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Abstract

European Cultural Routes of the Council of Europe in Poland

Cultural and natural heritage is an unusually significant element in tourism development. 
The psychological (motive), spatial (landscape, but also its degradation), and cultural plane 
can be taken into account. Tourism popularizes cultural goods, allows people to find a new 
aim for pursuing their interests in the alternative and cultural tourist forms. One of the options 
is the cultural heritage tourist routes, emphasizing the historic material and immaterial output 
of humanity. The concept of discovering the European heritage through tourism is reflected 
by the Council of Europe project of European Cultural Routes, introduced in the 1980s. Its 
aim is a conscious development of tourism, raising the knowledge on the historic and cultural 
European heritage, promoting the European civilisation relics, as well as protecting the 
heritage through the specifically arranged tourist forms. On the European territory, there 
are now 39 European Cultural Routes of the Council of Europe, 26 of which have received 
categorising certificates of the organisation. Only some of the Council of Europe routes 
have formally determined courses on the territory of Poland.
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Elementem o szczególnym znaczeniu w roz-
woju turystyki jest szeroko pojęte dziedzic-
two kulturowe i przyrodnicze. Jako zjawisko 
można turystykę rozpatrywać w płaszczyźnie 
np. psychologicznej (motyw), przestrzennej 
(krajobraz, ale i jego degradacja) czy kultu-
rowej. Turystyka popularyzuje dobra kul-
tury, pozwala odkrywać miejsca i obiekty, 
wokół których kształtowała się tożsamość 
mieszkańców świata (Przecławski 1997). 
Można ją uznać za działalność pozytywną, 
przynoszącą korzyści danej społeczności w 
miejscu jej zamieszkania, a także dla odwie-
dzających. Turystyka pozwala znaleźć lu-
dziom cel realizacji zainteresowań w jej alter-
natywnych i kulturalnych formach. Jedną 
z tych form stają się turystyczne szlaki dzie-
dzictwa kulturowego, w których akcent po-
łożony jest na historyczny dorobek mate-
rialny i niematerialny ludzkości. 

Koncepcja i przebieg szlaku kulturo-
wego rozpoczynają się od znalezienia wio-
dącej idei – jednorodności dziedzictwa. 
Istotna staje się dokumentacja historyczno-

-artystyczna obiektów szlaku, jego oprawa, 
promocja, zasady finansowania czy zarządza-
nia (Rohrscheidt 2010). Na obszarze całej 
Europy istnieje potężna sieć tras wytyczo-
nych w oparciu o szeroko rozumiane i bo-
gate dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze. 
Z punktu widzenia przestrzeni mają one wy-
miar międzynarodowy, krajowy, regionalny. 
W literaturze funkcjonuje wiele definicji i kry-
teriów określających pojęcie szlaku turys-
tyczno-kulturowego. Organizacja ICOMOS 
w roku 2003 określiła szlak kulturowy jako 
„lądowy, wodny lub mieszany szlak, ozna-
czony fizycznie […], ukazujący […] rozwój 
ludzkości jako wielowymiarową i ciągłą 
wymianę dóbr, idei, wiedzy i wartości w 
obrębie krajów i regionów […], powodującą 
wzajemną interakcję kultur w czasie i prze-
strzeni, którego odbiciem jest materialne 
i niematerialne dziedzictwo” (Rohrscheidt 
2010, s. 26). Doceniając znaczenie turystyki 
w aspekcie popularyzacji i ochrony dziedzic-
twa, ONZ w roku 2005 zaliczyła szlaki kul-
turowe (obok historycznych miejscowości 
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i krajobrazów) do kandydatur do wpisu na 
Listę światowego dziedzictwa UNESCO 
(Rohrscheidt 2010).

Poza organizacjami światowymi, które 
dostrzegły w turystyce możliwość pozytyw-
nego wpływu na dziedzictwo i człowieka, 
istotną rolę odegrała też Rada Europy, po-
wołując do życia inicjatywę pod nazwą Eu-
ropejskie Szlaki Kulturowe. Historia powsta-
nia tego projektu sięga lat 60. XX w., kiedy na 
podstawie raportu Rady Europy jej agendy 
badawcze postanowiły zająć się kwestią euro-
pejskiej świadomości kulturalnej. Za cel po-
stawiono sobie nie tylko zwiększenie zainte-
resowania dziedzictwem kulturowym Starego 
Kontynentu – nacisk położono przede wszyst-
kim na szerzenie wiedzy o wspólnych korze-
niach Europejczyków, wynikających z cywi-
lizacji łacińskiej. Sposobem na osiągnięcie 
tego celu miała stać się turystyka – podróże, 
które dostarczają przyjemności, ale też są 
źródłem nowych doświadczeń i skarbnicą 
wiedzy. Poprzez tego typu aktywność turys-
tyczną chciano także wyrazić fundamentalne 
zasady Rady Europy – prawa do wolności, 
różnorodności i niezależności. Dlatego w roku 
1984 Zgromadzenie Parlamentarne i Komi-
tet Ministrów Rady Europy wspólnie podjęły 
decyzję o rozpoczęciu kampanii mającej za-
chęcić mieszkańców Starego Kontynentu do 
aktywnego udziału w pilotażowym progra-
mie Europejskich Szlaków Kulturowych (Fel-
czak 2007, s. 8–12).

Starania te wkrótce przyniosły efekt. Pierw-
szym, powołanym w 1987 r. Europejskim 
Szlakiem Kulturowym Rady Europy była trasa 
wiodąca do Santiago de Compostela. Odwo-
ływała się do sieci średniowiecznych szlaków 
pielgrzymkowych prowadzących do sanktu-
arium położonego w północno-zachodniej 
części Półwyspu Iberyjskiego. Pątników zdą-
żających do relikwii św. Jakuba Większego 
Apostoła w Santiago de Compostela łączyło 
poczucie przynależności do wspólnoty eu-
ropejskiej, jaką w tamtym czasie tworzyli 
wyznawcy religii chrześcijańskiej, niosącej 
uniwersalny system wartości. Goethe w piękny 
sposób określił wartość tej trasy: „szlaki, z któ-
rych zrodziła się Europa” (Valle 2005, s. 11).

Z czasem pojawiły się też inne koncepcje 
tras, podejmujące nowe, oryginalne tematy. 
Ich wspólnym mianownikiem było budo-

wanie świadomości spuścizny kulturowej, 
a efektem pośrednim stała się integracja kra-
jów Europy i współpraca ponad podziałami.

Projekt Europejskich Szlaków Kulturo-
wych RE, łączących miejsca o podobnym 
kształcie historycznym, architektonicznym 
czy artystycznym, miał na celu (i nadal ma) 
podnoszenie poziomu znajomości historycz-
nego i kulturowego dziedzictwa Europy oraz 
jego ochronę przez planowo zorganizowane 
formy turystyki. Program, poza niesieniem 
wartości edukacyjnych, miał też być promo-
cją pamiątek cywilizacji europejskiej.

W 1997 r. na mocy umowy politycznej 
podpisanej pomiędzy Radą Europy i Wielkim 
Księstwem Luksemburga (Ministerstwem 
Kultury, Kształcenia Wyższego i Badań) zo-
stał powołany do życia Europejski Instytut 
Szlaków Kulturowych z siedzibą w Luksem-
burgu. Priorytetem instytucji stała się kon-
tynuacja programu Szlaków Kulturowych, 
stworzonego wcześniej przez Radę Europy 
(Orzechowska-Kowalska 2003).

Jednocześnie sformułowano pojęcie Euro-
pejskiego Szlaku Kulturowego, który został 
zdefiniowany jako trasa przebiegająca przez 
więcej niż jeden kraj lub region oraz podej-
mująca tematykę bliską Europejczykom – 
historyczną, artystyczną czy społeczną. Szlak 
taki mógł przebiegać już wcześniej wytyczoną 
trasą. Jedynym wyznacznikiem nowego szla-
ku stała się tematyka. Podjęto decyzję, że 
Europejskie Szlaki Kulturowe będą tworzone 
na podstawie trzech głównych tematów:

– ludzie – wybitne jednostki i ich wkład 
w dorobek kultury Europy;

– migracje – jako czynnik, który ukształ-
tował różnorodność europejską;

– osiągnięcia i prądy cywilizacyjne w za-
kresie filozofii, religii, sztuki, handlu, nauki 
i techniki – które wpłynęły na historię i obraz 
współczesnej Europy (Orzechowska-Kowal-
ska 2003).

Rada Współpracy Kulturowej zaakcento-
wała trzy główne założenia programu: miał 
się przyczyniać do uświadomienia Europej-
czykom ich wielowiekowej kulturowej toż-
samości; chronić i zachowywać europejskie 
dziedzictwo kulturowe, stanowiące źródło 
społecznego, ekonomicznego i kulturowego 
rozwoju otoczenia, w którym żyją; przyznać 
turystyce kulturowej szczególne miejsce wśród 



K. ORZEChOWSKA-KOWAlSKA 
Europejskie Szlaki Kulturowe Rady Europy w Polsce114 ROZPRAWY NAUKOWE 

AWF WE WROCŁAWIU     2014, 46

sposobów spędzania czasu wolnego. Do chwili 
obecnej zatwierdzonych zostało 39 Szlaków 
Kulturowych RE (26 tras posiada odpowied-
nie certyfikaty). Są to m.in.:

1. Szlak Santiago de Compostela (1987),
2. Szlak Wikingów (1991),
3. Szlak Celtycki (1990/1991),
4. Szlak Hanzy (1991),
5. Szlak Mozarta (1991),
6. Szlak Heinricha Schickhardta (1992),
7. Szlak Fenicjan (1994),
8. Szlak Cyganów (1994),
9. Szlak Andaluzyjski (An-Andalus) (1997),
10. Szlak Języka Kastylijskiego (2002),
11. Szlak Miast Cluny (2004),
12. Szlak Via Francigena (2004),
13. Szlak Żelazny w Pirenejach (2004),
14. Szlak Parków i Ogrodów (2004),
15. Szlak św. Marcina z Tours (2005),
16. Szlak Drzewa Oliwnego (2005),
17. Szlak Dziedzictwa Żydowskiego (2005), 
18. Szlak Via Regia (2007), 
19. Szlak św. Michała (2007),
20. Szlak Don Kichota (2007),
21. Szlak Europejskiej Kolei Żelaznej 

(2007),
22. Szlak Karoliński (2007),
23. Szlak Europejskiej Sztuki Romańskiej 

(Transromanica) (2007),
24. Szlak św. Olafa (2010),
25. Szlak Cmentarzy (2010).
Kierując się potrzebą pogłębienia współ-

pracy międzynarodowej na polu dziedzictwa 
kulturowego, w celu realizacji programu Szla-
ków Kulturowych opracowano szczegółowe 
regulacje. Określają one kryteria, którymi na-
leży się kierować, obierając temat przewodni 
szlaku i formułując jego główną ideę. Zostały 
one zawarte w rezolucji 98(4) przyjętej przez 
Komitet Ministrów RE 17 marca 1998 r. na 
63. spotkaniu deputowanych (http://wcd.coe.
int/ViewDoc.jsp). Zgodnie z nimi, aby szlak 
został zatwierdzony i z projektu przekształ-
cił się w rzeczywiście istniejącą trasę, ko-
nieczne jest spełnienie wielu wytycznych, 
odnoszących się do:

1. Podejmowanego tematu – musi m.in. 
podkreślać wartości europejskie i łączyć wiele 
krajów Europy, być wynikiem pracy wielona-
rodowościowego zespołu badawczego czy 
inicjatywą do tworzenia nowych projektów 
na polu turystyki kulturowej.

2. Celu – powinien kultywować wspólne 
dziedzictwo, historię i pamięć europejską, 
przyczyniać się do wymian edukacyjnych 
młodzieży, szerzyć ideę turystyki kulturowej.

3. Kryterium współpracy – pomiędzy 
inicjatorami projektu, czyli organami rządo-
wymi a jednostkami badawczymi (sieć współ-
pracy).

4. Kategorii – koncepcje szlaków przypo-
rządkowano do jednej z trzech kategorii, które 
zależą od wartości dziedzictwa znajdujące-
go się na poszczególnych trasach; są to:

– Major Cultural Route of the Council of 
Europe (Główne Szlaki Kulturowe Rady Eu-
ropy): dotyczą tematu ogólnoeuropejskiego 
(14), np. Via Francigena, Via Regia, Szlak Dzie-
dzictwa Żydowskiego;

– Cultural Route of the Council of Europe 
(Szlaki Kulturowe Rady Europy): są poświę-
cone tematowi mającemu ograniczony zakres 
historyczny i geograficzny (10), np. Szlak Don 
Kichota, Szlak Hanzy;

– In the framework of the Cultural Routes 
of the Council of Europe (W ramach Kulturo-
wych Szlaków Rady Europy): rozwijają ini-
cjatywę powiązaną tylko z jednym z celów 
szlaków kulturowych, dotyczą pojedynczego 
wydarzenia lub aktywności (15), np. Szlak 
Europejskiego Dziedzictwa Migracji. 

We wspomnianej rezolucji 98(4) wymie-
nione zostały organizacje, które mogą wy-
suwać propozycje nowych szlaków, w zgodzie 
z podanymi kryteriami. Są to: Sekretariat 
Rady Europy, kraje członkowskie Rady Europy, 
władze regionalne i lokalne oraz różnego 
rodzaju instytucje i stowarzyszenia mające 
osobowość prawną.

Należy zadać pytanie, czy na obszarze 
Polski wyznaczone są odcinki, które przyna-
leżą do Europejskich Szlaków Kulturowych 
RE posiadających formalny certyfikat.

Doceniając wielki wkład zakonu cyster-
skiego w rozwój cywilizacyjny Starego Kon-
tynentu, Rada Europy powołała w roku 1990 
Europejski Szlak Opactw Cysterskich (Euro-
pean Route of Cistercian Abbeys), na który 
zostały wpisane opactwa znajdujące się na 
terenie: Belgii, Czech, Danii, Francji, Hisz-
panii, Niemiec, Włoch, Portugalii, Szwajcarii 
oraz opactwa polskie. Ustanowiono także 
logo szlaku. Na terenie Polski działa Rada 
Koordynacyjna Szlaku przy Polskiej Kongre-
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gacji Zakonu Cys tersów (www.szlakcyster-
ski.org). Na jej czele stoi opat klasztoru w Kra-
kowie-Mogile. Działalność Rady koncentruje 
się na: akcentowaniu chrześcijańskich war-
tości cywilizacji Europy, ożywianiu szlaku 
cysterskiego w Polsce i jego właściwym funk-
cjonowaniu w ramach Europejskich Dróg 
Kulturowych, koordynowaniu wszelkich ini-
cjatyw lokalnych czy ponadregionalnych 
zmierzających do ochrony dziedzictwa kul-
turowego cystersów na terenie Polski, tworze-
niu spójnej polityki informacyjnej i promo-
cyjnej szlaku (np. powstanie polskiego logo), 
sprawowaniu kontroli merytorycznej nad 
wszelkimi wydawnictwami związanymi ze 
szlakiem. Szlak Cysterski obejmuje cztery 
pętle. Jest to trasa: Pomorska, na której znaj-
duje się 8 obiektów, Wielkopolska – z 7 obiek-
tami, a także Małopolska oraz Śląska – po 
6 obiektów. Ogółem można dzięki niemu 
zwiedzić 27 opactw.

W październiku 2007 r. w siedzibie Insty-
tutu Szlaków Kulturowych w Luksemburgu 
odbyła się uroczystość powołania do życia 
Europejskiego Szlaku Kulturowego RE Via 
Regia oraz ustalenia logo trasy. Szlak prze-
biega przez: Białoruś, Belgię, Francję, Hisz-
panię, Litwę, Niemcy, Polskę oraz Ukrainę.

Trasa, zwana też Wysoką lub Królewską 
Drogą, łączyła w średniowieczu, według źró-
deł historycznych, Frankfurt nad Menem 
z Wrocławiem. Z miast tych odchodziły szlaki 
boczne: z Frankfurtu poprzez Kolonię do 
Antwerpii i Brugii lub poprzez Reims do 
Paryża, a także odgałęzienie wiodące przez 
Genewę i Lyon do podnóża Pirenejów i dalej 
do Santiago de Compostela. Natomiast z Wro-
cławia Via Regia kierowała się ku wschodowi 
– poprzez Kraków i Lwów do Kijowa – lub 
na północ – do Gdańska. W czasach średnio-
wiecza było to jedno z najważniejszych po-
łączeń między obszarami Europy Zachodniej 
i Wschodniej. Służyło wielorakiej wymia-
nie – politycznej, handlowej, kulturalnej.

Z inicjatywy Lubelskiego Stowarzysze-
nia Turystyki Kulturowej „Zachód-Wschód” 
został wytyczony Szlak Jagielloński, wiodący 
od Wilna przez Lublin do Krakowa. Odwo-
łuje się do drogi, którą przebył Władysław 
Jagiełło w roku 1386, udając się na koronację 
do Krakowa. Trakt stanowił odnogę tzw. drogi 
ruskiej z Polesia i Rusi do stolicy państwa 
i dalej w kierunku Śląska. Trasą podążały 

przez stulecia orszaki królewskie, rycerze czy 
kupcy. Lubelskie Stowarzyszenie podjęło roz-
mowy z luksemburskim Instytutem Szlaków 
Kulturowych, aby ten średniowieczny trakt 
mógł zostać wpisany w przebieg szlaku euro-
pejskiego Via Regia. Działania zakończyły 
się sukcesem – w roku 2008 Stowarzyszenie 
uzyskało zgodę na posługiwanie się certy-
fikatem Rady Europy. Szlak Jagielloński, dzia-
łający w ramach Europejskiego Szlaku Kul-
turowego Via Regia, ukazuje dziedzictwo 
Polaków, Litwinów i Białorusinów, jest świa-
dectwem jedności narodów o odmiennych 
tradycjach kulturowych. Reprezentuje wartość 
uniwersalną, stanowiąc część wspólnego dzie-
dzictwa Europy (www.szlak jagiellonski.pl). 
Koordynację Europejskiego Szlaku Kulturo-
wego RE Via Regia sprawuje Europejskie Cen-
trum Kultury i Informacji Turyngii (EKT) 
z siedzibą w Erfurcie (www.via-regia.org).

Na terenie Polski opiekę nad Szlakiem Ja-
giellońskim, odcinkiem Via Regia, sprawuje 
Unia Szlaków „Zachód-Wschód”. W skład fe-
deracji wchodzą: Organizacja Turystyczna 
„Szlak Jagielloński”, Fundacja „Via Jagiel-
lonica”, Organizacja Turystyczna „Szlak 
Kupiecki” oraz liczni indywidualni pasjo-
naci. Federacja prowadzi działania promu-
jące trasę, organizując jarmarki, wystawy, 
specjalistyczne spotkania i konferencje na-
ukowe, współdziała z władzami lokalnymi 
obszarów, przez które wiedzie szlak.

Europejski Szlak Cmentarzy Rady Europy 
(European Cemeteries Route) został powo-
łany w roku 2010. Z inicjatywą stworzenia 
trasy wystąpiło stowarzyszenie Association 
of Significant Cemeteries of Europe (ASCE) – 
prestiżowa organizacja skupiająca główne 
cmentarze w Europie. Jej celem jest ukazanie 
nekropolii jako istotnej części dziedzictwa 
kulturowego, przypomnienie, że są to nie 
tylko miejsca pochówku, o które należy dbać, 
ale także świadectwa historii i sztuki. Obec-
nie na szlaku znajdują się 63 nekropolie, zlo-
kalizowane w 50 miastach w 20 krajach eu-
ropejskich, m.in. Austrii, Chorwacji, Estonii, 
Grecji, Norwegii, Słowenii i in. Dzięki ini-
cjatywie Stowarzyszenia „Podgórze”, działa-
jącego w Krakowie, a właściwie dzięki prywat-
nym kontaktom jego prezesa, Szlak Europejski 
objął Stary i Nowy Cmentarz krakowskiej 
dzielnicy Podgórze. Niestety na obiekcie brak 
tablicy informującej o tym fakcie; nie ma także 
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wsparcia finansowego dla szlaku ze strony 
władz miasta. Stowarzyszenie organizuje je-
dynie coroczne oprowadzanie turystów po 
obu wpisanych w szlak cmentarzach w ra-
mach Dni Podgórza.

Prawdopodobnie do Europejskich Szla-
ków Kulturowych RE można doliczyć jeszcze 
Szlak Miast Hanzeatyckich, wiodący przez 
163 miasta z 16 europejskich krajów i obej-
mujący polskie miasta: Stargard Szczeciński, 
Goleniów, Koszalin, Słupsk i Gdańsk. Koor-
dynacją projektu zajmuje się niemiecka or-
ganizacja Die Hanse z siedzibą w Lubece 
(www.hanse.org). Szlak na terenie Polski nie 
jest oznakowany, choć istnieją polskie mate-
riały reklamowe czy przewodniki dotyczące 
Szlaku Hanzy. Organizacje turys tyczne czy 
przedstawiciele urzędów marszałkowskich 
niekiedy biorą udział w zjazdach miast hanze-
atyckich, jednak zainteresowanie funkcjo-
nowaniem szlaku ze strony władz jest mini-
malne. Równolegle do Szlaku Hanzy RE na 
terenach północnej Polski funkcjonuje Euro-
pejski Szlak Gotyku Ceglanego (European 
Route of Brick Gothic, EuRoB). Nie jest to 
jednak inicjatywa Instytutu Szlaków Kultu-
rowych RE. 

Europejski Szlak Dziedzictwa Przemysło-
wego RE (European Route of Industrial Heri-
tage) ukazuje historię europejskiego rozwoju 
przemysłowego według 13 tematów (np. ko-
palnie, woda, żelazo i stal, papier, włókien-
nictwo, sól, energia, transport). Obejmuje 
16 regionalnych tras w poszczególnych kra-
jach, w tym Śląski Szlak Zabytków Techniki, 
na którym znajdują się obiekty związane 
z tradycją górniczą i hutniczą tego obszaru, 
a także energetyką, kolejnictwem, rozwojem 
przemysłu spożywczego oraz produkcją 
wody. Istotnym elementem szlaku są też 
muzea i skanseny, wytypowane działające 
zakłady przemysłowe oraz budownictwo 
mieszkalne „kolonii robotniczych”. Corocz-
nie w ramach święta szlaku organizowany 
jest festiwal, mający na celu m.in. ukaza-
nie wartości i popularyzację dziedzictwa 
przemysłowego. Opiekę nad całością Euro-
pejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego 
RE sprawuje organizacja ERIH z siedzibą 
w Meerbusch (www.erih.net).

Według danych internetowych także Szlak 
Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej ma być wpi-

sany w sieć Europejskiego Szlaku Kolei Że-
laznych RE. Niestety nie jest znana jednostka 
opiekująca się tą trasą. 

Ale czy rzeczywiście te trzy ostatnie szlaki 
otrzymały certyfikat i funkcjonują w ramach 
projektu RE – trudno dociec. Przedstawi-
ciele organów urzędów marszałkowskich, jak 
również polskich organizacji turystycznych 
z obszarów, na których wyznaczone są trasy, 
nie umieli udzielić informacji w tym zakresie. 

Aby nieco szerzej zilustrować problemy 
z używaniem terminu „Szlak Europejski”, 
można się posłużyć przykładem rozwinię-
tej sieci Dróg św. Jakuba, jaka została wy-
tyczona na obszarze Polski.

Jak wcześniej wspomniano, pierwszym 
Europejskim Szlakiem Kulturowym RE (Ca-
mino de Santiago) była trasa wiodąca do re-
likwii św. Jakuba Większego w Santiago de 
Compostela. Podczas swej pielgrzymki w 
1982 r. św. Jan Paweł II wygłosił przemówie-
nie, które nazwano Aktem Europejskim. 
Zwrócił uwagę na znaczenie jedności Europy, 
która kształtowała się na tej pielgrzymiej 
drodze, nawoływał do reaktywacji średnio-
wiecznych tras. Krajami, które jako pierwsze 
podjęły trud odtworzenia traktów, były: Hisz-
pania, Francja i Niemcy (Camino de Santiago, 
Le Chemin de St. Jacques, Jakobsweg). W la-
tach 2003–2004 do tego grona dołączyła Pol-
ska. Wytyczania dawnych szlaków podjęły 
się stowarzyszenia i bractwa jakubowe oraz 
osoby prywatne, którym bliskie jest Camino 
de Santiago.

Pierwszym odtworzonym odcinkiem była 
Dolnośląska Droga św. Jakuba (2005) (Men-
dyk 2008). Prowadzi ona od Głogowa przez 
Jakubów do Zgorzelca, gdzie łączy się z nie-
mieckim szlakiem św. Jakuba (Öekumenischer 
Pilgerweg), wpisanym w sieć jakubowego szla-
ku Rady Europy. W kolejnych latach, 2006–
2008, wytyczono: Drogę Wielkopolską, Cami-
no Polaco (Droga Polska), Drogę Lubuską, 
Drogę Żytawską ze Zgorzelca do Pragi, Drogę 
Łęborską, która obecnie stanowi element Szla-
ku Drogi Pomorskiej. Istotne znaczenie ma 
trasa na południu Polski – Droga św. Jakuba 
Via Regia (od wschodniej granicy Polski do 
Zgorzelca, 2012–2013). Do tego traktu do-
chodzi wiele dróg – Droga Sudecka (2008), 
Droga Ślężańska (2009), Droga Nyska (2009), 
Droga Małopolska (2010), Droga Beskidzka 
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(2011). Trwają prace nad kolejnymi odcin-
kami dróg pielgrzymkowych św. Jakuba. 
Obecnie na terenie Polski wytyczonych jest 
około 5000 km tras, reprezentowanych 
w wydaniach przewodnikowych.

Głównymi kryteriami przy wyznaczaniu 
przebiegu szlaku były: wezwanie (patrocinium) 
Kościoła1, wielowiekowy kult św. Jakuba, okres 
budowy świątyń (głównie obiekty średnio-
wieczne) oraz rozmieszczenie w przestrzeni 
(odległość między kościołami św. Jakuba, 
którą pielgrzym mógł pokonać w ciągu jed-
nego dnia marszu)2. Zwracano uwagę także 
na inne sanktuaria obszaru, dziedzictwo kul-
tury oraz piękno przyrody regionu, przez który 
wiedzie szlak. Trasy, podobnie jak w całej Eu-
ropie, zostały oznakowane symbolem muszli, 
która stanowi logo Europejskiego Szlaku Piel-
grzymkowego RE.

Mimo że obszar kraju został pokryty siatką 
oznakowanych dróg, którą określa się jako 
szlak europejski, nie jest ona ujęta w najstar-
szym Europejskim Szlaku Kulturowym RE. 
Przyczynę stanowi brak oficjalnego certy-
fikatu Rady Europy. Zainteresowanie szlakiem 
ze strony bractw jakubowych, organizacji 
turystycznych, władz lokalnych obszarów, 
przez które prowadzą trasy, jest znaczne, 
dlatego podejmowane są wysiłki, aby ta gęsta 
sieć dróg jakubowych mogła zostać formal-
nie dopisana do istniejącego Europejskiego 
Szlaku Kulturowego Rady Europy.

Szlak św. Jakuba, jak też inne wielkie kul-
turowe trasy polskie, tematycznie spełnia 
kryteria przyjęte przez Instytut Szlaków Kul-
turowych do powoływania tras o wymiarze 
europejskim. Niestety, tylko w trzech wy-
padkach można w pełni używać określenia 
„Europejski Szlak Kulturowy RE”. Dlaczego 
tak się dzieje? Można wskazać kilka przyczyn:

1 Na przykład w diecezji krakowskiej w I po-
łowie XIV w. funkcjonowało 467 kościołów 
parafialnych, z końcem XVI w. już 893. Wezwanie 
św. Jakuba posiadało 28 kościołów (w archidie-
cezji gnieźnieńskiej – 29) (Witkowska 2002).

2 Na przykład kościoły na trasie Sandomierz–
Kraków układają się liniowo w odległościach 
10–60 km, na terenie silnego osadnictwa odleg-
łości wynoszą 10–35 km (jeden dzień marszu). 
Może to wskazywać na istnienie szlaku pątniczego, 
a świątynie były prawdopodobnie kościołami 
stacyjnymi (Witkowska 2002).

– brak czytelnej informacji o polskich 
odcinkach szlaków wpisanych w sieć Euro-
pejskich Szlaków Kulturowych RE;

– brak jednostki rządowej, która koordy-
nowałaby wszelkie prace związane ze zgłasza-
niem odcinków polskich czy wpisywaniem 
ich w europejską sieć Szlaków Kulturowych 
RE; brak także instytucji zarządzającej istnie-
jącymi w Polsce odcinkami Europejskich 
Szlaków Kulturowych RE;

– wpisanie odcinków polskich do sieci 
Europejskich Szlaków Kulturowych RE to 
głównie zasługa stowarzyszeń, które nie po-
siadają istotnych środków finansowych na 
ich funkcjonowanie, opłaty czy promocję; 

– niewielkie zainteresowanie władz lo-
kalnych współpracą w ramach sieci między-
narodowej Europejskich Szlaków Kulturo-
wych, jaką określają wytyczne dotyczące 
powoływania szlaków przez Instytut Szla-
ków Kulturowych;

– trudności finansowe i organizacyjne 
wynikające z kryteriów powoływania szla-
ków RE;

– zbyt pochopne używanie w nazewnic-
twie określenia „Europejski Szlak Kulturo-
wy” – np. Europejski Szlak Romański (istnieje 
Europejski Szlak Rady Europy Transroma-
nica, na którym brak obiektów z terenu 
Polski); biorąc pod uwagę kryterium zasięgu 
funkcjonujących w Polsce szlaków, popraw-
niej należałoby je określić jako szlaki między-
narodowe, transgraniczne, krajowe itp.;

– słabo rozwinięta działalność promo-
cyjna i informacyjna w zakresie istniejących 
w Polsce formalnych odcinków Europejskich 
Szlaków Kulturowych RE;

– niestosowanie na szlakach właściwego 
logo RE (np. oznakowanie szlaku cyster-
skiego) czy brak wprowadzenia nazwy „Euro-
pejski Szlak Kulturowy RE”.

Myślą przewodnią programu Europej-
skich Szlaków Kulturowych RE jest akcen-
towanie znaczenia tożsamości europejskiej, 
wskazanie historycznych więzi łączących 
różnorodne państwa czy regiony oraz pod-
kreślenie złożoności kulturowej i społecznej 
Europy dnia dzisiejszego. Włączenie do sieci 
szlaków zabytków narodowych, którym przy-
znano miano spuścizny europejskiej, jest no-
bilitacją – sprawia, że stają się one magnesem 
przyciągającym turystów. Projekt Szlaków 
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Kulturowych RE przyczynia się także do oto-
czenia obiektów i pejzażu kulturowego szcze-
gólną opieką, co pozwala ocalić je od znisz-
czenia i zapomnienia. Inicjatorzy i twórcy 
koncepcji europejskich tras kulturowych znaj-
dują głęboki sens w projektowanych szlakach, 
widząc w nich instrument pomocny przy in-
terpretacji wspólnych wartości dziedzictwa 
europejskiego. Dzięki temu włącza się ono 
w nurt współczesności, jest „zabytkiem ży-
wym”, przyczynia się do uatrakcyjnienia 
i rozwoju miasta, regionu, państwa. 

Należy podjąć zdecydowane działania, 
aby istniejące w Polsce odcinki Europejskich 
Szlaków Kulturowych RE otrzymały właś-
ciwą rangę i wsparcie ze strony władz, jak 
również dążyć do tego, aby inne funkcjonu-
jące szlaki kulturowe mające zasięg między-
narodowy uzyskały – po spełnieniu kryte-
riów określonych przez Instytut Szlaków 
Kulturowych – formalny certyfikat Europej-
skich Szlaków Kulturowych RE.
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