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Summary. Od ponad trzydziestu lat w Polsce obserwuje się zjawisko powstawania 
nowych szlaków pątniczych związanych z osobami wyniesionymi na ołtarze (m.in. św. Jana 
Pawła II, św. Faustyny Kowalskiej, bł. Ks. Jerzego Popiełuszki) oraz renesansu starych 
szlaków pielgrzymkowych (Droga św. Jakuba). Główne szlaki pielgrzymkowe w Polsce 
prowadzą obecnie do najbardziej znanych sanktuariów w kraju. Z kolei szlaki o regional-
nym i lokalnym zasięgu zostały wytyczone tak, aby prowadziły do lokalnych i regionalnych 
ośrodków pielgrzymkowych.

W artykule dokonano klasyfikacji i prezentacji głównych szlaków pielgrzymkowych w 
Polsce. Uwzględniając zasięg przestrzenny szlaku oraz wielkość ruchu pielgrzymkowego 
wyróżniono szlaki pielgrzymkowe o randze międzynarodowej, krajowej, regionalnej 
i lokalnej. Najważniejszą rangę wśród analizowanych szlaków pełnią: średniowieczny 
szlak pielgrzymkowy prowadzący do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela, Szlaki 
Papieskie oraz Międzynarodowy Szlak Maryjny Częstochowa – Mariazell.

Przeprowadzona prezentacja wybranych szlaków pielgrzymkowych w Polsce pozwoliła 
wykazać, że dalszy rozwój tych szlaków i ruchu pielgrzymkowego jest możliwy jedynie przy 
spełnieniu szeregu kluczowych zadań, przede wszystkim: powstaniu w pełni rozwiniętej 
bazy turystycznej przy szlakach, wzmocnieniu działań promocyjnych i informacyjnych o 
szlakach, stałej kontroli stanu oznakowania szlaków oraz koordynacji działań.
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Wprowadzenie

Wśród badaczy zajmujących się fenomenem rozwoju pielgrzymek i turystyki religij-
nej w ostatnim trzydziestoleciu, panuje zgodne przekonanie, że na renesans migracji 
pielgrzymkowych do tysięcy chrześcijańskich sanktuariów na świecie wpływ miało szereg 
czynników religijnych, ekonomicznych, społecznych oraz politycznych, z których najwięk-
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sze znaczenie przypisuje się: tradycji pielgrzymowania, nowej ewangelizacji, rozwojowi 
motoryzacji i wzrastającej liczbie przewoźników lotniczych o niższych kosztach, a także 
pielgrzymkom i nauczaniu św. Jana Pawła II. W trakcie swojego Pontyfikatu, papież-
Polak odbył 104 zagranicznych podróży apostolskich, podczas których odwiedził setki 
ośrodków pielgrzymkowych i zachęcał do ożywienia tradycji pielgrzymowania. Pontyfikat 
papieża Benedykta VI, a zwłaszcza obecnego papieża Franciszka przyczynił się do jeszcze 
większego ożywienia ruchu pielgrzymkowego. Potwierdzeniem tego trendu mogą być 
m.in. badania przeprowadzone we Włoszech z okazji kanonizacji dwóch papieży (św. 
Jana XXIII i św. Jana Pawła II), z których wynika, że 42% Włochów wykazało gotowość 
wyjazdu do Rzymu, aby zobaczyć papieża Franciszka1. Rejestrowany wzrost podróży o 
motywach religijnych oraz religijno-poznawczych na tle nasilonego zjawiska sekularyzacji 
życia publicznego i rosnącego procesu laicyzacji społeczeństw, należy uznać jako jeden 
z fenomenów religijnych XXI wieku.

Jednym z najbardziej widocznych trendów w migracjach pielgrzymkowych i tury-
stycznych od końca lat 80. XX wieku w Europie jest renesans średniowiecznych szlaków 
pielgrzymkowych związanych przede wszystkim z kultem świętych i błogosławionych, 
a także powstanie nowych szlaków pątniczych2. Również w Polsce od trzydziestu lat 
obserwuje się zjawisko powstawania nowych szlaków pielgrzymkowych sięgających 
swoimi początkami tradycji średniowiecznych pielgrzymek (Droga św. Jakuba),  
a także szlaków pątniczych związanych z osobami wyniesionymi na ołtarze w ostatnim 
trzydziestoleciu.

Główne szlaki pielgrzymkowe w Polsce prowadzą do najbardziej znanych sank-
tuariów w kraju (Jasna Góra, Kalwaria Zebrzydowska, Kraków, Licheń, Wadowice, 
Góra Świętej Anny, Gniezno, Warszawa, Niepokalanów, Piekary Śląskie, Gietrzwałd  
i Święta Lipka). Należy jednak podkreślić, że osoby wytyczające nowe szlaki pątnicze  
w poszczególnych regionach Polski (m.in. Międzynarodowy Szlak Maryjny Częstochowa 
– Mariazell, Szlaki Papieskie oraz odcinki Drogi św. Jakuba), szczególną uwagę zwrócili, 
aby szlak prowadził do lokalnych i regionalnych ośrodków pielgrzymkowych. Warto w 
tym miejscu przypomnieć, że w Polsce rejestruje się obecnie ponad 840 sanktuariów 
związanych przede wszystkim z Kościołem rzymskokatolickim. Tylko w latach 2007–2013, 
zgodnie z przepisem kan. 1230 Kodeksu Prawa Kanonicznego, erygowano w Polsce (de-
kretem ordynariuszy miejsca) 80 nowych sanktuariów (13 – w 2007 r., 16 – w 2008 r., 8 –  
w 2009 r., 11 – w 2010 r., 18 – w 2011 r., 6 – w 2012 r. i 8 – w 2013 r.).

Wybrane szlaki pielgrzymkowe w Polsce

Najczęściej spotykaną klasyfikacją szlaków pątniczych jest podział, w którym ze wzglę-
du na przedmiot kultu wyróżnia szlaki pielgrzymkowe: maryjne, Pańskie oraz świętych 
i błogosławionych3.Obecnie w Polsce zdecydowanie przeważają pielgrzymkowe szlaki 
maryjne (głównie do sanktuarium na Jasnej Górze) oraz świętych i błogosławionych 
(przede wszystkim św. Jakuba i św. Jana Pawła II). 

1 Por. www.pl.radiovaticana.va/news/2014/04/29/rzym:_franciszek_przyci%C4%85ga_
wi%C4%99cej_turyst%C3%B

3 w_ni%C5%BC_koloseum/pol-795080 [pozyskano 5.07.2014 r.].
2 Por. F. Mróz, Ł. Mróz, Nowe trendy w turystyce, [w:] R. Pawlusiński, Współczesne uwarunkowania i prob-

lemy rozwoju turystyki, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków 2013, s. 105–111.
3 Kodeks Prawa Kanonicznego(przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu), 1984, 

Wydawnictwo Pallottinum, Poznań, s. 485.
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A. Jackowski wyróżnił cztery podstawowe typy szlaków pielgrzymkowych w Polsce:
– szlaki wędrówek pieszych,
– szlaki wędrówek zmotoryzowanych (głównie autokarowych), 
– szlaki wędrówek kolejowych,
– szlaki wędrówek rowerowych4.
Najważniejszą rangę spośród wymienionych powyżej typów mają szlaki pielgrzym-

kowe piesze i autokarowe.
W ostatnich latach w krajobrazie sakralnym Polski powstały lub kształtują się nowe 

szlaki pielgrzymkowe związane z innymi formami aktywności – środkami transportu. 
Są to (obok wyżej wymienionych typów):

– pielgrzymkowe szlaki kajakowe (m.in. Papieskie Szlaki Kajakowe; „Nyska Droga 
św. Jakuba”),

– pielgrzymkowe szlaki rzeczne i po jeziorach dla płynących łodziami (m.in. z parafii 
p.w. św. Zygmunta w Słomczynie do katedry w Płocku5; szlak wodno-lądowej pielgrzymki 
z Nadola do Żarnowcana odpust św. Anny – z Nadola pielgrzymi płyną łodziami przez 
Jezioro Żarnowieckie do Lubkowa, skąd wędrują pieszo do kościoła w Żarnowcu);

– pielgrzymkowe szlaki morskie (szlak Morskiej Pielgrzymki Rybaków na odpust śś. 
Apostołów Piotra i Pawła w Pucku. Pielgrzymka organizowana nieprzerwanie od 1981 r., 
a sięgająca początkami 1217 r., kiedy Puck otrzymał przywilej urządzania jarmarków 
w dzień patronów parafii. Obecnie do Pucka na łodziach pielgrzymują rybacy z Helu, 
Jastarni, Władysławowa, Chałup, Kuźnicy i Mechelinek6),

– pielgrzymkowe szlaki narciarskie (m.in. szlak pielgrzymki narciarskiej „Beskidzką 
Drogą św. Jakuba”), 

– pielgrzymkowe szlaki konne i zaprzęgów konnych (m.in. szlaki pielgrzymek kon-
nych: na Jasną Górą, z Trzebnicy do Lichenia; szlak Podlaskiej Pielgrzymki Konnej  
w hołdzie Kawalerii Rzeczypospolitej, szlak Pielgrzymki Konnej i Zaprzęgów Konnych 
do Kalwarii Zebrzydowskiej, szlak Diecezjalnej Pielgrzymki Miłośników i Sympatyków 
Koni z Siedlec do Łoziny, szlak pielgrzymki konnej do kaplicy Matki Bożej Bolesnej  
w Gojuw Wiśniczach),

– pielgrzymkowe szlaki biegów indywidualnych i sztafetowych (m.in. na Jasną Górę, 
Szlak Męczeńskiej Drogi bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, szlak biegu „Małopolską Drogą 
św. Jakuba”),

– pielgrzymkowe szlaki nordic walking (m.in. Szlak Nordic Walking z Paradyża do 
figury Chrystusa Króla w Świebodzinie – szlakiem tym pielgrzymują m.in. uczestnicy 
Ogólnopolskiej Pielgrzymki Nordic Walkerów do Strefy Sacrum7),

– pielgrzymkowe szlaki wędrówek na rolkach i nartorolkach (m.in. z Warszawy na 
Jasną Górę),

– pielgrzymkowe szlaki motocyklowe (m.in. do sanktuariów na Jasnej Górze, na 
Górę Św. Anny; Szlak św. Urszuli Ledóchowskiej),

– pielgrzymkowe szlaki karawaningowe (m.in. do sanktuarium na Jasnej Górze), 

4 A. Jackowski, I. Sołjan, E. Bilska-Wodecka, Religie świata. Szlaki pielgrzymkowe. Wielka encyklopedia 
geografii świata, t. 15, Wyd. KURPISZ, Poznań 1999, s. 185.

5 www.ekai.pl/diecezje/plocka/x67269/plock-przekazanie-relikwii-sw-zygmunta-pielgrzymom-rzecznym/ 
[pozyskano 3.07.2014 r.].

6 Patrz.: www.farapuck.pl/farapuck/morskiej-pielgrzymki-rybakow-2013/ [pozyskano 3.07.2014 r.].
7 Por.: www.caritas.zgora.pl/aktualnosci.php/791 [pozyskano 3.07.2014 r.].
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– pielgrzymkowe szlaki paralotniarzy (z sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skrza-
tuszu na Jasną Górę8).

Uwzględniając zasięg przestrzenny szlaku oraz wielkość ruchu pielgrzymkowego 
można wyróżnić szlaki pielgrzymkowe o randze międzynarodowej, krajowej, regionalnej 
i lokalnej9:

1. Szlaki pielgrzymkowe o randze międzynarodowej – swym zasięgiem przestrzen-
nym obejmują kilka państwa, a ich ranga wynika z tradycji pielgrzymowania(sięgającej 
bardzo często okresu średniowiecza), wysokich walorów historycznych, kulturowych 
i przyrodniczych. Szlaki te prowadzą do ośrodków pielgrzymkowych, zaliczanych do 
najważniejszych centrów pątniczych na świecie.

2. Szlaki pielgrzymkowe o randze krajowej – ich zasięg przestrzenny obejmuje obszar 
kraju, prowadzące z reguły do głównego – narodowego sanktuarium w danym państwie. 
Działalność duszpasterska na tych szlakach realizowana jest co najmniej na szczeblu 
archidiecezjalnym.

3. Szlaki pielgrzymkowe o randze regionalnej – zasięg przestrzenny nie przekracza 
z reguły granic danego regionu (granic regionu fizycznogeograficznego, kulturowego, 
metropolii Kościoła katolickiego). Szlaki regionalne prowadzą do głównych miejsc piel-
grzymkowych danego regionu, a działalność duszpasterska na tych szlakach realizowana 
jest na szczeblu diecezjalnym.

4. Szlaki pielgrzymkowe o randze lokalnej – to krótkie szlaki pątnicze, których 
długość nie przekracza zasadniczo 20 km. Szlaki te prowadzą do lokalnych ośrodków 
pielgrzymkowych lub miejsc związanych z kultem świętych lub błogosławionych „popu-
larnych” w lokalnym środowisku.

Szlaki pielgrzymkowe o randze międzynarodowej
Najważniejszą rangę wśród analizowanych szlaków pełnią: średniowieczny szlak 

pielgrzymkowy prowadzący do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela, Między-
narodowy Szlak Maryjny Częstochowa – Mariazell oraz Szlaki Papieskie.

Pod względem zasięgu przestrzennego najważniejsze znaczenie należy przypisać 
Camino de Santiago – Drodze św. Jakuba, której odcinki prowadzą dzisiaj niemal cały 
kontynent europejski do grobu św. Jakuba Apostoła Starszego w Santiago de Com-
postela. Szlak św. Jakuba jest nie tylko jednym z najważniejszych, chrześcijańskich 
szlaków pielgrzymkowych i pierwszym Europejskim Szlakiem Kulturowym, ale także 
najdłuższym oznakowanym szlakiem pątniczym na świecie. Droga św. Jakuba to szlak 
pod każdym względem wyjątkowy, określany mianami „Najpiękniejszej drogi świata” 
i „Głównego traktu Europy”, „Drogi życia”, „Drogi wiary” oraz „Drogi nawrócenia i 
pokory”. Droga św. Jakuba to szlak, na którym jak pisał Johan Wolfgang von Goethe 
– narodziła się świadomość Europy.

W ostatnim dwudziestoleciu Camino de Santiago przeżywa imponujący rozwój. Re-
nesans szlaku został zapoczątkowany na początku lat 80. XX w., w następstwie pierwszej 
pielgrzymki św. papieża Jana Pawła II w Santiago de Compostela (9 listopada 1982 r.), 
działań władz rządowych i Kościoła katolickiego w Hiszpanii oraz władz regionów au-
tonomicznych, przez które przebiega Camino de Santiago10.

8 Zob.: www.ekai.pl/diecezje/wloclawska/x68829/lichen-motoparalotniarze-na-pielgrzymim-szlaku [po-
zyskano 3.07.2014 r.].

9 Por. A. Jackowski, Święta przestrzeń świata. Podstawy geografii religii, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Kraków, s. 163–165.

10 Por. A. Jackowski, F. Mróz, Wstęp, [w:] A. Jackowski, F. Mróz, »Akt Europejski« bł. Jana Pawła II, a 
renesans Drogi św. Jakuba w Europie, Wydawnictwo „Czuwajmy”, Kraków 2012, s. 21–22.
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Od niemal dziesięciu lat, również w Polsce obserwuje się stale rosnące zaintereso-
wanie szlakiem muszli św. Jakuba prowadzącym do Santiago de Compostela. Obecnie 
Droga św. Jakuba jest najdłuższym, oznakowanym szlakiem pielgrzymkowym, a zarazem 
najdłuższym szlakiem tematycznym i kulturowym w Polsce. Od momentu wytyczenia  
i oznakowania pierwszego odcinka Drogi św. Jakuba w Polsce (Dolnośląska Droga św. 
Jakuba – otwarta 24 lipca 2005 r.) do końca czerwca 2014 r. oznakowano w Polsce 23 
odcinki Szlaku Jakubowego – w sumie ponad5000 km Camino de Santiago (ryc. 1)11.

Polska sieć Camino de Santiago łączy obecnie przejścia graniczne Polski: z Litwą 
(Droga Polska), z Ukrainą (Droga św. Jakuba Via Regia), z Czechami (Beskidzka Droga 
św. Jakuba, Kłodzka Droga św. Jakuba, Nyska Droga św. Jakuba i Żytawska Droga św. 
Jakuba), z Niemcami (Dolnośląska Droga św. Jakuba, Droga św. Jakuba Via Regia, 
Lubuska Droga św. Jakuba i Pomorska Droga św. Jakuba), oraz z Rosją – Obwodem 
Kaliningradzkim (Pomorska Droga św. Jakuba).

Idea wytyczenia i oznakowania Międzynarodowej Trasy Pielgrzymkowej – Szlaku 
Maryjnego (International Pilgrim’s Route – St. Mary’s Trail, Internationale Pilgerstraβe – 
Marienweg) łączącej Częstochowę z Mariazell,powstała w latach 90. XX wieku w Austrii, 
w grupie członków Europejskiego Związki Wędrownictwa (ERA). Wynikiem prac tego 
zespołu było oznakowanie – w oparciu o sieć szlaków pieszych – ponad 1000-kilometrowej 
trasy, której nadano międzynarodową numerację I–23 i nazwano szlakiem maryjnym. W 
2006 r. rozpoczęto prace nad oznakowaniem polskiego odcinka szlaku z Częstochowy 
do Zakopanego. Projekt ten zrealizowali m.in. znakarze PTTK oraz Stowarzyszenia na 
Bursztynowym Szlaku z Lanckorony, przy wsparciu finansowym Ministerstwa Gospo-
darki, Zarządu Województwa Śląskiego oraz gmin przez które przebiega szlak. Trasa 
została oznaczona według austriackiego wzoru – specjalnymi drogowskazami, a także 
tablicami postawionymi przy obiektach sakralnych.

Główna trasa szlaku łączy trzy narodowe sanktuaria maryjne: Jasną Górę w Polsce, 
Lewoczę na Słowacji oraz Mariazell w Austrii. Szlak został poprowadzony po istniejących 
już szlakach pieszych lub rowerowych. Na terenie Słowacji i Republiki Czeskiej szlak nie 
został jeszcze oznakowany. Z Mariazell szlak został poprowadzony przez Graz do Słowe-
nii, a następnie do Chorwacji – łącząc słoweńskie i chorwackie ośrodki pielgrzymkowe 
poświęcone Najświętszej Maryi Pannie (m.in. Ptujska Góra i Svete Gorenad Bistricaob 
Sotli w Słowenii oraz Marija Bistrica w Chorwacji)12. Istnieją także poboczne pętle szlaku 
prowadzące do sanktuariów maryjnych o randze regionalnej i lokalnej.

Długość głównego odcinka Międzynarodowego Szlaku Maryjnego na terenie Pol-
ski – z Częstochowy do Zakopanego – wynosi 323 km (220,5 km w woj. małopolskim i 
102,5 km w woj. śląskim), natomiast długość sieci tras alternatywnych wynosi 86 km13. 
Przy szlaku położone są sanktuaria maryjne w: Częstochowie, Wancerzowie, Leśnio-
wie, Skarżycach, Podzamczu, Pilicy, Myszkowie-Mrzygłodzie, Jaroszowcu, Płokach, 
Trzebini, Paczółtowicach, Czernej, Kalwarii Zebrzydowskiej, Makowie Podhalańskim, 

11 Por. F. Mróz, Ł. Mróz, 5000 km polskich odcinków Drogi św. Jakuba. To nadal początek drogi?, [w:] 
Jackowski A., Mróz F., Mróz Ł. (red.), 1200 lat pielgrzymek do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela, 
Kraków 2013, Wyd. Wydawnictwo „Czuwajmy”, s. 277–279.

12 Długość szlaku na terenie Słowenii wynosi 409 km, na terenie Chorwacji 393 km. Por.: www.marijina-
romarska-pot.si/eng/ostalo1/marys_pilgrimage_route [pozyskano 1.07.2014 r.]. Por. także. P. Jaskurzyński, 
Międzynarodowa Konferencja w Mariazell. Pielgrzymowanie bez granic, [w:] www.jasnagora.com/wydarzenie.
php?ID=7268 [pozyskano 1.07.2014 r.].

13  www.pielgrzymkaindywidualna.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=9:czstocho-
wa-zakopane&catid=1:polska&Itemid=7 [pozyskano 1.07.2014 r.]; www.powiat-chrzanowski.pl/?id=978 
[pozyskano 1.07.2014 r.].
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Jordanowie, Ludźmierzu i na Krzeptówkach w Zakopanem, a także sanktuarium św.  
o. Pio na Przeprośnej Górce koło Częstochowy, sanktuarium Pana Jezusa Miłosiernego 
w Alwerni oraz sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Tenczynku.

Międzynarodowy Szlak Maryjny jest podobnie jak Droga św. Jakuba dedykowany 
dla pielgrzymów indywidualnych oraz niewielkich grup pątników – wędrowców, któ-
rzy szukają odpowiedzi na trudne pytania, dokonują refleksji nad własnym życiem. 
Pielgrzymowanie to bowiem wyjątkowe doświadczenie i niepowtarzalne rekolekcje 
w drodze, to czas, kiedy z każdym krokiem następuje przemiana życia, przełamanie 
fizyczne i duchowe.

Kanonizacja papieża Jana Pawła II (27 kwietnia 2014 r.) przyczyniła się do jeszcze 
większej popularności pielgrzymowania i wędrówek Szlakami Papieskimi w różnych 
regionach Polski. Bardzo duże zainteresowanie tymi szlakami wśród pielgrzymów  
i turystów z zagranicy, a także silnie rozwinięty kult św. Jana Pawła II na całym świecie, 
jest – zdaniem autora prezentowanego opracowania – wystarczającym kryterium, aby 
zostały one zakwalifikowane do szlaków o randze międzynarodowej.
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Ryc. 1. Oznakowane odcinki Drogi św. Jakuba w Polsce (stan na 1 sierpnia 2014 r.). Opracowanie: 
Franciszek i Łukasz Mróz

Fig. 1. 

Miłość do wędrówek górskich, spływów kajakowych, wycieczek rowerowych i 
krajoznawczych Karola Wojtyły jest powszechnie znana. Wielokrotnie, jako student,  
a następnie ksiądz, biskup i metropolita krakowski nawiedzał on polskie góry i pojezie-
rza, przemierzając je pieszo, kajakiem, rowerem i na nartach. Z inicjatywą utworzenia 
sieci Szlaków Papieskich, tj. szlaków prowadzonych ścieżkami, które przemierzał Karol 
Wojtyła, wyszła Urszula J. Własiuk – obecnie prezes Fundacji Szlaki Papieskie. Bez-
pośrednim impulsem do utworzenia Szlaków Papieskich w Polsce były słowa św. Jana 
Pawła II: „Pilnujcie mi tych szlaków”14.

Koordynacją Szlaków Papieskich zajmuje się Fundacja Szlaki Papieskie działająca 
pod patronatem honorowym kard. Stanisława Dziwisza. Fundacja wprowadziła jednolity 
sposób oznakowania Szlaków Papieskich. Logo jest zastrzeżone i charakterystyczne 
dla wszystkich udokumentowanych szlaków pieszych (głównie górskich), rowerowych  
i kajakowych, którymi podróżował w ramach wypraw turystycznych ks. Karol Wojtyła.

Pierwszy Szlak Papieski został oznakowany w 1983 r. przez górali w Tatrach (Pola-
na Chochołowska – Dolina Jarząbcza) na pamiątkę pobytu św. Jana Pawła w Dolinie 
Chochołowskiej i Dolinie Jarząbczej w dniu 23 czerwca 1983 r.

14  Patrz: A. Matuszczyk i U. Własiuk, Pilnujcie mi tych szlaków: czyli o tym jak Ojciec Święty w polskie góry 
powraca. Przewodnik, Kraków 2002.
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Nazwy Szlaków Papieskich w górach, są – zgodnie z intencją członków Fundacji 
Szlaki Papieskie – związane z nazwami pasm górskich. Do końca 2013 r. powstały Szlaki 
Papieskie: w Tatrach i na Podtatrzu, na Podhalu i na Orawie, w Gorcach, w Beskidzie 
Wyspowym, w Beskidzie Żywieckim, w Beskidzie Niskim, w Bieszczadach, w Pieninach, 
w Beskidzie Sądeckim, w Beskidzie Małym, w Beskidzie Makowskim, w Beskidzie Ślą-
skim, w Sudetach, w Płaskowyżu Draboża oraz w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej15. 
Kajakowe Szlaki Papieskie prowadzą m.in. po Brdzie, Drawie, Łynie, Radwi, Redze16, 
Rurzycy, Słupi17 oraz z Ełku przez Studzieniczną i Sejny do Wigier.

Oprócz wymienionych szlaków papieskich, których powstanie i funkcjonowanie  
w większości koordynuje Fundacja Szlaki Papieskie, w Polsce istnieje jeszcze szereg szla-
ków lokalnych i regionalnych poświęconych św. Janowi Pawłowi II. Powstały one dzięki 
staraniom różnych stowarzyszeń i organizacji, członków PTTK, władz samorządowych  
i kościelnych, nie związanych z Fundacją Szlaki Papieskie. Do najbardziej znanych z tej 
grupy, należą: „Szlak Karola Wojtyły” w Wadowicach18, szlak „Ścieżkami Jana Pawła 
II” w Krakowie, Małopolski Szlak Jana Pawła oraz Szlak Papieski z Przemyśla do 
Kalwarii Pacławskiej.

W 2013 r. zakończono realizację projektu „Szlak pielgrzymkowy Via Sacra”, który 
prowadzi po zabytkach sakralnych i kulturowych na styku trzech państw: Czech, Polski i 
Niemiec. Projekt został współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Operacyjnego 
Polska – Saksonia 2007–2013. Via Sacra – Święta Droga została poprowadzona przez 
północne Czechy, Dolny Śląsk i Górne Łużyce wykorzystując średniowieczne szlaki 
handlowe i pielgrzymkowe19. Długość szlaku wynosi 550 km szlaku. Na trasie Via Sacra 
znajduje się 16 zabytkowych obiektów, w tym cztery obiekty sakralne na terenie Polski: 
Ewangelicki Kościół Pokoju p.w. Ducha Świętego w Jaworze, sanktuarium Matki Bożej 
Łaskawej w Krzeszowie, świątynia Wang w Karpaczu oraz Kościół Łaski p.w. Podwyż-
szenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze20.

Najmłodszym szlakiem pielgrzymkowym o charakterze międzynarodowym w Polsce 
jest „Szlak pielgrzymkowy na pograniczu polsko-słowackim” (Pútnický chodník na 
poľsko-slovenskom pohraničí) otwarty 28 czerwca 2014 r. w Zdyni. Wytyczenie szlaku, 
przygotowanie mapy wraz z przewodnikiem oraz wybudowanie wiaty wystawienniczej 
w Zdyni było możliwe dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską ze środkówEu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem 
Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita 
Polska – Republika Słowacka 2007–2013. Projekt został zrealizowany przez Zjednoczenie 
Łemków, a partnerem była Obec Frickovce21.

15 U. Własiuk, Jestem synem tej ziemi… Szlaki Papieskie. Przewodnik. Podhale, t. II, Edycja Świętego 
Pawła, Częstochowa 2010, s. 331–340.

16 Por. www.niedziela.pl/artykul/63208/nd/Lobez-dolacza-do-szlakow-papieskich [pozyskano 3.07.2014 r.]
17 Por. www.zielonesercepomorza.pl/aktywnie/szlaki_kajakowe/szlak_papieski.html [pozyskano 

3.07.2014 r.].
18  F. Mróz, Tu, w tym mieście, w Wadowicach, wszystko się zaczęło… Pielgrzymowanie i turystyka religijna 

do miasta rodzinnego Karola Wojtyły, „Peregrinus Cracoviensis”, Kraków 2007, 18, s. 84–85.
19  Zob. www.viasacra.karpacz.eu [pozyskano 5.07.2014 r.].
20 www.oberlausitz.com/_download/ferien/Via_Sacra_FB_Uebersicht_Stationen_Partner_PL 

pdf[pozyskano 5.07.2014 r.].
21 Zob.: www.lemkounion.republika.pl/[pozyskano 5.07.2014 r.].
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Unikatowym szlakiem pielgrzymkowym nie tylko w skali Polski, ale świata jest Pod-
ziemny Szlak Pielgrzymkowy „Szczęść Boże” w Kopalni Soli w Wieliczce. Szlak został 
uroczyście otwarty i poświęcony przez ks. kard. Stanisława Dziwisza 6 stycznia 2010 r. 
Pielgrzymi i turyści wędrujący podziemnym szlakiem mają okazję podziwiać solne  
i drewniane kaplice, ołtarze i rzeźby sakralne wykute w kryształach soli. Wielicki szlak 
rozpoczyna się od kaplicy św. Antoniego, a następnie prowadzi przez kaplicę Świętego 
Krzyża do kaplicy św. Kingi – w której znajdują się relikwie patronki górników oraz 
solny pomnik św. Jana Pawła II. Z kaplicy św. Kingi trasa szlaku prowadzi do wystawy 
„Sacrum w dziedzictwie solnym”, którą urządzono w podziemnej części Muzeum Żup 
Solnych. Niewątpliwie wyjątkowym przeżyciem dla każdej grupy pielgrzymkowej wę-
drującej szlakiem jest także możliwość udziału we Mszy św., sprawowanej w kaplicy św. 
Jana – 135 m pod ziemią22. Warto podkreślić, że każdego roku Kopalnię Soli w Wieliczce 
odwiedza ponad milion turystów z kraju i zagranicy (w 2013 r. była to rekordowa liczba 
1 209 708 osób, z czego 52% stanowili goście z zagranicy)23.

Przeprowadzona prezentacja pielgrzymkowych szlaków międzynarodowych  
w Polsce nie byłaby pełna bez choćby wzmianki o trwających już od ponad 20 lat tradycji 
zorganizowanych pielgrzymek z Suwałk i Białegostoku do Ostrej Bramy, najdłuższej 
pielgrzymce pieszej w Polsce – z Helu do sanktuarium maryjnego w Lewoczy na Słowacji 
(1040 km) oraz rozpoczętym w 1999 r. zorganizowanym pielgrzymowaniu z Rzeszowa do 
sanktuarium Matki Bożej Łaskawej we Lwowie. Międzynarodową Pielgrzymkę Pieszą  
z Suwałk do Wilna (około 260 km) organizuje od 1991 r. Zgromadzenie Księży Salezjanów.  
W ostatnich latach w pielgrzymce bierze udział ponad 700 pątników z całej Polski.  
Z kolei Ekumeniczna Piesza Pielgrzymka z Białegostoku do Wilna jest organizowana 
od 1993 r. W trakcie 9 dniu pielgrzymki pątnicy pokonują około 290 km szlaku prowa-
dzącego przez malownicze tereny wschodniej Białostocczyzny, Białorusi oraz Litwy.

Szlaki pielgrzymkowe o randze krajowej
Do szlaków pielgrzymkowych o randze krajowej w Polsce zaliczyć można bez wątpie-

nia sieć szlaków prowadzących do sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej 
Górze. Pielgrzymowanie Polaków na Jasną Górę – duchowej stolicy Polski to niezwykły 
fenomen w skali świata. Każdego roku do sanktuarium jasnogórskiego przybywa pieszo 
około 140 tys. pątników (w 2013 r. w 260 pieszych pielgrzymkach wędrowało 133 tys. 
pątników)24. Pomimo, że liczba ta jest wyraźnie mniejsza niż w latach 90. XX wieku, kiedy 
do sanktuarium Królowej Polski przybywało każdego roku ponad 175 tys. pątników, to 
jednak w ostatnim dziesięcioleciu liczba osób pielgrzymujących pieszo na Jasną Górę 
utrzymuje się na stałym i wysokim poziomie. Jak już wspomniano do cudownego obrazu 
Matki Bożej Jasnogórskiej pielgrzymują także rowerzyści (w 2013 r. – 98 grup, a w nich 
6056 osób), biegacze (14 grup – 388 osób), pielgrzymi na koniach (w 2013 r. – 2 grupy, 
56 osób) oraz na rolkach i nartorolkach (po jednej grupie – w sumie 110 osób)25. 

Obecnie na Jasną Górę prowadzi w Polsce ponad 50 szlaków pielgrzymkowych, 
których łączna długość przekracza 15 tys. km. Najdłuższe trasy pielgrzymkowe do 
sanktuarium Matki Bożej Jasnogórskiej prowadzą z: Helu (640 km), Ustki (630 km), 
Łukęcina (621 km), Świnoujścia (615 km), Słupska (608 km), Lęborka (590 km), Suwałk 

22 www.kopalnia.pl/zwiedzanie/szlak-pielgrzymkowy; www.diecezja.pl/archidiecezja/aktualnosci/otwar-
cie-pierwszego-podziemnego-szlaku-pielgrzymkowego.html [pozyskano 6.07.2014 r.].

23  www.dziennikpolski24.pl/artykul/3297636,kopalnia-pobila-rekord-czekala-na-to-piec-lat,id,t.
html?cookie=1 [pozyskano 6.07.2014 r.].

24 www.jasnagora.com/wydarzenie.php?ID=8373[pozyskano 5.07.2014 r.].
25 Tamże.
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Nazwa Szlaku Przebieg szlaku Długość

Szlak Sanktuariów 
i Ośrodków 
Pielgrzymkowych

Wrocław – Międzygórze – Nowa Ruda– Wrocław – 
Trzebnica 557 km

Rowerowy Szlak 
Pielgrzymkowy „Miejsca 
Mocy”

Kielce – Morawica – Piotrkowice – Pińczów – 
Młodzawy Małe – Zagość – Wiślica – Pacanów – 
Zborówek – Rytwiany – Sulisławice – Bogoria – Nowa 
Słupia (wejście na Święty Krzyż) – Kałków-Godów 
– Radkowice – Wąchock – Skarżysko-Kamienna 
– Sielpia – Włoszczowa – Kossów – Nagłowice – 
Małogoszcz – Piekoszów – Kielce

600 km

Szlak Pielgrzymkowy 
„Święte Miejsca Warmii”

Stoczek Klasztorny – Krosno k. Ornety – Gietrzwałd – 
Święta Lipka – Glotowo

Szlak Pielgrzymkowy z 
Koszalina do Myśliborza Koszalin – Myślibórz 225 km

Szlak „Męczeńskiej Drogi 
Błogosławionego Księdza 
Jerzego Popiełuszki”

Bydgoszcz (parafia Świętych Polskich Braci 
Męczenników – sanktuarium Nowych Męczenników) 
– Górsk – Przysiek – Toruń – Włocławek (tama na 
Wiśle)

110 km

Szlak im. Jana Pawła II 
„Szlak Świętych Gór”

Koszalin (Góra Chełmska) – Maszkowo – Węgorzewo 
Koszalińskie – Szczeglino – Kościernica – Nacław – 
Polanów – Święta Góra Polanowska

46,3 km

Pieszy szlak turystyczny 
św. Wojciecha Elbląg – sanktuarium św. Wojciecha w Świętym Gaju 42 km

Szlak pielgrzymkowy Kawnice – Bieniszew – Stary Licheń 37,5 km

Krakowski Szlak Świętych

Bazylika Archikatedralna na Wawelu – bazylika śś. 
Michała Archanioła i Stanisława BM na Skałce – 
kościół św. św. Katarzyny Aleksandryjskiej i Małgorzaty 
– bazylika Bożego Ciała – kościół p.w. św. Bernardyna 
ze Sieny – bazylika św. Franciszka z Asyżu – bazylika 
Trójcy Świętej – bazylika Najświętszego Serca Pana 
Jezusa – bazylika św. Floriana – bazylika Wniebowzięcia 
NMP – kościół śś. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty 
– kościół św. Marka – kościół zmartwychwstańców – 
bazylika Nawiedzenia NMP – kolegiata Akademicka 
św. Anny – kościół Niepokalanego Serca Maryi ss. 
Felicjanek – kościół śś. Augustyna i Jana Chrzciciela 
norbertanek – Sanktuarium Ecce Homo św. 
Brata Alberta – Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 
w Łagiewnikach.

25,4 km

Szlak św. s. Faustyny 
Kowalskiej

Kraków: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 
w Łagiewnikach, kościół p.w. św. Józefa w Podgórzu, 
Rynek Główny, Bazylika Mariacka, Bazylika Serca 
Pana Jezusa, Wydawnictwo Cebulskiego przy ul. 
Szewskiej oraz Szpital im. Jana Pawła II na Prądniku.

Białostocki Szlak 
Pielgrzymkowo-
Turystyczny „Śladami 
Błogosławionego ks. 
Michała Sopoćki”

Białystok: kościół św. Rocha – Archikatedra – 
kaplica Sióstr Patserzanek – kościół św. Wojciecha i 
Seminarium Duchowne – Dawny gmach Seminarium 
Duchownego – dom, w którym mieszkał bł. Ks. M. 
Sopoćko (ul. Złota 9) - kościół Najświętszego Serca 
Pana Jezusa – Pomnik – Krzyż przy torach (ul. Poleska) 
– kaplica Sióstr Jezusa Miłosiernego – sanktuarium 
Miłosierdzia Bożego.

Tabela 1. Wybrane szlaki pielgrzymkowe o randze regionalnej w Polsce
Table. 1. 
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(559 km), Gołdapi (558 km), Augustowa (545 km), Olecka (524 km), Giżycka (517 
km), Elbląga (517 km), Kościerzyny (510 km) i Ełku (493 km)26. Przy wyznaczaniu tras 
pielgrzymek pieszych na Jasną Górę organizatorzy kierują się przede wszystkim bezpie-
czeństwem pielgrzymów oraz aspektami religijnymi szlaku – dlatego też poszczególne 
szlaki prowadzą drogami lokalnymi przez miejscowościami w których znajdują się ośrodki 
pielgrzymkowe. W przypadku pielgrzymek, w których udział bierze nawet kilkanaście 
tysięcy pątników (Warszawska Pielgrzymka Piesza, Krakowska Pielgrzymka) wyznacza 
się z kolei kilka tras, które biegną równolegle i w niewielkiej odległości od głównego 
szlaku27. Należy jednak wyraźnie podkreślić, że szlak pielgrzymkowe na Jasną Górę to 
trasy nieoznakowane. Można jednak śmiało stwierdzić, że są one niejako „wydeptane” 
w krajobrazie sakralnym Polski przez setki – tysiące stóp pątników pielgrzymujących 
do tronu Matki Bożej Jasnogórskiej. 

Należy także zaznaczyć, że część grup pielgrzymkowych wędrujących na Jasną Górę 
wraca również pieszo do swoich domów – tak jest np. w przypadku pielgrzymki z Kalisza, 
Łodzi, Piotrkowa Trybunalskiego i Tomaszowa Mazowieckiego.
Wybrane szlaki pielgrzymkowe o randze regionalnej i lokalnej

W Polsce istnieje kilkadziesiąt szlaków pielgrzymkowych o zasięgu regionalnym i 
lokalnym (por. tab. 1 i tab. 2). W grupie szlaków pielgrzymkowych o zasięgu regionalnym 
na uwagę zasługują przede wszystkim: Szlak Sanktuariów i Ośrodków Pielgrzymkowych 
na Dolnym Śląsku, Szlak Pielgrzymkowy „Święte Miejsca Warmii” oraz Rowerowy 
Szlak Pielgrzymkowy „Miejsca Mocy”.

Szlak Sanktuariów i Ośrodków Pielgrzymkowych na Dolnym Śląsku to projekt 
zrealizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Jest szlak 
samochodowy, który został podzielony na cztery części: I: Wrocław – Międzygórze, 166 
km; II: Międzygórze – Nowa Ruda, 116 km; III: Nowa Ruda – Wrocław, 225 km; IV: 
Wrocław – Trzebnica, 50 km). Całkowita długość szlaku wynosi 557 km (tab. 1)28. Na 
szlaku znajdują się najważniejsze ośrodki pielgrzymkowe na Dolnym Śląsku, tj.: sanktu-
arium Matki Bożej Wambierzyckiej Królowej Rodzin w Wambierzycach, sanktuarium 
Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie, sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, 
sanktuarium Matki Bożej Strażniczki Wiary Świętej w Bardzie Śląskim, sanktuarium 
Matki Bożej Bolesnej na Górze Wszystkich Świętych w Nowej Rudzie – Słupcu, sank-
tuarium Matki Bożej Bolesnej w Starym Wielisławiu, sanktuarium Matki Bożej Przy-
czyny Naszej Radości „Maria Śnieżna” na Górze Iglicznej, sanktuarium Matki Bożej 
Bolesnej w Bobolicach, sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego w Wałbrzychu, 

26 www.jasnagora.com/wydarzenie.php?ID=7449; www.jasnagora.com/wydarzenie.php?ID=5892; 
www.jasnagora.com/wydarzenie.php?ID=7444 [pozyskano 5.07.2014 r.].

27  A. Jackowski, Jasnogórskie pielgrzymowanie bez granic, Tygodnik Katolicki „Niedziela”, Częstochowa 
2005, s. 151.

28 www.szlakikulturowe.dolnyslask.pl/o-szlakach/szlak-sanktuariow-i-osrodkow-pielgrzymkowych/
charakterystyka-szlaku/[pozyskano 3.07.2014 r.].

Szlak Świętych i 
Błogosławionych Diecezji 
Tarnowskiej

Tarnów – Zabawa – Wał Ruda – Szczepanów – Lipnica 
Murowana – Tropie – Tęgoborze – Nawojowa – 
Stary Sącz – Zabrzeż – Krościeńko nad Dunajcem – 
Podegrodzie – Zakliczyn – Wojnicz – Tarnów 

Około 210 
km

Szlak pielgrzymkowy do 
sanktuarium Matki Bożej 
Pocieszenia w Krypnie

Białystok – Krypno 30 km 

Źródło: opracowanie własne.
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Nazwa Szlaku Miejscowość/Przebieg szlaku Długość/uwagi

Duża Ścieżka Świętej Jadwigi 
Śląskiej Trzebnica

Szlak został otwarty i 
poświęcony 16 września 
2007 r. przez ks. biskupa 
Józefa Pazdura

Szlak papiesko-loretański

Kościół pw. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Soli – 
kaplica na Oźnej (952 m n.p.m.) 
– kaplica w Soli Górnej

5 km

Szlak pielgrzymkowy „Śladami 
św. Wojciecha”

Wieruszów – Mirków – Teklinów 
Węzeł – Jutrków – Lubczyna 
– Wyszanów – Kolonia Osiek – 
Cieszęcin – Wieruszów

20,9 km

Szlak św. Jadwigi Królowej

Biecz: kościół farny pw. Bożego 
Ciała – kościół oo. Reformatów 
– Góra Zamkowa (zwana 
Górą św. Jadwigi) – Cmentarz 
z I wojny światowej

Św. Stanisława Kostki Rostkowo

Spacerowy Szlak 
Sarkandrowski

Skoczów: Dom urodzenia 
św. Jana Sarkandra (Rynek 
2) – obraz Jana Sarkandra na 
wieży ratusza – kościół pw. 
śś. Apostołów Piotra i Pawła – 
kaplica św. Jana Sarkandra na 
wzgórzu Kaplicówka – kościół 
pw. Znalezienia Krzyża Św. 
– ulica św. Jana Sarkandra – 
Dom Sierot Katolickich Caritas 
– figura św. Jana Sarkandra 
przy ul. Mickiewicza – Dom 
Sióstr Służebniczek

Szlak św. Jakuba dla dzieci

Olsztyn: Wysoka Brama – Targ 
Rybny – ul. Olsztyńska – ul. 
Zamkowa – Zamek Kapituły 
Warmińskiej – mury miejskie 
–most zakochanych – Rynek 
Starego Miasta – Plac katedralny 
– katedra św. Jakuba – most św. 
Jakuba 

Łódzki szlak św. Siostry 
Faustyny Kowalskiej

Łódź: Park im. J. Słowackiego 
(krzyż i kamień) – ul. Pabianicka 
- ul. Sanocka – ul. Krośnieńska 
(nr 9 – tablica) – ul. Pabianicka 
- Plac Niepodległości 1 (kościół) 
– ul. Piotrkowska – Plac 
Katedralny im. Jana Pawła II – 
Archikatedra  –

Tabela 2. Wybrane szlaki pielgrzymkowe o randze lokalnej w Polsce
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Łódzki szlak św. Siostry 
Faustyny Kowalskiej (cd.) 

– ul. Abramowskiego (nr 29 
- tablica) – ul. Sienkiewicza – 
ul. Brzeźna - ul. Piotrkowska 
– Plac Niepodległości 1 
(kościół) – ul. Pabianicka – ul. 
Krośnieńska (nr 9 – tablica) 
– ul. Pabianicka - ul. Sanoka – 
Park im. J. Słowackiego (krzyż 
i kamień)

Droga św. Siostry Faustyny Kiekrz

Jest to krótki szlak spacerowy 
o charakterze medytacyjno-
modlitewnym, wytyczony 
na południe od ul. Polnej w 
Kiekrzu, bezpośrednio nad 
brzegiem jeziora Kierskiego 
Małego

Trasa św. Stanisława

Katedra na Wawelu – kościół 
pw. św. Bernardyna ze Sieny – 
bazylika śś. Michała Archanioła 
i Stanisława BM na Skałce 
– kościół św. św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej i Małgorzaty – 
bazylika Bożego Ciała

2,3 km

Sznur bernardyński

Tarnów: bazylika katedralna – 
dawny kościół pw. Matki Bożej 
Śnieżnej – kościół bernardynów 
pw. Podwyższenia Krzyża 
Świętego

Szlak prowadzi do trzech 
obiektów sakralnych – 
nawiązanie do trzech węzłów 
na sznurze franciszkańskim 
symbolizujących trzy śluby 
zakonne: czystości, ubóstwa i 
posłuszeństwa.

Szlak św. Szymona z Lipnicy

Lipnica Murowana: kościół św. 
Szymona – kościół św. Andrzeja 
– Izba Regionalna – pomnik św. 
Szymona na rynku – kościół 
św. Leonarda – miejsca, gdzie 
święty odpoczywał w drodze 
do Krakowa (przy drodze do 
Nowego Wiśnicza)

Sacro-turystyczny Szlak 
Pątniczy Koprzywnica – 
Sulisławice

Koprzywnica – Sulisławice 8 km 

Szlak pielgrzymkowy nr 323 w 
Radlinie

Pszów (sanktuarium Matki Bożej 
Uśmiechniętej) – Jankowice 
(sanktuarium Bożego Ciała)

17,4 km

Śladami bł. Karoliny 
Kózkówny

Sanktuarium bł. Karoliny Kózka 
w Zawadzie i Wał Rudzie

Szlak pielgrzymkowy na Górę 
Tabor i Synaj Wambierzyce

Szlak stanowi część 
założenia kalwaryjskiego 
w Wambierzycach – tzw. 
„Dolnośląskiej Jerozolimy”

Źródło: opracowanie własne.
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sanktuarium św. Jacka w Legnicy, a także trzy katedry Kościoła katolickiego we Wrocła-
wiu, w Legnicy i w Świdnicy. Trasa szlaku prowadzi także do ewangelickich kościołów 
Pokoju w Jaworze i w Świdnicy, wpisanych w 2010 r. na listę Światowego Dziedzictwa 
Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO oraz kaplicy Czaszek w Czermnej i bazyliki 
św. Apostołów Piotra i Pawła w Strzegomiu.

Rowerowy Szlak Pielgrzymkowy „Miejsca Mocy” to projekt zrealizowany przez 
Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego. Szlak o długości 
blisko 600 km, łączy ośrodki pielgrzymkowe i ważne obiekty sakralne na terenie woje-
wództwa świętokrzyskiego. W grupie ośrodków o najwyższej randze znajdujących się 
na szlaku zaliczyć można następujące obiekty: Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża 
Świętego na Świętym Krzyżu, Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Ziemi Świę-
tokrzyskiej w Kałkowie-Godowie, Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarży-
sku-Kamiennej, Sanktuarium Matki Bożej Łokietkowej w Wiślicy, Sanktuarium Pana 
Jezusa Konającego w Pacanowie, Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Sulisłowicach, 
Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach oraz katedra p.w. Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny w Kielcach29.

Ważnym szlakiem pielgrzymkowym na mapie pielgrzymkowej Polski jest Szlak Piel-
grzymkowy „Święte Miejsca Warmii”, który prowadzi do najważniejszych sanktuariów 
regionu, tj: Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej w Gietrzwałdzie, Sanktuarium 
Matki Bożej w Świętej Lipce, Sanktuarium Matki Bożej Pokoju w Stoczku Klasztornym, 
Sanktuarium Matki Bożej w Krośnie k. Ornety, sanktuarium Najświętszego Sakramentu 
i Męki Pańskiej w Glotowie oraz do Sanktuarium Krzyża Świętego w Chwalęcinie30.

Dzięki zaangażowaniu duszpasterzy, władz samorządowych, bractw i stowarzyszeń 
religijnych, członków PTTK, lokalnych pasjonatów i przedsiębiorców, a także przed-
stawicieli organizacji pozarządowych, w ostatnim dziesięcioleciu w Polsce powstało 
kilkadziesiąt szlaków pielgrzymkowych o randze lokalnej (tab. 2). Szlaki te pełnią 
również bardzo ważną rolę w ogólnopolskiej sieci szlaków pielgrzymkowych, a ich 
głównym celem jest rozwój pielgrzymowania i turystyki religijnej w małych Ojczyznach. 
Pielgrzymkowe szlaki o randze lokalnej to przede wszystkim szlaki poświęcone świętym 
i błogosławionym. Są one wytyczane w miejscowościach, w których znajdują się obiekty 
związane z życiem i działalnością osoby wyniesionej na ołtarze.

Należy także wspomnieć o cieszących się w ostatnich latach bardzo dużą popularno-
ścią szlaków Ekstremalnej Drogi Krzyżowej. Tego typu inicjatywy – rozważania poszcze-
gólnych stacji Drogi krzyżowej podczas nocnej wędrówki do wybranego sanktuarium, 
organizowane są w okresie Wielkiego Postu w kilkudziesięciu miejscowościach w Polsce. 
Ekstremalna Droga Krzyżowa to – zgodnie z zaproszeniem organizatorów – „wyzwanie 
dla wytrwałych”, „nocna przygoda”, „zmaganie z własnymi słabościami”, „szansa na 
doświadczenie Wiary”, „szansa przemiany” oraz „nowa forma duchowości”31.

Podsumowanie

Przeprowadzone rozważania pozwalają na stwierdzenie, że Polska odznacza się 
rozwiniętą siecią szlaków pielgrzymkowych, których część to trasy o międzynarodowym 
znaczeniu. Obserwowany w krajach Europy Zachodniej renesans średniowiecznych 

29  Por.: swietokrzyskie.travel/.../perly_ziemi_swietokrzyskiej-miejsca_mocy.pdf [pozyskano 6.07.2014 r.].
30 www.szlak-pielgrzymkowy.pl/Szlak_Pielgrzymkowy_Warmia,Szlak-Pielgrzymkowy [pozyskano 

6.07.2014 r.].
31 www.edk.org.pl [pozyskano 8.07.2014 r.].
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szlaków pielgrzymkowych i pieszego pielgrzymowania jest szansą na dalszy wzrost ruchu 
pątniczego polskimi szlakami pielgrzymkowymi zarówno przez rodzimych pielgrzymów, 
jak i gości z zagranicy, szukających nowych tras pielgrzymkowych. Istotne znaczenie w 
tym zakresie pełnią obecnie szlaki pielgrzymkowe związane ze św. Janem Pawłem II 
(Szlaki Papieskie), św. Siostrą Faustyną Kowalską i bł. Ks. Jerzym Popiełuszko, a już 
wkrótce pełnić będą polskie odcinki Camino de Santiago prowadzące do grobu św. Jakuba 
w Santiago de Compostela. Należy jednak zaznaczyć, że dalszy wzrost frekwencji na 
polskich szlakach pielgrzymkowych w najbliższych latach, jest możliwy tylko i wyłącznie 
dzięki realizacji szeregu kluczowych zadań i projektów:

– powstaniu w pełni rozwiniętej bazy turystycznej szlaków. Zagospodarowanie 
turystyczne niemal wszystkich szlaków pielgrzymkowych w Polsce jest (za wyjątkiem 
urządzeń informacyjnych) na poziomie wysoko niezadawalającym (ocena ta nie dotyczy 
oczywiście bazy turystycznej w głównych ośrodkach pielgrzymkowych znajdujących się 
przy szlakach);

– wzmocnienie działań promocyjnych o szlakach m.in. promocja szlaków na targach 
pielgrzymkowych i turystycznych, a także w środkach masowego przekazu oraz w ser-
wisach społecznościowych jak np. Facebook i Twitter;

– stała kontrola stanu oznakowania szlaku oraz tablic informacyjnych. Konieczne 
wydaje się wyznaczenie grupy wolontariuszy – „strażników” opiekujących się odcinkiem 
szlaku w danym regionie. Doskonałym rozwiązaniem byłoby, aby w lokalnej grupie 
strażników szlaku znaleźli się np. uczniowie szkół, studenci, harcerze, służba liturgiczna 
pod opieką nauczyciela lub duszpasterza;

– wzmocnienie działań informacyjnych o szlaku w regionalnych i lokalnych punktach 
informacji turystycznej, w urzędach gmin, w parafiach oraz lokalnych organizacjach 
zajmujących się m.in. obsługą ruchu turystycznego;

– nawiązanie współpracy z duszpasterzami pracującymi w parafiach lub placówkach 
kościelnych przy szlaku, w celu sprawowania opieki duszpasterskiej dla pielgrzymów;

– koordynacja działań zmierzających do rozwoju szlaku, podejmowanych przez 
poszczególne osoby, podmioty i organizacje. Konieczne w tym zakresie jest powołanie 
Rady Programowej (Kapituły) do spraw rozwoju danego szlaku na danym terenie. Do 
udziału w pracach rady powinni zostać zaproszeni przedstawiciele wszystkich powiatów, 
gmin i parafii przez które przebiega szlak, przedstawiciele urzędu marszałkowskiego, 
przedstawiciele miejscowego ordynariusza (np. przedstawiciel wydziału duszpasterskie-
go kurii diecezjalnej), reprezentanci świata nauki, bractw, organizacji i stowarzyszeń 
związanych z szlakiem, a także przedstawiciele nadleśnictw i obszarów objętych ochroną 
przyrody przez które poprowadzono szlak, w końcu przedstawiciele Lokalnych Grup 
Działania i Lokalnych Organizacji Turystycznych.

Osoby i organizacje podejmujące się realizacji szeregu zadań mających na celu 
rozwój szlaków pielgrzymkowych w Polsce, powinny przede wszystkim pamiętać, że 
żadna inicjatywa nie możeprowadzić do zatracenia religijnego charakteru szlaków.Szlaki 
pielgrzymkowe to bowiem droga Boga, do siebie samego i do bliźniego.

dr Franciszek Mróz 
Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 
Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu 
Archicofradía Universal del Apóstol Santiago 
e-mail: fmroz@wp.pl
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Францішек  Мроз

Паломницькі маршрути у сакральному ландшафті Польщі

Резюме
Ось уже понад тридцять років у Польщі спостерігаємо появу нових паломницьких шляхів, 

пов’язаних з канонізованими святими особами (наприклад, св. Іоанна Павла II, св. Фаустини 
Ковальської, бл. Отця Єжи Попелюшка) і відродження старих паломницьких шляхів (Дорога 
св. Якуба). Головні паломницькі маршрути Польщі нині пролягають до найвідоміших у країні 
святинь. У свою чергу, шляхи регіонального та місцевого значення було розроблено таким чином, 
щоб скерувати їх до локальних і регіональних центрів паломництва.

У статті класифіковано і репрезентовано головні паломницькі шляхи Польщі. Враховуючи 
просторову протяжність маршруту і величину руху паломників виділено паломницькі шляхи 
міжнародного значення, національні, регіональні та місцеві. Найголовніше місце серед 
аналізованих шляхів посідають: середньовічний паломницький шлях до гробниці св. Якуба 
у Сантьяго-де-Компостела, Папські шляхи та Міжнародний Марійний Шлях Ченстохова–
Маріацелль.

Представлена презентація вибраних паломницьких шляхів Польщі дала змогу 
продемонструвати, що подальший розвиток цих шляхів і паломницького руху можливий лише 
після вирішення низки ключових завдань, передусім це: створення добре розвинутої туристичної 
бази при шляхах, розширення діяльності щодо промоції та інформаційного забезпечення шляхів, 
постійного моніторингу стану маркування шляхів та координації заходів.

Pútnické trasy v sakrálnej krajine Poľska

Zhrnutie
Už viac ako tridsať rokov pozorujeme v Poľsku fenomén vytvárania nových pútnických trás, spätými 

so svätcami (napr. so sv. Jánom Pavlom II., sv. Faustínou Kowalskou, bl. Jerzym Popiełuszkom), a 
obrody starých pútnických trás (Cesta sv. Jakuba). Hlavné poľské pútnické trasy vedú do najznámejších 
chrámov v kraji. Trasy regionálneho a lokálneho charakteru boli zasa vyznačené tak, aby smerovali do 
lokálnych a regionálnych pútnických centier.

V článku bola spracovaná klasifikácia a prezentácia hlavných poľských pútnických trás. Pútnické 
trasy boli na základe priestorového dosahu trasy a miery pútnického ruchu rozdelené na trasy medzi-
národného, krajového, regionálneho a lokálneho charakteru. K najdôležitejším trasách spomedzi tých, 
ktoré boli analyzované, patria: stredoveká pútnická trasa, ktorá vedie k hrobu sv. Jakuba v Santiagu de 
Compostela, pápežské trasy a Medzinárodná mariánska trasa Čenstochová – Mariazell.

Spracovaná prezentácia vybraných poľských pútnických trás mi umožnila poukázať na skutočnosť, 
že ich ďalší rozvoj, ako aj rozvoj pútnického ruchu ako takého, je možný len vďaka realizácii početných, 
kľúčových úloh, ktoré zahŕňajú v sebe predovšetkým vytvorenie komplexne rozvinutej turistickej bázy 
pozdĺž trás, skvalitnenie propagačných a informačných aktivít na trasách, neustálu kontrolu značenia 
ciest a koordináciu aktivít.


