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Trasa EDK 

Parafia pw. św. Małgorzaty w Bydlinie  

– Sanktuarium Męki Paoskiej w Imbramowicach 

(25 km i 100 m) 

 

1. Ruszamy z Kościoła w kierunku bramy głównej. Przy bramie 

głównej znajduje się Krzyż Misyjny 

2. STACJA I – przy Krzyżu Misyjnym na placu przy Kościele – 

(do kooca 25,1 km) 

3. Ruszamy bramą główna w dół do ul. Legionów i skręcamy w 

lewo w kierunku Rynku. 

4. Na Rynku kierujemy się w prawo w ul. Olkuską i zaraz (ok. 

2 m) skręcamy w lewo w ul. Krakowską. 

5. Dalej prosto ul. Krakowską i dochodzimy do skrzyżowania 

z ul. Grabową (rozwidlenia dróg). W tym miejscu 

wchodzimy na trasę Via Passio (Przeginia – Imbramowice 

– 55 km) i dalej poruszamy się prosto ul. Krakowską ok. 

400 m. 

6. Dochodzimy do skrzyżowania z ul. Sosnową i idziemy 
dalej prosto ul. Krakowską (ok. 200 m). Po lewej stronie 
posesja, za którą jest las, a po prawej stronie pola.  

7. Po przejściu gęstego lasku z lewej strony zaczynają się 
pojedyncze sosny po obu stronach drogi. Po ok. 10 
metrach za tym gęstym laskiem na jednej z sosenek  
stacja II. 

8. STACJA II – oznakowanie na sośnie  - (do kooca 24,2 km, 
na trasie Via Passio to 30,9 km) 
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9. Po przejści 1,4 km polną drogą po lewej stronie mijamy 
ambone myśliwską (wieżyczkę) , a po przejściu kolejnych 
200 m na wzniesieniu dochodzimy do słabo widocznego 
rozgałęzienie dróg, gdzie skręcamy w lewo – lekko w dół.  

10. Po przejściu kolejnych 300 m trzymamy się prawej strony. 
Na lewo widad zabudowania (domy), a przed nami 
niewielki „młodnik”, przy którym dochodzimy do  
krzyżowania z drogą asfaltową. 

11. Na tym skrzyżowaniu skręcamy w prawo (do kooca 
pozostaje 21,7 km., a Via Passio to 33,4)  

12. Drogą asfaltową idziemy 600 m i dochodzimy do 
skrzyżowania z ul. Szkolna, która biegnie w lewo .  

13. Idziemy w lewo w tą ulicę i mijamy po prawej stronie 
Szkołę w Zarzeczu. 

14. Po przejściu kolejnych 200 m dochodzimy do 
skrzyżowania z uliczkami (bez asfaltu) Jana Pawła II i 
Słoneczna. 

15. Wchodzimy w ul. Słoneczną i widzimy po lewej stronie 
pomnik z Krzyżem i tu stacja III. 

16. STACJA III. - Pomnik z Krzyżem - (do kooca 20,9 km, Via 
Passio to 34,3 km) 

17. Idziemy ul. Słoneczną w kierunku lasu, a następnie cały 
czas prosto drogą leśną.  

18. Po przejściu ok. 1 km dochodzimy do drogi asfaltowej w 
Kalisiu.  

19. Idziemy dalej prosto ok. 400 m i po lewej stronie mamy 
murowaną kapliczkę,a po prawej stronie stodołę. 

20. STACJA IV – Murowana Kapliczka Maryjna (do kooca 
19,5, Via Passio to 35,6 km) 
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21. Po przejściu kolejnych 500 m dochodzimy  
do skrzyżowania z drogą główną, na którym skręcamy  
w prawo, gdzie będzie widad mostek na rzeczce i 
torowisko kolejowe. 

22. Następnie przed przejazdem kolejowym skręcamy w lewo 
w drogę równoległą do torowiska. Oznakowanie 
„Cmentarz wojenny Ogonów 1 km. (gdzie będzie kolejna 
stacja EDK). Po lewej stronie las, a po prawej torowisko. 

23. Po przejściu 1 km po lewej stronie wspomniany 
cmentarz. Podchodzimy bliżej. 

24. STACJA V – przy Cmentarzu Wojennym Ogonów – (do 
kooca 17,6 km, Via Passio to 37,5) 

25. Dalej idziemy drogą wzdłuż torów i po ok. 100 m 
dochodzimy do rozgałęzienia, gdzie idzimy w prawo. Tam 
widad przejazd kolejowy z zamkniętymi szlabanami. 

26. Przechodzimy obok szlabanów i dochodzimy do drogi 
głównej relacji Olkusz-Wolbrom. 

27. UWAGA !! Przy zachowaniu szczególnych środków 
ostrożności przechodzimy na drugą stronę drogi i 
idziemy w lewą stronę w kierunku Wolbromia. 

28. UWAGA !!! Niebezpiecznie na odcinku 400 m, gdzie 
początkowo idziemy chodnikiem, a później wąskim 
poboczem - wzdłuż drogi 783 w kierunku Wolbromia.  

29. Dochodzimy do napisu „Miasto Wolbrom Wita”, gdzie po 
prawej stronie jest wjazd w ul. Graniczną. Wchodzimy w 
tą ulicę i od tego skrzyżowania idziemy asfaltem 300 m. 

30. Na łuku drogi dochodzimy do skrzyżowania z drogą polną 
z prawej strony. Na wprost dom piętrowy z tabliczką 
„Chełm 39”. Na tym skrzyżowaniu idziemy w prawo w 
drogę polną. 
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31. Po przejściu ok. 200 m po prawej stronie pojawią się w 
polach dwa metalowe słupki ogrodzeniowe oznaczone na 
czubkach taśmą żółto-czarną. Za tymi słupkami 
dochodzimy do skrzyżowania dróg polnych, gdzie 
skręcamy w lewo i idziemy drogą polną pod górę (do 
kooca 16,6, Via Passio to 38,5 km). 

32. Po podejściu ok. 300 m idziemy teraz w dół cały czas 
prosto, aż do widocznych prosto zabudowao. Po drodze 
widoczna droga polna w lewo, jednak my idziemy prosto. 

33. Po dojściu do zabudowao idziemy wzdłuż niezamieszkałej 
posesji ogrodzonej siatką, aż do jej kooca, a następnie na 
koocu tej posesji skręcamy w prawo w ul. Konawliową. 

34. Idziemy ulicą Konwaliową w dół – obok posesji 63 przy 
betonowym ogrodzeniu. 

35. Wchodzimy na drogę asfaltową i trzymamy się cały czas 
lewej strony. Na prosto mur, a my po łuku w lewo, a 
następnie na rozwidleniu w lewo pod górkę drogą 
asfaltową. 

36. Po ok. 150 m dochodzimy do budynku piętrowego, po 
lewej stronie drogi oznaczonego nr 30 (popielaty tynk), a 
następnie po przejściu ok. 50 m po prawej stronie przy 
drzewie oznaczenie kolejnej stacji. 

37. STACJA VI – oznaczenie przy drzewie - (do kooca 15,3, 
Via Passio to 39,8). Uwaga – w przypadku zerwania 
oznakowania Stacji VI można samodzielnie ją ustalid 
przed kolejnymi zabudowaniami) 

38. Dalej idziemy prosto ul. Konwaliową i po ok. 400 m 
dochodzimy do skrzyżowania z drogą główną tj. ul. 
Chełmską. 
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39. Na tym skrzyżowaniu skręcamy w lewo w kierunku 
Chełmu i idziemy cały czas prosto drogą asfaltową ok. 1,1 
km. 

40. Dochodzimy do skrzyżowania z drogą główną relacji 
Wolbrom-Kraków nr 794.  

41. UWAGA na bezpieczeostwo ! – przechodzimy na tym 
skrzyżowaniu prosto w ul. Szlachecką, gdzie po lewej 
stronie znajduje się Szkoła.  

42. Po przejściu ok. 400 m ul. Szlachecką dochodzimy do 
skrzyżowania z prawej strony z ul. Wesołą i skręcamy 
właśnie w prawo w tą ulicę. Dalej prosto drogą asfaltowa 
pod górę. 

43. Po przejściu ok. 1 km będzie kooczył się asfalt. Tuż przed 
koocem asfaltu po lewej stronie przy drodze wysypane są 
betonowe płytki chodnikowe i przy nich słup 
oświetleniowy. Na nim kolejan stacja. 

44. STACJA VII – oznaczenie na słupie oświetleniowym - (do 
kooca 12,5, Via Passio to 42,6 km). Uwaga – w przypadku 
zerwania oznakowania Stacji VII – stację ustalid na koocu 
asfaltu. 

45. Dalej idziemy cały czas prosto w dół drogą polną – ok. 1,1 
km. Po drodze rozgałęzienia w lewo, jednak my idziemy 
prosto w dół do drogi asfaltowej relacji Gołaczewy – 
Sucha. 

46. Po dojściu do skrzyżowania z drogą asfaltowa skręcamy w 
lewo w kierunku Suchej.  

47. Uwaga na bezpieczeostwo, ponieważ idziemy drogą 
główna asfaltową kierunku centrum Suchej. Po przejściu 
1,6 km dochodzimy do skrzyżowania na łuku grogi, gdzie 
po prawej wlot jednej z ulic w Suchej, a po lewej stronie 
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na rogu posesji ogrodzonej siatką stoi Krzyż stalowy z 
ukrzyżowanym Jezusem, gdzie jest kolejna stacja EDK. 

48. STACJA VIII – przy stalowym Krzyżu – (do kooca 9,8 km, 
Via Passio to 45,3 km) 

49. Dalej cały czas prosto drogą główna asfaltową przez 
miejscowośd Sucha, przez 1,6 km.  

50. Dochodzimy do tablicy „Koniec terenu zabudowanego” 
miejscowości Sucha. 

51. Po 200 metrach pod górką po lewej stronie potężne stare 
drzewo, a trochę wyżej po prawej słup drewniany, na 
którym oznaczenie kolejnej stacji EDK. 

52. STACJA IX – oznaczenie na słupie drewnianym – (do 
kooca 8 km, Via Passio to 47,1 km). Uwaga – w 
przypadku zerwania oznakowania Stacji IX – stację ustalid 
w okolicach dużego wspomnianego drzewa. 

53. Dalej idziemy drogą główną ok. 300 m, gdzie dochodzimy 
do skrzyżowania z drogami podporządkowanymi. Na tym 
skrzyżowaniu po prawej stronie znajduje się oszklony 
przystanek autobusowy. My na tym skrzyżowaniu 
idziemy w lewo w dół. 

54. Po przejściu ok. 500 m droga asfaltowa skręca ostro w 
lewo a na prosto w pola idzie droga polna. My udajemy 
się prosto w tą drogę polną, gdzie po lewej stronie 
znajduje się podwójny drewniany słup, na którym 
oznaczenie kolejnej stacji EDK. 

55. STACJA X – oznaczenie na podwójnym słupie 
drewnianym – (do kooca 7,2, Via Passio to 47,9 km). 
Uwaga – w przypadku zerwania oznakowania Stacji X – 
stację ustalid w dowolnym miejscu po wejściu na drogę 
polną, która biegnie w górę. 
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56. Przed nami ok. 7 km drogi polnej i leśnej, o bardzo złym 
podłożu (błoto, glina). 

57. Dalej droga polna odbija nam w prawo. Na rozwidleniu 
idziemy w lewo. Po lewej stronie składowisko śmieci. 
Następnie droga lekko odbija w lewo i skręca w prawo. 
Napotykamy na krzyż stojący koło drzewa, przy którym 
kolejna stacja EDK. 

58. STACJA XI – oznaczenie przy Krzyżu na drodze polnej – 
(do kooca 6 km, Via Passio to 49,1 km – OKOŁO!)  

59. Dochodzimy do rozwidlenia dróg. Po lewej stronie 
widzimy drzewa i kilka zabudowao. Na rozwidleniu 
skręcamy w prawo. Następnie idziemy cały czas prosto, 
po drodze mijamy studnie. 

60. Następnie droga zaczyna nam się zwężad, w pewnym 
momencie zanika całkowicie, idziemy dalej prosto, aż 
dojdziemy do poprzecznej drogi polnej. Skręcamy w 
prawo w kierunku lasu. Przed lasem skręcamy w lewo i 
idziemy wzdłuż lasu. Po lewej ręce mamy pola, a po 
prawej las. 

61. Dochodzimy do Czarnego Szlaku. Idziemy cały czas 
wzdłuż lasu, aż docieramy do drogi poprzecznej i 
zabudowao. Skręcamy w stronę lasu w prawo i idziemy 
dalej czarnym szlakiem. W tym lesie łatwo zabłądzid. 
Początkowo droga jest słabo widoczna. Staramy się iśd 
wzdłuż strumyka, sprawdzając czy nadal jesteśmy na 
czarnym szlaku. W pewnym miejscu widzimy drogę po 
prawej stronie. Ignorujemy ją idąc dalej wzdłuż 
strumienia. 

62. W pewnym momencie po lewej stronie widoczne będą 
skałki i idziemy dalej prosto. Gdzie dojdziemy do miejsca, 
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w którym po prawej stronie pojawią się pola i 
zabudowania, a po lewej stronie na drzewie oznakowanie 
kolejnej stacji EDK. 

63. STACJA XII – oznakowanie na drzewie – (do kooca 1,3 
km, Via Passio to 53,8 km.) Uwaga – w przypadku 
zerwania oznakowania Stacji XII – stację ustalid w 
dowolnym miejscu po zobaczeniu posesji po prawej 
stronie. 

64. Idziemy dalej drogą pomiędzy lasem z lewej strony i 
polami po prawej. Po przejściu ok. 500 po prawej stronie, 
na wzniesieniu, będziemy widzied Kościół w 
Imbramowicach, do którego pod górkę biegnie wąskie 
przejście wzdłuż posesji. Za skrzyżowaniem z tym 
przejściem ok. 10 m przy drodze drzewo z oznaczeniem 
kolejnej stacji. 

65. STACJA XIII – oznaczenie na drzewie – (do kooca 0,8 km, 
Via Passio to 54,3). Uwaga – w przypadku zerwania 
oznakowania Stacji XIII – stację ustalid w dowolnym 
miejscu po zobaczeniu Kościoła po prawej stronie. 

66. Dalej dochodzimy do zabudowao Imbramowic. Na 
skrzyżowaniu skręcamy w lewo, a następnie w prawo  
w kierunku Tarnawa, Skała. Po lewej stronie cel naszej 
pielgrzymki. Dochodzimy do parkingu przy klasztorze, 
ostatnia stacja EDK. 

67. STACJA XIV – Imbramowice, Sanktuarium Męki Paoskiej, 
klasztor sióstr norbertanek 

 
KONIEC 

 
 
 


