TRASA POMARAŃCZOWA
Św. Benedykta
Poniższy opis to wskazówki przebiegu wybranej przez Państwa trasy. Dzięki niemu dysponują
Państwo szczegółowymi informacjami dotyczącymi przebiegu drogi.
!

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.

Przy poszczególnych odcinkach trasy podana jest liczba przebytych kilometrów od Rynku
Podgórskiego.
†

Ponadto w przebiegu opisu trasy, wskazane są miejsca, w których należy rozpocząć
rozważanie kolejnej stacji Drogi Krzyżowej. (STACJE PODANE SĄ DLA KAŻDEGO Z
WARIANTÓW TRASY – I, II oraz III).

PRZEBIEG TRASY
Rynek Podgórski, kościół św. Józefa • Koło Tynieckie – tor kajakowy • Tyniec, brzeg Wisły
poniżej Opactwa Benedyktynów • Skawina Samborek • Skawina, park Miejski –
starorzecze Skawinki • Radziszów • Chożyny • Podolany • Zarzyce Wielkie • Kalwaria
Zebrzydowska • Sanktuarium w Kalwarii
Długość trasy w zależności od obranego wariantu:
● start z Rynku Podgórskiego – 44 km (I)
● start z Tyńca – 30 km (II)
● start ze Skawiny – 24 km (III)
Opis zaktualizowano: 01.03.2018 r.
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Zasady poruszania się w czasie EDK
Z myślą o bezpiecznym przebyciu trasy przygotowaliśmy kilka zasad, do których zalecamy się
stosować:
1. W czasie Drogi Krzyżowej poruszamy się w zwartych, nie większych niż liczące
10 osób grupach.
2. Każda osoba ma założone elementy odblaskowe.
3. Na drogach poruszamy się zgodnie z zasadami ruchu drogowego (idziemy
lewą stroną jezdni, jeden za drugim). Idący na początku oraz na końcu grupy
mają zapalone latarki.
4. Dbamy o bezpieczeństwo własne oraz innych.
Na trasie (poza wyznaczonymi stacjami Drogi Krzyżowej oraz sytuacjami wymagającymi
konsultacji dalszego przebiegu drogi) obowiązuje całkowita zasada milczenia.
Zwracajmy uwagę osobom nieprzestrzegającym tej reguły.

Ekstremalna Droga Krzyżowa odbywa się dzięki wsparciu:

www.wio.org.pl
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Rynek Podgórski, Kościół św. Józefa (pierwsze miejsce startu)
0 km do Tyniec, brzeg Wisły poniżej Opactwa Benedyktynów
(drugie miejsce startu) 14 km

1 Spod Kościoła św. Józefa kierujemy się przez Rynek Podgórski, w lewo ulicą
Kalwaryjską, następnie w prawo ulicą Legionów Piłsudskiego, do mostu
Piłsudskiego na Wiśle;
2 Przed mostem skręcamy w lewo w ulicę Rollego i zmierzamy nią wzdłuż brzegu
Wisły. Następnie skręcamy w pierwszą ulicę w prawo, przechodzimy przez most
na Wildze (ul. Ludwinowska) i wchodzimy na bulwary Wiślane w pobliżu
dawnego Hotelu Forum;
† I STACJA (I) – na wysokości kościoła na Skałce przed najbliższym mostem (Grunwaldzkim)
3 Idziemy Bulwarami Wiślanymi, przechodzimy pod mostem Grunwaldzkim idąc
dalej wzdłuż Wisły aż do mostu Zwierzynieckiego;
† II STACJA (I) – przy kościele m. B. Wspomożycielki wiernych (przed mostem
Zwierzynieckim)
4 Przechodzimy alejką pod mostem Zwierzynieckim i idziemy nią cały czas
wzdłuż brzegu Wisły;
5 Asfaltowa alejka dochodzi do ulicy Tynieckiej, a my poruszamy się cały czas po
ścieżce rowerowej, obok ulicy;
6 Po ok. 1.5 km alejka dochodzi do przystanku autobusowego „Park Skały
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Twardowskiego” , który mijamy poruszając się dalej ścieżką rowerową;
7 Po ok. 1.3 km alejka rowerowa łączy się ponownie z ulicą Tyniecką, a my
poruszamy się chodnikiem po prawej stronie jezdni;
8 Po ok. 400 m skręcamy w pierwszą ulicę w prawo (ulica Widłakowa) i idziemy
nią, dopóki nie skończą się zabudowania po prawej stronie ulicy;
9 Za ostatnią posesją (ulica Widłakowa 8) skręcamy w prawo na drogę „bitą”,
którą dochodzimy do wału i alejki rowerowej;
10 Skręcamy w lewo i poruszamy się alejką rowerową, po ok. 800m schodzi ona z
wału i prowadzi wzdłuż drogi;
11 Alejką rowerową wzdłuż drogi idziemy przez ok. 400 m, po czym ponownie
przechodzi ona na wał;
† III STACJA (I) – przy dużym krzyżu po ok. 400 m od wejścia na wał
12 Alejką rowerową poruszamy się przez następne ok. 4 km, aż dojdziemy do toru
kajakowego przy Kole Tynieckim, tuż przed autostradą A4;
† IV STACJA (I) – alejka rowerowa na wysokości klasztoru Kamedułów po drugiej stronie
Wisły
13 Za torem kajakowym idziemy dalej blisko brzegu Wisły, przechodzimy ścieżką
pod autostradą, a zaraz za nią kierujemy się na lewo i wychodzimy na wał;
14 Poruszamy się trawiastą ścieżką po wale, który biegnie wzdłuż wąskiej drogi
asfaltowej;
15 Po ok. 1.5km wał wychodzi na asfaltową drogę, która po następnych kilkuset
metrach dochodzi do parkingu, położnego przy brzegu Wisły, poniżej Opactwa
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Benedyktynów w Tyńcu;

Tyniec, brzeg Wisły poniżej Opactwa Benedyktynów (drugie miejsce
startu) 14 km (0 km) do Skawina, park miejski – starorzecze
Skawinki (trzecie miejsce startu) 20 km (6 km)
† V STACJA (I); I STACJA (II) – brzeg Wisły przy opactwie benedyktynów w Tyńcu
16 Mijamy Opactwo Benedyktynów, idąc ścieżką tuż przy brzegu Wisły, a po
minięciu Opactwa wchodzimy nią na wał;
17 Poruszamy się po wale przez następne ok. 1.3 km, po czym dochodzimy do
miejsca, w którym zaczyna się las;
† II STACJA (II) – przy wejściu do lasu
18 ! W tym miejscu idziemy z wału na wprost, wchodząc na wąską ścieżkę idącą w
lesie zboczem pagórka (nie wchodzimy na zielony szlak w tym miejscu).
19 ! Idziemy cały czas ścieżką brzegiem lasu, po ok. 200 m przecinamy prostopadłą
ścieżkę. Po następnych 150 m wychodzimy z lasu na wał;
20 ! Idziemy cały czas grzbietem wału, po prawej stronie mając Wisłę, a potem
Skawinkę (nie skręcamy w drogi odbijające w lewo bądź w prawo w dół wału);
21 ! Po około 1.9 km wał naturalnie zaczyna kierować się w lewą stronę, w dalszym
ciągu podążamy jego grzbietem;
22 ! Dochodzimy do miejsca, w którym wał przechodzi ponad niewielkim
strumykiem (Rzepnik) i w tym miejscu „zawraca”, a my trzymajmy się cały czas
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jego grzbietu;
† VI STACJA (I); III STACJA (II) – na wale ponad przepływającym rzepnikiem
23 Po ok. 1 km schodzimy z wału tuż przy przystanku autobusowym linii 203
(„Samborek Most”), i kierujemy się na wprost, na najbliższy chodnik (wiodący
wałem) biegnący wzdłuż ulicy Tynieckiej;
24 Chodnikiem podążamy wzdłuż ulicy Tynieckiej (wzdłuż rzeki – ta po prawej,
przejdziemy też pod mostem) i zmierzamy w kierunku Skawiny przez ok. 2.5 km;
25 Poruszając się cały czas chodnikiem (prawą stroną ulicy), docieramy do przejścia
przez tory kolejowe i skrzyżowania ulic Tynieckiej i Mickiewicza;
26 Przechodzimy przez ulicę Mickiewicza i niemal na wprost wchodzimy w małą
ulicę – Rzeczną, którą dochodzimy (po ok. 150 m) do parku miejskiego i wału,
biegnącego wzdłuż rzeki Skawinka;

Skawina, park miejski – starorzecze Skawinki (trzecie miejsce startu) 20
km (6 km) [0 km] do Radziszów 26 km (12 km) [6 km]
27 Z ulicy Rzecznej wchodzimy na wał biegnący wzdłuż Skawinki, i kierujemy się w
lewo, mając rzekę po prawej stronie, a park po lewej;
!

Po ok. 500m, wał zaczyna oddalać się od rzeki i zakręca w lewą stronę, a my w tym miejscu
schodzimy z wału w prawo i kierujemy się w alejkę biegnącą wzdłuż rzeki;

† VII STACJA (I); IV STACJA (II); I STACJA (III) – przy brzegu Skawinki po zejściu z wału
28 ! Poruszamy się alejką, która biegnie cały czas wzdłuż brzegu Skawinki, w
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pewnym momencie zakręca ona w lewo (w okolicy siłowni – barierek i drążków)
– mijamy siłownie idąc dalej alejką parkową. Pokilkudziesięciu metrach alejka
odbija w lewo, tutaj schodzimy z niej i udajemy się w zalesiony teren, aby cały
czas iść wzdłuż rzeki; po jakimś czasie mijamy dwa małe betonowe stopnie
wodne, w tym miejscu rzeka jest kilka metrów od ścieżki;
29 ! Po niedługim odcinku mijamy (po prawej stronie przy rzece) ogrodzony teren
(ujęcie wody), idziemy kawałek wzdłuż ogrodzenia, dalej poruszamy się
trawiastą, polną drogą cały czas mając po prawej stronie rzekę Skawinkę;
30 ! Po kilkuset metrach wchodzimy w bardziej zadrzewiony teren, za którym
znajduje się następny ogrodzony obiekt (ujęcie wody podziemnej po lewej
stronie) i tym razem idziemy ścieżką mając ogrodzenie po lewej a rzekę po
prawej stronie;
† V STACJA (II) ; II STACJA (III) – przy ogrodzeniu z ujęciem wody
!

Po następnych kilkuset metrach droga polna zaczyna skręcać w lewą stronę i odrobinę
oddalać się od rzeki. Podążamy nią do momentu połączenia z drogą asfaltową – ok. 500m
(droga jest polna, nierówna, zarośnięta wysoką trawą i chaszczami);
31 Po dotarciu do drogi asfaltowej skręcamy w nią w prawo, a po 400m mijamy
tablicę z napisem „Radziszów”;

† VIII STACJA (I) ; VI STACJA (II) ; III STACJA (III) – kilkaset metrów za znakiem Radziszów przy
krzyżu z lewej strony drogi
† IV STACJA (III) – po 1.5km przy przydrożnej kapliczce na wysokości boiska piłkarskiego
32 Po ok. 3km marszu drogą asfaltową docieramy do centrum Radziszowa
(kierujemy się w stronę Kościoła);
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Radziszów 26 km (12 km) [6 km]
do Podolany 34 km (20 km) [14 km]
† IX STACJA (I); VII STACJA (II); V STACJA (III) – przy kościele w Radziszowie
33 Mijamy Kościół w Radziszowie, mając go po prawej stronie, kierujemy się
wzdłuż ogrodzenia terenu kościelnego, a za nim skręcamy w prawo, w ulicę Jana
Pawła II;
34 Po ok. 200m przechodzimy przez most na Skawince, idziemy ulicą Zawodzie,
mijamy przystanek linii 263 i kierujemy się w stronę przejazdu przez tory
kolejowe;
35 Przechodzimy przez przejazd kolejowy i ok. 15m za nim skręcamy w prawo,
w ul. Leniecką;
36 Kierujemy się pod górę, główną drogą, początkowo asfaltową, później
kamienistą i dalej polną;
37 Trzymając się cały czas głównej drogi(poprowadzona nią jest ścieżka rowerowa)
poruszamy się nią przez ok. 2,5 km, aż dotrzemy na szczyt wzniesienia, na którym
skręcamy w prawo(tak jak prowadzi ścieżka rowerowa)
38 ! Po skręcie prawo, kierujemy się drogą lekko pod górę w stronę szczytu
wzniesienia;
† X STACJA (I); VIII STACJA (II); VI STACJA (III) – na szczycie wzniesienia w zagajniku
39 ! Mijamy zagajnik i idziemy drogą dalej w górę; idziemy aż przejdziemy pod linią
wysokiego napięcia, pozostajemy na drodze przechodząc przez wieś Chożyny.
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40 ! Po minięciu zabudowań dochodzimy do miejsca gdzie drogi się rozchodzą,
skręcamy w prawo, w pierwszą wąską drogę asfaltową (wówczas droga główna
odbija w lewo, pod górkę, w kierunku domu na szczycie, a nasza wąska droga za
moment prowadzi w dół);
† IX STACJA (II); VII STACJA (III) – przy odbiciu w prawo przed zejściem w dół
41 ! Poruszamy się drogą asfaltową, prowadzącą w dół, z której nie zbaczamy
(mijamy asfaltowe odgałęzienie w prawo). Droga asfaltowa po pewnym odcinku
przechodzi w drogę „bitą”, idziemy między kilkoma domami, a następnie (po
niedługim odcinku) ponownie droga staje się asfaltowa;
42 Schodzimy cały czas główną drogą i po ok. 1km od domów docieramy do
przejazdu kolejowego, za którym skręcamy od razu w prawo w główną drogę
asfaltową
i po krótkim czasie mijamy tablicę „Podolany”;
† XI STACJA (I); X STACJA (II); VIII STACJA (III) – przy krzyżu stojącym przy drodze, niedaleko
za tablicą „Podolany”
43 Tą drogą poruszamy się przez niecałe 2km, przechodząc po drodze przez tory,
następnie mijając odgałęzienie asfaltowej drogi w prawo (przy drewnianym
Krzyżu) i docierając w końcu do rozgałęzienia dróg w centrum wsi Podolany.
† XI STACJA (II); IX STACJA (III) – przy rozgałęzieniu dróg w Podolanach

Podolany 34 km (20 km) [14 km]
do Sanktuarium w Kalwarii 44 km (30 km) [24 km]
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44 Przy rozgałęzieniu dróg w Podolanach skręcamy w lewo i kierujemy się drogą
asfaltową wzdłuż torów kolejowych, które po ok. 500m będą znajdować się tuż
obok drogi, mijamy drogę odbijającą w lewo w kierunku torów. Idziemy dalej tą
samą drogą;
45 Po ok. 1km główna droga wyraźnie skręci w prawo, a po następnym kilometrze
dojdziemy do skrzyżowania, na którym skręcamy w lewo, przechodząc przez tory
kolejowe (przy tym rozgałęzieniu stoi drogowskaz kierujący na Przytkowice oraz
na Wolę Radziszowską);
46 Po ok. 500m od przejazdu przez tory po przejściu przez mostek mijamy tablicę
„Zarzyce”;
† XII STACJA (I); XII STACJA (II); X STACJA (III) – przy wejściu do Zarzyc Wileckich
47 Po następnych 200m do drogi asfaltowej, którą się poruszamy dochodzi ŻÓŁTY
SZLAK, którym będziemy już iść do samej Kalwarii Zebrzydowskiej;
!

Po 250m (na końcu chodnika) podążając za żółtym szlakiem, skręcamy w prawo w
asfaltową drogę prowadzącą dość stromo pod górę i poruszamy się nią przez następne ok.
2.5km;

† XI STACJA (III) – przy krzyżu koło domu Zarzyce Wielkie 31 po prawej stronie drogi
!

Przy końcu zabudowań (po 200m od odgałęzienia drogi szutrowej w lewo), szlak skręca w
lewo w las – łatwo przeoczyć ten zakręt!

† XIII STACJA (I); XIII STACJA (II); XII STACJA (III) – przy wejściu szlaku do lasu przy zielonym
szlabanie
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ten opis jest zly, nie ma zoltego szlaku:
!

Dalej poruszamy się przez las ścieżką odbijającą w lewą stronę,
w pewnym momencie droga będzie się kierować w dół w kierunku zielonego szlabanu, NIE
IDZIEMY W DÓŁ W KIERUNKU SZLABANU, poruszamy się dalej prosto aż do wyjścia z lasu.
Po wyjściu z lasu i minięciu domu dochodzimy do zakrętu, droga główna skręca w prawo,
my natomiast na wysokości kapliczki z Matką Boską schodzimy z drogi głównej idąc w dół
węższą ścieżką.
48 Idziemy lasem aż dojdziemy do zabudowań przy których natrafiamy na Krzyż
z Panem Jezusem. W tym miejscu drogi się rozchodzą, my kierujemy się prosto w
dół. Idziemy aż dojdziemy do drogi głównej gdzie skręcamy w lewo.
49 Idąc wzdłuż drogi głównej na wysokości kapliczki zaraz za domem numer 101
skręcamy w prawo w dół. Po około 20 metrach za murem ogradzającym dom
skręcamy w wąską ścieżkę, która przez boisko sportowe doprowadzi nas do
dworca kolejowego. Od dworca szlakiem żółtym kierujemy się w górę aż do
centrum Kalwarii Zebrzydowskiej;

† XIII STACJA (III) – po wyjściu z lasu na drogę asfaltową do Kalwarii
50 Z centrum kierujemy się w lewą stronę pod górę w kierunku Sanktuarium w
Kalwarii.
† XIV STACJA (I); XIV STACJA (II); XIV STACJA (III) – Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej
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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,
● uczestnika, który leży lub siedzi bez ruchu,
● uczestnika, który ma problemy z chodzeniem lub oddychaniem,
● ktoś nadaje sygnał ratunkowy.
Jeżeli napotkasz którąś z tych sytuacji - weź odpowiedzialność, upewnij się, że nic Ci nie grozi
zacznij udzielać pierwszej pomocy.

Trasa Pomarańczowa

EDK Kraków

Strona 12 z 12

