
Niebieska Miłosierdzia Bożego

św. Faustyny Kowalskiej
Start: Kościół św. Anny Plac Króla Zygmunta Starego 2A Grodzisk Maz (0 km)

Koniec: Figura MB na terenie Kościoła PW św. Anny Plac Króla Zygmunta Starego 2A

Grodzisk Maz  (42,60 km)

Przebieg trasy Kościół św. Anny Plac Króla Zygmunta Starego 2A Grodzisk Maz. →
Odrano Wola → Kościół Św. Matki Teresy z Kalkuty, Adamowizna →
Klasztor Matki Bożej Różańcowej, Radonie → Musuły → Zalesie →Żabia

Wola → Jastrzębnik → Kościół Zwiastowania NMP Żelechów → Księżak

→ Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, Przypki → Krakowiany

→ Rozalin → DPS Sióstr Franciszkanek, Kostowiec → Siestrzeń →
Marynin → Książenice → Opypy → Kady → Kościół św. Anna Pl.

Zygmunta Starego 2A Grodzisk Maz.

Całkowita długość [km] 42,6

Suma podejść [m] 171,83

Ostatnia aktualizacja Marzec 2022

! 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 osobom 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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Początek EDK Krzyż Misyjny przed kościołem św. Anny ( 0,0 km  3,16 km)

0.   Przed wyruszeniem w Drogę przeczytaj wstęp do rozważań
1. Po wyjściu z głównych drzwi kościoła udajemy się w kierunku głównej bramy za którą skręcamy w lewo

następnie idziemy wzdłuż ogrodzenia kościelnego  i skręcamy w prawą  stronę w ul. Kościelną.

2. Idziemy cały czas prosto ul. Kościelną aż do końca, do ul. Cichej i na skrzyżowaniu ul Kościelnej z ul.

Cicha skręcamy w lewo i idziemy prosto aż do końca ulicy Cichej w stronę cmentarza oraz ul. Montwiłła
3. Na skrzyżowaniu ulicy Cichej oraz ul Montwiłła skręcamy w prawo kierując się w kierunku wsi

Adamowizna. Najlepiej iść prawym chodnikiem ul Montwiłła ponieważ ciągnie się on aż do kościoła w

Adamowiźnie.

4. Podążamy cały czas prosto ul Montwiłła zmierzając do granicy Grodziska, na granicy Grodziska ul

Montwiłła przechodzi w ul Osowiecka w Odrano Woli. Wciąż idziemy prosto wzdłuż głównej ulicy

asfaltowej to jest ulicą Osowiecką.

5. Dochodzimy do ulicy Niedźwiedziej, którą mijamy (jest po prawej stronie).

6. Kilka metrów od ulicy Niedźwiedziej znajdują się pasy, przez które możemy przejść na drugą stronę jeśli

szliśmy alejką z kostki brukowej po prawej stronie trasy. I tu widoczny już jest Kościół Św. Matki Teresy z

Kalkuty w Adamowiźnie (po lewej stronie drogi)/ Stacja I

† STACJA I –Kościół Św. Matki Teresy z Kalkuty, Adamowizna (3,16 km)

7. Od kościoła kontynuujemy trasę ul. Osowiecka skręcając w lewo, dalej idąc prosto będziemy mijać po

prawej stronie szkołę podstawową w Adamowiźnie (po lewej przedszkole), . Idziemy cały czas prosto ul.

Osowiecka aż do momentu kiedy dojdziemy do skrzyżowania ul. Osowieckiej z ulicą Zofii Nałkowskiej (po

lewej stronie i skręcamy w lewo, za sklepem spożywczym “u Huberta”).

8. Po skręcie idziemy prosto lekko pod górę i wchodzimy do miejscowości Radonie (jest widoczny Zielony

znak z nazwą miejscowości Radonie) idąc prosto wchodzimy w przedłużenie ulicy Zofii Nałkowskiej to jest

w ulicę Centralną, którą idziemy dalej prosto.

9. Dochodzimy do skrzyżowania ul. Centralnej z ulicą Widokową i skręcamy nią w lewo idziemy ok. 200-300

metrów aż po prawej będzie widoczny Klasztor Sióstr Dominikanek (duży budynek w głąb od ulicy) Stacja

II.

† STACJA II – Klasztor Sióstr Dominikanek, Radonie (6,27 km)

10. Z klasztoru wracamy do ul. Widokowej z której doszliśmy do Klasztoru następnie skręcamy w lewo i

wracamy do skrzyżowania z ul. Centralną do tego samego skrzyżowania w którym byliśmy chwilę
wcześniej, następnie na tym skrzyżowaniu skręcamy w lewo i idziemy prosto aż do miejscowości Musuły
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11. Idziemy cały czas prosto ulicą o nawierzchni  asfaltowej tak jak ona prowadzi (kilka dość ostrych zakrętów

w lewo i prawo,  (ul. Grodziska) trzymamy się tej trasy asfaltowej.

12. Następnie docieramy do wsi Zalesie będzie widoczny po prawej stronie znak z nazwą miejscowości

Zalesie kilkadziesiąt metrów za tym znakiem skręcamy idąc asfaltem łagodnie w prawo idziemy cały czas

ul asfaltową która prowadzi nas lekko w dół w Dolinę rzeki Mrownej.

13. Dochodzimy do skrzyżowania (kiedy przejdziemy przez mostek i lekko pod górę) które łagodnymi skrętami

prowadzi nas w prawo i w lewo my skręcamy w lewo i idziemy cały czas prosto tak jak prowadzi nas asfalt.

14. Kiedy dotrzemy do końca miejscowości Zalesie będziemy widzieć znaki informujące nas, że przed nami

jest miejscowość Żabia Wola i że kończy się miejscowość Zalesie (znaki z żółtym tłem), kilkanaście

metrów, po prawej stronie przed tymi znakami, jest ul. Przejazdowa, która stanowi skrzyżowanie z ul.

Grodziską i tuż przy tym skrzyżowaniu stoi przydrożny, ogrodzony Krzyż który jest Trzecią Stacją

† STACJA III – Krzyż przydrożny, Zalesie (10,7 km)

15. Następnie idąc od Stacji III dalej skręcamy asfaltem lekkim łukiem w lewo (w kierunku znaków z nazwami

miejscowości) i kierujemy się na wiadukt przez trasę Katowicką.

16. ! Uwaga, przy tych w/w znakach nie odbijamy w widoczne odbicie w prawo, które prowadzi nas drogą

asfaltową w stronę trasy katowickiej a idziemy skręcając w lewo, musimy przejść nad trasą katowicką
przez wiadukt)

17. Schodząc z wiaduktu kierujemy się lekkim łukiem w prawo i idziemy prosto ul Warszawską następnie za

przystankiem autobusowym (który jest po lewej stronie drogi) skręcamy w lewo w ul Główną.

18. Po ok. 200  metrach skręcamy w lewo w ul Jesionową, w kierunku miejscowości Jastrzębnik, tak jak

prowadzi znak i idziemy dalej asfaltem cały czas prosto.

19. Na ul. Jesionowej po ok. 100 metrach (na wys. skrzyżowania ul. Jesionowej z ul. Wiejską) znajduje się
kolejna IV Stacja, Krzyż przydrożny z jasną figurą Matki Boskiej.

† STACJA IV – Krzyż przydrożny, Żabia Wola ul. Jesionowa (11,97 km)
20. Po ok 530 m od IV Stacji będąc na ul. Jesionowej, mijamy po prawej stronie specyficzny budynek

oczyszczalni ścieków (widoczne dwa duże zbiorniki). Idziemy dalej prosto ulicą Jesionową.

21. Mijamy znak miejscowości Jastrzębnik i idziemy dalej prosto wzdłuż drogi asfaltowej, przy której po lewej

stronie zaczyna się chodnik z kostki brukowej.

Tuż za znakiem z nazwą miejscowości “Jastrzębnik” mijamy po lewej stronie przystanek autobusowy.

22. Dochodzimy do lekkiego zakrętu w prawo w tym miejscu ul Jesionowa przechodzi w ul. Topolową. Droga

delikatnie prowadzi najpierw w prawo, do łuku w lewo.

23. Mijając kolejny lekki zakręt w lewo idziemy dalej ulicą Topolową aż do skrzyżowania z drogą asfaltową z

ulicą Chełmońskiego.
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24. Na skrzyżowaniu ulicy Topolowej z ulicą Chełmońskiego (jest to ulica asfaltowa) skręcamy w prawo i

idziemy prosto ulicą Chełmońskiego tak jak prowadzi asfalt przez następne zakręty (pierwszy w prawo

kolejny w lewo i dochodzimy do kościoła w Żelechowie, który jest widoczny po lewej stronie - Stacja V

† STACJA V – Kościół Zwiastowania NMP Żelechów (15,36 km)

25. Odchodząc od Stacji V / Kościół w Żelechowie mijamy kościół i skręcamy w lewo w ul Kościelną, którą
idziemy prosto. Idąc ul. Kościelną, mamy Kościół po lewej stronie.

26. Następnie, za kościołem, skręcamy lekko w prawo kontynuując marsz ul. Kościelną.

27. Dochodzimy do “rozdroża” z ul. Piaskową my skręcamy ostro w lewo idąc dalej asfaltową ulicą Kościelną.

Po około 200 m dochodzimy do skrzyżowania z ulicą Krakowiańską
28. Na skrzyżowaniu w kształcie litery T ulicy Kościelnej z ulicą Krakowiańska skręcamy w prawo idziemy dalej

prosto.

29. Idąc ulicą Krakowiańska docieramy do kolejnego skrzyżowania w kształcie litery “T” to jest skrzyżowania z

ulicą Nad Lasem, na tym skrzyżowaniu skręcamy w prawo. Mijamy znak “Zagrody Ojrzanów” - w nocy

może być słabo widoczny.

30. Następnie droga prowadzi nas łagodnie skręcając w lewo, idąc dalej prosto mijamy stary

mostek/przepust.

31. Za mostkiem/przepustem idziemy, kierując się dalej prosto drogą, która prowadzi nas lekko w górę
między ogrodzeniami. Dalej trzymamy sie wijącej się drogi, która doprowadzi nas do zakrętu.

32. Dochodzimy do ostrego zakrętu w lewo, ale my tam skręcamy w prawo nadal trzymając się kierunku

“Zagroda Ojrzanów” podążamy nią dalej.

33. Droga wiedzie nas wzdłuż Zagrody Ojrzanów, która jest po prawej stronie.

34. Mijamy “Zagrodę” i idziemy dalej prosto drogą lekko w górę między ogrodzeniami z siatki. Następnie

droga prowadzi nas lekko w lewo. Idziemy dalej prosto jak prowadzi nas dukt leśny, idąc nim, nie

skręcamy ani w prawo ani w lewo, musimy dotrzeć aż do skrzyżowania z drogą asfaltową, i dopiero przy

asfalcie skręcamy w lewo.

35. Idąc drogą asfaltową po kilkuset metrach mijamy znak  po prawej stronie informujący nas, że wkraczamy

do powiatu piaseczyńskiego gmina Tarczyn. Idziemy dalej prosto do miejscowości Księżak. Po kilkuset

metrach od granicy miejscowości Księżak którą przekroczyliśmy skręcamy w lewo w ulicę Działkową przy

tym skręcie (po lewej stronie) znajduje się Kamienna przydrożna kapliczka umiejscowiona na terenie

przydrożnego domostwa.

36. Idziemy prosto asfaltową ulicą Działkową przez ok 1,5 km (ulica Działkowa przejdzie później w ulicę
Kościelną) aż dojdziemy do znajdującego się po prawej stronie małego Kościółka - Stacja VI

† STACJA VI – Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, Przypki (22,04 km)
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37. Po Stacji VI idziemy dalej prosto tak jak wiedzie asfalt ulicy Kościelnej aż do jej końca tj skrzyżowania w

kształcie litery T z ul Nadarzyńską (później ul. Nadarzyńska przejdzie w ul. Tarczyńską),  i na tym

skrzyżowaniu skręcamy w lewo.

38. Na lekkim skręcie asfaltowym w lewo wchodzimy do miejscowości Krakowiany i idziemy dalej prosto,

teraz ulicą Tarczyńską.

39. Po ok. 1 km. ul. Tarczyńska kończy się skrzyżowaniem z ul. Młynową, na tym skrzyżowaniu skręcamy w

lewo w ulicę Młynową. Mijamy kapliczkę po prawej stronie drogi.

40. Idąc ulicą Młynowa dojdziemy do miejsca, w którym ta ulica skręca w miarę ostro w lewo na tym właśnie

skręcie odbijamy w gruntową boczną drogę w prawo którą idziemy dalej prosto lekko w dół przez mostek

znajdujący się przy zbiorniku wodnym następnie dalej idziemy prosto.

41. Mijając po lewej stronie zbiornik wodny idziemy dalej prosto tak jak nas prowadzi lekko wijąca się droga.

42. ! Dochodzimy do skrzyżowania w lesie, przy którym znajduje się gospodarstwo z zabudową i na tym

skrzyżowaniu idziemy dalej prosto w stronę lasu, po ok. 1300 m po prawej stronie drogi będą widoczne

zabudowania w środku lasu.

43. ! Uwaga, ok 400 m od tych zabudowań po lewej stronie, będzie przy drodze, (mało ale jednak widoczny)

grób przydrożny, stojący za drzewem, ogrodzony niewysokim płotkiem - stacja VII.

† STACJA VII – Przydrożny Grób, Las Młochowski (26,9 km)

44. Od stacji VII idziemy dalej prosto przez ok. 2 km, wijącą się droga nie zbaczając z niej, mijamy

skrzyżowanie ze ślepa ulicą po prawej i idziemy czas prosto aż dojdziemy do miejsca, w którym ta droga

kończy się skrzyżowaniem w kształcie litery T i wtedy skręcamy w prawo w asfaltową ul. Młochowską.

45. Po ok. 200 m skręcamy w lewo w ul. Przemysłową (tuż za widoczną pętlą autobusową).

46. Idziemy cały czas prosto (1250 m od ul. Młochowskiej) ulicą Przemysłową aż dotrzemy do Kościoła w

Kostowcu, który będzie widoczny po lewej stronie tej ulicy.

47. Od Kościoła idziemy dalej ul. Księdza Stanisława Przeździeckiego ( ul która skręca w lewo od ulicy

Przemysłowej przy kościele) i idziemy tą ulicą do ostrego zakrętu, tj. 280 m od ul. Przemysłowej,

bezpośrednio przed kościołem.

48. ! Dochodzimy do końca ulicy Przeździeckiego w miejscu ostrego zakrętu w lewo po prawej stronie w rogu

ogrodzenia Mamy małą furtkę w którą wchodzimy i dalej idziemy prosto wychodzimy z terenu

Zgromadzenia Sióstr, przez bramę i idziemy prosto w stronę trasy katowickiej następnie dochodzimy do

Stacji VII - Figura MB na cokole na środku DPS Sióstr Franciszkanek.

† STACJA VIII – Figura MB na terenie DPS Sióstr Franciszkanek (30,83 km)
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49. Następnie idziemy dalej w stronę trasy S8 do kładki nad trasą i przechodzimy nią przez trasę. Idąc kładką
nad trasą S8 mamy po prawej stronie Warszawę po zejściu z kładki (ze schodów) skręcamy w prawo w

stronę Siestrzeni.

50. Kiedy dochodzimy do miejsca (po ok. 100 m.), w którym droga zaczyna skręcać w prawo po łuku idziemy

nią dalej, w stronę Grodziska (zostawiając za plecami trasę S8).

51. Tuż przed wejściem na drogę prowadzącą od Książenic do trasy S8 schodzimy w prawo na “nasyp” przez

który przejdziemy na boczną ścieżkę gruntową, którą idziemy równolegle do trasy S8/ Grodzisk Maz. ok

500 m aż do chodnika z kostki brukowej i dalej idziemy do Książenic

52. Ok. 600 m od tego miejsca, po prawej stronie chodnika z kostki brukowej, będzie kolejna Stacja IX

(Kapliczka). Za chwilę będziemy mogli przejść po prawej stronie chodnikiem z kostki brukowej wzdłuż
drogi, która wiedzie do Grodziska Maz.

53. Idziemy cały czas dalej prosto, chodnikiem z kostki brukowej, w miejscu, w którym pojawi się z prawej

strony Kapliczka (tuż za skrzyżowaniem z ul. Grochową), zaraz za przystankiem autobusowym - Kapliczka

ta jest IX Stacją.

† STACJA IX – Kapliczka przydrożna, Marynin (33,54 km)

54. Od Stacji IX idziemy dalej prosto, ok. 1,27 km cały czas tym samym chodnikiem z kostki aż do

momentu w którym ten chodnik będzie skręcał w prawo pod górę (w m. Książenice).

55. Skręcamy zgodnie z zakrętem w prawo (wcześniej minęliśmy po lewej stronie stację Orlen) i

idziemy pod górę aż do Ronda, przy którym znajduje się przydrożny Krzyż (po prawej stronie),

stacja X

† STACJA X – Krzyż przydrożny, Rondo Książenice (35,04 km)

56. Przechodzimy od ronda w lewo i idziemy, najlepiej lewą stroną jezdni, chodnikiem, dalej w

stronę Grodziska Mazowieckiego, cały czas prosto, tak jak prowadzi droga (ok. 1 km od Stacji X)

aż do kolejnej XI Stacji, przydrożnej kapliczki, która znajduje się po tej samej stronie chodnika

(bliżej ulicy) z dużą figurą Matki Boskiej.

† STACJA XI – Kapliczka przydrożna, Książenice (36,24 km)

57. Następnie kontynuujemy wędrówkę dalej prosto w (1,22 km) kierunku Grodziska Mazowieckiego

aż do skrzyżowania ul. Mazowieckiej z ul. Paprociową przy której znajduje się następna Stacja XI,

Kapliczka (po lewej stronie drogi)

† STACJA XII – Kapliczka przydrożna, Opypy (37,46 km)
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58. Następnie kontynuujemy dalej, prosto, wędrówkę w stronę Grodziska Maz. aż do skrzyżowania

w Grodzisku Maz. ul. Okrężnej z ul. Nadarzyńską, przy której znajduje się kolejna Stacja XIII,

Kapliczka przydrożna.

† STACJA XIII – Kapliczka przydrożna, Grodzisk Mazowiecki, ul. Nadarzyńska (38,83
km)

59. Następnie kontynuujemy wędrówkę dalej prosto ul. Nadarzyńską w stronę Grodziska Maz, po.

ok. 1 km, mijamy Kady i idziemy dalej Nadarzyńską aż do wysokości numeru ul. Nadarzyńska 63

przed tą nieruchomością (która jest po lewej stronie idąc w kierunku Grodziska Maz.) skręcamy

w lewo (parking przy Stawach Walczewskiego) i idziemy (mijamy po prawej stronie wysoką
rzeźbę) cały czas prosto w kierunku mostku pomiędzy dwoma zbiornikami wodnymi.

60. Następnie, idąc alejką pomiędzy stawami, za stawem skręcamy w prawo i idziemy dalej, prosto

wzdłuż stawu (który mamy po prawej stronie).

61. Na końcu stawu odbijamy w lewo, alejką i po ok 40 m skręcamy w prawo w ul. Na Grobli, którą
idziemy dalej (tak jak prowadzi, nie skręcamy w ślepy zaułek) aż do ul. Batorego na której

skręcamy w prawo.

62. ! ul. Batorego idziemy dalej (ok. 170 m do ul. Ślusarskiej), prosto, przez tory WKD, skręcamy w

Lewo w ul. Ślusarską, którą idziemy cały prosto (ok 340 m), aż do końca tej ulicy i dochodzimy do

ul. Radońskiej

63. Skręcamy w prawo w ul. Radońską i idziemy nią cały czas prosto w kierunku ul. Sienkiewicza aż
do świateł na których przechodzimy (skręcamy w lewo) przez ul. Montwiłła i idziemy dalej prosto,

chodnikiem wzdłuż ul. Sienkiewicza aż miniemy po prawej stronie CH Grodova

64. Po ok. 30 m jak skończy się bud. CH Grodova, skręcamy w lewo, w zatoczkę parkingową przy

Kościele św. Anny.

65. Wchodzimy furtką na teren Parafii św. Anny i po ok. 30 m od niej, widzimy po lewej stronie

figurę MB - Stacja XIV. Koniec

† STACJA XIV –Figura MB na terenie Kościoła PW św. Anny w Grodzisku Maz. (42,6 km)
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