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Trasa EDK Niepokalanów 

Poniższy opis to wskazówki przebiegu wybranej przez Ciebie trasy.  

Miejsca w których należy zachować szczególną czujność zostały w opisie podkreślone. 

Prosimy aby na tych odcinkach trasy poruszać się z dużą uwagą. 

Przy poszczególnych odcinkach trasy podana jest liczba przebytych kilometrów od 

kościoła w Niepokalanowie. 

Przebieg trasy 

Niepokalanów → Piasecznica → Budki Piaseckie → Witoldów → Mikołajew → Kawęczyn → Szymanów → 

Kaski → Regów → Cegłów → Boża Wola → Bramki→ Nowy Łuszczynek → Wola Łuszczewska → 

Pawłowice → Maszna→ Paprotnia → Niepokalanów  

Długość trasy: 43km    suma podejść 144m 

Drogi gruntowe i polne 5km, drogi asfaltowe 38km 

Aktualizacja opisu trasy marzec 2017 

adres e-mail: edk.niepokalanow@gmail.com 

Nr kontaktowy rejonu 668 690 039 

mailto:edk.niepokalanow@gmail.com
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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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POSZCZEGÓLNE ODCINKI TRASY 

 Po wyjściu z placu przed bazyliką, idź w lewo chodnikiem.  
Po kilkudziesięciu metrach skręć w  ul. Spacerową i idź prosto. 
Po ok. 1.5km w miejscu gdzie droga skręca gwałtownie w lewo, idź w prawo wąską asfaltową drogą, po 
kilkuset metrach droga odbija w lewo idź dalej.  
Dojdziesz do drogi głównej (ul. XX-lecia). Idź w lewo chodnikiem, dojdziesz do przejazdu kolejowego. Przed 
przejazdem skręć w prawo w drogę gruntową między magazynami TESCO, a torami kolejowymi. 
Idź drogą wzdłuż torów dojdziesz do stacji kolejowej Piasecznica. Wejdź na drogę asfaltową, skręć w lewo, 

przejdź przez przejazd kolejowy i idź prosto! 
Po kilkuset metrach po lewej stronie stoi metalowy krzyż pokutny, jest to pierwsza stacja.  

†STACJA I – Piasecznica (7,38km) 

 
 
 
 
Idź dalej zostawiając stację po lewej stronie, przejdź przez skrzyżowanie w Budkach Piaseckich, dalej droga 
skręca w prawo potem w lewo i dochodzi do miejscowości Witoldów.  
Po lewej stronie stoi biała kapliczka, jest to druga stacja.  

†STACJA II – Witoldów(9,79km) 

 

 
Skręć w prawo. Idź zostawiając stację z tyłu. Po ok. 1km, droga skręca w lewo i przechodzi z asfaltowej w 
gruntową, dojdziesz tą drogą do drogi głównej asfaltowej, skręć w lewo. 
 Po ok. 1km dojdziesz do kościoła w Mikołajewie. Przed nim stoi figura św. Piotra, jest to trzecia stacja.  

†STACJA III – Mikołajew (13km) 

 
 
 
 
Zostawiając kościół po lewej stronie idź cały czas prosto. 
W miejscowości Kawęczyn, po lewej stronie stoi metalowy pokutny krzyż, jest to czwarta stacja.  

†STACJA IV – Kawęczyn (14,8km) 

 
 
 
 
Idź dalej zostawiając stację po lewej stronie. Gdy dojdziesz do skrzyżowania, skręć w prawo w ul. Kwiatową. 
Miniesz dwa drewniane mostki i dojdziesz do dużego skrzyżowania z drogą główną. Przejdź prosto i idź 
dalej. Po dwóch zakrętach dojdziesz do skrzyżowania przy kamiennym ogrodzeniu, skręć w lewo, przejdź na 
chodni. Idź do następnego skrzyżowania przy którym stoi kościół w Szymanowie, jest to piąta stacja. 

†STACJA V – Szymanów (17,9km) 
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Przejdź po pasach na chodnik i idź zostawiając kościół po prawej stronie.  
Za mostem na pierwszym skrzyżowaniu skręć w prawo i idź prosto(ul. Królewska) 
Dojdziesz do miejscowości Kaski. Na parkingu przed kościołem stoi duży granitowy krzyż, jest to szósta 
stacja.  

†STACJA VI – Kaski (22,2km) 

 
 
Idź dalej zostawiając kościół po prawej stronie. 
Dojdziesz do miejscowości Regów, idź cały czas prosto do końca zabudowań.  
Przed tablicą końcową wsi po lewej stronie stoi mała biała kapliczka, jest to siódma stacja.  

†STACJA VII – Regów (25,6km) 

 

 
 
Zostawiając stację po lewej stronie idź dalej tą drogą. Dojdziesz do wsi Cegłów. 
Przy skrzyżowaniu, po lewej stronie stoi figura Matki Bożej, jest to ósma stacja.  

†STACJA VIII – Cegłów (27,1km) 

 
 
Idź dalej zostawiając stację po lewej stronie. Na skrzyżowaniu z drogowskazem na Grodzisk Mazowiecki idź 
prosto. Dojdziesz do skrzyżowania ze znakiem „Boża Wola 2km” skręć w lewo. 
Mijając znak  Boża Wola idź prosto. Dojdziesz do dużego skrzyżowania. Stoi tu biała kapliczka przy 
ogrodzeniu, jest to dziewiąta stacja.  

†STACJA IX – Boża Wola (29,6km) 

 
 
 
 
 
 
Idź ul. 1-go maja zostawiając stację po prawej stronie. Dojdziesz do stacji kolejowej Boża Wola. Przechodząc 

przez przejazd kolejowy! idź prosto do miejscowości Bramki. 

Dojdziesz do skrzyżowania trzech ulic(Długa, Malownicza, Białych Brzóz) na wysepce stoi stalowy krzyż, jest 
to dziesiąta stacja.  

†STACJA X – Bramki (30,7km) 

 
 
Na tym skrzyżowaniu skręć w lewo w ul Malowniczą, zostawiając stację po prawej stronie. 

Dojdziesz do skrzyżowania z trasa Warszawa-Poznań. Przejściem dla pieszych przejdź przez skrzyżowanie! 

Idź dalej prosto(ul. Północna) dojdziesz do miejscowości Wola Łuszczewska. 
Idź prosto, za drogowskazem „Nowy Łuszczewek” będzie skrzyżowanie z wysokim drewnianym krzyżem 
pokutnym i białym ogrodzeniem, jest to jedenasta stacja.  

†STACJA XI – Nowy Łuszczewek (34,1km) 
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Zostawiając stację po prawej stronie idź prosto. Miniesz most na rzece Utracie. Dojdziesz do skrzyżowania, 
skręć w lewo. Dojdziesz do miejscowości Cholewy, idź prosto. Dojdziesz do skrzyżowania stoi tu mała 
kapliczka, skręć w prawo.  
Po ok. 1km miniesz drewnianą bramę po prawej stronie, dojdziesz do skrzyżowania skręć w lewo w wąską 
asfaltową drogę, która przechodzi w gruntową. dojdziesz do cmentarza w Pawłowicach. Za nim idź w lewo. 
Po kilkuset metrach na wzniesieniu po lewej stronie stoi kapliczka z figurą Matki Bożej, jest to dwunasta 
stacja.  

†STACJA XII – Pawłowice (38,2km) 

 
Zostawiając stacją po lewej stronie skręć w prawo, droga prowadzi lekko w dół, przejdź przez most na rzece 
Utracie. Po prawej stronie miniesz dwie kapliczki. Idź dalej prosto. 
Dojdziesz do skrzyżowania przy starej bramie z czerwonej cegły po prawej stronie, skręć w lewo. Miniesz 
przystanku autobusowy po prawej stronie. 
Tą drogą dojdziesz do miejscowości Maszna. Po lewej stronie na małym placu przed sklepem stoi krzyż 
pokutny, jest to trzynasta stacja.  

†STACJA XIII – Maszna (40km) 

 
Zostawiając stację po lewej stronie, idź ścieżką rowerową, a potem chodnikiem. 
Dojdziesz do trasy Warszawa–Poznań. Skręć w prawo, po ok. 100m przejdź przejściem dla pieszych na 

drugą stronę! Stoi tam kapliczka z datą 1913, jest to czternasta stacja.  

†STACJA XIV – Paprotnia (41,8km) 

 

 
Zostawjając stację po prawej stronie i idź prosto chodnikiem przy ul. Kolbego do bazyliki w Niepokalanowie. 
Gratulacje! Ukończyłeś EDK Niepokalanów! 

 

  


