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Opis trasy Jarosław – Jodłówka [46 km] 

do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia 

Przebieg trasy: Jarosław, Pawłosiów, Rudołowice, Czelatyce, Tuligłowy, Łazy Węgierskie, Średnia, 
Helusz, wzgórze Patryja, Jodłówka 

Suma podejść: 948 m 

Trasa piękna, długa i trudna orientacyjnie. Prowadzi przez trzy mezoregiony geograficzne: Dolinę 

Dolnego Sanu, Pogórze Dynowskie i Podgórze Rzeszowskie. Będzie mało dróg asfaltowych, za to 

dużo dróg polnych i leśnych. Możemy napotkać wiele zwierząt, głównie saren i dzików. Tablice 

informacyjne ostrzegają też o bytowaniu niedźwiedzi. 

Znaczną część trasy pójdziemy za znakami zielonego szlaku turystycznego Przemyśl - Bachórz. Na 

końcowym odcinku (za górą Patryja) szlak prowadzi po zagmatwanych dróżkach leśnych, które 

podobne są jedna do drugiej i które nie sposób opisać „z wyglądu”. W opisie wymienione będą tylko 

charakterystyczne miejsca, przez które powinieneś przejść, by dojść do celu. Idąc za znakami szlaku 

przecinamy wiele innych dróg i dróżek, często szerszych i wyraźniejszych od naszej, ale nie  

wchodzimy w nie. W wielu miejscach jest ślisko. Pod nogami możemy mieć trawę, błoto po kostki 

lub po kolana, gałęzie świeżo ściętych drzew. W poprzek mogą leżeć przewrócone drzewa. Mogą 

wystąpić przerwy w oznakowaniu, np. wskutek przesłonięcia znaku przez wyrosłe gałęzie,  zwaleniu 

się drzewa ze znakiem lub ścięcia drzewa podczas wyrębu. Jeśli przez dłuższy czas nie widzisz na 

drzewach znaków, wróć do miejsca, w którym zgubiłeś szlak i poszukaj od nowa. Jeśli wiesz, jak 

daleko i w którą stronę zboczyłeś ze szlaku a potrafisz nawigować wg kompasu lub GPS, możesz 

próbować wrócić na szlak samodzielnie.  

Na odcinku między Tuligłowami a Węgierką będzie kilometrowy odcinek po niewyraźnych, 

błotnistych drogach leśnymi bez oznakowania.  

Przydatne mogą być: kije trekkingowe, mapa i kompas, urządzenia GPS (np. smartfon z aplikacja 

EDK). Nieodzownym wyposażeniem będzie mocna latarka. 

 

1. Wychodzimy przez bramę z Opactwa, schodzimy w dół ul. Benedyktyńską. Skręcamy 

w lewo i  idziemy ul. Lubelską ok. 400 m. Przed domem handlowym „Centrum” skręcamy 

w prawo w wąską ul. Baśki Puzon. Mijamy po prawej Szkołę Muzyczną, dalej prezbiterium 

cerkwi Zaśnięcia NMP oraz mały park na miejscu dawnego cmentarza greckokatolickiego. 

2. Po 250 m dochodzimy do szerszej ulicy Kraszewskiego. Skręcamy w prawo i zaraz po kilku 

metrach skręcamy w lewo w ul. Głowackiego. Idziemy ul. Głowackiego ok. 400 m do jej 
końca. Po lewej spotykamy murowane, wysokie ogrodzenie klasztoru reformatów. Gdy się 

skończy ulica Głowackiego idziemy dalej prosto 70 m wąską uliczką między blaszanymi 

garażami, mając ciągle po lewej ogrodzenie klasztoru. Po dojściu do narożnika muru 
skręcamy w lewo, idziemy chodnikiem tuż przy murze.  

3. Po 200 m dochodzimy do szerokiej i ruchliwej ulicy Jana Pawła II. Na skrzyżowaniu ╦ 

skręcamy w prawo. Idziemy 300 m ulicą Jana Pawła II. Po dojściu do Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego po prawej, przechodzimy przejściem dla pieszych na drugą stronę ulicy  

i skręcamy w lewo w ul. Brzostków. 

4. Schodzimy w dół ul. Brzostków i po 0,5 km dochodzimy do skrzyżowania z wysepką 

pośrodku. Skręcamy w lewo i przechodzimy tunelem pod torami linii kolejowej. Idziemy 850 

m ulicą Pawłosiowską do ronda. 
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5. Za rondem idziemy prosto, wchodzimy do wsi Pawłosiów. Po niecałych 2 km od ronda 
dochodzimy do kościoła pw. Św. Piotra i Pawła parafii Niepokalanego Serca NMP  
w Pawłosiowie. 

6. Stacja I [4,8 km] – Kościół w Pawłosiowie  

7. Idziemy dalej prosto przez Pawłosiów ok. 1,5 km. Dochodzimy do zakrętu drogi w lewo 

oznaczonego biało-czerwonymi strzałkami ostrzegawczymi. Za tymi strzałkami i za domem  

nr 225 po prawej stronie skręcamy w prawo w wąska dróżkę asfaltową. 

8. Po 100 m asfalt się kończy. Dochodzimy do szlabanu zagradzającego wjazd i skręcamy 

w lewo w drogę gruntową, biegnąca wzdłuż krawędzi lasu. Po 200 m na rozwidleniu 

skręcamy w prawo w las.  

9. Po 150 m na skrzyżowaniu dróg leśnych ╬ skręcamy w lewo. Idziemy drogą leśną zarastającą 
krzakami i po 700 m dochodzimy do asfaltowej drogi serwisowej przy autostradzie. Po ok. 
400 m droga serwisowa doprowadza do szerokiej drogi 880 Jarosław – Pruchnik. 

10. Skrzyżowanie ╦, skręcamy w prawo, przechodzimy pod autostradą i po 300 m skręcamy  
w lewo w drogę 1771R do Jankowic. Po 150 m, za drugim domem po prawej (serwis 
samochodowy), skręcamy w prawo w drogę szutrową. Po 550 m dochodzimy do drogi 
asfaltowej i skręcamy w lewo. Mijamy po prawej zaplecze stacji paliw i turbinę wiatrową. 

11. Droga wznosi się pod górę. Dochodzimy do przysiółka Zamyślówka. Tu kończy się asfalt. 
Idziemy dalej prosto, lekko w dół drogą szutrową. Mijamy po prawej małą, murowana 
kapliczkę M.B. pod trzema świerkami. 

12. Droga podchodzi na łagodny garb i znów schodzi w dół. Po prawej stronie, w odległości kliku 
metrów od drogi spotykamy dużą, białą kapliczkę św. Agaty z 1869 r. 

13. Stacja II – Święta Agata 

14. Zaraz za kapliczka dochodzimy do pierwszych zabudowań wsi Rudołowice. Mijamy po lewej 
duże gospodarstwo rolne. Zaczyna się asfalt, droga wznosi się lekko pod górę. Skręcamy  
w stronę kościoła Św. Mikołaja. 

15. Stacja III [12 km] – Kościół w Rudołowicach 

16. Przy bramie w ogrodzeniu skręcamy w prawo, wchodząc na chodnik z kostki. Następnie 

drogą asfaltową dochodzimy do sklepu „Groszek”. Za sklepem skręcamy w główną drogę 

w lewo. Mijamy przystanek. Po 300 m dochodzimy do kapliczki Rogusów-Zygmuntów  (po 

prawej), gdzie na skrzyżowaniu ╣ skręcamy w lewo, w drogę na Czelatyce. 

17. Po ok. 2,5 km dochodzimy do miejscowości Czelatyce i do kapliczki zwieńczonej krzyżem 

pomiędzy dwoma drzewami. Mijamy krzyż  po lewej stronie. Po ok. 50 m dochodzimy do 

skrzyżowania ╦ i skręcamy w prawo. Dochodzimy do ronda i skręcamy w lewo w stronę 

kościoła. Naprzeciwko kościoła kapliczka po lewej stronie. 

18. Stacja IV [15,7 km] – Kościół w Czelatycach 

19. Idziemy pod górkę. Mijamy po prawej stronie cmentarz i kierujemy się cały czas drogą 

asfaltową. Po ok. 1 km dochodzimy do skrzyżowania ╬ . Po prawej stronie, na wzgórzu  stoi 

kapliczka św. Jana. 

20. Stacja V – Święty Jan 

21. Przecinamy skrzyżowanie idąc dalej prosto, kierując się na Tuligłowy. Wchodzimy  

do miejscowości Tuligłowy i idziemy główną drogą. Na łuku idziemy w lewo za drogą 

główną. Dochodzimy do Sanktuarium Niepokalanej Matki Dobrej Nadziei w Tuligłowach. 

Przed sanktuarium skręcamy w prawo i pniemy się w górę w stronę kościoła.  

22. Stacja VI [18,7 km] – Sanktuarium Tuligłowy 
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23. Mijamy świątynię, wychodzimy z terenu przykościelnego przez bramkę w przeciwległej linii 

ogrodzenia, skręcamy w lewo i idziemy drogą asfaltową pod górę pod górę. Po 200 m krzyż 

pomiędzy świerkami „W krzyżu zbawienie”. Po 800 m kapliczka z figurą Św. Jakuba i znak 

szlaku do Santiago de Compostela. 

24. Idziemy dalej prosto. Dochodzimy do skrzyżowania, idziemy prosto po lekkim łuku 

w  prawo, cały czas pod górkę. Na szczycie górki wśród kilku drzew drewniany krzyż 

z napisem „Jezu ufam Tobie”. 

25. Po ok. 200 m kończy się droga asfaltowa (po lewej stronie duża brama z desek). Schodzimy 

na drogę piaszczysto-kamienistą. Mijamy po lewej stronie ambonkę i wchodzimy do lasu. Po 

wejściu do lasu trzymamy się lewej strony drogi (na małym rozdrożu). [Uwaga! Najbliższy 

odcinek jest dość trudny orientacyjnie. Z powodu podmokłego terenu wyjeżdżono tu wiele 

równoległych dróżek, prowadzących na południe. W przypadku zgubienia drogi należy iść ok. 

kilometra na południe, czyli w dotychczasowym kierunku aż do spotkania wyraźnej drogi 

poprzecznej, opisanej dwa punkty niżej] 

26. Mijamy szlaban wprowadzający do lasu. Idziemy prosto. Następnie po lewej stronie mamy 

las, po prawej (za wąskim pasemkiem drzew) pole. Przy dolnym końcu pola wchodzimy do 

lasu.  

27. Na rozwidleniu idziemy w prawo. Idąc przez las mamy po prawej stronie wąwóz. Idziemy 

cały czas prosto, na południe. Jeśli błoto nie pozwala przejść drogą, obchodzimy lasem, 

starając się utrzymywać kierunek na południe. 

28. Po niecałym kilometrze od wejścia do lasu dochodzimy do skrzyżowania ╦ z szeroką, 

również błotnistą drogą leśną i skręcamy w lewo.  Po ok. 250 m dochodzimy do drogi 

asfaltowej, mijamy mały placyk do składowania drewna. 

29. Po ok. 150 m dochodzimy do dużego placu składowania drewna, na którym droga główna 

skręca w prawo i schodzi w dół. 

30. Na placu opuszczamy asfalt (ale wrócimy tu jeszcze) i idziemy 110 m prosto wąską drogą 

leśną. Dochodzimy do murowanej kapliczki domkowej św. Huberta po prawej stronie. 

31. Stacja VII [22,3 km] – Święty Hubert w Tuligłowach 

32. Przy kapliczce zawracamy i idziemy na plac, gdzie skręcamy w lewo, w dół. 

33. Po niecałym kilometrze schodzenia asfaltem mijamy leśny szlaban, potem dochodzimy do 

poprzecznej drogi asfaltowej w dolinie potoku Węgierka. Na skrzyżowaniu ╦ skręcamy 

w prawo. 

34. Po ok. 0,5 km przechodzimy przez most na potoku Węgierka a po 1,2 km od zejścia do doliny 

spotykamy pierwsze zabudowanie po lewej i ogrodzone urządzenia gazownicze (odwadniacz)  

z prawej strony. 

35. Za zabudowaniem, przy odwadniaczu, skręcamy w wąską dróżkę asfaltową w lewo. Idziemy 

nią pod górę i po 400 m spotykamy po lewej duży, na czarno pomalowany krzyż. 

36. Stacja VIII [ 24,8 km] – Przy Czarnym Krzyżu 

37. Idziemy dalej dróżką asfaltową pod górę, miejscami będzie to droga szutrowa. Po ok. 1,5 km 

dochodzimy do skrzyżowania ╦ z szeroka droga asfaltową z Węgierki do Średniej 

i Krzywczy. Skręcamy w lewo. 

38. Idziemy drogą asfaltową przez las, wciąż pod górę. Po niecałym kilometrze wychodzimy na 

grzbiet wzniesienia, na skrzyżowaniu ╣ dochodzi tu z lewej strony droga szutrowa i zielony 

szlak turystyczny z Przemyśla. Na kierunku tej drogi widoczny jest maszt telekomunikacyjny. 
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39. Idziemy dalej prosto, po 200 m (jeszcze przed napisem informującym o miejscowości 

Średnia) skręcamy wraz z zielonym szlakiem do lasu w prawo. Mijamy po prawej wiatę 

turystyczną, w której można zrobić postój, 

40. Idziemy zielonym szlakiem. Przez najbliższe 1,2 km podchodzimy łagodnie pod górę. Po 

prawej mijamy kilka prehistorycznych kurhanów, datowanych na ok. 3 tys. lat p.n.e. 

41. Po 1,2 km od zejścia z asfaltu osiągamy wzniesienie Węgierska Góra 403 m. Po prawej 

stronie plac do składowania drewna. Przy tym placu, na skraju lasu po lewej stronie kolejny 

kurhan prehistoryczny z tablicą informacyjną. 

42. Po 800 m od Węgierskiej Góry droga główna skręca w lewo a szlak prowadzi prosto. Przy 

skrzyżowaniu kapliczka Matki Bożej, przy niej tablica upamiętniająca leśniczego Leszka 

Nowaka oraz kilka ławek.  

43. Stacja IX [29,4 km] – Kapliczka u Leśniczego 

44. Tutaj opuszczamy drogę i idziemy na wprost zielonym szlakiem, który prowadzi tutaj 

ścieżką wzdłuż żółtych słupów gazociągu. 

45. Po niecałym kilometrze szlak skręca w prawo (jest znak sygnalizujący zakręt na drzewie po 

prawej) a po kilkudziesięciu metrach w lewo. Teraz idziemy niezbyt wyraźną droga leśną, 

rozglądając się za oznaczeniami szlaku na drzewach. 

46. Po ok. 800 m dochodzimy znów do gazociągu. Po minięciu 5 żółtych słupków szlak znów 

skręca lekko w prawo w las, opuszczając już na stałe gazociąg. 

47. Po 600 m mijamy murowaną kapliczkę Matki Bożej, ufundowana w poł. XX w. przez 

mieszkańca Helusza Piotra Ciołka, stojącą po lewej stronie w odległości kilkunastu metrów, 

na niewielkim zboczu. Po kolejnych 100 m dochodzimy do zabudowań Helusza i do drogi 

asfaltowej. 

48. Na skrzyżowaniu ╦ skręcamy w lewo, po 0,5 km mijamy po lewej agroturystykę a tuż za nią 

po prawej stronie mamy duży, brzozowy krzyż. 

49. Stacja X [32,5 km] – Przy Brzozowym Krzyżu 

50. Po ok.100 m, tuż za tablicą „Gmina Pruchnik żegna” skręcamy w prawo do lasu w drogę 

gruntową, za znakami zielonego szlaku. 

51. Idziemy drogami leśnymi, mając miejscami po lewej stronie łąki i pola. 

52. Po 2 km docieramy do szerokiej drogi szutrowej, którą idziemy prosto. Po ok. 800 m po 

prawej stronie drogi duży obiekt gazowniczy a po lewej maleńka kapliczka nadrzewna 

obrazkiem od Pierwszej Komunii. 

53. Idziemy cały czas drogą szutrową.  Mijamy domostwo po lewej stronie. Po ok. 700 m 

dochodzimy do asfaltu. Idziemy drogą asfaltową 300 m, mijając po lewej domostwa w 

przysiółku Półanki Skopowskie a za nimi, po prawej małą kapliczkę M.B. z oponami u stóp. 

54. Ok. 200 m za kapliczką wraz ze znakami szlaku skręcamy w prawo, w drogę z płyt 

betonowych w kierunku dwóch masztów telekomunikacyjnych (umownie zwanych dolnym 

i górnym). 

55. Po minięciu ogrodzenia dolnego masztu skręcamy w prawo i przez łąkę podchodzimy do góry 

w takim kierunku, bo pozostawić górny maszt po swojej lewej stronie. 

56. Kilkadziesiąt metrów po minięciu górnego masztu osiągamy wierzchołek wzniesienia Patryja 

o wysokości 438 m n.p.m. z niewielkim punktem triangulacyjnym w otoczeniu kilku drzew. 

Jest to najwyższy punkt na naszej trasie. 
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57. Stacja XI [37,3 km] – Patryja 

58. Na szczycie zmieniamy kierunek marszu o 90 stopni w lewo, schodzimy w dół przez łąkę i po 

50 m wracamy na zielony szlak, który prowadzi tutaj drogą gruntową. Na tej drodze skręcamy 

w prawo. [Uwaga! Odcinek kolejnych 3 km jest trudny orientacyjnie. Rozglądaj się za 

znakami zielonego szlaku, bo poplątanych ścieżek leśnych nie da się opisać.] 

59. Idziemy krawędzią lasu (po lewej) i polany podszczytowej (po prawej). Dalej jest kilka 

mniejszych polan a po kilometrze od szczytu Patryi idziemy przez zwarty teren leśny. Szlak 

prowadzi miejscami po istniejących drogach leśnych, po wąskich ścieżkach lub wśród drzew 

bez żadnej drogi. 

60. Po ok. 2,6 km od Patryi dochodzimy do drogi szutrowej i skręcamy w lewo. Po 400 m marszu 

drogą po lewej stronie spotykamy wiatę ze stołem, ławkami na odpoczynek i posiłek. 

61. Idąc dalej prosto, po kilkudziesięciu metrach dochodzimy do dużego placu składowania 

drewna. Przy nim po prawej, za rowem odwadniającym, kapliczka św. Huberta. 

62. Stacja XII [40,4 km] – Św. Hubert w Nienadowej 

63. Przecinamy plac z lekkim odchyleniem w prawo od kierunku prostopadłego, szukamy znaku 

zielonego szlaku i wchodzimy w drogę leśną. [Uwaga! Odcinek kolejnych 2 km jest trudny 

orientacyjnie. Rozglądaj się za znakami zielonego szlaku.] Po ok. 2 km dochodzimy do 

polany. Na polanie skręcamy w prawo. 

64. Po 350 m dochodzimy do drogi asfaltowej (tutaj opuszczamy zielony szlak) i skręcamy 

w prawo. Po 50 m dochodzimy do głównej drogi Nienadowa – Pruchnik i idziemy w prawo. 

Po kolejnych 50 m dochodzimy do skrzyżowania ╣, na którym skręcamy w lewo. Po prawej 

stronie stoi duży, drewniany krzyż.  

65. Stacja XIII [42,9 km] – Krzyż w Jodłówce 

66. Idziemy dalej półkilometrowym, prostym odcinkiem drogi. Przy leśniczówce ostry zakręt 

w prawo. Potem po 450 m na wzniesieniu skręcamy w lewo w kamienistą drogę, idąc lekko 

w górę. (Odwracając się w tym miejscu, widzimy znak ograniczenia prędkości do 30).  

67. Po 150 m na łuku skręcamy w prawo, droga kamienista przechodzi w drogę polną. 

Dochodzimy do żółtego szlaku.  Kierujemy się w prawo. Po kilkuset metrach droga polna 

zmienia się w drogę kamienistą, my idziemy cały czas prosto. Przy pierwszych 

zabudowaniach z drogi kamienistej schodzimy (przy kratce ściekowej) w lewo w polną 

ścieżkę. Idziemy wzdłuż zielonego płotu z siatki. Po 200 m dochodzimy do Sanktuarium. 

68. Stacja XIV [46 km] - Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Jodłówce 
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