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Od średniowiecza pocz wszy, niemo .zliwym 
byłoby opisanie znacznej cz ści obszaru Galicji, 
jej dziedzictwa i kultury, nie czyni c wzmianki o 
Drodze św. Jakuba. Osiem szlaków przemierzanych 
przez pielgrzymów zapoznaj cych si  z 
pejza .zem galicyjskim stanowi wewn trzn  
struktur  przestrzeni, która poprzez 
pielgrzymk  kształtuje własn  to .zsamość. 
 
El Camino de Santiago przeistacza si  w miejsce 
o ogromnym znaczeniu duchowym, kulturowym 
i społeczno-ekonomicznym; krótko mówi c, 
w miejsce stałej wymiany i dialogu. Droga nie 
istniałaby bez w drowców, pielgrzymów, którzy za 
swoimi śladami zostawiaj  tak .ze ślad solidarności i 
daj  świadectwo o licznych przejawach gościnności 
widocznych na całej jej przestrzeni. W otaczaj cym 
j  kraju, który rozwijał si  jako obszar opiekuńczy 
i udzielaj cy wsparcia pielgrzymom, 
wzbogacaj c si  przy tym pod wzgl dem 
kulturowym, umiej tnie wydobywaj c z siebie jak 
i z podró .znika to, co najlepsze. 
Przeistacza si  w obszar komunikacji z 
Europ , w istot  integracji i tolerancji, bodziec dla 
idei i sił  nap dow  kultury, co dostrzegła Rada 
Europy uznaj c j  w 1987 za Pierwszy Europejski 
Szlak Kulturowy. To .zsame uznanie znalazła 
w oczach całego świata jako symbol jedności 
europejskiej, co zostało wyra .zone umieszczeniem 
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Papel reciclado

na Liście Światowego Dziedzictwa Ludzkości 
wszystkich szlaków przebiegaj cych przez 
Półwysep Iberyjski i Francj , a wiod cych do 
jednego celu, Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela przeobra .za si  zaś 
w kompendium Drogi, ugruntowany ośrodek 
historyczno-kulturowy o mi dzynarodowej 
renomie i charakterze proeuropejskim, 
ogłoszony przez UNESCO miejscem Światowego 
Dziedzictwa, które podtrzymuje płomień 
solidarności, dialogu i post pu. Miasto to jest 
domem dla katedry, ewidentnego przykładu 
dialogu kulturowego, która przez stulecia  
umiej tnie przyjmowała wpływy wszystkich epok i 
odzwierciedlała je w swoim zabytkowym gmachu, 
poczynaj c od romańskiej fasady południowej po 
neoklasyczny portal północny, poprzez gotyckie 
cyborium, renesansowe kaplice i kru .zganek, 
nie zapominaj c oczywiście o barokowej 
fasadzie głównej, znaku rozpoznawczym  
znanym na całym świecie. 

Niniejszy zbiór prac usiłuje odzwierciedlić 
poprzez ró .znorodne pejza .ze, fotografie 
pielgrzymów oraz fotografie Santiago de 
Compostela wyj tkow  swoistość zjawiska 
znanego na całym świecie jako synonim dialogu, 
solidarności, gościnności i kultury.




