Rejon JASIEŃ
Trasa Czerwona – Miłosierdzia Bożego
przebieg trasy

Jasień

-

Łazy

-

Rzezawa

-

Krzeczów

-

Krzyżanowice

-

Baczków

-

- Puszcza Niepołomicka - Niepołomice - Podłęże - Kokotów - Bieżanów - Kraków

długość trasy

60 [km]

suma podejść

506 [m]

aktualizacja

7 kwietnia 2022

!

znakiem wykrzyknika oraz podkreśleniem oznaczono miejsca, w których

należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie pomylić drogi.

†

znakiem

Krzyża

oznaczono

miejsca,

w

których

należy

rozpocząć

rozważanie kolejnej stacji Drogi Krzyżowej.

> Zasady poruszania się na trasie <
Z myślą o bezpiecznym przebyciu trasy EDK zalecamy, aby:
⇒

poruszać się w zwartych grupach, liczących nie więcej niż 10 osób;

⇒

każda osoba miała założone elementy odblaskowe;

⇒

na drogach poruszać się zgodnie z zasadami ruchu drogowego (idziemy lewą stroną jezdni, jeden za drugim)

⇒

podczas czytania rozważań kolejnych stacji Drogi Krzyżowej oraz innych postojów zatrzymać się w miejscu bezpiecznym, oraz
nie utrudniać przemieszczanie się innym uczestnikom EDK oraz osobom nie uczestniczącym w EDK;

W trakcie Ekstremalnej Drogi Krzyżowej obowiązuje Reguła Milczenia. Obowiązuje ona od momentu rozpoczęcia EDK, czyli od chwili
wyruszenie na trasę. Uszanuj prawo innych uczestników do głębokiego przeżywania Misterium Drogi Krzyżowej, dzięki możliwości
spotkania z Bogiem w ciszy i skupieniu. Zwróć uwagę osobom łamiącym 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 widzisz że ktoś ma problemy. W szczególności przerwij zasadę milczenia i udziel pomocy, jeżeli: ktoś uległ wypadkowi
lub nagłemu zachorowaniu; ktoś leży lub siedzi bez ruchu; ktoś ma problemy z oddychaniem,
Jeżeli znajdziesz się w takiej sytuacji po pierwsze upewnij się, że Tobie nie zagraża niebezpieczeństwo, a następnie zacznij
udzielać pomocy. Jeżeli sytuacja przekracza Twoje umiejętności, wezwij pomoc dzwoniąc na numer ratunkowy 112.
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OPIS Trasy EDK Jasień (Jasień – Kraków Łagiewniki - 60 km)

KOŚCIÓŁ Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Jasieniu
Wychodząc z kościoła kieruj się w prawą stronę i idź wzdłuż ogrodzenia kościelnego,
na pierwszym rozwidleniu dróg skręć w prawo. Dalej podążaj prosto wzdłuż płotu. Na
skrzyżowaniu przy plebani (przy końcu płoty po prawej stronie) podążaj prosto i skręć za
ok. 50 metrów w prawo. Wejdź do wąwozu w lewo i podążaj nim. Stacja I jest na końcu
wąwozu. Jest to kapliczka na drzewie po lewej stronie.

† STACJA I - Kapliczka na drzewie (0,7 km)
1.
2.

Po stacji I: Podążaj nadal prosto w górę drogi. Gdy dotrzesz do skrzyżowania z drogą
asfaltową (Na skrzyżowaniu znajduje się Krzyż Misyjny) – skręć tu w prawo.
Idź dalej za drogą w kierunku wież telekomunikacyjnych (jedna z nich świeci na
czerwono). Droga zmieni się w kamienistą. Gdy miniesz wieże – wejdziesz do lasu.
Nadal podążaj prosto za droga. Na rozwidleniu w lesie po lekkim zejściu w dół nadal
podążaj prosto za drogą w głąb lasu. Po ok. 1,2 km po lewej stronie znajduje się
Stacja II. Jest to mały budynek - kapliczka Św. Huberta.

† STACJA II - Kapliczka Św. Huberta (2,68 km)
Po stacji II: Nadal podążaj prosto. Na rozwidleniu dróg leśnych idź prosto. Gdy
dotrzesz do skrzyżowania z drogą asfaltową - idź na nim prawo. Uwaga! Tutaj
oddzielasz się od osób podążających Trasą Białą i Czarną - do Pasierbca i
Szczepanowa!
4. Podążaj za drogą w dół. Po ok. 1,5 km - skrzyżowanie – na tym skrzyżowaniu skręć
w lewo.
5. Dalej kieruj się za główną drogą asfaltową. Po kolejnym odcinku 1,5 km, dojdziesz
do zakrętu przy którym stoi lustro - Na skrzyżowaniu przy lustrze skręć w lewo i kieruj
się drogą asfaltową.
6. Gdy dojdziesz do rozwidlenia - skręć na nim w prawo i idź dalej drogą asfaltową.
7. Po dojściu do głównej drogi (DK94) skręć w lewo i idź chodnikiem na przejście na
światłach.
8. Po przejściu na drugą stronę, Na skrzyżowaniu na światłach skręć w prawo (w stronę
Rzezawy).
9. ! Dalej kieruj się drogą asfaltową. Po dojściu do przejazdu kolejowego – przejdź przez
niego.
10. Następnie zaraz za nim skręć w lewo. Tu na tym skrzyżowaniu jest Stacja III !
11. Uwaga! Tutaj oddzielasz się od osób podążających Trasą Fioletową – do
Strzelec Wielkich!
3.

† STACJA III – Przejazd Kolejowy – Skrzyżowanie (6 km)
12. Po Stacji III: kieruj się drogą prosto, wzdłuż potoku (po lewej stronie).
13. Na skrzyżowaniu z mostem – idź dalej prosto - wzdłuż wału (po lewej stronie).
14. Następnie na skrzyżowaniu przy barierkach skręć w lewo, dalej wzdłuż wału.
15. Po ok. 120 m na kolejnym skrzyżowaniu skręć w lewo i przejdź przez most. Dalej za

mostem kieruj się za drogą główną w prawo.
16. Po ok. 400m na skrzyżowaniu skręć w prawo w ul. Krakowską.
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17. Po kolejnych 400m - na kolejnym skrzyżowaniu skręć w prawo w ul. Okulicką.
18. Po ok. 120m, na skrzyżowaniu skręć w lewo w ul. Kaczeniec. Dalej kieruj się za
19.

20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

drogą prosto.
Idź dalej prosto ulicą Kaczeniec. Następnie droga asfaltowa zmienia się w szutrową.
Po prawej stronie w polach miniesz kapliczkę (betonowy krzyż). Idź dalej za drogą
prosto.
Na skrzyżowaniu kieruj się drogą prosto w kierunku autostrady (powinno być słychać
i widać światła autostrady).
Droga z szutrowej zmienia się w asfaltową. Następnie na skrzyżowaniu przed mostem
idź dalej prosto i przejdź przez most nad autostradą.
! Na skrzyżowaniu za mostem idź dalej prosto. Następnie po ok. 200m, na
skrzyżowaniu w polach skręć w lewo w drogę polną ! Dalej kieruj się drogą na wprost
(po lewej stronie w odległości kilkunastu metrów powinno być widać i słychać
autostradę).
! Po przejściu ok. 350 m, na skrzyżowaniu skręć w prawo (po lewej będziesz mijał
barierki metalowe). Dojdziesz do zabudowań, dalej idź ulicą z drogą w lewo !
Gdy dojdziesz do drogi asfaltowej, do skrzyżowania z ulicą główną - skręć w prawo,
dojdziesz do miejscowości Słomka (zielony znak).
Za znakiem miejscowości Słomka, po ok. 120m - skręć w lewo na skrzyżowaniu.
Później idź ulicą Krzyżanowicką, za ok. 180 m, na skrzyżowaniu kieruj się drogą na
wprost, dalej ul. Krzyżanowicką.
Po przebyciu około 550 m, na kolejnym skrzyżowaniu - skręć w lewo.
Kieruj się za drogą prosto. Na rozwidleniu dróg - skręć w prawo w kierunku Kościoła
w Krzyżanowicach (po prawej niebieski znak informacyjny „Ślepa uliczka”).
Po prawej stronie miniesz figurkę i czerwone ogrodzenie cmentarza
w Krzyżanowicach.
Po 90 m. po lewej stronie Kościół św. Joachima w Krzyżanowicach – tu jest stacja IV.

† STACJA IV – Kościół św. Joachima w Krzyżanowicach (13,8 km)
31. Po Stacji IV: ! Dalej na skrzyżowaniu przed kościołem w prawo i zaraz w lewo wzdłuż
32.

33.
34.
35.
36.
37.
38.

muru Kościoła !
Kieruj się dalej za drogą asfaltową na wprost. Dojdziesz do zielonej kładki nad rzeką
Rabą. Następnie przejdź przez kładkę. Za kładką od razu skręć w prawo w ul. ks.
Józefa Skwiruta i idź wzdłuż rzeki Raby (po prawej stronie).
Na skrzyżowaniu z barierami energochłonnymi idź dalej prosto.
Po około 350 m. na kolejnym skrzyżowaniu ulic kieruj się drogą asfaltową na wprost.
Po przejściu około 500 m na rozwidleniu dróg - skręć w lewo i – kontynuuj drogą
asfaltową.
! Po kolejnym odcinku ok. 350 m, na skrzyżowaniu dróg skręć ostro w prawo !
Idź dalej wąską drogą asfaltową (przez 600m) wśród domów. Doprowadzi Cię ona
do Drogi Wojewódzkiej nr 965.
Na skrzyżowaniu z Drogą Główną (DW965) skręć w prawo i trzymaj się lewej strony.
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39. Na skrzyżowaniu - skręć w lewo w wąską ulicę asfaltową, pomiędzy dwa zielone

słupki. Kieruj się wąską drogą asfaltową wśród domów.
40. Po przejściu 600 m dotrzesz do skrzyżowania - skręć na nim w lewo.
41. ! Tutaj wchodzisz w Puszczę Niepołomicką (otwarty szlaban biało-zielony oraz tablica
informacyjna po prawej stronie). Tutaj jest stacja V.

† STACJA V – Wejście do Puszczy Niepołomickiej (17,4 km)
42. Po

43.

44.
45.
46.
47.
48.

49.
50.
51.

52.

stacji V: Kieruj się dalej prosto drogą asfaltową przez 1,9 km.
Uwaga! Odcinek leśny – tutaj łatwo zgubić właściwą drogę!
Zwracaj uwagę na opis oraz ślad GPS!
Na dużym rozwidleniu (za niebieskim znakiem z białą strzałką w prawo – nakaz jazdy
w prawo) - drogą po skosie ostro w lewo i łagodnie w prawo – wybierz drogę łagodnie
w prawo po skosie. Jednocześnie zejdziesz z drogi asfaltowej i wejdziesz w drogę
leśną.
Idąc dalej powinieneś minąć skręt w lewo w kierunku Punkt Czerpania Wody (Czarny
Staw w Puszczy Niepołomickiej. Ty kontynuuj dalej tą samą drogą prosto.
Następnie na skrzyżowaniu z drogą asfaltową kieruj się prosto (dalej w drogę leśną).
! Po ok. 1,3 km - na kolejnym rozwidleniu podążaj dalej prosto.
Po 700m na skrzyżowaniu dróg leśnych z nawierzchnią z kamieni – idź prosto.
Następnie Droga kamienista zmienia się w asfaltową. Idź dalej prosto. Po prawej
stronie będziesz mijał zabudowania. Przejdź przez mostek z biało-czerwonymi
barierkami. Idź dalej drogą asfaltową.
Na kolejnym skrzyżowaniu z drewnianą wiatą po prawej stronie, idź dalej prosto w
drogę leśną szutrową.
Po ok. 1,2 km - na skrzyżowaniu z drogą pożarową nr 19 i nr 16, idź dalej prosto
(drogą pożarową nr 16). Są tu tabliczki z informacją o nr dróg.
Po ok. 1,6 km, dojdziesz do skrzyżowania z drogą asfaltową. Idź dalej prosto w
kierunku Droga Królewska Leśny Szlak Turystyczny. Po prawej stronie będą
zabudowania.
! Po około 100 m po lewej stronie w lesie znajduje się kapliczka św. Huberta !
Tutaj jest stacja VI.

† STACJA VI – Kapliczka św. Huberta (26,7 km)
53. Po stacji VI: Kieruj się dalej drogą asfaltową. Droga prowadzi przez las.
54. Po ok. 3 km - Na skrzyżowaniu z drewnianą wiatą po lewej stronie i ze skrętem w
55.
56.
57.
58.
59.

prawo na Wolę Batorską, idź dalej prosto.
Po prawej zaczynają się zabudowania.
Po około 200 m na skrzyżowaniu z drogami bocznymi, idź dalej prosto drogą
asfaltową.
! Po około 2,8 km na skrzyżowaniu przez zabudowaniami kieruj się prosto.
Po około 240 m - Na dużym rozwidleniu z kilkoma drogami kieruj się drogą na wprost!
! Po około 45 m na skrzyżowaniu po lewej stronie znajduje się ceglana kapliczka.
Tu jest stacja VI.
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† STACJA VII – Ceglana Kapliczka (33 km)
60. Po Stacji VII: Od kapliczki kieruj się dalej ulicą: Droga Królewska do skrzyżowania
61.
62.

63.
64.
65.
66.

z drogą główną nr 75.
! Następnie na skrzyżowaniu - idź dalej na wprost !UWAGA! (przejdź przez
oznakowane przejście dla pieszych)
Idź dalej prosto - po około 450 m dojdziesz do rozwidlenia z ceglaną kapliczką
umiejscowioną na środku wyspy, skręć w prawo przed kapliczką wzdłuż ogrodzenia
na ulicę Bocheńską.
Po 40 m na skrzyżowaniu skręć w lewo w ulicę Wąską.
Po 200 m na dużym skrzyżowaniu z wyspą na środku idź dalej prosto, następnie lekko
w lewo w ulicę Piękną.
Po 60 m na skrzyżowaniu dalej kontynuuj ulicą Piękną na wprost.
Po 240 m dojdziesz do skrzyżowania przed bramą cmentarza. Tu jest Stacja VIII.

† STACJA VIII – Cmentarz Parafialny w Niepołomicach (34,5 km)
67. Po Stacji VIII: Na skrzyżowaniu przed bramą cmentarza kontynuuj dalej w prawo.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

Kontynuuj wzdłuż ogrodzenia cmentarza ulicą Piękną, a następnie Cmentarną.
!! Po 400 m dojdziesz do Drogi Głównej (DW964). Skręć w lewo, a następnie w prawo
w ulicę Płaszowską w kierunku: KRAKÓW !!
Po 650 m dojdziesz do skrzyżowania z ulicą Grunwaldzką – idź dalej prosto do
skrzyżowania z rondem im. Marszałka Józefa Piłsudzkiego.
Wejdź na chodnik po lewej i obejdź ¼ ronda - przejdź przez pasy w kierunku ulicy
Grabskiej.
Idź przez 2,2 km, aż dojdziesz do skrzyżowania z ulicami: Krakowska i Portowa.
Kontynuuj na wprost ulicą Krakowską.
Idź chodnikiem po prawej, następnie przejdź przez pasy i kontynuuj chodnikiem po
lewej.
Po 950 m, dojdziesz do wiaduktu kolejowego. Tu jest Stacja IX.

† STACJA IX – Wiadukt Kolejowy (39,1 km)
74. Po Stacji IX: Kontynuuj dalej ulicą Krakowską na wprost chodnikiem.
75. Po 1 km, na drodze którą idziesz będzie most – przejdź przez niego i kontynuuj dalej

za drogą.
76. Po 400 m za mostem, idąc dalej za drogą dotrzesz pod drewniany kościół w Grabiu.
Tu jest Stacja X.
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† STACJA X – Kościół Wniebowzięcia NMP w Grabiu (40,5 km)
77. Po Stacji X: Przed kościołem skręć w lewo i kontynuuj ścieżką w prawo za dużym
78.
79.
80.
81.
82.

parkingiem.
Idąc ścieżką przez pola, po prawej będzie boisko sportowe Orlik. Za orlikiem w prawo
za ścieżką. Po prawej szkoła.
Po 550 m dotrzesz do drogi asfaltowej – skręć tu w lewo.
Po 60 m na rozwidleniu dróg idź prosto w kierunku WIELICZKA
Idź dalej cały czas za drogą (po 850 m będzie to ulica Szkolna)
Po 2,9 km, dojdziesz do wiaduktu kolejowego. Tu jest Stacja XI.

† STACJA XI – Wiadukt kolejowy przy autostradzie (44 km)
83. Po Stacji XI: Przejdź pod wiaduktem kolejowym, a następnie skręć za wiaduktem –
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.

przed autostradą - w prawo.
Po 400 m, na skrzyżowaniu idź na wprost, dalej wzdłuż torów.
(w prawo i od razu w lewo, aby kontynuować)
Po 600 m - gdy dojdziesz do skrzyżowania z drogą asfaltową – skręć w lewo pod
wiadukt autostrady.
Następnie za wiaduktem skręć w prawo za drogą.
Po 140 m, skręć w prawo na drogę wzdłuż autostrady.
Idź tą drogą mając ekrany – autostradę A4 po prawej stronie.
Po 1,1 km, na skrzyżowaniu skręć w prawo i przejdź pod wiaduktem pod autostradą.
!! Za wiaduktem autostrady, skręć w lewo (przed wiaduktem kolejowym) i idź znowu
między autostradą (po lewej) i torami (po prawej) !!
Po 750 m, na skrzyżowaniu przed zabudowaniami skręć w lewo. Następnie przed
wiaduktem skręć w prawo w wąską drogę asfaltową.
Po 160 m idź w prawo za drroga, a na kolejnym skrzyżowaniu w lewo.
Przed torami skręć w lewo. Dalej asfaltową ulicą. Będzie to ulica Wiesława
Zarzyckiego.
Po ok. 650 m, przejdziesz pod dużym wiaduktem Drogi S7.
Po 300 m, na skrzyżowaniu skręć w lewo w ulicę Majora Sucharskiego.
Po 400m, za skrzyżowaniem i zakrętem, po prawej znajduje się kapliczka św. Anny.
Tu jest Stacja XII.

† STACJA XII – Kapliczka św. Anny (49,2 km)
97. !! Po 1,4 km dojdziesz do skrzyżowania z ulicami Półłanki i Bieżanowska – skręć w

lewo w ulicę Bieżanowską !!
98. ! Po 50 m, na skrzyżowaniu (przy dużym pomniku po prawej) idź dalej prosto ulicą
Bieżanowską !
99. ! Po 270 m przejdź przez przejazd kolejowy i wejdź na chodnik po prawej stronie!
100. Dalej idź przez 1,7km – nadal ulicą Bieżanowską chodnikiem po prawej.
101. Ok. 120 m, za skrzyżowaniem z ulicą Jerzmanowskiego, po prawej cmentarz – brama
główna cmentarza w Prokocimiu. Tu jest Stacja XIII.
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† STACJA XIII – Cmentarz Prokocim (54,4 km)
102. Po Stacji XIII: Dalej kontynuuj ulicą Bieżanowską przez 450m.
103. Na skrzyżowaniu z ulicą Młodzieży – dalej kontynuuj ulicą Bieżanowską na wprost.
104. ! Po 160 m na skrzyżowaniu skręć w lewo w ulicę Nad Potokiem !
105. !! Po 300 m dojdziesz do skrzyżowania z ulicami: Górników i Snycerska – idź dalej

prosto ulicą Snycerską !!
106. !! Po 700 m, na skrzyżowaniu skręć w lewo w ulicę Wojciecha Gersona !!
107. !! Po 100 m skręć w prawo w aleję Adolfa Dygasińskiego !!
108. Po 280 m dojdziesz do linii tramwajowej – przystanek Bieżanów.
109. Za przystankiem idź w lewo na oznakowane przejście dla Pieszych na światłach.
110. Przejdź przez pasy na drugą stronę ulicy Wielickiej i idź w prawo chodnikiem.
111. Po 180 m dojdziesz do skrzyżowania z ulicą Nowosądecką. Tutaj przejdź przez
oznakowane przejście dla pieszych i kontynuuj chodnikiem wzdłuż ulicy Wielickiej.
112. Po 450 m, na skrzyżowaniu skręć w lewo w ulicę Malborską.
113. !! Po 1,2 km, na skrzyżowaniu z ulicami: Walerego Sławka i Sebastiana Klonowica idź
dalej prosto ulicą Sebastiana Klonowica !!
114. ! Po 650 m, skręć w prawo w ulicę Tarnobrzeską !
115. ! Po 350 m skręć prawo w ulicę Tadeusza Połomskiego i kontynuuj za drogą w lewo
w kierunku skrzyżowania z sygnalizacją świetlną !
116. Po 150 m, na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną, idź na oznakowane przejście dla
pieszych. Na tym skrzyżowaniu idź prosto, dalej ulicą Tadeusza Połomskiego.
117. Po 180 m, na skrzyżowaniu skręć w lewo w ulicę Aleksandra Fredry.
118. Po 80 m, na skrzyżowaniu skręć w prawo w ulicę Siostry Faustyny.
119. Kontynuuj przez 350 m, aż dojdziesz do Bazyliki Miłosierdzia Bożego. Przed Bazyliką
skręć w prawo i idź na wprost przez parking. Następnie za budynkami po lewej idź w
lewo, aż dojdziesz do wejścia głównego Bazyliki.
120. Do bazyliki wejdź głównym wejściem. Tu jest Stacja XIV.

† STACJA XIV – Sanktuarium Miłosierdzia Bożego (60,4 km)
121. Tutaj kończy się Twoja Ekstremalna Droga Krzyżowa!

DROGA POJEDNANIA 2022
Sztuka budowania relacji

Bądź na bieżąco z informacjami o Ekstremalnej Drodze Krzyżowej Jasień!
Zapraszamy do polubienia naszej strony:
www.facebook.com/JASIEN.EDK

Rejon JASIEŃ
Trasa CZERWONA – Miłosierdzia Bożego
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