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Opis trasy Jarosław – Chłopice [45 km] 

do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia 
 
Przebieg trasy: Jarosław, Cieszacin Wielki, Wola Roźwienicka, Pełnatycze, Czudowice, Hawłowice, 
Pruchnik, Węgierka, Śmidowa Góra, Tuligłowy,  Rokietnica, Boratyn, Chłopice. 
Suma podejść: 715 m. 
 

1. Wychodzimy przez bramę Opactwa, idziemy prosto ulicami: Benedyktyńska, Zielona. 

2. Dochodzimy do ulicy Kraszewskiego, skręcamy w lewo i po 50 metrach w prawo w ulicę 
Racławicką, którą idziemy do jej końca, do szerokiej ulicy Krakowskiej. 

3. [1,4 km] Przychodzimy na przejściu dla pieszych na drugą stronę Krakowskiej (światło zielone 
włączane przyciskiem), skręcamy w lewo w kierunku klasztoru Dominikanów. 

4. Po kilkudziesięciu metrach skręcamy w prawo, przechodzimy obok pomnika Władysława 
Koby, przed murem klasztoru dochodzimy do ul. Cegielnianej. Po lewej stronie przy murze 
klasztoru kaplica ze studzienką. 

5. Stacja I [1,6 km] – Przy Studzience 

6. Od Studzienki pójdziemy kilka kilometrów wzdłuż drogi Droga św. Jakuba Via Regia, 
oznaczonej charakterystycznymi znakami z muszlą i żółtymi strzałkami. Będziemy je widzieć 
na przydrożnych drzewach. Idziemy dalej ulicą Cegielnianą, przez mostek na potoku Miłka, do 
obszernego skrzyżowania z wysepką pośrodku, tu skręcamy lekko w prawo (tablica: ul. 
Pawłosiowska). 

7. [2 km] Przechodzimy pod wiaduktem kolejowym, 50 m za wiaduktem skręcamy w pierwszą 
drogę w prawo (ul. Zbyszka Kopcia). Droga z betonowych płyt prowadzi lekko pod górę, 
równolegle do nasypu kolejowego a po 200 m skręca w lewo za podwójnym, betonowym 
słupem energetycznym. 

8. Wkrótce kończy się asfalt, po kilkuset metrach po prawej domy, po lewej zrujnowane 
zabudowania gospodarcze dawnego dworu. 

9. [3 km] Skrzyżowanie ╬ z asfaltową ulicą Strzelecką, które przechodzimy na wprost. 

10. Idziemy drogą szutrową. Po ok. 70 m obok starego dębu odchodzi w prawo lokalna boczna 
dróżka, my idziemy lekko w lewo. Wychodzimy poza domostwa, droga pnie się pod górę. Na 
[5 km] mijamy przysiółek Ścieżki (kilka zabudowań). 

11. Dochodzimy do lasu Pawłosiowskiego, po prawej drewniany krzyż pomiędzy dwoma 
modrzewiami o pniach obrośniętych bluszczem. 

12. Stacja II [5,8 km] - Krzyż na Ścieżkach 

13. Przechodzimy przez las, idziemy prosto, dochodzimy do autostrady A4. 

14. [6,8 km] Przechodzimy wiaduktem pod autostradą. Tuż za wiaduktem odchodzą asfaltowe 
drogi serwisowe przy autostradzie – najpierw w lewo, potem w prawo. My idziemy dalej 
prosto. 

15. Po ok. 150 m kończy się asfalt, przechodzimy przez mostek nad drobnym ciekiem wodnym. 
Mostek nie ma poręczy. 
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16. Po kolejnych 150 m droga skręca lekko w lewo i prowadzi wzdłuż szpaleru brzóz, który 
mijamy po prawej stronie. 

17. Docieramy do zabudowań wsi Cieszacin Wielki. Nasza droga dojdzie do skrzyżowania 
z szeroką drogą asfaltową 1617R Jarosław – Zarzecze. Przy skrzyżowaniu stoi po prawej 
stronie duża, murowana kapliczka.  

18. Stacja III [7,7 km] Kapliczka w Cieszacinie 

19. Do skrzyżowania z drogą główna brakuje nam niecałe 5 m - nie dochodzimy do tego 
skrzyżowania, skręcamy w lewo, w wąską, asfaltową dróżkę lokalną tuż przy kapliczce. 

20. Dróżka biegnie wśród zabudowań i po 350 m doprowadza nas do skrzyżowania ╦. Na tym 
skrzyżowaniu skręcamy w prawo. 

21. Po przejściu 50 m jest kolejne skrzyżowanie, na którym skręcamy w wąska dróżkę asfaltową 
w lewo. Przechodzimy obok stadionu, który mijamy po prawej. 

22. Po 130 m, gdy skończy się ogrodzenie stadionu, na skrzyżowaniu ╦ skręcamy w lewo. 

23. Idziemy wąską drogą asfaltową 130 m i za pompownią ścieków „Cieszacin Wielki Szkoła” 
skręcamy w boczną drogę polną w prawo. Zaraz za pompownią mijamy po prawej 
transformator wysokiego napięcia Cieszacin W-4. 

24. Po ok 700 m od wejścia na tę drogę polną, od naszej drogi odchodzi boczna dróżka w prawo. 
Może ona być bardziej widoczna i mocniej „wyjeżdżona”, gdyż prowadzi do obiektu sieci 
gazowej. My idziemy dalej prosto. 

25. Po 300 m od tego miejsca, czyli po 1 kilometrze od wejścia na drogę polną dochodzimy do 
brzozowego zagajnika z drucianym ogrodzeniem. Przed tym zagajnikiem droga skręca pod 
kątem prostym w prawo. Tutaj opuszczamy drogę i idziemy prosto podmokłą, trawiastą 
ścieżką wzdłuż ogrodzenia zagajnika.  

26. Przy końcu ogrodzenia docieramy do rowu z wodą, który trzeba przejść, aby się dostać do 
drogi. Wychodzimy na wąską drogę utwardzoną, skręcamy w lewo. Jeśli stan wody w rowie 
uniemożliwia przejście, idziemy kawałek w prawo wzdłuż ogrodzenia i dochodzimy do drogi 
szutrowej przez betonowy mostek. 

27. Idziemy tą drogą prosto 550 m, dochodzimy do skrzyżowania ╦. Skręcamy w lewo razem 
z drogą szutrową. 

28. Po 150 m marszu tą drogą, skręcamy w prawo ╠ w wąską dróżkę trawiastą. Po 280 m, nie 
dochodząc do lasu skręcamy po raz kolejny w wąską dróżkę trawiastą w prawo ╠.  

29. Po niecałych 400 m dochodzimy do skrzyżowania dróg polnych ╣ na którym skręcamy 
w szerszą drogę polną w lewo. 

30. Idziemy wśród pól przez ok. 1 km. Na ostatnim odcinku pojawia się asfalt. Docieramy do 
skrajnego zabudowania w Woli Roźwienickiej. Na skrzyżowaniu ╬ skręcamy w prawo. 

31. Po 350 dochodzimy do skrzyżowania z drogą, mającą pierwszeństwo przejazdu. Po prawej 
stronie duży, drewniany krzyż z płaskorzeźbioną figurą Chrystusa. 

32. Stacja IV [12,2 km] - Krzyż Wola Roźwienicka 

33. Na skrzyżowaniu idziemy prosto. Wkrótce tablica kończąca miejscowość Wola Roźwienicka. 

34. Po 650 m od krzyża przechodzimy przez most na rzeczce Mleczka Wschodnia. Tutaj 
opuszczamy powiat jarosławski i wchodzimy do miejscowości Pełnatycze w powiecie 
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przeworskim. Na początku wsi, po lewej Akwen Wędkarski „Starorzecze Mleczki”. W pobliżu 
drogi wiata ze stolikiem i ławkami. 

35. [13,4 km] Skrzyżowanie ╦, przed nim znak STOP. Skręcam w prawo, idziemy chodnikiem po 
prawej stronie drogi.  

36. Po niecałych 200 m, na skrzyżowaniu ╬ przy tablicy „BaMal” skręcamy w boczną drogę 
w lewo. Gdy już skręcimy w lewo, przy skrzyżowaniu po prawej stronie żelazny krzyż 
z żeliwną figurą Chrystusa. 

37. Idziemy prosto 700 m, na skrzyżowaniu ╣przed pompownią ścieków nr 8 w Pełnatyczach 
skręcamy w boczną drogę szutrową w lewo. Droga prowadzi dnem niewielkiej dolinki. W obie 
strony odchodzi wiele bocznych dróg szutrowym, my idziemy ciągle prosto, aż po niecałych 
2 km dojdziemy do lasu. 

38. Na skraju  lasku jest skrzyżowanie ╬. W lewo i w prawo odchodzą wyraźne drogi gruntowe, 
prosto ledwie widoczna droga gruntowa. Tu skręcimy w prawo. 

39. Stacja V [16 km] – Pod lasem 

40. Droga prowadzi przy krawędzi lasu, las mamy cały czas po lewej stronie. Idziemy wzdłuż lasu 
przez 1100 m. Dochodzimy do skrzyżowania ╦ z kolejną drogą gruntową. Tu skręcamy w 
lewo. Początkowo las mamy tylko po lewej stronie a po kilkudziesięciu metrach po obu 
stronach drogi. 

41. Przez las idziemy ok. 600 m, potem droga prowadzi wśród pól, raz pod górę, raz z góry. Na 
krawędzi lasu kończy się powiat przeworski, wracamy do powiatu jarosławskiego, wchodzimy 
na teren wsi Czudowice w gminie Roźwienica. Po 700 m zaczyna się asfalt. Dochodzimy do 
wsi Czudowice. 

42. Skrzyżowanie ╬ (w lewo do Cząstkowic, w prawo do Rozborza Długiego). Przed 
skrzyżowaniem po prawej stronie duży, drewniany krzyż z pomalowaną na biało figurą 
Chrystusa. 

43. Stacja VI [19,5 km] – Krzyż Czudowice  

44. Przecinamy drogę główną i idziemy prosto wąską dróżką asfaltową. Przechodzimy przez 
mostek na potoku Jodłówka, potem mijamy po prawej boisko do piłki nożnej, idziemy pod 
górę.  

45. Po 800 m dochodzimy do skrzyżowania ╦, na którym wraz z asfaltową dróżką skręcamy 
w lewo. Zaczynają się pierwsze zabudowania wsi Hawłowice. Po 600 m marszu spotykamy po 
lewej stronie wysoki, drewniany krzyż 

46. Idziemy dalej prosto. Mijamy po lewej dwór w Hawłowicach i po 600 m dochodzimy do 
skrzyżowania  ╦, na którym skręcamy w lewo - jak wskazuje znak - na Pruchnik.  

47. Idziemy droga asfaltową przez wieś Hawłowice. Po 400 m od skrzyżowania mijamy po prawej 
drewniany kościół (dawna XVII w. cerkiew pw. Wniebowstąpienia Pańskiego) a po kolejnych 
300 m dochodzimy do murowanego kościoła pw. Przemienienia Pańskiego, należącego do 
parafii w Pruchniku. 

48. Stacja VII [22,2 km] –Kościół w Hawłowicach 

49. Idziemy dalej prosto. Po 600 m mijamy po lewej stronie nieczynny cmentarz a 200 m dalej, na 
wierzchołku wzniesienia przechodzimy obok dużego, drewnianego krzyża, stojącego pod 
wykrzywionym modrzewiem (po prawej). W tym miejscu wchodzimy na teren miasta 
Pruchnika. 
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50. Niecałe pół kilometra dalej dochodzimy do skrzyżowania ╬. Główna droga w prawo, do 
Pruchnika nosi nazwę Grunwaldzka . My przecinamy skrzyżowanie i idziemy prosto ulicą 
Zamkową.  

51. Wąska droga asfaltowa schodzi w dół. Po kilometrze dochodzimy do zabudowań dawnego 
folwarku (po prawej) a nawierzchnia drogi wyłożona jest kostką kamienną. Po niecałych 
200 m marszu kostką, za zakrętem w prawo spotykamy po lewej stronie zabytkową, murowaną 
kapliczkę z 1903 r. Kilkadziesiąt metrów dalej, w głębi znajdują się ruiny XVI w. zamku 
Pieniążków w Węgierce, z zachowaną basztą. 

52. Stacja VIII [24,8 km] – Kapliczka przy Zamku 

53. Idziemy dalej, po 130 m dochodzimy do skrzyżowania ╬ z ruchliwą drogą 880 Jarosław – 
Pruchnik. Przecinamy tę drogę i idziemy prosto ulicą Węgierską. 

54. Po 300 m przechodzimy przez most na rzeczce Mleczka Wschodnia. W tym miejscu 
opuszczamy Pruchnik, wchodząc do wsi Węgierka i po 50 m dochodzimy do rozwidlenia 
z wysepką pośrodku. Główna droga 881 skręca tu w lewo, my idziemy lekko w prawo, za 
drogowskazem Wola Węgierska. 

55. Idziemy prosto, po lewej stronie, na wzniesieniu może być widoczny oświetlony maszt 
telekomunikacyjny, w pobliżu którego będziemy wkrótce przechodzić. 

56. Po 1,7 km dochodzimy do kościoła parafialnego pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela 
w Węgierce, po prawej stronie. 

57. Stacja IX [27,1 km] – Kościół w Węgierce 

58. Po ok. 350 m mijamy szkołę podstawowa po prawej a po 700 m od kościoła budynek 
przychodni lekarskiej, biblioteki i straży pożarnej z kapliczką św. Floriana po lewej. Po 
kolejnych 300 m przechodzimy obok boiska sportowego po lewej. 

59. Po 450 m od końca boiska, za domem nr 122 skręcamy w wąska drogę szutrową w lewo. 
Numer domu umieszczony jest na dużym kamieniu, ustawionym obok bramki wejściowej. 

60. Przechodzimy obok ostatniego gospodarstwa po prawej i wkrótce wchodzimy do lasu. Droga 
pnie się cały czas w górę. Po 700 m od zejścia z asfaltu droga na małym odcinku jest szersza, 
tutaj na rozwidleniu idziemy lekko w prawo. Potem na odcinku kilkudziesięciu metrów 
przechodzimy nad brzegiem głębokiego jaru potoku po prawej. 

61. Po 400 m wychodzimy z lasu i po 100 m przechodzimy obok ambony myśliwskiej po lewej. 

62. Za amboną idziemy jeszcze 120 m pod górę, potem skręcamy w trawiastą drogę w prawo 
(droga na wprost kończy się ślepo po 30 m). Od tego skrętu przez kilka minut idziemy lekko 
w dół i prawie w kierunku Węgierki, z której przeszliśmy, ale nie ma na to rady, z drogą się nie 
dyskutuje. 

63. Po 200 m skręcamy w lewo i po kolejnych 100 m dochodzimy do szerokiej drogi gruntowej, 
którą idziemy również w lewo.  I to już jest nasz prawidłowy kierunek, odtąd – nigdzie nie 
skręcając – dojdziemy do sanktuarium w Tuligłowach. Po lewej może być widoczny 
oświetlony maszt telekomunikacyjny. 

64. Po 400 m mijamy po lewej duży drewniany krzyż z napisem „Jezu ufam Tobie”, zaraz za nim 
rozpoczyna się zabudowa wsi Tuligłowy. Idziemy dalej prosto, 250 m od krzyża dochodzimy do 
skrzyżowania, na którym idziemy prosto, w dół. 

65. Ok. 200 m poniżej skrzyżowania mijamy po lewej stronie słupek Drogi św. Jakuba, informujący, 
że do Santiago de Compostella jest stąd 4013 km. Obok kapliczka św. Jakuba. 
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66. Po 850 m od kapliczki dochodzimy do Sanktuarium Niepokalanej Matki Dobrej Nadziei 
w Tuligłowach. Przez furtkę w ogrodzeniu wchodzimy w prawo na teren przykościelny, 
przechodzimy obok kościoła, mijając go po lewej stronie. Wejście do świątyni jest z drugiej 
strony, od pd.-wschodu. 

67. Stacja X [32 km] Sanktuarium Tuligłowy 

68. Wychodzimy przez bramkę w ogrodzeniu od strony wejścia głównego, schodzimy po 
schodach  na parking i drogę asfaltową. Po drugiej stronie drogi Szkoła Podstawowa. Idziemy 
w lewo. 

69. Po 250 m skrzyżowanie ╬, przed sklepem „Euro sklep” skręcamy w prawo i po przejściu 70 m 
skręcamy w pierwszą drogę w lewo. Droga pnie się w górę, po 150 m skręca w prawo a po 
kolejnych 100 m dochodzi do skrzyżowania z trójkątną wysepką pośrodku.  Tutaj skręcamy 
w lewo. 

70. Po 250 m dochodzimy do dawnych okopów, w których mieszkańcy chronili się podczas 
najazdów tatarskich (tablica informacyjna po lewej). Po prawej ostatni budynek w Tuligłowach 
i staw.  

71. Idziemy dalej drogą asfaltową i po 2 km dochodzimy do zabudowań miejscowości Rokietnica 
i skrzyżowania ╦, na którym skręcamy w lewo. 

72. Po 700 m dochodzimy do ruchliwej drogi nr 881, po lewej stronie kapliczka św. Jana 
Nepomucena z 1743 r. 

73. Stacja XI [35,6 km] – Św. Jan Nepomucen 

74. Przecinamy drogę 881, idziemy prosto. Po przejściu 1 km, na skrzyżowaniu ╠ za murowanym 
domem nr 328 po prawej stronie skręcamy w prawo. Idziemy wąska droga asfaltową, 
spotykamy na niej znaki żółtego szlaku turystycznego.  

75. Po niecałych 300 m droga przechodzi na druga stronę potoku Łęg Rokietnicki. Za mostkiem 
skręcamy w lewo. Idziemy wąska droga asfaltową 1,3 km. 

76. Dochodzimy do skrzyżowania ╦ Rokietnica – Jarosław, skręcamy w lewo. Po 50 m przy 
niewielkim skrzyżowaniu po lewej żeliwny krzyż, ufundowany w 1889 r. przez mieszkańców 
Soblówki (to przysiółek Rokietnicy, w którym właśnie jesteśmy). 

77. Stacja XII [38,2 km] – Krzyż Soblówka 

78. Skręcamy w lewo, w wąską, asfaltową dróżkę. Po 0,5 km na rozwidleniu idziemy lekko 
w lewo. 

79. Po 150 m kończą się zabudowania i kończy się asfalt. Za ostatnim gospodarstwem po lewej, za 
betonowym ogrodzeniem skręcamy w lewo w polną drogę. Po 250 m droga skręca w prawo 
a my wraz z nią. 

80. Droga prowadzi wśród pól, kilka razy łagodnie zakręca, kilka razy wznosi się i opada. Po  
niecałych 1,5 km dochodzimy do pierwszych domów wsi Boratyn i do lokalnej drogi 
asfaltowej. 

81. Na skrzyżowaniu ╦ skręcamy w lewo. Po 400 m dochodzimy do kościoła parafialnego pw. 
Św. Marcina w Boratynie. 

82. Stacja XIII [40,8 km] – Kościół w Boratynie 

83. Idziemy dalej prosto. Po 500 m mijamy murowaną kapliczkę M.B. z 1936 r. po prawej. Po 
300 m od kapliczki, przy domu nr 241 po lewej, na skrzyżowaniu ╬ skręcamy w prawo, razem 
z żółtym szlakiem. 
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84. Po 130 m dochodzimy do szerszej drogi asfaltowej ╦, skręcamy w lewo. Po kolejnych 130 m 
dochodzimy do ruchliwej drogi asfaltowej Jarosław – Rokietnica ╦, skręcamy w prawo. 

85. Idziemy pod górę 150 m, mając po lewej ogrodzenie zespołu parkowo-pałacowego 
w Boratynie. W miejscu, gdzie główna droga skręca w prawo, my skręcamy w lewo, mając 
wciąż po lewej ogrodzenie pałacowe. 

86. Idziemy prosto, nie skręcając w lewo do pałacu ani w prawo, do okolicznych pól. Zbliżamy się 
do autostrady. Tuż przed autostradą nasza droga skręca w lewo i zaraz potem w prawo, 
przechodząc wiaduktem pod autostradą.  

87. Za wiaduktem wraz z drogą skręcamy w prawo. Po lewej stronie drogi płynie potok Łęg 
Rokietnicki. Po 90 m od wiaduktu skręcamy w lewo w wąską ścieżkę, która przez wąską 
kładkę dla pieszych przechodzi na drogą stronę potoku.  

88. Tuż za mostkiem ścieżka rozgałęzia się. Idziemy w prawo, za znakami żółtego szlaku 
turystycznego. Ścieżka prowadzi nas do parku dworskiego w Chłopicach, w którym rośnie 
kilka rzadkich gatunków drzew. 

89. Mijamy po lewej stronie budynek dawnego dworu i przez otwartą furtkę w ogrodzeniu 
wychodzimy na drogę. Po prawej jest przystanek autobusowym po drugiej stronie drogi staw. 

90. Skręcamy w lewo, idziemy 80 m. Tutaj droga główna skręca w lewo pod górę a my idziemy 
węższą drogą lekko w prawo. 

91. Po 300 m dochodzimy do skrzyżowania ╦, na którym skręcamy w prawo. Po ok. 150 m 
mijamy po prawej budynek Urzędu Gminy w Chłopicach i dochodzimy do skrzyżowania ╦, na 
którym skręcamy w lewo.  

92. Idziemy prosto drogą asfaltową przez Chłopice. Po 1,5 km dochodzimy do skrzyżowania ╠ 
z trawiastą wysepką, przy którym stoi tablica wskazująca drogę do sanktuarium. Skręcamy 
w prawo, podchodzimy 300 m pod górę. 

93. Stacja XIV [45,3 km] Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Chłopicach 
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