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Opis trasy Jarosław – Lubaczów [42 km] 
do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Lubaczowie 

 

W nawiasach [ ] podano odległości od startu. 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 ╬ idziemy na wprost ulicą Rybacką. 

3. [1,1 km] Skrzyżowanie ╦, przy nim duży, drewniany domu po prawej. Skręcamy w lewo w ulicę 
Zwierzyniecką (brak tablicy z nawą ulicy). Przechodzimy wiaduktem pod obwodnicą Jarosławia. 

4. [1,5 km] Skrzyżowanie ╠, skręcamy w prawo w ulicę Długosza. 

5. [1,9 km] Skrzyżowanie ╬ z ul. Flisacką, idziemy na wprost ulicą Zduńską (brak tablicy z nawą ulicy). 

6. [2,2 km] Skrzyżowanie ╬ z ulicą Nad Sanem, idziemy na wprost uliczką o nawierzchni z trylinki, 
dochodzimy na brzeg Sanu. W pobliżu rzeki uliczka zmienia się w trakt pieszy i po schodkach 
doprowadza do ruchliwej drogi Jarosław – Zamość i stalowego mostu na Sanie. 

7. [2,4 km] Skręcamy w lewo, na most, przechodzimy na drugą stronę Sanu. Tuż za mostem skręcamy 
w prawo i po schodkach schodzimy w dół.  

8. Po zejściu ze schodków idziemy na wprost w ulicę Garbarze (brak tablicy z nawą ulicy), która po 
kilkudziesięciu metrach skręca w lewo. 

9. [3,3 km] Kończy się asfalt, dalej droga gruntowa. Po ok. 100 m, na rozwidleniu lekko w prawo, 
wzdłuż szpaleru wierzb. Po lewej mijamy transformator elektryczny na betonowym słupie. 
Spotykamy trzy rozwidlenia – w prawo odchodzą dróżki do pól. Na wszystkich rozwidleniach 
idziemy prosto lub lekko w lewo.  

10. [3,6 km] Mijamy lewej stronie gospodarstwo, tuż za nim odcinek drogi może być zaorany. Idziemy 
skrajem pola, mając po lewej zniszczone, druciane ogrodzenie oraz pas drzew i krzaków. Po 
kilkudziesięciu metrach skręcamy w lewo, w widoczną znów drogę. 

11. Mijamy lewej stronie gospodarstwo,  

12. [4,2 km] Dochodzimy do zadrzewionego terenu ogrodzonego siatką. Przy narożniku siatki skręcamy 
w prawo. Po 400 m mijamy gospodarstwo po lewej, dalej droga jest utwardzona tłuczniem. 

13. [5,0 km] Na drodze pojawia się asfalt. Potem po prawej boisko sportowe, dalej rozpoczyna się 
zabudowa wsi Sobiecin.  

14. Na wszystkich skrzyżowaniach z lokalnymi dróżkami Sobiecina idziemy główną drogą. Ostanie z 
lokalnych skrzyżowań jest przy Delikatesach. Kawałek dalej po prawej dwukondygnacyjna, 
murowana kapliczka. W górnej kondygnacji Dzieciątko Jezus z kulą ziemska w ręku, w dolnej Matka 
Boża.  

15. [5,6 km] Stacja I – Kapliczka piętrowa 
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16. Przy kapliczce droga lokalna skręca w prawo, a my idziemy w kierunku wskazywanym przez front 
kapliczki, przechodzimy przez trawnik do przystanku autobusowego i szerokiej drogi Jarosław – 
Łazy. Idziemy tą drogą w prawo, na wschód. Od kapliczki do tej drogi nie ma przejazdu dla 
samochodów, jest tylko przejście piesze. 

17. [6,5 km] Cmentarz w Surochowie po lewej. 100 m dalej po lewej dwukondygnacyjna kapliczka 
murowana. Na parterze Matka Boska, na piętrze Chrystus Frasobliwy. 

18.  [6,9 km] Skrzyżowanie ╣, skręcamy lekko w lewo. Idziemy przez Surochów, po obu stronach drogi 
gęsta zabudowa. Po ok. kilometrze po prawej kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła (dawna 
cerkiew gr.-kat. pw. św. Paraskewii). 

19. [7,9 km] Stacja II Kościół w Surochowie 

20. Idziemy dalej asfaltową drogą przez Surochów. Po ok. 400 m po prawej przystanek autobusowy, 
nasza droga skręca lekko w prawo.  

21. [9,0 km] Po lewej, na posesji za ogrodzeniem kamienny krzyż z 1907 r. Po kilkuset metrach ostatnie 
zabudowania Surochowa, kończy się asfalt. 

22. [10,0 km] Skrzyżowanie ╬ dróg polnych, idziemy na wprost. Droga biegnie wśród pól, skręca w 
prawo, potem w lewo. 

23. [11,8 km] Skrzyżowanie ╦, dochodzimy do drogi asfaltowej w miejscowości Makowisko, skręcamy 
w prawo.  

24. Po przejściu ok. pół kilometra mijamy po lewej dwukondygnacyjną, murowaną kapliczkę; na dole św. 
Jan Paweł II, u góry M.B. Częstochowska. Idziemy przez Makowisko, po przejściu ok. kilometra po 
prawej kościół pw. Trójcy Przenajświętszej (dawna cerkiew pw. Opieki Najświętszej Maryi Panny). 

25.  [13,3 km] Stacja III Kościół w Makowisku 

26. Po minięciu kościoła dalej prosto, Wkrótce koniec miejscowości, po lewej cmentarz. 

27. [14,5 km] Niestrzeżony przejazd kolejowy na linii Jarosław – Horyniec 

28. [16,0 km] Rozpoczyna się wieś Bobrówka, po prawej cmentarz. po ok. 300 m po prawej kaplica pw. 
Wniebowstąpienia Pańskiego, przy niej drewniana dzwonnica z dawnej cerkwi gr.-kat. pw. 
Przemienienia Pańskiego. 

29. [16,3 km] Stacja IV Przy dzwonnicy 

30. Tuż za kaplicą skrzyżowanie ╣, idziemy na wprost, na drogowskazie: Laszki. 

31. Mijamy przystanek i sklep po lewej, tuż przed transformatorem energetycznym skręcamy lekko w 
lewo, w węższą, boczna drogę. 

32. [16,7 km] po lewej smukła, biało-niebieska kapliczka Matki Boskiej. Wkrótce kończą się 
zabudowania Bobrówki a droga zmienia się z asfaltowej w szutrową, potem w gruntową. 

33. Po przejściu kilometra skrzyżowanie ╣ polnych dróg. Przy skrzyżowaniu po lewej duży, drewniany 
krzyż pod dwoma dużymi lipami Na lewym drzewie maleńka kapliczka z wizerunkiem M.B. 
Gidelskiej. 

34. [17,6 km] Stacja V Krzyż pod dwiema lipami 

35. Idziemy prosto. Po kolejnym kilometrze rozpoczynają się młodniki i zagajniki. Droga wznosi się 
nieco, podchodząc na niewielkie wzniesienie. 

36. [20,2 km] Osiągamy grzbiet wzniesienia. Po lewej dwa krzyże. Bliżej drogi żelazny, w głębi, za nim 
zrujnowany krzyż betonowy z fragmentem żeliwnej figury Chrystusa.  
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37. Po przejściu kilometra skrzyżowanie ╦, dochodzimy do drogi asfaltowej, skręcamy w lewo. Tuż za 
skrzyżowaniem po prawej duży, biały krzyż pańszczyźniany z 1848 r. 

38. [21.2 km] Stacja VI Krzyż pańszczyźniany 

39. Idziemy dalej drogą asfaltową, mijamy skrzyżowanie do Woli Ryszkowej, szkołę, remizę OSP. 
Kończą się zabudowania Korzenicy.  

40. [21,5 km] W prawo odchodzi droga do Miękisza Nowego. Przy skrzyżowaniu drewniana kapliczka 
domkowa M.B. Idziemy prosto. Po niecałym kilometrze po lewej cmentarz wojenny z I wojny 
światowej. 

41. [23,3 km] Nieliczne zabudowania. W prawo odchodzi droga do osiedla Bukowina, potem droga w 
lewo do stawów rybnych i leśniczówki. 

42. Po przejściu ok. 700 m po lewej duża, murowana kapliczka Matki Boskiej, ogrodzona drewnianym 
płotkiem. Wewnątrz ogrodzenia ławki.  

43. [24,0 km] Stacja VII Kapliczka z ławkami 

44. Dalej wiele kilometrów idziemy przez las. Po przejściu nieco ponad 3 km, po lewej stronie, na 
krawędzi lasu murowana kapliczka M.B. 

45. [27,2 km] StacjaVIII – Matka Boska pod Lasem 

46. [28,4 km] Skrzyżowanie z drogowskazem Lubaczów 13 km. Przy skrzyżowaniu, po lewej żelazny 
krzyż. Idziemy w lewo, Przechodzimy przez most na Lubaczówce. Za mostem tablica „Strefa 
Nadgraniczna”. Wchodzimy do wsi Nowa Grobla. 

47. [29,4 km] Skrzyżowanie ╣, w lewo do Oleszyc, my idziemy prosto. Po ok. 550 m od skrzyżowania 
po lewej biały, kamienny krzyż bruśnieński, obok którego sterczą dwa pieńki po rosnących tu kiedyś 
drzewach. 

48. [30,0 km] Stacja IX – Krzyż Bruśnieński 

49. Po 300 m po lewej duży, drewniany krzyż z żeliwna figurą Chrystusa. Koniec zabudowań, znów 
wchodzimy w las. Przy tej drodze spotkamy w lesie wiele drewnianych krzyży, nie wszystkie można 
odnaleźć w nocy. Przy którymś z nich kolejna stacja naszej drogi krzyżowej. 

50. Spróbujmy odnaleźć po prawej duży, drewniany krzyż z 1936 r, odnowiony w 2006. 

51. [32,6 km] Stacja X – Przy Leśnym Krzyżu 

52. Po przejściu niespełna 2 km po lewej samotne gospodarstwo. Tuż za nim po prawej drewniany krzyż i 
drewniana kapliczka z ludowym obrazem Chrystusa Ukrzyżowanego, nazywana „koło Scrittera”. 

53. [34,6 km] Stacja XI – Kapliczka koło Schrittera 

54. [36,3 km] Znaki ostrzegające o skrzyżowaniu i niebezpiecznym zakręcie w prawo. Kawałek dalej ten 
zakręt - główna droga skręca tu w prawo. Tutaj opuszczamy asfalt i idziemy leśną drogą w lekko w 
lewo. 

55. Po 100 m po prawej zatoczka postojowa i leśne tablice informacyjne. Po ok. 500 m przy ostrym 
zakręcie drogi w lewo, po lewej, wewnątrz łuku drogi, na skraju lasu wysoki, drewniany krzyż. 

56. [36,8 km] Stacja XII – Krzyż na Końcu Lasu 

57. Obok krzyża po lewej główna droga leśna skręca w lewo. My idziemy na wprost drogą gruntową. Po 
ok. 1,3 km pierwsze domy wsi Opaka, zaczyna się asfalt. 

58. [38,3 km] Skrzyżowanie ╬ asfaltowych dróg lokalnych, skręcamy w prawo. Po ok. 400 m po lewej 
cmentarz, dzwonnica i miejsce po spalonej cerkwi. 
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59. [38,7 km] Stacja XIII Dzwonnica w Opace 

60. Idziemy dalej ok. 120 m, na skrzyżowaniu ╬ skręcamy w lewo, w kierunku Lubaczowa. Po ok. 300 m 
wchodzimy do wsi Dąbków, po kolejnych 300 m po prawej kościół pw. Serca Jezusa. 

61. [40,9 km] Wchodzimy na teren miasta Lubaczowa. Przechodzimy na wprost przez Rondo Kazimierza 
Górskiego. 

62. Idziemy ulicą Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Po ok. kilometrze po lewej cerkiew św. Mikołaja. 
Zaraz za cerkwią skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną i przejściem dla pieszych. 

63. Na skrzyżowaniu skręcamy w lewo, idziemy lekko w górę ulicą 3-Maja wzdłuż muru otaczającego 
kościół. Za narożnikiem muru skręcam w prawo i po schodach wchodzimy na plac przykościelny. 

64. [42,5 km] Stacja XIV - Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Lubaczowie. 

 
 

 

Miejsca, do których można wygodnie dojechać samochodem, gdyby ktoś nie mógł 
kontynuować marszu: 

• Przystanek autobusowy obok kapliczki w Sobiecinie przy drodze Jarosław – 
Surochów 5,6 km 
• Kościół w Makowisku przy drodze Jarosław – Koniaczów – Bobrówka 13,3 km 
• Korzenica, skrzyżowanie z drogą do Woli Ryszkowej 21,3 km 
• Nowa Grobla, skrzyżowanie z drogą do Oleszyc 29,4 km 
• Ruda Szczutkowska, parking leśny przy zakręcie 36,4 km 
• Opaka, skrzyżowanie przy drodze Korczowa – Lubaczów 38,8 km 
 

 
Ostatnia weryfikacja: 2018-03 


