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Opis trasy V Łańcuckiej Nocnej Drogi Krzyżowej  

 Trasa długa 

Łańcut Podzwierzyniec -Borek Stary klasztor Dominikanów. 

 

Poniższy opis to wskazówki przebiegu wybranej przez Państwa trasy. Dzięki 

niemu, w ramach każdego wyodrębnionego odcinka dysponują Państwo 

szczegółowymi informacjami, dotyczącymi przebiegu drogi.  

 

 

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

rozpocząć rozważanie kolejnej stacji Drogi Krzyżowej. 

 
 

Przypomnienie zasad obowiązujących w czasie EDK 

EKSTREMALNA DROGA KRZYŻOWA jest indywidualną praktyką religijną, 

którą każdy 

podejmuje na własną odpowiedzialność. Obowiązuje zasada milczenia – nie 

rozmawiamy i poza stacjami drogi krzyżowej nie modlimy się na głos. Prosimy 

zwracać uwagę osobom łamiącą tę zasadę. 

Z myślą o bezpiecznym przebyciu trasy drogi krzyżowej przygotowaliśmy kilka 

zasad, do których zalecamy się stosować: 

1. W czasie drogi krzyżowej poruszamy się w zwartych, nie większych niż liczące 

9 osób grupach. 

2. Każda osoba ma założone elementy odblaskowe. 

3. Poruszamy się lewą stroną jezdni, jeden za drugim. Osoby idące z przodu 

oraz na końcu mają zapalone latarki. 

4. Dbamy o bezpieczeństwo własne oraz innych. 

 

 

 

1.Wychodząc z kościoła idziemy w prawo do ul. Podzwierzyniec, idziemy w 

   lewo ulicą  Podzwierzyniec, mijamy tory kolejowe, idziemy prosto drogą  główną 

   w stronę miasta, mijamy po prawej stronie budynek Straży Pożarnej, następnie  za 



   Strażą Pożarną skręcamy w prawo, w ul. Moniuszki, następne skrzyżowanie  

   przechodzimy na wprost (po lewej budynek biblioteki i MDK) dochodzimy do ul. 

   Kościuszki. Przy skrzyżowaniu Krzyż z Czarnym Panem Jezusem. 

2.  Stacja I przy Krzyżu z Czarnym Panem Jezusem. 

3.  Idziemy w prawo ul. Kościuszki  w kierunku miasta, dochodzimy do przejścia z 

     sygnalizacją świetlną przechodzimy  przez  to przejście i idziemy dalej prosto do 

     ul. Padarewskiego, przechodzimy  koło szpitala, za zakrętem w ul.  Sokoła, po 

     około 50 m skręcamy w lewo na ul. Żardeckiego, którą idziemy do końca, 

     przechodzimy przejściem dla pieszych  drogę E4, idziemy prosto w  ul.  

     Bohaterów Westerplatte, skręcamy w ul. Górne do kościoła pw. Św. Michała. 

4.  Stacja II przy Kościele Św. Michała. 

5. Idziemy ul. Górne , skręcamy w lewo na ul. Bohaterów Westerplatte, dochodzimy 

    do ul. Braci Śniadeckich, skręcamy w prawo, po około 150 m  dochodzimy do ul.  

   Traugutta, skręcamy w lewo, idziemy w kierunku Wysokiej około 1.5 km. 

    Dochodzimy do  skrzyżowania, które przechodzimy na wprost i  idziemy w 

    kierunku kościoła. 

6.  Stacja III przy Kościele w Wysokiej. 

7.  Idziemy dalej prosto od kościoła w Wysokiej przez most, po około 150 m 

     skręcamy w prawo. Idziemy około 1.5 km , dochodzimy do skrzyżowania w  

     kształcie litery T na którym skręcamy w lewo pod górę. Po około 1 km po lewej  

    stronie las, idziemy dalej drogą asfaltową, po około 700 m za zakrętem po prawej 

    stronie drogi krzyż. 

8.  Stacja IV przy Krzyżu na zakręcie.   

9.  Idziemy dalej drogą asfaltową, po około 500m dochodzimy do skrzyżowania do 

     Markowej, idziemy w lewo. Po około 200 m , (przed pierwszym domem 

     drewnianym po prawej stronie) skręcamy w prawo(droga asfaltowa), dalej po 

     około 70 m skrzyżowanie, idziemy  w lewo. Po około 400m po wyjściu pod górkę 

     biała kapliczka  po prawej stronie drogi. 

10.Stacja V przy Białej Kapliczce po prawej. 

11. Idziemy dalej drogą asfaltowa (tzw. Zagumnie) cały czas prosto przez miejscowość 

     Markowa po około 3 km po prawej stronie przy drodze jest krzyż. 

12.Stacja VI przy Krzyżu  
 

 

 

 

 

 

   

13. Idziemy dalej drogą asfaltową prosto. Po około 1.5 km , kiedy już nie będzie 

      zabudowań , tylko pola uprawne dochodzimy do skrzyżowania z drogą asfaltową  

     (jest to drga wąska taka na jeden samochód) skręcamy w prawo. Po około 400 m  

     przechodzimy przez most na potoku i dalej pod górę, dochodzimy do pierwszych 

     zabudowań Lipnika. Idziemy dalej, dochodzimy do skrzyżowania (napis na znaku  

      Dom Jana Pawła II) , po prawej stronie jest kapliczka. 

14. Stacja VII przy Kapliczce w Lipniku. 



15. Idziemy dalej w prawo drogą główną asfaltową, ( uwaga: po prawej stronie 

       kapliczki także droga asfaltowa do domu JPII), po około 500m duże skrzyżowanie z 

      przystankiem  autobusowym blaszanym, my idziemy w lewo pod górę, 

     po prawej stronie mamy las,dalej po prawej nowy niewykończony dom, w głębi 

     kilka domów (Husów), idziemy dalej pod górę, droga skręca w prawo, na szczycie 

     po lewej pośród starych drzew krzyż. 

16. Stacja VIII przy Krzyżu na szczycie w Husowie. 

17. Idziemy dalej prosto drogą główną 3km ( po lewej za ogrodzeniem z siatki  pomnik 

      Michała Archanioła, dalej w dolinie po prawej budynek -charakterystyczny granatowy z 

     pomarańczowym pasem, dalej po prawej  będzie Kopalnia Gazu) dochodzimy do  

     skrzyżowania które przechodzimy na wprost, na którym po prawej stronie za 

     ogrodzeniem posesji jest kapliczka, na skrzyżowaniu także przystanek 

     autobusowy po lewej stronie. 

18. Stacja IX przy Kapliczce  za ogrodzeniem. 

19. Po przejściu skrzyżowania na wprost idziemy prosto około 300m skręcamy w 

      prawo, zgodnie ze znakiem na którym pisze Handzlówka 4km. Droga prowadzi z 

     góry, cały czas asfaltowa, po około 3km mamy kapliczkę po prawej stronie drogi. 

20. Stacja X przy Kapliczce w Handzlówce. 

21. Idziemy dalej z góry dochodzimy do skrzyżowania, na którym idziemy w prawo 

      około 100 m ( po lewej mamy charakterystyczne miejsce tzw. Park Magrysia w którym 

      po przejściu przez mostek są ławeczki i stoliki, gzie można odpocząć) skręcamy w lewo 

      w drogę asfaltowa pod stromą górę, po około 700 m kończy się asfalt, idziemy  

     drogą kamienistą około 300 m i dochodzimy do skrzyżowania na którym idziemy  

      w prawo.  Po około 800 m dochodzimy do skrzyżowania  na którym na wysepce 

      jest krzyż (Albigowa Honie). 

22. Stacja XI przy Krzyżu na wysepce. 

23. Idziemy w lewo  drogą główną  w kierunku Woli Rafałowskiej, po przejściu 

     około 1km po lewej stronie przystanek autobusowy, za nim napis Wola 

     Rafałowska, po około 100 m skręcamy w prawo (przed słupkiem drogowym z 

napisem 877), idziemy drogą  

      kamienistą w dół około 700 m, dochodzimy do drogi asfaltowej, skręcamy w 

      lewo , po około 400 m  dochodzimy do skrzyżowania. Po prawej stronie przy 

      skrzyżowaniu pomnik Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego. 

24. Stacja  XII przy Pomniku Stefana Kardynała. 
 

25. Idziemy w prawo, w kierunku Chmielnika (po lewej mamy zakład pracy). Po 

      2km dochodzimy do  skrzyżowania , skręcamy w prawo,  po 300 m skrzyżowanie 

      ze znakiem Borówki  2.5km, skręcamy w lewo i idziemy w kierunku Borówki 2.5 

      km, mijamy most, dalej po lewej stronie szkoła  a za nią przy drodze po lewej 

      stronie wysoki krzyż. 

26. Stacja XIII przy Krzyżu obok szkoły. 

27. Idziemy dalej drogą asfaltową pod górę , po obu stronach las, dochodzimy do 

      skrzyżowania, idziemy w prawo, po przejściu około 400m kaplica ( mały 

      kościółek} po prawej stronie. 

28. Stacja XIV przy Małym Kościółku 



29. Idziemy dalej drogą asfaltową, rozpoczyna się las, ostro z góry przez las, cały 

      czas droga asfaltowa, po lewej stronie na zakrętach szkoła podstawowa, 

      dochodzimy do skrzyżowania z drogą główna prowadzącą do Rzeszowa. Na tym 

      skrzyżowaniu idziemy w prawo chodnikiem wzdłuż głównej drogi około 600m i 

      dochodzimy do skrzyżowania po lewej stronie z drogą prowadzącą już pod górę  

      do klasztoru ( przy skrzyżowaniu znaki informujące o klasztorze) , idziemy pod 

     górę , wchodzimy na teren klasztoru, obok Kościoła  krzyż z figurą Pana Jezusa.  

30. Stacja XV przy Krzyżu na terenie Klasztoru. 


