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Na dzień dobry!

Bardzo lubimy ten czas. To moment, kiedy natura 
cudownie współgra z wydarzeniami, które tak niebywale 
wyreżyserował (i zagrał w nich główną rolę!) Stwórca tej 
zielonej scenerii. To czas, kiedy serce się wyrywa, a oczy
i nogi każą iść. Tak, jak niegdyś Jedenastu otrzymało 
wezwanie, by pójść do Galilei, aby Go znów zobaczyć.
A jeszcze bodaj najbardziej "caminowa" scena Nowego 
Testamentu, "gdy oni byli w drodze, sam Jezus przyłączył 
się do nich", a nadto "serce im pałało". No, po prostu nic, 
tylko iść. Szczęśliwie nie grozi nam rozterka, z którą zmagał 
się nieodżałowanej pamięci Jan  Himmilsbach, gdy 
spojrzawszy na budowaną nową drogę i okrasiwszy 
westchnienie grubym słowem z bólem wyznał:
"Tyle dróg budują, a nie ma dokąd iść".

Poza dość trywialnym w tym miejscu wskazaniem 
celu hen nad Atlantykiem, wypada też zacytować 
klasyków, którzy mawiali, że wszystkie drogi prowadzą do 
Rzymu. Bo tej wiosny nad Tybr wyruszyło wielu. Ba, znamy 
nawet czterech takich (ale bez psa), którzy do Wiecznego 
Miasta wyruszyli kilka tygodni na przełomie lutego i marca 
temu znad mroźnych wówczas brzegów Odry i tuż przed 
Paschalnym Triduum dotarli ad limina apostolorum. 
Staszek, Andrzej i Pawłów dwóch na pewno nam jeszcze
o swojej pielgrzymce z Wrocławia do Rzymu opowiedzą. 

Ale ani oni, ani tysiące osób wybierających się w końcu 
kwietnia do włoskiej stolicy, nie trudziło się tak dla słońca 
Italii. Oni całemu światu chcieli powiedzieć: "Tak, 
wierzymy, że on jest już w domu Ojca, że dotarł do swojej 
Finisterry i że tam nie ma końca, że tam się dopiero 
wszystko zaczyna". Mamy nadzieję, że beatyfikacja dnia
1 maja nie była tylko wielką majówką okraszoną 
wadowickimi kremówkami i osobliwościami rodem z "Nart 
Ojca Świętego" Jerzego Pilcha, ale stała się także okazją do 
posłuchania tego, co Jan Paweł - bez wątpienia - Wielki 
miał nam do powiedzenia. 

Z niepokojem można było obserwować rosnący 
odpustowy stragan pod flagą biało-żółtawą, w którym 
nawet na chwilę nie pojawi się "Miłość i odpowie-

dzialność", adhortacja o roli chrześcijan świeckich, 
"Centessimus annus", na wskroś humanistyczna chrysto-
logia, wspólna modlitwa z tymi, których kolano nie zgina 
się na imię Jezusa czy serdeczne spotkania z burgundzkim 
Bratem, którego biała szata spłynęła krwią z rany zadanej
w czasie modlitwy pojednania. Czy cała masa
wskazówek, przemyśleń i owoców modlitwy bł. Karola 
Wojtyły. O jego "Akcie Europejskim" już w tym miejscu 
nawet nie wspominajmy, bo to zgoła oczywista 
oczywistość. 

Mamy nadzieję, że zbliżające się wielkimi krokami 
wakacje to będzie wspaniały czas - jeśli uda się nam 
wczytać i wsłuchać w to, co Błogosławiony chciał nam 
przekazać. Nie będzie to może lektura łatwa - tym większą 
przygodą i odkryciem będzie spotkanie z Jego 
przesłaniem. Efektem takiego odkrycia jest np. planowana 
wędrówka trójki pielgrzymów do Asyżu z okazji 25-lecia 
spotkania przywódców światowych religii i ich modlitwy
o pokój. Pomysł pod nazwą "Idzie człowiek" to rzecz na 
niedaleką przyszłość.

Skończył się właśnie okres Wielkanocny. Był to 
c za s  n a  w s z y s t ko ,  co  n owe  i  ś w i e ż e .  C za s  
zmartwychwstawania, budzenia się do życia, ale także czas 
na porządki, wymiatanie starych śmieci z najdalszych 
zakamarków w naszych domach i sercach, czas na wszelkie 
zmiany, przeobrażenia i  metamorfozy. Za nami 
przedświąteczne porządki, sprzątanie, malowanie, 
przestawianie... Takie porządki i zmiany czynimy również w 
naszej Redakcji: zmieniamy się, poprawiamy, ciągle się 
uczymy, wpadamy na nowe pomysły, które bywają lepsze
i gorsze, ale przede wszystkim jesteśmy otwarci na 
w s z y s t k o ,  w i ę c  s e r d e c z n i e  z a p r a s z a m y  d o  
współredagowania naszego biuletynu. Przysyłajcie swoje 
teksty, wspomnienia, zdjęcia, dzielcie się przemyśleniami, 
refleksjami i wszelkimi "caminowymi" informacjami.

Czekamy!

Emil Mendyk, Mysłakowice
Kasia Bednarz, Glasgow
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Działo się...
czyli Kronika wydarzeń na polskich Drogach św. Jakuba

styczeń 2011 - kwiecień 2011

Wzorem lat minionych także rok 2011 rozpoczął się 
regionalnymi zebraniami osób opiekujących się Drogą św. 
Jakuba w Polsce. 

6 stycznia członkowie i sympatycy Bractwa św. Jakuba 
Apostoła zebrali się w Jakubowie koło Głogowa na 
spotkaniu opłatkowym. Było ono poprzedzone mszą
w sanktuarium św. Jakuba Apostoła. Natomiast 26 marca 
miało miejsce walne zebranie członków Bractwa, w tym 
także przedstawicieli jego oddziałów z Lęborka, Ośna 
Lubuskiego, Szczyrku, Więcławic Wlk., i Żabna.

27 stycznia odbyło się XXI spotkanie Wrocławskiego Klubu 
Przyjaciół Camino. Tym razem gościem specjalnym był ppłk 
Jacenty Góral z Poznania, który trzykrotnie przemierzał 
Camino w Hiszpanii, wędrując szlakami pielgrzymkowymi: 
Camino Frances, Camino del Norte i Camino de la Plata.
A 24 lutego w kościele Macierzyństwa NMP na Pilczycach 
we Wrocławiu miało miejsce kolejne spotkanie Klubu. Po 
mszy w intencji pieszych pielgrzymów idących z Wrocławia 
do Rzymu miała  miejsce rozmowa z  dwoma 
caminowiczami ze stowarzyszenia „Przyjaciele Dróg 
Świętego Jakuba w Polsce”: Emilem Mendykiem oraz 
Edwardem Czerną. 

29 stycznia dolnośląscy „Przyjaciele...” spotkali się
w szerszym gronie również w schronisku młodzieżowym 
przy ul. Jordana Legnicy. Poza wspomnieniami
z caminowych wędrówek w roku 2010 pojawiły się także 
informacje o zamierzeniach i planach na rok 2011. 

Niezwykle bogaty w spotkania dotyczące Drogi św. Jakuba 
b y ł  n a  M a zow s z u  o s t a t n i  we e ke n d  l u t e g o .
W sobotę, 26 lutego, miało miejsce robocze spotkanie 
osób zaangażowanych w organizację Drogi św. Jakuba,
a przez cały weekend w ramach przygotowań do 
Światowych Dni Młodzieży „Madryt 2011” odbywało się 
Krajowe Forum Duszpasterstwa Młodzieży. W sobotnie 
popołudnie prowadzone były zajęcia warsztatowe
w czterech grupach tematycznych, z których jedna 
pracowała nad przygotowaniem wspólnego przejścia 
młodzieży wybraną z polskich dróg jakubowych. 
Ostatecznie udało się ustalić dwie trasy: Małopolska Droga 
św. Jakuba (22–27 maja) oraz Wielkopolska Droga św. 
Jakuba (27–29 maja). Na zakończenie warszawskiego dnia 
Camino odbyło się również posiedzenie zarządu 
stowarzyszenia „Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce”. 
Rozmawiano m.in. o ogólnopolskim credencialu i planach 
działań w roku 2011.

W pierwszym kwartale roku nie zawiodła też Księgarnia 
Hiszpańska w Krakowie. 25 stycznia odbyło się kolejne 
spotkanie cyklu Camino de Santiago. Tym razem na temat 
Camino Inglés – Drogi Angielskiej. Gościem była
dr Agnieszka Orzechowska-Kowalska (Camino 2006, 2007, 
2008, 2009, 2010), która nie pierwszy raz gościła w 
Księgarni Hiszpańskiej. 23 lutego ks. Grzegorz Ryś snuł 
opowieści pod hasłem „Prawie jak w średniowieczu czyli… 
na rowerze”, 8 marca odbyło się spotkanie ze Zbigniewem 
Iwańskim: „Jak dojść do Santiago? – prezentacja Poradnika 
i Przewodnika pielgrzyma”, a 1 kwietnia duchowy 
krajobraz Camino przedstawił Emil Mendyk.

* * *

Okazało się, że dla polskich peregrinos Santiago to za mało. 
Rzym stał się kolejnym celem dla trzech wrocławian, którzy 
do Wiecznego Miasta zamierzają dotrzeć na beatyfikację 
Jana Pawła II, która odbędzie się 1 maja. W mroźny poranek 
22 lutego z Wrocławia pieszo wyruszyli: ław Ozdoba i ław 
Peter (lider Wrocławskiego Klubu Przyjaciół Camino). 
Wędrówkę  można śledzić na stronie www.wrorzym.pl. Są 
tam także bliższe szczegóły na temat pielgrzymki, nad 
którą patronat objęło stowarzyszenie. Inny z wrocławskich 
„Przyjaciół Drogi”, Zbigniew Ilków, przygotował dla 
naszych romeros trasę w systemie GPS opracowaną 
według praktycznych wskazówek ów z Moraw i Austrii.

Od 9 marca w drodze jest dwóch kolejnych romeros. 
Andrzej Kofluk z Wrocławia (wiceprezes stowarzyszenia 
„Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce”) i Paweł Bibułowicz 
z  B ia łegostoku wspólne wędrowanie  zaczęl i
w Olbrachcicach koło Ząbkowic Śląskich. Pokonując nieco 
dłuższe odcinki, zamierzają oni spotkać się z pozostałą 
dwójką wrocławian tuż przed Rzymem. Naszym pątnikom 
życzymy Buen Camino!, chociaż w tym przypadku 
należałoby raczej mówić Bon Viaggio!.

Pomysł  włączenia pielgrzymowania w Polsce
w przygotowania do beatyfikacji Jana Pawła II powstał
w kilku zakątkach naszego kraju. Mieszkańcy Małopolski 
będą mogli wędrować do krakowskich Łagiewnik – miejsca 
bez wątpienia związanego z nowym Błogosławionym – na 
kilka sposobów: rowerem, pieszo w ciągu czterech 
weekendów oraz pieszo w ostatnich dniach kwietnia. 
Pierwszy z weekendów na małopolskiej Via Regia miał 
miejsce 19-20 marca. Więcej informacji na stronie 
www.camino.net.pl oraz bezpośrednio u Pawła Plezi:  
pplezia@wp.pl.
Z kolei grupa dolnoślązaków zamierza tuż przed 1 maja 
przejść Sudecką Drogę św. Jakuba w pięciu etapach
z Krzeszowa do Lubania. Warto tu wspomnieć, że kilka 
miejsc znajdujących się na Drodze Sudeckiej we wrześniu 
1956 r. z grupą studentów odwiedził na rowerze młody
ks. Karol Wojtyła. Krakowianie byli wówczas m.in..
w Lubomierzu, Gryfowie Śląskim, Jeleniej Górze, Kowarach 
i Krzeszowie.
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W styczniu do dystrybucji trafiły nowe przewodniki 
pielgrzyma po kilku odcinkach Drogi św. Jakuba na Śląsku 
oraz Łużycach i w Czechach. Wydane przez Fundację 
Wioski Franciszkańskiej publikacje zawierają opis tras 
poszczególnych odcinków, informacje krajoznawczo-
historyczne, adresy miejsc noclegowych dla pątników,
a także godziny nabożeństw w mijanych miejscowościach. 
Oprócz polskiej wersji przewodnika szlaku ze Zgorzelca 
przez Żytawę do Pragi (Żytawska Droga św. Jakuba), nowe 
publikacje opisują następujące szlaki:
– Droga św. Jakuba w województwie opolskim: Via Regi od 
Ujazdu przez Górę św. Anny, Opole i Skorogoszcz do Brzegu 
oraz Droga św. Jakuba (tekst: Tadeusz Jurek i Kazimierz 
Staszków)
– Sudecka Droga św. Jakuba , czyli przedłużona 
wcześniejsza Via Cervimontana; publikacja  dostępna jest 
także w wersji niemieckiej pod tytułem „Hirschberger 
Jakobsweg” (tekst: Ireneusz Krukowski-Zdanowicz, Emil 
Mendyk, tłum. na niemiecki: Marta Białokryty)
– Ślężańska Droga św. Jakuba (informacje spisane przez 
Tomasza Dudziaka i Kubę Pigórę znalazły się na odwrocie 
poręcznej mapy szlaku).
Wydanie przewodników możliwe było dzięki wsparciu 
samorządu województwa opolskiego, Fundacji  

Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz miast i gmin: Sobótka, 
Kamienna Góra, Kowary, Mysłakowice, Lubomierz i Jelenia 
Góra. Nowe przewodniki wzbogaciły oczywiście ofertę na 
naszej stronie internetowej
(www.camino.net.pl/przewodnik.html),
ale stopniowo pojawiać się będą także w innych punktach 
dystrybucji.
9 lutego w antykwariacie „Pod Arkadami” w Jeleniej Górze 
odbyło się pierwsze ze spotkań promocyjnych 
przewodników po śląskim i łużyckim Camino. Kolejne 
miały miejsce we Wrocławiu (24 lutego) oraz w Krakowie
(1 kwietnia). 

* * *

Mimo styczniowej odwilży starzy górale ze Szczyrku byli 
pewni, że jak każdego roku, najwięcej śniegu w górach 
będzie na początku marca. I te okazję postanowili 
wykorzystać, by zorganizować I Pielgrzymkę Narciarską 
Drogą św. Jakuba. Pielgrzymi na nartach biegowych lub 
turowych wyruszyli w sobotę, 5 marca z kościoła św. Piotra
i Pawła w Szczyrku i dotarli na noc na Błatnią, by w niedzielę 
doszusować do kościoła św. Jakuba w Szczyrku. 
Gratulujemy!



Sympozjum w Lublinie
Camino - droga dla każdego

„Co roku do Santiago de Compostela w hiszpańskiej Galicji 
wędrują tysiące osób z całej Europy i świata. Szlak, którym 
podążają ma już ponad 1000 lat. Dlaczego to robią? Jak 
rozpocząć wędrówkę? Gdzie spać? Co jeść? (…)” – tymi 
słowami Koło Naukowe Iberystów Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie zachęcało do przybycia na 
sympozjum „Camino – Droga dla Każdego”, które odbyło 
się 7 kwietnia 2011 roku.

Inicjatywa zorganizowania sympozjum pojawiła się na 
listopadowym spotkaniu w Miłosławiu/Mikuszewie (patrz 
poprzedni numer „Pielgrzymka), w trakcie którego Emil 
Mendyk zachęcał lubelskie środowisko przyjaciół 
Stowarzyszenia do działania. 

Sympozjum było podzielone na dwie części poświęcone 
historii oraz współczesnym wędrówkom. Historyczne 
aspekty pielgrzymowania na przestrzeni ostatnich XIII 
wieków poruszali w swoich wystąpieniach mgr Jaume 
Batlle Rodriguez (UMCS) oraz dr Arkadiusz Adamczuk 
(KUL). Dzięki ich wykładom mogliśmy poznać naukową 
wersję historii szlaków świętego Jakuba, odbiegającą od 
legend i podań przekazywanych na forach i blogach 
pasjonatów Camino. Szczególnie prezentacja dr Adam-
czuka (Przewodnik w Liber Calixtinus: średniowieczny opis 
drogi do Composteli) zasługuje na uwagę ze względu na 
świetne wprowadzenie w tematykę Camino widzianą 
oczyma średniowiecznego twórcy. Stanowiła ona 
doskonały kontrast dla teraźniejszych wyobrażeń
o pielgrzymowaniu szlakami świętego Jakuba, 
opisywanych w dalszej części sympozjum. 

W drugiej części poświęconej współczesnym wędrówkom 
można było wysłuchać wystąpień dedykowanych: Camino 
Frances (Maria Ożóg), Camino del Norte (Piotr Drzewiecki) 
oraz Via de la Plata (Maria Malinowska), czyli trzem
z czterech najpopularniejszym szlaków jakubowych. 
Sympozjum zakończył wykład Pawła Plezi (Stowarzyszenie 
„Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce”), który opowiedział 
zebranym o szlakach jakubowych w Polsce. Wszystkie 
prezentacje były wzbogacone slajdami, statystykami oraz 
muzyką, która wprowadzała w nastrój wędrowania 
bezdrożami Hiszpanii. 

Sympozjum przyciągnęło ponad 100 osób, które
w przytłaczającej większości nigdy wcześniej nie 
wędrowały Camino. Obecność lokalnych mediów (TVP 
Lublin oraz Radia Centrum) pozwoliło dotrzeć do szerszego 
grona odbiorców. 

W trakcie jednego z wystąpień poświęconych współ-
czesnym szlakom rozdano ziarna kawy symbolizujące 
zasianie pragnienia udania się na Camino, by wydały
w przyszłości owoc w postaci wędrówki. Buen Camino 
organizatorom, prelegentom oraz uczestnikom.

Do zobaczenia na szlaku oraz kolejnych sympozjach!

Peter Alex, 
współautor bloga
 caminodelavida.blox.pl
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Camino na dwa głosy,
czyli Poradnik i Przewodnik po Drodze Francuskiej

W roku ubiegłym z dużą radością poznawaliśmy coraz to 

nowe, dotyczące Drogi św. Jakuba publikacje krakowskiego 

wydawnictwa WAM. Ich kulminacją był „praktyczmy 

przewodnik” autorstwa znanego już wcześniej

z doskonałej książki „Nie idź tam, człowieku”, Andrzeja 

Kołaczkowskiego-Bochenka. Bardzo ciekawie wydana 

pozycja stała się de facto pierwszym opublikowanym po 

polsku przewodnikiem po Camino de Santiago. 

Jak to bardzo często bywa przy pierwszych próbach, tak

i w tym przypadku można było wskazać w książce Andrzeja 

wiele miejsc, które wymagały poprawek czy uzupełnień. 

Znalazło to zresztą wyraz w recenzji Marty Białokryty, która 

znalazła się na naszych łamach w numerze 6. Ale pierwszy 

krok został dokonany – mamy polski przewodnik po 

Camino. Teraz możemy cieszyć się kolejną publikacją 

WAMu, którą z czystym sercem polecić mogę wszystkim 

wybierającym sie na Drogę Francuską – zarówno 

pionierom w tym względzie, jak i już doświadczonym 

caminantes.

Zawartość oraz pomysły z „Praktycznego przewodnika” 

zostały znacznie rozszerzone przez Zbigniewa Iwańskiego 

oraz podzielone na dwa mniejsze tomy: Poradnik oraz 

Przewodnik. Teksty obu broszur opracowali wspólnie obaj 

panowie, co uzupełnione zostało przejrzystymi mapami 

(dość podobnymi do tych, które znamy z przewodników 

Michelina), profilami wysokościowymi, licznymi zdjęciami

i mnóstwem praktycznych wskazówek.

„Poradnik” adresowany jest przede wszystkim dla tych, 

którzy swoje pierwsze Camino mają dopiero przed sobą. 

Co zabrać, jak się przygotować, co przydać się może, a co 

nie przyda się na pewno, co jest w drodze ważne, a bez 

czego można się obyć – informacje o tym znajdziemy

w 128-stronicowej książeczce, którą po przeczytaniu... 

odstawiamy na półkę lub dajemy znajomemu, który 

również ma chrapkę na szlak z Pirenejów na Finisterrę.

Natomiast „Przewodnik” pakujemy do bocznej kieszeni 

plecaka i zabieramy ze sobą na szlak. Oszczędność 

„tonażu”  to podstawa. Wydawnictwo liczące 168 stron, 

dzieląc cały szlak na 30 etapów, opisuje trasę każdego

z odcinków, dość obszernie wykazując plusy i minusy 

możliwych do zatrzymania się schronisk. Nieco zdawkowo 

potraktowano zabytki architektury czy legendy ze szlaku – 

nie znajdziemy tu więc np. informacji o kościele 

klasztornym kartuzów przed Burgos czy wzmianki o historii 

walk z Maurami w rejonie Logroňo. Zarzucić można tez 

niekompletność listy wspominanych schronisk dla 

pielgrzymów. Niektóre, nawet dość spore, jak to w sali 

sportowej w Ayegi koło Estelli, zostały całkowicie 

pominięte.

Nie zmienia to jednak faktu, że wyruszając na Camino 

Frances przewodnik ten warto zabrać ze sobą. Poręczny, 

przejrzysty, estetyczny – byle tylko klejony grzbiet nie 

puścił. Jak każda rzecz na tym świecie, tak i ten przewodnik 

może zostać jeszcze poprawiony – i to z pewnością stanie 

się przy drugim wydaniu przewodnika. Wszelkie uwagi

i pomysły można (a nawet trzeba) zgłaszać bezpośrednio 

do wydawnictwa WAM na specjalnie utworzony w tym celu 

adres internetowy: camino@wydawnictwowam.pl .

 Zachęcamy do lektury, do korzystania z przewodnika

w drodze i do przesyłania uwag, które staną się pomocne 

dla kolejnych pielgrzymów na Camino de Santiago.
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Nowe przewodniki
po Drodze św. Jakuba między Odrą i Łabą

Po kilkumiesięcznych przygotowaniach ukazały się nowe 
przewodniki po odcinkach Drogi św. Jakuba prowadzących 
u stóp Sudetów. Dzięki nowym wydawnictwom Fundacji 
Wioski Franciszkańskiej pielgrzymi mogą jeszcze 
bezpieczniej wyruszyć na Drogę Ślężańską, Sudecką, 
Nyską  i Żytawską.

Prawdziwego pątnika na Camino de Santiago można 
poznać po przypiętej do plecaka lub nakrycia głowy muszli 
oraz kosturze (dziś najczęściej w postaci kijków 
trekkingowych). Ale przyda się również niewielki, 
książkowy przewodnik, który pomoże znaleźć właściwą 
drogę, czekające na wędrowców miejsca noclegowe, 
informację o godzinach nabożeństw oraz historii
i atrakcjach mijanych miejscowości.

Naprzeciw temu zapotrzebowaniu od pięciu lat wychodzi 
Fundacja Wioski Franciszkańskiej z Janic koło Jeleniej 
Góry, która jeszcze w roku 2006 wydała przewodniki
(w dwóch wersjach językowych – polskiej i niemieckiej) po 
Dolnośląskiej i Wielkopolskiej Drodze św. Jakuba (Gniezno 
– Głogów – Jakubów – Zgorzelec) oraz szlaku prowadzącym 
wzdłuż Via Regia (w pierwszej, dolnośląskiej części
z Brzegu przez Wrocław, Legnicę i Złotoryję do Zgorzelca).

Z początkiem nowego roku ukazały się kolejne publikacje 
opisujące pozostałe odcinki Jakubowego Szlaku 
prowadzące przez Śląsk i Górne Łużyce. Najobszerniejszy 
jest przewodnik „Droga św. Jakuba – Województwo 
Opolskie”, który przybliża odcinek Via Regia na 
Opolszczyźnie (Ujazd – Opole – Brzeg) i Drogę Nyską 
prowadzącą z Głuchołaz przez Nysę do Skorogoszczy, 
gdzie łączy się ona ze szlakiem Via Regia. Z historycznej 
kolebki Śląska, ze szczytu Ślęży, przez Sobótkę do Środy Śl. 
wiedzie dzisiejszych pątników Ślężańska Droga św. Jakuba, 
która przybliżona została na poręcznej mapie
z miniprzewodnikiem na jej odwrotnej stronie. 
Książkowym wydaniem – w dwóch wersjach językowych: 
polskiej i niemieckiej – cieszyć się mogą pielgrzymi idący
z Krzeszowa przez Jelenią Górę do Lubania Sudecką Drogą 

św. Jakuba. W Lubaniu szlak ten łączy się z Drogą 
Dolnośląską  i trasą na Via Regia.

Dalej, przez Górne Łużyce i północne Czechy prowadzi 
Żytawska Droga św. Jakuba (Zgorzelec – Żytawa – Praga), 
która od trzech lat dysponuje niemieckojęzycznym 
przewodnikiem wydanym przez Międzynarodowe 
Stowarzyszenie na Rzecz Drogi św. Jakuba Gniezno – 
Zgorzelec – Praga. Publikacja Fundacji z Janic jest 
bliźniaczą, polską wersją przewodnika wydanego
w Żytawie.

Wszystkie nowe przewodniki zawierają listę miejsc 
noclegowych oczekujących na trasie na indywidualnych 
pielgrzymów idących w kierunku Santiago, opis 
krajoznawczy miejscowości na szlaku – bardziej 
historyczny i kulturowy, niż turystyczny – oraz uwagi 
praktyczni, w tym wskazówkai co do przebiegu 
poszczególnych odcinków Camino. Wszystkie trasy
w terenie oczywiście oznakowane są tradycyjnym 
s y m b o l e m  m u s z l i ,  a l e  g d y b y  i c h  z a b r a k ł o ,
w przewodnikach znajdziemy dokładne mapy, 
przygotowane przez znane dolnośląskim turystom 
jeleniogórskie wydawnictwo i wrocławskie studio PLAN.

Wszystkie wymienione tu przewodniki – także opisujące 
Drogę św. Jakuba w innych regionach – można zamówić na 
stronie internetowej www.camino.net.pl ; stopniowo 
trafiać one będą także do dystrybucji w punktach 
informacji turystycznej czy księgarniach.

Wydanie przewodników było możliwe dzięki finansowemu 
wsparciu: Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Opolskiego, Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, 
Miasta i Gminy Sobótka oraz samorządów miast i gmin: 
Kamienna Góra, Mysłakowice, Kowary i Lubomierz. 
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Via Baltica,
czyli Pomorska Droga św. Jakuba

W naszych opisach jakubowych szlaków 
prowadzących z Polski w kierunku Santiago, 
dotarliśmy na wybrzeże, gdzie od dłuższego czasu 
planowane jest odtworzenie dawnej Via Baltica, 
czyli trasy prowadzącej wzdłuż południowego 
Bałtyku. Niemiecka część tego szlaku powstała w 
latach 2006-2010 i prowadzi od granicy z Polską na 
wyspie Uznam 850-kilometrową trasą do Münster,
a stamtąd do Kolonii – tutaj mamy możliwość 
kierowania się na Vezeley lub Paryż - Tour.
W  ubiegłym roku szlak doczekał się przewodnika 
autorstwa Bernharda Webera, zatytułowanego 
„Pilgern auf der Via Baltica” (wyd. Via Baltica Verlag). 
Ów niezwykle praktyczny i obfity w przydatne na 
szlaku informacje bedeker opisuje trasę począwszy 
już od Świnoujścia.

A jak dojść do tego miejsca?
Jeszcze przez moment musimy uzbroić się
w cierpliwość...

Pierwsze zamysły wytyczenia Jakubowego Szlaku 
nad Bałtykiem pojawiły się w Lęborku w roku 2006. 
Ówczesny dyrektor  Lokalnej  Organizacj i  
Turystycznej „Ziemia Lęborska”, Roman Kal, 
doprowadził do wytyczenia 90-kilometrowej trasy 
przez Kaszuby, z Sianowa przez Lębork i Łebę do 
Smołdzina. Z początkiem roku 2007 ukazał się także 
przewodnik po Lęborskiej Drodze św. Jakuba (teksty 
w języku polskim, angielskim i niemieckim), który 
dziś jest już wydawniczym białym krukiem.

Od tamtego czasu pomysł Drogi Pomorskiej się 
znacznie rozwinął. Ale póki co tylko pomysł, który 
grzązł w pracach przygotowawczych. Ale chyba 
warto było, skoro w końcu roku 2010 lęborski 
magistrat, który podjął się dalszego pilotowania 
tematu Via Baltica, mógł oficjalnie poinformować, że 
„projekt RECReate – Rewitalizacja europejskiego 
szlaku kulturowego na obszarze Południowego 
Bałtyku – Pomorski Szlak św. Jakuba realizowany 
będzie w latach 2011-2013 w ramach Programu 
Południowy Bałtyk. Budżet projektu wynosi 1 258 
468,99 euro. Dofinansowanie unijne wynosi 85% 
kosztów projektu. 

Beneficjentem wiodącym jest miasto Lębork, 
partnerami :  Powiat  Lęborski ,  Samorządy 
Województw Pomorsk iego  i  Zachodnio-
pomorskiego, Fundacja Szczecińska, Pomorska 
Regionalna Organizacja Turystyczna, Miasto 
Kretinga (Litwa) i Uniwersytet Ernsta Moritza Arndta 
w Greifswaldzie (Niemcy)”.

Przez dłuższy czas,  pomimo kilkakrotnie 
ponawianych przez naszą redakcję prób uzyskania 
bliższych informacji o planowanym projekcie
i szlaku, który stanie się jego owocem, wszelkie 
echami nikły w nadbałtyckich piaskach. Dopiero w 
marcu dzięki uprzejmości pana Piotra Majewskiego 
z Urzędu Miasta w Lęborku dowiedzieliśmy się, że 
projekt zakłada opracowanie koncepcji trasy szlaku 
„łącznie z wybraniem obiektów turystycznych
i sakralnych”, uzyskanie pozwoleń na oznakowanie 
oraz oznakowanie standaryzowanymi znakami 
Pomorskiego Szlaku św. Jakuba.

Dalej możemy się dowiedzieć
z oficjalnego komunikatu, że 
„jednym z głównych celów jest 
a k t y w i z a c j a  t u r y s t y c z n a  
regionów w Polsce i na Litwie 
(rejon Bałtyku południowego), 
także w okresie poza ścisłym 
okresem wakacyjnym, przy 
wykorzystaniu doświadczenia 
Niemiec i poprzez przyłączenie 
się do szerszej i odnoszącej już 
sukcesy inicjatywy turystycznej”. 
Można w tym momencie wyrazić 
t y l k o  u b o l e w a n i e ,  ż e  
wykorzystane zostaną tylko 
doświadczenia z Niemiec, bez 
u w z g l ę d n i e n i a  ro d z i m yc h  
doświadczeń, których przecież 
rozmaitym polskim grupom 
związanym z Drogą nie brakuje. 
Zaś specyfika społeczności 
l o ka l n yc h ,  i n f ra s t r u k t u r y ,  
gotowość do współpracy różnych 
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Via Baltica,
czyli Pomorska Droga św. Jakuba
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p o d m i o t ó w  ( p a r a f i i ,  s z k ó ł ,  
samorządów) jest w naszym kraju 
zgoła odmienna od tego, co dzieje się 
za naszą zachodnią granicą. Miejmy 
nadzieję, że taka okazja zostanie 
jeszcze przez organizatorów szlaku 
wykorzystana. Można przypuszczać, 
że na pozyskaniu dla pomorskiej 
i n i c j a t y w y  t a k ż e  p o l s k i c h  
pielgrzymów (no bo w sumie 
„Pomorze po wiekach odzyskane” 
polskim jest) zależy lęborskim 
franciszkanom. Kustosz tamtejszego 
sanktuarium św. Jakuba, o. Piotr 
Pawlik, zapewnia o swojej gotowości 
organizacji kolejnego jesiennego 
spotkania polskich przyjaciół Drogi 
św. Jakuba.

Obecność osób związanych ze szlakiem na etapie 
realizacji projektu wydaje się potrzebą pilną, do 
czego przy tej okazji zachęcamy organizatorów 
szlaku. Nie bójcie się pielgrzymów! Wszak to oni 
mieliby ze szlaku korzystać. W informacji na temat 
planów związanych z Drogą Pomorską możemy 
przeczytać m.in., że „ważnym celem projektu jest też 
stworzenie atrakcyjnej oferty dla mało aktywnych 
grup. (...) Ważną cechą projektu jest też stworzenie 
środowiska społecznego powiązanego z produktem 
turystycznym, jakim będzie Pomorski Szlak św. 
Jakuba, dzięki czemu poprawi się jakość oferty 
turystycznej, co jednocześnie wpłynie na rozwój 
regionalny”. Żywi i mimo wszystko aktywni pątnicy, 
znający już specyfikę Camino, szanujący 
„środowisko społeczne powiązane z produktem 
turystycznym”, ale nie sprowadzający przebogatej 
przestrzeni i doświadczenia pielgrzymowania do św. 
Jakuba li tylko do produktu turystycznego są tak 
naprawdę jedyną możliwością, by szlak żył i by nie 
stał się jedynie „projektem do rozliczenia”. Znamy 
przecież te nowoczesne refugia, w których lśniące 
czystością kuchnie lśnić będą, bo brakuje w nich 
choćby ćwierć garnka, albo betonowane 
kilometrami ścieżki „dla wygody pielgrzymów” - bo 
gdzieś tam, wśród faktur i sprawozdań zabrakło 
chwili, by porozmawiać z pierwszym napotkanym 
pielgrzymem.

Można mieć nadzieję, że niebawem dowiemy się 
czegoś więcej na temat planowanej Pomorskiej 
Drogi św. Jakuba, gdyż – jak zapewnia pan Piotr 
Majewski - „istotnym celem projektu jest także 
promocja szlaku wśród potencjalnych użytko-
wników, jego rozpropagowanie i upowszechnianie”. 
Już teraz postępy realizacji projektu możemy 
ś l e d z i ć  n a  s t r o n i e  i n t e r n e t o w e j  
www.pomorskadrogaswjakuba.pl  .
Mamy nadzieję, że „środowisko społeczne 
powiązane z produktem turystycznym” (być może 
pod tym sformułowaniem kryją się właśnie 
jakubowi wędrowcy?) będzie mogło już niebawem 
cieszyć się możliwością wędrowania malowniczym 
wybrzeżem Bałtyku. Być może próbkę spaceru
w poszukiwaniu bałtyckich przegrzebków (a są 
takie?) da nam jesienne spotkanie w Lęborku.

Póki co trzymamy kciuki za Pomorską Drogę św. 
Jakuba i mamy nadzieję, że polscy pielgrzymi będą 
mogli uczestniczyć w jej tworzeniu.



Mazowieckie Drogi św. Jakuba

Na mapie dróg św. Jakuba w Polsce uderza brak szlaków w centrum kraju. Lokalny 
patriotyzm zachęcił - niewielką na razie - grupę osób, by zmienić ten stan rzeczy. 
Chociaż Mazowszanie pielgrzymowali do Santiago de Compostela od wielu wieków
i ich imiona występują w archiwach katedry w Santiago oraz w dokumentach 
podróżnych, wydawanych przez władców krain leżących na drodze do Santiago - 
jodtworzenie dróg, jakimi zdążali z Mazowsza do Composteli, nie jest sprawą prostą. 
Niewiele jest źródeł historycznych, kult św. Jakuba w centrum kraju nie był 
rozpowszechniony. Polska leżała na krańcu ówczesnego chrześcijańskiego 
(zachodniego) świata, Mazowsze zaś na krańcu ówczesnej Polski, granicząc z ludem 
pogańskim. Po wstępnym rozeznaniu wezwań kościołów, średniowiecznych traktów
i dostępnych nam w danej chwili źródeł, nie mieliśmy jasnego i bezspornego dowodu 
na konkretną drogę, jaką mogli w średniowieczu przemierzać ci, którzy podjęli daleką 
i niebezpieczną podróż na kraniec świata.

Dwaj pielgrzymi z Mazowsza, Jan Pilik z Sierpca i Paweł z Radzanowa, są wymienieni
w 1380 r. w archiwach hiszpańskich. Ta informacja nasunęła nam myśl wytyczenia 
drogi, którą nazwaliśmy Drogą Północną. Rozpoczyna się ona w katedrze św. Jana 
Chrzciciela na Starym Mieście. Dalej poprzez Żoliborz (kościół św. Stanisława Kostki), 
lasy bielański i młociński biegnie do mostu Północnego, a następnie do Tarchomina, 
gdzie znajduje się XV-wieczny kościół św. Jakuba Apostoła Starszego. Następnie 
wzdłuż Wisły przez Zakroczym, Czerwińsk, Wyszogród (tutejszy kościół parafialny do 
XVIII w. nosił wezwanie św. Jakuba) dochodzimy do Płocka - Imielnicy, gdzie parafia
i drewniany kościół św. Jakuba istniały już na przełomie XII i XIII w. Droga ta, w dużej 
części biegnąca skarpą wiślaną, jest niezwykle piękna krajobrazowo.
Do Płocka powinien dochodzić "szlak pierwszych pielgrzymów mazowieckich":
z Radzanowa przez Unieck (parafia św. Jakuba istniejąca od 1385 r.), Koziebrody 
(parafia św. Jakuba w 1373 r.), Słupię (parafia św. Jakuba od r.) oraz z Sierpca przez 
Słupię.

Z Płocka możliwe są dwa warianty, oba dochodzące do już istniejących
i oznakowanych dróg Piastowskiej i Wielkopolskiej: Włocławek - Siniarzewo - 
Mogilno lub Ląd nad Wartą – Lubin.

Możliwy jest także wariant Drogi Południowej. Częściowo biegnie ona szlakami 
pielgrzymek do sanktuariów Maryjnych. Z Warszawy kieruje się na Rokitno, gdzie 
kościół św. Jakuba istniał już w XII w., następnie przez Błonie z kościołem z końca XIII 
w., Niepokalanów z sanktuarium św. Maksymiliana Kolbego, Szymanów z sanktuarium 
Matki Bożej Jazłowieckiej, prowadzi do Miedniewic z XVII w. sanktuarium Św. Rodziny 
i dochodzi do Skierniewic z kościołem św. Jakuba. Dalej można by ją kontynuować
w kierunku Starej Rawy, po czym przez Krzemienicę, gdzie kult św. Jakuba istniał już
w XII w., Inowłódz z XI w. kościołem św. Idziego do Piotrkowa Trybunalskiego z XVI w. 
kościołem św. Jakuba i dalej w kierunku projektowanego szlaku do Góry Św. Anny.
Rozpoczęliśmy prace nad wytyczeniem Drogi Północnej i Południowej. Jesteśmy 
otwarci na pomysły zmian ich przebiegu. Szukamy sojuszników i współpracowników, 
którzy włączą się w budowanie szlaku, wspierając naszą pracę znajomością terenu, 
jego historii, kultury i ciekawych miejsc.    Pragniemy, aby idea pielgrzymowania do 
grobu św. Jakuba Apostoła wzorem wielu regionów europejskich i polskich odrodziła 
się i rozwijała również na terenie  Mazowsza. 

Kamila Pasławska 

caminomazowieckie@gmail.com   
 telefon: 691-637-937                                                                                             
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Podjęta w zeszłym roku inicjatywa wytyczenia Camino 
Mazowieckiego rozwija się dynamicznie. Zakończyliśmy 
pierwszy etap: przejście Drogi północnej.

Rozpoczęliśmy ten odcinek w Płocku - Imielnicy. 
Zajrzeliśmy do ks. Proboszcza kościoła pw. św. Jakuba
i Najświętszego Serca Jezusowego (nawiązaliśmy z nim już 
kontakt miesiąc temu), zostawiliśmy materiały 
informacyjne i ruszyliśmy w drogę. Mityczny niebieski 
szlak pojawiał się i znikał, jak to ma we zwyczaju. Na 
szczęście mieliśmy mapę Płocka, więc ok. 11:00 dotarliśmy 
na Rynek, gdzie czekała na nas orkiestra (no, może nie na 
nas, był Jarmark Europejski). Po drodze zwiedziliśmy 
cmentarz wojskowy z lat 1914 - 1939 i cmentarz 
prawosławny oraz cmentarną kapliczkę - cerkiewkę. Po 
krótkim odpoczynku ruszyliśmy pięknym bulwarem nad 
Wisłą. Słoneczko przygrzewało, bez pachniał, wietrzyk 
powiewał, było cudownie. Niestety, szlak (tym razem 
czerwony) opuścił Wisłę i zaginął w ogródkach 
działkowych. Okrążyliśmy ogródki 2 razy, zanim doszliśmy 
do wniosku, że jednak mapa swoje, a szlaku tu nie ma. 
Odnalazł się kilometr dalej na ulicy Traktowej. Jeszcze tylko 
mała pułapka w postaci mikroskopijnej naklejki na słupku, 

zamiast wyraźnego znaku skrętu w lewo, i opuszczamy 
Płock. Dalej przez pola, droga jak strzelił. Weszliśmy w las. 
Udało się nam przypadkiem zauważyć miejsce, gdzie szlak 
opuszcza drogę (płocki PTTK nie uznaje znaków skrętu). Po 
miłym spacerku pięknym lasem doszliśmy do leśniczówki 
Brwilno. Tam popasaliśmy chwilkę, bo według mapy nocleg 
był tuż, tuż. Opuściliśmy czerwony szlak i zostawiając 
budynek leśniczówki po lewej ręce poszliśmy leśną drogą. 
Po 900 m doszliśmy do drogi poprzecznej. Jak się okazało, 
mają się te drogi nijak do zaznaczonych na mapie. Na 
szczęście spotkaliśmy dobrą duszę i dowiedzieliśmy się, 
jak dojść do Cierszewa. Szliśmy jeszcze ponad godzinę 
szeroką, równą drogą leśną. Zboczyliśmy 300 m do mogiły 
z czasów II wojny (dobrze oznakowana). Na rozstaju, przy 
którym stoi pomniczek myśliwych, którzy "odeszli do 
krainy wiecznych łowów", skręciliśmy w prawo. Mieliśmy 
jeszcze chwilę niepewności, bo znów pojawił się czerwony 
szlak na rozwidleniu dróg. Poszliśmy nim, ale wątpliwości 
nas gryzły. Odśpiewanie wezwania "wesprzyj nas św. 
Jakubie" (w dodatku po hiszpańsku) pomogło i na tej leśnej 
głuszy pojawili się ludzie, którzy skierowali nas na 
właściwą drogę. Pięknym wąwozem zeszliśmy nad szeroko 
rozlaną, malowniczą rzeczkę Skrwę, a po prawej widać już 
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było ośrodek rekreacyjno-jeździecki Cierszewo. Tu był 
koniec naszej wędrówki pierwszego dnia. Mieliśmy bardzo 
sympatyczny domek z malutką kuchenką. Restauracja 
ładna, jedzenie smaczne, ceny umiarkowane (jak na 
Warszawę). Jest to jedyny nocleg na tym odcinku i na 
pewno trzeba rezerwować wcześniej, bo mają bardzo duży 
ruch.  
Wstaliśmy dość wcześnie i po śniadaniu ruszyliśmy
w drogę. Za bramą ośrodka w prawo. Ochroniarz wskazał 
nam skrót - niezwykle malownicza droga dochodzi do wsi 
Siecień. Ksiądz z Siecienia okazał się bardzo sympatyczny, 
po mszy pobłogosławił nas, obficie skropił wodą święconą 
i przystawił pieczątki w paszportach. Ruszyliśmy dalej. 
Droga prosta, asfaltowa, biegnie do wsi Sobowo. Przy 
rozwidleniu na Rembielin ruiny dworku dawnych 
właścicieli Strupczewskich. Pokazano nam skrót przez pola, 
niestety jest to droga prywatna, nie wiadomo, czy będzie ją 
można wykorzystać. Słońce już mocno prażyło. W Sobowie 
natknęliśmy się na przemarsz OSP w galowych mundurach, 
ze sztandarami i orkiestrą. Zdążyliśmy też zwiedzić kościół. 
Przy sklepie poinformowano nas, że na miejscowym 
cmentarzu jest grób rodziców Wałęsy (on sam urodził się 
ok. 2 km stąd). Kawałek za wsią tablica graniczna: 
dotarliśmy do krańca województwa mazowieckiego, czyli 
zakończyliśmy nasze Camino Mazowieckie na odcinku 
północnym!!!!! Opiliśmy to wodą mineralną i odważnie 
ruszyliśmy na obczyznę. Przez Lenie Wielkie doszliśmy do 
Dobrzynia.  W Dobrzyniu obejrzeliśmy kościół 
pofranciszkański oraz górę zamkową (wspaniały widok). 
We Włocławku, gdzie dotarliśmy PKSem, zajrzeliśmy do 
kościoła Franciszkanów, zjedliśmy meksykańską zupę, 
reklamowaną jako specjał dla zdrożonych turystów, 
wypiliśmy piwo i dotarliśmy na dworzec. Już tu kilometry, 

prawie hiszpańskie słońce i piwo sprawiły, że marzyliśmy
o sypialnych. Zanosiło się jednak na miejsca stojące. Na 
szczęście św. Jakub pomógł nam po raz kolejny i jakiś 
młody człowiek, wysiadając, rzucił w naszą stronę
"w pierwszym przedziale jest 5 miejsc". Tak więc mogliśmy 
jeszcze trochę pogadać, nacieszyć się swoim 
towarzystwem, zanim zmorzył nas sen.  

Następny odcinek już 3 - 5 czerwca z Dobrzynia przez 
Chełmicę Dużą (kościół Jakubowy) i Szpetal do Włocławka. 
Tylko ok. 40 km. Nie ma tam żadnego szlaku PTTK, więc 
powinno być łatwiej.

Następne planowane przejścia:

8-10 lipca: Włocławek - Siniarzewo (ok. 31 km) i Siniarzewo 
- Dobre (ok. 13 km). 

22-24 lipca: Dobre - Kruszwica (ok. 25 km) i Kruszwica - 
Strzelno (ok. 15 km)

Początek sierpnia: Strzelno - Mogilno ok. 14 km. Z Mogilna 
do Gniezna drogą jest 34 km, szlakiem Jakubowym na 
pewno więcej. Sądzę, że możemy ten odcinek przejechać 
pociągiem, aby zakończyć naszą wyprawę w Gnieźnie.
Odcinek Kruszwica - Mogilno ewentualny pielgrzym 
przejdzie w jeden dzień, ale my musimy wrócić do 
Warszawy.

Może ktoś spoza Mazowsza do nas dołączy? Szukamy 
sprzymierzeńców na Kujawach i w Dobrzyniu nad Wisłą. 

Kontakt: caminomazowieckie@gmail.com
Tekst, zdjęcia i opracowanie mapy: Kamila Pasławska
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O Camino nie wiedziałam nic. Miałam tylko tę 
szaloną pewność, że muszę tam pojechać. Bez względu na 
wszystko. Temat Drogi św. Jakuba przyplątał się do mnie na 
początku roku. Najpierw trafiłam na jakiś artykuł, potem 
natknęłam się na refleksje w gazecie codziennej. Przyszła 
wiosna. Biegłam, zaskoczona ulewą, skręciłam pod daszek 
kościoła. Z nudów oderwałam mokry anons: biuro podróży 
zaprasza do Santiago. W domu wrzuciłam pognieciony 
papier do szuflady. Marzyłam o wakacjach, a okazało się, że 
nie stać mnie na żaden urlop w tym roku i jeszcze szefowa
z nieukrywaną satysfakcją odrzuciła mój wniosek 
urlopowy. Trudno, i dobrze, szlag, pomyślałam naraz. 
Widocznie nie było mi pisane tam być. Pielgrzymkę 
zaplanowano na 15–31.07.2010. Szczęśliwego 
07.07.2010 zostałam nagle zwolniona z pracy. Ten cios 
utwierdził mnie w przekonaniu, że wyruszać w drogę 
właśnie teraz to akt desperacji i egoizmu. Całkowity brak 
poczytalności, zero odpowiedzialności. Zaświtało mi tylko, 
że jestem jedynym żywicielem rodziny. Mam córkę, która 
ode mnie zależy, długi, rachunki. Fakty... Czułam, że tracę 
grunt pod nogami.

Nie wiem, jak to się stało. 15.07.2010 rano 
siedziałam już w autokarze gotowa do drogi. 

Moja Droga
rozpoczęła się we wtorek, 20.07.2010. Pierwszy odcinek
z miasta Sarria do Portomarin. Dlaczego tak boli umieranie, 
dlaczego tak boli narodzenie? Pytania retoryczne opętały 
moją głowę około 5 nad ranem. Zimno, szaro, na trasie 
ludzie z muszlami. Droga cudna, bajkowa, zielona, leśna. 
Pielgrzymi wymieszani z przyrodą w idealnych 
proporcjach. Czasem rozmawiam, pozdrawiam, najczęściej 
tylko oddycham i patrzę. Żadnych zdjęć. Co jakiś czas 
zatrzymuję się, odpoczywam, piję kawę w tawernach. 
Podbijam z zacięciem pieczątki w paszporcie pielgrzyma. 
Czuję, że wiele osób o mnie myśli, pamięta. Wspominam 
mojego przyjaciela, znajomych, rodzinę, tych, którzy 
powierzyli mi swoje intencje, prośby, tajemnice. Modlę się 
za nich bezustannie. Skrajne uczucia szarpią mnie, tak 
trudno wyłączyć głowę, być tak po prostu, tu i teraz. Chce 
mi się krzyczeć, biec ze szczęścia, a jednocześnie płakać,
z tęsknoty, smutku, niespełnienia. Jakie to skrajne, silne, 
nagłe – dlaczego moje? Zaczynam odzyskiwać kontakt ze 
sobą. To nie jest wcale łatwe, szybkie, przyjemne, to jest 
konieczne. 

Środa, 21.07.2010.
Droga z Portomarin do Palas de Rei. Czuję, że nie muszę się 
o nic martwić, zabiegać, stresować. Wszystko układa się dla 
mnie najlepiej, we właściwym czasie. Napięcie, obawy i lęk 
prawdziwie odpuszczam. Dzisiejsza trasa jest inna niż 
wczorajsza. Prosta, toporna, mało romantyczna. Przewaga 
asfaltu, otwartej przestrzeni, deficyt kafejek i toalet. Tylko 
wiejskie zapachy atakują zewsząd. Wiatr i słońce bez 
ograniczeń. Idę sama, w milczeniu. Małe olśnienia, 
najlepsze rozwiązania, treści uniwersalne, refleksje 
pomieszane ze wspomnieniami, nadzieja, nostalgia. 
Wszystko jest, dzieje się dokładnie tak, jak powinno. Trzeba 

się zatrzymać, otworzyć, wewnętrznie zgodzić i odpuścić. 
Pokora, to nie archaizm, to słowo klucz. Samo będzie się 
działo, gdy przestaniemy walczyć. Trzeba tak być ze sobą, 
aby nie psuć, nie przeszkadzać, nie przedobrzyć. 
Powiedziałam do siebie: oczekuj więcej, oczekuj zmian, 
oczekuj najlepszego! Codziennie o świcie wzbudzam
w sercu prośby, intencje, pragnienia. Rozważam je, ofiaruję 
w ciągu drogi. Przychodzą same, nic nie układam 
wcześniej. Dotyczą różnych ludzi, ich spraw, problemów, 
bólu. Zdarza się też, że myślę o sobie. Każdego dnia 
uczestniczę we mszy z komunią. Wciąż, szczególnie 
wieczorami, toczą się we mnie wielkie wojny. Zastanawiam 
się, drążę. Zwariowałam, zabłądziłam, po co mi to 
wszystko?

Czwartek, 22.07.2010.
Z Palas de Rei do Arzua. Jest mi duszno, gorąco. Kondycja 
spada, odciski, kontuzja biodra, nadwyrężone śródstopie. 
Obserwuję też przypływ optymizmu, siły i energii. 
Doświadczam kolejnych uczuć, które dają mi pewność, że 
teraz zaczynam żyć naprawdę. Jakbym uczyła się 
wszystkiego od początku, inaczej, na nowo. Kończy się 
udawanie życia. Nigdy nie lubiłam tandety, podróbek, 
imitacji. Nie martwię się jakoś o pieniądze, już nie. Stało się 
ze mną coś takiego, że gubię po drodze wszystko, co boli, 
blokuje, ogranicza, zamyka. Goją się okaleczenia i rany, 
rozpływają ciężary, rozwiązują przywiązania i znikają 
uzależnienia. Systematycznie zdrowieję, konsekwentnie 
oczyszczam się, uspokajam, odradzam. Postanawiam też 
bardziej uważać na to, co mówię i ile mówię! Słowo ciałem 
się stało. Ktoś powiedział: jeżeli pięknieje ci dusza, to 
pięknieje ci też twarz. Wieczorem patrzę na swoje odbicie
z dystansem, niedowierzaniem, wygłupiam się i robię 
miny. Zaczynam lubić, szanować i akceptować siebie taką, 
jaka jestem. Muzyka z Greka Zorby, radość. On cieszył się 
pełnią życia, brał wszystko takim, jakie jest i co przygotował 
mu los. Nie oglądał się za siebie. Ja też tak chcę. Żaden 
człowiek nie pojawia się na mojej drodze przypadkowo, 
myślę też o ludziach, w których życiu pojawiłam się ja. 

Piątek, 23.07.2010.
Przeczytałam na asfalcie zdanie po angielsku, które 
tłumaczę jako: „Dlaczego idziesz, skoro możesz biec?!
– doskonałe, stanęłam jak wryta. Właśnie tego 
potrzebowałam, bardzo chcę biec i będę biegła! Mam 
nieskończoność i bogactwo najlepszej jakości zasobów do 
wykorzystania. Moje własne, gotowe od zawsze, komplet, 
wszystkie, których potrzebuję. Marsz z Arzua, meta
w Monte do Gozo, czyli na Wzgórzu Radości. Droga do św. 
Jakuba prowadzi przez Maryję. Jako dziecko kochałam Ją 
bezgranicznie. Potem się wycofałam, nawet nie wiem 
dlaczego. Zwątpiłam w Jej wstawiennictwo. To trwało całe 
lata, aż do teraz. Czuję ulgę, jakbym odzyskała wzrok. 
Dobrze móc się oprzeć, dać zaopiekować, schronić, poczuć 
bezpiecznie. Bez Matki było pusto i źle. Idę miarowo, 
spokojnie, zamyślona. Moje dziwne życie. To był ostatni 
moment przed utonięciem w chaosie, nadmiarze 
informacji i totalnym zagubieniu. Czuję wyraźnie, że
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w miarę upływu tej pielgrzymki staję się coraz bardziej 
kompletna. Z każdym dniem odzyskuję tożsamość, wzrasta 
moja świadomość i uważność. Uczę się trwać w harmonii, 
zgodzie, jedności ze sobą i światem. Powtarzam gorliwie: 
szanować ludzi, milczeć zamiast gadać, słuchać, nie 
pouczać, nie osądzać, nie krytykować, nie pogardzać, nie 
porównywać. Czerpię teraz bez pamięci, bo każda chwila 
ma znaczenie, jest bezcenna i niepowtarzalna. 

Sobota, 24.07.2010.
Z Monte do Gozo do Santiago de Compostela. Dam się 
nawrócić na swoją drogę, nie dla mnie owczy pęd, marsz za 
tłumem. Jestem w katedrze w Santiago, podchodzę 
niepewnie do świętego Jakuba. Ściskam Go, kłaniam się, 
nie wiem, co powiedzieć. Dukam tylko: jestem, przyszłam, 
tak jak mnie chciałeś. Ogarnia mnie spokój, czuję wyraźnie 
jakieś prądy, dreszcze. Wypełnia mnie siła, moc, zapał, tak 
chyba rozpływa się w człowieku łaska. Zalewa i odurza fala 
gorąca. Nie wiem, ile czasu stoję za Jego plecami, nie 
potrafię się ruszyć, nie mogę odejść. Czekał, ucieszył się, 
przyjął, pobłogosławił, tak interpretuję to, co dzieje się
z moim ciałem. Wszystko zabieram ze sobą. Jestem 

wdzięczna, trzęsąc się, dziękuję, chyba płaczę. Leibniz 
powiedział, że posiadamy dwie księgi, w których 
odnajdujemy drogę do Boga: jedną z nich jest Biblia, drugą 
– Księga Natury. Camino to proces, seria lekcji, spotkań, 
objawień. Cudowne doświadczenie, w którym sama Droga 
jest modlitwą, a modlitwa Drogą. Na Camino nigdy nie 
płakałam z powodu bolących stóp ani z zimna, pragnienia, 
samotności. Łzy stały się darem łez, a płacz oczyszczeniem, 
ulgą, wolnością. Jeśli chcesz być autentycznym 
pielgrzymem, wracaj do domu, do rodziny, sąsiadów, 
przyjaciół i wrogów, służ im, wybacz im i kochaj ich. W ten 
sposób staniesz się prawdziwym pielgrzymem. Życie jest 
tym, co się wydarza podczas poszukiwania. Droga jest 
celem. Tylko w tej właśnie chwili można spotkać życie. 
Zaczynam swoje w wieku 35 lat.

c.d.n.

Daga

Wracamy, opuszczam Galicję, krainę magiczną, tradycyjną
i surową. Ludzie są tu zamknięci, nieufni, przybici historią
i biedą. Zyskują przy bliższym poznaniu. Są inni, 
interesujący, wartościowi i przyjaźni. Trzymam mydło
z nadrukiem „Enjoy your life”. Wiem, że nie ma 
przypadków, są tylko znaki.  
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„The Way”
bardzo osobista wędrówka

Czy jest ktoś, kto choćby przez chwilę nie marzył
o podróży do wnętrza siebie, o wspaniałej przygodzie, 
mającej smak hiszpańskiego wina, wypełnionej 
promieniami słońca, ciepłym uśmiechem przyjaciół, 
spokojem ducha i poczuciem bezkresnej wolności? 
Zapowiedź ta, choćby wydawać się mogła jedynie 
mrzonką, jest w rzeczywistości możliwa do zrealizowania 
przez każdego, o czym przypomina Emilio Estevez w swoim 
najnowszym filmie „The Way” (2010).

Camino po hiszpańsku znaczy „Droga”. Jest to 
szlak pielgrzymi, prowadzący do Santiago de Compostela – 
jednego z najważniejszych po Ziemi Świętej i Rzymie 
centrów pielgrzymkowych – na którym przecinają się 
ścieżki życia zupełnie obcych sobie ludzi, gdzie czekają na 
człowieka momenty radości i rozpaczy, miejsca piękne
i pełne niebezpieczeństw, chwile wzlotów i upadków. Ów 
średniowieczny pątniczy szlak staje się takim dla Toma 
Avery’ego (Martin Sheen), amerykańskiego okulisty, który 
po stracie syna Daniela (Emilio Estevez) zupełnie 
nieoczekiwanie postanawia wyruszyć w drogę do grobu 
św. Jakuba. Podróż do Santiago de Compostela, która ma 
być wypełnieniem niepisanej woli tragicznie zmarłego 
syna, staje się tym, co ponownie nadaje sens życiu 
wędrowca. Wobec wszystkich przeżyć, w czasie których 
towarzyszą mu nowo poznani na szlaku przyjaciele 
(Irlandczyk, Holender i Kanadyjka), Tom może się 
ostatecznie przekonać o niezwykłej mocy, jaką ma to 
zatopione w historii miejsce, a także o tym, że nigdy nie jest 
za późno by zamienić „życie, które wybraliśmy” na życie, 
którym chcemy żyć naprawdę.

W filmie Esteveza odnaleźć można także wątek, 
który przenosi w bardziej pozaziemską sferę, nadaje mu 
nieco inny wymiar, duchowy. Są to milczące spotkania ojca 
i syna, którzy pokonują drogę do Santiago razem, dając tym 
samym dowód na prawdziwość stwierdzenia, że „żyjemy 
dopóty, dopóki ktoś o nas pamięta”. Duch Daniela 
towarzyszy ojcu, dodaje mu sił do dalszego marszu będąc 
jednocześnie swego rodzaju głosem sumienia, który swym 
spojrzeniem ocenia zachowanie Toma. 

Produkcja amerykańskiego aktora, scenarzysty
i reżysera zasługuje również na uznanie od strony 
technicznej. Dobrana w sposób przemyślany muzyka,
a także zdjęcia, dzięki którym można zanurzyć się w tak 
odległą rzeczywistość, zapominając na nieco ponad 120 
minut o szarej codzienności, nadają produkcji wyjątkową 
aurę. Sama tematyka filmu nie jest skomplikowana. Brak tu 
nagłych zwrotów akcji, trzymających w napięciu scen, 
oklepanych motywów, hollywoodzkiej spektakularności 
czy tak dobrze nam znanych happy endów. To nie ten rodzaj 
kina. Jednak osoby wrażliwe, lubiące kino refleksyjne, 
przyprawione nutą dobrego humoru, z pewnością nie 
wyjdą z seansu zawiedzione. Co więcej, dla tych, którzy 
mieli możliwość odbyć pielgrzymkę do Santiago de 
Compostela, film może stać się zbiorem wycinków ze 
starannie przechowywanych w sercu wspomnień. Ci 
natomiast, którzy nie zetknęli się wcześniej z informacją
o takim sposobie pielgrzymowania, mogą zyskać dzięki 
niemu szansę na odkrycie kolejnej z tajemnic świata.

Estevez posłużył się historią pewnego człowieka by 
odświeżyć prawdę o tym, że warto spełniać marzenia, 
otwierać się na świat, innych ludzi, oraz na to, co przynosi 
los. Camino jawi nam się w filmie i w życiu jako przestrzeń, 
ludzie, czas i doświadczenia. Jest to także (a może właśnie 
przede wszystkim) pewien sposób na życie, którego 
najważniejszym zadaniem wbrew pozorom nie jest wcale 
osiągnięcie wyznaczonego sobie celu, ale dobre przeżycie 
drogi, będącej najlepszym sposobem na poznanie samego 
siebie i zbliżenie się do Boga.

Floresqa,
współautorka bloga 

caminodelavida.blox.pl
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Święty Jakub z Częstochowy

Pielgrzymi zdążający na Jasną Górę aleją Najświętszej Marii Panny, 
znajdując się mniej więcej w jej połowie, mogą dostrzec po prawej stronie 
skryty nieco wśród drzew rosnących na niewielkim placu kościół pod 
wezwaniem św. Jakuba Starszego. Świątynia ta pod kilkoma względami jest 
niezwykła – posiada burzliwą historię, a jej oryginalna, bizantyjska 
architektura, jaką stosunkowo rzadko można spotkać na terenie Polski, 
zachwyca wiele osób. Wybudowany na planie krzyża greckiego kościół
z zewnątrz ozdobiony jest charakterystycznymi wieżyczkami, łukami, 
kopułami i kolumnami, natomiast jego niezbyt obszerne wnętrze zaskakuje 
surowością i prostotą. Pokrywające ściany polichromie przedstawiają 
stacje drogi krzyżowej i również utrzymane są w konwencji malarstwa 
bizantyjskiego. Skąd tak oryginalna forma tej świątyni? Aby odpowiedzieć 
na to pytanie, trzeba cofnąć się w czasie do roku 1586, kiedy przy polnej 
drodze wiodącej z Częstochowy na Jasną Górę wybudowano drewniany 
kościółek pod wezwaniem św. Jakuba, przy którym umieszczono przytułek 
dla chorych pielgrzymów. Kościółek został rozbudowany w 1674 roku przez 
mieszczanina Jakuba Zalejskiego, natomiast prowincjał zakonu Paulinów, 
Andrzej Gołdonowski, wzniósł tam świątynię barokową. Z czasem popadła 
ona jednak w ruinę. W 1869 roku władze carskie, wykorzystując w tym celu 
robotników rosyjskich sprowadzonych specjalnie do Częstochowy, 
zburzyły pozostałości kościoła św. Jakuba (robotnicy polscy odmówili 
pracy, traktując takie działania jako odwet za Powstanie Styczniowe).
Na jego miejscu wybudowano w latach 1870–1872 cerkiew pod 
wezwaniem św. Cyryla i Metodego wzorowaną na warszawskiej cerkwi
św. Marii Magdaleny. W 1918 roku po zakończeniu I wojny światowej Polacy 
w ramach akcji rewindykacji cerkwi prawosławnych przejęli świątynię, 
która wróciła do rąk katolików. Podczas II wojny światowej w 1943 roku 
władze niemieckie przekazały kościół ponownie grupie ludności 
prawosławnej, jednak już od 1947 roku znów był on użytkowany przez 
katolików. W 1948 roku usunięto kopuły bizantyjskie, środkowe 
zamieniono na półkoliste, a boczne zastąpiono stożkowatymi daszkami.
W latach 1969–1974 według projektu Stanisława Pospieszalskiego 
dokonano gruntownej przebudowy wnętrza budowli w stylu świątyni 
wczesnochrześcijańskiej.

Kościół pod wezwaniem św. Jakuba pozostałby zapewne 
kościołem bez wizerunku tego świętego, gdyby nie jubileuszowy rok 2010. 
25 lipca została odsłonięta i poświęcona figura apostoła znajdująca się na 
dziedzińcu kościelnym przy wejściu do kościoła od strony placu 
Biegańskiego. Zaprojektował ją i wykonał z piaskowca mieszkający na 
terenie parafii rzeźbiarz Szymon Kałafut, absolwent słynnej zakopiańskiej 
szkoły plastycznej im. Antoniego Kenara. Naturalnej wysokości figura św. 
Jakuba ustawiona jest na wysokim postumencie. Rzeźbiarz oddał postać 
świętego w sposób realistyczny i tradycyjny. Apostoł ubrany jest w długą do 
ziemi szatę, a do klapy peleryny okrywającej ramiona przypięte są dwie 
muszle. Prawą ręką wspiera się na lasce, w lewej trzyma ewangelię. Jego 
twarz pełna jest spokoju, powagi i dostojeństwa.

W homilii wygłoszonej podczas ceremonii poświęcenia pomnika 
arcybiskup Stanisław Nowak, metropolita częstochowski, podkreślił: 
„również ta świątynia ku czci św. Jakuba to cząstka sanktuarium 
jasnogórskiego. Ten kościół od siedemnastego stulecia zawsze był 
służebny wobec pielgrzymów. Obecność św. Jakuba w tym miejscu wpisuje 
się w jego wielkie zbawcze działanie w Europie, która od wieków 
wpatrywała się w tego apostoła”. 

Janusz Opyrchał-Bojarski
Kraków
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