
Europejski Szlak Kulturowy
Drogi Św. Jakuba

w zachodniopomorskiem



Mało kto wie, że przez województwo zachodniopomorskie przebiega jeden
z najstarszych i najcenniejszych europejskich szlaków kulturowych, znany jako:

El Camino de Santiago

Way of St. James

Chemin de Saint-Jacques

Jakobsweg 

Drogi Św. Jakuba

który wiedzie z różnych zakątków
Europy do Santiago de Compostela
w północno-zachodniej Hiszpanii,
gdzie według przekazów znajduje się
grób jednego z najbliższych uczniów
Jezusa – Św. Jakuba Apostoła,
Starszego.



Św. Jakub musiał być niezwykłą osobą, skoro od czasu, gdy 
w IX wieku został odnaleziony w hiszpańskiej Galicji jego grób, 
rzesze pielgrzymów, o różnym statusie społecznym i różnych 
narodowości, w tym także polskich, zaczęły przemierzać 
kontynent, by tam dotrzeć. 

Wykorzystywali przy tym 
istniejące trakty komunikacyjne 
i handlowe (lądowe i wodne). 
W ten sposób powstała sieć szlaków, 
które z najdalszych zakątków Europy 
prowadziły do północnego krańca 
Półwyspu Iberyjskiego.  

W pobliżu tych dróg zaczęły powstawać 
miejsca odpoczynku, schroniska, 
szpitale, osady i cała infrastruktura, 
zdolna obsłużyć miliony wędrowców 
rocznie – tyle bowiem osób spotkać 
można było na Camino w szczytowym 
okresie popularności – XIV w.



Motywy pielgrzymowania były różne. 
Pielgrzymowano w celach religijnych:
- dla wzmocnienia wiary, 
- odbycia pokuty, 
- z prośbą o uzdrowienie, 
- w celach dziękczynnych, 
- także w intencjach ważnych dla lokalnej społeczności, 
np.: o koniec suszy, czy epidemii.

W niektórych państwach wyrokiem sądu nakazywano przestępcom pielgrzymkę 
do Santiago. 

Na przestrzeni wieków motywy wyruszania na Camino ulegały zmianom. 
Na szlaku spotkać można było także tych, których do wędrówki skłoniła 
ciekawość i poznawanie świata, czy nawet przygoda. 



Pielgrzymowanie oprócz aspektu duchowego niosło 
ze sobą istotny wymiar rozwojowy i cywilizacyjny, 
tworzyło zr ęby to żsamości ówczesnej Europy.

Johann Wolfgang von Goethe napisał, iż 
„drogi św. Jakuba ukształtowały Europę”.



Pielgrzymowanie 
- pozwalało poznawać nowych ludzi, podglądać i przejmować ich obyczaje,
- poznawać dzieła sztuki, architekturę i kulturę innych narodów,
- zapoznawać się z nowinkami technicznymi, trendami urbanistycznymi, 
- poszerzać wiedzę i horyzonty myślowe,
- pobudzało ciekawość poznawczą, a przez to stawało się pierwszym impulsem do 
innowacyjności,
- było mechanizmem dyfuzji myśli ekonomicznych, 
- pełniło rolę budowania Europy bez barier, uprzedzeń, konfliktów. 



Ważnym dowodem znaczenia Dróg Jakubowych w przeszłości jest
XII wieczny Codex Calixtinus jedno z najbogatszych źródeł 
średniowiecznych historyków, geografów, muzykologów, 
socjologów, etnologów, historyków sztuki i językoznawców, 
zwany też Księgą Św. Jakuba. To klejnot średniowiecznej literatury
i pierwszy przewodnik turystyczny.

Księga składa się z pięciu tomów.
Tom V to swoisty przewodnik turystyczny zawierający  wiele 
praktycznych porad dla pielgrzymów, mapy, 
informacje gdzie można się  zatrzymać, co zobaczyć, 
opisy miast, dzieł sztuki, ale także ostrzeżenia 
o czyhających na podróżujących niebezpieczeństwach. 

Przechowywany w katedrze w Santiago de Compostela, 

skąd został wykradziony w lipcu 2011 r



Z zachowanych historycznych dokumentów wynika, że do Santiago wędrowano z bardzo 
odległych miejsc Europy: najbardziej na wschód wysunięty początek Camino znajdował 
się w Tallinnie (Estonia), Kijowie na Ukrainie i Stambule w Turcji,
najbardziej na północ w Edynburgu w Szkocji, Hamar w Norwegii i Arhus w Danii, 
najbardziej na południe w Lagos w Portugalii, Sewillii w Hiszpanii i Rzymie we Włoszech.

Przemierzane przez tysiące, a w szczytowym okresie popularności, 
przypadający na XIV wiek, nawet miliony  pielgrzymów rocznie Drogi Św. Jakuba,  
w XVI wieku  po rewolucji francuskiej straciły na znaczeniu. 

Ponowne ożywienie ruchu na Camino przypada na lata 80. XX wieku.



Znaczenie Dróg Jakubowych dla to żsamości i kultury Starego Kontynentu 
doceniła Rada Europy, uznaj ąc je w 1987 

Pierwszym Europejskim Szlakiem Kulturowym.

Wystosowała też APEL do rządów państw, miast i organizacji pozarządowych
o ich odtworzenie i utrzymywanie.

W 1993 r. hiszpańskie Camino – Droga Francuska została wpisana na listę 
światowego dziedzictwa UNESCO.



Od tego czasu Drogi Św. Jakuba prze żywaj ą renesans:

cała Europa pokryła się siecią szlaków, którymi ludzie podążają do Santiago, 
poznając przy tym ciekawe miejsca na jakubowym szlaku. 
Drogę pokonują głównie pieszo, ale także rowerem czy konno.



Charakter pielgrzymowania Drogami Św. Jakuba jest inny od znanych w Polsce 
masowych pielgrzymek pieszych, np. do Częstochowy, czy Kalwarii.

Drogi Św. Jakuba przeznaczone są dla pątników indywidualnych lub małych grup, 
bez względu na wyznanie i narodowość, chcących doświadczyć w drodze ciszy, 
oderwania się od codziennej krzątaniny i pośpiechu. Sprzyjają duchowej przemianie. 



Drogę zarówno przez wiejskie pola, leśne drogi, wsie i małe czy większe miasta 
wytyczają charakterystyczne żółte muszle na niebieskim tle lub zwykłe 
żółte strzałki. Spotyka się też specjalne oznakowania dla rowerzystów.



Do dyspozycji wędrujących po Camino są dogodne miejsca noclegowe 
w schroniskach dla pielgrzymów (z hiszpańskiego nazywane „albergue”) 
prowadzonych przez lokalne społeczności: parafie, klasztory, stowarzyszenia, 
czy też przez osoby prywatne w gospodarstwach agroturystycznych.



Camino de Santiago - to silna, znana także poza Europą,  marka, na bazie 
której wiele państw Starego Kontynentu, promuje własne dziedzictwo kulturowe 
i rozwija ekonomicznie swoje regiony, tworząc wyjątkowy europejski produkt 
turystyczny. 

W oparciu o Drogi Św. Jakuba w państwach, gdzie rozpoczęto ich reaktywację 
pozyskano europejskie fundusze na renowację zabytków, rozwój bazy 
noclegowej - opustoszałe budynki zostały odremontowane i zaadoptowane na 
potrzeby obsługi pątników.



Drogi Św. Jakuba to tradycja, która pielęgnowana przez lokalne społeczności jest 
niewątpliwą atrakcją dla przemierzających szlaki pątników.

Rozumieją to i doceniają np. Austriacy, którzy corocznie w naturalnej scenerii   
organizują kulinarne Camino, na którym spotkać można najlepszych kucharzy 
z różnych krajów oferujących  regionalne produkty. 

Aktywność mieszkańców na Camino, to także specyficzne dla regionu  
rzemiosło, chętnie podpatrywane przez ciekawych świata turystów. 



W ostatnich czasach wędrowanie Drogami Jakubowymi jest w dobrym tonie -
jest wręcz na topie, dlatego spotyka się na Camino ludzi różnych narodowości, 
różnych profesji i o różnym statusie społecznym i materialnym. 

Znanymi współczesnymi osobami na Camino są np. piłkarze reprezentacji 
Hiszpanii w piłce nożnej, 

aktorka Shirley MacLaine, niemiecki aktor, 
komik i dziennikarz Hape Kerkeling, czy 
brazylijski pisarz Paulo Coelho, którzy napisali 
książki opowiadające o osobistych wrażeniach 
z wędrówki do Santiago. Stały się one 
prawdziwymi bestsellerami w wielu krajach 
i przyczyniły się do spopularyzowania 
uniwersalnych wartości Dróg Jakubowych,

O Camino powstało także wiele 
filmów. Najnowszy z nich to film 
z 2010 r. „The Way” z Martinem 
Sheenem.



Ciekawostką jest także to, że logo znanego koncernu naftowego „Shell” to nie 
przypadek – charakterystyczna muszla swój kształt i barwy zawdzięcza wizycie 
założycieli w Santiago de  Compostela.

Związek Shell z Camino podkreśla także tegoroczna (2011) kampania promocyjna, 
w której główną rolę odegrał dwukrotny mistrz świata Formuły 1  - Fernando Alonso. 



Drogi Jakubowe w Polsce
W odpowiedzi na apel Rady Europy również w Polsce zaczęto odtwarzać dawne szlaki 
pątnicze, których celem jest przywrócenie im dawnej świetności oraz ich ponowne 
włączenie do europejskiego systemu szlaków prowadzących do Santiago. 



Przekazy historyczne, m.in. zachowane rejestracje pielgrzymów w Santiago, 
a także badania archeologiczne potwierdzają, że jedna z Dróg Św. Jakuba 
wiodła z Estonii przez  Gdańsk, Kołobrzeg, Szczecin, Rostock.  

Reaktywacja tej Drogi realizowana jest aktualnie przez partnerów z Litwy, Polski 
i Niemiec w ramach Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej 
„Południowy Bałtyk” w ramach programu p.n.

„Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego 
Bałtyku – Pomorska Droga Św. Jakuba. 



Bud żet i Partnerzy Projektu:

Partner bud żet 85% UE 15% własne

Gmina Miasto Lębork – Lider Projektu 170 376,44 € 144 419,97 € 25 556,46 €

Powiat Lęborski 70 465,09 € 59 895,32 € 10 569,76 €

Województwo Pomorskie 26 000,00 € 22 100,00 € 3 900,00 €

Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna 32 459,46 € 27 590,54 € 4 868,92 €

Uniwersytet Gdański 96 600,00 € 82 110,00 € 14 490,00 €

Województwo Zachodniopomorskie 129 184,00 € 109 806,40 € 19 377,60 €

Fundacja Szczecińska 129 184,00 € 109 806,40 € 19 377,60 €

Miasto Kretinga – Litwa 100 200,00 € 85 170,00 € 15 030,00 €

Uniwersytet w Greifswaldzie – Niemcy 500 000,00 € 425 000,00 € 75 000,00 €

Razem 1 254 468,99 € 1 066 298,64 € 188 170,35 €



Cele Projektu:

• reaktywacja Europejskiego Szlaku Kulturowego Dróg Św. Jakuba w obszarze 
Południowego Bałtyku 

• Promocja turystyczna i kulturowa regionu - połączenie pojedynczych obiektów 
i miejscowości „na Szlaku” w logiczną całość, 

• podnoszenie świadomości wśród mieszkańców o położeniu ich miejscowości 
na Europejskim Szlaku Kulturowym i zachęcenie do aktywnego jego kreowania 
i pielęgnowania dziedzictwa kulturowego regionu (wydarzenia, produkty 
regionalne, rzemiosło, baza agroturystyczna) 

• włączenie w reaktywację szlaku różnych środowisk: władz samorządowych, 
kościołów (różnych wyznań), organizacji społecznych, szkół, uczelni, 
przedsiębiorców 

• Umożliwienie osobom starszym, niepełnosprawnym i w trudnej sytuacji 
materialnej na spędzanie czasu i poznanie ciekawych miejsc w atrakcyjny 
i niedrogi sposób. 

• Aktywizacja wolontariatu „wokół Szlaku”



Najważniejsze rezultaty:

• Wytyczenie i oznakowanie zachodniopomorskiej części Pomorskiej Drogi Św. 
Jakuba - ok. 400 km 

• Postawienie tablic informacyjnych 

• Opracowanie i wydanie ulotek informacyjnych 

• Przygotowanie i wydanie mapy turystycznej z przebiegiem i opisem 
Pomorskiej Drogi Św. Jakuba 

• Opracowanie i wydanie trójjęzycznego przewodnika 

• Opracowanie przewodnika internetowego 

• Przygotowanie i nagranie audio przewodników 



Projekt RECReate jest interdyscyplinarny
pozwala na podejmowanie wielu inicjatyw własnych lub wspólnych m.in. 
przez:

• gminy i powiaty „na szlaku”
• Lokalne Grupy Działania
• organizacje pozarządowe

w zakresie aktywizacji mieszkańców 
(bez względu na status społeczny ekonomiczny, czy sprawność fizyczną)
do kreowania szlaku przebiegającego przez ich tereny poprzez

• regionalne rzemiosło, 
• potrawy i kuchnie swojego regionu, 
• tradycje, obrzędy, etc. 
• dbałość o zabytki i pamiątki przeszłości
• tworzenie taniej bazy noclegowej itp. 



Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70 - 540 Szczecin

Wydział Turystyki, Gospodarki i Promocji
www.turystyka.wzp.pl
e-mail: turystyka@wzp.pl
Bożena Wołowczyk
Tel. 091 44 19 135


