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Opis trasy Łańcuckiej Nocnej Drogi Krzyżowej 

 

TRASA KRÓTSZA 

Łańcut Podzwierzyniec - Borek Stary Klasztor Dominikanów 
 

Długość trasy: 25 km  

 

Wychodząc z kościoła idziemy w prawo, na skrzyżowaniu, skręcamy 

w lewo i idziemy ul. Podzwierzyniec, mijając 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 350m  

skręcamy w prawo, w ul. Łysa Góra, po przejściu około 50m 

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

Jagiellońską, wychodzimy schodami na kamienny most  

i dochodzimy do Kościoła Farnego - modlimy się  przy kościele. 

 

Stacja I przy Kościele Farnym 

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 mijamy delikatesy „Asia”). Za „Asią” skręcamy w ul. 

29 Listopada, idziemy dalej, na przeciwko Szkoły Podstawowej nr 3 

znajduje się figura Matki Bożej 

 

Stacja II Figura Matki Bożej  
Idziemy dalej ul. 29 Listopada, dochodzimy do skrzyżowania, 

kierujemy się w ul. Skotnik. Ulicą Skotnik dochodzimy do kościoła 

Chrystusa Króla. 
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Stacja III przy Kościele Chrystusa Króla 
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 wzdłuż 

drogi głównej i dochodzimy do tzw. cegielni, przy której – po lewej 

stronie znajduje się kapliczka.  

 

Stacja IV przy Kapliczce  na wzgórku koło byłej cegielni 

Idziemy dalej chodnikiem po lewej stronie drogi. Przy skrzyżowaniu  

w kierunku Wysokiej stoi krzyż. 

 

Stacja V przy Krzyżu na skrzyżowaniu 

Dalej kierunek do Albigowej (po prawej mijamy CPN), mijamy 

skrzyżowanie do Husowa koło tzw. młyna (obecnie dom weselny),  

a 50m za młynem po lewej stronie znajduje się kapliczka. 

 

Stacja VI przy kapliczce za młynem 

Idziemy dalej w kierunku centrum Albigowej. Idziemy cały czas 

drogą główną, po lewej stronie mijamy stary dom handlowy,  

a po prawej sklep Stokrotka, wyżej betonowy krzyż po lewej stronie. 

 

Stacja VII przy Krzyżu w centrum Albigowej 
Idziemy prosto główną drogą przez Albigową (pod górę około 3km) 

na szczycie tzw. Albigowa Honie na wysepce przy drodze stoi krzyż. 

 

Stacja VIII przy Krzyżu na wysepce Albigowa Honie 

Idziemy dalej prosto w kierunku Woli Rafałowskiej, po przejściu 

około 1km po lewej stronie przystanek autobusowy, po około 100m 

skręcamy w prawo (przed słupkiem drogowym z napisem 877), 

idziemy drogą kamienistą w dół około 700m, dochodzimy do drogi 

asfaltowej, skręcamy w lewo, po około 400m dochodzimy do 

skrzyżowania. Po prawej stronie przy skrzyżowaniu pomnik stoi Sługi 

Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego. 
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Stacja IX przy Pomniku Stefana Kardynała Wyszyńskiego 

Idziemy w prawo, w kierunku Chmielnika (po lewej stronie mijamy 

zakład pracy). Po 2km dochodzimy do  skrzyżowania, skręcamy  

w prawo,  po 300m skrzyżowanie ze znakiem Borówki 2,5km oraz 

pomnik Św. Krzysztofa z małym Panem Jezusem na ręku. 

 

Stacja X przy pomniku Św. Krzysztofa 

Idziemy w kierunku Borówki 2,5km, mijamy most, dalej po lewej 

stronie mijamy szkołę a za nią przy drodze po lewej stronie stoi 

wysoki krzyż. 

 

Stacja XI przy Krzyżu obok szkoły 

Idziemy dalej pod górę w kierunku miejscowości Borówki, w połowie 

górki znajduje się kapliczka po prawej stronie. 

 

Stacja XII przy Kapliczce po prawej stronie 

Idziemy dalej drogą asfaltową pod górę, po obu stronach przez las, 

dochodzimy do skrzyżowania, idziemy w prawo, po przejściu około 

400m po prawej stronie mijamy kaplicę (mały kościółek). 

 

Stacja XIII przy Małym Kościółku 

Idziemy dalej drogą asfaltową, rozpoczyna się las, droga asfaltowa 

prowadzi w dół. Po lewej stronie na zakrętach mijamy Szkołę 

Podstawową, dochodzimy do skrzyżowania z drogą główną 

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 są znaki informujące o klasztorze), 

idziemy pod górę, wchodzimy na teren klasztoru, obok Kościoła stoi 

krzyż z figurą Pana Jezusa. 

 

Stacja XIV przy Krzyżu na terenie Klasztoru 

 

Tutaj zostawiamy wzięte z Kościoła krzyże 

 

 


