Droga Integralnej Odnowy Człowieka Via Reginae –
geneza i założenia projektu

Zarówno Kościół lokalny w Polsce jak i psychologowie, czy inni eksperci zajmujący się tematyką
człowieka stale podejmują refleksję nad własnym działaniem w nowych warunkach, charakteryzujących się
przede szerszym wachlarzem możliwości, nowymi narzędziami, ale również nowymi problemami,
związanych ze zmieniającą się sytuacją społeczno-kulturową. Podobne wyzwanie postawili sobie twórcy
nowatorskiego projektu Drogi Integralnej Odnowy Człowieka – Via Reginae Stworzony został przez
Fundację Dróg Kulturowych w Jarosławiu a jego partnerem zagranicznym jest Świdnik na Słowacji. Cóż to
takiego i dlaczego ten temat pojawia się właśnie tutaj? Najkrócej mówiąc chodzi o międzynarodowy,
ekumeniczny i holistyczny program rozwoju wewnętrznego człowieka, a według pomysłodawców projektu
niezbędna w tym przedsięwzięciu jest Matka Boża.
Wiele lat rozmów, badań i spotkań twórców z księżmi, psychologami i innymi ekspertami pozwoliło
wyciągnąć dość niepokojące wnioski dotyczące naszego społeczeństwa, które jak się okazuje, w coraz
większym stopniu zmaga się z problemami psychologicznymi. Między innymi te rozmowy były inspiracją
dla stworzenia Dróg Integralnej Odnowy Człowieka. Jest to forma pomocy profilaktycznej dla osób z
pierwszymi objawami zaburzeń psychicznych, czyli program psychiatrii środowiskowej, który jest obecnie
wypracowywany w naszym województwie. Cała Fundacja Dróg Kulturowych w swoich założeniach skupia
się na propagowaniu szlaków kulturowych łączących ze sobą ludzi i regiony ponad granicami państw,
łamiących bariery i uprzedzenia w umysłach ludzi. Idea oparta jest na budowaniu marki regionu karpackiego
specjalizującego się w regeneracji duchowej i psychicznej. Pierwotna koncepcja powstała już 10 lat temu a
obecnie włączono do niej również rozwój fizyczny jako nierozerwalny aspekt rozwoju ogólnego człowieka.
Całość projektu wykracza poza granice Polski, a w centrum stawia kult Matki Bożej jako ekumeniczny i
międzynarodowy.
Projekt zakłada stworzenie tras duchowego rozwoju skupionych wokół Matki Bożej – „Via
Reginae”, które tylko w Jarosławiu obejmują aż pięć jarosławskich sanktuariów: Matki Bożej Bolesnej, NMP
Królowej Polski, Matki Bożej Śnieżnej, cudownej ikony „Bramy Miłosierdzia” oraz w opactwie
pobenedyktyńskim. Projekt sięga jednak dużo szerzej. Na podkarpaciu włączone zostały również Przeworsk
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produkt turystyczno-pielgrzymkowy. Autorzy projektu pragną na kręgosłupie szlaków kultury budować
niezbędne dla przyszłości Europy mosty porozumienia oraz ponadnarodowe wartości, idee, kulturę i
tożsamość, a to wszystko w obecności Matki Bożej.
Fundamenty i główne założenia Dróg Integralnej Odnowy Człowieka opracowane zostały przy
pomocy wielu ekspertów w dziedzinach psychologii, psychiatrii, odnowy duchowej, spraw rodzinnych, czy
wizerunku. W efekcie wyszczególniono 7 filarów dotyczących 7 dziedzin życia człowieka: duchowość,
psychika, fizyczność, kultura, edukacja, rodzina i praca. Na chwilę obecną projekt skupia się na trzech
podstawowych elementach, czyli duchowości, psychice i fizyczności, ale wraz z rozwojem projektu w
program włączone zostaną pozostałe filary.
W ramach projektu specjaliści zapewniają wsparcie psychoedukacyjne dotyczące regeneracji
duchowej i psychicznej, budzenia trwałych pozytywnych emocji i relacji międzyludzkich, wykorzystywania
bogactw przyrody i przestrzeni jako elementów pobudzających do poszukiwania siebie, atrakcji
przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego sprzyjającego przeżywaniu duchowych i mistycznych uniesień i
wrażeń. Zatem program ten to nie tylko organizacja nowych szlaków turystyczno – pielgrzymkowych, ale
towarzyszących im warsztatów i spotkań indywidualnych z uczestnikami projektu.
Jedną z głównych myśli prowadzącą twórców jest sentencja nieznanego autora, która brzmi:
„Podróże mają magiczną moc uzdrawiania duszy i zdecydowanie pomagają zdystansować się do problemów
dnia codziennego. Nie rozwiązują ich bezpośrednio, jednak pomagają przewartościować i spojrzeć na nie
jakby z drugiego brzegu rzeki”.
Droga jako dążenie człowieka do rozwoju wprawia w ruch życie społeczne, powodując tym samym
rozkwit miast, regionów, kultury oraz wiedzy. Doprowadziło to do powstawania europejskich szlaków
kulturowych, będących znakiem zmiany czasu, które jednocześnie przekształcają przestrzeń przez które
przebiegają.
Koncepcja realizowana jest w ramach projektu „Droga Integralnej Odnowy Człowieka Via Reginae”
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska
– Słowacja 2014-2020 rezultatem czego będzie transgraniczny markowy produkt turystycznopielgrzymkowy oparty na wschodnich i zachodnich tradycjach chrześcijańskich. Więcej szczegółów znaleźć
można na stronie projektu www.dioc.pl.
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