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Opis trasy Jarosław przez Chłopice 
okrężna [34 km] 

Uwaga: Symbole skrzyżowań rysowane są tak, jakbyśmy dochodzili do nich od dołu kartki. Na 
przykład na takim skrzyżowaniu: ╦ dochodzimy do drogi poprzecznej i możemy skręcić w lewo lub 
w prawo. Na takim skrzyżowaniu: ╣od naszej drogi odchodzi przecznica w lewo, a tutaj ╠ 
przecznica w prawo. Określenie „idziemy prosto” bez dodatkowego objaśnienia oznacza 
kontynuowanie marszu po dotychczasowej drodze, nawet wtedy, kiedy ta droga jest kręta. 
 

1. Wychodzimy z Opactwa, tuż za bramą skręcamy w lewo, idziemy u podnóża muru. Przy 
narożnej baszcie skręcamy w lewo i wąską ścieżką schodzimy w dół do ulicy Panieńskiej, którą 
idziemy w lewo. 

2. Po 400 m na skrzyżowaniu ╬ skręcamy w prawo w ulicę Podzamcze, którą idziemy ok. 800 m 
do jej końca, do skrzyżowania ╬ z ruchliwą ulicą Tarnowskiego. 

3. Przecinamy ulicę Tarnowskiego i idziemy prosto 0,5 km ulicą Na Blichu, dochodząc do 
obwodnicy. Nie wchodząc pod wiadukt skręcamy w prawo w ulice Słoneczną. 
Uwaga! Uczestnicy innych tras EDK wchodzą tu pod wiadukt – nie idziemy za nimi! 

4. Mijamy po lewej ogródki działkowe i dochodzimy do muru klasztoru sióstr Niepokalanek. Tutaj 
droga asfaltowa skręca w prawo i my razem z drogą. Po ok. 200 m na skrzyżowaniu z lustrem 
skręcamy ostro w lewo w asfaltową uliczkę Przyklasztorną, która pnie się pod górę. 

5. Przejezdna część ulicy kończy się ślepo przed murem klasztoru, skręcamy w prawo, w chodnik 
dla pieszych. Po kilkudziesięciu metrach chodnik jest szerszy, jest to nadal ulica Przyklasztorna. 
Mijamy po lewej ogród klasztorny za drucianym ogrodzeniem. 

6. Chodnik skręca w lewo, mijamy po lewej boisko sportowe, idziemy wzdłuż muru. Gdy kończy 
się mur, na skrzyżowaniu ╦ skręcamy w lewo w ulicę Głęboką. Mijamy po prawej zabudowania 
jednostki wojskowej. 

7. Po 150 m dochodzimy do parkingu przed wejściem do klasztoru. Po lewej widać klasztor 
i kaplicę. 

8. [3 km] Stacja I – Klasztor Niepokalanek 

9. Idziemy dalej prosto, ulica z kostki skręca w prawo. Mijamy po lewej dwa domy na jednej 
posesji, potem kilka blaszanych garaży. Za garażami skręcamy w lewo, w drogę szutrową. 
Droga skręca w prawo i kończy się między domami. 

10. Idziemy dalej prosto wąską ścieżka między ogrodzeniami posesji. Uwaga! Początek ścieżki 
może być zasłonięty przez parkujący to samochód. Ścieżka rozszerza się, idziemy wzdłuż 
różnych starych ogrodzeń po prawej. 

11. Po ok. 200 m od wejścia na ścieżkę dochodzimy do placu utwardzonego betonową trylinką 
i przed ogrodzeniem skręcamy w lewo. Po 50 m dochodzimy do ul. Południowej w pobliżu 
posesji nr 160, leżącej już na terenie wsi Munina. Tutaj skręcamy w prawo, droga nadal jest 
z betonowej trylinki.  

12. Po 150 m dochodzimy do skrzyżowania ╦  na którym skręcamy w lewo, w dół wchodząc na 
teren Muniny. Po 100 m ulica Południowa skręca w prawo. Po 80 m dochodzimy do 
skrzyżowania ╠, na którym skręcamy w prawo, pod górę, w ul. Dziewiarską. 
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13. Idziemy ulicą Dziewiarską, która na jednym ze skrzyżowań zmienia nazwę na Włókienniczą. Po 
400 m dochodzimy do ogrodzenia terenów przedsiębiorstwa wodociągów. Ulica skręca tu 
w prawo a po chwili w lewo. 

14. Na końcu terenu wodociągów, na skrzyżowaniu ╦ skręcamy w prawo w ulice Wodną i po 200 
m dochodzimy do ruchliwej ulicy 3 Maja. Skręcamy w lewo i chodnikiem dochodzimy do 
przejścia dla pieszych. Skręcamy w prawo i po pasach przechodzimy na drugą stronę. 

15. Za przejściem idziemy kilka kroków w lewo i na rondzie skręcamy w prawo. Idziemy ulicą 
Morawską w kierunku nasypu kolejowego. Mijamy po lewej Hutę Szkła a po prawej 
Państwowa Straż Pożarną. Przechodzimy przez wiadukt pod torami kolejowymi. 

16. [5,5 km] Stacja II – Stacja za Torami 

17. Idziemy prosto ok. 0,5 km, tutaj na skrzyżowaniu ╣ skręcamy w drogę boczną w lewo, 
drogowskaz na Morawsko. Idziemy prosto 800 m, na skrzyżowaniu╠ przy tablicy „Kidałowice, 
Las Pamięci” skręcamy w prawo w drogę gruntową. 

18. Po niecałych 300 m skręcamy w wilgotną ścieżkę w lewo i przez drewniany mostek 
przechodzimy nad bagnistym ciekiem wodnym. Idziemy w stronę lasu. Po kilkudziesięciu 
metrach dochodzimy do krzyża i tablicy upamiętniającej miejsce stracenia polskich patriotów 
podczas II wojny światowej. Rozstrzelano tu m.in.: Czesławę Puzon ps. „Baśka”, Zbigniewa 
Kopcia, Władysława Półtoraka, Romana i Jana Prośbów, Marię Ziemińską i innych. Tuż po 
wyzwoleniu Polski ich szczątki ekshumowano i przeniesiono z tego miejsca na Nowy Cmentarz 
w Jarosławiu. 

19. [7 km] Stacja III – Las Kidałowicki 

20. Mijamy upamiętnienie po lewej, idziemy prosto w górę w las. Tutaj spotykamy żółty szlak 
turystyczny PTTK. Idziemy ścieżką, miejscami krętą za znakami szlaku. Po 400 m szlak 
rozgałęzia się (obie gałęzie mają żółty kolor), idziemy jego lewą odnogą. 

21. Przez ok. 1,5 km idziemy dalej za znakami szlaku, uważając, by nie wejść na jedną z wielu 
bocznych dróżek i ścieżek. Za przecinką pod linią wysokiego napięcia, zarośniętą młodą akacją  
szlak skręca w lewo. Wychodzimy z lasu na skraj wsi Morawsko. Idziemy asfaltową drogą 
przez wieś. 

22. Niecałe 300 m po wyjściu z lasu spotykamy po lewej stronie wiejską tablicę ogłoszeń a nieco 
dalej po prawej dom nr 146. Za tym domem jest kuta brama z brukowanym podjazdem na 
posesję. Tuż za tym podjazdem odchodzi w prawo wąska dróżka szutrowa, w którą skręcamy.  

23. Uwaga! Uczestnicy innych tras idą tutaj prosto, uważamy, by nie pójść za nimi! Dróżką, 
w którą skręciliśmy prowadzi też żółty szlak. Po ok. 300 m dochodzimy do drogi asfaltowej 
i żelaznego krzyża pod starymi drzewami po prawej stronie. 

24. [9,7 km] Stacja IV – Krzyż w Morawsku 

25. Przy krzyżu skręcamy w prawo, po chwili asfalt się kończy. Idziemy szeroka drogą szutrową. 
Po kilometrze na rozwidleniu zaczyna się asfalt, idziemy asfaltem, 130 m dalej po lewej krzyż 
pod drzewami. 250 m dalej dochodzimy do pierwszych zabudować wsi Chłopice po prawej. 

26. Wchodzimy w las, idziemy prosto. Po 350 m dochodzimy do małego parkingu przy kościele 
parafialnym Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Chłopicach – Sanktuarium Matki 
Bożej Chłopickiej. Skręcamy w lewo i przez furtkę w ogrodzeniu wchodzimy na teren 
przykościelny. 

27. [11,5 km] Stacja V – Sanktuarium w Chłopicach 
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28. Świątynia zbudowana była pierwotnie jako cerkiew greckokatolicka w 1761 r. W 1788 r. 
z rozporządzenia administracji austriackiej przekazana została parafii rzymskokatolickiej 
z powodu zbyt małej liczby parafian. Po wejściu na teren kościelny skręcamy w prawo i 
obchodzimy kościół wzdłuż bocznej ściany, skręcamy w lewo i drugą furtką wychodzimy za 
ogrodzenie. Po betonowych stopniach schodzimy na główny parking przykościelny. Na skraju 
parkingu po lewej stronie stoi słup Drogi św. Jakuba, informujący, że do Santiago de 
Compostela jest 4000 km. Stąd ok. 200 m schodzimy stromą dróżką asfaltową. 

29. Po dojściu do szerszej drogi asfaltowej na skrzyżowaniu skręcamy w lewo i po 400 m skręcamy 
przy sklepie w pierwszą boczną drogę w prawo.  

30. Droga przechodzi przez mostek na drobnym cieku wodnym, potem jest wyraźny zakręt w lewo. 
Tuż za zakrętem skręcamy w wąską dróżkę asfaltową w prawo. Prostym 250-metrowym 
odcinkiem dróżki dochodzimy do szerokiej drogi asfaltowej z Jarosławia do Rokietnicy. 

31. Na skrzyżowaniu ╦ skręcamy w lewo i po 350 m skręcamy w prawo w drogę do Jankowic. 
Przechodzimy wiaduktem pod autostradą A4, idziemy prosto. 

32. Po 600 m od wiaduktu, za stawem skręcamy w lewo, jak droga główna. Mijamy po lewej 
stronie staw a po prawej boisko, idziemy przez wieś Jankowice. Po ok. 300 m od skrzyżowania 
mijamy po prawej stronie hotel-restaurację, za którym główna droga skręca w prawo. Idziemy 
prosto drogą z płyt betonowych, mijamy po lewej Instytut  Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. 

33. Wkrótce droga z płyt betonowych zmieni się w drogą szutrową. Po 1,2 km od zabudowań 
dochodzimy do drewnianego krzyża, w kępie drzew po lewej stronie. Stoi on na granicy wsi 
Janowice i Rudołowice (oraz na granicy gmin Chłopice / Roźwienica). 

34. [15,5 km] Stacja VI – Krzyż na Granicy 

35. Idziemy dalej prosto drogą wśród pól. Po 750 m na rozwidleniu idziemy prosto, lekko w prawo. 
Wchodzimy do wsi Rudołowice, rozpoczyna się asfalt. Po 250 m od początku asfaltu 
spotykamy po prawej stronie małą kapliczkę Matki Bożej.  

36. [16,7 km] Stacja VII – Matka Boża w Rudołowicach 

37. Idziemy dalej główną drogą wiejską, która wykonuje dwa wydatne zakręty – najpierw w lewo, 
potem w prawo. Po 400 m od kapliczki dochodzimy do skrzyżowania ╬, które przecinamy na 
wprost i wchodzimy na wąską drogę szutrową. Idziemy nią 1 km, dochodząc do drogi 
asfaltowej, gdzie skręcamy w prawo. To już jest miejscowość Roźwienica. Po niecałych 100 m 
po lewej duży, drewniany krzyż. 

38. Idziemy dalej prosto, mijamy po lewej przychodnię lekarską, aptekę i szkołę. Dochodzimy do 
skrzyżowania z ruchliwą drogą Jarosław – Pruchnik, na rondzie skręcamy w prawo. Po 150 m 
spotykamy po prawej stronie wysoki, kamienny krzyż, wykonany w warsztatach kamieniarskich 
w Bruśnie. 

39. [19 km] Stacja VIII – Krzyż Bruśnieński 

40. Idziemy dalej prosto, po 200 m na skrzyżowaniu ╣przed betonowym ogrodzeniem 
przedsiębiorstwa budowlano-transportowego skręcamy w szeroką szutrową drogę w lewo. 

41. Po 700 m dochodzimy do skrzyżowania ╦ z podobną droga szutrową, skręcamy w prawo. Po 
850 m dochodzimy do skraju lasu. Tuż przed lasem skręcamy w lewo w podobną drogę 
szutrową. Tutaj zaczyna się teren wsi Wola Roźwienicka. 

42. Po ok. 0,5 km dochodzimy do kulminacji garbu, gdzie po prawej stronie, pod sosnami, na 
niewielkiej skarpie stoi wysoka, murowana kapliczka Matki Bożej. 

43. [21,3 km] Stacja IX – Matka Boża pod Sosnami 
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44. Teraz schodzimy w dół. Po 800 m po prawej stronie drogi mijamy niewielki, żelazny krzyż. Tuż 
za krzyżem zaczyna się asfalt. Mijamy po lewej pierwsze domostwo Woli Roźwienickiej i zaraz 
za nim skręcamy w prawo, w wąską dróżkę asfaltową. 

45. Wkrótce droga asfaltowa zmienia się w szutrową, potem w drogę gruntową. Po niecałym 
kilometrze od ostatniego domu dochodzimy do trawiastego skrzyżowania ╦ polnych dróg. 

46. Skręcamy w prawo, idziemy drogą po łące 400 m, na skrzyżowaniu polnych dróg ╦ skręcamy 
w lewo i idziemy ok. 300m. Na skrzyżowaniu ╦ z drogą szutrową skręcamy w lewo. 

47. Po ok. 200 m wraz z drogą szutrową skręcamy w prawo (prosto jest tylko dróżka polna). Teraz 
przez ok. poł kilometra po naszej drodze prowadzi granica powiatów jarosławskiego 
i przeworskiego. Po 200 m dochodzimy do mostku na kanale odwadniającym. 

48. [24,3 km] Stacja X – Mostek na granicy 

49. Idziemy dalej ok. 300 m, dochodzimy do lasku po prawej stronie, ogrodzonego siatką drucianą.  

50. Przed laskiem, przy narożniku ogrodzenia skręcamy w prawo i przechodzimy przez rów 
przydrożny (bez mostka). Idziemy  wzdłuż ogrodzenia (siatkę i lasek mamy po lewej stronie). 
Jeśli w rowie jest bardzo dużo wody, można pójść drogą asfaltową ok. 30 m dalej, przejść na 
drugą stronę rowu po płytach betonowych i wrócić do narożnika ogrodzenia. 

51. Po 200 m marszu wzdłuż ogrodzenia dochodzimy do wygodnej drogi gruntowej, którą idziemy 
prosto. Droga doprowadza nas po 1 km do zabudowań Cieszacina Wielkiego. Na skrzyżowaniu   
╦ z drogą asfaltową skręcamy w lewo a po 100 m w boczną drogę w prawo, mijamy po lewej 
boisko sportowe.  

52. Po 150 m skręcamy w asfaltową dróżkę w prawo a po 50 na rozwidleniu skręcamy w lewo, 
wzdłuż ogrodzenia posesji nr 157A, pod górę. Po 350 m nasza droga dochodzi do 
skrzyżowania, przy którym stoi duża, jasna, murowana kapliczka Matki Bożej Szkaplerznej. 
Kilka metrów stąd, po lewej widać szeroką drogę asfaltową z Jarosławia do Zarzecza. 

53. [26,6 km] Stacja XI – Matka Boża Szkaplerzna 

54. Przy kapliczce skręcamy w prawo, w wąską dróżkę asfaltową. Mijamy po prawej ostatnie 
zabudowania Cieszacina Wielkiego a po lewej brzozowy zagajnik. Po lewej zaczyna być 
widoczna autostrada, pod którą po chwili przechodzimy wiaduktem. 

55. Mijamy po prawej stronie MOP Pawłosiów przy autostradzie. W miejscu, gdzie kończy się 
ogrodzenie, idziemy prosto. Po 100 m na rozwidleniu dróg idziemy drogą asfaltową lekko 
w prawo. Dochodzimy do przysiółka Ścieżki, po 500 m od autostrady po lewej drewniany krzyż 
w otoczeniu modrzewi porośniętych pnączami. 

56. Stacja XII [28,4 km] - Krzyż na Ścieżkach 

57. Idziemy drogą szutrową przez pola, raz w górę, raz w dół. Przed nami rozległa panorama 
Jarosławia. Po ok. 3 km dochodzimy do skrzyżowania ╬ z asfaltową ulicą Strzelecką, które 
przecinamy na wprost. Po lewej stronie kilka domów, po prawej mur i zrujnowane zabudowania 
gospodarcze dawnego dworu. Po ok 100 m od skrzyżowania po prawej żelazny krzyż z figurą 
Chrystusa, zamkniętą w skrzynkowej kapliczce. 

58. Stacja XIII [31,3 km] – Krzyż przy Dworze 

59. Za ostatnim domem kończy się asfalt, idziemy dalej jest drogą szutrową, która miejscami 
zmienia się w gruntową (ul. Z. Kopcia). Dochodząc do nasypu kolejowego na skrzyżowaniu ╦ 
skręcamy w prawo, idziemy u podnóża nasypu. 
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60. Po 200 m na skrzyżowaniu ╦ z ul. Pawłosiowską, skręcamy w lewo. Przechodzimy pod 
wiaduktem kolejowym kierując się w stronę klasztoru dominikanów. Po drugiej stronie torów 
na skrzyżowaniu z wysepką pośrodku skręcamy w lewo w ulicę Cegielnianą. 

61. Dochodzimy do podnóża Bazyliki Matki Bożej Bolesnej. Po prawej stronie kaplica zwana 
„Studzienką” a w niej źródło w wodą uznawaną za cudowną. Przy kaplicy schody prowadzące 
do bazyliki i klasztoru. Idziemy tymi schodami w górę,  za murem skręcamy w lewo, 
dochodzimy do wejścia do kościoła. 

62. Stacja XIV [32,7 km] - Matka Boża Bolesna 

63. Idziemy wzdłuż północnej ściany bazyliki (świątynię mamy po prawej) i wychodzimy z terenu 
klasztornego przez bramę główną. Za bramą w lewo pod górę do przejścia dla pieszych na 
ruchliwej ulicy Jana Pawła II. 

64. Po drugiej stronie ulicy wchodzimy na wprost w ul. Kościuszki, mijając po lewej szpital 
psychiatryczny. Po 800 m dochodzimy do ul. Kraszewskiego. 

65. Skrzyżowanie ╦ z ulicą Kraszewskiego, skręcamy w lewo a po ok. 150 m skręcamy w prawo, 
w ulicę Zieloną. Idziemy ulicą Zieloną ok. 200 m. Na skrzyżowaniu ╬ przecinamy ruchliwą 
ulicę Pełkińską i krótką uliczką Benedyktyńską wchodzimy wprost do bramy Opactwa. 

66. [34,3 km] Opactwo, koniec trasy 
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