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TRASA 

Św. Sebastiana 
 

 

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 Kościoła Św. Sebastiana w Wieliczce.  

 

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

rozpocząć rozważanie kolejnej stacji Drogi Krzyżowej.  

 
 

CAŁA TRASA 
 

Wieliczka, Kościół Św. Sebastiana • Siercza • Janowice • Rzeszotary • Siepraw, 
Sanktuarium bł. Anieli Salawy • Krzyszkowice • S7 • Jawornik- Bugaj • Pasmo 
Bukowca-Wielka Góra- Lisia Góra • Sułkowice- Ptasznica • Jastrzębia • Lanckorona, 
Rynek • Cedron • Kalwaria Zebrzydowska • Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej 
 
 
Długość trasy: 45 km 
 
 
 

 
Opis zaktualizowano: 06.03.2017 r. 

 
 

  



 

Trasa Św. Sebastiana                         EDK Wieliczka                                                    Strona | 2 /9 

 

                                                                                                                   
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 

www.facebook.com/WIO.PR 

http://www.wio.org.pl/
http://www.facebook.com/WIO.PR
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Wieliczka - Kościół Św. Sebastiana, Siercza, Janowice, 
Rzeszotary  (11 km) 

 

1. ! Spod Kościoła św. Sebastiana idziemy ścieżką wokół kościoła a następnie  
ścieżką przez las w kierunku południowo- zachodnim; 

2. Dochodzimy do drogi z kostki brukowej (ul. Kopernika), skręcamy w lewo 
w kierunku południowym (pod górę), przy drodze asfaltowej (ul. Rożnowska) 
skręcamy w prawo. Przy najbliższym przystanku skręcamy w lewo w kierunku 
południowym obok skrzynek pocztowych.  

†   I STACJA    Kapliczka przy ul. Rożnowskiej  

3. ! Idziemy dalej w kierunku południowym drogą polną i ścieżką, dochodzimy do 
potoku, skręcamy w prawo, dochodzimy do drogi żwirowej, skręcamy w lewo. 
Idziemy ok. 0,15 km i za domami (po lewej) oraz zadrzewieniami (po prawej 
stronie) skręcamy w prawo, podążamy ścieżką w kierunku zachodnim;   

4. ! Za ogrodzeniem z siatki (po prawej stronie), na rozwidleniu ścieżek skręcamy 
w prawo, przechodzimy przez niewielkie wzniesienie i potoczek. Dochodzimy 
do rozwidlenia dróg, skręcamy w lewo i poruszamy się dalej w kierunku 
południowo – zachodnim; 

5. Przekraczamy potoczek, przechodzimy łąkę i dalej wzdłuż zabudowań 
dochodzimy do wąskiej drogi asfaltowej, skręcamy w prawo do kolejnej drogi 
asfaltowej; 

6. Przy drodze asfaltowej (łączącej Sierczę z Kożmicami Wielkimi) skręcamy 
w lewo w kierunku południowym, za sklepem i przystankiem skręcamy 
w prawo na pasy a za pasami idziemy prosto w kierunku zachodnim wąską 
drogę asfaltową;  

7. Mijamy po prawej stronie budynek MPWiK S.A – Komora KP.3, dalej kierujemy 
się na w tym samym kierunku na zachód;   

† II STACJA  Krzyż na po prawej stronie drogi, na ostrym zakręcie, przy posesji 
z kamiennym ogrodzeniem. 
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8. Dochodzimy do kapliczki przy drodze asfaltowej (łączącej Sierczę 
z Janowicami), skręcamy w lewo i kierujemy się na południe w dół drogi 
asfaltowej;   

9. Mijamy ostry zakręt w prawo (Przy Młynie), za słupem skręcamy w lewo na 
polną drogę, przekraczamy rzekę Wilgę;   

10. Dochodzimy do drogi asfaltowej, skręcamy w lewo, za tablicą ogłoszeń 
i skrzynkami pocztowymi skręcamy w prawo na wąską drogę asfaltową 
w kierunku południowo zachodnim, po prawej stronie mijamy kapliczkę;   

11. Dochodzimy do rozwidlenia drogi asfaltowej, skręcamy w prawo, a przed 
następnym budynkiem przy Krzyżu w lewo w drogę polną idącą wąwozem 
w kierunku południowo - zachodnim;  

12. Dochodzimy do wąskiej drogi asfaltowej, skręcamy w prawo; 

† III STACJA    Kapliczka w Janowicach po prawej stronie drogi, pomiędzy lipami.  

13. Idziemy dalej w tym samym kierunku, na rozwidleniu dróg skręcamy w prawo, 
przy sklepie Avita skręcamy w lewo (ul. Oświęcimskich) w kierunku 
południowym; 

14. Za zielonym sklepem skręcamy w prawo (ul. Szlachecka), przechodzimy 
niedaleko górnej stacji wyciągu narciarskiego w Podstolicach, dochodzimy do 
skrzyżowania, skręcamy w prawo;  

15. Na skrzyżowaniu (Polanki) skręcamy w lewo i na przeciwko kapliczki (po 
prawej stronie drogi) skręcamy w lewo, na drogę polną; 

16. Dochodzimy do drogi asfaltowej  (ul. Żelechowskich), na skrzyżowaniu za 
Wulkanizacją idziemy dalej prosto (ul. Żelechowskich);  

17. Przy skrzyżowaniu (ul. Zagrody) skręcamy w prawo. 

† IV STACJA  Kapliczka na skrzyżowaniu ulic Zagrody i Górskiej. 

18. ! Za kapliczką skręcamy w lewo (ul. Górska) w kierunku południowym, mijamy 
mostek,  50 m za starym domem po lewej stronie skręcamy w lewo i zaraz za 
słupem w prawo, dalej idziemy prosto drogą żwirową a na zakręcie 
wchodzimy prosto na ścieżką leśną w kierunku południowym; 

19.  ! Idziemy wzdłuż potoku, na rozwidleniu ścieżek przy potoku  skręcamy 
w prawo i dalej idziemy ścieżką leśną pod górę w kierunku południowym 
dochodzimy do łąki i drogi asfaltowej.  
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Rzeszotary (ul. Galicyjska) • Siepraw – Sanktuarium bł. Anieli Salawy 
• Krzyszkowice • S7 (Zakopianka) (12 km) 

 

20. ! Przechodzimy przez drogę asfaltową (ul. Galicyjska łącząca Świątniki Górne 
z Gorzkowem) przy niebieskiej reklamie układanie kostki brukowej, 
wchodzimy na ostro skręcającą w prawo dróżkę i dalej między budynkami 
idziemy drogą polną i leśną na południe w kierunku Sieprawia; 

21. ! Przechodzimy przez las, 50m przed drogą asfaltową skręcamy w prawo 
i dochodzimy do Kaplicy Dworskiej w Łyczance. 

† V STACJA  - Kaplica Dworska w Łyczance. 

22. Przy drodze asfaltowej (ul. Dworska), skręcamy w lewo; 

23. Na skrzyżowaniu dróg przy Szkole przy Szkole Podstawowej w Łyczance 
skręcamy w lewo (ul. Ogrodowa) i po ok. 0,2 km, za sklepem, skręcamy 
w prawo (ul. Polna);  

24. Dochodzimy do rozwidlenia dróg, skręcamy w prawo i po 100 m na 
następnym skrzyżowaniu idziemy prosto (ul. Myśliwska);  

25. ! Przed halą przemysłową (po lewej stronie) skręcamy wprawo na drogę 
polną,  po ok. 100 m skręcamy w lewo, mijamy po lewej stronie staw i idziemy 
wzdłuż blaszanego ogrodzenia; 

26. Dochodzimy do drogi głównej w Sieprawiu (ul. Jana Pawła II), skręcamy 
w prawo i idziemy przez centrum Sieprawia. Na naprzeciw remizy, przy Krzyżu 
skręcamy w prawo (ul. Św Marcina) w stronę Sanktuarium bł. Anieli Salawy.  

† VI STACJA  Kapliczka przy starym Kościele św. Michała Archanioła 
           lub Sanktuarium bł. Anieli Salawy w Sieprawiu. 

27. Wracając ul. Św. Marcina, na zakręcie (75 m od Sanktuarium) nie skręcamy 
lecz idziemy dalej prosto ścieżką w kierunku zachodnim;  

28. Dochodzimy do schodków przy drodze asfaltowej (ul. Królewska), skręcamy 
w lewo i (ul. Krakowska) powracamy na drogę główną w Sieprawiu, skręcamy 
w prawo w kierunku zachodnim (ul. Lipowa); 

29. Za zakładem MaaN, skręcamy w lewo na most, przed znakiem Krzyszkowice, 
przy firmie SAZ skręcamy w prawo w kierunku zachodnim; 
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30. ! Ok. 0,2 km za zbiornikami zakładu skręcamy w lewo, w kierunku południowo 
zachodnim i idziemy ok. 1 km droga polna i leśną;  

31. ! Dochodzimy do drogi asfaltowej w Krzyszkowicach (Góra), skręcamy w lewo; 

32.  ! Po 300 m za małą kapliczką na drzewie (po prawej stronie drogi) skręcamy 
za domem w prawo. Pokonujemy odcinek ok. 1 km drogą polną, przez łąki i   
krótki odcinek na przełaj przez las;  

33. ! Przed potokiem skręcamy w lewo i drogą dojazdową idąc na skrzyżowaniach 
w lewo dochodzimy do Kościoła w Krzyszkowicach. 

† VII STACJA (I)  Drewniany kościół w Krzyszkowicach pw. św. Anny. 

34. Idziemy dalej drogą asfaltową w kierunku południowo zachodnim 
i dochodzimy do drogi krajowej S7 (Zakopianka). 

 

S7 (Zakopianka) • pasmo Bukowca •Sułkowice (9 km) 

 

35. Przechodzimy przez pasy na drodze S7, skręcamy w lewo i ok. 50 m za oberżą 
Wilczy Głód skręcamy w prawo na drogę polną w kierunku zachodnim; 

36. Po przejściu 0,5 km dochodzimy do drogi asfaltowej, skręcamy w lewo a po 
kolejnych 50 m na skrzyżowaniu w prawo,  po ok. 0,3 km dochodzimy do 
kapliczki. 

† VIII STACJA   Kapliczka w miejscowości Bugaj. 

37. Idziemy dalej drogą, która przechodzi w drogę polną i dochodzimy do lasu; 

38. ! Idąc przez las, trzymamy się grzbietu pasma, na licznych rozwidleniach 
wymieramy drogi leśne nie odbiegające od stałego kierunku, po 3,5 km 
dochodzimy do linii wysokiego napięcia. 

† IX STACJA  Dowolne miejsce w lesie na rozważania. 

39. ! Skręcamy w prawo przy linii wysokiego napięcia, pokonujemy odcinek 
ok. 4 km dalej poruszając się w tym samym kierunku drogą leśną, mijamy 
szlabany leśne oraz teren wycinki drzew, Dochodząc do łąk i pól trzymamy się 
krawędzi lasu; 

40. Dochodzimy do drogi głównej w Biertowicach pokonując końcowy odcinek na 
przełaj stromym zboczem; 
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† X STACJA  Mała kapliczka przy drodze naprzeciw znaku drogowego  
z oznaczeniem kierunku dróg na Sułkowice i Rudnik. 

 

Sułkowice• Jastrzębia Góra • Lanckorona• Kalwaria 
Zebrzydowska Sanktuarium (13 km) 

  

41. Idziemy w kierunku Sułkowic, naprzeciw  Supermarketu skręcamy w prawo na 
drogę wewnętrzną (ul. Zagórze); 

42. ! Zaraz za mostem (rz. Skawinka) kierujemy się w lewo na drogę leśną (las 
Ptasznica) biegnącą stromym wąwozem w kierunku południowo zachodnim; 

43. Dochodzimy do drogi asfaltowej (ul. Ptasznica w Sułkowicach), skręcamy 
w prawo na zachód, po wyjściu z lasu dochodzimy do kapliczki po lewej 
stronie drogi na granicy Sułkowic i Izdebnika. 

† XI STACJA   Kapliczka przy drodze Lanckorona – Sułkowice. 

44. Ok. 0,5 km za kapliczką, za dużym dębem skręcamy w lewo na drogę polną; 

45. Na rozwidleniu dróg polnych ok. 0,3 km od drogi asfaltowej skręcamy w lewo, 
i dochodzimy do drogi asfaltowej (łączącej Izdebnik z Jastrzębią).  
Przechodzimy drogę i idziemy dalej w tym samym kierunku drogą polną; 

46. Dochodzimy do zabudowań gospodarstwa, droga skręca w lewo w kierunku 
południowym, dochodzimy do skrzyżowania dróg w Jastrzębiej 
(ul. Konfederatów Barskich), 50 m po lewej stronie przy zabudowaniach 
(ul. Tysiąclecia) znajduje się kapliczka. 

† XII STACJA    Murowana kapliczka w Jastrzębiej  

47. Wracamy do skrzyżowania, skręcamy w lewo, za 0,15 km droga skręca w 
prawo i idąc nią w kierunku zachodnim (Jastrzębia Góra) po ok. 2 km 
dochodzimy do centrum Lanckorony; 

48. Dochodzimy do drogi asfaltowej (ul. Krakowska w Lanckoronie), skręcamy 
w lewo i idąc w kierunku zachodnim dochodzimy do Rynku; 

49. Z rynku wychodzimy środkową ulicą w kierunku zachodnim (ul. 3 Maja), za 
ostrym zakrętem skręcamy na drogę prawo na drogę polną dochodzimy do 
łąki;   
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50. Skręcamy w prawo i idąc ścieżką skrajem lasu a dalej lasem dochodzimy do 
zabudowań Cedronu; 

51. Dochodzimy do drogi głównej, skręcamy w prawo w kierunku na Brody i po 
0,2 km skręcamy w lewo, przechodzimy Most Cedron. 

† XIII STACJA   Brama Wschodnia na szlaku Dróżek Pana Jezusa. 

52. Idziemy dalej wzdłuż Dróżek Pana Jezusa do Sanktuarium w Kalwarii 
Zebrzydowskiej.  Wariant krótszy: idziemy Dróżkami Pana Jezusa, przy Domu 
Kajfasza skręcamy w prawo na drogę asfaltową, przechodzimy tory kolejowe, 
dochodzimy ponownie do Dróżek Pana Jezusa i podążając nimi dochodzimy do 
Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. 

† XIV STACJA   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 i zacznij udzielać pierwszej pomocy. 
 

 


