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Trasa Najświętszego Imienia Jezus 

Panienka- Gostyń 
 

 

Przebieg trasy Panienka  Chwałkowo Kościelne  Jaraczewo  Gola  

Niedźwiady  Ługi  Wygoda  Lipówka  Brześnica  Studzianna 

 Gajewo  Mszczyczyn  Talary  Smogorzewo  Piaski  

Gostyń 

Całkowita długość 40,5 km 

Suma podejść 278 m 

Ostatnia aktualizacja 03.2018 

 

 

! 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. 

 

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

rozważanie kolejnej stacji Drogi Krzyżowej. 
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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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† Stacja I  Krzyż przy kościele pw. Najświętszego Imienia Jezus- O km 

1. Schodzimy schodami w kierunku parkingu, przechodzimy na drugą stronę ulicy i 

idziemy w lewo chodnikiem. 

2. Po 300 m przechodzimy na lewą stronę jezdni i idziemy dalej po łuku drogi w prawo. 

Następnie idziemy 2,5 km prosto.  

3. Po 2,5 km na rozwidleniu dróg w kształcie litery Y skręcamy w lewo idąc drogą 

asfaltową.  

4. Po 700m mijamy znak miejscowości Chwałkowo Kościelne i idziemy dalej prosto. 

5. Po 1000 m na skrzyżowaniu z prawej strony znajduje się figura.  

 

†  Stacja II Figura Pana Jezusa w Chwałkowie Kościelnym- 4,3 km 

1. Idziemy dalej chodnikiem w kierunku Jaraczewa.  

2. Po 800 m kończy się chodnik i idziemy dalej prosto lewą stroną drogi asfaltowej. 

3. Po 3700 m po lewej stronie mijamy pomnik upamiętniający poległych żołnierzy 

amerykańskich.  

4. Po 800 m dochodzimy do skrzyżowania z droga krajową i przechodzimy przez pasy 

kierując się w prawo. Idziemy chodnikiem ulicą Jarocińską. !!! 

5. Po 800 m jesteśmy na łuku drogi,  wchodzimy w furtkę znajdująca się po lewej stronie 

i idziemy w kierunku kościoła.  

 

† Stacja III Krzyż przy kościele pw. Marii Magdaleny w Jaraczewie- 10,3 km 

1. Cofamy się  do furtki przez którą wcześniej przechodziliśmy, wychodząc z niej idziemy 

w  lewo. Podążając dalej chodnikiem.  

2. Po 300 m mijamy po prawej stronie Urząd Miasta i Gminy  

3. Po  kolejnych  50 m dochodzimy do pasów, przechodzimy na prawą stronę i idziemy 

dalej prosto chodnikiem.  

4. Po 50 m za przystankiem autobusowym znajdującym się po lewej stronie skręcamy w 

prawo w ulicę Golską.  

5. Po 650 m schodzimy z chodnika i przechodzimy przez pasy na lewą stronę drogi, 

podążając dalej prosto mijając po lewej stronie przystanek autobusowy.  

6. Po 1300 m  dochodzimy do miejscowości Gola i przechodzimy na chodnik idąc dalej 

prosto.  

7. Po 200 m po lewej stronie za skrzyżowaniem znajduje się krzyż. !!!  

(Należy zachować szczególną ostrożność podczas czytania rozważań, wybrać miejsce 

bezpieczne i widoczne)  

 

† Stacja IV Przydrożny Krzyż w Goli- 13 km 

1. Idąc dalej ulicą Jaraczewską po 200 m przechodzimy przez pasy na lewą stronę i 

podążamy dalej przez wieś chodnikiem.  
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2. Po 2000 m chodnik kończy się i idziemy  poboczem drogi asfaltowej.  

3. Po 900 m kończy się miejscowość Gola, a my podążamy dalej prosto.  

4. Po 700 m mijamy znak miejscowości Niedźwiady 

5. Po 800 m  dochodzimy do skrzyżowania na którym po lewej stronie znajduje się krzyż.  

 

†  Stacja V Krzyż przy skrzyżowaniu w Niedźwiadach- 16,5 km 

1. Patrząc na krzyż kierujemy się w prawo, w drogę  pokrytą kamieniami, na której 

znajduje się ograniczenie do 15t.  

2. Po 200 m mijamy znak kończący miejscowość Niedźwiady. 

3. Po 300 m idziemy po łuku w prawo dalej przez tzw. kocie łby. 

4. Po 1000 m przechodzimy przez most.  

5. Po 600 m dochodzimy do miejscowości Ługi. 

6. Po 400 m dochodzimy do skrzyżowania  na którym po prawej stronie jest figurka. 

 

† Stacja VI  Figurka Królowej Korony Polskiej- 19,1 km 

1. Kierujemy się dalej prosto tak jak prowadzi droga główna. 

2. Po 900 m przechodzimy przez most.  

3. Idziemy drogą asfaltową 900 m. Dochodzimy do miejscowości Włościejewice 

4. Po 100 m widzimy po lewej stronie krzyż. 

 

† Stacja VII Krzyż w Włościejewicach-20,9 km 

1. Patrząc na krzyż idziemy  w prawo drogą  polną na której jest ograniczenie do 20 t. 

2. Cały czas idziemy prosto przez las. 

3. Po 1400 m dochodzimy do skrzyżowania dróg polnych przy którym znajduje się  dom 

z drewnianym płotem i skręcamy w prawo. 

4. Po 50 m po prawej stronie znajduje się krzyż. 

 

† Stacja VIII Krzyż leśny- 22,4 km 

1. Idziemy dalej prosto, po 700 m dochodzimy do miejscowości Lipówka. Na pierwszym 

skrzyżowaniu kierujemy się w kierunku Studzianny. 

2. Po 400 m wychodzimy z miejscowości Lipówka i schodzimy z asfaltu idąc dalej 

podbrukiem prosto. Idziemy  najpierw przez pola później przez  las zielonym szlakiem 

rowerowym.  

3. Po 1800 m dochodzimy do miejscowości Brześnica. 

4. Po 50 m po lewej stronie rozpoczynają się  zabudowania. 

5. Po 300 m mijamy po prawej stronie figurkę.  

6. Przechodzimy całą Brześnicę idąc prosto. Po 600 m wychodzimy z Brześnicy, idąc 

dalej prosto.  

7. Po 600 m dochodzimy do skrzyżowania z drogą asfaltową i skręcamy w prawo. 

8. Po 100 m skręcamy w lewo. 
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9. Po 100 m dochodzimy do kaplicy.  

 

† Stacja IX Krzyż przy kaplicy w Studziannie- 27,0 km 

1. Cofamy się do drogi głównej. Na skrzyżowaniu skręcamy w lewo.  

2. Idziemy prosto 1200 m, dochodzimy do skrzyżowania na którym skręcamy w 

prawo. Przechodzimy na lewą stronę ulicy i zachowujemy największa ostrożność. !!! 

Idziemy gęsiego, jeden za drugim oraz jak najbliżej pobocza. !!! 

3. Po 800 m, na pierwszym skrzyżowaniu skręcamy w lewo i dochodzimy do 

miejscowości Gajewo. Idziemy cały czas prosto. 

4. Po 900 m wychodzimy z miejscowości Gajewo. Idziemy dalej prosto dochodzą po 

1000 m do miejscowości Mszczyczyn. 

5. Po 600 m dochodzimy do skrzyżowania obok którego znajduje się sklep ABC i 

skręcamy w lewo tak jak prowadzi droga główna. 

6. Idziemy prosto, po 200 m dochodzimy do figurki.  

 

† Stacja X Figurka Matki Boskiej- 31,7 km 

1. Po 100 m wychodzimy z miejscowości Mszczyczyn. Idziemy dalej prosto lewą stroną 

drogi asfaltowej. 

2. Po  400 m mijamy most, idziemy dalej prosto i po około 500 m dochodzimy do Talar. 

Idziemy prosto, po 600 m widzimy krzyż.  

 

† Stacja XI Krzyż w miejscowości Talary- 33,3 km 

1. Idziemy dalej prosto. Po 1000 m  dochodzimy do miejscowości Smogorzewo i 

wchodzimy na chodnik po prawej stronie.  

2. Po około 300 m na skrzyżowaniu obok którego znajduje się  sklep ABC idziemy 

PROSTO !!! 

3. Po  100 m  wychodzimy z miejscowości Smogorzewo. Idziemy dalej prosto 500 m. 

Dochodzimy do łuku drogi na którym znajduje się krzyż.  

 

† Stacja XII Krzyż przy lesie- 35,2 km 

1. Idziemy dalej prosto drogą asfaltową. Po 1400 m dochodzimy do miejscowości Piaski. 

2. Po 300 m wchodzimy na chodnik a po 50 m po prawej stronie znajduje się figurka. 

 

† Stacja XIII Przydomowa figurka Matki Boskiej- 36,9 km 

1. Idziemy dalej prosto ulicą Poznańską.  

2. Po około 1200 m dochodzimy do skrzyżowania w kształcie litery Y i idziemy dalej 

prosto ulica Poznańską. Ulicą jednokierunkową. Idziemy od strony, od której 

obowiązuje zakaz wjazdu.  

3. Po 100 m przechodzimy na drugą stronę ulicy. Po około 200 m dochodzimy do drogi 

krajowej, skręcamy w prawo i dalej idziemy prosto.  
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4. Po ok 50 m mijamy po lewej stronie sklep Dino, a po 100 m dochodzimy do 

skrzyżowania i idziemy prosto przechodząc przez pasy. 

5. Idziemy dalej prosto chodnikiem. Po 200 m mijamy przystanek autobusowy, a 50 m 

za nim kończy się chodnik, a my schodzimy na prawo. Idziemy ścieżką rowerową 

usytuowaną wzdłuż drogi krajowej.  

6. Po 1500 m kończy się ścieżka rowerowa i zaczyna chodnik równoległy do drogi 

krajowej.  

7. Po 700 m dochodzimy do skrzyżowania na którym po prawej stronie znajduje się 

figurka Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Na tym skrzyżowaniu skręcamy w prawo i 

idziemy dalej chodnikiem pod górę.  

8. Po 200 m wchodzimy do miejscowości Głogówko. A po kolejnych 200 m wchodzimy 

do Bazyliki na Świętej Górze.  

 

† Stacja XIV Bazylika na Świętej Górze- 40,5 km 

 


