
Ekstremalna Droga Krzyżowa Janów Lubelski 

Św. Anny 

 

Przebieg trasy: Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Janowie Lubelskim . 

Borownica, Kopce, Majdan Modliborski, Świnki, Parama, Łysaków Kolonia, Kościół pw. Trójcy 

Przenajświętszej w Zaklikowie 

 

Całkowita długość [km] 31 

Suma podejść [m] 357 

Ostatnia aktualizacja: 03.03.2022 

! 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 EDK zalecamy, aby: 

1. w czasie Drogi Krzyżowej poruszać się w zwartych grupach, liczących nie więcej niż 10 osób, 

2. każda osoba miała założone elementy odblaskowe, 

3. na drogach poruszać się zgodnie z zasadami ruchu drogowego (idziemy lewą stroną jezdni, jeden 

za drugim). Idący na początku oraz na końcu grupy ma zapaloną latarkę (pierwszy - ze światłem 

białym skierowanym do przodu, ostatni - ze światłem czerwonym, skierowanym do tyłu), 

4. podczas czytania rozważań kolejnych stacji Drogi Krzyżowej oraz innych postojów zajmować 

miejsce rozważnie. Pamiętając o bezpieczeństwie własnym oraz by nie utrudniać 

przemieszczanie się innym uczestnikom EDK oraz osobom nie uczestniczącym w EDK,  

5. dbać o bezpieczeństwo własne oraz innych. 

 

W czasie Ekstremalnej Drogi Krzyżowej obowiązuje Reguła Milczenia. Obowiązuje ona od 

momentu rozpoczęcia Ekstremalnej Drogi Krzyżowej – wyruszenie na trasę EDK. Uszanuj prawo 

innych uczestników do głębszego przeżycia Misterium Drogi Krzyżowej dzięki spotkaniu z Bogiem 

w ciszy i skupieniu. Zwróć uwagę osobom nieprzestrzegającym tej reguły. 

W razie niebezpiecznej sytuacji na trasie… 



Ze względu na przebieg tras EDK, 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 potrzebuję 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.  

 

OPIS TRASY 
 

Wychodzimy z sanktuarium MB Janowskiej w Janowie Lubelskim. 

Kierujemy się na prawo i idziemy chodnikiem w kierunku ul. Lubelskiej. 

Idziemy cały czas ul. Lubelską 

Po zakończeniu zabudowań po ok 20 m niebieska kapliczka po prawe stronie 

 

† STACJA I - Niebieska kapliczka (1,4 km) 

1. Idziemy dalej prosto, mijamy dwie stacje benzynowe i fabrykę 

2. Dochodzimy do końca chodnika 

! Należy zachować szczególna ostrożność trasa będzie biegła wzdłuż głównej drogi 

3. Przechodzimy na druga stronę drogi asfaltowej 

4. Skręcamy w prawo 

3. Idziemy ok 600 m, mijamy komis samochodowy ,dochodzimy do skrzyżowania, skręcamy w 

lewo w drogę z ograniczeniem prędkości do 50 km/h 

4. Po ok 30 m skręcamy w prawo, idziemy drogą asfaltową wzdłuż ogrodzenia parkingu 

5. Dochodzimy do wiaduktu, przechodzimy pod wiaduktem dochodzimy do miejscowości 

Borownica 

6.Tuż za wiaduktem skręcamy w prawo, idziemy droga asfaltową 

7 Po ok 200 m po lewej stronie za ogrodzeniem figurka Matki Bożej 

 

† STACJA II - Figura Matki Bożej (3,5 km) 

1. Idziemy dalej prosto droga asfaltową, mijamy budynki po lewej stronie, po prawej mamy drogę 

ekspresową. 



2. Droga zmienia się w drogę szutrową , przechodzimy między drzewami, potem zmienia się w 

wyboistą drogę polną. 

3. Za drzewami droga skręca w lewo, dalej idziemy za drogą 

4. Po przejściu ok 2 km (po drodze jest niewielki las), od figury Matki Bożej skręcamy w lewo przy 

zabudowaniach ( koło budynku z białej cegły)  

5. Po ok 200 m dochodzimy do drogi asfaltowej w miejscowości Kopce, po drugiej stronie drogi 

krzyż metalowy z ogrodzeniem 

 

† STACJA III - Krzyż metalowy (5,6 km) 

1. Skręcamy w lewo, idziemy droga asfaltową 

2. Po ok. 300 m skręcamy w prawo w drogę asfaltową ze znakiem 10 t 

3. Idziemy prosto wąską drogą asfaltową ok 1 km dochodzimy do skrzyżowania 

4. Skręcamy w prawo następnie od razu w lewo w kierunku miejscowości Majdan Modliborski 

5. Idziemy cały czas prosto przez miejscowość Majdan Modliborski 

6. Po ok 1,1km dochodzimy do skrzyżowania w kierunku miejscowości Świnki ( znak Świnki 3 

km)   

7. Na skrzyżowaniu wśród drzew murowana kapliczka 

 

† STACJA IV – Murowana kapliczka (7,8 km) 

1. Skręcamy w lewo w kierunku miejscowości Świnki 

2. Wchodzimy na drogę piaszczysto-żużlową 

3. Idziemy cały czas za główną droga piaskowo-żużlową leśną   

4. Mijamy po lewej stronie niewielki budynek drewniany z drewnianym płotem 

5. Po ok 2,5 km od stacji IV po lewej stronie ukryta między drzewami biała kapliczka 

 

† STACJA V -  Biała kapliczka (10,3 km) 

1. Idziemy dalej prosto wzdłuż głównej drogi leśnej 

2. Po ok 1 km dochodzimy do pomnika w lesie 

 

† STACJA VI – Pomnik upamiętniający poległego w walce z UB/MO/KBW Edward 

Kwiatkowski ps. Sokół, żołnierz zgrupowania AK-DSZ-WIN CC. Mjr. Hieronima 

Dekutowskiego ps. Zapora. (11,3 km) 

1. Skręcamy w prawo na rozwidleniu i idziemy za głowa droga leśną miejscami piaszczystą 

2. Dochodzimy do skrzyżowania z krzyżem po lewej stronie 

3. Skręcamy w prawo w drogę pożarową nr 23 



4. Po ok 1 km w lewo na rozwidleniu 

5. Dochodzimy do skrzyżowania z trzecią z kolei dużą zadaszoną amboną leśną. 

 

† STACJA VII – Przy ambonie (13,5 km) 

1. Skręcamy w lewo ( przy ambonie)  

2. Po ok 300 m dochodzimy do rozwidlenia dróg pożarowych 

3. Skręcamy w prawo w drogę pożarową nr 22 wzdłuż ogrodzenia z siatki 

3. Idziemy za drogą leśną 

4. Dochodzimy do kapliczki na palu 

 

† STACJA VIII – Kapliczka na palu Pieńki 2020 (14,7 km) 

1. Skręcamy w lewo  

2.Mijamy staw po lewej stronie 

3. Po ok 500 m dochodzimy do skrzyżowania z drogą żużlową 

4. Skręcamy w lewo, idziemy droga żużlową 

5. Dochodzimy do skrzyżowania dróg 

 

† STACJA IX Na skrzyżowaniu dróg (16,4 km) 

1. Skręcającym w prawo, idziemy drogą żużlową 

2. Po ok 500 m skręcamy w lewo za droga żużlową 

3. Następnie po ok 200 m idziemy w prawo na rozwidleniu idąc miedzy brzozami 

4. Po ok 100 m skręcamy w lewo idąc nadal drogą żużlową 

5. Przechodzimy przez zielony szlaban idziemy dalej droga żużlową 

6. Wchodzimy na drogę piaszczystą 

7. Dochodzimy do skrzyżowania, na drzewie namalowana niebieska farba opaska, my skręcamy w 

prawo 

8. Dochodzimy do skrzyżowania z droga pożarową nr 28 

9. Skręcamy w lewo, przechodzimy wzdłuż wysokiego drewnianego płotu 

10. Dochodzimy do rozwidlenia, idziemy prosto, następnie w lewo 

11. Po 100 m dochodzimy do skrzyżowania 

 

† STACJA X Na skrzyżowaniu dróg (19,1 km) 

1. Skręcamy w prawo, przechodzimy przez niezalesiony teren 

2. Po ok 200 dochodzimy do skrzyżowania, skręcamy w lewo przechodzimy przez drewniany 

mostek, mijamy ogrodzenie z siatki, idziemy dalej prosto 



3. Dochodzimy do drogi asfaltowej 

4. Skręcamy w prawo, po ok 100 m skręcamy w lewo w pierwsza drogę leśną 

5. Idziemy prosto ok 2 km mijając kilka skrzyżowań, dochodzimy do ogrodzenia z siatki mijamy je 

po lewej stronie a droga skręca w prawo. 

6. Po ok 300 m na skrzyżowaniu skręcamy w lewo 

7. Idziemy prosto drogą żużlową 

8. Po ok 600 m dochodzimy do skrzyżowania dróg leśnych 

 

† STACJA XI  Na skrzyżowaniu dróg (23,1 km) 

1. Skręcamy w prawo wchodzimy na drogę leśną nieutwardzoną 

2. po ok 100 m na skrzyżowaniu dróg leśnych skręcamy w lewo 

3. Idziemy ok 1 km mijając kilka skrzyżowań, dochodzimy do skrzyżowania w kształcie litery T  

4. Skręcamy w lewo w drogę piaszczystą następnie po ok 50 m na skrzyżowaniu z krzyżem 

skręcamy w prawo 

5. Dochodzimy do miejscowości Parama, idziemy prosto przez miejscowość 

6. Mijamy wysoki krzyż, idziemy prosto, dochodzimy do skrzyżowania 

7. Na skrzyżowaniu prosto następnie po ok 10 m na skrzyżowaniu w prawo 

8. Wchodzimy na niebieski szlak turystyczny, którym będziemy szli do Zaklikowa (szlak miejscami 

jest słabo oznakowany) 

9. Idziemy prosto za szlakiem, dochodzimy do miejscowości Łysaków Kolonia 

10.Po prawej stronie pomnik przy remizie 

 

† STACJA XII – Pomnik upamiętniający pomordowanych mieszkańców Łysaków Kolonii na 

Majdanku (26 km) 

1. Idziemy dalej prosto za niebieskim szlakiem 

2. Za zabudowaniami skręcamy w lewo następnie w prawo za szlakiem 

3. Przy slupie energetycznym w lewo za szlakiem 

4. Na skrzyżowaniu w prawo za szlakiem 

5. Mijamy zabudowania idziemy prosto cały czas szlakiem turystycznym po dojściu do niewielkiej 

wioski idziemy dalej prosto( NIE skręcamy w lewo ) 

6. Po ponad  2 km od zabudowań na skrzyżowaniu dróg stacja 

 

† STACJA XIII   -  Na skrzyżowaniu dróg (29,3 km) 

1. Skręcamy w lewo, następnie w prawo za szlakiem niebieskim 

2. Idziemy droga leśna szlakiem turystycznym 



3. Po ok 400 m idziemy w lewo na rozwidleniu za szlakiem 

4. Dochodzimy do drogi asfaltowej 

5. Skręcamy w lewo, wchodzimy do miejscowości Zaklików, idziemy ul. Janowską ok 1 km 

7 Wchodzimy w prawo w ul. 3 Maja następnie w lewo w ul. Kościelną 

 

† STACJA XIV – Kościół pw. Trójcy Przenajświętszej (31,5 km) 

W razie sytuacji wymagających kontaktu z koordynatorami (zagubienie drogi, drobne urazy) lub 

jeśli zaistnieje konieczność udzielenia poważniejszej pomocy medycznej można zadzwonić pod 

numery telefonów:  

 

Piotr Zielonka 502 826 951 

 

Od momentu wezwania pomocy należy mrugać białym światłem latarki w celu ułatwienia 

odszukania.  


