Stowarzyszenie Ziemi
Wierciszewskiej

Pomorska Droga św. Jakuba

„Zanim ruszysz do Santiago, spróbuj z nami w Wierciszewie”
Od kilku lat trwają prace nad rewitalizacją Pomorskiej części szlaku świętego Jakuba. Już pięć lat temu ,
gdy plany te jeszcze nie istniały , w naszej okolicy byli ludzie którzy pasjonowali się tym tematem, i pragnęli
aby wzorując się na doświadczeniach hiszpańskiego szlaku świętego Jakuba, stworzyć sieć szlaków po
Świętych Górach Pomorza. Pierwsze nasze poczynania to niedzielne piesze wycieczki po okolicy , a także
trzydniowa wyprawa na Świętą Górę Polanowską. Po zawiązaniu się Stowarzyszenia Ziemi Wierciszewskiej,
czterech jej członków wyruszyło do Hiszpanii , na Drogę Francuską szlaku, aby na miejscu poznać zasady
jego funkcjonowania, dać się porwać fali pielgrzymów i na zawsze się w nim zakochać. Ruszyliśmy pod
koniec maja 2011roku. Wyprawa trwała dwa tygodnie, przeszliśmy 300 km szlaku , wyrywkowo poznając
najbardziej charakterystyczne miejsca szlaku. Po powrocie wiedzieliśmy , że wzorując się na Hiszpanii ,
można i u nas promować ten sposób spędzania wolnego czasu i duchowych uniesień.
Gdy prace nad wytyczaniem Pomorskiej Drogi świętego Jakuba ruszyły pełną parą ucieszyło nas to, a
zarazem nasunęło wiele wątpliwości. Pierwsza to taka , że wytyczony na Pomorzu szlak może pozostać
martwy . Bo kto w naszych zagonionych czasach podejmie półroczną ekspedycję do Santiago, gdy tylko
nieliczni potrafią wygospodarować 30 dni aby przejść Drogę Francuzką w Hiszpanii? Czy będzie to
kilkanaście, a może kilka osób rocznie? Doszliśmy do wniosku , że aby ożywić ten szlak , trzeba zebrać
grono pasjonatów , którzy wyprowadzą ludzi na jego pomorskie odcinki, zarażą ich urokiem pieszego
pielgrzymowania i zainspirują do podróży choćby na 100 km odcinek szlaku świętego Jakuba w Hiszpanii.
Po wielu dyskusjach w naszym gronie zrodził się pomysł aby wytyczyć cztery szlaki po 25 km zaczynające się
we wsi Wierciszewo. Przeszliśmy kilkakrotnie te szlaki, poznaliśmy i częściowo oznaczyliśmy. Teraz
korzystając z długości majowego weekendu , pragniemy zaprosić Was do Wierciszewa na czterodniowe
spotkanie pod hasłem „Zanim ruszysz do Santiago, spróbuj z nami w Wierciszewie W ciągu czterech
kolejnych dni cztery grupy ludzi (6-10) osób wraz z przewodnikiem, który był na szlaku w Hiszpanii, przejdą
cztery szlaki po ok. 25 km. Szlaki te w części przebiegają po wyznaczonej, i oznaczonej Pomorskiej Drodze
Świętego Jakuba ( Bukowo Morskie Koszalin). Każdy dzień zaczyna się i kończy w świetlicy wiejskiej w
Wierciszewie, gdzie przygotujemy dla Was typowe hiszpańskie Alberque (schronisko), z noclegami, wspólną
kuchnią , wieczornymi spotkaniami przy kominku. Chcemy przekazać Wam swoje doświadczenia, pokazać
piękno szlaku w naturze (Pomorze) i na fotografiach (Hiszpania). Chcemy Was poznać i zaprzyjaźnić się z
Wami. a może zaplanować wspólną wyprawę ? Jest to drugie takie spotkanie. Ubiegłoroczne zgromadziło
kilkanaście osób. Serdecznie zapraszamy. Szczegółowy harmonogram spotkania poniżej.
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Majówka na Jakubowym szlaku
Wierciszewo to wieś w powiecie koszalińskim , w gminie Sianów, 7 km od Sianowa. Od Koszalina i Sławna
dojeżdżamy drogą krajową nr 6 do Sianowa , a z Darłowa bezpośrednio drogą nr 203 (obecnie w
remoncie)do Wierciszewa. Z Polanowa lokalnymi drogami do Sianowa i dalej do Wierciszewa.
01.05.2014. (czwartek) 8.00-9.00- spotkanie zapoznawcze w świetlicy, podział na grupy, zakwaterowanie,
pozostawienie cięższego bagażu, możliwość zjedzenia śniadania.
9.00-17.00- wymarsz na szlaki.
17.00-19.00 –toaleta, wypoczynek , możliwość gotowania w kuchni
19.00- 20.00- wykład „Na hiszpańskim szlaku”
20.00-22.00- wspólna dyskusja i zabawa przy kominku.
02.05.2014. (piątek) .Pobudka wedle życzenia, tak aby zjeść śniadanie , przygotować się i o godz. 9.00
wyjść na szlak. Reszta według ramówki. Wykład „Wierciszewo wczoraj i dziś”
03.05.2014. (sobota) .
Ramówka . Wykład „ Jak pojechać, przejść i szczęśliwie powrócić ze szlaku Świętego Jakuba w Hiszpanii”.
04.05.2014. (niedziela) Ramówka. Wspólna obiado-kolacja , wydawanie certyfikatów.
Jak śpimy ? Nocujemy zawsze w tym samym miejscu na świetlicy w Wierciszewie, na łóżkach polowych –
potrzebny śpiwór. Pomieszczenie ogrzewane. Sanitariaty męski i damski z kabiną prysznicową.
Jak jemy? Prowiant we własnym zakresie , na szlakach brak barów i restauracji. Proponujemy wspólne
posiłki rano i wieczorem z tego co postawią na stół pielgrzymi. Organizatorzy zapewnią świeże pieczywo ,
herbatę, kawę, mleko, drzem, jajka na jajecznicę. Do dyspozycji w pełni wyposażona kuchnia. Obok sklep
GS, lecz trzeba pamiętać , że 1 i 3 to dni bez handlu.
Co zabrać? Rzeczy osobiste jak na każdą wycieczkę, śpiwór (koniecznie), coś przeciwdeszczowego, dobre
sprawdzone buty i kilka par skarpet. Można zabrać wiele rzeczy, rzeczy akurat nieprzydatne zawsze można
zostawić na sali pod nadzorem. Trwałe produkty żywnościowe (są lodówki) zmotoryzowanym zapewniamy
bezpieczne parkingi pod nadzorem mieszkańców Wierciszewa. Wpisowe 40 złotych ( z przeznaczeniem na
produkty żywnościowe , paszporty i certyfikaty).
Wskazane , treningi chodziarskie przed imprezą , chociaż godzinę dziennie.
Kontakt Zbigniew Grabarek – 608516419,
Dominik Kaczorowski -606935860

Włodzimierz Dikolenko –516532538
Jan Zwoliński-662157523

e-mail zgrabarek@wp.pl
Zapisy do 27.04.2014. godzina 18.00. Serdecznie zapraszamy.

