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EKTREMALNA DROGA KRZYŻOWA 

 

WSTĘP 

Trasa Ekstremalnej Drogi Krzyżowej ma pomóc w wyjściu ze swojej strefy komfortu i spotkaniu  

z Bogiem. Jako wspólnota Wojowników Maryi z Rumi przy wsparciu oficjalnej strony EDK, 

zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnego i aktywnego przeżycia Misterium Męki Pańskiej.

 

Organizator:  

Wojownicy Maryi Rumia 

www.facebook.com/WMRumia 

wojownicymaryi.rumia@gmail.com 

www.wojownicymaryi.pl 

 

 

 

 

Duszpasterz trasy: 

• ks. Piotr Pączkowski SDB 

Lider projektu:  

• Arkadiusz Grucza, tel. 665 027 272 

Koordynatorzy: 

• Rafał Wasielewski, tel. 601 653 221 

• Piotr Ryng, tel. 514 670 355

ZASADY UCZESTNICTWA 
 

I. ODPOWIEDZIALNOŚĆ - uczestnictwo w EDK ma charakter dobrowolnej praktyki religijnej. 

Decydując się na tę drogę bierzesz pełną odpowiedzialność za siebie. Powiadom bliskich gdzie 

idziesz, zapewnij sobie możliwość wcześniejszego odebrania z trasy w razie problemów. 

II. CISZA – obowiązuje reguła milczenia, uszanuj prawo głębszego przeżycia Misterium Drogi 

Krzyżowej dzięki spotkaniu Boga w ciszy i skupieniu. Zwróć uwagę osobom 

nieprzestrzegającym tej reguły. 

III. SAMOTNOŚĆ – staraj się iść sam lub w niewielkich grupach. Jeśli kto chce pójść za Mną, niech 

się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. (Mt 16, 24) 

IV. ZWOLNIJ – EDK, to nie maraton, to nie wyścigi, nie spiesz się, oddaj się jak umiłowane dziecko  

w ramiona Ojca, w pełnym zaufaniu. Przeżyj dogłębnie rozważania Męki Pańskiej, zaproś do 

tych przeżyć Matkę Bolesną.  

V. BEZPIECZEŃSTWO 

• Elementy odblaskowe – obowiązkowo musi je posiadać każda osoba. 

• Zwarte i niewielkie grupy – jeśli zdecydujemy się iść w gronie osób. 

• Nie bądź obojętny – jeśli ktoś np. siedzi nieruchomo, ma problemy np. z oddychaniem 

lub chodzeniem oraz w każdej innej podobnej sytuacji REAGUJ!  

Udziel pomocy, jeśli nie jesteś wstanie, zadzwoń pod numer ratunkowy: 112 

VI. PRZYGOTUJ SIĘ – potraktuj poważnie uczestnictwo w EDK, jest to ekstremalna forma przeżycia 

duchowego, która wymaga dobrego przygotowania.  

 

 

http://www.facebook.com/WMRumia/
mailto:wojownicymaryi.rumia@gmail.com
http://www.wojownicymaryi.pl/


 

Data: 25.03.2022 
Trasa: NMP Wspomożycielki Wiernych                                                                         Strona 2 z 9    

 

PRZYGOTOWANIA 

Link do strony EDK: https://www.edk.org.pl/przygotuj-sie 

EKWIPUNEK 

Koniecznie: 

1. Prowiant: Jedzenie w tym wysokoenergetyczne np. czekolada, batony, termos z gorącą herbatą, 

woda, najlepiej z elektrolitami wspomagającymi nawodnienie. 

2. Ubranie: sportowe/górskie, ciepłe, nieprzemakalne, wiatrochronne. Sprawdzone  

i wodoodporne buty (fale wody z plaży, błoto, kałuże), przystosowane do długich wędrówek. 

3. Zabierz: naładowany telefon komórkowy z wgraną trasą i rozważaniami, latarkę czołową  

i ręczną z nowymi bateriami, mała apteczka, odblaski. 

4. Krzyż: przygotuj sobie własny drewniany krzyż. 

Warto zabrać: 

1. Kijki do wędrówek pieszych (np. do nordic walking). 

2. GPS z wgranymi śladami trasy. 

3. Mapę obszaru i opis trasy.  

4. Zapasowe baterie do latarki, powerbank. 

Pamiętaj także, iż zbyt duży ciężar na plecach to większe obciążenie i większe zmęczenie podczas drogi. 

Po drodze w Jastarni będzie otwarta stacja benzynowa, gdzie będziesz mógł uzupełnić prowiant.  

W Juracie będzie można skorzystać z ciepłego poczęstunku i herbaty. 

WSKAZÓWKI PRZED EDK 

• Pogoda - sprawdź lokalną prognozę, wiatry, opady. 

• Poinformuj bliskich o planowanym wyjściu, trasie i czasie pokonania. 

• Transport w nocy – zorganizuj sobie możliwość odebrania autem w razie konieczności rezygnacji 

z dalszej drogi, pamiętaj, że zawsze istnieje ryzyko nieprzewidzianych zdarzeń. 

• Przygotowanie duchowe - w dzień lub na parę dni przed wyjazdem, ogranicz do minimum mass 

media, informacje itp., pomoże Ci, to duchowo przygotować się do spotkania z Bogiem. 

• Przygotuj rozważania: 

         - Do pobrania w pliku PDF ze strony: link do rozważań 

         - W aplikacji EDK na telefon, do czytania i słuchania w wersji audio: link do pobrania aplikacji 

         - Można też kupić je wydrukowane na stronie EDK: link do sklepu EDK 

• Przygotowanie fizyczne – oprócz wcześniejszych treningów, w dzień wyjazdu porządnie nawodnij 

organizm, dobrze się wyśpij. Jak możesz, weź urlop w pracy i odpocznij. 3-4 h przed startem nie 

jedz ciężkostrawnych potraw. 

 

 

https://www.edk.org.pl/przygotuj-sie
https://www.edk.org.pl/uploads/rozwazania/2022/EDK-2022-pl.pdf
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.org.edk&hl=pl&gl=US
https://sklep.edk.org.pl/
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• Rekonesans - Jeśli masz możliwość i dawno nie byłeś na półwyspie, przejedź autem położenia stacji 

i wejść na plażę, pamiętaj, że w nocy wszystko będzie utrudnione. Jeśli nie masz takiej możliwości, 

skorzystaj chociaż z map Google i street view. 

• Powrót - Zaplanuj sobie powrót do samego domu, nie ryzykuj po takim wysiłku powrotu autem w 

roli kierowcy nawet krótkiego odcinka. 

• Regeneracja – po EDK będziesz potrzebował w sobotę, a nawet w niedzielę, dobrze wypocząć, 

najlepiej nic nie planuj innego na te dni. 

WSKAZÓWKI NA TRASIE EDK 

• Krótkie postoje - nie planuj nadmiernie długich postojów, będzie Ci trudniej kontynuować 

wędrówkę, lepiej robić postój częściej i krócej. 

• Miejsca postoju - Rozważnie zajmuj miejsce na stacjach i postojach, aby inni mogli także znaleźć 

przestrzeń na przeczytanie rozważań i krótką modlitwę lub przejście obok Ciebie. 

• Zejście z plaży - bądź uważny z zejściem z plaży, by w nocy go nie przeoczyć, powinny być wbite 

odblaski przy linii brzegowej wskazujące sugerowane zejście z plaży. 

• W razie problemów - jeśli źle się czujesz, masz poważne problemy z oddychaniem lub chodzeniem, 

nie ryzykuj dalszej wędrówki i pogłębienia urazu/zachorowania/utraty zdrowia. Wezwij wcześniej 

przygotowaną bliską Ci osobę by odebrała Cię z trasy.  

OPIS TRASY 

TRASA                      WOJOWNIKÓW MARYI – NMP WSPOMOŻYCIELKI WIERNYCH 

REJON                      WŁADYSŁAWOWO 

Przebieg trasy        WŁADYSŁAWOWO → CHAŁUPY → KUŹNICA → JASTARNIA → JURATA → HEL 

Długość trasy          37 km, w tym ok. 4 km plażą. 

Suma podejść         328 m 

Aktualizacja            18.03.2022 

Link                           www.edk.org.pl/trasa-edk-7021 

 

ROZPOCZĘCIE 

Pt. 25 marca 2022, o godz. 20:15 

Msza Święta rozpoczynająca EDK, odbędzie się w Kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 

Panny we Władysławowie, przy ul. Żeromskiego 32.  

 

 

http://www.edk.org.pl/trasa-edk-7021
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DOJAZD 

1. Pociągiem: link do rozkładu jazdy. 

2. PKS linia 650: link do rozkładu jazdy. 

3. Można użyć własnego auta i zaparkować na parkingu parafii.  

KONIEC TRASY I POWRÓT 

Stacja XIV, Kościół pw. Bożego Ciała 

Żeromskiego, Hel 

Chętni mogą skorzystać z Mszy Świętej o godzinie 8:00 

 

Powrót pociągiem: 4:41, 5:43, 6:36, 8:56, 11:00 - link do rozkładu jazdy 

PRZEBIEG TRASY 

Wskazówka: kierunki (strony świata) są oznaczone: N – północ, S – południe, E – wschód, W - zachód 

 

[0 km] Stacja I: Jezus na śmierć skazany. 

Miejsce: Krzyś Święty obok Kościoła we Władysławowie, Kościół 

Wniebowzięcia NMP, ul. Żeromskiego 12. 

Opis: Krzyż Święty znajduje się przed wejściem do Kościoła po lewej 

stronie. 

 

--------------------------------------------------------------- 

 

[1,3 km] Stacja II: Jezus bierze krzyż na swoje 

ramiona. 

Miejsce: Krzyż Beatyfikacyjny, rondo Św. Jana Pawła II we Władysławowie. 

Opis: Wychodząc z Kościoła idziemy w kierunku SE ul. Żeromskiego, która 

prowadzi do głównego ronda we Władysławowie, z którego wiedzie droga 

na Hel i do Gdyni. Krzyż Beatyfikacyjny znajduje się tuż przy rondzie  

po prawej stronie. 

https://koleo.pl/rozklad-pkp/rumia/wladyslawowo/25-03-2022_19:00/all/all
https://www.pksgdynia.pl/rozklad_jazdy2/linia/650/
https://koleo.pl/rozklad-pkp/hel/rumia/26-03-2022_05:00/all/all
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[1,6 km] Stacja III: Pierwszy upadek pod krzyżem. 

Miejsce: Kapliczka Św. Józefa, ul. Starowiejska Władysławowo. 

Opis: Przechodzimy przez rondo JP II w kierunku Helu, ulicą 

Starowiejską w kierunku E jakieś 300 m. 

 

---------------------------------------------------------------- 

 

[1,8 km] Stacja IV: Pan Jezus spotyka swoją 

Matkę. 

Miejsce: Krzyż przy wiacie turystycznej, ul. Starowiejska Władysławowo. 

Opis: Idziemy dalej ulicą Starowiejską i po ok. 150 m ujrzymy Krzyż. 

 

---------------------------------------------------------------- 

 

[9 km] Stacja V: Szymon z Cyreny pomaga dźwigać krzyż Jezusowi. 

Miejsce: Chałupy, ul. Kaperska 30, Kościół Św. Anny. 

Opis: Od stacji IV kierujemy się na E, ul. Starowiejską/DW216, wchodząc 

do Chałup ul. Kaperską, łącznie ok 7.2 km ścieżką rowerową. 

 

-------------------------------------------------------------- 

 

[10,2 km] Stacja VI: Weronika ociera twarz Jezusowi. 

Miejsce: Chałupy, Krzyż Uroczysko Każa. 

Opis: Wychodząc z Kościoła skręcamy w kierunku E i idziemy ścieżką 

rowerową przy ul. Kaperskiej ok 1,2 km, aż ścieżka skręci lekko w prawo. 

Tuż przy tym skręcie i ścieżce rowerowej jest Krzyż. 
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[14,3 km] Stacja VII: Drugi upadek pod krzyżem. 

Miejsce: Kuźnica, ul. Ks. Szynalewskiego 9 Kościół św. Antoniego 

Padewskiego. 

Opis: Kontynuujemy drogę ścieżką rowerową w kierunku E przy 

głównej drodze ok. 4,1 km, aż dochodzimy do Kościoła w Kuźnicy. 

 

---------------------------------------------------------------- 

 

[14,6 km] Stacja VIII: Jezus spotyka płaczące niewiasty. 

Miejsce: Kuźnica, Krzyż Rybacki (port od strony Zatoki Puckiej). 

Opis: Wychodząc z Kościoła udajemy się ul. Helską w kierunku E, 

dochodząc do ul. Kotwiczna skręcamy na S. Tą ulicą dojdziemy do portu  

w Kuźnicy. Do Krzyża Rybackiego idziemy cały czas prosto, aż do samej 

Zatoki Puckiej. 

 

---------------------------------------------------------------- 

 

[15,6 km] Stacja IX: Trzeci upadek pod ciężarem krzyża. 

Miejsce: Kuźnica, ul. Morska, kapliczka Św. Barbary. 

Opis: Kawałek się wracamy do pierwszego rozwidlenia dróg i ul. Hallera 

idziemy w kierunku E, ok. 550 m. Przy przystani jest rozwidlenie dróg, 

my idziemy dalej prosto ścieżką rowerową i po ok 450 m zobaczymy 

kapliczkę po drugiej stronie ulicy. 
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[21,7 km] Stacja X: Jezus z szat obnażony. 

Miejsce: Jastarnia, ul. Ogrodowa 105, Krzyż 

Opis: Od kapliczki kierujemy się ul. Morską w kierunku E jakieś  

90 m, następnie skręcamy na N i przechodzimy przez przejście kolejowe 

wchodząc na plaże (250 m) wejściem nr. 35. Idziemy plażą w kierunku 

E jakieś 3 km i dochodzimy do schronu bojowego „Sęp”, przy nim jest 

zejście nr. 39, które nas nie interesuje, kierujemy się dalej wzdłuż plaży 

ok. 1 km., powinien być odblask zejścia z plaży zejściem nr. 41. Idziemy 

w kierunku S jakieś 350 m, a potem skręcamy na Ew ul. Gościnną. 

Podążamy nią jakieś 600 m, aż nas doprowadzi do głównej drogi  

i ul. Mickiewicza. Po drugiej stronie ulicy zobaczymy stację Oktan, która 

będzie otwarta, jeśli potrzebujemy skorzystać z toalety lub uzupełnić 

zapasy. Kontynuujemy ul. Mickiewicza w kierunku E jakieś 300 m dochodząc do ronda, tam 

wchodzimy w ul. Ogrodową, a potem po ok. 500 m zobaczymy krzyż z małą figurką Maryi. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

[22,1 km] Stacja XI: Jezus do krzyża przybity. 

Miejsce: Jastarnia, ul. Księdza Stefańskiego 32, Kościół pw. Nawiedzenia 

NMP. 

Opis: Kontynuujemy ul. Ogrodową w kierunku E jakieś 450 m, dochodząc 

do Kościoła. 

 

-------------------------------------------------------------- 

 

[23,2 km] Stacja XII: Jezus umiera na krzyżu. 

Miejsce: Jastarnia, Krzyż ul. Bernarda Sychty / Leśna. 

Opis: Za Kościołem jest ul. Ks. Stefańskiego, nią się kierujemy  

w kierunku E ok. 530 m i dochodzimy do ul. Ks. Bernarda Sychty.  

Tą ulicą idziemy ok. 550 m w kierunku E i dochodzimy do Krzyża. 
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[25,3 km] Stacja XIII: Jezus z krzyża zdjęty. 

Miejsce: Jurata, ul. Ks. Gołębiowskiego 1, Kościół Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy. 

Opis: Kierujemy się dalej ul. Ks. B. Sychty dochodząc  

po ok. 260 m do ul. Mickiewicza, przechodzimy przez ulicę  

i ścieżką rowerową w kierunku E idziemy ok. 1,7 km dochodząc  

do Kościoła. 

 

-------------------------------------------- 

 

[26,4 km] OW Kaper: ciepły poczęstunek. 

Miejsce: Jurata, ul. Mestwina 45, Ośrodek Wczasowy Kaper. 

Opis: Wychodząc z Kościoła idziemy ulicą Ratibora w kierunku  

E i po ok. 500 m dochodzimy do ul. Międzymorza. Nią idziemy  

w kierunku S jakieś 120 m, następnie skręcamy  

na E w ul. Mestwina i po ok. 450 m dochodzimy do OW Kaper.  

Na miejscu czeka na nas zupa i gorące napoje. 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

[37,1 km] Stacja XIV: Jezus do grobu złożony. 

Miejsce: Hel, Żeromskiego 1, Kościół pw. Bożego Ciała. 

Opis: Za ośrodkiem skręcasz w ul. Sosnową w kierunku N i dochodzisz 

do głównej drogi ul. Wojska Polskiego, która potem zamienia  

się w ul. Helską. Niech Cię nie zwiedzie tabliczka z oznakowaniem miasta 

Hel, przed Tobą jeszcze ok. 10 km. Idź cały czas ścieżką rowerową wzdłuż 

głównej drogi, a na pewno nie zbłądzisz. Wchodząc do zabudowań 

miasta Hel przejdź przez tory kolejowe, wejdziesz  

na ul. Dworcową, gdzie jest dworzec PKP. Dochodząc do Polo Marketu, 

przejdź przez jezdnie w kierunku E i już zobaczysz Kościół. 

Chwała Panu, Ave Maryja! Bóg Zapłać za uczestnictwo. 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


