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Droga św. Jakuba Via Regia.  
Geneza i rozwój ( ze szczególnym 

uwzględnieniem odcinka  
w województwie podkarpackim )

Wstęp

P odkarpacie od wieków było regionem przygranicznym Polski i Rusi. Tere-
ny te znajdujące się na styku kultur Wschodu i Zachodu – stanowiły obszar 
specyficzny, tzw. pogranicze kultur. Dzieląc odmienne obszary kulturowee 

– w wyniku przenikania się kultur – pogranicze stanowiło zarazem teren różnorod-
nych form kulturowych, religijnych o wzajemnym poszanowaniu tradycji i obyczajów. 
W południowo-wschodniej Polsce możemy nadal spotkać w krajobrazie kulturowym 
zabytkowe kościoły w sąsiedztwie greckokatolickich i prawosławnych cerkwi, które 
świadczą o wzajemnych korelacjach, wymianie myśli i doświadczeń różnych społe-
czeństw, narodowości i wyznań 1.

Jednym z nośników kultury i religii na wspominanym obszarze od średniowiecza 
była droga biegnąca z Kijowa do Santiago de Compostela – tzw. Droga Królewska – 
Via Regia. Również i dzisiaj Via Regia, będąca jedną z wielu odnóg Dróg św. Jakuba 
w zjednoczonej Europie, stanowi ważny czynnik rozwoju poszczególnych regionów, 
jak i miejsce, które przyciąga pielgrzymów i turystów z zagranicy. Na Drogach św. Ja- 
kuba – podobnie jak na średniowiecznych szlakach pątniczych – spotykają się piel-
grzymi z całego kontynentu.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie prac związanych z wyty-
czaniem Drogi św. Jakuba Via Regia w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem 
oznakowanego jej odcinka w województwie podkarpackim. W opracowaniu tym 
przedstawiono rozwój Dróg św. Jakuba w Polsce oraz dokonano podsumowania 
historycznej roli szlaku Via Regia.
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Via Regia jako trakt handlowy od średniowiecza  
do czasów współczesnych

Już we wczesnych wiekach naszej ery na obszarze południowej Polski i Zakarpa-
cia rozwinęła się tzw. kultura przeworska, w której bardzo ważną rolę odgrywało 
rolnictwo, hodowla oraz handel dalekosiężny. Denary cesarzy rzymskich oraz inne 
znaleziska archeologiczne kultury rzymskiej, celtyckiej i scytyjskiej świadczą o bogatej 
wymianie handlowej i przebiegu traktów kupieckich przez tereny na północ od Po-
górza Karpackiego. Karawany kupców wędrowały tutaj nawet znad Morza Czarnego 
w kierunku zachodnich prowincji Cesarstwa Rzymskiego 2.

Pod koniec trwania cesarstwa rozwinął się pierwszy, regularny trakt z zachodu 
na wschód Europy. Dalszy rozwój traktu miał związek z ukształtowaniem się na 
wschodzie nowego państwa – Rusi Kijowskiej i ekspansją królestwa Franków na za-
chodzie. Od początku istnienia Rusi interesujący nas obszar znajdował się w strefie 
jej wpływów. W II połowie X w. Ruś rozwijała się prężnie pod panowaniem kolejno : 
Olgi, Światosława, Włodzimierza Wielkiego, aż do jej rozpadu po śmierci Jarosława 
Mądrego. Korporacja kupców i wojowników rusińskich kontrolowała i dbała o szlaki 
handlowe oraz wymianę towaru z odległymi państwami zachodnimi. Już za pano-
wania Kazimierza Wielkiego przez Przemyśl i tzw. Bramę Przemyską biegł szlak 
handlowy, który łączył Kaukaz i Konstantynopol z Europą Zachodnią 3. 

Tak też kształtowała się na tym terenie jedna z najważniejszych średniowiecznych 
dróg komunikacyjnych w Europie Środkowej. Po raz pierwszy ten dawny szlak 
handlowy został wymieniony w 1252 r. pod nazwą „  Strata Regia ” – czyli Droga 
Królewska w dokumentach margrabiego Marchii Miśnieńskiej Henryka III 4. 

Trakt nazywany był Drogą Królewską lub Drogą Wysoką – Via Regia, ze względu 
na fakt, iż przebiegając przez terytorium danego państwa, podlegał bezpośrednio 
królowi i obowiązywały na nim szczególne prawa. Historycznie Via Regia, jako szlak 
handlowy, przebiegał od Rusi aż po Półwysep Iberyjski, łącząc tym samym odległe re-
giony, kultury, religie i tradycje ( ryc. 1 ). Poruszali się po nim w sposób bezpieczny nie 
tylko handlarze i wojska, lecz i pielgrzymi udający się do grobu św. Jakuba Apostoła 
w Santiago de Compostela w Hiszpanii. Via Regia była ponadregionalną drogą, która 
sprzyjała rozwojowi handlu, wzajemnych stosunków między państwami europejski-
mi oraz powstawaniu nowych ośrodków miejskich5. Na jej trasie leżały takie miasta 
jak : Kolonia, Frankfurt nad Menem, Lipsk, Wrocław, Kraków i Lwów. W ciągu XIII  
i XIV w. regularnie powstawały dalsze miasta, które stanowiły lokalne punkty węzłowe 
na szlaku, gdzie można było dokonać wymiany towarów, otrzymać nocleg i obsługę 
dla podróżujących. Regularność odstępów pomiędzy kolejnymi średniowiecznymi 
miastami handlowymi świadczy o tym, że stanowiły one dla podróżnych poszczególne 
odcinki traktu ( każdorazowo o jeden dzień drogi piechura lub wozu konnego ). Taka 
regularność średniowiecznych lokacji miejskich jest zauważalna również na Podkar-



Żródło: opracowanie: F. Mróz i Ł. Mróz (marzec 2012).

Tab. 1. 
Drogi św. Jakuba Apostoła w Polsce (stan na 10 marca 2012 r.)



Ryc. 2. 
Istniejące i projektowane Drogi św. Jakuba Apostoła w Polsce  

(stan na 10 marca 2012 r.)

Źródło: opracowanie własne.



Ryc. 3.
 Drogi św. Jakuba Apostoła w południowo-wschodniej Polsce

Źródło: opracowanie własne.
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paciu i w Małopolsce na trasie : Przemyśl – Jarosław – Przeworsk –  Rzeszów – Dębica –  
 – Pilzno – Tarnów – Brzesko – Bochnia – Wieliczka – Kraków 6. 

W średniowieczu na północ od Via Regia biegł tzw. Trakt Ruski, który łączył miasta 
czarnomorskie z Krakowem i miastami Europy Zachodniej. Dzisiaj nie można już 
ściśle określić przebiegu poszczególnych traktów, ponieważ miały one wiele odnóg, 
np. Trakt Ruski posiadał odnogę z Leżajska przez Gorliczynę, Przeworsk, Dynów 
na Słowację i Węgry – tzw. Trakt Węgierski. Pod koniec średniowiecza stracił on na 
znaczeniu i stał się lokalną drogą 7. 

Droga Królewska straciła na znaczeniu dopiero w XIX w., kiedy zaczęła dyna-
micznie rozwijać się kolej.

Obecnie Via Regia nadal stanowi bardzo ważny korytarz komunikacyjny Wschód-
-Zachód. Nawiązuje do niej wiele projektów o charakterze europejskim, w tym 
projekt Unii Europejskiej Via Regia Plus obejmujący planowanie i rozbudowę szla-
ków komunikacyjnych wzdłuż dawnej Drogi Królewskiej oraz rozwój Europejskiego 

Ryc. 1. 
Przebieg szlaku Via Regia w Europie

Źródło : opracowanie własne.
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Korytarza Transportowego E  D-C III, będącego inicjatywą partnerów regionalnych 
i samorządowych z Polski, Ukrainy, Słowacji i Czech. Całkowity koszt tego przed-
sięwzięcia wynosi 3,2 mln Euro 8. 

Warto podkreślić, że w 2005 r. Rada Europy uznała Via Regia za ważny szlak 
kulturowy i turystyczny oraz zaliczyła go do Europejskich Szlaków Kulturowych9. 
Koncepcja sieci szlaków kulturowych w Europie ma na celu podtrzymywanie jedności 
europejskiej, umacnianie poczucia jedności wśród Europejczyków oraz chronienie 
i odtwarzanie miejsc i obiektów świadczących o dziedzictwie kulturowym. Szlaki 
kulturowe definiowane są przez Radę Europy jako trasy przebiegające przez kilka 
krajów lub regionów, które organizowane są wokół tematów o znaczeniu histo-
rycznym, artystycznym lub społecznym o randze europejskiej. Wśród Europejskich 
Szlaków Kulturowych należy wymienić m.in. : „ Drogę św. Jakub ”, „ Szlak Celtów ”, 

„ Szlak Jedwabny ”, „ Szlak Baroku ”, „ Szlaki Monastyczne ”, „ Szlak Wikingów ”, „ Szlak 
Mozarta ”, „ Szlak św. Marcina z Tours ”, „ Szlak św. Olafa ” 10. 

Droga Królewska – Via Regia stanowi zarazem jedną z odnóg Drogi św. Jakuba –  
pierwszego Europejskiego Szlaku Kulturowego, ustanowionego przez Radę Europy 
w 1987 r. Już w następnym roku do grobu św. Jakuba Apostoła w Santiago de 
Composteli wyruszyli pielgrzymi z Hiszpanii, Francji i Niemiec. Pierwsze odcinki 
Drogi św. Jakuba zostały wytyczone i oznakowane w Hiszpanii, a następnie we 
Francji, Niemczech, Włoszech, Austrii i Szwajcarii. Warto również zaznaczyć, że 
w 1993 r. droga pielgrzymkowa do Composteli na terytorium Hiszpanii, a w 1998 r.  
na terytorium Francji, została wpisana przez U N E S C O na listę Światowego Dzie-
dzictwa Kulturowego Ludzkości.

Obecnie Drogi św. Jakuba, jako Europejski Szlak Kulturowy, są oficjalnie uznane 
w ośmiu państwach : Belgii, Francji, Niemczech, Włochy, Luksemburgu, Portugalii, 
Hiszpanii, Szwajcarii 11.

Ważną inicjatywą związaną z Via Regia w woj. podkarpackim był projekt „ Wspólna 
przeszłość, wspólna droga, wspólna przyszłość – integracja regionów ”, realizowany 
w Jarosławiu przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Bronisława Markie-
wicza ( obecna Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. Bronisława 
Markiewicza ). W ramach tego projektu w dniach 5 – 6 października 2007 r. w Ja-
rosławiu odbyła się konferencja pt. „ Kupiecki Szlak Via Regia – Integracja Regio-
nów ”, w której wzięli udział przedstawiciele władz i organizacji zagranicznych, m.in. 
hiszpańskiego instytutu I N O R D E z Ourense oraz Europejskiego Instytutu Turystyki 
z Niemiec. Całość przedsięwzięcia została sfinansowana ze środków Unii Europejskiej, 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa 
Polska – Białoruś – Ukraina I N T E R E E G III A/Tacis C B C 2004 – 2006. W projekcie 
podkreślono, że obecnie na terytorium Niemiec, Polski, Ukrainy droga komunikacyjna 
Via Regia pokrywa się z III Paneuropejskim Korytarzem Transportowym – jednym 
z najbardziej priorytetowych korytarzy transportowych Unii Europejskiej 12.
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Najmłodszą inicjatywą związaną z tematyką Via Regia była zakończona w paź-
dzierniku 2011 r. w Görlitz – 3. Saksońska Wystawa Krajowa zatytułowana „ Szlak 
handlowy Via Regia – 800 lat w ruchu i kontaktach ”. Wystawa została zainauguro-
wana festiwalem art@via-regia.pl 13. 

Rozwój Dróg św. Jakuba w Polsce

Kult św. Jakuba Starszego Apostoła na ziemiach polskich sięga początków XI w. 
Został on przejęty z krajów Europy Zachodniej, lecz w Polsce natomiast uległ znacz-
nym zmianom pod wpływem kultury wschodnio-słowiańskiej14. 

Św. Jakub na terenie Polski był czczony jako patron czapników, kapeluszników, 
żebraków, a przede wszystkim pielgrzymów, którzy mogli znaleźć opiekę w licznych 
kościołach i szpitalach pod jego wezwaniem. Liczne odkrycia archeologiczne w róż-
nych rejonach Polski ( np. muszli św. Jakuba ) oraz źródła archiwalne w Hiszpanii są 
potwierdzeniem odbywanych wtedy przez Polaków pielgrzymek do grobu św. Jakuba 
Apostoła w Santiago de Compostela 15.

Należy zaznaczyć, że patronem pielgrzymów ( a także kupców ) w średniowiecznej 
Polsce był również święty Mikołaj – jeden z najbardziej czczonych na Wschodzie świę-
tych. Jego patronat nad kaplicami i szpitalami obejmował miejsca, dokąd podróżowali 
kupcy i wędrowcy z Rusi – czyli obszar aż do Lipska i Erfurtu ). W szczególny sposób 
kult i świadomość opieki nad pielgrzymami ze strony św. Mikołaja były widoczne na 
Drodze Królewskiej – na terenie Małopolski, Śląska i Saksonii 16.

W wyniku wojen religijnych, licznych epidemii, rewolucji francuskiej i wojen na-
poleońskich, od początku XVI w. w całej Europie ruch pielgrzymkowy do Santiago 
de Compostela wyraźnie malał, a w Polsce pomimo odnowy potrydenckiej, kult  
św. Jakuba także stracił na znaczeniu.

Wydarzeniem, które wpłynęło na ponowne ożywienie pielgrzymowania do gro-
bu św. Jakuba Starszego Apostoła w Santiago de Compostela było przemówienie 
papieża Jana Pawła II – nazwane Aktem Europejskim, wygłoszone podczas wizyty 
w dniu 9 listopada 1982 r. Było ono zarazem początkiem nowej historii pielgrzy-
mowania do grobu św. Jakuba oraz bezpośrednią przyczyną odtwarzania Dróg św. 
Jakuba przez Radę Europy i uznania ich za Europejski Szlak Kulturowy. W 2010 r. –  
Jubileuszowym Roku św. Jakuba – sanktuarium Santiago de Compostela odwiedził 
papież Benedykt XVI.

W Polsce kult św. Jakuba i ponowne zainteresowanie Polaków Camino de San-
tiago można zaobserwować dopiero pod koniec XX w. Obecnie osoby z Polski sta-
nowią coraz liczniejszą grupę pielgrzymów do Santiago de Compostela, zajmując 
10. pozycję wśród najliczniej pielgrzymujących narodowości. W 2009 r. 1321 Po-
laków otrzymało tzw. Compostelkę ( czyli odbyło pielgrzymkę do Santiago de Com-
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postela : pieszo co najmniej 100 km lub konno czy rowerem co najmniej 200 km ),  
zaś w 2010 r. – Świętym Roku Jakubowym – 2040 osób. Zestawiając te licz-
by z całością napływu pielgrzymów do sanktuarium w Santiago de Compostela 
( pieszo, konno, na rowerze lub wózku inwalidzkim ) – 272 135 osób w 2011 r., 
widać że pielgrzymi polscy stanowili 0,75% ogółu pielgrzymujących 17. W 2011 r. 
tylko w okresie lipiec – sierpień compostelkę otrzymało 851 osób z Polski – było 
to 3% wśród cudzoziemców, a w ciągu całego roku pielgrzymowało do Grobu  
św. Jakuba Starszego Apostoła 1820 Polaków 18. 

Ośrodkami kultu św. Jakuba Starszego Apostoła w Polsce są trzy sanktuaria św. 
Jakuba : w Jakubowie, Lęborku i Szczyrku. Wszystkie zostały ustanowione dekretami 
miejscowych ordynariuszy w  ostatnich pięciu latach. Pierwsze sanktuarium w Jaku-
bowie zostało ustanowione w dniu 20 czerwca 2007 r. dekretem ks. biskupa Adama 
Dyczkowskiego, ordynariusza diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, natomiast w dniu 
25 lipca 2010 r. dekretem ks. biskupa Jana Bernarda Szlagi, ordynariusza diecezji 
pelplińskiej kościół pw. św. Jakuba Starszego Apostoła w Lęborku został również 
podniesiony do rangi diecezjalnego sanktuarium. Trzecie sanktuarium powstało  
24 kwietnia 2011 r. w Szczyrku ( dekret ks. biskupa Tadeusza Rakoczego, ordynariu-
sza diecezji bielsko-żywieckiej ). Należy zaznaczyć, że na ręce ks. kardynała Stanisława 
Dziwisza, metropolity krakowskiego, została złożona prośba o podniesienie kościoła 
w Więcławicach Starych do rangi diecezjalnego sanktuarium św. Jakuba. 

Ośrodkami, w których kult św. Jakuba jest bardzo żywy, są parafie pw. św. Ja-
kuba, w których znajdują się relikwie Apostoła : Brzesko, Jakubów, Leśna, Lębork, 
Łeba, Podegrodzie, Sączów, Szczyrk, Tuchów i Więcławice Stare. W ubiegłym roku 
miasta : Olsztyn i Brzesko obrały za patrona świętego Jakuba; wcześniej ( w 1998 r. )  
został on patronem Lęborka.

Do rozwoju kultu św. Jakuba w Polsce przyczynia się zaangażowanie wielu osób 
należących do Bractw św. Jakuba, Stowarzyszenia „ Przyjaciele Dróg św. Jakuba 
w Polsce ”, a także aktywność i działanie władz kościelnych, samorządowych oraz 

„ caminowiczów ” i czcicieli świętego Jakuba. Wpływa to również na wytyczanie, zna-
kowanie, rozwój i ciągłe dbanie o nowe odcinki Dróg św. Jakuba w Polsce. 

Duże znaczenie w rozwoju kultu św. Jakuba w Polsce ma niewątpliwie Bractwo  
św. Jakuba Apostoła w Jakubowie, które powstało 13 czerwca 2004 r. Wśród licz-
nych działań realizowanych przez bractwo należy wymienić : coroczną pielgrzymkę 
z Głogowa do Jakubowa oraz ogólnopolskie pielgrzymki parafii pw. św. Jakuba na 
Jasną Górę, wytyczenie, opiekę i nadzór nad szlakiem pielgrzymkowym prowadzącym 
do kościoła w Jakubowie. Bractwo posiada lokalne oddziały w Szczyrku, Żabnie koło 
Poznania oraz w Ośnie Lubuskim. W wyniku działań członków Bractwa św. Jakuba 
w Więcławicach Starych udało się zaprosić i zorganizować wizytę metropolity Santia-
go de Compostela, ks. arcybiskupa Juliana Barrio w Polsce, w dniach 30 kwietnia –  
 –3 maja 2010 r., oraz zorganizowano „ Dni Polskie w Santiago de Compostela 
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i na Monte de Gozo ” ( 1 – 3 lipca 2010 r. ), w trakcie których w katedrze w Santiago  
de Compostela dokonano aktu zawierzenia św. Jakubowi pielgrzymów z Polski.

Inną, młodszą organizacją związaną z ideą pielgrzymowania „ szlakiem muszli ” jest 
Stowarzyszenie „ Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce ”, które zostało zarejestro-
wane 28 stycznia 2010 r. Jako międzyregionalna organizacja, ma ona za zadanie 
utrzymanie i popularyzację Drogi św. Jakuba w Polsce oraz koordynację działań 
związanych ze szlakiem w różnych częściach kraju. W grudniu 2011 r. Bractwo św. 
Jakuba w Więcławicach Starych zarejestrowało swoją działalność jako stowarzyszenie. 

Ważną inicjatywą związaną z popularyzowaniem idei Camino de Santiago oraz 
stanem badań i funkcjonowaniem Dróg św. Jakuba w Polsce są organizowane od 
czterech lat w środowisku krakowskim międzynarodowe konferencje naukowe. 
Organizatorami takich konferencji były w Krakowie : Uniwersytet Jagielloński, Uni-
wersytet Papieski Jana Pawła II i Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji 
Narodowej, ponadto Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym 
Targu, Starostwo Powiatowe w Krakowie, Bractwo św. Jakuba Starszego Apostoła 
w Więcławicach Starych oraz Muzeum Pielgrzymowania w Częstochowie.

W wyniku przedstawionych działań i inicjatyw lokalnych grup, w latach 2004 – 2009 
udało się w Polsce wytyczyć około 1800 km odcinków szlaków św. Jakuba 19. Obec-
nie oznakowanych jest 2954 km Dróg św. Jakuba w Polsce. Sieć odcinków Drogi  
św. Jakuba w Polsce według stanu na dzień 1 marca 2012 r. przedstawiono na 
rycinie 2 i w tabeli 1.

Pierwsze prace nad odtwarzaniem Drogi św. Jakuba w Polsce zostały podjęte przez 
Włodzimierza Antkowiaka w 2004 r. na łamach forum internetowego portalu „ Polski 
Klub Camino de Santiago ” ( www.santiago.defi.pl ). Był to projekt wytyczenia szlaku 
pątniczego tzw. Drogi Polskiej ( Camino Polaco ) z Ogrodnik, przy granicy polsko-
-litewskiej, przez Olsztyn, Toruń, Gniezno i Poznań do Słubic na granicy z Niem-
cami20. Prace nad wytyczaniem Drogi Polskiej zostały zapoczątkowane w 2005 r., 
a jej pierwszy etap o długości 20 km, ( Olsztyn – Gietrzwałd ), został otwarty 25 lipca 
2006 r. Obecnie Droga Polska prowadzi z Ogrodnik do Trzemeszna i jej długość 
wynosi około 555 km.

Pierwszym etapem polskiego odcinka szlaku jakubowego była jednak Dolnośląska 
Droga św. Jakuba. Było to przedsięwzięcie zainicjowane i przeprowadzone przez 
Bractwo św. Jakuba i Fundację Wioski Franciszkańskiej. Uroczyste otwarcie tej drogi 
odbyło się 24 lipca 2005 r. w Jakubowie i Zgorzelcu. Droga ta ma 164 km i pro-
wadzi z Głogowa przez Jakubów, Grodowiec, Polkowice, Chocianów, Bolesławiec 
i Lubań do Zgorzelca 21.

W wyniku zaangażowania wielu osób skupionych przy Camino de Santiago, 
w większości wolontariuszy, do obecnej chwili zostało odtworzonych w Polsce czter-
naście odcinków Drogi św. Jakuba, a kolejne dziewięć zostało zaprojektowanych 
i czeka na realizację. 
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Geneza i rozwój Drogi św. Jakuba Via Regia w Polsce

Droga św. Jakuba wzdłuż dawnej Wysokiej Drogi była jednym z pierwszych szla-
ków Jakubowych odtwarzanych w Polsce. Inicjatorem powstania tej drogi była 

„ Fundacja Wioski Franciszkańskiej ”. Pierwszy odcinek Via Regia został otworzony  
6 października 2006 r. we Wrocławiu. Jej 240 km trasa przebiega przez następu-
jące miejscowości : Brzeg – Oława – Wrocław – Środa Śl. – Prochowice – Legnica/Le-
gnickie Pole – Złotoryja – Lwówek Śl. – Lubań – Zgorzelec. Tak wyznaczona Via Regia 
włączyła się zatem w sieć europejskich szlaków z muszlą, bowiem na Moście Staro-
miejskim w Zgorzelcu/Görlitz połączyła się z Ekumenicznym Szlakiem Pątniczym –  

„ Ökumenischer Pilgerweg ”. W uroczystościach otwarcia Drogi św. Jakuba Via Regia 
uczestniczyli m.in. : Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kazimierz Michał 
Ujazdowski, członkowie Bractwa św. Jakuba w Jakubowie, mieszkańcy Wrocławia 
i pielgrzymi z różnych zakątków Polski.

Dalsze prace „ Fundacji Wioski Franciszkańskiej ” doprowadziły do włączenia ko-
lejnego odcinka Drogi św. Jakuba Via Regia : Góra św. Anny – Opole – Skorogoszcz  – 
 – Brzeg. Otwarcie tego opolskiego odcinka odbyło się 15 września 2008 r. 22

Początki tworzenia Drogi św. Jakuba Via Regia w Małopolsce i na Podkarpaciu 
sięgają 2007 r., kiedy to w Krakowie odbyło się spotkanie osób pielgrzymujących 
do Santiago de Compostela. W tym samym czasie rozpoczęły się prace nad odtwo-
rzeniem innego odcinka przebiegającego przez południowo-wschodnią Polskę – Ma-
łopolskiej Drogi św. Jakuba z Sandomierza do Krakowa. W wyniku ustaleń i prac 
nad wytyczeniem przebiegu Via Regia w południowo-wschodniej Polsce, od maja 
do września 2009 r. parafia pw. N M P Matki Kościoła i św. Jakuba w Brzesku, przy 
wsparciu Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie wytyczyła i oznakowała odcinek 
szlaku : Tuchów – Tarnów – Brzesko – Kraków. W kolejnych miesiącach oznakowano 
odcinek Pilzno – Tuchów 23. W oznakowanie tego odcinka zaangażowali się członko-
wie Akcji Katolickiej działającej przy parafii pw. N M P Matki Kościoła i św. Jakuba 
w Brzesku, natomiast koordynatorem tych działań był Paweł Plezia. Droga została 
oznakowana przez znakarzy szlaków pieszych i rowerowych – Stanisława Tomaszka 
i Marcina Ścisłowicza z Tarnowa.

Otwarcie małopolskiego odcinka Via Regia : Pilzno – Kraków odbyło się 24 lip-
ca 2010 r. w Brzesku. W tym samym dniu w Urzędzie Miasta Brzeska uroczyście 
odczytano dekret Stolicy Apostolskiej, nadający temu miastu patronat św. Jakuba.  
Ze źródeł historycznych wynika bowiem, iż pierwszy kościół w Brzesku, z XIV w., 
był pod wezwaniem św. Jakuba. Uroczystości te zbiegły się z Jubileuszowym Ro-
kiem św. Jakuba, w przeddzień święta św. Jakuba przypadającego na 25 lipca oraz  
625. rocznicą lokacji tego miasta24. 

W Zagłębiu Dąbrowskim na Górze św. Doroty w Będzinie 8 sierpnia 2010 r. 
otwarto kolejny odcinek Drogi św. Jakuba Via Regia z Krakowa do Góry św. Anny. 
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Miejscowość
Długość etapu

[ km ]
Z Korczowej

[ km ]
Do Zgorzelca

[ km ]
Do Santiago de Compostela

[ km ]

Korczowa   0 0 913 4065
Przemyśl 40 40 886 4025
Tuligłowy 18 58 862 4007
Jarosław 23 81 838 3984
Przeworsk 19 100 808 3965
Łańcut 21 121 778 3944
Rzeszów 29 150 748 3915
Ropczyce 36 186 716 3879
Pilzno 33 219 700 3846
Tuchów 24 243 648 3822
Tarnów 16 259 617 3806
Wojnicz 16 275 571 3790
Brzesko 26 301 536 3764
Bochnia 22 323 494 3742
Niepołomice 20 343 434 3722
Wieliczka 22 365 384 3700
Kraków 19 384 365 3681
Olkusz 50 434 343 3631
Będzin 60 494 323 3571
Piekary Śl. 42 536 301 3529
Pyskowice 35 571 275 3494
Góra św. Anny 46 617 259 3448
Opole 31 648 243 3417
Brzeg 52 700 219 3365
Oława 16 716 186 3349
Wrocław 32 748 150 3317
Środa Śl. 30 778 121 3287
Legnica 30 808 100 3257
Złotoryja 30 838 81 3227
Lwówek Śl. 24 862 58 3203
Lubań 24 886 40 3179
Zgorzelec 27 913 0 3152

Poza granicami Polski 
Lipsk (Leipzig) – 1145  – 2930
Kolonia (Köln) – 1733  – 2342
Paryż (Paris) – 2445  – 1630
St. Jean Pied de Port – 3295  – 780
Santiago de Com-
postela

– 4065  – 0

Tab. 2.  
Zestawienie odcinków Drogi św. Jakuba Via Regia Korczowa – Zgorzelec

Źródło : opracowanie własne.
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W rezultacie jedynym brakującym odcinkiem polskiej Via Regia była trasa biegnąca 
na Podkarpaciu z Korczowej do Pilzna 25. 

Przebieg, oznakowanie i stan obecny  
Drogi św. Jakuba Via Regia w woj. podkarpackim

Koncepcja przebiegu odcinka Drogi św. Jakuba Via Regia w woj. podkarpackim 
zakładała początkowo wytyczenie szlaku od Korczowej – miejscowości z przejściem 
granicznym z Ukrainą, położonej przy drodze międzynarodowej E  40, gdzie również 
znajduje się parafia pw. św. Jakuba, powstała po II wojnie światowej. Wcześniej 
Korczowa należała do parafii pod wezwaniem tego świętego w Krakowcu ( obecnie 
na terenie Ukrainy ). Kościoły pw. św. Jakuba stanowią ważny wyznacznik w typo-
waniu przebiegu odcinków na innych Drogach św. Jakuba w Polsce. Inne kościoły 
pw. św. Jakuba Starszego Apostoła na Drodze św. Jakuba na Podkarpaciu znajdują 
się w Krzemienicy k. Łańcuta i Górze Ropczyckiej. 

Ważnymi miejscami na szlaku są również miejsca nawiązujące do św. Jakuba oraz 
idei pielgrzymowania. Oprócz wspomnianych świątyń pod wezwaniem tego święte-
go, niewątpliwie należy wymienić : studnię św. Jakuba oraz liczne figury i kapliczki 
z przedstawieniem św. Jakuba w Krzemienicy, figurę św. Jakuba w Zagorzycach, 
kapliczki św. Rocha ukazanego jako pielgrzyma do Santiago de Compostela w oko-
licach Kraczkowej oraz sanktuarium św. Rocha w Słocinie – dzielnicy Rzeszowa 26.

Interesującym nawiązaniem do św. Jakuba jest herb gminy Czarna, na terenie 
której znajduje się Krzemienica z XVIII w. kościołem św. Jakuba. Oficjalnie logo 
gminy przedstawia : w błękitnym polu na środku dąb z szyszkami i korzeniami mający 
po bokach : gliniany garnek po stronie prawej i muszlę św. Jakuba po lewej stronie 
w kolorze złotym 27.

Przebieg pierwszego etapu Via Regia – na zachód od granicy z Ukrainą – kilka-
krotnie był zmieniany. Trasa z Korczowej miała bowiem przebiegać najkrótszym 
szlakiem do Jarosławia, jak obecnie droga międzynarodowa E 40. Biorąc jednak pod 
uwagę historyczne i kulturowe uwarunkowania, wytyczając drogę, uwzględniono jej 
przebieg z Korczowej wzdłuż granicy z Ukrainą do Przemyśla, jako historycznego 
miasta, węzła wielu średniowiecznych szlaków handlowych. Ważnym aspektem 
w projektowaniu szlaku Via Regia było to, aby przebiegał on w pobliżu katedr 
( w Przemyślu, Rzeszowie, Tarnowie ).

Od początku prac koncepcyjnych wytyczenie Drogi św. Jakuba Via Regia zakła-
dało włączenie się w sieć szlaków jakubowych przez całe terytorium kraju na trasie 
Korczowa – Zgorzelec – od przejścia granicznego z Ukrainą, aż do granicy z Niemcami. 

Alternatywnym punktem wyjściowym dla tak projektowanego szlaku miała być 
miejscowość Wielkie Oczy, w której znajduje się znane w archidiecezji sanktuarium 
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Lp. Miejscowość Wezwanie świątyni Sanktuarium Przedmiot kultu

1.
Przemyśl 

Bazylika Katedralna 
Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny 
i św. Jana Chrzciciela 

Matki Bożej Jackowej Figura Matki Bożej
Bł. Jana Balickiego Relikwie

św. Sebastiana Pelczara Relikwie

2. Przemyśl św. Marii Magdaleny
Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny

Obraz Matki Bożej 

3. Tuligłowy św. Mikołaja Bpa Matki Bożej Tuligłowskiej Obraz Matki Bożej
4. Chłopice Wniebowzięcia NMP Matki Bożej Chłopickiej Obraz Matki Bożej
5. Jarosław Matki Bożej Bolesnej Matki Bożej Bolesnej Figura Matki Bożej
6. Jarosław Kolegiata Bożego Ciała Matki Bożej Śnieżnej Obraz Matki Bożej 

7. Jarosław
Cerkiew Przemienienia 
Pańskiego

Matki Bożej – Brama 
Miłosierdzia

Cudowna ikona Matki Bożej 
„Myłoserdia Dweri”

8. Przeworsk
Bazylika Kolegiacka Św. 
Ducha

Bożego Grobu Kaplica Bożego Grobu

9. Łańcut 
św. Stanisława Biskupa 
i Męczennika

Matki Bożej Szkaplerznej
Obraz Matki Bożej Szka-
plerznej 

10. Rzeszów-Słocina św. Rocha i św. Marcina św. Rocha Obraz św. Rocha

11. Rzeszów
Bazylika Wniebowzięcia 
NMP

Matki Bożej Wniebowziętej 
Pani Rzeszowa

Obraz Matki Bożej

12. Rzeszów 
Najświętszego Serca 
Pana Jezusa

Matki Bożej Fatimskiej Figura Matki Bożej 

13. Rzeszów Matki Bożej Saletyńskiej
Matki Bożej Saletyńskiej – 
Patronki Ludzi Pracy

Figura Matki Bożej

14. Ropczyce
Matki Bożej Królowej 
Rodzin

Matki Bożej Królowej 
Rodzin

Figura Matki Bożej

15. Zawada
Narodzenia Najświętszej 
Maryi Panny

Narodzenia Najświętszej 
Maryi Panny

Obraz Matki Bożej

16. Pilzno Matki Bożej Pocieszenia Matki Bożej Pocieszenia Obraz Matki Bożej

17. Tuchów
Nawiedzenia NMP  
i św. Stanisława Biskupa 
i Męczennika

Matki Bożej Pocieszenia Obraz Matki Bożej

18. Tarnów
Bazylika katedralna 
Narodzenia NMP

Matki Bożej Bolesnej Figura Matki Bożej 

19. Tarnów
św. Józefa i Matki Bożej 
Fatimskiej

Matki Bożej Fatimskiej Figura Matki Bożej

20. Tarnów – Burek
Najświętszej Marii 
Panny

Matki Bożej Szkaplerznej Obraz Matki Bożej

21.
Porąbka Uszew-
ska

Najświętszej Maryi 
Panny z Lourdes

Najświętszej Maryi Panny z 
Lourdes

kopia figury Matki Bożej  
z Lourdes

22. Bocheniec św. Anny św. Anny

Obraz Adoracji Krzyża 
Świętego przez św. Annę 
Samotrzecią oraz  
św. św. Józefa i Joachima

23. Bochnia św. Mikołaja Matki Bożej Różańcowej Obraz Matki Bożej

24. Wieliczka św. Franciszka z Asyżu
Matki Bożej Łaskawej – 
Księżnej Wielickiej

Obraz Matki Bożej

Tab.3. 
Sanktuaria w miejscowościach położonych na Drodze św. Jakuba Via Regia

Źródło : opracowanie własne.
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maryjne. Po tak przyjętym przebiegu Via Regia we wrześniu 2009 r. pielgrzymowała 
pierwsza pątniczka – Katarzyna Bednarz28.

W 2011 r. członkowie Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starych nawiązali 
kontakt z osobami ze Lwowa, które są zainteresowane wyznaczeniem Drogi św. 
Jakuba na Ukrainie. Pozwoliłoby to zakończyć proces odnawiania Dróg św. Jakuba 
wzdłuż historycznej, średniowiecznej Wysokiej Drogi, z Kijowa do Santiago de Com-
postela oraz podsumować zarazem proces integracji wielu społeczności lokalnych 
skupionych na pielgrzymowaniu do grobu św. Jakuba. 

Trasa Drogi św. Jakuba Via Regia oraz innych szlaków jakubowych w południo-
wo-wschodniej Polsce została przedstawiona na ryc. 3.

Podejmując działania nad odtworzeniem odcinka Via Regia, przyjęto zasadę, iż na 
tym obszarze drogi pątnicze pokrywały się z innymi traktami kupieckimi – wzdłuż 
średniowiecznej drogi handlowej wschód–zachód. Jako że Via Regia nie posiadała 
jednego wariantu przebiegu trasy, a raczej stanowiła korytarz komunikacyjny oraz  
z braku zachowanych źródeł historycznych, opisujących dokładny przebieg tej drogi –  
przyjęto pewne założenia, które brały pod uwagę również uwarunkowania współ-
czesne. Analizując przebieg dawnego traktu Wysokiej Drogi, na uwagę zasługują 
również miejscowe nazwy terenowe. Wśród nazw własnych, które mogą świadczyć 
o faktycznym przebiegu Via Regia należy wymienić Drogę Królewską – na zachód 
od Przeworska w kierunku do Nowosielec ( ulica w obecnej dzielnicy Przeworska – 
Gwizdaju, na trasie szlaku, nazywa się Trakt Królewski ), Drogę Ropczycką – w okolicy 
Krzemienicy k. Łańcuta, czy tzw. Przedmieścia Krakowskie – w Jarosławiu, które nie 
pokrywają się z obecnym przebiegiem drogi E 40 w kierunku Krakowa. Wytyczając 
drogę, brano również pod uwagę lokalizację licznych na tym terenie sanktuariów, 
wpisując tym samym Drogę św. Jakuba w lokalną sieć szlaków pielgrzymkowych 29. 

Założenie oznakowania całego podkarpackiego odcinka do Pilzna do wiosny 2010 r.  
nie zostało jednak zrealizowane.

Intensywne prace nad wytyczaniem i znakowaniem Drogi św. Jakuba w woj. pod-
karpackim zostały rozpoczęte dopiero w 2011 r. Niezwykle istotnym faktem, który 
wpłynął na pomyślne posunięcie prac nad realizacją wytyczania Drogi Via Regia 
w tym województwie była zgoda na wytyczanie szlaku w archidiecezji przemyskiej 
( wydana przez metropolitę przemyskiego abp. Józefa Michalika – Przewodniczą-
cego Episkopatu Polski ) oraz w diecezji rzeszowskiej wydana przez bp. Kazimierza 
Górnego – ordynariusza diecezji rzeszowskiej. Na oznakowanie szlaku zostały po-
zyskane również środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, któ-
re zapewniły oznakowanie szlaku przez znakarza P T T K, wydanie przewodników, 
ulotek promocyjnych, jak i wykonanie tablic informacyjnych przy charakterystycz-
nych obiektach zabytkowych na tym szlaku : w Korczowej ( na terenie kościoła pw.  
św. Jakuba ), Przemyślu ( na terenie kościoła pw. św. Sebastiana Pelczara ), Krzemieni-
cy ( na dzwonnicy przy kościele pw. św. Jakuba ), Rzeszowie ( przy kościele Chrystusa 
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Króla ), Górze Ropczyckiej ( na dzwonnicy przy kościele pw. św. Jakuba Starszego 
Apostoła ), Pilźnie ( przed sanktuarium Matki Boskiej Pocieszenia ). Bezpośrednim be-
neficjentem projektu z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie było Stowarzyszenie 
ProCarpathia z siedzibą w Rzeszowie we współpracy z Stowarzyszeniem „ Przyjaciele 
Dróg św. Jakuba w Polsce ”.

W ideę wytyczania omawianego odcinka Drogi Świętego Jakuba Via Regia włączyła 
się również młodzieżowa organizacja pozarządowa – Podkarpacka Chorągiew Har-
cerzy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Na trasie tej są dość regularnie rozloko-
wane drużyny harcerskie, w Szówsku, Jarosławiu, Przeworsku, Rozborzu, Łańcucie, 
Chmielniku, Rzeszowie, Sędziszowie Młp. i Ropczycach. W dalszych etapach prac 
nad Drogą św. Jakuba Via Regia drużyny te podjęły się konserwacji oznakowania, 
jak i we współpracy z innymi jednostkami kościelnymi i społecznymi animacji ruchu 
pielgrzymkowego. Harcerze ci w sierpniu 2011 r., w ramach wędrówek przed Zlotem 
Jubileuszowym 100-lecia Harcerstwa w Polsce „ Całym życiem – Przygoda XXI w. ”,  
pokonali projektowany odcinek szlaku Jarosław – Pilzno, zbierając informacje i doku-
mentację fotograficzną. Obecnie Podkarpacka Chorągiew Harcerzy ZHR koordynuje 
dalsze prace, związane z promowaniem i opieką nad szlakiem.

Ryc. 4. 
Sanktuaria w Karpatach Polskich oraz na Drodze św. Jakuba Via Regia

Źródło : opracowanie własne.
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W listopadzie 2011 r. zakończono prace nad wytyczeniem i oznakowaniem ostat-
niego odcinka Drogi św. Jakuba Via Regia z Korczowej przez Przemyśl, Jarosław, 
Przeworsk, Rzeszów do Pilzna. Szlak został tym samym włączony w ogólnopolską 
sieć Dróg św. Jakuba. Uznaje się, że 5 stycznia 2012 r. nastąpiło otwarcie szlaku 
przez Urząd Marszałkowski. Na odcinku podkarpackim Drogi św. Jakuba Via Regia 
znajdują się następujące formy znakowania : żółte strzałki na białym tle w kierunku 
zachodnim ( w kierunku Santiago de Compostela ), natomiast w kierunku przeciw-
nym malowane są czarne strzałki – umożliwiające pielgrzymowi powrót do punktów 
wyjściowych. W charakterystycznych miejscach są również tabliczki i drogowskazy, 
a na terenie, gdzie nie ma możliwości namalowania strzałek, znajdują się naklejki 
z muszlą – symbolem św. Jakuba ( żółta muszla na granatowym tle ). 

Zakończenie

Szansą rozwoju i możliwością wpisania Dróg św. Jakuba w Polsce do europejskiej 
sieci szlaków jakubowych mogą stać się wizyty pielgrzymów zagranicznych. W 2010 r.,  
Roku Jubileuszowym św. Jakuba, na Drogach św. Jakuba w Polsce wędrowało kil-
kadziesiąt pielgrzymów z zagranicy, m.in. : z Francji, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, 
Niemiec, Hiszpanii, Brazylii i Stanów Zjednoczonych. Wśród nich był m.in. Anto-
ine Carillo mieszkający w Orolon St. Marie ( wiceprezes Stowarzyszenia św. Jakuba 
w swoim mieście ), który pielgrzymował na trasach : Brzesko – Kraków, Sandomierz – 
  –Niegardów, Poznań – Zgorzelec, po Drodze Sudeckiej z Jeleniej Góry oraz w ramach 
Europa Compostela 2010 przeszedł odcinek Via Regia z Krakowa do Zgorzelca. 
Na Drodze św. Jakuba Via Regia pielgrzymował również Olivier Pieczonka oraz 
Virginia Balus, która wędrowała na trasie z Brzeska do Pragi ( w Krakowie w towa-
rzystwie dwóch kolejnych osób z Francji ). Wśród innych pielgrzymów, które udało 
się zarejestrować na Via Regia w Małopolsce było trzech paryżan.

Pielgrzymowanie Francuzów na polskich drogach jakubowych zapoczątkowało 
współpracę oraz wymianę doświadczeń ze stowarzyszeniami francuskimi, z których 
wywodzą się odwiedzający Polskę pielgrzymi. Nawiązane kontakty pozwalają mieć 
nadzieję na kolejne wizyty w naszym kraju turystów zagranicznych30.

Kolejnym dowodem zainteresowania polskimi odcinkami dróg jakubowych była 
wędrówka Via Regia ponad siedemdziesięcioletniego Szwajcara Williego Struba. 
Jednym z motywów jego pielgrzymki była informacja o nowo wytyczanym odcin-
ku Drogi św. Jakuba na Podkarpaciu – od granicy z Ukrainą ( trasa od Wielkich 
Oczu – Korczowej po Zgorzelec ). Willi miał zamiar przebyć w trakcie nieprzerwanej 
pielgrzymki całą trasę Drogi św. Jakuba Via Regia, aż do Santiago de Compostela –  
przed zimą 2011 r. 31
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Systematyczne dbanie o wyznaczone Drogi św. Jakuba jest niezbędne do dalszego 
ich rozwoju. Nowo znakowana Droga św. Jakuba Via Regia na odcinku Korczowa – 
Pilzno jest ciągle na etapie tworzenia i doskonalenia. Pomimo zakończenia projektu 
realizowanego przez Stowarzyszenie ProCarpathia, pewne odcinki szlaku są słabo 
oznaczone. Brakuje tam nadal kierunkowskazów oraz tablic informacyjnych, które 
w założeniu miały się znaleźć m.in. w Jarosławiu ( przed wejściem na teren klasztoru 
Dominikanów ) i Przeworsku ( na terenie kościoła Bernardynów ).

Bardzo mała świadomość wśród mieszkańców miejscowości, przez które przebiega 
Wysoka Droga oraz brak próby angażowania i włączania w idee composteliańskie 
lokalnych społeczności, parafii i samorządów stanowi w tym przypadku bardzo duże 
zagrożenie. Dlatego tak ważne jest zapewnienie opieki nad drogą i gromadzenie 
w tym celu jak najszerszej grupy jej „ przyjaciół ” wśród władz samorządowych, pla-
cówek szkolno-wychowawczych, organizacji turystycznych oraz harcerskich. Koordy-
nacja prac nie może ograniczyć się do grupki osób. Tylko bowiem lokalne jednostki 
i organizacje mogą sprawić, iż kult św. Jakuba na drogach będzie naprawdę żywy. 

Brakuje również dostępu do informacji o szlaku, jego przebiegu, miejscach, w któ-
rych można otrzymać niezbędną pomoc czy nocleg. Konieczne są zatem prace 
związane m.in. z przygotowaniem bazy noclegowej i gastronomicznej, wydaniem 
kieszonkowych przewodników pielgrzymich, map turystycznych, czy też przygoto-
waniem w dobie XXI w. profesjonalnego serwisu internetowego – z przygotowanymi 
informacjami w różnych językach dla pielgrzymów zagranicznych. Promocja szlaku 
powinna być prowadzona także w środkach masowego przekazu. Należy zwrócić 
również uwagę na przygotowanie dla pielgrzymów „ Modlitewnika Pielgrzyma ” oraz 
tzw. „ Paszportu Pielgrzyma ” – wykonanego na wzór Credencial del peregrino – 
dokumentu, z którym pielgrzymują pątnicy na Drogach św. Jakuba w Europie Za-
chodniej. Dla turystów zainteresowanych Camino na terenie Polski powinny być 
przygotowane do sprzedaży w regionalnych punktach różnego rodzaju pamiątki –  
np. muszle, kapelusze, peleryny, koszulki i kije pielgrzymie32.

Nawiązanie szerszej współpracy ze stroną ukraińską, pomoc w wytyczeniu Drogi 
św. Jakuba ze Lwowa i oznakowanie Via Regia od granicy z Ukrainą sprawi, że 
proces integracji europejskiej nabierze pełniejszego wymiaru. Tak odnowiona Droga 
św. Jakuba wzdłuż Wysokiej Drogi do Santiago de Compostela w Hiszpanii zostanie 
przygotowana do dalszych prac mających na celu wytyczenie szlaku na jej pierwszym 
historycznym odcinku – od Kijowa, na Ukrainie.



Łukasz Mróz 88

Przypisy :

1 T. Budziński, Pogranicze kultur. Drewniane budownictwo sakralne na Podkarpaciu,  
Wyd. Księgarnia Akademicka Libra Sp. z o.o., Rzeszów 2001, s. 5.
2 J. Motyka, Przeworsk i okoliczne gminy, Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu,  
Rzeszów 2010, s. 16–17.
3 S. Kryciński, Pogórze Przemyskie przewodnik, Oficyna Wyd. „ Rewasz ”, Pruszków 2007, s. 18.
4 http ://jakuby.eu [pozyskano 1.10.2011 r.]
5 http ://www.euroopera.org/via-regia [pozyskano 1.10.2011 r.]
6 E. Mendyk, Droga Królewska, [w :] Pielgrzymek. Informator Dróg Świętego Jakuba  
Nr 2/2010 ( 6 ), Wyd. Stowarzyszenie „ Przyjaciele Dróg Św. Jakuba w Polsce, Wrocław 
2010, s. 17–18.
7 http ://przeworsk.polska.pl [pozyskano 5.10.2011 r.].
8 http ://www.ewt.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Documents/ZABINSKI_VIA.pdf 
[pozyskano 5.10.2011 r.].
9 http ://szlakimalopolski.mik.krakow.pl/2010/11/09/via-regia-w-malopolsce/ [pozyskano 
10.10.2011 r.].
10 D. Ptaszycka-Jackowska, Szlak ikon w Euroregionie Karpackim ( zarys koncepcji ), 
 [w :] A. Jackowski ( red. ), „ Peregrinus Cracoviensis ”, 1995, z. 1, s. 67–81.
11 http ://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/Routes/compostella_en.asp [pozyskano 
10.10.2011 r.]
12 http ://www.pwszjar.edu.pl/szlak-kupiecki-via-regia [pozyskano 10.10.2011 r.]
13 http ://mbpzgorzelec.blox.pl/2011/09/Via-Regia-zyje.html [pozyskano 10.10.2011 r.]
14 R. Knapiński, Od Apostoła do Patrona pielgrzymów. Ikonografia św. Jakuba w sztuce 
polskiej, [w :] R. Knapiński, Kult św. Jakuba Większego Apostoła w Europie Środkowo-
-Wschodniej, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2002, s. 241–267.
15 A. Jackowski, I. Sołjan, Pielgrzymki do Santiago de Compostela w czasie i przestrzeni, 
[w :] A. Jackowski, F. Mróz, I. Hodorowicz ( red. ), Drogi św. Jakuba w Polsce. Stan badań 
i organizacja, IGiGP UJ, PPWSZ w Nowym Targu, Bractwo św. Jakuba Starszego Apostoła 
Oddział Małopolski w Więcławicach Starych, Kraków 2008, s. 23–24; 
16 E. Mendyk, Droga, op. cit., s. 17–18.
17 www.peregrinossantiago.es/esp/wp-content/uploads/informes/peregrinaciones2010.pdf 
[pozyskano 15.10.2011 r.]
18 http ://peregrinossantiago.es/esp/post-peregrinacion/estadisticas/?anio=2011&mes=8 
[pozyskano 15.10.2011 r.]
19 F. Mróz, Ł. Mróz, Sukcesy i wyzwania związane z rozwojem kultu i Drogi św. Jakuba 
w Polsce, [w :] A. Jackowski, I. Hodorowicz, F. Mróz ( red. ), Wpływ Świętego Roku Jakubo-
wego na rozwój kultu i Drogi św. Jakuba, Wyd. „ Czuwajmy ”, Kraków 2011, s. 117–130.
20 W. Antkowiak, Szlak św. Jakuba. Polska Droga. Odcinek Olsztyn – Toruń. Przewodnik 
dla pielgrzymów i turystów, Toruń 2007, s. 4.



89Droga św. Jakuba Via Regia. Geneza i rozwój ...

21 Por. A. Ceglińska, H. Karaś, E. Mendyk, J. Smyk, Droga św. Jakuba Gniezno –  Zgorzelec  –  
 – Praga. Część polska : Droga Wielkopolska i Droga Dolnośląska. Przewodnik Pielgrzyma, 
Janice 2006, Fundacja Wioski Franciszkańskiej.
22 E. Mendyk, F. Mróz, Droga św. Jakuba w Polsce. Kalendarium wydarzeń w l. 2004–2009, 
[w :] I. Hodorowicz, F. Mróz ( red. ), Pielgrzymi na Drodze św. Jakuba, Przeszłość i Teraź-
niejszość, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, Kraków 
2009, s. 77–84.
23 K. Orzechowska-Kowalska, F. Mróz ( red. ), Małopolska Droga św. Jakuba, Sandomierz–
Kraków, Przewodnik Pielgrzyma, Wyd. „ Czuwajmy ”, Kraków 2009, s. 12–14.
24 http ://www.regiontarnowski.pl/index.php?Itemid=136&catid=110 :relacje-
-tv&id=2174 :brzesko-wity-jakub-patronem&option=com_content&view=article, z dn. 
20.10.2011 r.
25 E. Mendyk, F. Mróz, Ł. Mróz, Droga św. Jakuba w Polsce. Kalendarium wydarzeń w świę-
tym roku Jakubowym, [w :] A. Jackowski, I. Hodorowicz, F. Mróz ( red. ), Wpływ Świętego 
Roku Jakubowego na rozwój kultu i Drogi św. Jakuba, Wyd. „ Czuwajmy ”, Kraków 2011, 
s. 163–175.
26 P. Plezia, Droga św. Jakuba : Korczowa – Przemyśl – Rzeszów – Tarnów – Kraków, [w :]  
I. Hodorowicz, F. Mróz ( red. ), Pielgrzymi na Drodze św. Jakuba. Przeszłość i Teraźniej-
szość, Wyd. Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, Kraków 
2009, s. 105–108.
27 Uchwała Nr XLIX/464/2010 Rady Gminy Czarna, z dn. 20.10.2010 r., rozdz. 3, §4, p.4.
28 http ://mimochodem.wordpress.com/via-regia [pozyskano 15.10.2011 r.]
29 P. Plezia, Droga św. Jakuba, op. cit., s. 116.
30 P. Plezia, Wiadomości z Drogi, Pielgrzymi z Francji, [w :] Pielgrzymek, Informator Dróg 
Świętego Jakuba Nr 1/2011 ( 7 ), Wyd. Stowarzyszenie „ Przyjaciele Dróg Św. Jakuba w Pol-
sce, Wrocław 2010, s. 6.
31 http ://www.stowarzyszenie-vive.pl, z dn. 25.10.2011 r.
32 F. Mróz, Ł. Mróz, Sukcesy, op. cit., s. 117–130.

Origin and development of St. James’ Routes  
on the example of the St. James Route Via Regia 

in Podkarpackie Province in Poland
( SUMMARY )

The Royal Route ( The High Route ) Via Regia was established in the early Middle Ages, 
leading from Kiev ( Ukraine ) to Santiago de Compostela in Spain. It was undoubtedly  
a symbol of culture and religion. Today the Via Regia, being one of the many branches  
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of St. James’ Route, the first European Cultural Route, is a significant factor in the economic 
development of selected regions, as well as a place, which attracts pilgrims and tourists 
from abroad. St. James’ Route, running along the former High Route, was one of the first 
St. James’ Routes in Poland. Since 2007, we have been working to pave St. James’ Route 
Via Regia in the Podkarpackie Voivodeship. 
The event that effected the resurgence of pilgrimages to the tomb of St. James, the Apostle 
of Santiago de Compostela, was a speech by Pope John Paul II, known as the Europe-
an Act, which he made during His visit on the 9th of November, 1982. The involvement  
of many individuals associated with the Confraternity of St. James, Association ‘Friends  
of St. James’ Routes in Poland’, is constantly nurturing the devotion to St. James in Poland.  
As a result of various activities and initiatives of local groups, now there are more than  
2,700 km of St. James’ Routes marked in Poland. Collaborative efforts with Ukraine in 
marking the Via Regia from Lviv to Kiev are on-going and in the long-term the goal is to 
pave the Route along its first historic section from Kiev.
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