w numerze:

POLSKIE CAMINO

Muzyczna droga, która odmienia

DO SANTIAGO: 3242km
relacja z Kotuszowa

Canta Compaña
Galicyjskie klimaty we Wrocławiu

MIEDZIANA DROGA

otwarcie szlaku

SZLAK ŚLĘŻAŃSKI
kolejna ‘dojściówka’ do Via Regia

KONKURS:

25 WRZEŚNIA 2009 “DROGI, KTÓRE PORUSZAJĄ”

3 książki w prezencie
od Wydawnictwa WAM

zaproszenie na
Dolny Śląsk

książkę Michaela Rosenbergera
recenzuje Marta Białokryty

Od redakcji:

Z pewną dozą niepewności wysyłaliśmy przed
miesiącem pierwszy, próbny numer biuletynu polskich Dróg św. Jakuba.
Jak zostanie przyjęty? Czy
uda mu się dostarczyć
rzetelnych informacji o
Camino nad Odrą i Wisłą?
Czy dotrze do tych, którzy
są lub mogą być nim zainteresowani?...
Przyjęcie "Pielgrzymka"
przeszło nasze najśmielsze oczekiwania! Liczne
maile i telefony z podziękowaniami, sygnały gotowości
dostarczenia
materiałów do kolejnych
numerów,
cytowanie
"Pielgrzymka" w różnych
miejscach... - wszystko to
pokazuje, że taki informator jest potrzebny. Za
wszelkie formy poparcia
serdecznie dziękujemy.
Podobnie jak za słowa
rzetelnej krytyki - dzięki
nim wiemy, jak powinniśmy kształtować "Pielgrzymka", by osiągnął
swój zamierzony cel. Dziś
już z nieco mniejszym
drżeniem serca oddajemy
do Waszych (naszych!)
rąk kolejną edycję i zastanawiamy się, czy comiesięczny (?) biuletyn to
jedyna rzecz, której oczekuje polskie środowisko
osób zaangażowanych w
tworzenie i utrzymanie
Drogi św. Jakuba w naszym kraju. Być może istnieje potrzeba stworzenia
swoistego forum, w którym wymiana informacji,
doświadczeń, pokazanie
dobrych
rzeczy
spod
znaku muszli miałaby
charakter nie tylko wirtualny? Być może nadszedł czas, by również
wspólnie, w skali całej
Polski,
podejmować
pewne decyzje, których

realizacja służyłaby pątnikom wyruszającym na Camino w naszym kraju?
Z tego względu chcielibyśmy już teraz zaprosić
wszystkie
osoby,
które
chciałaby
współtworzyć
takie forum, na spotkanie i
omówienie w szerszym gronie pomysłów, jak należałoby
te
działania
ukierunkować. Jako miejsce
takiego spotkania - głównie
ze względów komunikacyjnych
proponujemy
Wrocław. A jako termin piątkowy wieczór 25 września br. Tego dnia spotyka się
po raz kolejny nieformalny
"wrocławski klub Camino" mamy nadzieję, że tym
razem w znacznie większym
i nie tylko dolnośląskim gronie.
Zdajemy sobie sprawę, że w
ciągu jednego wieczoru nie
wyczerpiemy wszystkich tematów, dlatego rozmowy i
wymiana pomysłów będzie
kontynuowana w drodze. W
sobotę i niedzielę, 26 i 27
września,
będzie
miał
miejsce kolejny "weekend
na Via Regia" (z Legnicy do
Lwówka Śl.). Do Legnicy dotrzemy z Wrocławia pociągiem w sobotni poranek.

Przypuszczalnie w spotkaniach tych nie będą mogły
uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby - oczywiście w tym przypadku
możliwe jest także mailowe
lub telefoniczne przekazanie
pomysłów i sugestii. Jesteśmy bardzo ciekawi Waszych (naszych!) opinii na
temat dalszych możliwych
form współpracy wokół
Drogi św. Jakuba w Polsce.
Zapraszamy - do Wrocławia!

w numerze znajdziecie:

3 Z Porąbki Uszewskiej do Brzeska

- relacja z otwarcia szlaku

4 Muzyczna droga, która odmienia -

wywiad z Adamem F. Banaszakiem

6 Poznajmy się - Monika i Paweł
Buczkowscy

9 Do Santiago 3242km - wieści z

Sandomierza

11 Drogi, które poruszają- recenzja
książki Michaela Rosenbergera

14 Ślężańskie Camino - relacja z
otwarcia szlaku

17 Camino po raz drugi - Ania Kowalczyk na Via de la Plata

24 Canta Compana - koncert hiszpańskiego chóru we Wrocławiu

27 Za wszystko trzeba dziękować -

Emilia i Szymon Sokolik

30 Miedziana droga - nowy szlak w
powiecie lubińskim

31 Zaproszenie na Via Regia - juz
tylko 3 weekendy do Zgorzelca

32 Z Sandomierza kilka słów Kasia Bednarz zaprasza.

“Pielgrzymka” można ściągnąc z
serwisów:
www.camino.net.pl
www.mypielgrzymi.com
www.jakub-malopolska.itl.pl
Informator można także otrzymywać bezpośrednio na adres mailowy. Wystarczy zarejestrować się
na stronie http://www.jakub-malopolska.itl.pl/news.html

Teksty prosimy nadsyłać na jeden z
adresów:
Emil: camino@janice.org.pl
Kuba: kubapigora@gmail.com
Paweł: pplezia@wp.pl

Czekamy na materiały i opinie na
temat ‘Pielgrzymka’.
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Z Porąbki Uszewskiej do Brzeska

Długo oczekiwany dzień - 25
lipca 2009 r., to pamiętna data odpust w parafii pw. św. Jakuba
w Brzesku i Pierwsza Piesza
Pielgrzymka szlakiem św. Jakuba Apostoła.
Pielgrzymkę rozpoczęliśmy o
godz. 6.45. Każdy z uczestników
otrzymał od księdza proboszcza
Józefa Drabika symboliczny
znak szlaku Via Regia Drogi św.
Jakuba wraz z
błogosławieństwem.
W autokarze na
trasie do Porąbki
Uszewskiej jeden z
przewodników
grupy, przedstawił
historię powstawania
szlaków
biegnących przez
Małopolskę i Podkarpacie z Korczowej do Krakowa.
Grupa 30-sto osobowa przy Grocie
Matki Boskiej z Lourdes
modlitwą
rozpoczęła pielgrzymi szlak. Warunki były trudne,
gdyż mocno padał
deszcz. Trasę z
Porąbki
Uszewskiej przez Bocheniec
i Okocim
pokonaliśmy
w
ciągu trzech godzin, prowadzeni
przez przewodników, którzy wcześniej angażowali się
w wytyczenie tego
szlaku.
Na
dziedzińcu
brzeskiej fary na
pielgrzymów oczekiwał ks. proboszcz, dając do

ucałowania krzyż.
O godz. 11 rozpoczęła się
suma odpustowa, na której kazanie głosił ksiądz doktor
Krzysztof Bułat, ojciec duchowny w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie,
zarazem pielgrzym, który w tym
roku szedł pieszo do grobu św.
Jakuba w Santiago de Compostela w Hiszpanii.

Po Mszy św. ugoszczeni ciastem ufundowanym przez PSS
Brzesko wróciliśmy wzmocnieni
duchowo i fizycznie do domów.
Zapraszamy na „przetarty” już
szlak, niezależnie od pogody.
To tylko 11 km - warto!
Barbara Folmer

3

M u z yc z n a d r o g a ,
k t óra o d m ien i a

Rozmowa z Adamem F. Banaszakiem, twórcą
trasy koncertowej „Polskie Camino de Santiago” w dniach 17-26 lipca 2009 r.

Adam F. Banaszak - dyrygent, organista, klawesynista, dziennikarz radiowy i
telewizyjny. Dwukrotnie pielgrzymował do Santiago.
Mieszka w Poznaniu. Kierownik artystyczny Orkiestry
Kameralnej l`Autunno, dyrektor Festiwalu Polskie Camino de Santiago. Szczegółowe informacje na
stronach internetowych: www.polskiecamino.pl, www.lautunno.pl, www.afbanaszak.pl.

Pielgrzymek: Jaka jest idea Fes- nie do św. Jakuba.
tiwalu Polskie Camino de San- Tego typu projekty mają bardzo
tiago?
wiele wymiarów: ideowy - wędrówki jako metafory życia czy też
Adam F. Banaszak: Bardzo pro- wędrówki do wewnątrz jako metasta:
w
kolejnych
miastach fory oddziaływania muzyki na
położonych na trakcie pielgrzym- wrażliwego słuchacza. Ale swoje
kowym do Santiago de Compos- ogromne znaczenie mają też bartela
organizujemy
coroczny dziej prozaiczne sprawy - koncerty
festiwal, w ramach którego wyko- odbywają się w starych kościołach
nywana jest muzyka orkiestrowa, o bardzo dobrej akustyce. Inspikameralna i jazzowa. Staramy się rująca może być wreszcie przeboponadto, aby program każdego gata
twórczość
muzyczna
koncertu nawiązywał do idei pere- związana z Santiago de Composgrynacji, zachęcał do wewnętrznej tela.
wędrówki.

cześnie funkcję gospodarza Festiwalu, występował jeden z najciekawszych zespołów kameralnych
młodego pokolenia Meccorre
String Quartet, nietypowy jazzowobarokowy program zaprezentowało
Trio Contrapunctum.
W repertuarze koncertów znalazły
się utwory z tzw. kanonu muzyki
klasycznej (np. kwartet F-dur M.
Ravela), ale też kompozycje mniej
znane (utwory S.B. Poradowskiego) i arcydzieła muzyki
współczesnej (kompozycje A.
Parta).
P: Wrażenie robi skala
przedsięwzięcia.

AFB: Dopiero zaczynamy! Mówiąc całkowicie poważnie - ten
Festiwal to wiele miesięcy wytężonej pracy
zgranego zespołu ludzi.
Moje zadanie było tu w
sumie najłatwiejsze pomysł, opracowanie
koncepcyjne i poprowadzenie kilku koncertów.

P: Podobne projekty były już P: Co udało się zrealizować w
realizowane w samej Hiszpanii. tym roku?

AFB: Wybitni wykonawcy ze
swoimi zespołami - John Eliot Gardiner, Paul McCreesh czy Jordi Savall - zainspirowali się niezwykłym
tematem, jakim jest pielgrzymowa-

AFB: Zorganizowaliśmy 11 koncertów między Gnieznem a Jakubowem, w ramach których
zaprezentowała się Orkiestra Kameralna l`Autunno pełniąca jedno-

Żmudna praca, pozyskiwanie środków, promocja, ustalenie całej
logistyki (trudnej, bo
zdarzały się koncerty w
różnych miastach w
tym samym czasie) tym wszystkim zajmowali się członkowie naszej ekipy pod wodzą
świetnego menagera Krzysztofa
Wawrzyniaka, który w trakcie tego
projektu był zdecydowanie więcej
niż tylko moją prawą ręką.
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P: Czy planujecie już kolejną
edycję?

AFB: Praca nad przyszłorocznym
Festiwalem już trwa. Mamy bardzo
konkretne założenia dotyczące rozwoju Festiwalu na wszystkich
płaszczyznach jego funkcjonowania - pragnę aby kolejna edycja była
zdecydowanie bogatsza repertuarowo, staramy się o ściągnięcie
kilku gwiazd muzyki klasycznej - o
konkretach chętnie będę informował w kolejnych numerach gazety.
Rozwijać też będzie się dystans na
którym grać będziemy koncerty,
zwiększy się też ich ilość. Za 4 lata
chciałbym aby Festiwal był międzynarodowy i kończył się w samym AFB: Tylko w ten sposób można
pracować nad tego typu wydarzeSantiago.
niami. Moim marzeniem jest wystałej,
wiernej
P: Z tego co mówisz wynika, że pracowanie
myślisz o projekcie długotermi- publiczności corocznego Festiwalu, która podążałaby razem z
nowo.
nami - kolejne miasta na polskim
Camino, kolejne muzyczne spot-

KONKURS

kania i szczególny wymiar wędrówki, która naprawdę może odmienić. Mam przy tym nadzieję, że cała
nasza działalność po prostu dobrze
służy również idei odtwarzania dróg
jakubowych w Polsce.
rozmawiał Emil Mendyk

zwycięzców zostaną podane na stronie
www.mypielgrzymi.com w dniu 28 września
2009. Nazwiska zwycięzców zostaną rozlosowane podczas wrześniowego weekendoDo wygrania 3 egzemplarze książki wego przejścia szlakiem Via Regia. Książki
‘Nie idź tam człowieku!‘ Andrzeja roześlemy pocztą.

Kołaczkowskiego-Bochenka ufundowane przez Wydawnictwo WAM
z Krakowa - najstarsze polskie wydawnictwo katolickie
www.wydawnictwowam.pl
PYTANIE KONKURSOWE wymyślił dla nas sam
autor książki, Andrzej Kołaczkowski-Bochenek,
którego wielu z Was miało okazję poznać podczas
spotkania w Sobótce w maju tego roku, a brzmi
ono:

Gdzie pielgrzymi składają kamieńsymbol grzechu, niesiony z domu?
A. Eunate
B. Cruz de Ferro
C. Puerta del Perdon

Odpowiedzi na pytanie konkursowe wraz z imieniem, nazwiskiem i adresem pocztowym nadsyłajcie na adres kubapigora@gmail.com do 24
września 2009. Rozwiązanie konkursu i imiona

Ta książka nie jest przewodnikiem po Camino,
czyli Drodze, nie jest opisem widoków i przygód,
nie opowiada uciesznych
historyjek, nie wprowadza w magiczny świat
„Pielgrzyma” Coelho. Jest
fascynującym
zapisem
wędrówki ku sobie na
pielgrzymim szlaku do Santiago de Compostela. Sprawność językowa autora, jego
zmysł obserwacji, poczucie humoru i
mocne osadzenie w rzeczywistości sprawiają, że czyta się jednym tchem.
Od Autora:

“Książka jest o człowieku, który nie
wiedział czego szuka, a znalazł to
co chciał.”
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POZNAJMY SIĘ:
Monika i Paweł Buczkowscy
czyli kto stoi za portalem www.caminodesantiago.pl

Nasza historia rozpoczęła się w
2000 roku podczas rowerowej
pielgrzymki do Rzymu, co najwyraźniej
zdeterminowało
wspólną fascynację peregrynacjami do Ważnych Miejsc. W
trakcie pokonywania niemal
2500 kilometrów powoli docierało do nas,
że być może
jesteśmy dla
siebie nawzajem najważniejszym darem
tej pielgrzymki.
Kiedy dotarliśmy do grobu
Świętego
Piotra byliśmy
już o tym przekonani.
Od
tego czasu jesteśmy razem,
nierozłączni,
dodatkowo
scaleni pewnym nierozer w a l n y m
węzłem.
B a r d z o
chciałabym móc napisać, że o
Camino de Santiago dowiedzieliśmy się dzięki wnikliwemu studiowaniu Codex Calixtinus w
oryginale… Niestety rzeczywistość była znacznie mniej spektakularna, z drogą Świętego
Jakuba po raz pierwszy zetknęliśmy się dzięki „Pielgrzymowi”
Coelho. Już wtedy coś nam w
duszach zakiełkowało, jednak
musiało minąć trochę czasu
zanim w lipcu 2004 zdecydowaliśmy się wyruszyć na Camino
po raz pierwszy. Mimo całego

trudu pokochaliśmy Drogę ze
wszystkich sił i natychmiast zrozumieliśmy, że będziemy do niej
wracać.
Właśnie wtedy, w czasie naszej
pierwszej wędrówki do Św. Jakuba narodził się Pomysł… Był

poradnik dla tych, którzy planują
wyruszyć na szlak. Nagle jednak zaczęły zgłaszać się do nas
osoby, chcące podzielić się
swoimi doświadczeniami z Camino, umieścić galerie zdjęć lub
znaleźć informacje o Drodze.

on wynikiem rozpaczliwej chęci
przedłużenia tego, czego doświadczaliśmy wędrując. Podzielenia się z innymi, opowiedzenia
o
tym
jak
cudownym
przeżyciem jest Droga, i pragnienia by nasze Camino trwało
nadal, także po powrocie do
domu. Tak właśnie powstała
strona www.naszecamino.prv.pl
– owoc naszej fascynacji,
miłości i tęsknoty za Camino.
Początkowo chcieliśmy tylko
umieścić na niej wspomnienia z
naszej drogi, zdjęcia i stworzyć

Niespodziewanie strona zaczęła żyć własnym życiem i
zmieniła status z prywatnej na
bardziej publiczną.
Dla Pawła – głównego autora
strony – stało się to bodźcem do
dalszych prac nad rozbudową
witryny, w wyniku czego zmieniła się szata graficzna i adres
(www.caminodesantiago.pl), powstał rejestr caminowiczów, w
którym zarejestrować się mogą
wszyscy, którzy byli na Camino
lub dopiero planują wędrówkę.
Na stronie znalazło się także
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forum – główne miejsce dyskusji, wymiany doświadczeń i
czerpania informacji. Dzięki
forum wyłoniło się grono niezawodnych osób, które cierpliwie i
wyczerpująco odpowiadają na
najbardziej wymyślne pytania
przyszłych caminowiczów.
Od samego początku naszym marzeniem było przygotowanie
polskojęzycznych
przewodników po Camino de
Santiago. Zdawaliśmy sobie
sprawę, że ich opracowanie
przerasta nasze możliwości i że
może się udać jedynie dzięki
współpracy z innymi pielgrzymami. Każdy, kto posiada
najnowsze wiadomości na
temat jakiegoś odcinka trasy
może je umieścić w komentarzu

pod danym miastem w przewodniku na stronie uaktualniając zawarte tam informacje..
Dodatkowo, każdy taki komentarz pojawia się w przewodniku
w formie pliku PDF (generowanego każdej nocy), który można
wydrukować i zabrać ze sobą
na Camino zamiast dźwigania
opasłych tomów, a kiedy przestanie być potrzebny po prostu
wyrzucić. W ten sposób nasza
strona stała się narzędziem
umożliwiającym współtworzenie
przewodników przez wszystkich
pielgrzymów
Na Camino wróciliśmy jeszcze
dwukrotnie. W 2006 w ramach
podróży poślubnej przeszliśmy
część Camino Francés z Astorgi, a w 2007 Camino del

Norte z Santander. Równocześnie w 2007 roku przypadł nam w
udziale zaszczyt opieki nad
fragmentem
Wielkopolskiej
Drogi
Świętego
Jakuba
biegnącym od Murowanej Gośliny do granic Poznania. Kiedy
dwa razy do roku przemierzamy
tą trasę z puszką żółtej farby i
tabliczkami z wizerunkiem
muszli mamy poczucie, że
dokładamy malutką cegiełkę do
czegoś wielkiego i że dzięki
temu nasze Camino wciąż
trwa…
Monika i Paweł Buczkowscy

Zapraszamy wszystkich do serwisu www.caminodesantiago.pl, gdzie znajdziecie przewodniki tworzone przez pielgrzymów, rejestr caminowiczów, forum i wiele, wiele innych ciekawych informacji.
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Do Santiago:
3242 kilometry

25 lipca, w dzień św. Jakuba do maleńkiego
Kotuszowa przybyli goście, by uczestniczyć
w uroczystościach otwarcia nowego
odcinka szlaku do Santiago de Compostela.

Po otwarciu…
Ktoś się śmiał, że sami będziemy
po tej drodze chodzili. Na przemian
– najpierw my, mieszkańcy sandomierszczyzny, później mieszkańcy
okolic Krakowa, znowu my, no i tak
w kółko. I to chyba była najgorsza
myśl, że robimy coś tak wielkim
nakładem sił, co będzie niepotrzebne nikomu i długo po otwarciu
jeszcze nikt na naszą Drogę nie
wyruszy.
Te słowa padły w czasie otwarcia
Drogi w Kotuszowie i na szczęście
nie okazały się prorocze…
Ale najpierw było jeszcze skromne
otwarcie w Sandomierzu, tam,
gdzie zaczyna się Małopolska
Droga Świętego Jakuba, która prowadzi na razie do Krakowa, a w zamierzeniach dalej – oczywiście do

Santiago
de
Compostela.
Spod
sandomierskiego
klasztoru
oo.
Dominikanów to
jakieś 3242 km,
bagatela! Ale
przecież
zawsze o tym marzyliśmy, żeby
można było wychodzić spod drzwi
własnego domu czy parafii i oto –
Droga otwarta.
Główne uroczystości zaplanowano
w Kotuszowie, a ponieważ pierwsi
pielgrzymi postanowili na uroczystości dotrzeć pieszo, więc dla nich
specjalnie odprawiono uroczystą
Mszę św. w Sandomierzu, ze specjalnym błogosławieństwem ojca
przeora Wojciecha Kroka OP, który

sam w 2004 roku przeszedł 700 kilometrowy odcinek hiszpańskiego
Camino.
25 lipca, w dzień Św. Jakuba do
maleńkiego Kotuszowa z samego
rana zaczęli przybywać kolejni
goście. Najpierw dotarli pielgrzymi
czyli Krysia, Michał i Adam z
Bractwa Św. Jakuba w Więcławicach oraz Bożenka z Leżajska i
Mariusz z Nowej Dęby. Mszę odpustową odprawił ksiądz biskup
Edward Frankowski wraz z ks. proboszczem
z
Kotuszowa Jerzym Sobczykiem
i ks. proboszczem
z Więcławie Ryszardem Honkiszem.
Po Mszy ksiądz
biskup poświęcił
wmurowaną
w
ścianę kościoła
muszlę, a pielgrzymom udzielił
błogosławieństwa
na ich kolejne
wędrówki. Szczególną chwilą było
błogosławieństwo
udzielone Krysi
Sadurze-Pałac,
która
pielgrzymuje do Santiago
de
Compostela już
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po raz piąty. Po uroczystościach na
plebanii spotkali się organizatorzy i
pielgrzymi oraz osoby zainteresowane dalszą opieką nad Szlakiem
Muszli, jak nazywana bywa sandomierska Droga Św. Jakuba. To
spotkanie było szczególnie cenne,

gdyż otwarcie Drogi to nie
wszystko, teraz trzeba o tę Drogę
zadbać. Okazało się, że jest dla
kogo, gdyż już w kilka dni po jej
otwarciu na szlak wyruszyły
dwie
pątniczki z Katowic,
niedługo potem dwaj
pielgrzymi z Tarnobrzega i dwie kolejne
panie z Krakowa.
Niespodziewanie
zrobił się ruch, jakiego nikt z nas tutaj
na razie nie spodziewał się. Zabrakło
nam credenciali, nie
mamy jeszcze pieniędzy,
folderów,
przewodnika,
dobrych, czytelnych
map, a zaplecze noclegowe to w większości
bardzo
gościnne plebanie,
przy których przebiega Droga…

Jak się okazuje, jednak nie będziemy chodzić tą Drogą tylko my
sami, zapowiadają się kolejni pielgrzymi, dziś dotarł do nas ktoś z
Warszawy i – tak, tak – z hiszpańskiej Katalonii, no i wybiera się też
pierwszy mieszkaniec Sandomie-

Dziękuję jeszcze raz wszystkim,
którzy przyczynili się do powstania
Drogi Św. Jakuba z Sandomierza
do Krakowa, wspierali nas i pomagali, jak mogli. A dziękuję ponownie
dlatego, że niedawno przyszedł do
mnie pan, który właśnie teraz pielgrzymuje do Krakowa i złożył na
moje ręce wielkie podziękowania
dla wszystkich organizatorów, inicjatorów i wykonawców Drogi. Bo
on nie może iść do Hiszpanii, bo
żona chora, bo nie może jej na
długo zostawić, bo wiele jest takich
„bo” i wiele jest takich powodów,
dla których nie może się zbyt daleko i na długo oddalać od domu.
Dla niego więc ta Droga z Sandomierza jest spełnieniem kilkuletnich
marzeń o Camino de Santiago i zachwycony jest tym, że ma możliwość zrobić to swoje Camino tutaj,
blisko domu. Wiem, że idzie, wiem,
że w Kotuszowie od księdza proboszcza dostał swoją muszlę,
wiem, że zrealizuje swoje marzenie
i plan.
Dziękował mi tak wylewnie, że
czułam się tak, jakby sam Św.
Jakub dziękował, więc niniejszym
przekazuję te podziękowania rówrza. Jest dla nas niezwykłe, że to, nież Wam wszystkim!!!
co zrobiliśmy było potrzebne innym
i to jest właśnie powód naszej
Kasia Bednarz
ogromnej radości i satysfakcji.
www.sandomierz.wordpress.com
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KSIĄŻKA

Michael Rosenberger:
Drogi, które poruszają.
Mała teologia pielgrzymki
Wydawnictwo: Św. Wojciech
ISBN: 83-7015-999-3
Stron: 188

Jeśli ktoś z Was zastanawia się nad
wybraniem się na pielgrzymkę – do
Santiago, ale nie tylko tam – powinien koniecznie sięgnąć po tą pozycję. Jak rzadko która, doskonale
przygotowuje do tego przeżycia. A
przygotowanym być warto, żeby nie
szukać po omacku, ale z zaufaniem
poddać się wszystkiemu, czego po
drodze doświadcza się.
Autor wybrał świetną metodę
ukazania dynamiki podróży odbywanej nie w celach turystycznych, a duchowych. Wszystkie rozdziały
podzielił na dwie części: w pierwszej
opisuje pielgrzyma z punktu widzenia antropologii i psychologii, w drugiej jego doznania odnosi do teologii
chrześcijańskiej (czasami sięgając
również do elementów innych religii
monoteistycznych). Dzięki temu czytelnikowi jako oczywiste jawi się podwójne znaczenie wszystkiego,
czego doświadcza: z jednej strony to
osobiste, doczesne, a z drugiej wysokie, związane z rzeczywistością
ponadzwyczajną. W krótkim podsumowaniu treści Rosenberger odnosi
jedne i drugie do rzeczywistości pielgrzyma: czasowo wykorzenionego
ze swej zwyczajności, zdanego (a
może raczej otwartego?) na nieprzewidywalne zdarzenia i towarzyszy, których zsyła mu droga.
Jedną z niepodważalnych zalet wyruszenia w samotną pieszą podróż
jest wyostrzenie uwagi na piękno
otaczającego świata, choćby bardzo
przeciętnego i nieporywającego. Radykalne spowolnienie tempa okazuje się zbawienne dla zdolności
dostrzegania i poświęcenia się myślom i uczuciom traktowanym na co
dzień po macoszemu. Taki jednostajny ruch przed siebie, nieuwarun-

kowany zewnętrznymi atrakcjami (z
łac. przyciągam) – choć i takich nie
brakuje – sprzyja zagłębieniu się w
siebie.
Zawsze tam, gdzie dochodzi do
szczerej rozmowy serca i rozumu, okazuje się, że czeka Bóg
– z łagodnym uśmiechem
zdającym się mówić „no jesteś
wreszcie”.
Rosenberger nie zapomina, że
bycie w drodze to też spotkanie z
człowiekiem,
tym
Drugim:
współpielgrzymem, lokalnym mieszkańcem miejscowości, przez którą
się przechodzi. W ich twarzach
można dostrzec reakcję na siebie
samego, coś im dać, być może
pomóc, coś zyskać w zamian. Pielgrzymka jest m. in. szkołą dzielenia
i współprzeżywania, odpowiedzialności za innych i doświadczania ich
troski i bliskości. Tym sposobem
przemawia ona do idącego na
trzech poziomach: jego własnej psychiki, relacji społecznych i w przestrzeni duchowej, ciasno ze sobą
splecionych,
nierozerwalnych
wątkach każdej egzystencji. Wielowymiarowość poddania się Drodze
nie polega jednak tylko na tym: bo
rzadko zdarza się w dzisiejszym
świecie, aby w tak bezpośredni sposób doświadczać. Gdy brak mediów
i środków transportu, rozpoczyna
się przygoda z własnym ciałem, na
co dzień zapominanym albo katowanym przeciążającą pracą i narcystycznymi wymaganiami sprostania
wymogom piękna i wydajności stawianym przez kulturę. W ten sposób
zyskuje się poczucie wdzięczności
wobec swej fizyczności, umożliwiającej kontakt ze światem, doświadczanie, poruszanie się i

przełamywanie wyimaginowanych granic (jednym z wątków,
jakie autor rozważa jest umiejscowienie pielgrzymek w rzędzie
sportów ekstremalnych, doświadczeń granicznych).
Wyruszenie staje się znakiem
niezgody na swe uwięzienie,
przebywana droga na poszczególnych etapach opróżnia i
oczyszcza, podsuwa nowe perspektywy, nakazuje wytyczyć
cele i nie tracić ich z oczu. W
pewien sposób odzwierciedla to
również krajobraz na najpopularniejszej części Camino de
Santiago, czyli trasy wiodącej
od Pirenejów do Santiago de
Compostela w północno-zachodniej Hiszpanii, dla wielu
pielgrzymów na przestrzeni
ponad tysiąca lat ostatnie 800
km trasy.
W bardzo nienachalny sposób
autor, sam wielokrotny pielgrzym do Santiago, Jerozolimy
(rowerem) i lokalnych sanktuariów niemieckich (pieszo), daje
rady, jak przygotować się i
przeżywać niezwykły czas, by
czerpać z niego możliwie wiele
dla życia po powrocie. Bo tak
naprawdę znaczenie podróży
odbytej wysiłkiem własnych
mięśni poznaje się dopiero po
jej efektach po powrocie. Czy
przyjrzenie się swemu życiu z
oddalenia przyniosło pozytywne
efekty w postaci reorganizacji i
skupienia się na odkrytych najważniejszych obszarach? Co
dał czas z dala od obowiązków:
dostrzeżenie ich istotności czy
tylko chwilowy odpoczynek?
Odkrycie szans czy przyjęcie
odpowiedzialności za obracanie
posiadanymi już wcześniej talentami?
Na zakończenie wszystkim wahającym się chciałabym przytoczyć słowa św. Augustyna
cytowane również przez Rosenbergera: na fundamencie
tęsknoty rozpocząłeś już życie
aniołów.
Marta Białokryty
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Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Nowym Targu
Muzeum Częstochowskie
Bractwo św. Jakuba Apostoła Starszego
Oddział Małopolski w Więcławicach Starych

mają zaszczyt zaprosić na

MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

„PIELGRZYMI NA DRODZE ŚW. JAKUBA.
PRZESZŁOŚĆ I TERAŹNIEJSZOŚĆ”
która odbędzie się
12 września 2009 r.
w Częstochowie
w siedzibie
Muzeum Częstochowskiego
(Aleja Najświętszej Maryi Panny 45a)

Rozpoczęcie konferencji o godzinie 10.00

PATRONAT MEDIALNY

PARTNERZY

www.swjakub.pl
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Ślężańskie Camino

Dlaczego ludzie przybywają z drugiego krańca Polski by
zmęczyć się, zmoknąć w deszczu, przejść 55 kilometrów
polnymi drogami? Odpowiedzi na to pytanie można szukać tylko w jednym miejscu. Na tych polnych drogach.

Prace nad szlakiem trwały kilka
miesięcy.
Powstał
on
przy
współpracy Fundacji Wioski Franciszkańskiej z Urzędem Marszałkowskim
Województwa
Dolnośląskiego, Powiatami Średzkim i Wrocławskim oraz Gminami
Sobótka, Kostomłoty i Środa
Śląska. Miałem szczęście pracować nad szlakiem przez ten cały
czas, więc poznałem jego każdy
centymetr. Poznałem też ludzi
mieszkających na szlaku i
usłyszałem wiele ciekawych i wzruszających historii przez te kilka

miesięcy. Spełniłem też kilka obietnic, jakie złożyłem przed Świętym
Jakubem w Santiago. Od dzisiaj
wykreślam je z notesu i biorę się za
realizację kolejnych planów.

Ale najpierw kilka słów o samym
inauguracyjnym przejściu szlakiem. Już w piątek 24 lipca dotarli
do nas Emilia, Szymon i Paweł z
Warszawy. Moi rodzice, tradycyjnie, zaoferowali pomoc i nakarmili
oraz przenocowali pielgrzymów. W
sobotę o świcie ruszyliśmy na
Ślężę z przełęczy Tąpadła. Na

szczycie zgromadziliśmy się w
około 10-osobowej grupce. Podziwialiśmy piękny widok ze Ślęży i
około 7 rano uroczyście otworzyliśmy Ślężański Szlak. Z braku
szampana musieliśmy się zadowolić butelką izotoniku, który wypiliśmy z jednej butelki. Ruszyliśmy
w dół. Po drodze zatrzymaliśmy się
w domu, gdzie Ewa przygotowała
kawę dla wszystkich. Pełni energii
ruszyliśmy w stronę kościoła św.
Jakuba, gdzie o 9.30 odbyła się
msza święta. Na mszy pojawiła się
reszta pielgrzymów. W sumie pośród nas znalazły się osoby z
Białegostoku, Warszawy, Krakowa,
Jeleniej Góry, Skorogoszczy,
Wrocławia, Oławy i Sobótki. Mszę
wraz z naszym wikariuszem koncelebrował o. Roman Tomaszczuk,
za co składam wielkie dzięki.

Ruszyliśmy z Sobótki w kierunku
pochmurnego nieba, które za wsią
Garncarsko otworzyło się dokładnie nad nami.
Praktycznie do końca dnia uciekaliśmy przed deszczem. Każdy
szedł w skupieniu, z głową wpatrzoną w ścieżkę, by nie wpaść po
kolana w błoto.
Po kilku godzinach docieramy do
Ujowa, gdzie w przedsionku kościoła św. Jakuba czekają na nas
napoje przygotowane przez mieszkańców wsi.
Gasimy pragnienie i wchodzimy do
środka. W związku z nadciągającą
burzą postanawiamy przeczekać w
kościele. Wcześniej Andrzej Kofluk, wdrapując się na wieżę koś-
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cielną i bijąc w
dzwony, oznajmia
nasze przybycie.
Korzystając
z
okazji do nauczania owieczek, ks.
Roman przemawia do nas na
temat
sakramentu pokuty (i
nie tylko). Zgodnie
stwierdzliliśmy potem, że
był to jeden z
ważniejszych
punktów naszego
weekendowego
pielgrzymowania.

Deszcz mija i ruszamy na ostatni
odcinek dzisiejszego
szlaku,
przez Osieczynę
do Kostomłotów.
W Ujowie żegnamy ks. Romana i
jego przyjaciół. W Osieczynie jesteśmy widokiem conajmniej egzotycznym. Dzieci stoją w grupce i
szepczą do siebie: ‘patrz, patrz, kto
to?’.
W Kostomłotach odnajdujemy budynek Gimnazjum Gminnego,

gdzie wita nas Pani Beata Mamczarz, szefowa wydziału promocji
Gminy Kostomłoty. Dzięki uprzejmości gminy mamy przyszykowaną salę, napoje ciepłe i zimne
oraz gorącą wodę pod prysznicem
(nie zdarza się co dzień na szlaku).
Pani Beata zabiera nas do sklepu i
kupuje produkty do chleba na kola-

cję i śniadanie.
Spora część grupy rozjeżdża się do
domów. Żegnamy się do następnego razu (sierpniowe przejście Va
Regia?).
Wieczór mija nam szybko i w okolicach godz. 23 jesteśmy gotowi do
snu. W tym czasie Andrzej przewraca się na drugi bok. Pobudka o
6.30. Śniadanie,
kawa i pędzimy
na 8 do kościoła.
Żegna nas Pani
Beata, która przyjeżdża sprawdzić
czy wszystko OK
i po odbiór kluczy.
Na mszy wita nas
ksiądz proboszcz
i sporą część kazania poświęca
właśnie nam.
Dołączają Państwo Tomczakowie z Chruściny
(Skorogoszcz) i
pędzimy w kierunku
Środy
Śląskiej.
W
Zabłocie zatrzymujemy się z Andrzejem trzy razy
na rozmowy z
tambylcami. Do-
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wiadujemy się kilku ciekawych rzeczy na temat wsi i mieszkańców.
Malowniczy, polny odcinek Drogi
prowadzi do Kulina. Kulin od pierwszego razu, gdy pojawiłem się tam
wiosną, wywarł na
mnie
wspaniałe
wrażenie. Szczególnie ksiądz proboszcz
był
niezwykle
pomocny. Tym razem
zostaliśmy jednak
niezwykle miło zaskoczeni. Zaprowadzono
nas
do
świetlicy, gdzie na
stołach przykrytych
obrusami stały patery z ciastami, napoje i słodycze. Po
pół godzinie, gdy skończyła się
msza, odwiedzili nas parafianie i
podali półmiski z kiełbasą. Nie
chcieliśmy odchodzić. W Kulinie
spędziliśmy
wspaniały
czas,
opróżniając przy okazji butelki z
imieninowym winem Krzysztofa i
moim. Odwiedził nas też Pan

Sołtys, z którym prowadziliśmy
długą dyskusję na temat Kulina. Z
pełnymi brzuchami ruszyliśmy w
kierunku lasów rozciągających się
za Kulinem i prowadzących do

Chwalimierza. Komary nie dawały
nam przystanąc na dłużej, więc po
godzinie byliśmy już we wsi. W
Chwalimierzu obejrzeliśmy stadninę koni i ruiny pałacu. Pod kościołem zrobiliśmy chwilę przerwy.
Liczyłem, że może uda nam się dostać do środka, jednak po raz ko-

lejny drzwi były zamknięte. Na
szczęście poza kościołem też
można spotkać Pana Boga.
Do Środy Śląskiej docieramy około
15. Tam, pod kościołem św. Andrzeja, Ślężański Szlak Świętego Jakuba łączy się z Drogą
Via Regia. Odpoczywamy napełniając się lodami z pobliskiej
cukierni i rozjeżdżamy do
domów. Znajomi z Warszawy
odbierają samochód zostawiony u moich rodziców i Emilia uznaje dom moich rodziców
za najlepsze albergue na polskim camino (jak mógłbym się
nie pochwalić). Żegnamy się,
obiecując spotkanie w przyszłości.
Dziękuję wszystkim osobom,
które przyczyniły się do powstania szlaku i organizacji przejścia. Zapraszam Was do Sobótki i
na Szlak Ślężąński w przyszłości.
Będzie on sukcesywnie rozwijany.
Dziękuję.

Kuba Pigóra
www.mypielgrzymi.com
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C a m i n o p o ra z d r u g i

VIA DE LA PLATA

23 sierpnia 2007 roku, stojąc przed katedrą w Santiago de
Compostela, po przejściu 785 km z Saint Jean Pied de Port
we Francji, obiecałam sobie, że wrócę tu na pewno,
również na piechotę, ale inną drogą.

Dróg do Santiago jest wiele.
Chciałam wybrać taką, żeby nie
pokrywała się z poprzednią. Takie
są drogi z południa, czyli z Sewilli
(Via de la Plata) i z Portugalii (Camino de Portugués).
Via de la Plata prowadzi starożytnym szlakiem, którym na północ
podążali żołnierze rzymscy, władcy
mauretańscy, a potem królowie
hiszpańscy. Biegnie przez najgorętsze obszary Hiszpanii: Andaluzję, Kastylię – La Mancha,
Extramadurę, potem Kastylię Leon i Galicję. Teren prawie cały
czas w większym lub mniejszym
stopniu pofalowany i aż do Galicji
stosunkowo słabo zaludniony. Wybrałam ten szlak, spodziewając się
przede wszystkim niewielkiej
ilości pielgrzymów (wśród polskich pątników zupełnie niepopularny) i to raczej
Hiszpanów, a co za tym idzie
by także wypróbować swój
hiszpański.

13 sierpnia 2008 roku
wsiadłam w Krakowie do samolotu. Kierunek oczywiście
Hiszpania. Tym razem lecę
(przez Londyn) na południe
do Sewilli, gdzie rozpoczyna
się Camino de la Plata znane
też jako Via de la Plata.
Nazwa nie pochodzi od
srebra (la plata), ale od arabskiego słowa "al-balat" oznaczającego drogę cesarską,
która prowadziła z Meridy do Astorgi.
Sewilla od pierwszych kroków dała
mi "popalić".
Wyjście z samolotu przypominało
wejście do pieca. I tak mnie "zamuliło", że nawet nie pomyślałam
o poszukaniu na lotnisku informa-

cji turystycznej, pewna że tutaj tak
jak we wszystkich miejscowościach na trasie Camino Francés,
słowo camino jest kluczem do
wszystkiego. Nic bardziej błędnego. Po 2-godzinnym błądzeniu
dotarłam w końcu do Biura Obsługi
Pielgrzymów, gdzie zarejestrowałam swoje camino i kupiłam credencial – paszport pielgrzyma.
Młoda osoba siedząca tam była
kompletnie niezorientowana. Nie
potrafiła odpowiedzieć na żadne
pytanie dotyczące czy to drogi, czy
schronisk. Nawet nie wiedziała,
gdzie w Sewilli można przenocować najtaniej. Dobrze, że niektóre
informacje ściągnęłam w Polsce z
internetu. Przez następne ponad 2

godziny szukałam schroniska. Po
prostu ludzie nie znali takiej ulicy.
W końcu zlitował się nade mną
sprzedawca w kiosku z gazetami i
tak długo szukał na planie miasta
aż znalazł.
Schronisko Młodzieżowe, pokoje
2-osobowe, w cenie noclegu śnia-

danie (cena jak na polskie warunki
– hotelowa). Jestem w pokoju z Japonką. Jakoś dogadujemy się po
hiszpańsku.
Po południu samotny spacerek w
kierunku katedry i prosto, na mszę
św. Obejrzałam trochę ale zwiedzanie zostawiam na następny
dzień.

Katedra ogromna, podobno powierzchniowo jedna z największych w Europie, tak że nawet
potężny złocony ołtarz trochę się
gubi, fantastyczne stalle. Można by
tu chodzić całymi godzinami.
Wieża katedry czyli Giralda to pozostałość
minaretu,
obecnie
dzwonnica. Wnętrze dzwonnicy
robi wrażenie. Na górę prowadzą nie schody, a łagodnie
nachylone
rampy,
którymi swobodnie odbywa
się ruch turystów w obie
strony. Te rampy to nie pomysł współczesnych modernizatorów,
ale
średniowiecznych budowniczych. Po prostu na Giraldę
wjeżdżało się ...konno. Przez
mijane okna można podziwiać kunszt rzeźbiarski średniowiecznych mistrzów. Ze
szczytu rozciąga się widok
na miasto i stąd można podziwiać architekturę gotyckich dachów i przypór
katedry.
Alkazar – niedaleko katedry
siedziba władców zarówno mauretańskich jak i później królów hiszpańskich.
Wielokrotnie
przebudowywany, ale nadal daje
wyobrażenie o swojej pierwotnej
urodzie. Ściany w misternych arabeskach. Wędrówka po salach,
dziedzińcach z fontannami i
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rosnącymi w ogromnych donicach
kwiatami jest wytchnieniem dla
zmęczonego upałem turysty.

Corrida – miejsce znane nam
wszystkim z walk byków. Tutaj
jeszcze muzeum, gdzie można
poznać historię areny sewilskiej,
zobaczyć stare stroje torreadorów,
a nawet wypchane krowy (matki
najlepszych byków). Na końcu kaplica.
Upał powalający z nóg. Na całe
szczęście wszędzie, gdzie się da
jest klimatyzacja.
Wieczorem w schronisku niespodzianka. W sąsiednim pokoju
mieszkają dwie młode dziewczyny
z Katowic, które pracowały miesiąc, a teraz za zarobione pieniądze zwiedzają Hiszpanię.
Camino zaczynam 15 sierpnia.
Tutaj tak jak i u nas święto. Na
szlak wyruszam dość późno, bo
ok. 8.30. Puste ulice Sewilli i dalej
też pusta droga. Nikogo. W jednym
miejscu strzałki dla pieszych prowadzą przez coś co przypomina
wysypisko śmieci (i też tak "pachnie"). Dla rowerzystów omijają ten
teren i trochę naokoło prowadzą
też w tym samym kierunku. Wybieram wariant dłuższy, ale mniej
śmierdzący. Droga pusta, prosto
na północ, żadnych ludzi. W Guillenie schronisko nieoznakowane.
Szukałam przechodząc obok kilka-

krotnie. Jest to chyba szatnia przy
boisku, tylko wstawiono doń kilka
piętrowych łóżek. Po ponad dwóch
godzinach dociera Luis, Hiszpan z
Alicante. W końcu mogę z kimś zamienić słowo. Ale najpierw idę zobaczyć miasteczko i… spotykam
Polkę. Mieszka tu z synem od kilku
lat i jestem pierwszą spotkaną rodaczką. Niestety idzie do pracy i
nie możemy dłużej pogadać. Z Luisem nie pójdę dalej razem, bo planuje długie odcinki, po 40 km
dziennie. Dziękuję, ale nie dla
mnie przy tym upale. W nocy nieznośny upał, praktycznie nie ma
okien, a drzwi wolimy nie zostawiać otwartych. Do tego za schroniskiem znajduje się basen i cały
czas słyszę prawie nad głową
przepompowywanie wody. Ledwo
zasnęłam, ktoś się dobija. To George 66-letni Niemiec, który twierdzi,
że zna hiszpański. Jak się okazało
znał, ale było to prawie 30 lat temu.
Po takim okresie tej wiedzy zostało
mniej niż mało, ale pewności siebie miał aż nadto. Pomimo jego
miernego hiszpańskiego i mojej
nieznajomości niemieckiego, jakoś
się dogadywaliśmy i przez ponad 2
tygodnie
wędrowaliśmy
tym
samym tempem, więc niejako
razem.
Plan dnia jest prosty. Wyjście rano
między 7 a 8. Przed wyjściem wypijam kawę (jak się ma grzałkę to

jest i coś gorącego) i zagryzam sucharkiem z serkiem topionym lub
dżemem. Po drodze, jeśli trafiła się
miejscowość, to w barze druga
kawa albo coś zimnego w dużej
ilości. Jeśli nie, to jedynie to, co się
nosi na plecach. Kupno tuż przed
wyjazdem 2-litrowego bukłaka na
płyny, wkładanego do plecaka (nazywanego po angielsku camelbag), okazało się strzałem w
dziesiątkę. Bywały dni, że przez 45 godzin marszu nie uświadczyło
się cienia. Po dojściu do celu, najpierw bar i duuuużo picia, potem
szukanie schroniska. Jeśli zamknięte, człowieka posiadającego
klucz. Kąpiel, pranie wszystkiego
co się miało na sobie i ...tu w końcu
zrozumiałam po co i dlaczego jest
sjesta. Po popołudniowej drzemce
wyprawa do sklepu, ewentualnie
baru, żeby coś zjeść.
W kolejne dni droga jest bardziej
urozmaicona. Teren coraz bardziej
pofalowany. Idziemy przez pastwiska nazywane la dehesa, winnice, plantacje oliwek. Mijamy dęby
nazywane el roble, których owoce
są głównym pożywieniem świń.

Pastwiska zamykane są solidnymi
bramami. Nieraz trzeba sporo siły,
by je otworzyć, a potem zamknąć.
Pasą się czarne hiszpańskie świnie, krowy, kozy i jeszcze do kompletu owce. Taki "tłumek" naszych
"braci mniejszych", ale sporych
rozmiarów budzi respekt. Dość
nieswojo czuję się wchodząc między pasące się zwierzęta, na całe
szczęście one nie są zainteresowane bliższą znajomością.
Oznakowania też są różne. Od tradycyjnych żółtych strzałek, poprzez granitowe słupki z napisem
Camino de Santiago i granitowe
sześciany z wyrytym na wierzchu
symbolem Camino de la Plata,
bramą z Caparry.
Czasem mijają nas rowerzyści,
głównie Hiszpanie, ale czasem i innych narodowości. Gdy idę sama,
bo George idzie z reguły kawałek
przede mną, zawsze się zatrzymują i pytają, czy wszystko w po-
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rządku i bardzo się dziwią, że jestem z Polski i sama. Kilka zdań i
jadą dalej. Rowerzyści pokonują w
ciągu dnia 80-100 km, a piesi 2030, więc nie ma szans na kolejne
spotkanie

W Almaden de la Plata wpadamy
prosto na fiestę. Gaspacho, jakim
tam nas poczęstowano, to było coś
wspaniałego. Takiego nie jadłam
nigdy potem. Największą atrakcją
dla dzieci natomiast był agregat
pianotwórczy. Pianę dzieci nazywały "śniegiem" (prawdziwego nie
znają) i po krótkim czasie było jej
po kolana. Dorośli, gdyby im nie
było wstyd też by weszli pod jej
strumień.
Monasterio - najważniejszy ośrodek produkcji Jamon de serano,
czyli fantastycznej hiszpańskiej
szynki. Nie można jej nie skosztować. Zamknięte schronisko i
trzeba spać w hotelu. Do tego "dorwały" mnie tu początki grypy.
Chyba z przegrzania. Przede mną
jeden dzień odpoczynku.
W Villafranca de los
Barros
widzimy
grupkę tancerek i pieśniarzy flamenco. Z
ciekawości idziemy za
nimi i docieramy do
kościoła, gdzie uświetniają ślub. Po zakończeniu ceremonii,
przed kościołem obsypywanie
młodej
pary nie tak jak u nas
ryżem, czy drobnymi
monetami, ale większymi confetti i serpentynami. Po chwili
plac wygląda jak kolorowy śmietnik. Oczywiście
jeszcze
odpalanie petard, bez których nie
obejdzie się żadne hiszpańskie
święto.
W Meridzie bardzo dobrze zachowane ruiny rzymskie. Niestety nie
udaję się nam zobaczyć Parku Archeologicznego ze wspaniałymi
ruinami amfiteatru. Gdy tam dotarliśmy było już nieczynne. Wobec
tego idziemy za miasto zobaczyć

ruiny akweduktu. Robią wrażenie.
Schronisko przesympatyczne, w
nim "tłum", bo ok. 8 osób, z czego
połowa to rowerzyści. Rano wychodzimy z jednym z Włochów,
którego potem spotkamy w kolejnym schronisku.
Przed Cáceres, jedyne miejsce
chłodu i cienia to przejście pod autostradą. Potem 1,5-godzinne
przejście przez miasto do schroniska. Na zwiedzanie nie było już
siły.

W następnym dniu spotykam 2
dziewczyny z Niemiec: Dorotę i Justynę. Ta druga urodziła się i dzieciństwo spędziła w Ozimku. W
końcu mogłam z kimś porozmawiać. Wbrew pozorom oprócz
spotkanego na pierwszym noclegu
Luisa, Hiszpanów jak na lekarstwo.
Jako, że prawie cała trasa biegnie
terenami pagórkowatymi i słabo
zaludnionymi, po drodze oprócz
pastwisk, co kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów miasteczka, które z
dala wyglądają jak z bajki.

przed murami można by pomyśleć,
że nagle znaleźliśmy się w średniowieczu. Do tego miasteczka dochodziliśmy chyba 2 godziny.
Niestety nigdzie ani słowa o historii, czy jakiegokolwiek opisu.
Caparra – potężne wykopaliska
miasta z czasów rzymskich.
Brama, najwyższy ich obiekt jest
symbolem Via de la Plata i robi
wrażenie. Tyle lat, a wygląda lepiej
niż wiele późniejszych zabytków.
Jako że Niemcy dali pokaz jak
można chodzić "wolniej niż wolno"
(24,5 km w 11 godz.) - postanowiłam przyśpieszyć. W następny
dzień zrobiłam ponad 42 km, mijając dwa schroniska by w trzecim
wpaść na ...kolejnego Niemca.
Dzięki Bogu Antonio jest pochodzenia hiszpańskiego, mówi świetnie w tym języku i w końcu mogę
poćwiczyć mój hiszpański. Niestety
szliśmy razem tylko 2 dni.

Salamanka. Dla mnie to ponad
połowa drogi. Mam "w nogach"
517 km, do Santiago "tylko" 483.
Jedyne miasto w
Hiszpanii, które kojarzy mi się z chłodem i
deszczem. Jedyny
dzień, gdy szłam cały
czas w długich spodniach i koszuli polarowej,
w
bardzo
zimnym (jak na Hiszpanię) i silnym wietrze.
Za
to
przesympatyczne
schronisko w centrum. Wybrałam się
zwiedzać w moich
tzw.
"popołudniowych"
sandałach,
które na mokrym,
granitowym
bruku
Położone na wzgórzach wydają ślizgały się niemiłosiernie. Ale
się, że są na wyciągnięcie ręki. A miasto warte było dokładniejszego
tu jeden pagórek, drugi,… kolejny i obejrzenia.
nieraz ponad godzinę dochodzi
się. Niesamowite.
Tak samo Salamanka kojarzy mi
Najbardziej niewiarygodnie wy- się z najkoszmarniejszym odcinglądało Galisteo. Wydawało się, że kiem. Z powodu budowy nowych
to o rzut kamieniem. Na wzgórzu, autostrad, kilka kilometrów za
otoczone
potężnymi
murami miastem camino po prostu ginie.
obronnymi. Gdyby nie kilka zu- Jedynym rozsądnym wyjściem
pełnie nie pasujących domków było dostać się na drogę krajową
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N-630 prowadzącą z Sewilli
do Astorgi i prawie 30km
"przetuptać" poboczem. Tyle
żeby się tam dostać zamiast
okrążać ileś kilometrów skróciłam sobie drogę przechodząc pod inną trasą
szybkiego ruchu przepustem
wodnym, na całe szczęście
prawie suchym i o średnicy
ok. 120 cm. Czasem dobrze
być niskim. Pobocza są szerokie, tak że można iść spokojnie, ale asfalt jest solidnie
czarny i żar walił od niego. Do tego
jedynie można przysiąść na barierce. Natomiast kierowcy nie dziwili się samotnej pątniczce i
pozdrawiali
trąbiąc,
migając
światłami, czy też znanym nam
dobrze znakiem V. To było miłe.

Zamora. Schronisko w zaadaptowanym starym budynku. I znów
sporo pielgrzymów, bo ok. 15 z
tego tylko 4 osoby pieszo. Sporo
do zwiedzania. Kilka kościołów i
katedra. Dla pielgrzymów wstęp
wolny. W muzeum przy katedrze
ogromna monstrancja procesyjna.
Miała chyba z 2 m wysokości i była
umieszczona na wielkim wozie.
Wszystko pięknie zdobione i
złocone.
W El Cubo de la Tierra del Vino
(pomiędzy Salamanką i Zamorą)
pojawił się pierwszy hiszpański
pieszy pielgrzym. Milczący Juan
Carlos, który nie dawał się
wciągnąć w rozmowę. Może to
była wina mojego nienajlepszego
hiszpańskiego. W Zamorze w
schronisku oprócz rowerzystów i
wspomnianego Juana Carlosa,
zjawiły się dwie katalonki (z Barcelony), też nie bardzo rozmowne.
W końcu mogę próbować rozmawiać po hiszpańsku. Idę z 2 Hiszpanami, jeden to ten spotkany w El
Cubo, a drugiego spotkałam wczoraj, bask. Idziemy 2 dzień razem i
jest sympatycznie. Biedni wyciągają nogi za mną. Ale dużo gadają. To SMS wysłany z drogi do
Tabary. Młodsi o kilkanaście lat, ale
ja przeszłam już ponad 600 km, a
oni dopiero zaczęli, jeden w El
Cubo, drugi w Zamorze. Do tego w

w tyle. Javier, człowiek bardzo
towarzyski, rozmawia po drodze ze wszystkimi spotykanymi ludźmi. Dzięki temu
dowiaduję się, że Hiszpanie tą
trasą pielgrzymują głównie w
kwietniu-maju. Nie jest wtedy
zbyt gorąco i wysuszone teraz
słońcem łąki i pastwiska, są
zielone i kwitnące. To wyjaśnia
fakt braku ludzi na trasie.
Idziemy długimi odcinkami, w
większości ponad 30 km
solidnych turystycznych butach,
dziennie.
Jesteśmy coraz bliżej
które dały im trochę "popalić", ale
mimo to patrzyli na moje, co Galicji.
prawda trekingowe, ale zawsze
sandały z lekkim przerażeniem i Od Pueblo de Sanabria zaczynają
chyba niedowierzaniem, że tyle się górki. Jednego dnia idziemy
przeszłam bez pęcherzy, czy otarć prawie cały czas powyżej 1000 m
nie mając praktycznie drugich n.p.m. W dole widać rzekę, potem
zaporę i zbiornik wodny. Momenbutów.
tami pojawiają się chmurki, a my
jesteśmy
w słońcu nad nimi. W
Spotykam coraz więcej rowerzysinnym
dniu
znów solidne podejśtów, głównie Hiszpanów. Wieczorami siedzimy w barach na cie, a na górze Rincón del Perewspólnych kolacjach i gadamy, ga- grino – przesympatyczne miejsce
damy, gadamy. Hiszpanie, chcą mi odpoczynku. Każdy wchodzący
jak najwięcej opowiedzieć o swoim pielgrzym dostaje muszlę, na któkraju i co dla mnie jest szczególnie rej tak jak w innych miejscach w
miłe, wszędzie chwalą się znajo- księgach pamiątkowych, wpisuje
mością ze mną jako z Polką, się swoje imię, datę i kraj. Muszla
"siostrzenicą Ojca Świętego Jana jest potem wieszana. Całe sufity i
Pawła II", podkreślając, że idę z ściany są obwieszone tymi nietypowymi pamiątkami.
Sewilli i to sama.
Ostatnie 2 tygodnie idę z Javierem Przed La Gudiña zaczyna się Ga(baskiem z San Sebastian). Juan licja. Pojawiają się charakteryCarlos z powodu pokiereszowa- styczne dla tego regionu: cruceiro,
nych przez buty nóg musiał zostać czyli przydrożne kamienne krzyże
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z Chrystusem z jednej i Matką
Bożą z drugiej strony, ażurowe
spichlerze na słupach, teraz już
częściowo zapełnione kukurydzą.
Zmienia się też struktura zaludnienia. Dotychczas właściwie nie było
wsi, tylko miasteczka i duże gospodarstwa rolne (finca). Teraz co
krok przechodzimy przez przysiółki, kilka domów + zabudowania
gospodarskie (bez sklepu czy
baru).

Orense. Nie tylko katedra, ale i baseny z wodami termalnymi (za
darmo). Javier moczy się, a ja
zgrzytam zębami, bo nie wzięłam
kostiumu kąpielowego. Obsługa
pilnuje i nie pozwala nawet zamoczyć nóg. To także kolejne przesympatyczne
schronisko.
Dosłownie kilka kroków od katedry,
w zaadaptowanej części klasztoru
franciszkanów.
Do zeszłego roku wszystkie schroniska galicyjskie były "donativo"
czyli co łaska. Od tego, wprowadzono stałe opłaty 3 euro. Biorąc
pod uwagę ceny niektórych schronisk we wcześniejszych prowincjach Hiszpanii, to niewiele. W
większości schroniska są nowe lub
niedawno remontowane. W tych
nowych czasami są śmieszne roz-

wiązania. Np. w schronisku w Laxe
nie ma żadnego wyłącznika
światła. Po prostu po zmroku
załącza się samo i świeci non stop
a po 22 jest wyłączane, ale…
załącza się przy pomocy czujników
ruchu. Jest to koszmarne w nocy,
gdy np. śpiwór wysunie się poza
obręb łóżka, nie mówiąc już o próbach dyskretnego wyjścia do
łazienki. To już druga połowa
września. Widać powoli zbliżającą
się jesień. Robi się zdecydowanie
chłodniej. Teraz śpiwór jest nieodzowny (przez pierwsze 2 tygodnie
był zbędnym ciężarem w plecaku).

Jestem w Monasterio de Oseira.
Schronisko w XVI-wiecznym chyba
refektarzu bez ciepłej wody i prysznica. Są tu cystersi. Ogromne
opactwo. Brat, który
pokazał nam, gdzie
jest schronisko był
bardzo zdziwiony, że
rozpoznaję po habicie
co to za zakon i coś na
temat
cystersów
wiem. Odpowiedź, że
przecież jestem katoliczką chyba trochę go
zaskoczyła i od siebie
dodał, a Javier mu
przytaknął, i Polką.

Wieczorem poszłam do
klasztoru na modlitwę z
pięknym śpiewem zakonników. Rano na
mszę św. też z modlitwą i śpiewem. Nie
było krótko, bo 1,5
godz. Potem zakonnicy
zaprosili na śniadanie.
Wyjście na trasę dopiero o 9.40. Po drodze
"psia" przygoda. Hiszpanie delikatnie mówiąc nie dbają o swoje
czworonogi. Psy są
bardzo
zaniedbane
(nawet psy pasterskie)
i biegają luzem. Nie są
agresywne. Ale ten
jeden był wyjątkowy.
Cały czas, gdy rozmawiałam z właścicielką
szczekał, podbiegał i
demonstrował swoje
niezadowolenie. Gdy odchodziłam
i podniosłam rękę w geście pożegnania, psina chyba myśląc, że
grożę jego pani, złapał mnie niezbyt przyjacielsko za drugą. Javier,
gdy to zobaczył, wpadł w istny
szał. Gdyby psiaka dorwał, chyba
sam by go zagryzł. W czasie zamieszania pani i pies zniknęli.
Oczywiście nikt, nic nie wiedział.
Później dowiedzieliśmy się, że nie
byłam pierwszą ofiarą, a do tego
najbliższa apteka i lekarz są 10 km
dalej. Pomimo mojego protestu Javier wezwał pogotowie. Do caminowych atrakcji dołączyła się
przejażdżka karetką pogotowia, wizyta w szpitalu (a nawet dwóch, bo
w Santiago musiałam iść na kontrolę), zastrzyk przeciwtężcowy i
solidnie posklejana na całe szczęś-
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cie nie szyta ręka. Było już niedaleko do celu i zabandażowana ręka
wcale nie przeszkadzała w kontynuacji pielgrzymki. Jeszcze tylko 2
dni.
W schronisku, gdy kombinowałam jak sobie poradzić
w łazience jedną ręką, jak z
nieba pojawiły się dwie
Polki. Panie zwiedzały Portugalię i przy okazji postanowiły przejść kawałek
camino. Ruszyły z Orense z
dość ciężkimi plecakami. W
końcu zwiedzanie miast i
piesze wędrowanie to dwie
zupełnie różne sprawy, ale
chęć przejścia chociażby
kawałka camino była silniejsza.
W Puente Ulla robiąc zakupy w supermarkecie
nagle słyszę dziwnie znane
i zrozumiałe słowa. Stanęłam jak wryta, nastawiłam uszu i rzeczywiście,
dwaj mężczyźni rozmawiają
po polsku. Gdy się do nich
odezwałam przez moment
patrzeli na mnie jak na
ducha. Panowie pracowali
przy drążeniu tuneli i byli
bardzo zdziwieni spotkaniem rodaczki w takiej małej
mieścinie.
Niedziela 21 września. Ze schroniska w Outerio do Santiago de
Compostela mamy tylko 16 km, a
msza św. dla pielgrzymów jest w
południe. Padający w nocy i rano
deszcz trochę opóźnił nasze wyjście. Tak, że dobrze wyciągaliśmy
nogi. Gdy zobaczyliśmy wieże katedry Javier wydał jakiś indiański
okrzyk i w sumie po 3 godzinach
drogi byliśmy już w Biurze Obsługi
Pielgrzymów. Jeszcze tylko godzina w kolejce po Compostelę –
potwierdzenie na piśmie dotarcia
do grobu św. Jakuba – i wpadamy
do katedry tuż przed rozpoczęciem
mszy. Pierwsza rzecz, którą widzę
to botafumeiro, czyli największa
kadzielnica na świecie. Uruchamiana jest w czasie ważnych uroczystości kościelnych, w Roku
Świętym (gdy dzień św. Jakuba
przypada w niedzielę) na mszach

dla pielgrzymów i gdy ktoś zapłaci
(rzędu kilkuset euro). Nazwa pochodzi z języka galicyjskiego. Jest
ona złączeniem słów botar (wyrzucać) i fume (dym). Obecna kadziel-

nica pochodzi z 1851 roku. Waży
około 80 kilogramów i ma 160 cm
wysokości. Na kopule, dokładnie
na przecięciu się obu osi kościoła
zbudowanego na planie krzyża
znajduje się mechanizm – koło, na
którym jest zawieszona za pomocą
liny. Porusza się wzdłuż krótszej
osi krzyża. Może osiągnąć niemalże pułap transeptu. Potrzeba
aż ośmiu mężczyzn, by ją rozhuśtać. Zatrzymanie też nie jest takie
proste. Nawet, gdy już praktycznie
się nie porusza, chwytający ją
mężczyzna musi kilkakrotnie okręcić się, aby ją całkowicie zatrzymać. Rok temu byłam w katedrze
na 3 mszach i nie widziałam jej ani
razu (gdy nie jest używana w jej
miejscu wisi wielka kula). Radość
była ogromna. Ma się wrażenie,
widząc nad głową kadzielnicę w
pozycji bez mała poziomej, że żar
zaraz wysypie się na głowę. Nie-

samowite.

Po pożegnaniu się z Javierem i
kontroli w szpitalu wróciłam do katedry, żeby w spokoju podziękować
i pomodlić się przy
grobie św. Jakuba. W
katedrze
widzę
dziwną rzecz. Spowiadający się klęczy
przed konfesjonałem
twarzą do spowiadającego, a nie tak
jak u nas, z boku. Dopiero na Monte do
Gozo w schronisku
przy
Europejskim
Centrum Pielgrzymowania ojciec Roman,
polski saletyn prowadzący ten ośrodek,
wyjaśnił mi, że to
według galicyjskiego
zwyczaju tak spowiadają się mężczyźni.
Kobiety spowiadają
się tak jak u nas, z
boku konfesjonału.
Gościnność ojca Romana jest ogólnie
znana wśród polskich
pielgrzymów,
więc
tutaj zawsze można
spotkać rodaczkę czy rodaka.
Dzień odpoczynku i znów jak rok
temu "spacerek" na Finisterę i
Muxię. Tutaj już tłumy, ale między
nimi dwie panie z Krakowa (Kasia i
Henia) i Polak mieszkający w Niemczech (Wojtek). Trochę denerwują mnie pełne schroniska, kolejki
pod prysznic czy do wc, braki
ciepłej wody, czy miejsca pod dachem (w Negreirze spałam w namiocie). To nie to co spokój i cisza
Camino de la Plata. Prawie
wszyscy idący na Finisterę to ludzie, którzy przeszli Camino Francés, jedynie jeden z Hiszpanów
idzie z Walencji i ja z Sewilli. Inny
Hiszpan na wiadomość, że jestem
Polką, przyznaje, że był niedawno
na wycieczce w Polsce. Zwiedzali
Warszawę, Gdańsk, Kraków, Oświęcim, ale to, co mu się najbardziej podobało to ...Puszcza
Białowieska. Przyznał, że nie wie-
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dział, że żubry żyją na wolności, a
w ogóle tyle zwierząt w lasach (byli
też w Tatrach) nie widział nigdy
wcześniej. Całą Polskę określił
jako zielony kraj. Fakt, przy spalonej słońcem Hiszpanii, zieleń u nas
jest wszechobecna. Na Finisterze
sporo ludzi pali tradycyjnie o zachodzie słońca część odzieży w
której pielgrzymowali. Tu też dostaje się dyplom dotarcia do
"końca świata", a na Muxi do
końca camino.

Odcinek Finistera - Muxia nie jest
zbyt popularny, a szkoda, bo Sanktuarium de la Virgen de la Barca
położone nad samym oceanem
jest warte obejrzenia. Gdy wracałam, z Muxi, w katedrze znów
msza św. z botafumeiro i niespodziewanie słyszę "Anka". Tego
słowa nie wymówi żaden obcokrajowiec. To Justyna, która dotarła do
Santiago
dzień
wcześniej.
Ogromna radość z ponownego
spotkania. Jeszcze tylko jeden
dzień w gościnie u ojca Romana,
jeszcze jedna msza św. z botafumeiro i przez Londyn do Krakowa
samolotem.

czego absolutnie nie należy brać.
W końcu cały "majdan" nosi się 56 tygodni na plecach. Ale też każde
camino jest inne. Trudność tego
polegała głównie na wysokich temperaturach, dużych odległościach
od jednego schroniska do drugiego, a raczej od jednej do drugiej
miejscowości, no i prawie kompletny brak ludzi. Ilość odzieży
ograniczyłam do minimum, chociaż
Na pewno drugie camino jest jedna bluzka, która rok wcześniej
łatwiejsze od pierwszego. Już była bardzo potrzebna, teraz okamniej więcej wiadomo co należy, a zała się zbędna, a skarpety mu-

siałam dokupić. Wydarłam
dwie pary (rok wcześniej żadnej). Tzw. "śpioszek" czyli śpiworek z lekkiego materiału, był
przez pierwsze dwa tygodnie
niezbędny, a potem przydał
się jako ocieplenie dość lekkiego śpiwora. Jedna para
butów, trekingowych sandałów, była całkowicie wystarczalna. Drugą parę stanowiły
b. lekkie sandałki, nazywane
przeze mnie popołudniowymi,
które można było używać pod
prysznic. No i oczywiście najcięższym elementem plecaka
była kosmetyczka. Bez kremów z wysokim filtrem nie
dałoby się iść. Kupno nowego,
mniejszego plecaka i camelbaga było świetnym pomysłem. Tak samo jak ścięcie
włosów "na zapałkę".

Ta pielgrzymka była zupełnie inna
niż poprzednia. Gdybym miała
streścić ją w kilku słowach, powiedziałabym: upał, prawie cała droga
pod i z górki, i w większości prosto
na północ, oznakowanie często pozostawiające wiele do życzenia,
puste schroniska, spotkanie drugiego pielgrzyma jest świętem,
cisza.

Na trasę wyruszyłam
15 sierpnia, w Santiago byłam 21 września, dzień odpoczynku
i cztery dni do Muxii.
Tym razem przeszłam
do Santiago 1000 km
plus "spacerek" nad
ocean ok. 150 km.

Już wiem, że to o
czym kiedyś czytałam
- camino jest jak narkotyk i uzależnia - jest
prawdą. W tym roku
wybieram się ponownie, znów inną drogą.

Anna Kowalczyk
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Canta Compaña

W ramach cyklicznej imprezy ‘Wieczory Tumskie’ odbył się we Wrocławiu koncert
hiszpańskiego chóru wykonującego pieśni pielgrzymów do Santiago de Compostela.
Gdy dostałem e-mail od Krysi Janiczek z zaproszeniem na koncert
Canta Compana pomyślałem, że
chyba warto pojechać na Piasek w
ten niedzielny wieczór. Chóru nie
znałem. Zaciekawił mnie poprzedzający koncert wykład zatytułowany “Dolnośląskie Drogi
Świętego Jakuba”, którego autorem był Pan Bronisław Zathey były prezes wrocławskiego PTTK.
Pana Zatheya nie znałem, na szlakach nie widziałem i nigdy jego nazwisko nie padło podczas imprez
związanych ze św. Jakubem. Pomyślałem jednak, że pewnie przez
wzgląd na lata doświadczeń w turystyce, Pan Zathey wiedzę o św.
Jakubie posiadł już dawno. Myliłem
się.
Wykład ograniczył się do odczytania ogólnodostępnych w internecie
materiałów, które z pamięci
mógłbym opatrzyć cudzysłowem i
podać źródło tekstów. O Dolno-

śląskich szlakach jakubowych było
w wykładzie tak naprawdę zaledwie kilka zdań. Patrząc na tłum
szczelnie wypełniający kościół
NMP na Piasku żałowałem, że tak
piękny temat został potraktowany
powierzchownie i bez entuzjazmu
wykładowcy. Zainteresowanie publiczności tematem było. Kilka przewodników po Drodze Via Regia,
które Paweł Peter przyniósł ze
sobą, mało nie wywołały walki między kupującymi, a ulotki, które
wraz z Andrzejem przynieśliśmy
wyrywano nam z rąk - dosłownie.

Nie można jednak organizatorom
odmówić wspaniałej promocji
przedsięwzięcia i zmysłu organizacyjnego. Sam kościół na Piasku
stanowi pewnego rodzaju magnes
dla przybywających na tego typu
imprezy.
Po części prelekcyjnej rozpoczęła
się właściwa, szczera i piękna

część wieczoru, która wzruszyła
wiele osób przybyłych na Piasek.
Chór wykonał ‘Bogurodzicę’ tak
pięknie, że zastanawialiśmy się,
czy oby na pewno śpiewają hiszpanie. Po koncercie dowiedziałem
się od jednego z członków chóru,
że do ‘Bogurodzicy’ przygotowywał
ich nasz kochany Ojciec Roman
Wcisło, saletyn z Cenrum Pielgrzymkowego na Monte do Gozoostatnim przystanku pielgrzymów
przed Santiago.
- Przed wyjazdem do Polski musieliśmy pojawić się u O.Romana,
aby ten zatwierdził nasze przygotowanie - mówił Txemi Jiménez,
członek chóru - Ojciec Roman powiedział, że wspaniale jest
usłyszeć polską ‘Bogurodzicę’ w
Galicji. Wtedy byliśmy pewni, że
jesteśmy dobrze przygotowani do
wyjazdu. Cieszymy się, że wykonanie spodobało się wrocławskiej
publiczności.

Canta Compaña w swojej działalności koncentruje się na poszukiwaniach i interpretacji muzyki chóralnej, w
szczególności muzyki dawnej i średniowiecznej, takiej jak Cantigas de Santa María Alfonsa X Mądrego.
Głównym tematem projektów chóru jest Droga do Santiago de Compostela, w jej ró nych wymiarach. Swoim
koncertem chór chciałby zachęcić do refleksji nad wędrówką pielgrzyma do Composteli oraz przenieść słuchaczy do atmosfery średniowiecza, poprzez podróż po muzyce Półwyspu Iberyjskiego, XII i XIV wieku.
Repertuar Canta Campaña obejmuje Cantigas de Santa María Alfonsa X Mądrego oraz Libre vermell de Montserrat, odnalezionej w Katalonii, a także dzieła muzyki chóralnej współczesnych kompozytorów hiszpańskich.
W koncercie wykorzystuje niektóre średniowieczne instrumenty muzyczne, między innymi lirę korbową, która
pojawila się w Europie Zachodniej około IX wieku, a także flety proste i instrumenty perkusyjne.
Zespół działa od 2006 roku w A Coruña w hiszpańskiej Galicji, liczy 17 śpiewaków. Jego cele to śpiew, ale
także upowszechnianie muzyki chóralnej, zwłaszcza twórczości kompozytorów hiszpańskich i galicyjskich, ze
szczególnym naciskiem na scenografię. Chór koncertuje w Galicji, jak i w całej Hiszpanii, na festiwalach i
świętach średniowiecznych. Dyrektorem chóru i jednocześnie jego solistką jest Julia Cea.
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Chór, prócz ‘Bogurodzicy’ wykonał m.in. ‘Gaude Mater Polonia’,
pieśni pielgrzymów oraz pieśni rycerskie i tradycyjne utwory galicyjskie.

Podczas występu wyłapywałem w
tłumie znajome twarze, pielgrzymów poznanych na szlaku
św. Jakuba. Było ich wielu tego
wieczora na Piasku. Ci, którzy
swoje hiszpańskie Camino mieli
za sobą, podczas koncertu musieli czuć się z powrotem w drodze, na podejściu do O’Cebreiro
lub ostatnich kilometrach przed
Santiago, kiedy człowiek cieszy

się z bliskości celu i płacze, bo
wędrówka dobiega końca. Julia
Cea, dyrygentka i solistka chóru
Canta Compana sprawiła, że tego
wieczoru setki osób zgromadzonych w kościele Najświętszej
Maryi Panny przeniosło się myślami do deszczowej Galicji. Sam
nie kryłem wzruszenia i uznaję
koncert za jedno z ważniejszych
wydarzeń ‘caminowych’ tego roku.
Od Krysi Janiczek, która sprawowała opiekę nad zespołem, otrzymałem zapewnienie, że chór
pojawi się u nas ponownie w przyszłości.

Po koncercie w kościele na Piasku
przenieśliśmy się, już w węższym
gronie, do Cerkwii Prawosławnej
św. Cyryla i Metodego, gdzie gościł nas już po raz kolejny Proboszcz ks. Mitrat Eugeniusz
Cebulski. Tam po chwili dołączył
do nas chór w pełnym składzie
wraz z opiekunką, Krysią Janiczek. Tutaj mieliśmy okazję po raz
kolejny, kameralnie wysłuchać
kilku utworów w wykonaniu chóru,
za co składamy wielkie dzięki.

Kuba Pigóra
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Chór Canta Compaña
cantacompana@yahoo.es
tel. 655 670 417

www.cantacompana.blogspot.com
www.juliacea.com

dolnośląskie muszelki pojadą do Galicji

dyrygentka chóru Canta Compana, Julia Cea

kościół NMP na Piasku wypełniony po brzegi
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Za wszystko trzeba dziękować...
Emilia i Szymon Sokolik
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Za wszystko trzeba dziękować...
Ale zaraz, zaraz… Myślicie, że
tak łatwo dostać się do pięknej
górskiej miejscowości o jakże
długiej nazwie Saint Jean Piedde-Port? My też tak myśleliśmy...

Późnym popołudniem, beztroscy i co nieco wyspani podczas sześciogodzinnej podróży
superszybkim pociągiem TGV z
Paryża, wysiadamy w Bayonne.
Jesteśmy na południu Francji.
Emocje rosną. W Saint Jean
czekają na nas zarezerwowane
łóżka w prywatnym schronisku
dla pielgrzymów. Tam nabierzemy sił i skoro świt wyruszymy
na Camino de Santiago – wymarzoną Drogę św. Jakuba.
Miesiące przygotowań nie poszły na marne. A więc do dzieła!
Zostało tylko 100 km pociągiem.
Wystarczy kupić bilet...
- Nie ma.
- Jak to? Nie ma pociągu do
Saint Jean o 20?
- Nie ma – pani w kasie uśmiecha się miło. Świetnie mówi po
angielsku.
- Nie ma? Ale był w Internecie...
– desperacki argument, jakby to
miało coś pomóc.
- Nie ma – pani w kasie uśmiecha się z politowaniem.

Emilia i Szymon
Sokolik – zawodowo redaktorzy,
prywatnie
wędrownicy i żeglarze,
są małżeństwem
od 2006 roku, stanowczo wezwani
przez świętego Jakuba, w czerwcu
2009 roku pielgrzymowali z Saint
Jean Pied-de-Port
do grobu Apostoła
w Santiago de
Compostela.

- To kiedy jest następny?
- Jutro o 7.45.
- Co? To jak mamy się dostać do
Saint Jean? Mamy rezerwację w
schronisku! – nasza desperacja
narasta.
- Można jechać taksówką, ale to
będzie bardzo, bardzo, bardzo
drogo – odpowiada miła pani, zgadując, że ma przed sobą raczej
przeciętnych pielgrzymów.

Faktycznie, aż tak zdesperowani
nie jesteśmy. No cóż, trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. Żegnajcie
wygodne łóżka w Saint Jean, żegnajcie góry o bladym świcie, żeg-

naj misterny planie na pierwszy
dzień drogi. A więc noc w Bayonne? Spokojnie, zastanówmy
się... Chyba jest tu biuro pielgrzyma, koło katedry. Idziemy. Jesteśmy jeszcze w miarę spokojni.
Ale z każdą chwilą coraz mniej.

Miasto jest piękne w wieczornym
słońcu: szeroka rzeka, imponujący
most, katedra o strzelistych
wieżach. Ale to wszystko niewiele
nas teraz obchodzi. Plecaki ciążą
coraz bardziej. O biurze pielgrzyma
miejscowi nie mają bladego pojęcia. Miało być koło katedry. Może w
katedrze? Obeszliśmy ją trzy razy
dookoła, zajrzeliśmy w
każdy kąt, nacisnęliśmy każdą klamkę i
guzik domofonowy – i
nic. Zamknięte.
Ale jest nadzieja.
Właściciel pobliskiego
baru kieruje nas do
biura informacji turystycznej. Pięć minut
marszu z plecakiem –
adrenalina dodaje sił.
Zamknięte! Wraz z zapadającym zmrokiem
pojawia się strach.
Wracamy na dworzec.
Ale co to? Mija nas
para z plecakami.
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Hurra, pielgrzymi!
Na pewno mają
gdzieś tu metę.
Co prawda na ich
bagażach nie widzimy muszli św.
Jakuba – pielgrzymiego znaku –
jednak co mamy
do
stracenia?
Ruszamy
za
nimi. Dyskretnie.
Kluczą po mieście, jakby chcieli
nas zgubić. Nie
damy się! Za kolejnym rogiem widzimy
ich
wchodzących do
niewielkiego zameczku.
Jesteśmy
na
miejscu.
Na
pewno? W recepcji dźwięczą klucze. Zbieramy się na odwagę i
wchodzimy.
- Przepraszam, czy znajdzie się
tutaj miejsce do spania dla dwóch
osób?
Portier w mundurze patrzy na nas
jak na ostatnich kretynów. Para z
plecakami również.
- Niestety to jest obiekt wojskowy.

Nagle dociera nas całkowity absurd tej sytuacji. Jeszcze wczoraj
siedzieliśmy w naszych biurach w
Warszawie jako śmiertelnie poważni redaktorzy i delegowaliśmy
zadania na czas naszego wyjazdu. A teraz? Zagubieni i bezdomni
we
francuskim
miasteczku, śledzący wśród
zaułków Bogu ducha winnych
ludzi, błagający o nocleg nieznajomych... To wszystko pewnie rysowało się na naszych twarzach,
bo portier złagodniał i łamaną angielszczyzną oznajmił:
- Jest duży hotel w centrum –
Best Western.
Ech! W drogim hotelu w drogim
Bayonne kasują na pewno bajońskie sumy...

Zaczynamy od początku. W drodze powrotnej na chwilę zatrzy-

Taki sobie. Ale w
porównaniu z dworcem czy mostem –
luksus. Czyli jednak
wyśpimy się przed
jutrzejszą
wspinaczką na Pireneje.

mujemy się na moście. Oby tylko
dworzec nie był zamykany na
noc, zawsze to lepszy dach nad
głową niż most. Nawet taki
piękny.

Śmiejemy się z siebie w duchu
desperackim śmiechem. No pięknie, święty Jakubie, pięknie! Ale
wcale nam nie do śmiechu.
Patrząc na rzekę Adour w promieniach zachodzącego słońca,
zaczynamy się modlić do świętego Michała Archanioła, patrona
naszej rodziny i zarazem patrona
pielgrzymów. I małych dzieci – a
czujemy się teraz właśnie jak
dzieci. Zrób coś! Co chcesz,
wszystko jedno, niech chociaż
jedna rzecz nam się uda, niech
chociaż dworca nie zamkną na
noc...

„Hotel San Miguel” – głosi dumnie drogowskaz na skrzyżowaniu.
„Hotel Święty Michał”? Na pewno
zamknięty, jak wszystko o tej
porze, ale sprawdźmy. Ostatnia
próba. Skręcamy w boczną
uliczkę. Zamknięte, jednak w
ostatniej chwili zauważamy karteczkę – „Zadzwoń”. Portier bardzo miły, nie mówi ani słowa po
angielsku, za to na migi bardzo
dobrze. Za „jedyne” 45 euro oferuje malutki pokoik z prysznicem.

Przyjechaliśmy tu
nauczyć się zaufania. Jednym z – nazwijmy to dumnie –
charyzmatów Drogi
św. Jakuba jest to,
że stając się pielgrzymem, zgadzasz
się na wszystko, co
Cię spotyka, masz
przyjmować to z pokorą godną średniow i e c z n y c h
pątników,
masz
kontemplować zdarzenia i zgadywać, czego święty
Jakub chce Cię przez to nauczyć.
Trudne? Pewnie, ale jest jeszcze
coś – za wszystko trzeba dziękować! Za piękną pogodę, za
łagodne podejście na szlaku, za
pomocną dłoń, za to, że udało się
zdążyć na samolot, ale także za
deszcz, za kolano obtarte na
trudnym zejściu, za zgubiony po
drodze ręcznik. I za pociąg, którego nie było. No to mamy za
swoje: pierwszą lekcje święty
Jakub dał nam jeszcze zanim postawiliśmy nogę na szlaku. Jednak zasypiając w hoteliku w
Bayonne, myśleliśmy, że nic podobnego już nas na Drodze nie
spotka. Jakże się myliliśmy…

Emilia i Szymon Sokolik

Podobało Wam się? Było średnio? Można by dużo lepiej?
Chcemy znać Wasze opinie.
Piszcie: emiliasokolik@wp.pl.
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Camino w powiecie lubińskim

MIEDZIANA DROGA
Ręszowa początków XIII wieku. Ziemia ta bogata jest zwłaszcza serdecznością
jej
mieszkańców,
doświadczyliśmy jej w trakcie naszej
wędrówki najpierw w Ręszowie, a później w Siedlcach. Gościnność onieśmielała, a żołądek nie był w stanie
przyjąć wszystkich wspaniałych ciast,
ogórków małosolnych, smalcu domowego wyrobu i innych specjałów serwowanych
przez
wspaniałych
gospodarzy, a zwłaszcza gospodynie.

Na mapie Dróg św. Jakuba w Polsce
robi się coraz ciaśniej. Z inicjatywy
Mariana Hawrysza prezesa Oddziału
PTTK „Zagłębie Miedziowe” powstał
nowy odcinek Drogi. Szlak prowadzący ze Ścinawy przez Ręszów,
Siedlce, Czerniec, Lubin Krzeczyn
Wielki, Gorzyce, Brunów łączy się w
Chocianowie z Dolnośląską Droga
św. Jakuba.

W sierpniowy słoneczny poranek
przed kościołem Podwyższenia
Krzyża Świętego pojawiło się
szereg osób, którym sprawy
związane z odnawianiem dróg
jakubowych jest bliskie. Pojawili
się, w swoich barwnych strojach,
członkowie Bractwa św. Jakuba
Apostoła z prezesem Henrykiem
Karasiem i ks. Stanisławem
Czerwińskim - kustoszem Sanktuarium św. Jakuba Większego
w Jakubowie. Otwarcie szlaku
zaszczycili swoją obecnością
przedstawiciele miejscowych
władz Pani Małgorzata DrygasMajka – starosta Lubiński; Pani Irena
Rogowska – wójt Gminy Lubin; Pan
Andrzej Holdenmajer – burmistrz Ścinawy. Wszystkie te osoby były w sposób czynny zaangażowane w
tworzenie szlaku kulturowego na terenie Powiatu Lubińskiego. Obecny
był również, tym razem jako cyklista,
Emil Mendyk.

Otwarcie szlaku poprzedziła msza
św. koncelebrowana przez ks. Stanisława Czerwińskiego i ks. Bogdana
Kaczorowskiego – dziekana Ścinawskiego. W pięknej homilii ks. kustosz
Sanktuarium św. Jakuba Starszego
przybliżył uczestniczącym w eucharystii mieszkańcom Ścinawy i pątnikom ideę pielgrzymowania po
drogach św. Jakuba. Po mszy św.
odsłonięta została tablica z muszlą

upamiętniająca otwarcie w dniu 1
sierpnia 2009 roku Drogi św. Jakuba
w Powiecie Lubińskim.

Następnie ruszyliśmy na liczący 18
km odcinek drogi do Lubina. Szlak
prowadzi przez piękne tereny Ziemi
Lubińskiej, o interesującej historii sięgającej, tak jak choćby w przypadku

Oprócz dbałości o strawę, gospodarze zadbali również o przybliżenie
historii tej ziemi. Proboszcz parafii św.
Michała Archanioła w Siedlcach ks.
Ryszard Dąbrowski przywitał nas
przed kościołem, kropiąc nas woda
święconą. Opowiedział historię i pokazał kościół parafialny z jego częścią prezbiterialną sięgającą XIII
wieku. Pani Sołtys opowiedziała o
historii grobów żołnierzy września
1939 roku, którzy jako jeńcy wojenni
pracowali w folwarku w Siedlcach.
Grób otaczany jest opieką mieszkańców Siedlec, a znajduje się na cmentarzu przykościelnym. W Czerńcu
przed kościołem filialnym Matki Bożej
Wspomożenia Wiernych ponownie
zostaliśmy powitani przez ks. Ryszarda. Opowiedział nam, jak
społeczność lokalna zintegrowała się, ratując przed zawaleniem zaniedbany kościół.
Później powędrowaliśmy dalej
polną drogą wśród pięknego
lasu. W późnych godzinach
popołudniowych dotarliśmy do
Lubina, gdzie zakończyliśmy
wędrówkę, radując się z pięknej drogi lubińskiej. Zbyszek i
ja na tym zakończyliśmy pielgrzymowanie na camino lubińskim. W niedzielę 2 sierpnia
Marian Hawrysz poprowadził
pątników drugim 28 km odcinkiem drogi przez Krzeczyn Wielki,
Gorzyce, Brunów, Trzebnicę do Chocianowa.

Andrzej Kofluk
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Zasłyszane na szlaku

Niemałe zaciekawienie w polskim
środowisku "caminowym" wzbudziła niedawna informacja o otwarciu 25 lipca Szczecińskiej Drogi
św. Jakuba. Wiadomość o tyle zaskakująca, że o tym wydarzeniu
nie wiedzieli gospodarze Drogi Pomorskiej, ani przygotowujący szlak
ze Szczecina do Słubic.
Nigdy nie jest jednak tak, by św.
Jakub zostawiał pytania bez odpowiedzi. W wyniku tzw. przypadku
(czy ktoś z Was wierzy jeszcze w
przypadkowość zdarzeń na Camino?) w Wieży Książęcej w Siedlęcinie na "Via Cervimontana"
zetknęły się ścieżki piszącego te
słowa oraz Małgorzaty i Tomasza
Dudów, którzy opracować mają
przyszłe odcinki Drogi św. Jakuba
na Pomorzu Zachodnim od strony

krajoznawczej, graficznej i zdjęciowej.
Zleceniodawcą i koordynatorem tego
przedsięwzięcia jest Fundacja Szczecińska, która współpracuje w tym względzie z LOT "Ziemia Lęborska", czyli
koordynatorem Drogi Pomorskiej.
Wszystkie wątki układają się więc
całkiem zgrabnie tym bardziej, że z Fundacją Szczecińską w tym względzie
mocno współpracuje znany już wielu
osobom i z różnych miejsc ks. Darek
Doburzyński.
Inicjatorem inauguracji Drogi w Szczecinie jest ks. abp Andrzej Dzięga, który
kilka miesięcy temu objął nadodrzańską
katedrę św. Jakuba po przybyciu z Sandomierza - tam właśnie poznał Drogę
św. Jakuba i jedną z pierwszych jego
decyzji było przyspieszenie włączenia
Pomorza Zachodniego do sieci Camino
de Santiago. Otwarcie Drogi Szczeciń-

Zaproszenie na Via Regia
Dla tych, którzy obawiają się samotnego wyruszenia jako pielgrzym...
Dla tych, którzy nie mają czasu i
możliwości, by ruszyć w drogę na
kilka tygodni...
Dla tych, którzy nie chcą zaczynać
swojego Camino z dala od domu...
Dla tych, którzy chcieliby odkryć kulturowe i historyczne dziedzictwo
Ziemi Śląskiej...
Dla tych, którzy chcą doświadczyć,
że na Drodze św. Jakuba można być
już w Polsce...
Dla tych, którzy są przekonani, że
Śląsk to tylko huty i kopalnie...
...w siedem weekendów między
kwietniem a październikiem 2009
odbywają się otwarte przejścia
Drogą św. Jakuba „Via Regia”, które
pozwolą przebyć całą trasę z Góry
św. Anny do Zgorzelca.

Sierpniowy weekend na Via Regia
będzie miał miejsce 29 i 30.08.2009
r. Przy tej okazji zobaczymy, czemu
Środa jest winna, jak średniowieczni
monarchowie finansowali „kampanię
wyborczą”, przejdziem Odrę, zwiedzimy największy europejski klasztor
na północ od Alp i dokonamy tego,
co nie udało się Tatarom.
Wszystko to na trasie ze Środy
Śląskiej przez Lubiąż do Legnicy.
Będzie to więc kontynuacja przejścia
z 21 czerwca, które zakończyło się

na stacji PKP Przedmoście-Święte.
Pątników
chcących
zachować
ciągłość trasy zapraszamy do tego
miejsca na godz. 8:15.

Pociąg z Wrocławia Głównego rusza
o godz. 7:32 (przyjazd do Przedmościa-Świętego o 8:11). Dojazd z zachodniej części Dolnego Śląska:
Legnica 7:40, Lubin 6:38 (w Przedmościu 8:07), Bolesławiec 6:10 (w
Przedmościu 7:41).

Można oczywiście dołączyć później –
przy Muzeum Regionalnym (ratusz) w
Środzie Śląskiej o godz.11:00 (dojazd
PKP lub PKS). Dojście do Lubiąża
przewidziane jest na późne popołudnie. Tego dnia będzie miała
miejsce impreza plenerowa „Oblężenie Klasztoru” (więcej na stronie
internetowej www.OblezenieKlasztoru.pl), więc atmosfera może nie być
zbyt kameralna, ale lubiąskie opactwo
na pewno zaprezentuje swoje nowe
oblicze. Także w Lubiążu przygotowane są miejsca noclegowe – ich
liczba jest jednak ograniczona, stąd
chętnych do skorzystania z noclegu
prosimy o wcześniejszy kontakt!

W niedzielę wyjście spod lubiąskiego
kościoła św. Walentego (a więc w
centrum miejscowości, nie przy klasztorze!) o godz. 9:30, po mszy św. rozpoczynającej się o godz. 8:30. Można

skiej 25 lipca miało jednak charakter tylko symboliczny (sam szlak nie
jest jeszcze wyznaczony), wiązało
się z uroczystością św. Jakuba oraz
równoczesnym wyjściem uczestników szczecińskiej pielgrzymki do
Częstochowy. Pielgrzymi jasnogórscy wychodzą z położonego na
skraju miasta Osiedla Słonecznego
i właśnie do tego miejsca prowadziło inauguracyjne przejście z katedry św. Jakuba.
Jesienią tego roku ma się odbyć w
Szczecinie większe robocze spotkanie dotyczące szlaków na Pomorzu Zachodnim. O szczegółach
oczywiście będziemy się starać informować w kolejnych numerach
"Pielgrzymka".
Emil Mendyk
się także dołączyć o godz. 10:00 przy
wejściu do klasztoru, który zwiedzimy
w spokojniejszej, niż w sobotę atmosferze. Osoby, które chciałyby
przyłączyć się dopiero w Prochowicach zapraszamy pod ratusz o godz.
13:00. Stąd dalsza wędrówka do Legnicy – osoby planujące wcześniejszy
powrót mogą po drodze ruszyć do
domu ze stacji PKP Jaśkowice Legnickie lub Szczedrzykowice.
Uczestnicy pokrywają koszty dojazdów oraz posiłków. Ubezpieczenie we
własnym zakresie. Zalecamy strój i
wyposażenie właściwe do pieszej
wędrówki i zmiennych warunków pogodowych.

Dalsze informacje: 665 711 412 lub
info@camino.net.pl.

Projekt dofinansowany przez: Urząd
Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Urząd Marszałkowski Województwa
Opolskiego,
Powiat
Średzki.
Medialnie wspierają nas:
Gość Niedzielny, Gazeta Wyborcza –
Wrocław, Muzyczne Radio Jelenia
Góra, Radio PLUS Opole, portal NaszeSudety.PL oraz dwumiesięcznik
Karkonosze.

Zapraszamy! Buen Camino!
Fundacja Wioski Franciszkańskiej
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Z Sandomierza kilka słów...

17 sierpnia br. o godz. 17 w Klasztorze OO. Dominikanów w Sandomierzu odbyło się kolejne zebranie
organizacyjne nieformalnego jeszcze Bractwa Św. Jakuba.
Osoby, które przybyły, to ci, którzy
chcą pomóc w kolejnych pracach
organizacyjnych nad Drogą Św.
Jakuba z Sandomierza do Krakowa. Chcą włączyć się w opiekę
nad idącymi pielgrzymami, promować Drogę, zająć się stworzeniem
przewodnika po niej i map.

Zaskoczeni jesteśmy zainteresowaniem, jaki wzbudziło otwarcie
Drogi i tym, że sporo osób już na
nią wyruszyło, a kolejni ochotnicy
zapowiadają się prawie każdego
dnia. W związku z dawno zapowiedzianym przyjazdem członków
Bractwa Św. Jakuba z Londynu,
zamierzamy przygotować w październiku Dzień Hiszpański w Sandomierzu.

Serdecznie zapraszamy
wszystkich do współpracy!

We wtorek czyli 18 sierpnia, o
godz. 17 w ogrodzie klasztornym
odbyło się spotkanie z osobami,
które pielgrzymowały do Santiago
de Compostela.
Naszymi gośćmi były Pani Róża
Rychlik i Pani Barbara Karpała z
Krakowa. Obie panie pielgrzymują
Drogami Św. Jakuba już od 1997
roku, są współzałożycielkami Polskiego Klubu Camino de Santiago
oraz Bractwa Św. Jakuba w
Więcławicach. Do Sandomierza
przyjechały przede wszystkim po
to, by wyruszyć w Drogę po raz kolejny, tym razem stąd. Podzieliły
się z nami swoimi wspomnieniami

z
niezwykłych
podróży.
Nie
było
łatwo wyruszyć na Camino w 1997 roku, bo - jak podaje
Pani Basia - bardzo trudno było o
jakiekolwiek informacje w języku
polskim o tym średniowiecznym
szlaku. Obie szukały więc materiałów w zagranicznych źródłach
historycznych, starały się zdobywać wiedzę o Camino korespondencyjnie, prosząc o pomoc
autorów artykułów w zagranicznych pismach czy programów telewizyjnych. Były to jednak
bardzo skromne informacje.
Jak widać odwagi nie brakowało
obu paniom, nie brakuje do dzisiaj, po trudach pielgrzymowania
po Hiszpanii, sandomierski odcinek Drogi Świętego Jakuba nie
wydaje się im żadnym problemem, pomimo
że ciągle jeszcze
trwają
prace organizacyjne.
Dodatkowo
obie pątniczki
należą do krakowskiego
chóru, który wykonuje pieśni
jakubowe czyli
stare
pieśni
pątników. Spotkanie w Sandomierzu zostało
więc uatrakcyjnione wątkiem
muzycznym.
Kasia Bednarz

więcej o sandomierskich szlakach świętego Jakuba na stronie www.sandomierz.wordpress.com
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