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Opis trasy Łańcuckiej Nocnej Drogi Krzyżowej 

Łańcut Podzwierzyniec – Leżajsk 

 

CAŁA TRASA: Łańcut Podzwierzyniec – Wola Dalsza – Dąbrówki 

– Rakszawa –  Brzóza Stadnicka – Brzóza Królewska – Leżajsk 
 

Długość trasy: 35 km  

 

Wychodząc z kościoła idziemy w prawo do ul. Podzwierzyniec. 

Kierujemy się w prawo, idziemy chodnikiem po prawej stronie drogi. 

Mijamy skrzyżowanie na Wolę Małą, następnie przechodzimy pod 

wiaduktem autostrady, idziemy chodnikiem wzdłuż drogi głównej. 

Dochodzimy do skrzyżowania z drogą na Wolę Dalszą.  

 

Stacja I Figura Pana Jezusa przy skrzyżowaniu na Wolę Dalszą 
Idziemy dalej chodnikiem wzdłuż drogi głównej w kierunku Leżajska. 

Tuż za mostem skręcamy w pierwszą, wąską drogę asfaltową  

i dochodzimy do Kościoła w Dąbrówkach pw. Matki Bożej Królowej 

Serc Naszych.  

 

Stacja II Sanktuarium Matki Bożej Królowej Serc Naszych 
Idziemy wąską drogą asfaltową, po około 1,3km dochodzimy do drogi 

głównej na Smolarzyny i idziemy w prawo. Po 100m  na 

skrzyżowaniu przed sklepem skręcamy w lewo w kierunku Rakszawy, 

(uwaga, po około 50m po lewej stronie miniemy drogę asfaltową,  

na którą nie wchodzimy). Po około 1,2km przy lesie stoi krzyż . 
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Stacja III Krzyż przy lesie 
Idziemy nadal drogą asfaltową, po około 800m dochodzimy do 

głównej drogi, idziemy w prawo chodnikiem około 130m i skręcamy 

w lewo w drogę asfaltową prowadzącą do centrum Rakszawy.  

Na rozwidleniu dróg znajduje się figura Pana Jezusa. 

 

Stacja IV Figura Pana Jezusa Zmartwychwstałego na rozwidleniu 

Idziemy nadal chodnikiem wzdłuż drogi głównej w kierunku centrum 

Rakszawy. Po około 1,1km przed skrzyżowaniem ze szkołą, po lewej 

stronie za ogrodzeniem stoi krzyż. 

 

Stacja V Krzyż za ogrodzeniem 
Idziemy nadal główną drogą, mijamy po lewej stronie drogi szkołę, 

następnie browar, po około 600m od ostatniej stacji mamy po prawej 

stronie w głębi Kościół parafialny w Rakszawie, a przy drodze figurę 

Matki Bożej. 

 

Stacja VI Figura Matki Bożej koło kościoła w Rakszawie 
Idziemy nadal drogą przez Rakszawę. Po około 750m po prawej 

stronie mamy Ośrodek Zdrowia, tuż za nim skrzyżowanie z napisem 

„Węgliska 4km”, a przy skrzyżowaniu Krzyż. 

 

Stacja VII Przydrożny krzyż w Rakszawie 
Idziemy dalej prosto (nie skręcamy na Węgliska), po lewej stronie 

brak zabudowy, idziemy chodnikiem, cały czas główną drogą.  

Po prawej stronie znajduje się boisko szkolne (Orlik), a po lewej 

stronie stoi krzyż. 

 

Stacja VIII Przydrożny krzyż w Rakszawie (boisko) 
Po około 400m dalej skręcamy w prawo – tak jak wskazuje tabliczka 

"Brzóza Stadnicka 2km". Idziemy drogą asfaltową przez 750m.  

Na skrzyżowaniu stoi krzyż. 

 

Stacja IX Przydrożny krzyż w Brzózie Stadnickiej 
Idziemy nadal główną drogą asfaltową – tak jak wcześniej.  

Po przejściu około 1,5km dochodzimy do rozwidlenia (kilkaset 

metrów za tablicą powitalną gminy Żołynia), na którym schodzimy  

z drogi asfaltowej – pójdziemy w prawo (de facto prosto) na drogę 
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„bitą”. Tą drogą idziemy przez 1,5km, aż napotkamy drogę asfaltową. 

Tą drogą dochodzimy do kościoła w Brzózie Stadnickiej. 

 

Stacja X Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Brzózie 

Stadnickiej 
Idziemy dalej drogą asfaltową, 150m za kościołem dochodzimy  

do głównej drogi. Skręcamy w prawo i idziemy tak przez 2 km. 

Dochodzimy do skrzyżowania (przy nim tablice „Julin”, „Rakszawa 

5km” oraz „Brzóza Stadnicka”) i skręcamy za główną drogą w prawo. 

100m dalej skręcamy w lewo (za żółtym domem z numerem 4A)! 

Wejdziemy wówczas na dróżkę, która prowadzi wzdłuż żywopłotu 

(będzie on wówczas po naszej lewej stronie). Idziemy tak jak 

prowadzi nas ta droga. Wątpliwości możemy mieć w miejscu koło 

słupa elektrycznego o oznaczeniu 39/IV – idziemy tam cały czas 

prosto (a nie w prawo). Po kilkuset metrach, dochodzimy do miejsca, 

w którym przed sobą będziemy mieć szlaban a po lewej stronie 

kapliczkę. Forsujemy szlaban i wchodzimy do lasu. Po ok. 700m 

przejdziemy pomiędzy leśnymi jeziorkami. Uwaga na bobry.  

Tuż za jeziorkami dotrzemy do drogi szutrowej, w którą skręcamy  

w lewo. Po kilkuset metrach dojdziemy do szlabanu, idziemy za nim 

w lewo. W końcu dojdziemy do drogi asfaltowej. Idziemy w lewo. 

 

Stacja XI Mostek nad strumieniem Tartakówka przed Brzózą 

Królewską 
Idziemy dalej asfaltem, a  50m dalej po lewej stronie miniemy biały 

mały budynek, a 20m dalej skręcamy w prawo w las, w pierwszą 

możliwą dróżkę. Forsujemy szlaban. Po chwili z lewej strony 

dochodzi do nas inna droga. My wciąż idziemy prosto.  

Po 20m za wspomnianym połączeniem dróg skręcamy w prawo, 

tak jak wskazuje niebieski szlak, którym będziemy poruszać się aż do 

dotarcia do wsi Brzóza Królewska. Po ok. 2 km (wzdłuż niebieskiego 

szlaku) dojdziemy do zabudowań. Po naszej prawej stronie znajduje 

się kąpielisko w Brzózie Królewskiej. Dochodzimy do drogi 

asfaltowej. Niebieski szlak skręca w prawo, my idziemy w lewo.  

Po 600m dochodzimy do kościoła. Tuż przed kościołem skręcamy  

w wąską ścieżkę w prawo.  
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Stacja XII Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Brzózie Królewskiej 
Idziemy tą wąską ścieżką wzdłuż zabudowań. Poprowadzi nas ona 

najpierw lekko w lewo, a później lekko w prawo, przekraczamy 

mostek, dojdziemy do drogi asfaltowej, którą pójdziemy w lewo. 

Miniemy po prawej stronie sklep, a następnie dom z kamienistym 

ogrodzeniem i podjazdem z kostki brukowej. Za tym domem 

skręcamy w prawo – na drogę „bitą”. Droga ta stanie się po jakimś 

czasie drogą piaszczystą. Dotrzemy do szlabanu, za nim będą 

niebieskie znaki rowerowego szlaku ATR. Po ok. 3km od wejścia na 

drogę „bitą” dotrzemy do prostopadłej drogi asfaltowej.  

 

Stacja XIII przydrożna kapliczka w lesie 
Przecinamy prostopadle drogę asfaltową, poruszamy się tak jak 

wcześniej naszą leśną utwardzoną drogą, podążając za oznaczeniami 

rowerowego szlaku Green Velo, który od drogi asfaltowej prowadzi 

do Klasztoru Bernardynów. Do końca ŁNDK pozostało nam niecałe  

5km. Idziemy cały czas trzymając się szlaku Green Velo. Po przejściu 

około 3km zaczyna się droga asfaltowa, jest to ul. Opalińskiego. 

Następnie skręcamy w lewo w drugą ulicę asfaltową (za drewnianym 

domkiem), dochodzimy do ul. Kochanowskiego i idziemy w prawo, 

następnie w pierwszą ulicę w lewo (ulica wyłożona kostką brukową, 

przecinamy skrzyżowanie z ulicą Konopnickiej), dalej idziemy prosto 

w ul. Elizy Orzeszkowej, przechodzimy na wprost szosę, idziemy 

dalej ul. Orzeszkowej, dochodzimy do skrzyżowania z ul. Kościuszki, 

kierujemy się w prawo, dochodzimy do klasztoru. 

 

Stacja XIV Sanktuarium i Klasztor Ojców Bernardynów  

w Leżajsku – Bazylika  Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny 
 

Przy pomniku Jana Pawła II zostawiamy wzięte z Kościoła krzyże 


