
Etap Z Korczowej Do Zgorzelca Do Santiago 
de Compostela

km km km km

Korczowa 0 0 912 1064

Przemyśl 33 33 879 4031

Jarosław 39 72 840 3992

Łańcut 37 109 803 3955

Rzeszów 26 135 777 3929

Dębica 49 184 728 3880

Tarnów 58 242 670 3822

Brzesko 42 284 628 3780

Bochnia 16 300 612 3764

Kraków 61 361 551 3703

Olkusz 50 411 501 3653

Będzin 60 471 441 3593

Piekary Śl. 42 513 399 3551

Pyskowice 35 548 364 3516

Góra św. Anny 46 594 318 3470

Kosorowice 608 304 3456

Opole 31 625 287 3439

Brzeg 52 677 235 3387

Oława 16 693 219 3371

Wrocław 46 739 173 3325

Środa Śl. 38 777 135 3287

Legnica 30 807 105 3257

Złotoryja 30 837 75 3227

Lubań 48 885 27 3179

Zgorzelec 27 912 0 3152

Lipsk (Leipzig) 1134 2930

Kolonia (Köln) 1722 2342

Paryż (Paris) 2434 1630

St. –Jean–Pied–de–Port 3284 780

Santiago 
de Compostela

4064 0

Droga św. JakubaDroga św. Jakuba Via Regia

Droga św. Jakuba, nazywana często także po hiszpańsku Camino de Santiago, 
to szlak pielgrzymkowy do katedry w  Santiago de Compostela w  północno–za-
chodniej Hiszpanii. W katedrze tej, według przekonań pielgrzymów, znajduje się 
ciało św. Jakuba Większego Apostoła. Nie ma jednej trasy pielgrzymki, a uczestnicy 
mogą dotrzeć do celu jednym z wielu szlaków.

Droga oznaczona jest muszlą św. Jakuba, która stanowi także symbol pielgrzy-
mów oraz żółtymi strzałkami.

Istniejąca od ponad tysiąca lat Droga św. Jakuba jest jednym z najważniejszych 
chrześcijańskich szlaków pielgrzymkowych, obok drogi do Rzymu i  Jerozolimy. 
Według legendy, ciało św. Jakuba przewieziono łodzią do północnej Hiszpanii, 
a następnie pochowano w miejscu, w którym dziś znajduje się miasto Santiago de 
Compostela. W wieku XII akt papieski uznał Compostelę za trzecie po Jerozolimie 
i  Rzymie miejsce święte chrześcijaństwa. Wówczas Santiago stało się, na równi 
z Rzymem i Jerozolimą, jednym z trzech najważniejszych miejsc pielgrzymkowych 
zachodniej Europy. Dawniej pielgrzymowanie miało przede wszystkim charakter 
religijny. W wiekach średnich pielgrzymowano dla umocnienia wiary, odbycia po-
kuty, spełnienia ślubowania, z prośbą o uzdrowienie lub w celach dziękczynnych. 
Tradycyjnie drogę rozpoczynano od progu własnego domu. 

O ogromnej roli pielgrzymek po Camino świadczą słowa Johanna Wolfganga von 
Goethe, który pisał, iż „drogi św. Jakuba ukształtowały Europę”. Po wizycie Jana 
Pawła II w Santiago de Compostela w 1982 r. Rada Europy uznała Drogę św. Jakuba 
za drogę o szczególnym znaczeniu dla kultury kontynentu i zaapelowała o odtwa-
rzanie i  utrzymywanie dawnych szlaków pątniczych. Szlak ten został ogłoszony 
pierwszym Europejskim Szlakiem Kulturowym w październiku 1987 r. oraz wpisany 
na Listę światowego dziedzictwa UNESCO w 1993 r. 

Niektórzy nie kończą swojej wędrówki w  Santiago de Compostela i  podążają 
jeszcze kilkadziesiąt kilometrów dalej, nad wybrzeże Oceanu Atlantyckiego, do 
miejscowości Fisterra (łac. finis terrae - „koniec ziemi”), która często błędnie uwa-
żana jest za wysunięty najdalej na zachód punkt kontynentalnej Europy. W  sta-
rożytności i  średniowieczu uważano Fisterra za prawdziwy koniec świata, poza 
którym ciągnie się już tylko straszne, nieprzebyte morze. Tradycyjnie, po dotarciu 
tutaj, palono pokutne, pielgrzymie szaty i obmywano się w wodach oceanu, zosta-
wiając za sobą dotychczasowe grzeszne życie i rozpoczynając z wiarą nowe. Stąd 
właśnie pochodzi najpowszechniejszy symbol Drogi św. Jakuba - muszla. Dociera-
jący nad ocean wędrowcy zabierali muszle jako dowód przebytej drogi. W odróż-
nieniu od znanych w  Polsce masowych pielgrzymek pieszych, Droga św. Jakuba 
przeznaczona jest dla pątników indywidualnych lub małych grup, bez względu na 
wyznanie i narodowość, chcących doświadczyć w drodze ciszy i duchowej prze-
miany. Na wędrówkę wyruszają często także osoby zainteresowane głównie kultu-
rową jednością kontynentu, szukające odpoczynku, czasu dla siebie, wytchnienia 
na łonie natury. 

Dobrej Drogi – Buen Camino!

Na polskim odcinku Drogi św. Jakuba wzdłuz dawnej Via Regia przechodzimy 
między innymi przez następujące miejscowości:

Droga św. Jakuba 
VIA REGIA

Gmina Tarnów Opolski – Kosorowice 

www.tarnowopolski.pl • www.camino.net.pl
Druk ulotki sfinansowany przez PZU, przy częściowym wykorzystaniu materiałów 

informacyjnych Stowarzyszenia „Przyjaciele Dróg Św. Jakuba w Polsce”, dostępnych 
na stronie www.camino.net.pl – za zgodą prezesa Stowarzyszenia.

SANTIAGO DE COMPOSTELA

FISTERRA



Europejskie odcinki Drogi św. Jakuba odtwarzają dawne trakty, którymi – 
oprócz kupców – podróżowali także dyplomaci, wędrowni rzemieślnicy oraz 
pielgrzymi. Podobnie rzecz ma się w Polsce, gdzie od roku 2005 odżyła dawna 
tradycja samotnej pielgrzymki.

Głównym traktem handlowym, przebiegającym przez Śląsk, była przez długie 
wieki średniowieczna Via Regia, zwana też Wysoką Drogą. Szlak ten prowadził 
z Rusi przez Kraków, Opole, Wrocław, Lipsk, Kolonię do Paryża. Wysoka Droga 
w dzisiejszej postaci to Autostrada A4. W wielu miejscach przecina ona lub nie-
mal pokrywa się z dawną Via Regia.

Jak większość dawnych traktów, Via Regia wiodła początkowo wzdłuż rzeki, 
dlatego w dolinie Odry znajduje się wiele kościołów pw. Św. Jakuba – patrona 
pielgrzymów, wędrowców i podróżujących kupców. Jakubowe świątynie znaj-
dziemy m.in. w Raciborzu, Rogowie Opolskim czy Skorogoszczy.

W  pobliżu Wysokiej Drogi rozwinęły się tak ważne dla regionu opolskiego 
miejsca jak Góra Św. Anny czy Kamień Śląski. Zatem i one znalazły się na Drodze 
św. Jakuba, która jest najważniejszym szlakiem pątniczym w Europie.

Więcej o Drodze św. Jakuba na śląsku Opolskim (w tym przewodnik po szlaku 
i  wykaz dostępnych miejsc noclegowych) oraz w  całej Polsce, znajduje się na 
stronie www.camino.net.pl .

Droga św. Jakuba – Via Regia


