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Opis trasy żółto-niebieskiej 
 św. Jakuba Apostoła Starszego 

Lublin – Lublin 
Opis sporządzono dnia 15 marca 2023 

 
Poniższy opis to wskazówki dotyczące przebiegu trasy. 

Dzięki niemu dysponują Państwo 

szczegółowymi informacjami dotyczącymi przebiegu drogi. 

Miejsca, w których szczególnie należy uważać, aby nie 

zgubić wyznaczonej trasy lub, w których należy zachować 

szczególną ostrożność zostały w opisie poprzedzone 
wykrzyknikiem i podkreślone. Prosimy, aby poruszać się 

na tych odcinkach z dużą uwagą i ostrożnością.  

Ponadto w opisie przebiegu trasy wskazane są 

miejsca, w których należy rozpocząć rozważanie 

kolejnej stacji Drogi Krzyżowej. 
Przy poszczególnych stacjach podana jest liczba 

kilometrów przebytych od Katedry.  

 

Zasady poruszania się w czasie Ekstremalnej 

Drogi Krzyżowej  

Z myślą o bezpiecznym przebyciu trasy Drogi Krzyżowej 
przygotowaliśmy kilka zasad, do których zalecamy się 

stosować:  

1. W czasie drogi obowiązuje Reguła milczenia. 

Obowiązuje ona od momentu dotarcia na I stację 

Drogi Krzyżowej. Uszanuj prawo innych uczestników do 

głębszego przeżycia Misterium Drogi Krzyżowej 

dzięki spotkaniu z Bogiem w ciszy i skupieniu. 
Wyjątkiem od tej zasady jest głośne odczytanie 

rozważań i modlitwa przy każdej stacji. Zwróć uwagę 

osobom, które łamią tę zasadę. 

2. W czasie całej drogi dbać o bezpieczeństwo własne oraz 

innych 
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3. Zgodnie z prawem przejście ma charakter długiego 
spaceru 

4. W czasie Drogi Krzyżowej poruszamy się w zwartych 

grupach do 10 osób.  

5. Każda osoba w grupie powinna mieć założone elementy 

odblaskowe lub odzież z odblaskami (najlepiej 

kamizelkę odblaskową).  
6. Jeżeli nie ma chodnika poruszamy się lewą stroną 

jezdni. Osoba idąca z przodu trzyma zapaloną latarkę 

z białym światłem skierowanym do przodu, osoba idąca 

z tyłu również trzyma zapaloną latarkę z czerwonym 

światłem skierowanym do tyłu. 
7. Osoba idąca na końcu grupy pilnuje, aby nikt z grupy 

nie został w tyle. 

8. Przechodząc na druga stronę jezdni zachowujemy 

szczególną ostrożność. O ile to możliwe korzystamy 

z wyznaczonych przejść. Podobnie zachowujemy 

ostrożność przechodząc przez przejazdy kolejowe.  
9. Podążając drogą kierujemy się mapą oraz załączonym 

opisem trasy. 

10. Rozważnie zajmuj miejsce na stacjach i postojach, aby 

inni mogli także znaleźć przestrzeń na przeczytanie 

rozważań i krótką modlitwę oraz odpoczynek. 
11. Podczas czytania rozważań kolejnych 

stacji Drogi Krzyżowej oraz innych postojów zatrzymać 

się w miejscu bezpiecznym oraz nie utrudniać 

przemieszczanie się innym uczestnikom EDK oraz 

osobom nie uczestniczącym w EDK. 

12. W niektórych miejscach trasa może być błotnista 

i śliska. 

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 
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widzisz że ktoś ma problemy. W szczególności przerwij 

zasadę milczenia i udziel pomocy, jeżeli: 

• ktoś uległ wypadkowi lub nagłemu zachorowaniu; 

• ktoś leży lub siedzi bez ruchu; 

• ktoś ma problemy z chodzeniem, oddychaniem, itp; 

• ktoś nadaje sygnał ratunkowy. 

Jeżeli znajdziesz się w takiej sytuacji po pierwsze upewnij 

się, że Tobie nie zagraża niebezpieczeństwo, a następnie 

zacznij udzielać pomocy. Jeżeli sytuacja przekracza 

Twoje umiejętności, wezwij pomoc dzwoniąc na numer 

ratunkowy 112. 

Adres e-mail: edk@edk.lublin.pl 

 

CAŁA TRASA: Lublin Archikatedra – Bazylika 

Dominikanów - kościół pw. Św. Michała – Wyzwolenia – 

kościół pw. Św. Jakuba – Abramowicka – las Dąbrowa – 
Prawiedniki – Żabia Wola kościół MB Częstochowskiej – 

Czerniejów kościół pw. Św. Wawrzyńca – Lublin kosciół 

pw. Św. Jakuba 

  

Długość trasy – 43,7 km Suma podejść 370 m. 

1. Z Katedry kierujemy się w prawo w kierunku Bramy 

Trynitarskiej, wchodzimy na Stare Miasto. Idziemy na 
wprost ulicą Gruella, dochodzimy do Rynku i idziemy 

dalej prosto. Skręcamy w prawo w ulicę Złotą i idziemy 

do końca ulicy. Na końcu ulicy dochodzimy do Bazyliki. 

I Stacja Bazylika OO. Dominikanów 250 m 

2. Spod Bazyliki idziemy szlakiem św. Jakuba (żółte 

muszle na niebiekim tle). Kierujemy się ulicą 

mailto:edk@edk.lublin.pl
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Archidiakońską, dochodzimy do Placu Po Farze. 
Schodzimy schodkami w dół i trzymamy się prawej 

strony.  

3. Z palcu wychodzimy w prawo i nastepnie w lewo 

i schodami w dół przez Zaułek Władysława Panasa 

docieramy do ulicy Podwale. Przechodzimy na drugą 

stroną ulicy i skręcamy w lewo.  
4. Mijamy po prawej Dom na Podwalu i kościół pw. 

Św. Wojciecha. Idziemy w stronę stale świecącej się 

"Latarni Pamięci". Bezpośrednio za Latarnią skręcamy 

w prawo. 

5. Po lewej stronie, na wysokim wzgórzu, pozostawiamy 
Lubelski Zamek Królewski. Po stronie prawej kościół 

p.w. św. Wojciecha i Dom na Podwalu. 50 m dalej, 

mijamy po lewej stronie park. 

6. Docieramy do Targu pod Zamkiem. Targ pozostawiamy 

po prawej stronie. Bezpośrednio przy parkingu 

targowym osiągamy ulicę Unii Lubelskiej. 
7. Skręcamy w prawo i idziemy chodnikiem w sąsiedztwie 

ścieżki rowerowej i dwujezdniowej ulicy Unii Lubelskiej. 

Po przejściu 300 m, naprzeciwko stacji paliwowej, 

znajdującej się po drugiej stronie jezdni,  przejściem dla 

pieszych przechodzimy na drugą stronę ulicy. 
8. Za przejściem skręcamy w prawo i kierujemy się 

w stronę mostu na rzece Bystrzycy i czerwonego 

budynku Galerii GALA. Chodnikiem między Galerią 

i rondem  skręcamy w lewo  w ulicę Fabryczną. 

9. Po 100 m przechodzimy przez most na rzece 

Czerniejówce. Bezpośrednio za mostem po lewej stronie, 
w głębi ul. Bronowickiej, mijamy Hotel Lwów. Przecho-

dzimy przejściem dla pieszych i skręcamy w prawo na 

przejście dla pieszych. 

10. Przechodzimy przez ulicę Fabryczną i skręcamy w lewo. 

Idziemy prosto wzdłuż ulicy Fabrycznej. Po ok 80 m 
skręcamy w prawo i wchodzimy przez zawsze otwartą 

furtkę, na  teren kościoła p.w. św. Michała Archanioła. 
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II Stacja Kościół pw. Św. Michała 2,3 km 

11. Obchodzimy kościół lewą pierzeją placu. Po lewej 

stronie mijamy symboliczne mogiły pomorodowanych 
w Katyniu, w obozach koncentracyjnych w czasie 

II wojny światowej oraz żołnierzy wyklętych. Po minię-

ciu budynku kościoła skręcamy w lewo i bramą 

wychodzimy na ulicę Wolską. 

12. Przejściem dla pieszych przechodzimy na drugą stronę 

ulicy. Skręcamy w prawo, idziemy wzdłuż ul Wolskiej. 
Po ok 150 m bezpośrednio przed mostem skręcamy 

w lewo w alejke pieszo-rowerową, podążamy chodni-

kiem mając po prawej stronie rzekę Czerniejówkę. 

13. Po ok 120 m przechodzimy pod wiaduktem kolejowym. 

Następnie na końcu alejki skręcamy w prawo i meta-
lową kładką dla pieszych przechodzimy na drugą stonę 

rzeki. 

14. Za kładką skręcamy w lewo w gruntowa ścieżkę. Nadal 

idziemy szlakiem Św, Jakuba. Podążamy nadbrzeżną 

ścieżką wśród zarośli mając rzekę po lewej stronie. Stale 

należy wybierać ścieżkę  najbliższą brzegowi rzeki. 
15. Po ok 240 m ścieżka rozwidla się. Na drzewie po lewej 

widać znak szlaku św. Jakuba. Idziemy nadal prosto. 

Na kolejnym rozwidleniu odbijamy w prawo w skos 

i nadal idziemy ścieżką gruntową wśród zarośli. 

16. Po ok 200  m dochodzimy do zabudowań po prawej, po 
lewej mamy nadal rzekę. Idziemy dalej wzdłuż 

rzeki drogą grutową i po ok. 150 m dochodzimy do ulicy 

Pawej i mostu na rzece. 

17. Skręcamy w lewo i mostem przechodzimy na drugą 

stronę rzeki. Za mostem idziemy prosto do skrzyżo-

wania z ul. Wspólną. Przechodzimy przez przejście dla 
pieszych i za przejściem skręcamy w prawo przechodząc 

kolejnym przejściem przez ul. Pawią. Za przejśceim 

skręcamy w prawo i na skrzyżowaniu w lewo w ulicę 

Wspólną. 
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18. Idziemy chodnikime wzdłuż ul Wspólnej i po 120 m 
docieramy do tunelu. Za tunelem wkraczamy w ulicę 

Robotniczą. Mijamy odchodącą w lewo ul. Krańcową 

i skręcamy lekko w lewo skos. Idziemy chodnikiem po 

lewej stronie ul. Robotniczej. Cały czas podążamy 

szlakiem św. Jakuba. 

19. Po ok 150 m mijamy skrzyżowanie z ulicą Żurawią 
i następnie skręcamy w prawo na przejście dla 

pieszych. Po przejściu na drugą stronę ulicy Robotniczej 

skręcamy w lewo. Po ok 100 m dochodzimy do 

skrzyżowania z ul. Wilczą i do nadziemnego rurociągu. 

Skręcamy lekko w prawo i przechodzimy pod ruro-
ciągiem. Idzimy nadal ul Robotniczą mijając 

ogródki działkowe po prawej stronie. 

20. Po ok 450 m dochodzimy do ulicy Mickiewicza i skręca-

my w prawo. Po 10 m, przed mostem skręcamy w lewo 

w ulicę Skrzynicką, przechodząc ostrożnie przez ulicę 

Mickiewicza. Podążamy lekko w górę. Po ok 130 m po 
stronie prawej mijamy ogrodzoną, betonową budowlę 

pompy głębinowej należącej do Miejskiego Przedsię-

biorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie. 

21. Idziemy dalej wzdłuż ul. Skrzynickiej. 400 m dalej 

mijamy po prawej stronie ogródek jordanowski, za 
którym ul. Skrzynicka stromo wznosi się. Dochodzimy 

do rozwidlenia ulicy i skręcamy w lewo w drogę 

wewnętrzną. 

22. Na końcu drogi dochodzimy do ul. Wyzwolenia i skręca-

my w prawo. Idziemy chodnikiem po prawej stronie 

ulicy. Po 130 m mijamy delikatesy Emax znajdujące się 
po przeciwnej stronie ulicy. 

23. Po kolejnych 120 m mijamy, znajdującą sie również po 

drugiej stronie ulicy,  murowaną kapliczkę zwieńczoną 

metalowym krzyżem. We wnętrzu kapliczki została 

ustawiona figura Matki Bożej. 70 m dalej również po 
lewej stronie stoi metalowy krzyż z żeliwną pasyjką. 
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24. Idziemy dalej chodnikiem wzdłuż ulicy Wyzwolenia. Po 
ok 800 m dochodzimy do skrzyżowania z ul. Głuską 

odbijająca w prawo. Przejściem wieloetapowym prze-

chodzimy na drugą stronę ul. Głuskiej i podążamy dalej 

prosto chodnikiem po prawej stronie ulicy. 

25. Po 400 m mijamy odbijające w lewo ul. Zorza. Idziemy 

nadal chodnikiem po prawej stronie ul. Głuskiej. 
26. Po kolejnych 450 m mijamy skrzyżowanie z ulicą 

Sachsów, przy którym stoi metalowy krzyż na betono-

wym cokole.  

27. Idziemy dalej prosto chodnikiem wzdluż ul. Głuskiej, po 

450 m docieramy do kościoła parafialnego p.w. św. 

Jakuba Apostoła Starszego. 

III Stacja Kościół pw. św. Jakuba Apostoła 8 km 

28. Po wyjściu z kościoła skręcamy w prawo. Mijamy tzw. 

starą plebanię, w której obecnie mieści się Santiago 

Cafe. Po ok 300 m mijamy odbijającą w lewo ulicę 

Przepiórczą i znajdujący się za nią skwer  z metalowym 

krzyżem. 

29. Po 30 m przechodzimy przejściem przez ul. Handlową. 
Idziemy dalej prosto i po następnych 40 m mijamy 

umiejscowiony po drugiej stronie ulicy budynek remizy 

straży pożarnej i biblioteki. 

30. Po ok 100 m mijamy odbijająca w prawo ul. Miętową 

i idziemy dalej prosto chodnikiem wzdłuż ul Głuskiej. 
Po kolejnych 50 m mijamy odbijająca w lewo ulicę 

Wygodną. Idziemy nadal prosto wzdłuz ul. Głuskiej. 

31. Po ok 800 m docieramy do skrzyżowania z ulicą 

F.Strojnowskiego, przy którym, po przeciwnej drogi 

stronie na lewo,  na niewielkim wzniesieniu, wśród 

wiekowych jesionów, stoi metalowy krzyż. Skręcamy 
w prawo i przejściem dla pieszych przechodzimy na 

drugą stronę ul. Strojnowskiego. Za przejściem 

skręcamy w prawo. 
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32. Idziemy chodnikiem po lewej stronie ul. Strojnowskiego, 
nadal szlakiem św. Jakuba.  Po ok 500 m przechodzimy 

przez most na rzece Czerniejówce i po kolejnych 200 m 

docieramy do ul. Abramowickiej. Skręcamy w lewo 

w kierunku przejścia dla pieszych i przechodzimy na 

drugą stronę ulicy. Za przejściem skręcamy w lewo 

i podążamy wzdłuż ulicy Abramowickiej. 
33. Po ok 400 m mijamy znajdujacy się po prawej zakład 

kamieniarki. Na dziedzińcu znajduje się Pomnik 

Lubelskiej Chorągwi Husarskiej. Mijamy bramę 

wjazdową. Po prawej stronie znajduje się krzyż. 

IV Stacja przy krzyżu 10,6 km 

34. Po 50 m docieramy do skrzyżowania i skręcamy 

w prawo w ul. Podleśną zgodnie z drogowskazem Drogi 

św. Jakuba. Idziemy nadal szlakiem św. Jakuba. Po ok 

600 m docieramy do lasu. Idziemy prosto i pod linią 
energetyczną, wysokiego napięcia, wchodzimydroga 

gruntową w las. Kierujemy się prosto gruntową drogą 

leśną  przy granicy lasu. Nie należy schodzić w lewo 

w kierunku pól ani w prawo w głąb lasu. 

35. Po 1,5 km docieramy do szlabanu, ustawionego na 

wjeździe w dukt Lasu Dąbrowa. Tutaj opuszczmy szlak 
św. Jakuba, który przechodzi za szlaban w głąb lasu. 

My skręcamy w lewo i idziemy gruntową drogą prowa-

dzącą wzdłuż lasu, który mamy po prawej stronie. 

36. Po ok 400 m droga wchodzi w las. Nadal idziemy prosto. 

Po ok 1 km m droga wychodzi z lasu (po lewej pola a po 

prawej nadal las).  

V Stacja bez symboli religinych 14,4 km 

37. Idziemy dalej prosto skrajem lasu. Droga prowadzi cały 

czas prosto przez ok 1,1 km czasami skrajem lasu 
czasami las przechodzi również na drugą stronę. 

Pojawiają się po lewej zabudowania. 
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38. Idziemy dale prosto. Po ok 550 m dochodzimy do 
asfaltowej drogi Cmiłów-Prawiedniki. Ostrożnie 

przechodzimy na drugą stronę i idziemy dalej prosto. 

Teraz las mamy po lewej stronie a po prawej 

zabudowania. 

39. Po ok 150 m kończą się po prawej zabudwania 

i zaczynają pola. Przechodzimy pod linią wysokiego 
napięcia. Idziemy dalej prosto skrajem lasu mając go po 

lewej. Po ok 400 m po lewej stronie na skraju lasu 

stoi krzyż. 

VI Stacja przy krzyżu 16,6 km 

40. Idziemy dalej prosto skrajem lasu i po ok. 350 m. 

skręcamy w drogę, która odchodzi w prawo. Idziemy 

w kierunku zabudowań Prawiednik i po ok 1,3 km 

dochodzimy do rozstajów i skręcamy w lewo. 

41. Po ok 300 m dochodzimy do skrzyżowania z drogą 
odchodzącą w prawo i skręcamy w prawo. Idziemy 

prosto przez wieś. Po ok 2,5 km na końcu drogi 

dochodzimy do asfaltowej drogi Lublin – Bychawa. 

Skręcamy w lewo i idziemy chodnikiem. Po ok 130 m po 

prawej stronie (po drugiej stronie ulicy) stoi metalowy 

krzyż. 

VII Stacja przy krzyżu 20,9 km 

42. Za krzyżem w prawo ok 10 m od drogi asfaltowej 

odchodzi w prawo droga gruntowa. Ostrożnie przecho-
dzimy na drugą stronę jezdni i wchodzimy w drogę 

gruntową. Ponownie jesteśmy na szlaku św. Jakuba, 

który przebiega teraz razem z żółtym szlakiem 

turystycznym. Aż do kościoła w Żabiej Woli będziemy 

podążać za znakami obu tych szlaków. 

43. Idziemy drogą gruntową mając rzekę Bystrzycę po 
naszej prawej stronie. Po ok 150 m dochodzimy do 

poprzecznego rowu melioracyjnego. Po prawej stronie 
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niewiekie drzewo. Przechodzmy mostkiem nad 
kanałem. Idziemy dalej drogą, która wije się wśród łąk, 

mijamy pojedyncze kępy drzew. Ciągle nam towarzyszy 

żółty szlak. Muszelki i strzałki pojawiają się na 

drzewach czasem nieco oddalonych od drogi. 

44. Po ok 250 m zbliżamy się do kęp zarosli. Droga wiedzie 

pomiędzy nimi. Zarówno po lewej jak i prawej znajdują 
się kępy zarośli/niewielkich drzew. 

45. Po ok 300 m dochodzimy do poprzecznego rowu 

melioracyjnego wzdłuż, którego występują zarośla. 

Idziemy dalej prosto przechodząc mostkiem przez rów. 

46. Po ok 90 m droga rozwidla się. Skręcamy w lewo 
w kierunku widocznych w oddali zabudowań. Rzekę 

zostawiamy z tyłu.  

47. Po ok 100 m z prawej strony pod skosem od tyłu 

dochodzi druga droga gruntowa. Idzimy dalej prosto 

i dochodzimy do poprzeczego rowu melioracyjnego, nad 

którym przechodzimy mostkiem. 
48. Po ok 180 m przed nami skarpa. Skręcamy w prawo. Za 

skarpą droga rozwidla się. Mijamy lewą odnogę 

prowadząca w kierunku zabudowań. Idzimy prosto. 

49. Po ok 200 m droga się kończy. Po prawej rów 

melioracyjny po lewej widoczne betonowe słupy 
ogrodzenia. Idziemy ścieżką przy ogrodzeniu mając rów 

melioracyjny po prawej. Po ok 50 m z prawej widoczny 

drugi rów melioracyjny odchodzący w głąb łąk.  

50. Idziemy dalej prosto opłotkami wsi Żabia Wola. Po lewej 

stronie mijamy ogródki warzywne, ogrodzone wybiegi 

dla drobiu i koni zaś po prawej rów melioracyjny 
wzdłuż, ktróego rosną drzewa. Mijamy drogi odchodzące 

w lewo do gospodarstw. Ciągle idziemy ścieżką prosto. 

51. Po ok 180 m dochodzimy do drogi prowadzącej w lewo 

do gospodarstwa a w prawo nad rowem melioracyjnym 

na łąki. Przy mostku widać metalowy słup. Idziemy 
dalej ściezką prosto mając rów melioraycjny po prawej. 

Po kolejnych 30 m dochodzimy do kolejnej drogi 
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i skręcamy w prawo, przechodzimy drogą nad kanałem. 
Zaraz za kanałem skręcamy w lewo i idziemy przy 

kanale mając go po lewej stronie. 

52. Po 20 m przechodzimy nad niewielkim rowem 

odprowadzającym wodę z łąk do kanału melioracyjnego. 

Idziemy dalej prosto mając kanał po lewej stronie. 

53. Po ok 50 m po lewej znajduje się kolejny przejazd nad 
kanałem melioracyjnym. Skręcamy w lewo i przecho-

dzimy na drugą stronę kanału. Po lewej mijamy stertę z 

kamieni, idziemy ścieżką przy tej stercie oddalając się 

od kanału i po ok 10 m skręcamy w prawo i schodzimy 

małą skarpa w dół. Po kolejnych 20 m mijamy plantację 
malin. Idziemy ścieżką przy plantacji. Za plantacja 

skręcamy lekko w prawo. Po 25 m dochodzimy do 

kolejnego ogrodzenia. Skręcamy lekko w lewo i idziemy 

ścieżką przy ogrodzeniu. Po prawej mamy kanał 

melioracyjny. 

54. Po ok 50 m kończy sią ogrodzenie. Idziemy ścieżką 
prosto przy kanale. Po ok 20 m dochodzimy do zarośli 

skręcamy w lewo oddalając się od kanału. Po kolejnych 

20 m skręcamy w prawo i idziemy ścieżką przez zarośla. 

Po ok 30 m przy ścieżce po prawej mijamy duże drzewo, 

na którym namalowany jest znak żółtego szlaku tury-
stycznego. Idziemy dalej prosto. Po ok 20 m dochodzimy 

do kolejnego ogrodzenia. Idziemy ścieżką przy 

ogrodzeniu mając je po lewej stronie. 

55. Po ok 150 m docieramy do skarpy porośnietej 

drzewami. Po lewej widoczne duże, rosochate drzewo. 

Wspinamy sie na górę.  Po wejściu na skarpę skręcamy 
w prawo i idziemy ścieżką nad skarpą. Po lewej, 

w oddali,  widzimy budynek szkoły.  

56. Po ok 100 m dochodzimy do drogi gruntowej prowa-

dzącej do zabudowań po prawej. Przechodzimy przez tę 

drogę i idziemy ścieżką prosto.  
57. Po ok 30 m docieramy do ogrodzenia kościoła i domu 

parafialnego. Idziemy dalej prosto mając po prawej 
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ogrodzenie a po lewej lasek. Po kolejnych 30 m 
w ogrodzeniu znajduje się przerwa przez, którą wcho-

dzimy na plac i skręcamy w lewo obchodząc kościół 

mając go po prawej. 

58. Dochodzimy do głównego wejścia do kościoła pw. 

Matki Bożej Częstochowskiej w Żabiej Woli. 

VIII Stacja przy kościele MB Częstochowskiej 23,2 km 

59. Od kościoła idziemy główną aleją w kierunku bramy. 

Wychodzimy przez bramę na plac. Widzmy duży, 

kamienny krzyz. Jest to XII stacja plenerowej Drogi 

Krzyżowej znajdującej się wkoło kościoła. Skręcamy 
lekko w prawo a następnie w lewo mając po prawej 

cmentarz. Idziemy prosto droga prowadząca za 

zabudowaniami. Po ok 250 m na końcu drogi skręcamy 

w lewo. 

60. Po 100 m dochodzimy do drogi asfaltowej i skręcamy 
w prawo. Idziemy chodnikiem po prawej stronie drogi.  

61. Po 150 m skręcamy w lewo przechodząc ostrożnie na 

drugą stronę drogi asfaltowej i wchodzimy w drogę 

gruntową. Po prawej stronie mijamy ogrodzoną posesję. 

62. Idziemy prosto drogą gruntową. Po 700 m dochodzimy 

do drogi asfaltowej, przez która ostroznie przechodzimy 
kierując się na wprost w drogę gruntową. 

63. Po prawej mijamy zabudowania. Idziemy prosto drogą 

gruntową. Po 500 m przechodzimy pod linią wysokiego 

napięcia i po 70 m mijamy po prawej budynki. Nadal 

idziemy prosto drogą gruntową. Po 250 m dochodzimy 

do lasu. 

IX Stacja przy lesie bez symboli religijnych 25,4 km 

64. Przy lesie droga się rozwidla. Idziemy prosto skrajem 

lasu mając go po lewej stronie. 
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65. Po ok 850 m droga skręca w lewo. Nadal idziemy 
skrajem lasu. Po 50 m droga skręca w prawo. Cały czas 

idziemy brzegiem lasu mając go po lewej stronie. 

66. Po 250 m droga skręca w prawo przy lesie. Idziemy 

nadal skrajem lasu. Po kolejnych 250 m droga skręca 

w lewo przy lesie. Idziemy skrajem lasu. Po 50 m droga 

skręca w prawo przy lesie. My idziemy prosto ścieżką 
wchodząc do lasu. Po prawej mijamy drzewo o kilku 

pniach.  

67. Idziemy ścieżką prosto. Po ok 70 m wychodzimy na 

polanę po lewej stronie. Idziemy nadal prosto i po ok. 

100 m dochodzimy do drogi leśnej. Idziemy prosto. 
68. Po 80 m dochodzimy do krzyżówki dróg leśnych. 

Idziemy prosto gruntową drogą leśną. Po 950 m 

widzimy przed sobą oddalony o ok 50 m biało-czerwony 

szlaban. 

69. W prawo ok 50 m w głąbi lasu stoi drweniany krzyż 

pośród trzech kurhanów.  Są to najprawdopodobniej 

zbiorowe mogiły ale nie wiadomo z jakiego okresu. 

X Stacja przy krzyżu 28,2 km 

70. Od krzyża wracamy w kierunku szlabamu. Za 

szlabanem skręcamy w lewo. Idziemy leśną drogą 
prosto. Po ok 250 m droga wychodzi z lasu i rozwidla 

się. Trzymamy się prawej strony odchodzącej od lasu.  

71. Po ok 150 m las ponownie zbliża się do drogi. Idziemy 

prosto skrajem lasu mając go po lewej stronie. Po 

kolejnych 350 m las oddala się od drogi. Idziemy drogą 
gruntowa pomiędzy polami. 

72. Po 500 m na rozstajach dróg polych skręcamy w prawo. 

i idziemy ok 2 km drogą gruntową pośród pól. 

73. Na końcu drogi dochodzimy do drogi wojwódzkiej Lubin 

– Przemyśl (nr 855). Przed barierkami skręcamy w lewo 

na chodnik. Idzimy chodnikiem po lewej stronie drogi. 
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74. Po ok 300 m dochodzimy przejścia dla pieszych na  
skrzyżowaniu. Mijamy przejście idąc nadal chodnikiem 

po lewej stronie drogi. 

75. Po 550 m dochodzimy do kolejnego przejścia dla 

pieszych na skrzyżowaniu. Przechodzimy ostrożnie 

przejściem na drugą stronę drogi. Za przejściem 

skręcamy w lewo a nastepnie w prawo w  drogę 
asfaltową. Po lewej widzimy parking a za nim cmentarz.  

76. Po 100 m wychodzimy na wprost kościoła pw. Św. 

Wawrzyńca w Czerniejowie. 

XI Stacja przy kościele św. Wawrzyńca 32,6 km 

77. Droga przed kościołem skręca w prawo a po 30 m 

w lewo. Idziemy wzdłuż drogi mając kościół po lewej 

stronie. 

78. Po 150 m przechodzimy mostęm nad rzeką Czernie-

jówką. Idzimy dalej prosto wzdłuż drogi asfaltowej.  Po 
500 m na skrzyżowaniu skręcamy w lewo. 

79. Po ok 950 m na skrzyżowaniu po prawej stronie 

widzimy krzyż a w oddali na wprost tablcę z nazwą 

miejscowosci Skrzynice. Skręcamy w lewo w asfaltową 

drogę lokalną i idziemy w kierunku zabudowań. 

80. Po ok 250 m droga zakręca w lewo. Idziemy wzdłuż 
drogi pomiędzy zabudowaniami Po ok 1 km droga 

skręca w prawo i po ok 120 m przechodzimy mostkiem 

nad rzeczką Skrzyniczanką. Za mostkiem po ok 20 m 

przed zabudowaniami skręcamy w lewo w ścieżkę 

gruntową. 
81. Idzimy ścieżką mając zbudowania po prawej. Po lewej 

w dole widoczna jest rzeczka. Po ok 250 m ścieżka 

dochodzi nad samą rzeczkę. Idziemy ścieżką i po ok 150 

m dochodzimy do drogi asfaltowej. 

XII Stacja na końcu ścieżki bez symboli religijnych 

 36,1 km 
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82.  Skręcamy lekko w lewo i idziemy chodnikiem po lewej 
stronie drogi asfaltowej. Po prawej stronie mijamy 

zabudowania a po lewej widzimy rzeczkę Skrzyni-

czankę. Po ok 350 m dochodzimy do skrzyżownia 

z drogą odchodzącą w lewo. Idziemy cały czas prosto. 

83. Po prawej mijamy zabudowania a po lewej łąki i rzekę 

Czerniejówkę. Po ok 1,3 km dochodzimy do kolejnego 
skrzyżowania z drogą odchodzącą w lewo. Nadal 

idziemy prosto mając po prawej zabudowana wsi 

Mętów a po lewej dolinę Czerniejówki. 

84. Po ok 1 km mijamy kolejną droge odchodząca w lewo. 

Nadal idziemy prosto mając zabudowania po prawej 
a rzekę po lewej. Po ok 850 m mijamy kolejne 

skrzyżowanie i nadal idziemy prosto mając zabudo-

wania po prawej stronie. 

85. Po 600 m droga asfaltowa kończy się. Idziemy dalej 

prosto ścieżką gruntową. Po 50 m wchodzimy na 

brukowaną kostką alejkę dla pieszych. Po lewej stronie 
miajmy plac zabaw, siłownię i altanę. Idzimy prosto 

brukowaną alejką mając rzekę po lewej stronie. 

86. Idziemy ok 400 m mijając pomosty po lewej a po prawej 

widzimy mury Schroniska dla nieletnich w Dominowie. 

Kończy się brukowana alejka, dochodzimy do skrzyżo-

wania z drogą asfaltową. Po lewej widzimy staw. 

XIII Stacja na końcu alejki bez symboli religijnych 

 40,6 km 

87. Przechodzimy ostrożnie przez asfaltową ulicę kierując 

się na chodnik po jej prawej stronie. Idziemy 

chodnikiem mając zabudowania wsi Dominów po 
prawej a staw po lewej. 

88. Po ok 130 m dochodzimy do skrzyżowania z drogą 

odchodzącą w lewo. Idziemy prosto chodnikiem po 

prawej stronie drogi przez ok 900 m mijając zabudo-
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wania po prawej a po lewej stawy i łąki nad Czer-
niejówką. 

89. Na końcu drogi dochodzimy do skrzyżownia  z ul. Stroj-

nowskiego. Skręcaamy w prawo i idziemy chodnikiem 

wzdłuż ulicy. 

90. Po ok 500 m dochodzimy do skrzyżowania. Skręcamy 

w lewo i przejściem dle pieszych przechodzimy na drugą 
stronę ulicy. Za przejściem skręcamy w prawo a następ-

nie w lewo w ul. Głuską  i kolenym przejściem przecho-

dzimy na drugą stronę ulicy Głuskiej. Za przejściem 

skręcamy w lewo. Po prawej mijamy krzyż. 

91. Idzimy cały czas prosto chodnikiem po prawej stronie 
ul. Głuskiej. Po ok 1,3 km dochodzimy do cmentarza 

widocznego po prawej. Przechodzimy przejściem na 

drugą stroną ulicy Głuskiej w kierunku kościoła pw. 

Św. Jakuba Apostoła Starszego w Lublinie-Głusku. 

Stacja XIV – Kościół pw. św. Jakuba Apostoła 43,7 km 

 

Spod kościoła (przystanek przy cmentarzu) do centrum 

Lublina kursuje komunikacja miejska autobus linii nr 3. 


