prawo w
kierunku wiaduktu nad drogą i torami kolejowymi.

† STACJA III – 4,6 km - Wiadukt nad torami kolejowymi
8. Na skraju lasu jest mała zatoczka, którą tworzą ścieżki. Skręć pod kątem prostym w lewo i trzymaj
się tej drogi. Będziesz potem iść wzdłuż torów kolejowych.
9. Na wysokości tabliczki kilometrażowej 34,2 km odbij drogą w prawo.
10. Za mostkiem, na skrzyżowaniu w kształcie litery T z małym domkiem, skręć w lewo i trzymaj się
tej ścieżki.

† STACJA IV – 7,1 km - Wiadukt nad torami kolejowymi
11. Idź dalej prosto. Po zejściu z wiaduktu zobaczysz drogowskaz rowerowy, wskazujący "Bruchsal" na
wprost. Idź dalej prosto.
12. Po dojściu do drogi z ruchem samochodowym, przejdź na drugą stronę i skęć w prawo, idź
ścieżką pieszo-rowerową.
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13. Przejdź przez węzeł drogowy idąc cały czas prosto.
14. Wchodząc do Graben-Neudorf przejdź na prawą stronę ulicy, zgodnie ze znakami szlaku
rowerowego. Nie zmieniaj kierunku marszu (Mannheimerstr.).

† STACJA V – 10,7 km - Kościół St. Wendelinus
15. Idź dalej prosto.
16. Przed stacją paliw "Agip" skręć w prawo, przejdź pod torami kolejowymi, następnie skręć w lewo i
idź wzdłuż torów kolejowych.
17. W momencie, gdy droga odbija w prawo, skręć w lewo przechodząc chodnikiem pod wiaduktem i
idąc wzdłuż torów kolejowych.
18. Przejdź wzdłuż stacji kolejowej Graben-Neudorf, mając ją po swojej lewej stronie.
19. Idź dalej wzdłuż torów kolejowych, przejdź pod wiaduktem.
20. Zaraz po przejściu przez mały mostek nad rzeczką dojdziesz do ulicy. Po drugiej stronie Znajduje
się firma Geholit+Wiemer (dobrze podświetlone budynki). Skręć w prawo (Sofienstr.)
21. Na skrzyżowaniu, na którym musisz ustąpić pierwszeństwa, idź dalej prosto Karlsruherstr.).

† STACJA VI – 13,7 km - Kościół ST. Nikolaus
22. Idź dalej prosto.
23. Gdy po lewej stronie ulicy skończą się zabudowania, skręć w lewo i idź wzdłuż budynków. Droga
odbija następnie lekko w prawo.
24. Na pierwszym rozwidleniu skręć w prawo, tak jak wskazuje tabliczka "Gemüsebau Kammerer
Hofladen". Idź dalej prosto.

† STACJA VII – 16,2 km - Po przejściu tunelem pod drogą.
25. Teraz następuje wielokilometrowa prosta, wiodąca do Karlsruhe. Nie należy z niej schodzić.

† STACJA VIII – 19,5 km - Pierwsze skrzyżowanie z drogą z ruchem samochodowym.

Trasa św. Tomasza z Akwinu

Strona 4 z 5

Waghäusel (0,0 km)
Karlsruhe (33,9 km)

† STACJA IX – 22,2 km - Drugie skrzyżowanie z drogą z ruchem samochodowym.
† STACJA X – 24,5 km - Most nad kanałem.
26. Przejdź przez skrzyżowanie z drogą z ruchem samochodowym.

† STACJA XI – 27,9 km - Drewniana chatka/altanka po lewej stronie.
Przy drodze drogowskaz rowerowy "Karlsruhe 4,2 km"
27. Po dojściu do drogi z ruchem samochodowym (Adenauerring) skręć w prawo i idź wzdłuż drogi
szlakiem pieszo-rowerowym.

† STACJA XII – 30,8 km - Duże skrzyżowanie ze światłami Adenauerring/Willy-Brant-Allee
28. Idź dalej wzdłuż Adenauerringu (nie skręcaj na skrzyżowaniu).
29. Po wejściu do miasta idź nadal prosto. Adenauerring przechodzi w Reinhold-Frank-Str.

† STACJA XIII – 32,5 km - Christuskirche/Mühlburger Tor
30. Na skrzyżowaniu z Kaiserallee prosto
31. Na skrzyżowaniu z Sophienstr. prosto
32. Na skrzyżowaniu z Kriegstr. prosto.
33. Reinhold-Frank-Str. przechodzi w Brauerstr. Idź nadal prosto.
34. Gdy po prawej stronie sskończą się budynki, a po lewej przy skrzyżowaniu zobaczysz czerwony
szyld "Apotheke am ZKM", skręć w lewo w Südendstr.

† STACJA XIV – 33,9 km - Kościół St. Elisabeth
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