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Konferencja naukowa  
„Między Gdańskiem a Santiago” 

 
 

REWITALIZACJA  
POMORSKIEJ  DROGI  

ŚW. JAKUBA:  
przebieg, stan obecny i potrzeby 

 
 

 



Zrewitalizowana Pomorska Droga św. Jakuba   

 

 

 

4 państwa: Litwa – Rosja – Polska – Niemcy  

długość szlaku głównego Kretynga – Rostok  = 1.134 km 

46 etapów szlaku głównego  



Kretynga – Santiago  

ok. 4.440 km 

 

św. Jakub „gdański”  

- Santiago ok. 4.060 km 

 

Via Baltica 
Aachen 

Bruksela 

Paryż 

Saint Jean Pied de Port 

Camino Frances  
> 

Santiago  

de Compostela  

 

Pomorska Droga św. Jakuba 

w europejskiej sieci Camino de Compostela 
 

 



Wyznaczniki współczesnego przebiegu 

Pomorskiej Drogi św. Jakuba (1)  

  

 
1. Przebieg szlaku w średniowieczu. 

  

2. Miejsca związane z kultem św. Jakuba Starszego 

oraz sanktuaria/miejsca święte znajdujące się  

w pobliżu historycznego szlaku. 

 

3. Współczesne atrakcje kulturowe i przyrodnicze. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyznaczniki współczesnego przebiegu  

Pomorskiej Drogi św. Jakuba (2)  



Wyznaczniki współczesnego przebiegu  

Pomorskiej Drogi św. Jakuba (3) 



NADZIEJE związane z Pomorską  

Drogą św. Jakuba  

 

1. Atrakcyjny szlak pątniczo-turystyczny.  

 

2. Możliwość ożywienia gospodarczego i społecznego  

terenów w otoczeniu Drogi.  

 

3. Budowanie europejskiej wspólnoty  

opartej na wspólnym dziedzictwie kulturowym  

i chrześcijańskich korzeniach.  



 

LĘBORK – miasto kultu św. Jakuba Ap.  

i reaktywowania Drogi 

 

1. Kościół i parafia pod wezwaniem św. Jakuba 

 od zarania założenia miasta w XIV wieku  
 

2. Renesans kultu św. Jakuba pod koniec XX w.  

dzięki pracy oo. franciszkanów  

i świeckich związanych z kościołem, m.in.: 

 

- ogólnomiejskie Jarmarki Odpustowe św. Jakuba  

- św. Jakub patronem  miasta Lęborka  

- diecezjalne sanktuarium św. Jakuba  

    

 



LĘBORSKA Droga św. Jakuba  

 

 
 
 
2007 r. 
ok. 100 km 
 
niedosyt,  
bez dalszej  
PERSPEKTYWY 

 
2008 r. Kapituła 
Pomorskiej Drogi 
św. Jakuba  



Projekt unijny 2011-2014: Rewitalizacja europejskiego szlaku 

kulturowego na obszarze południowego Bałtyku  

– POMORSKA DROGA ŚW. JAKUBA (RECRete) 

 - 4 lata realizacji 
- budżet 1,4 mln euro, w tym 85% z Programu Współpracy 

Transgranicznej Południowy Bałtyk 
- 10 partnerów:   
wiodącym beneficjentem Miasto Lębork  
 Samorząd Województwa Pomorskiego  
Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego  
Powiat Lęborski 
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna 
Uniwersytet Gdański 
Fundacja Szczecińska 
Gmina Kretynga (Litwa) 
Uniwersytet Ernst Moritz Arndt w Greifswaldzie (Niemcy)  
Elbląski Klaster Turystyczny. 

- 5 organizacji współpracujących, w tym: 
Parafia św. Adalberta w Kaliningradzie (Rosja)  



„Plusy dodatnie” unijnego  

projektu RECReate 

  
1. Przyspieszenie odtworzenia Drogi. 

 
2. Partnerstwo i współpraca międzynarodowa.  

 
3. Poszerzenie zakresu realizacji,  

wydłużenie szlaku na wschód.  
 

4. Pomorska Droga w sieci europejskiej Camino. 
 

5. Nacisk na uwzględnienia aspektu społecznego 
rewitalizacji Drogi.  



„Plusy ujemne” unijnego  

projektu RECReate 

1. Zbytnie eksponowanie wymiaru kulturowego                   

i ekonomicznego rewitalizowanej Drogi,  

z niedowartościowaniem wymiaru duchowego/religijnego.  

  

2. Słabe zainteresowanie ożywieniem szlaku przez lokalne 

środowiska parafialne, przez które idzie Droga. 

 

3. Zbytnio rozbudzone oczekiwania szybkich                        

i wymiernych korzyści ekonomicznych. 

 

4. Droga została „dana” – brak lokalnych jej opiekunów.  



Efekty materialne projektu RECReate (1)  

 

1. Pełne oznakowanie szlaku głównego i części 

alternatywnych na terenie Polski, częściowo na 

Litwie i w Niemczech. 
 

2. Mapy i przewodniki w 4 językach.   
 

3. Strona internetowa. 
 

4. Paszporty, pieczątki.  
 

5. Tworzenie informacji o bazie noclegowej. 
 

6. Liczne spotkania, publikacje, konferencje.  

 



Efekty materialne projektu RECReate (2) 

 

 
 
 
 

www.re-create.pl albo www.pomorskadrogaswjakuba.pl  

http://www.re-create.pl/
http://www.re-create.pl/
http://www.re-create.pl/
http://www.re-create.pl/
http://www.re-create.pl/
http://www.re-create.pl/
http://www.re-create.pl/
http://www.pomorskadrogaswjakuba.pl/


Potrzeba dalszej opieki nad Drogą  

- zaangażowanie lokalne/oddolne - 

Projekt RECReate się skończył  

Pomorska Droga św. Jakuba się szczęśliwie odrodziła   

 

Zaangażowanie w ramach zapewnienie trwałości projektu 

ograniczone zakresem, możliwościami i krótkotrwałe.  

 

Niezbędna oddolna/lokalna opieka rodzicielska  

sprawowana we współpracy przez: 
 

1) stronę/środowisko kościelne 

2) stronę świecką:  

   samorządy terytorialne 

   branża turystyczna   



 

 

 

 

Potrzeba dalszej opieki nad Drogą  

- oczekiwania -   

 1)  opieka nad szlakiem (stanem technicznym): 
 oznakowanie 

 nowe Drogi dochodzące do szlaku głównego  

   

2) opieka nad pielgrzymami/użytkownikami Drogi: 
 baza noclegowa  dla jednodniowego użytkownika  

 otwarte świątynie  

 przewodnicy po miejscowych atrakcjach 

  

3) pogłębianie duchowości jakubowej: 
 otwartość na pielgrzymów 

 życzliwość, wsparcie dla pielgrzymów/użytkowników Drogi 

 upusty dla posiadaczy paszportów/kredencjałów pielgrzymich 

      

4) integrowanie społeczności lokalnych:   
 samorządowcy + środowiska kościelne + branża turystyczna      

 cykliczne wydarzenia kulturalne, rekreacyjne na szlaku  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kluby Przyjaciół Pomorskiej Drogi św. Jakuba (1) 

 Kretynga (Litwa)  
 Kaliningrad (Rosja)  
 Tolkmicko 
 Elbląg  
 Gdańsk 
 Kartuzy 
 Lębork 
 Słupsk 

 
 
 

 Darłowo 
 Koszalin 
 Kołobrzeg 
 Kamień Pomorski 
 Szczecin 
 Świnoujście  
 Greifswald (Niemcy)  
 Rostok (Niemcy)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Miejscowości  etapowe Drogi w których pożądane funkcjonowanie 

Klubów Przyjaciół Pomorskiej Drogi św. Jakuba: 



Kluby Przyjaciół Pomorskiej Drogi św. Jakuba (2)  



Dziękuję za uwagę 
  

Ryszard Wenta  
 

przewodniczący Kapituły  

Pomorskiej Drogi św. Jakuba  

 
wentar@poczta.onet.pl                                                                                        

+ 48 606 505 562 

 

                                                                   Buen camino   

mailto:wentar@poczta.onet.pl

