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Opis trasy V Łańcuckiej Nocnej Drogi Krzyżowej  

 Trasa krótsza 

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. Kierujemy się w 

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

  w stronę miasta,  przed Strażą Pożarną skręcamy w prawo w ul. Grunwaldzką, 

  mijamy dwa  skrzyżowania po prawej stronie. Idziemy cały czas ul. Grunwaldzką  

  pod górę, po około 350 m  skręcamy w prawo, w ul. Łysa Góra, po przejściu około 

  50 m skręcamy  w lewo ,w ul. Dolniańską (parking), dalej w prawo  ulicą  

  Jagielońską, wychodzimy schodami na kamienny most i dochodzimy do Kościoła 

  Farnego -  modlimy się  przy  

2.  Stacja I  przy Kościele Farnym. 

3.  Schodzimy tymi samymi schodami przy kamiennym moście , idziemy w lewo do 

    ul. Dominikańskiej, dalej w prawo w dół  do ul. Kraszewskiego, idziemy w lewo , 



    za stawem browarnym w lewo ( po prawej stronie delikatesy „Asia” . Za”Asią 

   skręcamy w ul. 29 Listopada, naprzeciw Szkoły  Podstawowej Nr3 figura Matki 

    Bożej 

 4. Stacja II Figura Matki Bożej.   

 5. Idziemy dalej ul. 29 Listopada, dochodzimy do skrzyżowania, kierujemy się na ul.  

     Skotnik. Ulicą  Skotnik dochodzimy do kościoła Chrystusa Króla -  

6.  Stacja III przy Kościele Chrystusa Króla. 

7. Idziemy przez plac kościelny chodnikiem, dochodzimy do drogi E4 , idziemy w 

    lewo w kierunku miasta ul. Piłsudskiego.  Przed osiedlem skręcamy w prawo, 

    dochodzimy do Lidla, Przechodzimy przez drogę E4, przez przejście dla pieszych i 

    idziemy w uliczkę prosto ( droga kamienista) dochodzimy do ul . Mościckiego, 

   idziemy w prawo  w kierunku miejscowości  Albigowa. Idziemy chodnikiem po 

   lewej stronie drogi, potem gdy chodnik się kończy , przechodzimy na drugą stronę 

   drogi i chodnikiem idziemy z górki, dalej chodnik się kończy przechodzimy na 

    lewą stronę drogi koło tzn cegielni i mamy kapliczkę po lewej stronie na wzgórku 

    koło  byłej cegielni.  

8. Stacja IV przy Kapliczce  na wzgórku koło byłej cegielni. 

9. Idziemy dalej chodnikiem po lewej stronie drogi, Przy skrzyżowaniu w kierunku 

    Wysokiej krzyż -  

10. Stacja V przy Krzyżu na skrzyżowaniu. 

11. Dalej kierunek do Albigowej ( po prawej mijamy CPN), mijamy skrzyżowanie do 

      Husowa koło tzw. młyna,(obecnie dom weselny) 50 m za młynem po lewej stronie  

      kapliczka. 

12. Stacja VI przy kapliczce za młynem. 

13. Idziemy dalej w kierunku centrum Albigowej. Idziemy cały czas drogą główną, 

      po minięciu centrum wsi (po prawej stary dom handlowy, po lewej sklep Stokrotka  

       krzyż po lewej stronie. 

14. Stacja VII przy Krzyżu w centrum Albigowej. 

 

15.  Idziemy prosto główną drogą przez Albigową ( pod górę około 3km )  na  szczycie 

       tzw. Albigowa Honie  krzyż  na wysepce przy drodze. 

16. Stacja VIII przy Krzyżu na wysepce Albigowa Honie. 

17. Idziemy dalej prosto  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 napisem877), idziemy  

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

    w lewo , po około 400 dochodzimy 

     do skrzyżowania. Po prawej stronie przy skrzyżowaniu pomnik Sługi Bożego 

     Stefana Kardynała Wyszyńskiego. 

18. Stacja IX przy Pomniku Stefana Kardynała Wyszyńskiego. 

19. 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 oraz pomnik Św. Krzysztofa z małym Panem 

     Jezusem na ręku. 

20. Stacja X przy pomniku Św. Krzysztofa. 



21. Idziemy w kierunku Borówki 2.5 km, mijamy most, dalej po lewej stronie szkoła 

       a za nią przy drodze po lewej stronie wysoki krzyż. 

22. Stacja XI przy Krzyżu obok szkoły. 

23. Idziemy dalej pod górę w kierunku miejscowości Borówki, w połowie górki 

      kapliczka po prawej stronie. 

24. Stacja XII przy Kapliczce po prawej stronie 

25. 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. 

26. Stacja XIII przy Małym Kościółku 

27. 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) po minięciu 

     sklepu po prawej stronie idziemy prosto pod  górę,  po lewej stronie krzyż. 

28. Stacja XIV przy Krzyżu po lewej stronie. 

29. Idziemy pod górę , wchodzimy na teren klasztory, obok Kościoła  krzyż z figurą 

      Pana Jezusa. 

30. Stacja XV przy Krzyżu na terenie Klasztoru. 
 

 

 
 

 


