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Trasa planowanej na noc 27/28 marca 2015 r.  

Ekstremalnej Drogi Krzyżowej 

z Jastrzębiej Góry do Helu 

  Początek: 

Jastrzębia Góra, Kościół św. Ignacego Loyoli, ul. Piastowska 14 
- stąd ulicą Pendereckiego do zejścia nr 21 
- plażą do wyjścia Chłapowo 14 
- dalej ulicą Zieloną 

Stacje: 

I. (6,4 km) Chłapowo, kaplica kościoła Miłosierdzia Bożego, ul. Gościnna 12 
- dalej ulicą Władysławowską 

II. (7,1 km) Chłapowo, kapliczka, róg ul. Władysławowska / Żeromskiego 
- dalej ulicą Żeromskiego 

III. (8,3 km) Władysławowo, kościół Wniebowzięcia NMP, ul. Żeromskiego 12 
- stąd ulicami Żeromskiego i Starowiejską 

IV. (10,0 km) Władysławowo, krzyż przy wiacie turystycznej 
- stąd ulicą Starowiejską i powrót na plażę wejściem Chałupy 1 
- plażą do wyjścia Chałupy 20 

V. (17,6 km) Chałupy, kościół Św. Anny, ul. Kaperska 30 
- powrót nad Bałtyk wejście, Chałupy 22 
- plażą do wyjścia Kuźnica 32 

VI. (23,0 km) Kuźnica, kościół św. Antoniego Padewskiego, ul. Ks. Szynalewskiego 9 
- stąd ulicami Helską i Kotwiczną 

VII. (23,5 km) Kuźnica, Krzyż Rybacki (przystań od strony Zatoki Puckiej) 
- stąd ulicą Hallera 

VIII. (24,5 km) Kuźnica, kapliczka Św. Barbary, ul. Morska 
- stąd ulicą Morską do wejścia Kuźnica 35 
- dalej plażą do wyjścia Jastarnia 46 

IX. (30,6 km) Jastarnia, kapliczka Św. Piotra, ul. Bałtycka 
- stąd widać kościół 

X. (30,7 km) Jastarnia, kościół Nawiedzenia NMP, ul. Ks. Stefańskiego 32 
- stąd ulicami Stefańskiego, Sychty 

XI. (31,6 km) Jastarnia: krzyż, róg ul. Sychty / Kościuszki 
- dalej ulicą Sychty 

XII. (31,8 km) Jastarnia: krzyż, róg ul. Sychty / Leśna 
- stąd ulicami Sychty, Mickiewicza 

XIII. (32,7 km) Jastarnia, krzyż, ul. Mickiewicza 2 
- stąd ulicami Mickiewicza, Wojska Polskiego 

XIV. (34,0 km) Jurata: kościół Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, ul. Ks. Gołębiowskiego 1 
- stąd ulicami Ratibora i Międzymorze do Jurata 60 
- powrót w głąb lądu wyjściem Hel 64 
- stąd drogą przez las i ulicą Kaszubską 

XV. (47,6 km) Hel, Krzyż Rybacki, ul. Żeglarska 
- stąd ulicą Morską, Wuja Klemensa do Żeromskiego. 

Zakończenie: 

Hel, kościół Bożego Ciała, ul. Żeromskiego 1 

Długość: ok. 49 km 



 

Sztab Rejonu czynny będzie w piątek 27 marca od godz. 16.00 w salce przy kościele 

pw. św. Ignacego Loyoli w Jastrzębiej Górze, ul. Piastowska 14. 

Zasady 

 trasę Ekstremalnej Drogi Krzyżowej pokonujesz w milczeniu, nocą, zdany na własne siły 

 idziesz sam lub w małej grupie 

 w EDK uczestniczysz na własną odpowiedzialność 

Zapisy 

Zapisy przez stronę www.edk.org.pl 

 zgłoszenia przyjmowane są do 25 marca lub do wyczerpania limitu miejsc 

 osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w EDK tylko z przynajmniej jednym z rodziców 

Ekwipunek

Niezbędny: 

 wygodne buty 

 nieprzemakalna kurtka 

 latarka (najlepiej czołówka) 

 prowiant i napoje 

 telefon komórkowy (naładowany!) 

 elementy odblaskowe 

 opis trasy 

 rozważania 

Zalecany: 

 krzyż 

 mapa 

 kijki turystyczne 

 apteczka 

 zapasowe baterie 

Przed wyjściem z domu: 

 sprawdź prognozę pogody 

 zostaw wiadomość 

 zaplanuj powrót 

 

http://www.edk.org.pl/


 

Pierwsza Ekstremalna Droga Krzyżowa z Jastrzębiej Góry do Helu wyruszy w piątek 

27 marca 2015 r. Zaczniemy ją od modlitwy na mszy świętej o godz. 18.00 w kościele pw. 

św. Ignacego Loyoli. Odprawi ją o. Andrzej Batorski SJ.  

 

 

http://www.popiasku.pl/?s=nadmorskie-poi&o=we&id_kat=25&id_m=61&id=2351
http://www.popiasku.pl/?s=nadmorskie-poi&o=we&id_kat=25&id_m=61&id=2351
http://cdneu.modlitwawdrodze.pl/audio_files/01_Wstep.mp3


 

Z kościoła w Jastrzębiej Górze kierujemy się na wprost ulicą Pendereckiego. Po prawie 

300 m dochodzimy do ul. Rozewskiej, przechodzimy na jej drugą stronę i wchodzimy 

w las przy tabliczce oznaczającej zejście na plażę nr 21. 

 

 

Ścieżką dochodzimy do krawędzi klifu, po stromych schodach schodzimy na plażę, 

na której skręcamy w prawo by po ok. 5 km dojść do schodów (wyjście Chłapowo 14) 

znajdujących się w pobliżu porzuconej w morzu konstrukcji.  

http://www.popiasku.pl/?s=nadmorskie-poi&o=we&id_kat=13&id_m=61&id=4672
http://www.popiasku.pl/?s=nadmorskie-poi&o=we&id_kat=13&id_m=61&id=1230
http://www.popiasku.pl/?s=nadmorskie-poi&o=we&id_kat=13&id_m=61&id=4672
http://www.popiasku.pl/?s=nadmorskie-poi&o=we&id_kat=13&id_m=61&id=1230


 

 

 

Wchodzimy na klif i ścieżką dochodzimy do ulicy Żeromskiego. Tu skręcamy w lewo by 

po kilkunastu metrach przejść na jej drugą stronę i wejść w ul. Zieloną, którą po prawie 

300 m dochodzimy do kaplicy budowanego kościoła pw. Miłosierdzia Bożego. 

 

http://www.popiasku.pl/?s=nadmorskie-poi&o=we&id_kat=13&id_m=20&id=1212
http://www.popiasku.pl/?s=nadmorskie-poi&o=we&id_kat=13&id_m=20&id=1212


 

 

Stacja I. Sąd nad Jezusem  

 

http://cdneu.modlitwawdrodze.pl/audio_files/02_Stacja_I.mp3
http://www.popiasku.pl/?s=nadmorskie-poi&o=we&id_kat=25&id_m=20&id=4701
http://www.popiasku.pl/?s=nadmorskie-poi&o=we&id_kat=25&id_m=20&id=4701
http://cdneu.modlitwawdrodze.pl/audio_files/02_Stacja_I.mp3


 

Idziemy dalej ulicą Zieloną, zaraz za budowanym kościołem skręcamy w lewo 

w ul. Gościnną i po niecałych 200 metrach skręcamy w lewo w ul. Władysławowską. 

 

Po 500 metrach dochodzimy do skrzyżowania, przed którym, po naszej lewej stronie, stoi 

kapliczka. 

Stacja II. Jezus bierze krzyż na swoje ramiona 

 

http://www.popiasku.pl/?s=nadmorskie-poi&o=we&id_kat=25&id_m=20&id=2353
http://www.popiasku.pl/?s=nadmorskie-poi&o=we&id_kat=105&id_m=20&id=4023
http://www.popiasku.pl/?s=nadmorskie-poi&o=we&id_kat=25&id_m=20&id=2353
http://cdneu.modlitwawdrodze.pl/audio_files/03_Stacja_II.mp3


 

Na skrzyżowaniu skręcamy w prawo - w al. Żeromskiego i idziemy nią ok. 1,2 km 

do kościoła pw. Wniebowzięcia NMP, który będzie po lewej stronie drogi. 

 

Stacja III. Jezus po raz pierwszy upada pod krzyżem 

 

http://www.popiasku.pl/?s=nadmorskie-poi&o=we&id_kat=25&id_m=235&id=2352
http://www.popiasku.pl/?s=nadmorskie-poi&o=we&id_kat=25&id_m=235&id=2352
http://cdneu.modlitwawdrodze.pl/audio_files/04_Stacja_III.mp3


 

Kontynuujemy marsz al. Żeromskiego, przechodzimy przez przejazd kolejowy. Rondo Jana 

Pawła II przechodzimy na wprost wchodząc w prowadzącą do Helu ul. Starowiejską. 

Mijamy ul. Bohaterów Kaszubskich i dochodzimy do ul. Portowej naprzeciw której stoi 

krzyż. 

 

Stacja IV. Jezus spotyka Matkę 

 

http://www.popiasku.pl/?s=nadmorskie-poi&o=we&id_kat=105&id_m=235&id=3978
http://www.popiasku.pl/?s=nadmorskie-poi&o=we&id_kat=105&id_m=235&id=3978
http://cdneu.modlitwawdrodze.pl/audio_files/05_Stacja_IV.mp3


 

 

Pół kilometra idziemy chodnikiem wzdłuż ul. Starowiejskiej. Tuż przed widoczną po lewej 

stronie drogi Biedronką przechodzimy na drugą stronę ulicy. 

 

Przez parking marketu i stacji benzynowej dochodzimy do torów kolejowych, które 

przekraczamy wchodząc na ścieżkę (pomiędzy ogrodzeniem ciepłowni a lasem) 

prowadzącą do morza. 

 

http://www.popiasku.pl/?s=nadmorskie-poi&o=we&id_kat=1&id_m=235&id=105
http://www.popiasku.pl/?s=nadmorskie-poi&o=we&id_kat=1&id_m=235&id=106
http://www.popiasku.pl/?s=nadmorskie-poi&o=we&id_kat=1&id_m=235&id=105
http://www.popiasku.pl/?s=nadmorskie-poi&o=we&id_kat=1&id_m=235&id=106


 

 

 

Wychodzimy na plaże Wejście Chałupy 1, skręcamy w prawo i idziemy po piasku ok. 6,4 

km do wyjścia Chałupy 20.  

 

http://www.popiasku.pl/?s=nadmorskie-poi&o=we&id_kat=13&id_m=18&id=259
http://www.popiasku.pl/?s=nadmorskie-poi&o=we&id_kat=13&id_m=18&id=278
http://www.popiasku.pl/?s=nadmorskie-poi&o=we&id_kat=13&id_m=18&id=259
http://www.popiasku.pl/?s=nadmorskie-poi&o=we&id_kat=13&id_m=18&id=278


 

 

Wchodzimy w las, po chwili przechodzimy przez tory kolejowe i ul. Bosmańską. 

Dochodzimy do ul. Kaperskiej, przechodzimy na jej drugą stronę i skręcamy w lewo 

by po chwili dojść do kościoła pw. św. Anny. 

Stacja V. Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Jezusowi 

 

http://www.popiasku.pl/?s=nadmorskie-poi&o=we&id_kat=25&id_m=18&id=2354
http://www.popiasku.pl/?s=nadmorskie-poi&o=we&id_kat=25&id_m=18&id=2354
http://cdneu.modlitwawdrodze.pl/audio_files/06_Stacja_V.mp3


 

Przejściem dla pieszych zlokalizowanym na wprost kościoła ponownie przechodzimy 

przez ulicę Kaperską, wchodzimy na skwer, którym dochodzimy do ul. Bosmańskiej, 

w którą skręcamy w prawo. 

 

Po ok. 130 metrach skręcamy w lewo by przejść przez tory i wejściem Chałupy 22 wrócić 

na plażę. 

 

http://www.popiasku.pl/?s=nadmorskie-poi&o=we&id_kat=13&id_m=18&id=280
http://www.popiasku.pl/?s=nadmorskie-poi&o=we&id_kat=13&id_m=18&id=280


 

Na plaży skręcamy w prawo by po ok. 5 km dojść do wejścia Kuźnica 32.  

 

 

http://www.popiasku.pl/?s=nadmorskie-poi&o=we&id_kat=13&id_m=96&id=291
http://www.popiasku.pl/?s=nadmorskie-poi&o=we&id_kat=13&id_m=96&id=291


 

Przechodzimy przez tory by po chwili skręcić w lewo w ul. Helską i zaraz przejść 

na jej drugą stronę przejściem dla pieszych znajdującym się na wprost kościoła 

pw. św. Antoniego Padewskiego.  

Stacja VI. Weronika ociera twarz Jezusowi 

 

Odchodząc od kościoła skręcamy w prawo 

w ul. Helską by po 100 metrach znów 

skręcić w prawo, tym razem w ul. 

Kotwiczną. Ulica ta, skręcając lekko 

w prawo, prowadzi nas do portu i Krzyża 

Rybackiego znajdującego się tuż nad 

Zatoką Pucką. 

Przechodząc przez port należy zachować 

szczególną ostrożność by nie spaść 

z nabrzeża! 

http://www.popiasku.pl/?s=nadmorskie-poi&o=we&id_kat=25&id_m=96&id=2355
http://cdneu.modlitwawdrodze.pl/audio_files/07_Stacja_VI.mp3
http://www.popiasku.pl/?s=nadmorskie-poi&o=we&id_kat=25&id_m=96&id=2355


 

Stacja VII. Jezus upada po raz drugi po krzyżem 

 

 

http://www.popiasku.pl/?s=nadmorskie-poi&o=we&id_kat=105&id_m=96&id=4030
http://www.popiasku.pl/?s=nadmorskie-poi&o=we&id_kat=105&id_m=96&id=4030
http://cdneu.modlitwawdrodze.pl/audio_files/08_Stacja_VII.mp3


 

Wzdłuż nabrzeża wracamy 70 m. Skręcamy w prawo w ul. Hallera, biegnącą wzdłuż 

Zatoki, idziemy ok. 900 metrów do przejścia dla pieszych przez szosę. Przechodząc 

na jej drugą stronę dochodzimy do kapliczki św. Barbary.  

Stacja VIII. Jezus spotyka płaczące niewiasty 

 

Wchodzimy w ulicę Morską, biegnącą za kapliczką, przechodzimy nią ok. 100 metrów 

do poprzecznej drogi, w która skręcamy w lewo by przez tory kolejowe i las dojść do plaży 

- wejście Kuźnica 35.  

 

http://www.popiasku.pl/?s=nadmorskie-poi&o=we&id_kat=105&id_m=96&id=4012
http://www.popiasku.pl/?s=nadmorskie-poi&o=we&id_kat=13&id_m=96&id=294
http://www.popiasku.pl/?s=nadmorskie-poi&o=we&id_kat=105&id_m=96&id=4012
http://cdneu.modlitwawdrodze.pl/audio_files/09_Stacja_VIII.mp3
http://www.popiasku.pl/?s=nadmorskie-poi&o=we&id_kat=13&id_m=96&id=294


 

Na plaży skręcamy w prawo i idziemy ok. 5,5 km do wejścia Jastarnia 46.  

 

 

Przechodzimy przez wąski pas lasu nadmorskiego i tory kolejowe, po czym mijamy 

cmentarz by za małym budynkiem kaplicy cmentarnej skręcić w prawo do Kapliczki 

św. Piotra. 

http://www.popiasku.pl/?s=nadmorskie-poi&o=we&id_kat=13&id_m=60&id=306
http://www.popiasku.pl/?s=nadmorskie-poi&o=we&id_kat=13&id_m=60&id=306


 

Stacja IX. Trzeci upadek Jezusa 

 

Wracamy do ulicy, którą przyszliśmy. Powinniśmy już zobaczyć górującą nad okolicą 

wieżę kościoła pw. Nawiedzenia NMP. Skręcamy w prawo i zaraz w lewo by dojść 

do kościoła. 

Stacja X. Jezus obdarty z szat 

 

http://www.popiasku.pl/?s=nadmorskie-poi&o=we&id_kat=105&id_m=60&id=4013
http://www.popiasku.pl/?s=nadmorskie-poi&o=we&id_kat=25&id_m=60&id=2356
http://www.popiasku.pl/?s=nadmorskie-poi&o=we&id_kat=105&id_m=60&id=4013
http://cdneu.modlitwawdrodze.pl/audio_files/10_Stacja_IX.mp3
http://www.popiasku.pl/?s=nadmorskie-poi&o=we&id_kat=25&id_m=60&id=2356
http://cdneu.modlitwawdrodze.pl/audio_files/11_Stacja_X.mp3


 

 

Obchodzimy kościół z lewej strony, zaraz za nim skręcamy w prawo i następnie w lewo. 

Ulicą ks. Stefańskiego idziemy 500 metrów do ul. ks. Sychty, w którą skręcamy w lewo. 

Po kolejnych 350 metrach dochodzimy do skrzyżowania z ul. Kościuszki za którym, 

po lewej stronie stoi krzyż. 

Stacja XI. Jezus przybity do krzyża 

 

http://www.popiasku.pl/?s=nadmorskie-poi&o=we&id_kat=105&id_m=60&id=3966
http://www.popiasku.pl/?s=nadmorskie-poi&o=we&id_kat=105&id_m=60&id=3966
http://cdneu.modlitwawdrodze.pl/audio_files/12_Stacja_XI.mp3


 

Idziemy dalej (ok. 200 metrów) ul. ks. Sychty. Krzyż stoi po lewej stronie 

przy skrzyżowaniu z ul. Leśną. 

Stacja XII. Jezus umiera na krzyżu 

 

 

http://www.popiasku.pl/?s=nadmorskie-poi&o=we&id_kat=105&id_m=60&id=3967
http://www.popiasku.pl/?s=nadmorskie-poi&o=we&id_kat=105&id_m=60&id=3967
http://cdneu.modlitwawdrodze.pl/audio_files/13_Stacja_XII.mp3


 

Kontynuujemy wędrówkę ul. ks. Sychty. Po około 300 metrach dochodzimy skrzyżowania 

na którym skręcamy w lewo. Ulicą Mickiewicza idziemy ok. 600 metrów. Krzyż stoi 

po lewej stronie, kilkanaście metrów za tablicą kończącą obszar zabudowany. 

Stacja XIII. Ciało Jezusa zdjęte z krzyża 

 

 

http://www.popiasku.pl/?s=nadmorskie-poi&o=we&id_kat=105&id_m=60&id=3990
http://www.popiasku.pl/?s=nadmorskie-poi&o=we&id_kat=105&id_m=60&id=3990
http://cdneu.modlitwawdrodze.pl/audio_files/14_Stacja_XIII.mp3


 

Idziemy dalej chodnikiem wzdłuż szosy. Zaraz za miejscem, gdzie chodnik oddali się 

na moment od drogi, przechodzimy na jej drugą stronę wchodząc w ulicę 

ks. Gołębiowskiego. Po 50 m skręcamy w prawo i dochodzimy do kościoła pw. Matki 

Boskiej Nieustającej Pomocy. 

Stacja XIV. Jezus złożony do grobu 

 

Od kościoła idziemy prosto ul. Ratibora. Po 500 metrach dochodzimy do ul. Międzymorze. 

Skręcamy w lewo - by deptakiem i przez wejście Jurata 60 wyjść na plażę. 

  

W przypadku wyjątkowo niesprzyjających 

warunków atmosferycznych, zamiast 

wychodzić nad Bałtyk, można pójść 

wzdłuż szosy (ścieżką rowerową) gdyż na 

tym odcinku bardzo trudno opuścić plażę. 

 

 

http://www.popiasku.pl/?s=nadmorskie-poi&o=we&id_kat=25&id_m=66&id=2357
http://www.popiasku.pl/?s=nadmorskie-poi&o=we&id_kat=25&id_m=66&id=2357
http://cdneu.modlitwawdrodze.pl/audio_files/15_Stacja_XIV.mp3


 

 

Po przejściu plażą 10,5 km dochodzimy do wejścia Hel 64.  

 

Przechodzimy przez wydmę i wchodzimy w las, którym idziemy prosto przez 1,6 km.  

 

http://www.popiasku.pl/?s=nadmorskie-poi&o=we&id_kat=13&id_m=66&id=320
http://www.popiasku.pl/?s=nadmorskie-poi&o=we&id_kat=13&id_m=52&id=328
http://www.popiasku.pl/?s=nadmorskie-poi&o=we&id_kat=13&id_m=66&id=320
http://www.popiasku.pl/?s=nadmorskie-poi&o=we&id_kat=13&id_m=52&id=328


 

Pierwszymi zabudowaniami Helu, które zobaczymy, będą garaże. 

 

Przechodząc pomiędzy nimi wychodzimy na ul. Steyera. Przechodzimy na jej drugą stronę 

by wejść, w będącą prawie naprzeciw ul. Kaszubską. Dochodzimy nią do drugiego końca, 

skręcamy w lewo w ul. Wiejską i zaraz w prawo w ul. Żeglarską. 

  

Po przejściu 50 m ul. Żeglarską po lewej stronie zobaczymy krzyż rybacki. 



 

Stacja XV. Jezus zmartwychwstał 

 

Z ul. Żeglarskiej skręcamy w prawo w remontowany obecnie Bulwar Nadmorski im. prof. 

Kazimierza Demela i idziemy nim 200 m do ul. Morskiej, w którą skręcamy w prawo.  

Dochodzimy do ul. Wiejskiej, skręcamy w nią w lewo i zaraz w prawo w ul. Wuja 

Klemensa, którą idziemy 120 m do ul. Żeromskiego, przy której stoi kościół pw. Bożego 

Ciała będący celem naszej drogi. 

 

http://www.popiasku.pl/?s=nadmorskie-poi&o=we&id_kat=105&id_m=52&id=3970
http://www.popiasku.pl/?s=nadmorskie-poi&o=we&id_kat=25&id_m=52&id=2358
http://www.popiasku.pl/?s=nadmorskie-poi&o=we&id_kat=105&id_m=52&id=3970
http://cdneu.modlitwawdrodze.pl/audio_files/16_Podsumowanie.mp3
http://www.popiasku.pl/?s=nadmorskie-poi&o=we&id_kat=25&id_m=52&id=2358


 

Najdalej na północ wysunięta trasa Ekstremalnej Drogi Krzyżowej w Polsce, 

prowadzić będzie wzdłuż Bałtyku, z kościoła św. Ignacego Loyoli 

w Jastrzębiej Górze do kościoła Bożego Ciała w Helu. 

 

Dlaczego będzie ekstremalna? 

- ponieważ trasa będzie liczyła 49 km (w większości po piasku) 

- ponieważ będzie odbywała się nocą (27/28.03.2015) 

- ponieważ podczas drogi będzie obowiązywała reguła milczenia 

 

Czy podejmiesz wyzwanie? 

Czy spróbujesz spotkać tam Boga? 

 

Opracowanie: Kuba Terakowski & Stanisław J. Szewczak - PoPiasku.pl 2015 

http://mapa.popiasku.pl/?idk=25,105&id=2351&z=16&kml=edk/EDK_Hel_v4.kmz
http://mapa.popiasku.pl/?idk=25,105&id=2351&z=16&kml=edk/EDK_Hel_v4.kmz

