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Trasa Szara 

św. Pawła z Tarsu 

Przebieg trasy Kolbuszowa Kolegiata – Nowa Wieś – Siedlanka – Izdebnik – Świerczów – Kolbuszowa 

Dolna – Kolbuszowa Kolegiata 

Całkowita długość [km] 21 km 

  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

! Miejsca, w których szczególnie należy uważać, aby nie zgubić wyznaczonej trasy, zostały w opisie poprzedzone 

wykrzyknikiem i podkreślone. Prosimy, aby poruszać się na tych odcinkach z dużą uwagą i ostrożnością. 

† Ponadto w przebiegu opisu trasy, wskazane są miejsca, w których należy rozpocząć rozważanie kolejnej stacji 

Drogi Krzyżowej. 

 

Zasady poruszania się na trasie 

Z myślą o bezpiecznym przebyciu trasy KNDK zalecamy, aby: 

1. W czasie Drogi Krzyżowej zgodnie z zaleceniami sanitarnymi pamiętać o obowiązkowym utrzymaniu 
co najmniej 1,5 m odległości między pieszymi. Grupa może liczyć nie więcej niż 5 osób.   

2. Każda osoba miała założone elementy odblaskowe. 
3. Na drogach poruszamy się zgodnie z zasadami ruchu drogowego (idziemy lewą stroną jezdni, jeden 

za drugim). Idący na początku oraz na końcu grupy mają włączone latarki. 
4. Dbamy o bezpieczeństwo własne oraz innych. 
5. Proszę pamiętać, że na trasie Kolbuszowskiej Nocnej Drogi Krzyżowej nie ma zabezpieczenia 

medycznego oraz samochodów towarzyszących. W razie problemów ze zdrowiem lub opadnięcia z 
sił, uczestnicy na własną rękę organizują sobie pomoc. Bardzo prosimy aby tam gdzie to jest możliwe 
poruszać się po chodniku. 

6. Osoby niepełnoletnie, mogą uczestniczyć w Kolbuszowskiej Nocnej Drodze Krzyżowej tylko 
z opiekunem. Przypominamy, że KNDK jest to indywidualne wyjście każdego uczestnika. 

7. Warto zaopatrzyć się w płaszcz przeciwdeszczowy oraz dodatkową parę skarpet. 
8. Każdy uczestnik powinien mieć kamizelkę odblaskową.  
9. Każda osoba zobowiązana jest do zakrycia ust i nosa.  
 

W czasie Kolbuszowskiej Nocnej Drogi Krzyżowej obowiązuje Reguła Milczenia. Obowiązuje ona od momentu 

rozpoczęcia Kolbuszowskiej Nocnej Drogi Krzyżowej – wyruszenie na trasę KNDK. Uszanuj prawo innych 

uczestników do głębszego przeżycia Misterium Drogi Krzyżowej dzięki spotkaniu z Bogiem w ciszy i skupieniu. 

Zwróć uwagę osobom nieprzestrzegającym tą regułę. 

W razie niebezpiecznej sytuacji na trasie… 
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Ze względu na przebieg tras KNDK, często to Ty będziesz jedyną osobą, która będzie mogła pomóc innemu 

uczestnikowi. Dlatego nie wahaj się zareagować, gdy ktoś ma problemy. W szczególności przerwij zasadę 

milczenia, jeśli widzisz, że: 

 ktoś uległ wypadkowi lub nagłemu zachorowaniu, 

 ktoś leży lub siedzi bez ruchu, 

 ktoś ma problemy, np. z chodzeniem lub oddychaniem, 

 ktoś nadaje sygnał ratunkowy. 

Jeżeli napotkasz na którąś z tych sytuacji lub innej, w której ktoś potrzebuje pomocy - weź odpowiedzialność. 

Upewnij się, że jesteś bezpieczny oraz, że nic Ci nie grozi i zacznij udzielać pierwszej pomocy. Jeżeli sytuacja 

przekracza Twoje umiejętności, wezwij pomoc dzwoniąc na numer ratunkowy 112. 

Kolbuszowa – Kolegiata Wszystkich Świętych 
 
1. Po wyjściu ze świątyni kierujemy się w stronę cmentarza. Skręcamy w drogę na lewo w stronę basenu. 
Później idziemy cały czas prosto ul. Wojska Polskiego dochodzimy do Szpitala gdzie skręcamy w lewo i 
dochodzimy do Kapliczki z Krzyżem. Tu Stacja I. 
 
† STACJA I – Kapliczka z Krzyżem przy szpitalu  (1 km) 
 
2. Wychodzimy na główną drogę  ul. Obrońców Pokoju i skręcamy w prawo. Idziemy prosto cały czas 
chodnikiem około 1,5 km. Na przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu do parafii św. Brata Alberta 
przechodzimy przez pasy i idziemy dalej prosto chodnikiem około 1 km. Po prawej stronie widoczna 
Kapliczka z Krzyżem. Tu Stacja II. 
 
† STACJA II – Kapliczka z Krzyżem (3,5 km) 
 
3. Idziemy cały czas prosto ok. 1,5 km drogą asfaltową mijając las , remizę i zabudowania . Po prawej mijamy 
zakład samochodowy obok kapliczka . Tu Stacja III. 
 
† STACJA III – Kapliczka z Jezusem i Maryją  (6 km) 
 
4. Dalej idziemy prosto chodnikiem ok. 1 km. Dochodzimy do Krzyża. Tu Stacja IV. 
 
† STACJA IV – Krzyż (7 km) 
 
5. ! Wchodzimy do lasu drogą leśną nie asfaltową. Idziemy cały czas prosto ok. 500 m. Dochodzimy do drogi 
asfaltowej, skręcając w prawo i idziemy cały czas prosto ok.  2.5 km. Tu droga asfaltowa skręca w prawo ale 
my idziemy prosto w drogę piaszczystą ok. 200 m. nigdzie nie skręcając. Po prawej stronie koniec lasu i 
wisząca kapliczka na drzewie.  
Tu Stacja  V. 
 
† STACJA V –  Kapliczka na drzewie (10 km) 
6. Idziemy prosto drogą piaszczystą ok. 1 km mijając lasy i pola.  Dochodzimy do drogi asfaltowej. Na drzewie 
wisząca kapliczka.  Tu Stacja VI. 
 
† STACJA VI – Kapliczka na drzewie (11 km) 
 
7. Skręcamy w prawo i idziemy drogą asfaltową. Dochodzimy do głównej drogi przy której skręcamy w prawo 
i kierujemy się do przejścia dla pieszych. Przechodzimy przez przejście. Tu widzimy Kapliczkę z  Maryją przy 
niej Stacja VII. 
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† STACJA VII – Kapliczka z figurką Maryi (11,5 km) 
 
8. Przy remizie skręcamy w prawo i idziemy prosto drogą asfaltową ok. 2 km mijając lasy i pola. Tu po prawej 
stronie Kapliczka z Maryją. To miejsce Stacji VIII. 
 
† STACJA VIII – Kapliczka z figurką Maryi (13,5 km) 
 
9. Idziemy cały czas prosto około 1.5 km drogą asfaltową. Przy zakręcie kapliczka z figurką Maryi. Tu Stacja IX. 
 
† STACJA IX – Kapliczka z figurką Maryi (15 km) 
 
10. Droga prowadzi w lewo ale my skręcamy w prawo i idziemy drogą asfaltową przez las do Świerczowa ok. 
2,5 km. Dochodzimy do zabudowań. Tu przy domie po prawej stronie Kapliczka z Maryją. Stacja X. 
 
† STACJA X –  Kapliczka z figurką Maryi (17,5 km) 
 
11. Poruszamy się prosto przechodząc przez stary most i docieramy do głównej drogi. Ponownie kierujemy 
się na lewo, ale tylko niecałe 100 m, po czym skręcamy w prawo. Tej drogi trzymamy się przez kolejne 800 m. 
Po prawej stronie znajduje się kapliczka. To miejsce XI stacji 
 
† STACJA XI – Przydrożna kapliczka (19 km) 
 
12. Dalszy ciąg trasy wiedzie prosto, aż do Parafii św. Brata Alberta, gdzie znajduje się kolejna stacja. 
 
† STACJA XII – Kościół pw. św. Brata Alberta (20 km) 
 
13. Wchodzimy w drogę piaszczystą na wprost parkingu. Po ok. 60 m. skręcamy w prawo i zaraz w lewo gdzie 
wchodzimy w ul. Krzaklewskiego. Po ok. 150 m. po lewej stronie za ogrodzeniem stoi Kapliczka.  
Tu Stacja XIII. 
 
† STACJA XIII – Kapliczka (20, 5 km) 
 
14. Kierujemy się cały czas prosto. Dochodzimy do ul. Jana Pawła II gdzie skręcamy w lewo idziemy do ronda i 
skręcamy w prawo. Kierujemy się w stronę kościoła pw. Wszystkich Świętych. Tu przy kościele Stacja XIV. 
 
† STACJA XIV – Kościół pw. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej (21 km) 
 

 


