Podkarpacka EDK - Opis Trasy
Do Bazyliki Grobu Pańskiego w Przeworsku

1. Wychodzimy przez bramę Opactwa i idziemy cały czas prosto ulicami:
Benedyktyńska, Zielona,
2. Dochodzimy do Kraszewskiego, skręcamy w lewo i po 50 metrach w prawo w ulicę
Racławicką, którą idziemy do końca.
3. 1,4 km przejście dla pieszych ze światłami uruchamianymi przyciskiem. Przechodzimy
na druga stronę ul. Krakowskiej, skręcamy w lewo, idziemy chodnikiem w kierunku
klasztoru Dominikanów.
4. Po kilkudziesięciu metrach skręcamy w prawo, przechodzimy obok pomnika
Władysława Koby, przed murem klasztoru dochodzimy do ul. Cegielnianej,
5. Po lewej stronie przy murze klasztoru kaplica studzienki;
6. 1,6 km STACJA I – „Przy studzience”.
7. Od Studzienki będziemy się poruszać cały czas wzdłuż drogi Droga św. Jakuba Via
Regia, oznaczona ona jest charakterystycznymi znakami z muszlą i żółtymi
strzałkami.
8. Idziemy dalej ulica Cegielnianą, przez mostek na potoku Miłka do obszernego
skrzyżowania z wysepką pośrodku, tu skręcamy lekko w prawo (tablica:
ul. Pawłosiowska)
9. 2 km Przechodzimy pod wiaduktem kolejowym, 50 m za wiaduktem skręcamy
w pierwszą drogę w prawo (ul. Zbyszka Kopcia)
10. Droga z betonowych płyt prowadzi lekko pod górę, równolegle do nasypu
kolejowego po a po 200 m skręca w lewo za podwójnym, betonowym słupem
energetycznym.
11. 2,6 km Kończy się asfalt, 200 m polnej drogi, potem znów droga utwardzona.
Wkrótce po lewej zrujnowane zabudowania gospodarcze dawnego dworu, przy nich
żelazny krzyż z figura Chrystusa, zamkniętą w skrzynkowej kapliczce.
12. 2,9 km STACJA II - „Pawłosiów – kapliczka przy dworze”,
13. Po ok. 100 m przejście w poprzek asfaltowej ulicy Strzeleckiej, dalej prosto drogą
gruntową w kierunku pd.-zach.
14. Za pierwszym domostwem w prawo odchodzi droga do odległego o ok. 0,5 km
cmentarza w Maleniskach
15. 3,3 km STACJA III - „Pawłosiów – cmentarz Maleniska”.
16. Idziemy dalej prosto, droga pnie się pod górę. Na 5 km mijamy przysiółek Ścieżki
(kilka zabudowań).
17. Dochodzimy do lasu Pawłosiowskiego, po prawej drewniany krzyż w otoczeniu
trzech modrzewi o pniach obrośniętych bluszczem.
18. 5,8 km STACJA IV „Krzyż na Ścieżkach”
19. Przez młody las prosto drogą leśną do autostrady,
20. 6,8 km Przechodzimy przejazdem pod autostradą, wkrótce kończy się asfalt. 50m
dalej droga skra lekko w prawo, mostek nad rowem, droga szutrowa. Drogą polną ze
szpalerem brzóz po prawej stronie idziemy do Cieszacina. Przy skrzyżowaniu z drogą
asfaltową Jarosław-Zarzecze po prawej murowana, biała kaplica.
21. 7,7 km Stacja V - „Kaplica Cieszacin Wielki”
22. Od kaplicy główną drogą w prawo, chodnikiem po lewej stronie drogi
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23. 8,1 km Główna droga do Jarosławia skręca w prawo, my idziemy prosto w wąską,
asfaltową drogę wiejską, mijając po prawej stronie drewniany, bielony dom z
betonowym ogrodzeniem. Schodzimy w dół. Na niewielkim skrzyżowaniu za
mostkiem lekko w lewo.
24. 8,6 km Dochodzimy do szerszej drogi asfaltowej, skręcamy w prawo, jak pokazuje
strzałka na drzewie. Wkrótce po prawej biało-niebieska kapliczka Matki Boskiej
25. 8,8 km STACJA VI Kapliczka „biało-niebieska” w Cieszacinie
26. Idziemy dalej drogą przez Cieszacin Wielki w kierunku pn.-zach.
27. 10 km Kończy się asfalt, teraz przez kilka kilometrów będą drogi gruntowe.
28. 12 km Z lewej dochodzi droga szutrowa, idziemy dalej prosto do Ogrodów,
przysiółka Ożańska. Skrzyżowanie z drogą asfaltową.
29. 11,3 km STACJA VII – „Skrzyżowanie Ożańsk”
30. Przechodzimy w poprzek drogę asfaltową i idziemy prosto drogą polną – jest ona
lekko po prawej w stosunku do drogi którą doszliśmy do skrzyżowania. Na słupie
energetycznym muszla i strzałka wskazująca na tę polną drogę.
31. 12,3 km Dochodzimy do skraju lasu. Po lewej stronie kamienny słup drogi Św.
Jakuba z napisem: „Santiago de Compostela 3979 km”, stojący na granicy powiatu
jarosławskiego i przeworskiego, kilkadziesiąt metrów dalej, po prawej, maszt
telekomunikacyjny.
32. STACJA VIII - „Muszla pod przekaźnikiem”
33. Idziemy dalej prosto, mając las po lewej stronie. Po ok. 0,5 km las się kończy a droga
biegnie pomiędzy polami. Cały czas prosto.
34. 15,0 km STACJA IX – „W szczerym polu”
35. Idziemy dalej prosto, około 1.5 km, dochodzimy do zabudowań, drewniany,
wyglądający na opuszczony dom po prawej stronie drogi.
36. 15,8 km STACJA X – „Opuszczony dom”
37. Idziemy dalej prosto, mijamy kolejne zabudowania, UWAGA, nie skręcić w lewo w
drogę wyglądająca na główną, schodzimy w dół, lekki wąwóz, po 100 m dochodzimy
do szerszej drogi polnej, skręcamy lekko w prawo w stronę Przeworska (powinno być
widać miasto lub jego światła),
38. Idziemy prosto – nie skręcić w odchodzące w lewo drogi polne, dochodzimy do
kolejki wąskotorowej.
39. 17,2 km STACJA XI - „Na torach”
40. Za torami droga lekko w lewo, Idziemy dalej prosto, dochodzimy do zabudowań,
skrzyżowanie w kształcie litery T, skręcamy w prawo, ulica Klonowa, idziemy nią do
końca, skrzyżowanie w kształcie litery T, skręcamy w lewo w ulicę Tatarską idziemy
ulicą Tatarską do końca, chodnik po prawej stronie, skrzyżowanie z ulicą
Gimnazjalną, po lewej stronie mury klasztoru Bernardynów, po prawej kapliczka.
41. STACJA XII – „U Bernardynów”
42. Idziemy dalej prosto, ul. Gimnazjalną, następnie ul. Tadeusza Kościuszki.
Dochodzimy do skrzyżowania (w kształcie litery T) z ulicą Grunwaldzką, po prawej
stronie kierunkowskaz: „Lublin, Kraków, Korczowa” skręcamy w prawo w kierunku
głównego skrzyżowania, przechodzimy przez przejście dla pieszych w lewo i idziemy
główną drogą w kierunku Rzeszowa, dochodzimy do przeworskich słoni.
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43. STACJA XIII – „przy słoniach”
44. Skręcamy w lewo przed słoniami w ulicę Piłsudskiego. Dochodzimy do
skrzyżowania i skręcamy w prawo w kierunki widocznej bramy bazyliki
45. STACJA XIV – „Brama Bazyliki”
46. 19,6 km STACJA XV – „Bazylika Grobu Pańskiego”
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Punkty „SOS”, w które można wygodnie dojechać samochodem, gdyby
ktoś nie mógł kontynuować marszu:
• Most na drodze z Malenisk do Cieszacina Wielkiego nad
autostradą A4 – 7 km
• Cieszacin Wielki – kościół parafialny – 7.5 km
• Ożańsk (dojazd od Wierzbna lub Mirocin) – 11 km
• Przeworsk – Rynek – 19.5 km
W przypadku koniecznej pomocy lub informacji możesz spróbować skontaktować się z
Jarosławskim Opactwem pod nr. tel.

503 698 125
(w dniu EDK: 9/10 Marca 2018 czynny całą noc)
W miarę możliwości postaramy się udzielić niezbędnych informacji do kontynuowania EDK
lub rozwiązania zaistniałego problemu.
Przypominamy jednak ogólnodostępne telefony służb ratowniczych

Policja:
Centrum Powiadamiania Ratunkowego:
Pogotowie:

112,
998,
999

W dniu 10 marca o godzinie 21:30 audycja w RADIO FARA Studio Jarosław „Ave Maria”
6 Edycja P-EDK – 2018 - Relacja
kontakt: tel.: 16 621 65 15 lub jaroslaw@radiofara.pl
Radio Fara Nadaje 98,2 MHz lub 104,5 MHz
lub on-line http://przemyska.pl/radiofara/
Zachęcamy do uczestnictwa!
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