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Trasa Żółta 

św. Józefa 

Przebieg trasy Kolbuszowa – Werynia – Zembrza – Przewrotne – Widełka – Kłapówka – Werynia - 

Kolbuszowa Kolegiata 

Całkowita długość [km] 37 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… 

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: 
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 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. 

Parafia Wszystkich Świętych w Kolbuszowej 

1. Po wyjściu ze świątyni trasa prowadzi w kierunku dworca PKS (od rynku w lewo) zielonym szlakiem. Po 

dojściu do budynku dworca (po prawej gmach starostwa powiatowego) skręcamy w lewo. Idąc obok marketu 

Biedronki ul. Ruczki dochodzimy do przejścia dla pieszych, skręcamy 

w prawo, przechodząc przez tory kolejowe. Wspinamy się pod górę. Dochodzimy do linii lasu. Tu przy 

kapliczce św. Antoniego I stacja drogi krzyżowej. 

† STACJA I – Kapliczka św. Antoniego (2,1 km) 

2. Dalej prosto zielonym szlakiem do skrzyżowania w Weryni (tu w prawo i cały czas drogą asfaltową). Po 

drodze mijamy szkołę oraz kościół parafialny. Po 200 m krzyż drewniany i II stacja drogi krzyżowej. 

† STACJA II – Drewniany krzyż (4,60 km) 

3. Skręcamy w prawo i idziemy asfaltem aż osiągniemy las. Po drodze mijamy tablicę końcową wsi Werynia. 

Wchodząc w las po 200 m dochodzimy do lekkiego zakrętu w prawo. Przy zakręcie drewniany krzyż i III stacja 

drogi krzyżowej. 

† STACJA III – Drewniany krzyż (6,50 km) 

4. Schodzimy z asfaltowej drogi i idziemy leśną, piaszczystą drogą. Przez cały czas towarzyszą nam znaki 

zielonego szlaku. Po drodze mijamy stary dąb. Dochodzimy do drogi i skręcamy w lewo, by po 100 m skręcić 

w prawo znak Werynia 206,207,208,208A. Idąc drogą po kilkuset metrach mijamy zabudowania leśniczówki, 

a następnie gospodarstwa „Cis”. Idziemy drogą za znakami, gdyż droga co raz to zakręca w prawo lub w 

lewo. 

5. Dochodzimy do skrzyżowania i pomimo braku znaków idziemy cały czas prosto. Dalej idziemy prosto i 

dochodzimy do końca drogi zamkniętej szlabanem. 

6. Tu skręcamy w prawo napotykając znów znaki zielonego szlaku. Po niespełna 50 m skręcamy w lewo. 

Idziemy leśną drogą, by po chwili wejść na drogę asfaltową we wsi Zembrza. 

† STACJA IV – Kapliczka Matki Bożej (11.10 km) 

7. Idziemy dalej drogą asfaltową, odcinek liczy ponad 2 km. Dochodzimy do skrzyżowania i skręcamy w 

prawo w drogę asfaltową. 

8. Dalej prosto około 1 km. Po prawej stronie mijamy gospodarstwo oraz altany ze sceną i idziemy prosto 

przechodząc przez most. Dochodzimy do zakrętu, na którym skręcamy w prawo i dalej idziemy krętą drogą 

asfaltową około 1,5 km.  Po lewej stronie stary żeliwny Krzyż – tu stacja V. 
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† STACJA V – Stary żeliwny krzyż (16,50 km) 

9. Idziemy przez wieś Przewrotne i dochodzimy do skrzyżowania obok remizy. Na skrzyżowaniu idziemy 

prosto za znakami. Po 50 m skręcamy w prawo, by po następnych 200 m skręcić w prawo. Tu przydrożna 

figura – stacja VI. 

† STACJA VI – Przydrożna figura (18,70 km) 

10. Idziemy dalej prosto drogą asfaltową ok. 800 m. Po lewej stronie mijamy dużą kapliczkę z figurkami 

Maryi. Tu stacja VII. 

† STACJA VII – Kapliczka z figurami Maryi (19,5 km) 

11.  Przez ok. 4, 5 km poruszamy się drogą asfaltową. Po prawej stronie mijamy zabudowania.  Idziemy przez 

las drogą asfaltową. Dochodzimy do wsi Widełka. Po lewej stronie mijamy stadion sportowy. Idąc dalej po 

lewej stronie znajduje się żeliwny krzyż ogrodzony płotem. Tu stacja VIII. 

† STACJA VIII– Stary żeliwny krzyż (24 km) 

12. Kierujemy się drogą prosto. Skręcamy na most kierując się w stronę kościoła w Widełce. Przy kościele 

Stacja IX. 

† STACJA IX– Kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski w Widełce (24, 4 km) 

13. Wchodzimy prosto pod górkę za plebanią po prawej stronie widzimy cmentarz ,,Golgota”. Poruszamy się 

prosto drogą asfaltową ok. 1,7 km. Trasa wiedzie nas w lewo i tak idziemy. Po prawej stronie Krzyż. Tu stacja 

X. 

† STACJA X – Krzyż (26, 1 km) 

14. Później droga skręca w prawo podążamy wzdłuż niej cały czas asfaltem do Kłapówki. Dochodzimy do 

przydrożnej kapliczki po prawej stronie. Tutaj Stacja XI. 

† STACJA XI – Przydrożna kapliczka (27, 4 km) 

15. Dochodzimy do skrzyżowania. Kierujemy się drogą prosto. Po drodze mijamy pola i wchodzimy w las 

kierując się do wsi Werynia. Cały czas poruszamy się drogą asfaltową. Po lewej stronie na drzewie kapliczka. 

Tu stacja XII. 

† STACJA XII – Kapliczka na drzewie (30, 5 km) 

16. Idziemy prosto przez  Werynię. Po prawej stronie mijamy kościół parafialny. Za szkołą po lewej stronie 

kapliczka. Tu stacja XIII. 

† STACJA XIII – Kapliczka ( 32 km) 

17. Dalej kierujemy się prosto. Dochodzimy do skrzyżowania, gdzie skręcamy w lewo. Po lewej stronie 

mijamy stadion sportowy a za zakrętem po prawej stronie szkołę. Idziemy przez las. Na końcu lasu przy 

kapliczce św. Antoniego skręcamy w lewo, by po ok. 200 m skręcić w prawo. Idziemy prosto, przechodzimy 

przez przejście podziemne pod torami. Kierujemy się w stronę kolegiaty. Dochodzimy do kościoła p.w. 

Wszystkich Świętych w Kolbuszowej. Przy kościele stacja XIV. 
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† STACJA XIV – Kościół pw. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej 37 km 


