
  

Terenowa Droga Krzyżowa Zakrzówek 2022 

 
przebieg trasy: Kościół św. Mikołaja w Zakrzówku → Kolonia Majdan → 

Rudy → Zakrzówek Wieś → Zakrzówek →Kościół św. Mikołaja w Zakrzówku 

 
długość trasy: 10,5 km 

  

† STACJA I – Kościół św. Mikołaja w Zakrzówku (0 km) 
1. Wychodzisz z Kościoła głównymi drzwiami, przechodzisz przez bramę główną i kierujesz 
się prosto ul. Wójtowicza w stronę szkoły w Zakrzówku.  
2. na skrzyżowaniu przechodzisz przez przejście i skręcasz w prawo w ul. Sienkiewicza  
3. Idziesz prosto. 
  

† STACJA II – Zakrzówek ul. Sienkiewicza – drewniany krzyż (0,6 km) 
4. Przy drewnianym krzyżu na ul. Sienkiewicza skręcasz w lewo na drogę gruntową 

5. Idziesz prosto  
6. Z lewej strony mijasz samotną sosnę. 
 

† STACJA III – Zakrzówek – samotna sosna (1,9 km) 
7. Idziesz dalej prosto. Po 700 m dochodzisz do ostatnich zabudowań po prawej stronie 
(dom z czerwonej cegły). 
8 Na rozwidleniu dróg skręcasz w prawo. Idziesz drogą gruntową.    
9. Po 50 m droga rozwidla się. Skręcasz w prawo i idziesz drogą gruntową mając z prawej 
strony skarpę. 
10. Wchodzisz do wąwozu porośniętego drzewami. Idziesz prosto, po wyjściu z wąwozu po 
prawej stronie przy drodze mijasz trzy brzozy wyrastające z jednego pnia. 
 

† STACJA IV – Kolonia-Majdan – potrójna brzoza (3,3 km) 
11. Dochodzisz do rozwidlenia dróg. Skręcasz w lewo w drogę prowadzącą skrajem lasu. 
Idziesz prosto skrajem lasu. 
12. Dochodzisz do końca lasu. Idziesz 50 m prosto do drogi asfaltowej. 
13. Po do dojściu do drogi asfaltowej skręcasz w prawo. Po 300 m dochodzisz do 
skrzyżowania z drogą Zakrzówek-Majdan-Grabina. 
14. Przechodzisz przez drogę Zakrzówek- Majdan-Grabina i wchodzisz na drogę gruntową 
skręcającą lekko w lewo. 
15.  Mijasz z lewej strony małą grupę drzew. 
  

† STACJA V – Grupa drzew przy drodze Zakrzówek – Majdan-Grabina (4,2 

km) 
16. Idziesz prosto wzdłuż drogi gruntowej 
17. Po lewej stronie mijasz dużą grupę drzew rosnących przy drodze. 
  

† STACJA VI – Majdan-Grabina – grupa drzew (5,0 km) 
18. Idziesz dalej prosto. 
19. Droga przecina zalesiony wąwóz 
  



† STACJA VII – Majdan-Grabina – wąwóz  (5,6 km) 
20. Idziesz prosto drogą gruntową. 
21. Dochodzisz do końca drugi gruntowej i skręcasz w prawo na drogę asfaltową w 
miejscowości Rudy. 
  

† STACJA VIII – Początek drogi asfaltowej Rudy (6,2 km) 
22.  Idziesz prosto wzdłuż drogi asfaltowej prowadzącej wzdłuż miejscowości Rudy. 

23.  Po prawej stronie mijasz krzyż przy dużym samotnym drzewie. 
  

† STACJA IX – Krzyż przy dużym drzewie (7,0 km) 
24. Idziesz dalej drogą asfaltową. 
25. Dochodzisz do obniżenia terenu tworzącego zagajnika przez który przebiega droga  
  

† STACJA X – Zagajnik – droga Rudy (7,5 km) 
26. Idziesz wzdłuż drogi asfaltowej. Na skrzyżowaniu z drogą gruntową skręcasz w prawo i 
nadal idziesz drogą asfaltową. 
27. Dochodzisz do skrzyżowania dróg. Idziesz prosto pod górę po drodze utwardzonej 
płytami betonowymi.  
28. Po prawej stronie mijasz stary drewniany krzyż na wzgórzu.  
 

† STACJA XI – Stary drewniany krzyż - Rudy (8,1 km) 
29. Idziesz prosto, po prawej stronie mijasz ujęcie wody Zakrzówek Wieś. Kończy się droga 
utwardzona płytami i wchodzisz na drogę gruntową.  
30. Idziesz prosto drogą gruntową.  
31. Dochodzisz do lasu. Droga prowadzi zagłębieniem terenu. Przy wyjściu z zagłębienia 
terenu, którym prowadzi droga, na dno wąwozu po prawej stronie mijasz dużą brzozę. 
 

† STACJA XII – Duża brzoza – wąwóz Zakrzówek Wieś (9,1 km) 
32. Skręcasz w lewo. Idziesz 50 m prosto. 
33. Skręcasz w prawo. Idziesz drogą gruntowa pod górę. 

34. Idziesz prosto. Dochodzisz do drogi asfaltowej 

35. Idziesz prosto. 

36.Po lewej stronie mijasz stary drewniany krzyż, przy skrzyżowaniu z droga prowadzącą na 

cmentarz w Zakrzówku. 

 

† STACJA XIII – Stary krzyż – skrzyżowanie z drogą na cmentarz. (9,9 km) 
37. Idziesz dalej prosto droga asfaltową. 
38. Dochodzisz do skrzyżowania z drogą Zakrzówek - Sulów. Skręcasz w prawo 
39. Po prawej stronie widzisz chodnik prowadzący w górę do kościoła.  
40. Skręcasz w prawo i idziesz chodnikiem w górę do kościoła, gdzie znajduje się ostatnia 
stacja.   
  

† STACJA XIV – Kościół św. Mikołaja w Zakrzówku (10,5 km) 


