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ABC CAMINO I LUBELSKIEJ 
DROGI ŚW. JAKUBA 

Camino de Santiago 

Droga św. Jakuba (hiszp. Camino de Santiago) 
jest istniejącym od IX w. chrześcijańskim szlakiem 
pątniczym, prowadzącym z różnych zakątków 
Europy do katedry w Santiago de Compostela 
w Galicji, w północno-zachodniej Hiszpanii. 
Według tradycji i przekonań pielgrzymów, 
znajduje się tam grób jednego z Apostołów – 
św. Jakuba Większego. 

Camino przeznaczone jest dla pątników 
indywidualnych lub małych grup. Narodowość 
i wyznanie nie odgrywają roli – istotą wędrówki 
jest czerpanie z chrześcijańskiej tradycji 
pielgrzymowania do grobów męczenników. 
W drodze pielgrzym przeżywa doświadczenie 
ciszy i duchowej przemiany. Dlatego też 
pielgrzymowanie Drogą św. Jakuba, choćby nie 
kończyło się w hiszpańskiej Composteli, jest 
niezwykłym doświadczeniem „bycia w drodze”, 
która prowadzi wędrowca do ostatecznego Celu. 

Kontakt z lubelskimi sympatykami Dróg św. Jakuba 
w Polsce: lublin@camino.net.pl 
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Najpopularniejsze wśród pątników są drogi 
w Hiszpanii, gdzie pielgrzymi z całego świata 
przybywają, by pokonać 100, 500 czy 800 
kilometrów szlaku. 

Wydarzenia, które w znaczny sposób przyczyniły 
się do popularyzacji Camino to m.in. wizyta 
papieża Jana Pawła II w Santiago de Compostela 
(1982), uznanie przez Radę Europy Drogi 
Jakubowej za Pierwszy Europejski Szlak 
Kulturowy (1986) oraz Światowe Dni Młodzieży 
w stolicy hiszpańskiej Galicji (1989). 

Od blisko 30 lat odtwarzane są odcinki Szlaku 
Jakubowego w wielu krajach Europy. Trasy te 
łączą się ze sobą, tworząc siatkę dróg oplatających 
cały kontynent. Od roku 2005 odbudowywane 
i rozwijane są także polskie szlaki św. Jakuba. 

Stowarzyszenie „Przyjaciół Dróg św. Jakuba 
w Polsce” 

Stowarzyszenie, które powstało jesienią 2009 r., 
zajmuje się odtwarzaniem, popularyzacją 
i utrzymywaniem polskich odcinków Drogi 
św. Jakuba, udzielaniem pomocy osobom 
wyruszającym w drogę, organizowaniem imprez 
związanych z Camino de Santiago oraz 
propagowaniem idei pielgrzymowania Szlakiem 
Jakubowym. Współdziała z instytucjami 
realizującymi podobne cele oraz osobami 
prywatnymi, którym bliski jest ten sposób 
wędrowania. Współpracuje także z Centro 
Europeo de Peregrinación na Monte do Gozo 
(Hiszpania), gdzie organizuje polski wolontariat 
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w tamtejszym schronisku dla pątników. 
Stowarzyszenie wydaje internetowy kwartalnik 
Pielgrzymek, dystrybuuje przewodniki po polskich 
odcinkach Drogi oraz inne materiały promocyjne, 
w tym również polską wersję paszportu 
pielgrzyma. Dokument ten (hiszp. credential) 
służy potwierdzeniu przejścia danego odcinka 
poprzez wbijanie pieczątek (np. w parafiach, 
schroniskach, punktach informacji) – przynajmniej 
jednej każdego dnia. Nie zastępuje on dokumentu 
tożsamości, ale umożliwia wędrowcom 
m.in. korzystanie ze specjalnie przygotowanych 
schronisk lub miejsc noclegowych. Aktualna lista 
takich miejsc oraz szereg ważnych dla 
pielgrzymów informacji znajduje się na stronie 
internetowej: www.camino.net.pl. 

Pielgrzym wyrusza w wędrówkę Drogą św. Jakuba 
na własną odpowiedzialność i deklaruje swoją 
gotowość przyjęcia niewygód i niedogodności. 
W każdym z odwiedzanych miejsc prosimy 
o zachowanie postawy godnej Pielgrzyma 
i Gościa, a także – w miarę możliwości – 
o uczestnictwo w liturgii lokalnej wspólnoty. 
 

Lubelska Droga św. Jakuba 
 

Lubelski odcinek Camino de Santiago został 
wytyczony i oznakowany w latach 2011-2012. 
Pierwsze przejścia miały miejsce w roku 2012. 
Droga ma swój początek na Starym Mieście, przy 
Bazylice oo. Dominikanów. Wędrówkę można 
rozpocząć od uzyskania specjalnego 
błogosławieństwa pielgrzyma, udzielanego 
w Bazylice. 
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Lubelska Droga 
św. Jakuba 

 Pieszy szlak pątniczy Lublin – Sandomierz 

 

Zasadą jest, że szlak biegnie w pobliżu kościołów 
pod wezwaniem Apostoła, dlatego wiedzie on 
obok kościoła św. Jakuba w Lublinie przy 
ul. Głuskiej. 

Ostatnim etapem Lubelskiej Drogi jest kościół 
św. Jakuba w Sandomierzu, skąd szlak prowadzi 
Drogą Małopolską do Krakowa.  

Szczegółowe informacje na temat szlaku oraz 
dokładny przebieg trasy przedstawiony został na 
stronie: www.camino.net.pl/lubelska. 
 
Lubelska Droga oznaczona jest najbardziej 
rozpoznawalnym, charakterystycznym dla Szlaku 
Jakubowego symbolem żółtej muszli na 
niebieskim tle. Dodatkowy element oznakowania 
trasy stanowi żółta strzałka, wskazująca kierunek 
wędrówki.  
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PRZEBIEG TRASY LUBELSKIEJ 
DROGI ŚW. JAKUBA 

 

Lp. Kolejne miejscowości Odległość 
[km] 

1. Lublin – Bazylika oo. Dominikanów 0,0 
2. Lublin – kościół św. Jakuba 8,00 
3. Zalew Zemborzycki 13,5 
4. Prawiedniki 18,5 
5. Pszczela Wola 23,0 
6. Piotrowice 26,0 
7. Strzyżewice 32,5 
8. Kiełczewice Dolne 35,0 
9. Borkowizna 39,0 
10. Zakrzówek Osada 44,5 
11. Rudki 51,0 
12. Słodków 59,0 
13. Kraśnik - kościół pw. NMP 62,0 
14. Dąbrowa 69,0 
15. Trzydnik Duży 74,5 
16. Agatówka 78,5 
17. Gościeradów 86,0 
18. Wymysłów 91,5 
19. Opoka 95,5 
20. Annopol 100,0 
21. Piotrowice 109,0 
22. Zawichost 113,5 
23. Garbów Nowy 121,0 
24. Nowe Kichary 126,5 
25. Sandomierz - Rynek 134,5 
26. Sandomierz - kościół św. Jakuba 136,0 

 
długość trasy: 136,0 km 
czas przejścia: 4-5 dni 
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ZASADY PIELGRZYMOWANIA 
LUBELSKĄ DROGĄ ŚW. JAKUBA 

Działania Stowarzyszenia: 
 wytyczenie i oznaczenie szlaku; 
 dbanie o należyty stan oznakowania; 
 prowadzenie działań ułatwiających 

uczestnictwo w pielgrzymce, np. aktualizowanie 
wykazu miejsc noclegowych; 

 prowadzenie działań popularyzujących 
Lubelską Drogę św. Jakuba. 

Klasztor oo. Dominikanów w Lublinie: 
 jest początkiem lubelskiego Camino; 
 jest miejscem, gdzie pątnik może uzyskać 

błogosławieństwo pielgrzyma, które udzielane 
jest po Mszach Św. o godz. 6.30 i 8.00; o chęci 
uzyskania błogosławieństwa pielgrzym 
informuje kapłana w zakrystii przed Mszą 
Świętą; 

 na furcie klasztoru oo. Dominikanów, czynnej 
codziennie w godz. 10.00-18.00, można 
otrzymać informacje na temat Drogi, a także 
zakupić paszport pielgrzyma oraz wydawnictwa 
związane z Drogami św. Jakuba. 

Pielgrzymi: 
 samodzielnie podejmują decyzje o odbyciu 

pielgrzymki, ustalają termin jej rozpoczęcia oraz 
planują długość poszczególnych etapów; 

 samodzielnie i odpowiednio wcześniej 
rezerwują miejsca noclegu na trasie pielgrzymki; 

 dbają o utrwalenie dobrego wizerunku 
Pielgrzyma i Gościa. 

 

Stowarzyszenie „Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce”, siedziba: 
Wrocław, ul. Legnicka 65  
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