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Od redakcji
	 Ani	się	obejrzeliśmy,	a	Pielgrzymek	doczekał	się	10-go	wydania.	Przy	tej	okazji	
serdeczne	podziękowania	dla	wszystkich,	którzy	przyłożyli	ręki	do	pióra,	by	Droga	zna-
lazła	swój	wyraz	także	w	słowie	pisanym.	Podobnie	jak	w	opowiadanych	historiach	ze	
szlaku,	tak	i	w	nowym	Pielgrzymku	znajdziemy	powracające	często	wątki.
	 Mamy	więc	doświadczenie	wspólnoty	–	w	wydarzeniach	związanych	ze	Szla-
kiem,	w	 spotkaniach	 (także	 tym	 najbliższym	w	 Skierniewicach),	we	wspomnieniach	
o	 ludziach	Drogi.	Nawet	 jeśli	 tę	wspólnotę	wiąże	tylko	świadomość	bycia	na	Camino	
razem,	 choć	 w	 różnym	 czasie	 –	 świadomość	 i	 wspólnota	 potwierdzona	 paszportem	
pielgrzyma.
	 W	tej	wspólnocie	nie	gubi	się	podmiot,	każdy	pozostaje	sobą.	Dlatego	autorka	
książki	polecanej	w	recenzji	pisze	„Idę	–	MOJE	Camino”.	Dlatego	każdy	sam	w	Drodze	
spotyka	swoje	anioły,	jak	choćby	te	na	Camino	del	Norte.
	 Warto	szukać	nowych	dróg.	Może	się	okazać,	że	to,	co	do	niedawna	było	ryzy-
kiem,	stanie	się	 rzeczywistością.	Przykładem	odkrywana	przed	 rokiem	Droga	wzdłuż	
podkarpackiego	 odcinka	 „Via	 Regia”,	 która	 wysiłkiem	 mieszkańców	 tego	 regionu	
przybrała	 już	bardzo	konkretną	postać,	a	wraz	z	Wielkanocą	zaczynamy	dystrybucję	
przewodników	po	podkarpackiej	Drodze	Królewskiej.	
Podczas	gdy	jedni	dopiero	wybierają	się	do	Irlandii,	inni	wracając	z	Zielonej	Wyspy	za-
brali	ze	sobą...	osiołka,	który	oniemiał	wprost	z	wrażenia	na	widok	żółtych	strzałek	nad	
Wisłą	(polecam	historię	opisaną	przez	Jarka	Sekułę).
	 Osiołek	osiołkiem,	ale	 trzeba	 iść	 z	duchem	czasu	–	przekonuje	Zbyszek	 Ilków	
wychodzący	naprzeciw	tym,	którzy	pielgrzymować	chcą	z	satelitarnie	namierzaną	do-
kładnością.	Ale	w	drodze	zmieniają	się	tylko	narzędzia	–	potrzeba	pozostaje	ta	sama:	
znaleźć	 znaki	 i	 doświadczyć	 prowadzenia	 prosto	 z	 nieba,	 najlepiej	 –	 przez	 samego	
Apostoła.	 Stąd	 rozsiane	 na	 Szlaku	 poświęcone	 św.	 Jakubowi	 kościoły	 i	 kaplice.	 Tym	
razem	wybieramy	się	do	Zagłębia,	gdzie	Patron	czeka	na	pielgrzymów	nieopodal	(pod)
katowickiego	portu	lotniczego.
	 Na	łamach	Pielgrzymka	przewijają	się	obrazy	z	Drogi	Żytawskiej,	z	malowni-
czych	Górnych	Łużyc,	gdzie	pielęgnowane	są	niezwykłe	zwyczaje.	W	samą	Wielkanoc	
na	pola	wyruszają	konne	procesje	jeźdźców,	by	przypomnieć	skrytym	jeszcze	w	ziemi	
roślinom:	Wasz	Pan	zmartwychwstał!	Nie	ma	niczego,	czego	miałbyś	się	obawiać!	Wzbij	
się	do	życia,	niech	nie	obezwładnia	cię	piach	codzienności	 i	błoto	niechęci!	Spójrz	na	
słońce,	skosztuj	wody!	I	żyj!
	 Posłuchaj	łużyckich	jeźdźców.	I	żyj!

Czego	nie	tylko	na	Wielkanoc	życzy
Redakcja
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DZIAŁO SIĘ...
Kronika wydarzeń 
Zima 2011-2012
Emil Mendyk

	 Na	progu	minionej	zimy,	gdy	długodystansowe	chodzenie	stało	się	kłopotliwe,	
a	na	pewno	przestało	być	przyjemnością,	nastąpił	dobry	czas		wspomnień	i	opowieści	o	
dalekich	wędrówkach.	Zwłaszcza,	gdy	cel	–	w	podwójnym	tego	słowa	znaczeniu	–	miał	
niebanalny	sens.
	 W	 połowie	 grudnia	 w	 kilku	 miastach	 Polski	 (m.in.	 w	 Gdańsku,	 Warszawie	 i	
Toruniu)	odbyły	się	spotkania	z	trojgiem	pątników	pielgrzymujących	w	intencji	pokoju	
pod	hasłem	„Idzie	człowiek”.	O	dalszych	działaniach	Dominika	i	kolegów	–	na	stronie	
www.IdzieCzlowiek.pl.	Natomiast	19	grudnia	we	wrocławskim	kościele	p.w.	Chrystusa	
Króla	Andrzej	Kofluk	opowiadał	 o	 swoich	pielgrzymkach	 znad	Odry	do	Santiago	 i	 do	
Rzymu;	opowieści	pielgrzyma	z	Wrocławia	prezentowane	były	tej	zimy	jeszcze	w	innych	
miejscach	Dolnego	Śląska.
	 Okazją	 do	 wspomnień	 z	 iberyjskich	 Dróg	 były	 spotkania	 organizowane	
przez	 Księgarnię	 Hiszpańską	 z	 Krakowa.	 Jej	 gośćmi	 29	 lutego	 byli	 Darwina	 i	 Jacek	
Matuszczakowie	z	Chrzanowa,	którzy	wędrowali	Camino	Portugues,	a	21	marca		−	Jakub	
Hiler	CM	opowiadający	o	przebytym	Camino	Primitivo.	W	tym	samym	miejscu	26	stycznia	
o	 swoich	 planach	 opowiadali	 członkowie	 Bractwa	 św.	 Jakuba	 z	 Więcławic	 Wielkich,	
którzy	 17	 grudnia	 2011	 zainaugurowali	 działalność	 swojego	 nowozarejestrowanej	
organizacji.	 Jej	 pierwsze	walne	 zebranie	miało	miejsce	4	 lutego.	 By	dopełnić	 obrazu	
wydarzeń	związanych	z	Camino	oraz	kultem	św.	Jakuba	w	Krakowie,	trzeba	wspomnieć	
o	wspomnieniu	Transitus	Sancti	Iacobi,	które	30	grudnia	miało	miejsce	w	kościele	oo.	
Dominikanów.	 Natomiast	 13	 lutego	 w	 krakowskim	 Oddziale	 Polskiego	 Towarzystwa	
Ludoznawczego	 odbyła	 się	 prelekcja	 Jacka	 Kukuczki	 z	 tamtejszego	 Muzeum	
Etnograficznego	dotycząca	Drogi	Mozarabskiej.
	 Okres	poświąteczny	to	czas	spotkań	opłatkowych.	Nie	zabrakło	ich	także	wśród	
sympatyków	Drogi	 św.	 Jakuba.	 Gościem	 dolnośląskich	 i	 wielkopolskich	 pielgrzymów	
21	stycznia	w	Legnicy	był	miejscowy	ordynariusz,	biskup	Stefan	Cichy.	Dzień	później	
spotkanie	swoje	spotkanie	opłatkowe	miało	także	Bractwo	św.	Jakuba	z	Jakubowa.
Z	 początkiem	 nowego	 roku	 rozpoczął	 się	 nabór	 wolontariuszy	 do	 albergue	 przy	
Europejskim	 Centrum	 Pielgrzymowania	 i	 Duszpasterstwa	 na	 Monte	 do	 Gozo.	 Osoby	
zainteresowane	pomocą	pielgrzymom	kończącym	swoje	Camino	więcej	informacji	znajdą	
na	stronie	www.camino.net.pl	oraz	www.albergue.pl.	Położony	znacznie	bliżej	katedry	
Uniwersytet	w	Santiago	de	Compostela	ogłosił	 natomiast	 nabór	na	międzynarodowe	
programy	 szkoleniowe	 skierowane	 do	 osób	 zainteresowanych	 Camino	 de	 Santiago.	
Kursy	 „Road	 to	 Santiago”	 organizowane	 są	 od	 roku	 2008	 i	 rokrocznie	 uczestniczy	w	
nich	 ponad	 100	 osób	 z	 całego	 świata,	m.in.	 z	 Belgii,	 Irlandii,	 Danii,	 Bułgarii,	 Brazylii,	

USA,	Kanady,	Japonii	i	Korei.	W	tym	roku	odbędzie	się	również	dodatkowy	kurs	języka	
hiszpańskiego	dla	hospitalero.
	 Wobec	 sporego	 zainteresowania	w	błyskawicznym	 tempie	 rozegrał	 się	nabór	
na	 kurs	 opiekunów	 szlaku,	 który	 w	 ramach	 projektu	 „Europejskie	 Drogi	 św.	 Jakuba”	
organizowany	 jest	w	Augsburgu.	W	 tej	 chwili	 zapełniania	 jest	 już	 lista	 rezerwowa	na	
kurs	w	roku	2013.
	 Przybliżenie	odbiorcom	hiszpańskiego	języka,	kultury	i	codzienności	postawili	
sobie	za	cel	organizatorzy	dwóch	innych	wydarzeń	kulturalnych.	W	dniach	7−10	lutego	
w	 Nowym	 Targu	 odbywały	 się	 Spotkania	 z	 Kulturą	 Hiszpańską	 „El	 toro”,	 a	 2	 marca	
na	 Katolickim	 Uniwersytecie	 Lubelskim	 miał	 miejsce	 Dzień	 Języka	 Hiszpańskiego.	
Organizatorzy	obu	imprez	nie	zapomnieli	też	o	Camino.	W	Nowym	Targu	opowiadała	o	
nim	Maria	Lempart,	a	w	Lublinie	–	ks.	Łukasz	Tkaczyk.
	 „Niech	inni	se	jadą,	gdzie	mogą,	gdzie	chcą...”,	a	„Przyjaciele	Dróg	św.	Jakuba	w	
Polsce”	zachęcają	do	pozostania	w	kraju.	Odważne	hasło	„Nie	musisz	jechać	do	Hiszpanii,	
by	 być	 na	 Camino”	 znalazło	 się	 na	 plakatach,	 które	w	 liczbie	 2500	 sztuk	 na	wiosnę	
pojawią	się	w	różnych	miejscach	całej	Polski.	By	rzecz	nie	pozostała	tylko	na	papierze,	
Przyjaciele	Camino	również	zimą	organizowali	otwarte	spotkania	swoich	klubów.	Klub	
z	Wrocławia	23	lutego	wraz	z	Lucyną	i	Andrzejem	Zdebikami	opowiadającymi	o	swojej	
drodze	z	Woźnik	do	Santiago	świętował	mały	jubileusz	-	było	to	już	jego	trzydzieste	piąte	
spotkanie.	 Dwa	miesiące	wcześniej,	 27	 grudnia,	 wrocławscy	 pątnicy	w	 świątecznych	
nastrojach	 wędrowali	 śladami	 planowanego	 szlaku	 z	 centrum	 Polski,	 ze	 Szczodrowa	
do	Oleśnicy,	a	miesiąc	później,	24	 i	25	marca,	przy	niemal	 letniej	aurze	wyruszyli	na	
Drogę	Żytawską	z	Goerlitz	do	Hirschfelde.	Kilka	dni	później	miało	się	okazać,	że	zima	nie	
powiedziała	jeszcze	ostatniego	słowa...
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	 Na	przekór	niesprzyjającej	aurze	swoje	spotkania	rozpoczął	również	Warszawski	
Klub	Przyjaciół	Camino,	które	odbyły	się	6	stycznia	oraz	6	lutego	przy	kościele	na	ul.	
Rozwadowskiej	(Zacisze).	Pierwsze	wiosenne	spotkanie	miało	miejsce	2	kwietnia	i	było	już	
ściśle	ukierunkowane	na	najbliższe	plany	pielgrzymów	z	Mazowsza:	ogólnopolski	zjazd	
w	Skierniewicach,	prezentacja	na	Targach	Wydawców	Katolickich	oraz	przygotowania	
do	oznakowania	Drogi	Mazowieckiej	oraz	Drogi	Warszawskiej.
	 „Miastowi”	się	spotykają,	a	górale,	którym	zima	niestraszna,	 ruszają	w	śniegi.	 
II	Narciarska	Pielgrzymka	na	Beskidzkiej	Drodze	św.	Jakuba	dotarła	26	lutego	do	Szczyrku,	
a	 zimowe	 (choć	 raczej	 już	 przedwiosenne)	 przejście	 Drogą	 Sudecką	 z	 Krzeszowa	 do	
Jeleniej	Góry	miało	miejsce	 tydzień	później,	3	 i	4	marca.	Zarówno	we	wspomnianym	
tu	Szczyrku,	jak	i	u	ich	sąsiadów	zza	góry,	w	kościele	św.	Jakuba	w	Simoradzu,	25.	dnia	
każdego	 miesiąca	 mają	 miejsce	 nabożeństwa	 w	 intencji	 pielgrzymów	 na	 nie	 tylko	
polskich	odcinkach	Drogi	 św.	 Jakuba.	Wcześniej	 już	podobne	nabożeństwa	odbywały	
się	regularnie	w	sanktuarium	w	Jakubowie,	a	od	marca	–	także	w	kościele	św.	Jakuba	
w	 Więcławicach.	 Ponadto	 w	 ramach	 projektu	 „Intencje”	 msze	 św.	 za	 pielgrzymów	
odprawione	zostały	25	stycznia	w	kościele	p.w.	Narodzenia	NMP	w	Lubaniu,	25	lutego	
w	 kościele	 św.	 Jakuba	w	 Skorogoszczy,	 a	 25	marca	 –	w	 kościele	 św.	 Jakuba	w	Ośnie	
Lubuskim.	
	 Na	 koniec	 należy	 się	 jeszcze	 nagroda.	 Może	 na	 nią	 liczyć	 Jolanta	 Janczak	 
z	Miłosławia,	 gospodyni	 Nadwarciańskiej	 Drogi	 św.	 Jakuba,	 która	 za	 przygotowanie	 i	
organizację	tego	szlaku	otrzymała	II	nagrodę	w	wielkopolskim	plebiscycie	„Eurolady”	dla	
Wielkopolanek	szczególnie	zaangażowanych	w	pracę	na	rzecz	społeczności	lokalnych	i	
efektywność	w	pozyskiwaniu	dla	nich	środków	pomocowych.	Gratulujemy!

A	 wybierającym	 się	 na	 Drogę	 Nadwarciańską	 życzymy	 –	 a	 jakżeby	 inaczej	 –	 
Buen Camino!

foto: wrocamino.pl
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Program spotkania

Piątek, 13 IV 2012 r. (część	nieoficjalna)
Od	 17:00	 Przyjazd	 pierwszych	 caminowiczów	 na	 miejsce	 zakwaterowania	 -	 Parafia	 
	 Miłosierdzia	Bożego,	ul.	św.	Faustyny	Kowalskiej	1
19:00	 Kolacja	 przygotowawcza	 we	 własnym	 zakresie;	 nieformalne	 spotkanie	 
	 przybyłych	(j.w.)

Sobota, 14 IV 2012 r.
8.30	 Śniadanie	 dla	 już	 obecnych	 -	 Państwowa	 Wyższa	 Szkoła	 Zawodowa,	 
	 ul.	Batorego	64C
9:00	 Przyjazd	kolejnych	uczestników.	Aula	PWSZ,	ul.	Batorego	64C,	Skierniewice
10:00	 Oficjalne	rozpoczęcie	spotkania
	 Prezentacja	 działalności	 Gospodarza	 –	 Fundacji	 „Akademia	 Biskupa	 Ignacego	 
	 Krasickiego”,	Aneta	Wojciechowska	
10:20	 Sesja	robocza:	informacje	z	poszczególnych	odcinków	Drogi	św.	Jakuba	w	Polsce	 
	 –	zamierzenia	na	rok	2012.	
11:30	 Przerwa	na	kawę	/	herbatę
11:45	 Ciąg	dalszy	sesji	roboczej
13.00	 Obiad	
13.30		 Wycieczka	w	dolinę	Rawki	i	do	Puszczy	Bolimowskiej.	Prowadząca:	Anna	Traut-	
	 Seliga	(PWSZ)
16:30	 Popołudniowa	sesja	prelekcji
	 -	Grzegorz	Bednarek,	Dawne	 trakty	 i	 ślady	kultu	 św.	 Jakuba	na	 terenie	Polski	 
	 centralnej
	 -	 Jerzy	 G.	 Kazimierczak,	 Cele	 pielgrzymów	 między	 Warszawą,	 Łodzią	 i	 
	 Częstochową.	Koncepcja	Warszawskiej	Drogi	św.	Jakuba
	 -	 Kamila	 Pasławska,	 Współczesne	 wymagania	 pielgrzymów.	 Koncepcja	 
	 Mazowieckiej	Drogi	św.	Jakuba
18:15	 Niespodzianka	dla	uczestników	Spotkania	:-))	
18.30		 Kolacja
19.00		 Wieczorne	prezentacje	i	opowieści	ze	Szlaku
	 Emilia,	Szymon	i	Ida	Sokolik,	Camino	Bambino
	 Filip	Łajszczak,	Pielgrzymim	krokiem	przez	Mazowsze
	 Zbigniew	Hardecki,	Camino	w	Niemczech	

Niedziela, 15 IV 2012 r.
8.30	 Śniadanie.	 Następnie	 przejście/przejazd	 do	 kościoła	 św.	 Jakuba	 
	 w	Skierniewicach
9:30	 Msza	św.	w	kościele	św.	Jakuba	Apostoła	w	Skierniewicach
11:00	 Walne	 zebranie	 członków	 stowarzyszenia	 „Przyjaciele	 Dróg	 św.	 Jakuba	 
	 w	Polsce”.	Sala	parafialna	przy	kościele	św.	Jakuba	Apostoła.
13:00	 Zakończenie	spotkania

	 Po	 niezapomnianych	 spotkaniach	 w	 Miłomłynie	 (rok	 2005),	 Warszawie	
(2006),	 Janicach	 (2007),	 Sobótce	 (2009),	 Sandomierzu	 (2009),	 Miłosławiu	 (2010)	
i	 Głuchołazach	 (2011),	w	 tym	 roku	 polscy	 sympatycy	 Camino	 de	 Santiago	 zjadą	 do	
Skierniewic.	 Chcielibyśmy,	 aby	 było	 to	 miejsce	 wymiany	 wspomnień,	 doświadczeń,	
pomysłów,	wiedzy,	ale	też	uśmiechu,	uścisku	dłoni	 i	kubka	z	herbatą	dla	wszystkich,	
którzy	na	Camino	zdarli	już	buty,	byli	i	chcą	wrócić,	być	się	zdarzyło,	albo	niewiele	o	
nim	wiedzą,	ale	wstydzą	się	zapytać.	Ma	to	zatem	być	spotkanie	w	Drodze.

Przybywajcie!	Buen	Camino!

SPOTKAJMY SIĘ W 
SKIERNIEWICACH
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Dojazd	do	Skierniewic:
Najdogodniej	 jest	dojechać	do	Skierniewic	pociągiem,	o	 czym	wiedział	 już	Stanisław	
Wokulski.	Na	linii	Warszawa	-	Koluszki	bardzo	często	kursują	pociągi	zarówno	regionalne,	
jak	i	dalekobieżne.	Rozkład	jazdy	można	sprawdzić	na	stronie:		http://rozklad-pkp.pl/.	
Samochodem:	jadący	z	zachodu	lub	północy	Polski	autostradą	A2	do	Strykowa	i	dalej	
drogą	nr	2	do	Łowicza,	skąd	na	drogę	nr	70	do	Skierniewic.		Od	strony	Warszawy	drogą	nr	
8	do	Huty	Zawadzkiej	(charakterystyczny,	łukowaty	wiadukt	CMK)	i	dalej	drogą	nr	70	za	
znakami	do	Skierniewic.	Jadący	z	południa	drogą	nr	8	od	strony	Piotrkowa	Tryb.	W	Rawie	
Mazowieckiej	należy	skręcić	na	drogę	nr	707	już	do	Skierniewic.

Zarówno	 miejsce	 zakwaterowania	 (parafia	 Miłosierdzia	 Bożego,	 ul.	 św.	 Faustyny	
Kowalskiej)	 jak	 i	 miejsce	 sobotniego	 spotkania	 (aula	 PWSZ	 w	 Skierniewicach,	 ul.	
Batorego	64C)	znajdują	się	w	południowej	części	miasta	(dojazd	autobusem	linii	nr	1	lub	
7).	Kościół	św.	Jakuba	Apostoła	znajduje	się	w	ścisłym	centrum,	przy	ul.	Senatorskiej.
Kontakt	do	organizatorów:
-	Ewa	i	Henryk	Macierzyńscy	-	tel.	501	164	994
-	Aneta	Wojciechowska:	-	tel.		505	014	915
Przyjazd	możliwy	już	w	piątek	po	południu	lub	wieczorem,	13	kwietnia.	Bardzo	prosimy	
zaznaczyć	taką	chęć	w	zgłoszeniu!

Zgłoszenia	prosimy	przesyłać	na	biuro@camino.net.pl	do	10	kwietnia	2012	r.

Opłatę	należy	wpłacić	do	dnia	12	kwietnia	2012	r.	na	konto	Stowarzyszenia	„Przyjaciele	
Dróg	św.	Jakuba	w	Polsce”	(Credit	Agricole:	48	1940	1076	3085	1674	0000	0000)	
65	zł	dla	nocujących	tylko	jedną	noc,	z	13	na	14	IV	albo	z	14	na	15	IV	2012	r.
95	zł	dla	przyjeżdżających	13	XI	i	pozostających	do	15	IV
30	zł	dla	przyjeżdżających	tylko	na	14	IV	(bez	noclegu)
Członkowie	stowarzyszenia	„Przyjaciele	Dróg	św.	Jakuba	w	Polsce”	mający	uregulowane	
składki	członkowskie	płacą	o	10	zł	mniej,	czyli	odpowiednio	55	zł,	85	zł	lub	20	zł.

Świadczenia:	 nocleg	 +	 śniadania	 +	 obiad	 (14.04)	 +	 przerwy	 kawowe	 +	 pamiątka	 ze	
spotkania
Ponieważ	wybieramy	się	na	spotkanie	pielgrzymów,	prosimy	zabrać	ze	sobą	śpiwory
W	czasie	spotkanie	czynny	będzie	sklepik	wydawnictw	i	pamiątek	caminowych,	a	także	
punkt	dystrybucji	plakatów	stowarzyszenia	i	materiałów	do	znakowania	szlaków.	Będzie	
także	możliwość	wpłaty	 składek	członkowskich	Stowarzyszenia	 „Przyjaciele	Dróg	św.	
Jakuba	w	Polsce”.
•	 Przywiezione	produkty	żywnościowe	zostaną	spożyte	w	czasie	wspólnej	kolacji	
dn.	15	IV	(sobota)

foto: wrocamino.pl
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	 Przez	ostatnich	kilka	 lat,	od	kiedy	nie	wyciągając	dokumentów	z	kieszeni	po-
dróżujemy	po	niemal	 całej	Europie,	odzwyczailiśmy	się	 już	od	używania	paszportów.	 
Z	 pewnym	 wyjątkiem.	 Na	 popularności	 zyskują	 paszporty	 pielgrzyma	 –	 zarówno	 te	
uprawniające	do	korzystania	z	infrastruktury	na	hiszpańskim	Camino,	jak	i	te	wydawane	
przez	krajowe	organizacje	wspierające	pątników.	
	 W	lipcu	ubiegłego	roku	rozpoczęła	się	też	dystrybucja	ogólnopolskich	paszpor-
tów	pielgrzyma.	Nie	objęła	ona	jeszcze	pełnego	sezonu	i	tym	samym	nie	oddaje	dokład-
nej	 liczby	osób	wędrujących	polskimi	Szlakami	Jakubowymi.	Tym	bardziej,	że	 jeszcze	
nie	wszyscy	pielgrzymi	na	polskich	Drogach	decydują	się	na	korzystanie	z	rodzimego	
credenciala.	Delikatny	 szkic	do	portretu	 „statystycznego	pątnika”	 zaczyna	 się	 jednak	 
z	wolna	wyłaniać.
	 Wiele	o	korzystających	z	Dróg	św.	Jakuba	w	Polsce	mówią	rejestry	pielgrzymów	
prowadzone	przez	niektóre	miejsca	noclegowe.	I	tak	na	przykład	przy	kościele	p.w.	Na-
rodzenia	NMP	w	Lubaniu,	gdzie	zbiegają	się	trzy	znakowane	muszlą	szlaki,	w	roku	2011	
zatrzymało	się	253	pielgrzymów,	a	przy	kościele	w	Kotuszowie	na	Drodze	Małopolskiej	
od	początku	2010	roku	wpisało	się	ponad	270	osób.
	 Od	25	lipca	do	31	grudnia	2011	wydanych	zostało	łącznie	185	polskich	Paszpor-
tów	Pielgrzyma,	z	których	130	odebranych	zostało	korespondencyjnie	we	wrocławskim	
biurze	stowarzyszenia	„Przyjaciele	Dróg	św.	Jakuba	w	Polsce”;	pozostałe	trafiły	do	rąk	
pielgrzymów	w	punktach	dystrybucyjnych	w	Poznaniu	(księgarnia	GRUPA	18),	Krakowie	
(Księgarnia	 Hiszpańska	 ELITE),	 Krzeszowie	 (punkt	 obsługi	 pielgrzyma)	 oraz	 w	 czasie	
listopadowego	spotkania	sympatyków	Camino	w	Głuchołazach.	Można	mieć	nadzieję,	
że	z	czasem	przybędzie	miejsc	dystrybucji	i	odbioru	credenciali	–	zwłaszcza	w	punktach	
startowych	poszczególnych	odcinków	Szlaku.	 Już	wkrótce	będzie	można	 je	 utrzymać	 
w	biurze	PTTK	w	Sandomierzu	na	początku	Drogi	Małopolskiej.
	 W	ciągu	pierwszych	trzech	miesięcy	bieżącego	roku	zamówionych	zostało	bli-
sko	120	Paszportów.	Zatem	w	ciągu	pierwszych	ośmiu	miesięcy	od	ich	wprowadzenia	
wydanych	 zostało	 305	 pątniczych	 dokumentów.	 Tuzin	 z	 nich	 trafił	 do	 pielgrzymów	 
z	Niemiec,	dwa	–	do	Francji	i	po	jednym	do	Hiszpanii,	Włoch,	USA	i	Japonii.	Parytet	płci	
został	zachowany	–	kobiety	wybierające	się	na	Drogę	odebrały	39%	Paszportów.	
	 Jakkolwiek	wydawany	przez	„Przyjaciół	Dróg	św.	Jakuba	w	Polsce”	dokument	
przeznaczony	 jest	na	Szlaki	w	naszym	kraju,	od	minionego	 lata	12	osób	postanowiło	
korzystać	 z	 niego	 na	 Camino	 w	 Hiszpanii	 (głównie	 na	 Szlaku	 Francuskim,	 ale	 jeden	 
z	paszportów	trafił	tez	na	Camino	Mozarabe),	 jedna	–	w	czasie	pielgrzymki	z	Lourdes,	
siedem	–	na	Via	Regia	w	Niemczech,	a	trzy	–	na	szlaku	w	Brandenburgii.
	 Spośród	Szlaków	w	Polsce	najwięcej	odbiorców	paszportów	zadeklarowało	chęć	
przejścia	Drogą	Wielkopolską	i	Dolnośląską,	wychodząc	z	różnych	miejsc	(Toruń,	Mogil-
no,	Gniezno,	Poznań,	Jakubów).	Nieco	mniej	odbiorców	credenciali	(po	16)	postanowiło	
pieczętować	je	na	Via	Regia	(wychodząc	z	Przemyśla,	Krakowa,	Oświęcimia,	Dobrzenia	
Wlk.,	 Wrocławia,	 Legnicy	 albo	 Lubania)	 oraz	 na	 Drodze	 Sudeckiej.	 Nieco	 mniej,	 bo	 
15	osób,	postanowiło	z	ogólnopolskim	paszportem	wyruszyć	z...	Częstochowy;	każe	to	
poważnie	myśleć	o	rychłym	włączeniu	jasnogórskiego	sanktuarium	oraz	pobliskiego	ko-
ścioła	św.	Jakuba	do	sieci	znakowanych	muszlą	szlaków.	I	nie	zdradzę	tu	chyba	tajemnicy	
wspominając,	że	„Przyjaciele	Dróg...”	z	Krzepic	i	z	Opolszczyzny	już	nad	tym	pracują.>>
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	 Po	kilka	osób	zabrało	też	ogólnopolski	Paszport	na	Drogę	Małopolską,	Lubuską	
oraz	Szlak	z	Olsztyna	do	Torunia,	gdzie	nadal	spora	popularnością	cieszą	się	Paszport	
dołączany	 do	 przewodników	po	 tej	 trasie	 (wydawnictwo	 to	można	 zamówić	m.in.	 na	
stronie	www.camino.net.pl).	Trzy	ogólnopolskie	dokumenty	zapełniły	się	już	pieczątka-
mi	na	przygotowywanej	Mazowieckiej	Drodze	św.	Jakuba.	Można	więc	oczekiwać,	że	po	
jej	oznakowaniu	i	udostępnieniu	sporo	osób	ruszy	pielgrzymim	krokiem	wzdłuż	Wisły.
	 Na	 koniec	 warto	 przypomnieć,	 że	 ogólnopolski	 Paszport	 Pielgrzyma	 można	
zamówić	we	wrocławskim	biurze	stowarzyszenia	„Przyjaciele	Dróg	św.	 Jakuba	w	Pol-
sce”,	najlepiej	wysyłając	e-mail	na	adres	biuro@camino.net.pl	,	nie	później	jednak	niż	

dwa	tygodnie	przed	planowanym	terminem	wyruszenia	na	Szlak.	Dokument	można	też	
uzyskać	w	jednym	z	punktów	startowych	–	w	Poznaniu,	Krakowie,	Sandomierzu	lub	w	
Krzeszowie.	Koszt	credenciala	to	8	zł	(zarówno	w	punktach	startowych,	jak	i	przy	zamó-
wieniu	korespondencyjnym	–	w	tym	drugim	przypadku	obowiązuje	płatność	przelewem	
na	konto	Stowarzyszenia);	kwota	ta	pokrywa	także	późniejszą	wysyłkę	certyfikatu	przej-
ścia	Drogi	św.	Jakuba	w	Polsce.

Zatem	Buen	Camino!	I	paszporcik	do	kontroli,	proszę!
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Joanna	Zwoleńska
Idę	–	moje	Camino
Warszawa:	Kined,	2010

	 Camino	to	droga	chrześcijańska,	jednak	wielu	idących	nią	nie	ma	ani	motywacji,	
ani	głębszych	refleksji	związanych	z	religijnym	charakterem	tego	szlaku.	Inaczej	sprawa	
ma	 się	 z	 autorką	 króciutkich	 przemyśleń	 powstałych	 podczas	 hiszpańskiej	wędrówki	
kilka	lat	temu.	
	 Już	od	pierwszych	słów	książki	daje	odczuć	się	zaangażowanie,	z	jaką	autorka	
odnosi	 się	do	wiary	 i	gotowość	do	pogłębiania	 jej	związku	Bogiem.	Wiara	 to	dla	niej	
niekoniecznie	religijność	–	choć	i	ta	zajmuje	w	rozważaniach	istotne	miejsce.	Wspomina	
krucyfiksy,	które	napotkała	w	kościołach	czy	przy	ścieżkach	Camino,	nie	tylko	opisując	
ich	niezwykły	charakter,	ale	przede	wszystkim	ich	działanie	na	człowieka,	własne	myśli	
i	odczucia,	które	narodziły	się	pod	ich	wpływem.	Sama	wiara	natomiast	 jest	wyrazem	
zaufania	Bogu	i	podążania	w	jego	stronę.	W	takim	ujęciu	Camino	nie	jest	drogą	magii	i	
cudów,	a	ścieżką,	jedną	z	wielu,	jakimi	idzie	się	ku	Stwórcy.	Zwoleńska	zapisuje	w	książce	
tylko	kilka	impresji	stricte	z	Camino	–	co	przeżyła	w	Saint-Jean	(czy	właśnie	to	miejsce	
nie	pojawia	się	we	wszystkich	relacjach	jako	jedno	z	najważniejszych?).	Niemal	brak	tu	
opisów	spotkań,	zauroczeń	na	trasie	–	są	za	to	podziękowania	za	życie	czy	możliwość	
przejścia	drogi.	
	 Po	 książkę	nie	powinny	 sięgać	osoby	 szukające	 fabuły,	 nastawione	na	 szcze-
gółową	 narrację.	 To	 można	 znaleźć	 w	 wielu	 innych	 propozycjach	 wydawniczych	 na	
temat	Drogi.	 Książka	 Joanny	 Zwoleńskiej	 to	 ciche	 rozważania,	 zamyślenia	 nad	figurą	
Chrystusa,	 słowami	modlitwy	 czy	 spotkaniem	 z	 drugim	 pielgrzymem.	Wszystkie	 one	
są	przesiąknięte	wdzięcznością,	 radością	z	możliwości	doświadczania	 i	pokorą	wobec	
nieznanego.	To	co	uderza	w	książce,	to	nadzwyczaj	pozytywne	nastawienie	autorki	do	
życia,	odpowiedzialność	za	siebie	i	innych,	gotowość	do	stawienia	czoła	przydarzającym	
jej	się	sytuacjom,	niekoniecznie	planowanym	czy	przyjemnym.	W	tym	kontekście	tytuł	
nabiera	szczególnego	znaczenia	–	idę,	choć	czasami	nie	jest	łatwo,	podążam	do	przodu,	
bo	wybrałam	właśnie	tę	drogę	i	nie	spodziewam	się,	że	składa	się	wyłącznie	z	przyjem-
ności	i	łatwych	chwil.
	 Dzięki	tej	krótkiej	książce	czytelnik	ma	wrażenie,	że	poznaje	autorkę	osobiście,	
spotyka	człowieka	niegoniącego	za	wrażeniami,	a	skupionego	na	rzeczywistości,	mocno	
stąpającego	nogami	po	ziemi	i	bardzo	życzliwego.	„Idę	–	moje	Camino”	to	chwila	pozy-
tywnej	lektury,	ładowanie	akumulatorów.
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jeżeli pod dobrym prostym kątem spojrzeć
na drogę Jakuba Starszego apostoła
to jest drabina Jakuba jeszcze starszego
tego z większej połowy Księgi

po drabinie wchodzą i schodzą aniołowie

anioł chleba i wody pocieszyciel
sprawia że szczeble są osiągalne
lecz jeśli za długo z nim obcuję
przypina mi do butów ołowiane ciężarki

anioł spotkania pocieszyciel
częstuje mnie lekarstwem na lęk wysokości
lecz jeśli za długo z nim rozmawiam
łatwo mogę zapomnieć o właściwym Spotkaniu

anioł pielgrzym zwany stróżem
chroni przed upadkiem
choć spaść z drabiny można tylko
na własne życzenie

anioł ciszy i samotnych godzin
zakłada mi okulary przez które widać
wszystkie prawie szczeble dotąd zdobyte
pyta natrętnie po co się wspinam

anioł rozmowy pracowicie
uzupełnia luki brakujących szczebli
jeżeli się zagapi stopni jest tak wiele
że drobi się zamiast stawiać śmiałe kroki

anioł brewiarza doprowadza mnie
do porządku dnia

anioł rozsypujących się wiejskich kościołów
dyskretnie pyta czy przypadkiem 
po drodze nie zgubiłem krzyża 

anioł katedr – rzadko go spotykam –
słucha co mam mu do powiedzenia
i stanowczo odpowiada chłodnym milczeniem

anioł drogowskazów cierpliwie
udowadnia mi że drabina
nie ma rozgałęzień

zamiast walczyć
lepiej zrozumieć anioły
one i tak pobłogosławią

CAMINO DEL NORTE II
Bartłomiej Sury

foto: wrocamino.pl
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	 W	 upalne	 dni	 sierpnia	 2011	 roku	 wyruszyłem	 ze	 świętym	 Jakubem	 nową,	
nieoznakowaną	 jeszcze	trasą	ze	Lwowa	do	Krakowa,	wpisując	się	tym	samym	na	 listę	
pierwszych,	którzy	przetrą	szlak	Drogi	z	Ukrainy.	Po	zwiedzeniu	miasta	i	odwiedzeniu	
Cmentarza	Łyczakowskiego,	już	następnego	dnia	rozkopaną	ulicą	Gorodską	podążyłem	
w	stronę	Gródka	 Jagiellońskiego,	gdzie	zmarło	się	królowi	 Jagielle,	 który	nabawił	 się	
przeziębienia	podczas	słuchania	koncertu	słowików.	W	środku	miasteczka	znajduje	się	
kościół	katolicki	z	tablicą	ogłoszeń	w	polskim	języku	i	hotel,	w	którym	za	100	hrywien	
otrzymałem	lokum.	Ze	względu	na	brak	połączenia	telefonicznego	i	brakiem	noclegu	w	
Mościskach,	wielce	żałując,	postanowiłem	do	granicy	przejechać	busem.
	 Bez	przeszkód	dotarłem	„marszrutką”	(popularny	środek	lokomocji	miejscowej)	
do	Szegini,	skąd	tylko	dwa	kroki	na	drugą	stronę	granicy.	Odprawa	poszła	szybko,	stem-
pelek	w	paszporcie	i...	żegnaj	Ukraino.
	 Siedemnaście	 kilometrów	 do	 Przemyśla,	 droga	 prosta,	 nogi	 same	 rwą	 się	 do	
marszu.	Własnoręcznie,	w	Biurze	Informacji	Turystycznej,	wbiłem	pieczątkę	do	creden-
cialu,	potem	odnalazłem	schronisko	młodzieżowe	przy	ulicy	Lelewela.	Ośmioosobowa	
sala,	warunki	jak	na	camino	w	Hiszpanii,	tylko	frekwencja	znacznie	mniejsza.	
	 Było	 „pod	 górkę”.	Dosłownie.	Droga	 pięła	 się	 coraz	wyżej	 i	wyżej.	W	dolinie	
pozostał	 Przemyśl	 ze	 smukłymi	wieżami	 świątyń,	 z	 całą	 swoją	 architekturą,	 starą	 i	 tą	
współczesną.
		 Dopiero	od	miejscowości	Orły	mogłem	zaznać	prawdziwego	pielgrzymowania.	
Oddaliłem	się	od	ruchliwej	„czwórki”,	włączyłem	GPS-a.	Ścieżkami,	polami,	wiejskimi	
drogami	szedłem	przed	siebie,	wiatr	chłodził	rozpalone	czoło,	a	nogi	same	wybijały	rytm	
modlitwy	serca.	W	Jarosławiu		skierowałem	kroki	do	domu	rekolekcyjnego	sióstr	bene-
dyktynek.	Msza	święta,	modlitwa,	robienie	notatek	i	tak	oto	minął	kolejny	dzień.	
	 Dzisiaj	nie	zamierzałem	uciekać	od	szosy.	Był	dzień	świąteczny,	dużych	samo-
chodów	znacznie	mniej	niż	w	 tygodniu.	 Szedłem	sobie	poboczem,	a	obok	mnie	 ruch	
umiarkowany.	Wiaterek	powiewał,	słoneczko	przygrzewało.	Czy	potrzeba	czegoś	wię-
cej?	 W	 centrum	 Łańcuta	 znajdowało	 się	 schronisko,	 cel	 mojej	 dzisiejszej	 wędrówki.	
Dopełniłem	formalności,	otrzymałem	klucz.	Do	zwiedzania:	zamek,	do	jedzenia:	pyszne	
lody.	Polecam.	Na	fasadzie	schroniska	umieszczona	mapa	okolicy	i	zaznaczone	rozpo-
czynające	się	tutaj	szlaki.	Postanowiłem	jutro	skorzystać	z	tej	propozycji	i	za	zielonym	
podążyć	w	kierunku	Rzeszowa.
	 Zgubiłem	zielony	szlak	i	szedłem	wzdłuż	krajowej	„czwórki”.	Potem	w	lewo	na	
Kraczkowice	i	dalej	na	wzgórze	Magdalenki.	Pachniało	latem,	grały	koniki	polne.	Wijącą	
się	wśród	pól	i	lasów	drogą,	a	potem	podmiejskimi	i	miejskimi	ulicami,	dotarłem	pod	po-
mnik	Mickiewicza	w	Rzeszowie,	a	potem	w	stronę	rynku,	do	schroniska	turystycznego.	
	 I	znów	o	poranku	uciekałem	z	Rzeszowa,	ciesząc	się,	że	jeszcze	dwa	dni	i	będę	
mógł	iść	wytyczonym	już	szlakiem.	Paweł	Plezia	zapewne	zna	przygotowane	do	znako-
wania	trasy	od	Przemyśla.	Ja	obrałem	drogę	optymalną,	starając	się	w	miarę	możliwości	
unikać	uciążliwości	szos.	Za	miastem	umknąłem	z	„czwórki”	 i	bocznymi	drogami	oraz	
ścieżkami	podążałem	w	stronę	Ropczyc.	Zadzwonił	telefon.	Odebrałem	i	ze	zdumieniem	
usłyszałem	głos	Pawła.	Jechał	do	Rzeszowa,	dostrzegł	mnie,	wielce	się	ucieszył,	zapro-
ponował	spotkanie	w	Ropczycach.	Dużo	dziwnych,	przedziwnych	przygód	przytrafia	się	
wędrującemu	pielgrzymowi.	Jedną	z	nich	niewątpliwie	było	właśnie	spotkanie	z	Pawłem	
Plezią.	

ZE LWOWA DO 
KRAKOWA
Jerzy Kania
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	 Wieczorem,	 zajadając	pizzę,	 rozmawialiśmy,	 a	 tematów	nie	brakowało.	 Paweł	
radził,	abym	po	noclegu	w	Pilznie	zanocował	w	Tuchowie,	przed	Tarnowem,	gdzie	teren	
staje	się	bardziej	górzysty,	a	przez	to	i	droga	trudniejsza.	Wyraziłem	zgodę	na	przepro-
wadzenie	ze	mną	wywiadu	przez	kogoś	z	sędziszowskiej	gazety	lokalnej.	
	 Rankiem,	od	dworca	autobusowego,	 żółtym	szlakiem	wyruszyłem	w	kierunku	
Zawady,	 miejscowości,	 w	 której	 znajduje	 się	 sanktuarium	maryjne,	 tam	 również	 wy-
znaczyłem	spotkanie	z	panią	reporter.	Na	plebanii	otrzymałem	wpis	do	paszportu.	Po	
wyczerpującym,	całodniowym	marszu,	doszedłem	do	Pilzna.
	 Od	tej	chwili	miałem	iść	wytyczonym	już	szlakiem,	za	muszelkami.	Choć	byli	ze	
mną	moi	„święci	przewodnicy”	(Jakub,	Rita,	ojciec	Pio,	Antoni),	poczułem	ulgę,	że	odpo-
wiedzialnością	za	ewentualne	zagubienie	mogę	również	obarczyć	znakujących.	Następ-
ny	nocleg	to	Dom	Pielgrzyma	w	Tuchowie.	W	kościele	świętego	Jakuba	o	osiemnastej	
msza	święta	i	błogosławieństwo	relikwiami	świętego.	Tak	oto	sam	apostoł	zatroszczył	
się,	by	dać	mojemu	wędrowaniu	wspaniałą	oprawę.	
	 Rankiem	msza	święta	w	tuchowskim	Sanktuarium.	Potem	plecak	na	ramiona	i	
wędrówka	w	kierunku	Wojnicza,	 gdzie	ksiądz	proboszcz	obiecał	prysznic	 i	miejsce	w	
ogrodzie	na	rozbicie	namiotu.
	 W	dniu	następnym	podążam	za	 znakami	w	kierunku	Brzeska.	 Zachwycam	się	
pięknem	drogi.	Myślę,	 że	 pod	względem	urozmaicenia	 terenu	 jest	 ona	 o	wiele	 pięk-
niejsza	od	camino	w	Hiszpanii.	Mankament	to	infrastruktura,	ale	i	ten	problem	kiedyś	z	
pewnością	zostanie	rozwiązany.	Gdy	przybędzie	pątników,	na	pewno	znajdą	się	chętni	
gotowi	służyć	im	pomocą.	
	 Powoli	wędrówka	zmierza	ku	końcowi.	W	Brzesku,	w	świątyni,	podziękowałem	
za	trud	pielgrzymowania,	prosząc	jednocześnie,	by	dane	mi	było	jeszcze	doświadczyć	
Drogi	i	móc	wędrować	nowymi,	nieprzetartymi	szlakami.	Otrzymałem	ostatnią	piecząt-
kę,	porozmawiałem	z	kapłanem	o	Hiszpanii,	a	potem	poszedłem	w	stronę	przystanku,	
gdzie	zatrzymują	się	busiki	w	kierunku	Krakowa.
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	 W	 pierwszych	 dniach	 lutego	 dowiedziałem	 się,	 że	 najbliższy,	 jubileuszowy,	
50-ty	Kongres	Eucharystyczny	odbywać	się	będzie	od	10	do	17	czerwca	2012	roku	w	
Dublinie.	Spojrzałem	na	mapę	Europy	i	zauważyłem,	że	rysując	 linię	 łączącą	Wrocław	
z	Dublinem,	jakimś	dziwnym	trafem	w	większości	pokrywa	się	ona	na	całkiem	sporym	
odcinku	z	Jakubowym	szlakiem	na	Via	Regia,	który	przechodzi	wręcz	pod	moimi	okna-
mi	 i	 którym	w	ubiegłym	 roku	wędrowaliśmy	do	Erfurtu.	 I	 tak	narodziła	 się	myśl,	 aby	
powędrować	dalej	na	uroczystość	w	stolicy	Irlandii.	Kto	miał	szczęście	uczestniczyć	w	
1997	roku	w	46-tym	Kongresie	Eucharystycznym	we	Wrocławiu,	ten	wie,	jakim	wielkim	
przeżyciem	dla	całego	miasta	był	wówczas	ów	Kongres.
	 Ponieważ	jednak	do	samej	Irlandii	suchą	stopą	dojść	się	nie	da	-	narazie	jesz-
cze	nie	potrafię	kroczyć	po	wodzie	 jak	 Jezus	 -	więc	na	 samym	niemal	końcu	Starego	
Kontynentu	(najbliższym	Dublinowi)	wsiądziemy	w	samolot	i	ostatni	odcinek	po	prostu	
przelecimy.	Ponieważ	najtańsze	 linie	 lotnicze	 startują	 i	 lądują	w	Brukseli	na	 lotnisku	
Charleroi,	zatem	miastem,	do	którego	należy	dojść	pieszo,	będzie	właśnie	Bruksela.
	 Jako	punkt	wyjścia	zaplanowaliśmy	Erfurt	w	niemieckiej	Turyngii,	ponieważ	w	
ubiegłym	roku	w	tym	właśnie	mieście	przebywał	z	wizytą	papież	Benedykt	XVI	i	kilka	
osób	pieszo	z	Wrocławia	 tam	właśnie	pielgrzymowało.	Z	Erfurtu	do	Brukseli	 jest	nie-
spełna	600	km	i	chcemy	przebyć	tę	drogę	w	23	dni,	wyruszając	pieszo	z	Erfurtu	20	maja	
i	dochodząc	do	Brukseli	11	czerwca,	a	rankiem	następnego	dnia	wylecimy	samolotem	
do	Dublina.	
	 Kilka	osób	zamierza	dotrzeć	do	samego	Dublina,	kilka	natomiast	będzie	piel-
grzymować	jedynie	do	Brukseli	lub	bliżej.	Kto	chciałby	dołączyć	do	naszej	grupy	i	pójść	
razem	z	nami,	niech	poczyta	o	tej	wyprawie	na	stronie	www.wrocamino.pl	w	bocznej	
zakładce	pt.	Erfurt	-	Dublin.
	 Starając	się	zminimalizować	koszty	całej	tej	wyprawy,	ułożyliśmy	następujący	
plan:
	 –	z	Wrocławia	wyjeżdżamy	19	maja	(sobota)	pociągiem	o	godz.	7.09	w	kierunku	
Görlitz	i	z	przesiadkami	docieramy	kolejnymi	pociągami	do	Erfurtu	w	godzinach	popołu-
dniowych.	Przy	zakupie	zbiorowego	biletu	kolejowego	koszt	na	osobę	wyniósłby	około	 
100	zł;
	 –	 po	 noclegu	w	 Erfurcie	 uczestniczymy	w	 niedzielę	 rankiem	we	mszy	 św.	 w	
Katedrze	 i	 zaraz	po	niej	wyruszamy	na	 trasę.	Mamy	nadzieję,	 że	noclegi	w	Herberge	
(albergue)	będą	w	tej	samej	cenie	jak	to	było	w	ubiegłym	roku	w	drodze	do	Erfurtu,	czyli	
po	5	euro	za	nocleg	(lub	donativo);	

	 –	po	23	dniach	pieszego	wędrowania	oznakowanym	szlakiem	Via	Regia	docie-
ramy	do	Brukseli,	zwiedzamy	miasto	i	Parlament	Europejski,	składając	wizytę	naszym	
parlamentarzystom;	
	 –	po	noclegu	w	Brukseli	wsiadamy	w	samolot	i	w	dniu	12	czerwca		odlatujemy	
do	Dublina	(mój	bilet	na	ten	lot	kosztował	174	zł).	A	ci,	którzy	wracają	do	domu,	mogą	z	
Brukseli	z	tego	samego	lotniska	odlecieć	następnego	dnia	za	146	zł	do	Wrocławia	albo	
wrócić	pociągiem	(wtedy	cena	biletu	pewnie	przekroczy	200	zł);
	 –	 od	 12	 do	 17	 czerwca	 uczestniczymy	 w	 50-tym	 jubileuszowym	 Kongresie	
Eucharystycznym	w	Dublinie	 i	w	dniu	19	 czerwca	wracamy	 samolotem	z	Dublina	do	
Wrocławia	(ale	tu	już	cena	wynosi	ok.	440	zł).
	 Do	naszej	 grupy	można	dołączyć,	 aby	po	prostu	pielgrzymować	 szlakiem	Via	
Regia,	niekoniecznie	udając	się	później	do	Dublina.	Można	przejść	„obowiązkowe”	100	
km	(potrzebne	do	„zaliczenia”	pielgrzymki)	albo	dowolny	dłuższy	odcinek,	np.	do	samej	
Brukseli,	czyli	ok.	600	km.
	 Zapraszam	do	wspólnego	pielgrzymowania.	

DO IRLANDII? 
CHOĆBY NA PIECHOTĘ!
19 maja - 17 czerwca 2011 r.
Paweł Peter

foto: wrocamino.pl
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	 „Oślice-Janiszów”	powstały	w	2008	roku	wraz	ze	sprowadzeniem	z	dalekiej	Irlan-
dii	dwóch	pierwszych	oślic,	Fiony	i	Dużej	Myszy.	Nazwa	osady	nie	jest	wyszukana,	nadali	
ją	mieszkańcy	Janiszowa	zaraz	po	naszym	przybyciu	i	tak	już	zostało.	Niewyszukane	są	
również	nasze	korzenie.	Przede	wszystkim	jesteśmy	pielgrzymami,	chociaż	tubylczego	
autoramentu.	W	bólach	rodził	się	nasz	jasnogórski	szlak.	Jako	młodzi	ludzie	chodziliśmy	
na	piesze	pielgrzymki	do	Częstochowy	z	lubelską	„czwórką”,	a	jeszcze	wcześniej,	zanim	
na	dobre	uformowała	się	„czwórka”,	chodziliśmy	z	„dwójką”,	którą	potem	ostatecznie	
wchłonęła	grupa	nr	4.	Na	Światowy	Dzień	Młodzieży	w	Częstochowie	w	roku	1991,	o	
ile	pamiętam,	szliśmy	jeszcze	jako	„dwójka”.	Blisko	dwie	dekady	zwykłego,	polskiego	
pielgrzymowania.	Niby	nic	ponad	przeciętne	doświadczenie	naszego	pokolenia.	Po	pro-
stu	garstka	młodych	ludzi,	uczniów	i	studentów,	z	głowami	pełnymi	marzeń	i	sercami	
wypełnionymi	nieokreślonymi	tęsknotami.	Byłem	jednym	z	takich	młodych	ludzi.	
	 Być	 może	 wyróżniały	 mnie	 siermiężne	 zainteresowania	 hodowlano-zootech-
niczne,	 które	 na	 tle	 moich	 rówieśników	 o	 większych	 ambicjach	 mogły	 niektórych	
zniesmaczyć,	ale	poza	tym	wszystko	pozostałe	to	klasyka	gatunku.	Na	trasie	lubelskiej	
pielgrzymki	na	Jasną	Górę	poznałem	grupkę	osób,	którzy	stali	się	potem	moimi	przy-
jaciółmi.	 „Czwórka”	ściągała	oryginałów	 i	niespokojne	duchy	z	całej	Polski.	Z	czasem	
apetyty	nam	rosły.	Być	może	pod	wpływem	nauczania	Papieża,	a	może	po	prostu	pod	
wpływem	 Ducha	 Świętego	 zaczęliśmy	 marzyć	 o	 pielgrzymowaniu	 do	 Ziemi	 Świętej.	
Wszystko	właściwie	zaczęło	się	od	marzeń.	Od	westchnień	do	Jerusalem	garstki	mło-
dych	 ludzi.	 Różne	były	 potem	 losy	moich	przyjaciół,	 dwadzieścia	 lat	 to	 szmat	 czasu.	
Jednak	pragnienie	poznania	 Jerozolimy	zdeterminowało	nasze	 losy.	 Trzecim	elemen-
tem	były	wspomniane	 już	moje	zainteresowania	hodowlane.	Osioł	 stanowił	dla	mnie	
osobiście	zagadkę	już	od	najwcześniejszego	dzieciństwa.	Wiele	moich	doświadczeń,	od	
ulubionych	zabawek	po	dziecinne	traumy,	w	jakiś	przedziwny	sposób	związane	były	z	
postacią	osła.	Dojrzewanie	do	idei	pielgrzymowania	z	osłami	było	procesem	powolnym,	
ale	w	jakiś	sposób	z	góry	przesądzonym.	Nie	było	natomiast	jasne,	jaką	nadać	mu	formę.	
Dopiero	dłuższy,	kilkumiesięczny	pobyt	w	Egipcie	 i	powrót	z	Ziemi	Świętej	przyniósł	
jakieś	pomysły.	Zetknąłem	się	tam	po	raz	pierwszy	z	ideą	karawanseraju.	
	 Na	wschodzie	 karawanseraje	były	budowlami	użyteczności	publicznej.	 Każdy	
wielki	sułtan	czy	nawet	bardziej	wspaniałomyślny	szejk	fundował	własnym	sumptem	
karawanseraj	po	to,	aby	utrudzeni	podróżni	wysławiali	przed	Allachem	jego	hojność,	do-
broć,	mądrość,	a	także	artystyczny	smak.	Karawanseraje	powstawały	w	różnych	epokach	
i	różnych	stylach	architektonicznych;	niezmienne	pozostawało	tylko	ich	przeznaczenie	i	
idea.	Niezliczone,	niemożliwe	do	ogarnięcia	szlaki	handlowe	wymagały	infrastruktury	–	
sieci	miejsc	bezpiecznego	odpoczynku	oddalonych	od	siebie	na	odległość	jednego	dnia	
marszu.	W	realiach	Orientu	dystans	ten	wyznaczały	fizyczne	możliwości	dromaderów	i	

MIĘDZY KARAWANSE-
RAJEM A ALBERGUE
Jarek i Maria Sekuła

baktrianów,	które	objuczone	towarami,	nie	były	w	stanie	pokonać	w	ciągu	doby	więcej	
niż	28	km.	Powolne	z	natury	tempo	karawan	dostosowane	było	do	ludzkich	możliwości	
marszu	z	uwzględnieniem	takich	okoliczności,	jak	ukształtowanie	terenu,	rodzaj	klimatu	
czy	natężenie	bandytyzmu	na	danym	szlaku.	Ideą	karawanseraju	było	bezpieczne	schro-
nienie.	 To	 tutaj,	 po	 dniu	 pełnym	 trudów	drogi,	 spiekoty,	 a	 często	 niebezpieczeństwa	
napaści,	pragnęli	przed	nocą	dotrzeć	kupcy,	wędrowcy,	podróżni	czy	pielgrzymi.	
	 Karawanseraj	 oferował	 bezpieczeństwo,	 odpoczynek,	 wytchnienie	 dla	 ludzi	 i	
ich	zwierząt.	Karawanseraje	były	także	miejscem	spotkań,	wymiany	myśli	i	poglądów.	
Wiemy,	że	w	karawanserajach	na	Jedwabnym	Szlaku	spotykali	się	chrześcijanie,	mani-
chejczycy	i	buddyści,	tocząc	intelektualne	i	teologiczne	dysputy,	ale	spotykali	się	tam	
także	kupcy,	rzemieślnicy	i	artyści.	Karawanseraj	był	miejscem	spotkania.	Dla	każdego.	
Każdy	mógł	liczyć	na	wodę	i	nocleg	w	bezpiecznym	miejscu.	Istotą	karawanseraju	było	
jeszcze	to,	że	przyjmował	za	swe	mury	również	zwierzęta	towarzyszące	człowiekowi	w	
drodze.	Nie	pozostawały	one	na	zewnątrz	na	łasce	losu,	lecz	miały	wyznaczone	dla	siebie	
miejsca,	przygotowaną	paszę	i	poidła.	Marzyłem	o	stworzeniu	takiego	karawanseraju.	
Jak	miało	się	to	stać,	tego	nie	wiedziałem.	Wędrowałem	za	głosem	swoich	pragnień,	nie	
bardzo	dbając	o	to,	w	jaki	sposób	Bóg	spełni	wszystkie	marzenia,	które	wzbudził	w	moim	
sercu.	Wiedziałem	tyko	jedno:	to	mianowicie,	że	mój	karawanseraj	będzie	leżał	gdzieś	
na	trasie	lubelskiej	pielgrzymki	na	Jasną	Górę.	Wybór	miejsca	zostawiłem	Panu	Bogu	i	
jak	się	po	latach	okazało,	był	właściwy	–	z	Janiszowa	do	mostu	w	Annopolu,	przez	który	
rokrocznie	przechodzi	pielgrzymka	lubelska,	jest	tylko	8	km.	
	 Ale	zanim	pomysł	został	wcielony	w	życie,	okazało	się,	że	jeszcze	wiele	czasu	
musiało	upłynąć.	Parę	lat	pracy	na	budowach	w	Szkocji	i	Irlandii.	Uciułane	pieniądze	na	
Wyspach	pozwoliły	na	zakup	zapuszczonego	gospodarstwa	 i	dwóch	pierwszych	oślic.	
Wiele	zawdzięczam	Irlandii,	może	jeszcze	więcej	 Irlandczykom,	których	spotkałem	po	
drodze.	 Przez	 lata	 emigracji	 gromadziłem	nie	 tyko	 fundusze	 na	 realizację	 przyszłych	
planów,	 ale	 również	wiedzę	 o	 osłach	 i	mułach.	 Praca	w	 dublińskich	 dokach	 nie	 była	
lekka,	ale	dzięki	poznanym	tam	ludziom	uzyskałem	wiedzę	o	osłach,	jaką	dysponowali	
Irlandczycy.	Tam	też	spotkałem	się	z	koncepcją	„fianny”.	Fianna	–	to	irlandzkie	słowo,	
które	pierwotnie	odnosiło	się	do	gaelickiej	mitologii	i	oznaczało	coś	na	kształt	pojęcia	
„drużyna”.	Irlandzki	heros	i	bohater	narodowy	Finn	Mac	Cod	dokonywał	cudów	męstwa	
w	otoczeniu	podobnych	do	siebie	osób.	Grupa	ta	nazywała	się	właśnie	fianna.	Fianna	to	
także	doborowe	oddziały	specjalne	irlandzkich	sił	zbrojnych.	Fianna	to	również	jedna	
z	irlandzkich	partii	politycznych;	generalnie	fianna	to	wielka	rzecz.	Ale	jak	się	okazało,	
fianna	może	być	również	zgraną	grupą	osiołków,	które	nie	tylko	żyją	pod	dachem	jednej	
stajni,	ale	również	wspólnie	pracują.	To	właśnie	wspólna	praca	wyzwala	w	nich	siły,	któ-
re	sprawiają,	że	zdolne	są	pójść	do	Santiago	de	Compostella	i...	wrócić.	Dla	mnie	fianna	
to	system	hodowlany	pozwalający	na	otrzymanie	zwierząt,	które	będą	mogły	wyruszyć	
na	Szlak	wymagający	wielu	trudów.	
	 Po	 powrocie	 do	 Polski	 nastąpił	 okres	 niekończących	 się	 remontów,	 prac	ma-
jących	 na	 celu	 wydźwignięcie	 gospodarstwa	 z	 ruiny	 oraz	 zajęć	 ściśle	 związanych	 z	
hodowlą.	 Z	 czasem	 pomysł	wędrowania	 z	 osłami	 po	wyznaczonych	 szlakach	 stał	 się	
popularny	wśród	moich	przyjaciół.	Dołączyli	do	nich	 ich	znajomi	 i	znajomi	 ich	znajo-
mych.	Nie	zawsze	podzielali	ducha	pielgrzymkowego,	często	zadawalali	się	tylko	samą	
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włóczęgą	z	osłem.	Zupełnie	 inaczej	 rzecz	miała	się	z	Zakonem	Braci	Mniejszych	zwa-
nych	powszechnie	kapucynami.	Łączyły	mnie	z	nimi	bliskie	związki	od	czasów	młodości,	
wspierali	mnie	w	moich	planach	 i	 jeśli	 nawet	nie	wierzyli	w	 sens	 czynionych	przeze	
mnie	poczynań,	to	widząc	moją	determinację,	robili	co	mogli,	abym	się	nie	zniechęcał.	
To	oni	pierwsi	dostrzegli	pątniczy	potencjał	osłów.	Z	długich	rozmów	z	o.	Piotrem	War-
dawym	o	podobieństwach	mojej	koncepcji	systemu	karawanserajowego	mającego	swe	
korzenie	w	tradycji	pielgrzymowania	do	Ziemi	Świętej	z	zachodnim	systemem	albergue	
na	Camino	de	Santiago	wyszło	wiele	dobrego.	Narodziła	się	potrzeba	połączenia	tych	
dwóch	elementów	w	jedną	całość.	Minusem	klasycznej	albergue	jest	brak	infrastruktury	
uwzględniającej	potrzeby	zwierząt.	W	ostatnich	latach	wspólnie	z	o.	Piotrem	i	Fundacją	
Kapucyńską	udało	nam	się	wiele	udoskonalić.	Ubiegłego	lata	przeszliśmy	wielki	chrzest	
bojowy,	organizując	wędrowne	 rekolekcje	z	 towarzyszeniem	osłów.	Umyślnie	zostało	
tu	 pominięte	 słowo	 „pielgrzymka”	 czy	 „pielgrzymowanie”,	 pomimo	 że	 nie	 robiliśmy	
nic	innego	poza	pielgrzymowaniem.	Chodziło	jednak	o	zaakcentowanie	intencji,	z	jaką	
wyruszyliśmy	na	Święty	Krzyż,	niż	o	koncentrowanie	się	na	formie	wędrówki.	Ideą	było	
danie	możliwości	poczucia	się	biblijnym	bohaterem	współczesnemu	człowiekowi.	Osioł,	
zastępując	dobra	i	zdobycze	cywilizacji,	podczas	drogi	w	Góry	Świętokrzyskie	miał	stać	
się	dla	uczestników	rekolekcji	łącznikiem	ze	światem	biblijnym	oraz	uzmysłowić,	że	tak	
naprawdę	nie	ma	różnicy	pomiędzy	naszym	pokoleniem	a	każdym	innym	pokoleniem	
chodzącym	 kiedykolwiek	 po	 tej	 ziemi.	 Również	 tym	 z	 czasów	 biblijnych,	 gdy	 ludzie,	
jak	choćby	Abraham,	wędrowali	prowadzeni	przez	Boga.	Głębiej	i	szerzej	pisała	o	tym	
Marzena	 Nykiel,	 która	 współtworzyła	 wraz	 z	 o.	 Piotrem	merytoryczną	 stronę	 całego	
przedsięwzięcia.	Ludzie	i	zwierzęta	spisali	się	znakomicie.	Sukces,	pomimo	niemałych	
trudów,	uradował	wszystkich.	
	 Było	 jednak	 coś	 jeszcze:	 doświadczenia	 wyniesione	 z	 pielgrzymki	 pozwoliły	
uzmysłowić	sobie,	do	jakiego	stopnia	potrzebne	jest	albergue	z	prawdziwego	zdarzenia.	
Dotychczas	nie	byliśmy	przygotowani	na	większą	liczbę	pielgrzymów	–	oddawaliśmy	po	
prostu	własny	dom	do	dyspozycji	gości,	a	sami	szliśmy	do	mieszkania	żony.	Niedogod-
ności	z	 tym	związane	sprowadzały	się	wprawdzie	 tylko	do	komplikacji	przy	obsłudze	
osłów,	ale	rozumieliśmy,	że	 jako	prawdziwi	hostalleros	powinniśmy	być	stale	do	dys-
pozycji	pątników.	Zapadła	więc	decyzja	o	rozbudowie	domu.	Jedna	połowa	miała	być	
przeznaczona	dla	nas,	druga	pozostawać	do	dyspozycji	pielgrzymów.	Przystąpiliśmy	do	
pracy.	Jednak	formalności	urzędowe	pochłonęły	zbyt	dużo	czasu	i	do	nastania	mrozów	
zdołaliśmy	jedynie	wylać	i	wyciągnąć	w	górę	fundamenty	przyszłego	albergue.	Właści-
wa	budowa	ruszy	z	bożą	pomocą	dopiero	na	wiosnę.	W	fundament	wmurowany	został	
kamień	z	góry	Syjon	w	Jerozolimie,	który	przed	laty	przywiozłem	z	Ziemi	Świętej	w	tym	
właśnie	celu.
	 Jeżeli	chodzi	o	Camino,	to	była	o	nim	mowa	od	samego	początku.	Z	o.	Piotrem	
Wardawym	 zawarliśmy	 nawet	 coś	 na	 kształt	 niezobowiązującej	 umowy,	 że	 za	 10	 lat,	
może	wcześniej,	może	później,	musimy	tam	pójść.	On	ze	swoją	Piką,	ja	ze	swoją	Fioną.	
Snuliśmy	takie	plany	w	wolniejszych	chwilach,	ale	kończyły	się	one	nieodmiennie	mil-
czeniem,	podczas	którego	każdy	po	swojemu	mocował	się	z	wizją	przeszkód	stojących	
temu	pragnieniu	na	przeszkodzie.	Camino	było	daleko…	Piotrek	pracował	nad	własnym	
kapucyńskim	karawanserajem,	dopiero	zdobył	swoje	pierwsze	dwa	osły,	ja	zaś	miałem	

budowę	na	karku…	Santiago	wydawało	się	odleglejsze	od	Jerozolimy.	Aż	pewnego	je-
siennego	i	paskudnego	dnia,	załatwiając	coś	w	Annopolu,	zobaczyłem	na	słupie	żółtą	
muszlę	na	niebieskim	tle,	świeżo	wymalowaną	farbą.	Serce	zabiło	mi	mocniej.	Pognałem	
do	urzędu	gminy	po	wyjaśnienia,	ale	jak	zawsze	nikt	o	niczym	nie	miał	pojęcia.	Wiedzia-
łem	wprawdzie,	że	w	Sandomierzu	już	istnieje	świeżo	wytyczony	Szlak	św.	Jakuba,	lecz	
nigdy	nie	sądziłem,	że	zobaczę	muszlę	w	Annopolu.	Zawiedziony	brakiem	informacji	w	
„Santa	Ana”	wracałem	busem	do	Janiszowa.	Bezmyślnie	gapiąc	się	na	szybę	i	drogę	za	
oknem,	roztrząsałem	całą	sprawę.	Gdy	bus	zjeżdżał	z	Opoki	w	dół	do	rzeki	Sanny,	przed	
mymi	oczyma	mignęła	znów	żółta	muszla.	„Nie	–	pomyślałem	–	mam	już	omamy!	Źle	
ze	mną…”	Po	chwili	zobaczyłem	ją	znowu	na	oczyszczonym	z	kory	pniu	przydrożnego	
drzewa.	Tym	razem	poczułem	już,	że	to	chyba	stan	przedzawałowy…	Szlak	św.	Jakuba	na	
Opoce?!	No	to	czemu	nie	w	Janiszowie?!	Potem	wszystko	potoczyło	się	już	szybko.	Parę	
dni	później	siedział	już	u	nas	w	domu	Marek	Łygas	ze	Stowarzyszenia	Przyjaciół	Dróg	św.	
Jakuba	w	Polsce,	autor	malowanych	w	Annopolu	i	Opoce	żółtych	muszli.	Powiedziałem	
mu,	jak	bardzo	poruszyła	mnie	jego	działalność	i	że	chyba	nie	jest	dziełem	przypadku,	iż	
nie	mogliśmy	pójść	na	Camino,	bo	to	Camino	miało	przyjść	do	nas.	



PIELGRZYMEK nr 1/2012 (10) strona 16

	 Kontynuując	rozpoczęty	w	poprzednim	numerze	cykl	o	wykorzystaniu	technolo-
gii	GPS	w	wędrówkach	pieszych,	w	tym	na	Drodze	św.	Jakuba,	zastanówmy	się,	co	będzie	
nam	jeszcze	potrzebne	poza	telefonem	(smartfonem)	do	korzystania	z	zalet	nawigacji	
satelitarnej.	
	 Istnieją	 programy	 do	 nawigacji,	mapy	 cyfrowe	 oraz	 ślady	 i	 zestawy	 POI	 (cie-
kawych	punktów)	oraz	dwa	programy	do	przygotowywania	tras	we	własnym	zakresie.	
Zaczniemy	od	instalacji	programu	do	nawigacji.	Wybraliśmy	popularny	program	Trek-
Buddy,	którego	polską	wersję	z	instrukcją	instalacji	i	użytkowania	można	zakupić	w	wy-
dawnictwie	„Compass”.	Przed	zakupem	koniecznie	należy	sprawdzić,	czy	nasz	telefon	
będzie	mógł	 współpracować	 z	 tym	 programem.	Wykaz	 telefonów	można	 znaleźć	 na	
stronie	wydawnictwa.	Po	 zainstalowaniu	programu	w	 telefonie	musimy	 jeszcze	 tylko	
„wgrać”	mapy	interesujących	nas	obszarów.		Tu	mamy	do	wyboru	dwie	możliwości.	Mo-
żemy	skorzystać	z	gotowych,	typowych	map	turystycznych	(z	oznakowanymi	szlakami),	
które	są	przygotowane	do	współpracy	z	programem	TrekBuddy.	Niestety	nie	znajdziemy	
na	nich	szlaków	św.	Jakuba,	ale		mimo	tych	ograniczeń	pozwalają	na	zachowanie	orien-
tacji	w	terenie.
	 Mapy	można	również	tworzyć	we	własnym	zakresie	przy	pomocy	dostępnych	
w	Internecie	programów	i	map.	Jest	to	zajęcie	czasochłonne,	ale	satysfakcja	z	przygo-
towanych	w	ten	sposób	map	jest	najlepszą	nagrodą.	Tak	przygotowane	gotowe	mapy	z	
naniesionymi	Drogami	św.	 Jakuba	 i	 innymi	pożytecznymi	 informacjami	będą	wkrótce	
dostępne	na	naszej	stronie.	Takimi	mapami	posługiwali	się	nasi	koledzy	w	czasie	swoich	
pielgrzymek	z	Wrocławia	do	Santiago	de	Compostela	i	Rzymu.	Jak	opowiadali,	wystar-
czyło	się	 trzymać	„cienkiej	niebieskiej	 linii”	na	ekranie	 telefonu,	aby	bez	problemów	
dotrzeć	do	celu.	
	 Obok	zrzuty	ekranów	programu	TrekBuddy	z	mapami,	które	były	wykorzystywa-
ne	w	czasie	mojego	pielgrzymowania	Małopolską	Drogą	św.	Jakuba	z	Sandomierza	do	
Krakowa.
	 Przed	rozpoczęciem	instalacji	programu	TrekBuddy	(a	jeszcze	lepiej	przed	zaku-
pem	samego	telefonu)	konieczne	jest	sprawdzenie,	czy	nasz	aparat	spełnia	odpowiednie	
wymagania.	Musi	mieć	zainstalowane	oprogramowanie	systemowe	JAVA	MIDP	2.0	CLDC	
1.1	albo	system	Android	1.6	lub	wyższy.	Przy	wyborze	wersji	programu	należy	zwracać	
uwagę	na	wielkość	ekranu;	aplikacja	musi	być	bowiem	dostosowana	do	wielkości	ekranu	
naszego	telefonu.	Przyjmujemy,	że	będzie	miał	wbudowany	odbiornik	GPS	(oddzielny	
odbiornik	 jest	 rozwiązaniem	 kłopotliwym	 w	 praktyce).	 Instalacja	 najczęściej	 polega	
na	 podłączeniu	 telefonu	 do	 komputera	 i	 skopiowaniu	 na	 kartę	 pamięci	 niezbędnych	
folderów	i	plików.	Następnie	można	przystąpić	do	instalacji	programu,	którą	najlepiej	
przeprowadzić	zgodnie	z	dołączoną	instrukcją.

BUEN CAMINO Z GPS
Zbigniew Ilków
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	 W	przypadku	telefonów	z	systemem	Android	można	skorzystać	ze	sklepu	Google	
(dawniej	Android	Market).	Program	zostanie	automatycznie	zainstalowany	w	telefonie	
i	po	wgraniu	map	można	już	korzystać	z	zalet	nawigacji.	Niestety	dostępna	jest	tylko	
wersja	angielska	programu,	ale	jest	to	najnowsze	wydanie,	 i	co	ważniejsze,	darmowe.	
Po	zakończeniu	instalacji	konieczne	będzie	ustawienie	parametrów	programu	i	wgranie	
map,	ale	o	tym	już	w	następnej	części	naszego	cyklu.
	 Dla	 osób	 zainteresowanych	 tym	 tematem	 polecamy	 kilka	 ciekawych	 linków	
ilustrujących	omawiane	zagadnienia:
	 –	www.gpsmaniak.com	–	jak	sama	nazwa	wskazuje,	encyklopedia	wiedzy	nawi-
gacji	GPS;
	 –	www.compass.krakow.pl/mapy-gps-trek-buddy	 –	 portal	Wydawnictwa	Com-
pass,	gdzie	można	zakupić	program	TrekBuddy	w	wersji	polskiej	oraz	mapy	turystyczne	
do	tego	programu;
	 –	www.wikiloc.com	–	portal	 społecznościowy.	 Tu	można	 znaleźć	 różne	 szlaki,	
w	tym	Drogi	św.	Jakuba	na	całym	świecie.	Korzystanie	ze	wszystkich	zasobów	portalu	
wymaga	rejestracji;
	 –	www.polskiedrogi.kompant.pl	–	z	 tej	 strony	będzie	można	pobierać	mapy	z	
Drogami	 św.	 Jakuba	 oraz	 inne	 przydatne	w	nawigacji	 informacje.	 Na	 tę	 stronę	 łatwo	
wejdziemy	także	z	portalu	www.camino.net.pl,	gdzie	kliknąć	musimy	zakładkę	Mapy/
GPS	–	znajdziemy	tam	również	inne	strony	zawierające	zdigitalizowane	szlaki	jakubowe	
w	Polsce;
	 –	www.kompant.pl/mapa/index.php	 -	projekt	 interaktywnej	 strony	 z	Drogami	
św.	Jakuba	w	Polsce;
	 –	www.trekbuddy.net/	–	strona	domowa	programu	TrekBuddy	w	języku	angiel-
skim	 (najnowsze	 wersje	 programu	 do	 pobrania	 z	 darmo);	 odnajdziemy	 tam	 również	
forum	dyskusyjne	w	języku	polskim;
	 –	www.mobac.sourceforge.net	–domowa	strona	programu	do	tworzenia	map	w	
formacie	TrekBuddy.	Można	sporządzać	mapy	i	atlasy	w	różnych	skalach;
	 –	 www.routeconverter.de	 –	 program	 RouteConverter	 do	 tworzenia	 na	 mapie	
własnych	szlaków	(śladów	GPS)	oraz	zestawów	POI	(interesujących	punktów).
Programy	 MOBAC	 (Mobile	 Atlas	 Creator)	 i	 RouteConverter	 wymagają	 zainstalowania	
na	komputerze	oprogramowania	JAVA		do	pobrania	ze	strony	http://www.java.com/pl/
download.	
	 Zainteresowani	mogą	się	kontaktować	bezpośrednio	z	autorem	artykułu,	pisząc	
na	adres	zilkow@kompant.pl.

foto: Paweł Peter
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	 Wędrując	 szlakiem	 Via	 Regia	 poprzez	 Zagłębie	 Dąbrowskie,	 po	minięciu	 So-
snowca,	 Będzina	 oraz	 urokliwej	 Góry	 św.	 Doroty,	 docieramy	 do	 Sączowa,	 niewielkiej	
miejscowości	położonej	na	Wyżynie	Śląskiej	na	zboczu	jednego	z	najwyższych	wzgórz	
w	 okolicy,	 zwanego	 Łubianki	 (397	m.	 n.p.m).	We	wsi	 znajduje	 się	 zabytkowy,	 piękny	
kościół	pod	wezwaniem	świętego	Jakuba	Apostoła.	Obecnie	istniejąca	budowla	została	
konsekrowana	w	1872	roku,	jednak	Apostoł	patronował	jej	już	od	XIII	wieku.	Z	aktu	erek-
cyjnego	wynika,	że	drewniany	kościół	w	Sączowie	wzniósł	komes	Andrzej,	zaś	w	roku	
1224	poświęcił	 go	 Jakub	 Iwo	Odrowąż,	 biskup	 krakowski.	 Niestety	 świątynia	 została	
zniszczona	przez	pożar	w	1450	roku.	Wzniesiono	wówczas	z	białego	kamienia	w	stylu	
gotyckim	kolejny	kościół,	który	w	połowie	XIX	stulecia	popadł	w	ruinę	i	został	zamknię-
ty.	Mury	budowli	rozebrano,	a	na	tym	samym	miejscu	wzniesiono	z	otynkowanej	cegły	
kolejną	świątynię		na	planie	krzyża	łacińskiego	(prace	trwały	od	1850	do	1872	roku).	Jej	
styl	architektoniczny	określić	można	jako	eklektyczny	–	z	elementami	neoromańskimi,	
neogotyckimi	i	neobarokowymi.	Posiada	zróżnicowaną	bryłę	złożoną	z	nawy,	transeptu,	
prezbiterium	 i	 zakrystii.	Od	strony	zachodniej	wznosi	 się	wieża	z	dzwonami;	niegdyś	
znajdował	się	na	niej	także	zegar.
	 Wnętrze	kościoła	jest	bardzo	bogato	zdobione	i	zachwyca	wspaniałymi	polichro-
miami,	obrazami,	rzeźbami,	złoceniami	i	dekoracjami	poddanymi	przed	dziesięciu	laty	
zabiegom	konserwatorskim.	 Szczególną	 uwagę	przyciąga	 późnorenesansowy,	 główny	
ołtarz,	który	został	sprowadzony	z	Radomska	wXVII	wieku;	powstał	 jednak	wcześniej,	
bo	w	1595	roku.	Co	ciekawe,	centralne	miejsce	zajmuje	w	nim	nie	patron	kościoła,	lecz	
obraz	z	1671	r.	przedstawiający	Matkę	Boską	Łaskawą	trzymającą	na	lewej	ręce	Dzie-
ciątko.	Zamiany	dokonano	na	początku	XVIII	wieku	w	wyniku	wzrostu	kultu	maryjnego:	
wizerunek	świętego	Jakuba	został	wówczas	umieszczony	na	zasuwie,	a	po	rekonstruk-
cji	kościoła	zastąpiony	nowym.	O	obecnie	istniejącym	obrazie	wiadomo	tylko	tyle,	że	
namalował	go	artysta	(bądź	artyści)	ze	szkoły	Jana	Matejki.	Stylistyka	dzieła	przejawia	
jednak	cechy	polskiego	akademizmu.	Jest	to	portretowe	ujęcie	świętego,	które	ukazu-
je	 z	profilu	 całą	postać	 apostoła	 stojącego	boso	na	 tle	egzotycznego,	palestyńskiego	
krajobrazu	z	rzeką	Jordan	w	tle	i	palmami	rosnącymi	na	jej	brzegu.	Święty	Jakub	w	obu	
dłoniach	 trzyma	Biblię,	którą	czyta	w	skupieniu,	 co	 jest	zresztą	często	występującym	
motywem	ikonograficznym	na	wizerunkach	Apostoła.	O	prawe	ramię	ma	opartą	 laskę	
pielgrzyma.	Ubrany	jest	w	wierzchnią	brunatną	szatę	wędrowca	chroniącą	przed	kurzem	
przemierzanych	dróg	i	spodnią	białą,	długą	tunikę.	
	 Jednak	w	sączowskim	kościele	z	postacią	świętego	Jakuba	wiąże	się	nie	tylko	
jego	 wizerunek	 umieszczony	 w	 głównym	 ołtarzu.	 Znajdują	 się	 tam	 również	 relikwie	
przechowywane	w	tajemnej	skrytce	od	XVIII	wieku.	Przez	długie	lata	nie	pamiętano	o	
nich,	pomimo	że	o	istnieniu	sakraliów	wspomniał	ksiądz	Jan	Wiśniewski	w	swojej	książ-
ce	 „Historyczny	 opis	 kościołów	 i	 zabytków	 w	 dekanatach:	 będzińskim,	 dąbrowskim,	
sączowskim,	zawierckim	i	żareckim	oraz	parafji	Olsztyn”	wydanej	w	1936	roku.	Sytuacja	
uległa	zmianie	dopiero	wtedy,	gdy	tym	zagadnieniem	zainteresował	się	Dariusz	Jurek	z	
Forum	dla	Zagłębia	Dąbrowskiego,	przy	okazji	prac	nad	wytyczeniem	zagłębiowskiego	
odcinka	Drogi	św.	Jakuba	„Via	Regia”.	Po	przeczytaniu	wspomnianej	książki	zdał	sobie	
sprawę,	iż	relikwie	z	pewnością	znajdują	się	w	tym	kościele,	jednak	poprzedni	proboszcz	
nie	udzielił	mu	pomocy	w	poszukiwaniach.	Dopiero	kolejny,	ksiądz	Marek	Sendal,	wydo-

ŚWIĘTY JAKUB
Z SĄCZOWA
Janusz Opyrchał-Bojarski
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był	zapomniany	relikwiarz	ze	skrytki.	Przy	okazji	natrafiono	także	na	spisany	po	łacinie	
certyfikat	uwierzytelniony	pieczęcią	biskupa	 Jerozolimy,	który	głosił,	 że	 „wszystkim	 i	
poszczególnym,	którzy	zobaczą	to	nasze	pismo,	potwierdzamy	i	zaświadczamy,	że	dla	
większej	chwały	Wszechmogącego	Boga	 i	czci	 jego	Świętych,	z	uwzględnieniem	upo-
ważnienia	w	sposób	szczególny	udzielonego	Nam	przez	Najświętszego	Pana	Naszego	
Papieża	Benedykta	XIV,	rozpoznaliśmy	relikwie	z	kości	świętego	Jakuba	Starszego,	Apo-
stoła,	wyjęte	z	autentycznych	miejsc	i	umieszczone	w	srebrnej,	owalnej	tece,	chronionej	
z	obu	stron	osłoną	z	kryształu	(...)	Dano	w	Rzymie,	w	naszej	siedzibie,	19	czerwca	1779	
roku”.
	 Dzięki	 odszukaniu	 relikwii	 świętego	 Jakuba	 Sączów	 stał	 się	 najważniejszym	
miejscem	sakralnym	i	pielgrzymkowym	na	odcinku	Via	Regia	wiodącym	przez	Zagłębie	
Dąbrowskie.	Dnia	28.	każdego	miesiąca	odbywają	się	tu	nabożeństwa	ku	czci	Apostoła.	
Dzięki	inicjatywie	Dariusza	Jurka	oraz	księdza	Marka	Sendala	przed	kościołem	wmuro-
wano	w	2011	roku	jakubową	muszlę,	a	także	ustawiono	tablicę	informującą	o	przebiegu	
szlaku	prowadzącego	przez	pobliskie	tereny.	Planuje	się	także	wydanie	folderów	infor-
macyjnych.	Już	w	chwili	obecnej	we	wsi	znajduje	się	kilka	miejsc,	w	których	pielgrzymi	
mogą	zanocować,	a	wkrótce	będzie	ich	z	pewnością	jeszcze	więcej.	W	ostatnim	czasie	na	
prośbę	Dariusza	Jurka	biskup	diecezji	sosnowieckiej	ustanowił	kapelana	opiekującego	
się	tą	częścią	Via	Regia	i	jest	nim	właśnie	ksiądz	Marek.
 


