
Ekstremalna Droga Krzyżowa  

Janów Lubelski 2021  

Trasa św. Józefa Robotnika: Janów Lubelski - Kocudza  

Przebieg trasy:  Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Janowie Lubelskim, 

                Przyborowie, Krzemień Drugi, Dzwola, Kocudza, 

                Kościół pw.św.Józefa Robotnika w Kocudzy  

Całkowita długość (km)      23 

Suma podejść (m)          100 

Ostatnia aktualizacja        27.03.2022      

    

! 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. Pierwsza połowa trasy wiedzie przez Lasy Janowskie, osoby idące 

samotnie a nie znające terenu prosimy aby przyłączyć się do kogoś. 

Z myślą o bezpiecznym przebyciu trasy EDK zalecamy aby: 

1. w czasie Drogi Krzyżowej poruszać się w niewielkich 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 zaś - 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. Zwróc 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 znajdziesz się w jednej 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 

Opis Trasy 

1. Wychodzimy z Sanktuarium Matki Bożej Janowskiej w Janowie Lubelskim . 

2. Idziemy ulicą Zamoyskiego aż do ronda im.Płk.Zieleniewskiego  

 

STACJA I   - figura Chrystusa Króla koło ronda ( 1,1 km )  

1. Z ronda wchodzimy w ulicę Wojska Polskiego i idziemy aż do końca (do zakrętu na Przyborowiu )  

 

STACJA II - kapliczka Janowskiej Kalwarii ( 2,55 km) 

1. Wchodzimy w las na wprost ulicy Wojska Polskiego, od tej pory idziemy pomarańczowym szlakiem 

konnym, aż do stacji piątej . 

2 .Po 350m odbijamy w lewo cały czas za pomarańczowym szlakiem. 

3. Droga czasem rozgałęzia się, ale idziemy cały czas za pomarańczowym szlakiem. 

 

STACJA III - niebieska kapliczka na drzewie po prawej stronie ( 4,34 km) 

1. Nadal idziemy szlakiem (druga droga w lewo). 

 



STACJA IV - kapliczka na drzewie po lewej stronie (5,34 km) 

1.Przechodzimy groblą przez rozlewisko, za rozlewiskiem skręcamy w lewo ( za szlakiem). 

2.Dochodzimy do dużego skrzyżowania leśnego (7,07km), tu szlak pomarańczowy skręca w prawo a 

my pójdziemy prosto przez skrzyżowanie .Tu kończy się pomarańczowy szlak  

 

STACJA V – Krzyż ze stali nierdzewnej z ogródkiem z kolorowej kory  (7,12 km) 

1. Idziemy przez skrzyżowanie , zostawiając krzyż ze stali nierdzewnej po prawej stronie  

 – przedłużenie poprzedniej drogi.  

2. Po 500m od skrzyżowania wychodzimy z lasu i widzimy miejscowość Krzemień II ( Gwizdów). 

3. Po 200m przechodzimy przez most na rzece Branew. 

 

STACJA VI - kapliczka drewniana i krzyż po lewej stronie ( 8,34 km ) 

1. Za stacją idziemy prosto 100m, po dojściu do asfaltu skręcamy w lewo następnie po 150m  

skręcamy w prawo koło niebieskiej kapliczki (w Dyszyną drogę) którą będziemy szli ponad 2km. 

2. Po około 200m od asfaltu odbijamy w lewo i cały czas trzymamy się głównej drogi 

 

STACJA VII - kapliczka zielona na drzewie po lewej stronie ze Św. Antonim ( 9,60 km) 

1. Za stacją idziemy cały czas tą samą drogą. 

 

STACJA VIII - skrzyżowanie leśne, krzyż brzozowy (10,64 km) 

1. UWAGA.Na skrzyżowaniu przy stacji skręcamy w lewo tzw. kiełbasionkę i idziemy cały czas za 

główną drogą. 

 

 

STACJA IX - dwa metalowe krzyże po lewej stronie (13,79 km) 

1. Na skrzyżowaniu przy stacji skręcamy w lewo w kierunku Dzwoli. 

2. Po 800m wchodzimy na asfalt, po prawej stronie mijamy kilka zabudowań, idziemy cały czas prosto. 

3. Po lewej stronie mamy las po prawej łąki. 



4. Dochodzimy do drogi powiatowej Dzwola Morgi. 

 

STACJA X - biała murowana kapliczka po lewej stronie na skrzyżowaniu ( 15,75 km) 

1. Od stacji skręcamy w prawo w kierunku Dzwoli. 

2. Idziemy do kościoła w Dzwoli, po drodze po prawej stronie mijamy skład budowlany. 

 

STACJA XI - kościół w Dzwoli (17,09 km) 

1. Przechodzimy przez plac kościelny, wychodzimy przez furtkę koło dzwonnicy i kierujemy się w 

prawo drogą asfaltową. 

2. Mijamy szkołę po prawej stronie. 

3. Po 700m dochodzimy do skrzyżowania ( po prawej skład budowlany), skręcamy w lewo w kierunku 

Kocudzy. 

4.Idziemy wyboistą drogą asfaltową przez łąki do Kocudzy. 

5. Dochodzimy do początku Kocudzy. 

 

STACJA XII - kapliczka biała murowana po prawej stronie (19,43 km) 

1. Przy kapliczce skręcamy w prawo, następnie po 300m skręcamy w lewo idziemy cały czas asfaltem 

(Kocudza Morgi). 

2. Po 350m idziemy przez skrzyżowanie prosto. 

3 .Po ok. 400m skręcamy w lewo w drogę asfaltową. 

4. Po ok.300m skręcamy w prawo w kierunku kościoła. 

5. Idziemy cały czas prosto, dochodzimy do remizy w Kocudzy Drugiej. 

 

STACJA XIII - kapliczka ze Św. Florianem koło remizy (21,08 km) 

1. Idziemy dalej cały czas prosto do kościoła . 

STACJA XIV - kościół pw. Św. Józefa Robotnika w Kocudzy (22,50 km) 

Telefon do opiekuna trasy 605 957 723  


