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Od redakcji
 Widmo kryzysu krąży nad Europą. Osobliwie upodobało sobie ono basen Morza 
Śródziemnego, w tym tak lubianą przez pielgrzymów Hiszpanię. To była kolejna prze-
słanka za tym, by przecudną jesień tego roku spędzić raczej na polskich trasach Jaku-
bowego Szlaku. Przy okazji też nieco zabłąkał się nasz „Pielgrzymek”, który dopiero z 
grudniową pluchą zasiadł wraz z Wami przy kominku.
 Doświadczenie wskazuje, że Polacy zwykli „latać jak orły i lądować jak Wrona”, 
czego niezwykle widowiskowym przykładem było mistrzowskie sprowadzenie na zie-
mię uszkodzonego, latającego kolosa w dniu Wszystkich Świętych. Wprawdzie agencje 
o tym nie donoszą, ale owego popołudnia w kokpicie nad Okęciem chyba aż kłębiło się 
od wszystkich Świętych, wśród który św. Józef z Kupertynu (patron lotników) wiódł 
niepoślednią rolę.
 Wiedzeni tym przykładem, widmu znad Morza Śródziemnego mówimy nasze 
zdecydowane: No pasaran! Kilka dobrych przykładów konkretnych działań zmierzają-
cych do rozwoju Drogi św. Jakuba znajdziecie na kolejnych stronach. Szczególne w tym 
miejscu podziękowania dla tych wszystkich, którzy znaleźli siły i czas, by dotrzeć na 
doroczne spotkanie sympatyków Szlaku; tym razem odbyło się ono w Głuchołazach, w 
miejscu, gdzie Camino wręcz wychodzi ze ścian.

 Słowo „kryzys” w swym greckim – znowu ta Hellada... – źródłosłowie oznacza 
przełom, który owocuje nowymi sytuacjami. W tym sensie swój kryzys przeżył również 
nasz „Pielgrzymek”. Z powodu nawału obowiązków z prowadzenia biuletynu zmuszo-
na była zrezygnować Katarzyna Bednarz, której gorąco dziękuję za zaangażowanie w 
przygotowanie poprzednich edycji naszej wspólnej lektury. Nowe rodzinne wyzwania 
stanęły także przed grafikiem, Piotrem Pasiecznym, któremu serdecznie dziękuję i 
gratuluję. Piotra odważnie postanowił zastąpić Szymon Nogalski i chyba – przyznajcie 
sami – istotnie „wylądował jak Wrona”.

Zostawiamy więc już Was sam na sam z „Pielgrzymkiem”, którego lekturę przypusz-
czalnie umilają ukryte pod choinką prezenty, zapach wigilijnych potraw, jeszcze ro-
ratnie światła albo już kolędy... A między tym wszystkim „głos się rozlega: Drogę dla 
Pana przygotujcie na pustyni, wyrównajcie na pustkowiu gościniec naszemu Bogu!” (Iz 
40,3). Niech więc to, co wspólnie robimy służy prostowaniu dróg dla Przychodzącego; 
by szukający, mogli łatwiej odnaleźć rodzące się w ciszy, za miastem Słowo.

Spokojnych Świąt i prostych dróg w nowym roku!
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DZIAŁO SIĘ...
Kronika wydarzeń 
maj - listopad 2011
Piotr Drzewiecki, Emil Mendyk, Franciszek Mróz, Łukasz Mróz

1 maja 2011 r. w uroczystościach beatyfikacyjnych Jana Pawła II w Rzymie wzięła 
udział także czwórka pielgrzymów, którzy na przełomie lutego i marca wyszli  
na tę uroczystość z Dolnego Śląska: Andrzej Kofluk, Stanisław Ozdoba i Paweł Peter 
wyruszyli z Wrocławia, a w Ząbkowicach Śl. dołączył białostocczanin, Paweł. 

7 maja 2011 r. inauguracja weekendowych wędrówek Nyską Drogą św. Jakuba 
połączonych z uzupełnieniem oznakowania pod hasłem „Więc chodź, pomaluj 
mój szlak, na żółto i na niebiesko” na trasie Głuchołazy – Biskupów. Dalsze etapy 
prowadziły z Biskupowa do Nysy (14 maja), następnie z Nysy do Skoroszyc  
(11 czerwca), ze Skoroszyc do Głębocka (2 lipca) i z Głębocka do Skorogoszczy  
(23 lipca). Organizator: Urząd Miasta w Nysie, Stowarzyszenie Miłośników Turystyki  
„W Drodze” w Skorogoszczy, Ośrodek Wypoczynkowy „Czerwony Kozioł”  
w Głuchołazach, Stowarzyszenie „Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce” oraz Towarzystwo 
Przyjaciół i Rozwoju Kultury w Dobrzeniu Wielkim.

11 maja 2011 r. konferencja naukowa pod hasłem: „Nieco dłuższy spacer… z Krakowa do 
Santiago”, zorganizowana przez Wyższą Szkołę Filozoficzno-Pedagogiczną „Ignatianum” 
w Krakowie. Organizatorami była dwójka studentów tej szkoły, a patronat objęła 
Księgarnia Hiszpańska „Elite” w Krakowie oraz Stowarzyszenie „Przyjaciele Dróg św. 
Jakuba w Polsce”.

14 maja 2011 r. pielgrzymowanie na rowerach na trasie 70-kilometrowej pętli Drogi 
św. Jakuba wokół Legnicy oraz trasą alternatywną przez Legnickie Pole połączone  
z uzupełnieniem oznakowania szlaku. Organizator: Klub Turystyki Rowerowej „EkoRama” 
przy Oddziale Zakładowym PTTK Huta Miedzi „Legnica”. W tym samym czasie parafia 
Narodzenia NMP z Lubania-Uniegoszczy zorganizowała przejście Drogą św. Jakuba Via 
Regia z Lwówka Śl. do Lubania.

20–22 maja i 27–29 maja 2011 r. pielgrzymowanie młodzieży trasami Małopolskiej 
i Wielkopolskiej Drogi św. Jakuba pod hasłem „Zawsze w drodze, nigdy nie 
wykorzenieni” w ramach przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w Madrycie.  
W dniach 20–22 maja grupa młodzieży wędrowała Małopolską Drogą św. Jakuba  
na trasie Skalbmierz – Pałecznica – Niegardów – Więcławice Stare – Kraków, tydzień 
później (27–29 maja) Wielkopolską Drogą św. Jakuba z Gniezna do Poznania. Organizator: 
Biuro Organizacyjne Światowych Dni Młodzieży. 

21 czerwca 2011 r. odbyła się konferencja poświęcona rewitalizacji Pomorskiego Szlaku 
św. Jakuba w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w 
Gdańsku. 

24–29 czerwca 2011 r. VIII Pielgrzymka Ekumeniczna Magdeburg – Gniezno odbyła się 
tradycyjnie w okresie między uroczystościami św. Jana Chrzciciela oraz św. Apostołów 
Piotra i Pawła. Blisko 50 osób, Polaków i Niemców, chrześcijan różnych wyznań, wędrowało 
w duchu ekumenicznego braterstwa, przemierzając szlak, którym w roku 1000 cesarz 
Otton III wracał z Gniezna do Magdeburga. Hasłem przewodnim spotkania były wersy 
zaczerpnięte z Ewangelii św. Łukasza: „Panie, pozostań z nami” (Łk 24, 13–35).

25 czerwca 2011 r. odbyła się IV Pielgrzymka Parafii św. Jakuba na Jasną Górę, której 
organizatorem było Bractwo św. Jakuba w Jakubowie.

27–30 czerwca 2011 r. wizyta w Polsce Giovanniego Pattonerriego – sekretarza 
generalnego sieci współpracy „Caminos de Europa” – organizacji skupiającej 
samorządy i organizacje pozarządowe działające na rzecz głównych europejskich 
szlaków pątniczych: Drogi św. Jakuba, Via Francigena, a także Szlaku św. Olafa.  
W Krakowie Giovanni Pattoneri spotkał się z przedstawicielami Bractwa św. Jakuba 
Starszego w Więcławicach Starych, a we Wrocławiu – z biskupem Edwardem Janiakiem 
i przedstawicielami Stowarzyszenia „Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce”, która to 
organizacja zamierza przygotować z Caminos de Europa i partnerami z innych krajów 
projekt dotyczący rewitalizacji szlaków pątniczych. Będą nimi mogli wędrować także 
osoby zmierzające w stronę Rzymu. >>

„Zawsze w drodze, nigdy nie wykorzenieni” na Małopolskiej Drodze św. Jakuba



PIELGRZYMEK nr 3/2011 (9) strona 5

Koniec czerwca 2011 r.: z Moskwy, Jerozolimy i Fatimy wyruszyło trzech polskich 
pielgrzymów, którzy wędrują przez Europę w intencji pokoju na tym kontynencie. Ich 
celem był Asyż, gdzie przybyli 27 października, w 25. rocznicę modlitewnego spotkania 
przywódców religii światowych zorganizowanego przez bł. Jana Pawła II. Trzej pielgrzymi 
dokładniej przedstawiają swoją ideę oraz spisali swoje relacje z drogi na stronie  
www.idzieczlowiek.pl

5 lipca 2011 r. z archiwum katedry św. Jakuba w Santiago de Compostela skradziono 
„Codex Calixtinus” – XII-wieczny „przewodnik” po Camino de Santiago. Według policji, 
to bezcenne dzieło najprawdopodobniej zostało skradzione na zamówienie prywatnego 
kolekcjonera i znajduje się już poza granicami Hiszpanii. 

16–31 lipca 2011 r. odbyła się II edycja Festiwalu „Polskie Camino de Santiago” 
organizowanego przez poznańską Orkiestrę Kameralną „L’Autunno” oraz agencję 
koncertową „Good Taste”. Muzyczna podróż Wielkopolską Drogą św. Jakuba odbywała się 
w Toruniu, Lesznie, Głogowie i Jakubowie. Patronat nad całą imprezą objęli: arcybiskup 
metropolita gnieźnieński, prymas Polski Józef Kowalczyk, arcybiskup metropolita 
poznański Stanisław Gądecki, ordynariusz toruński biskup Andrzej Suski, Ambasada 
Królestwa Hiszpanii w Warszawie, marszałkowie województw wielkopolskiego 
i kujawsko-pomorskiego, prezydenci Torunia, Poznania, Leszna i Głogowa oraz 
Stowarzyszenie „Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce”.

23 lipca 2011 r. odbyło się przejście powstającą Nadwarciańską Drogą św. Jakuba 
organizowane pod patronatem Stowarzyszenia „Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce” 
oraz urzędów gmin w Miłosławiu, Pyzdrach i Nowym Mieście nad Wartą. Uczestnicy 
wędrówki odwiedzili m.in. Dębno nad Wartą, Czeszewo i Miłosław. Równocześnie etapem 
Głębocko – Skorogoszcz zakończył się tegoroczny cykl przejść „Więc chodź, pomaluj 
mój szlak…” polskimi drogami świętego Jakuba. Finalny odcinek został pokonany 
szlakiem Nyskiej Drogi św. Jakuba. Jednocześnie w tym samym czasie odbywało się 
„Częstochowskie Camino” na trasie Dąbrowa Zielona – Częstochowa.

24 lipca 2011 r. w wigilię święta św. Jakuba w Nysie miał miejsce doroczny Jarmark 
Jakubowy poprzedzony I Pielgrzymką Nyską Drogą św. Jakuba, w której wzięli udział 
piechurzy, kajakarze i pielgrzymi na koniach. Organizatorami Jarmarku oraz Pielgrzymki 
były Parafia św. Jakuba i św. Agnieszki w Nysie przy współpracy z Urzędem Miejskim 
w Nysie oraz Fundacją Ratowania Zabytków „Katedry Nyskie”. Osłodą trudów 
pielgrzymowania dla uczestników święta były specjalne pierniki wypieczone przez 
gospodynie z Kopernik, skąd pochodzi ród Mikołaja Kopernika. Na opakowaniu piernika 
znajdował się św. Jakub na tle nyskiej bazyliki. Nie próżnowało także Towarzystwo 
Przyjaciół Ziemi Toszeckiej, które zorganizowało I Toszecki Rajd Rowerowy św. Jakuba 
szlakiem Via Regia na odcinku Zacharzowice – Toszek – Poniszowice.

25 lipca 2011 r. podczas uroczystości św. Jakuba Apostoła otwarto w Kętrzynie szlak Camino 
Polaco na trasie Ogrodniki – Olsztyn, czyli suwalsko-mazurski odcinek Drogi św. Jakuba. 
Również tego dnia Stowarzyszenie „Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce”rozpoczęło 
oficjalną dystrybucję ogólnopolskiego paszportu pielgrzyma (więcej na stronie 7). 

31 lipca 2011 r. Jakubów: msza święta odpustowa w Sanktuarium św. Jakuba Apostoła 
odprawiona została przez bp. Pawła Sochę. Całość uroczystości uświetniono koncertem 
w ramach II Festiwalu „Polskie Camino de Santiago”.

9 sierpnia 2011 r. pierwsza rocznica śmierci śp. Krzysztofa Tomczaka ze Skorogoszczy, 
współorganizatora Drogi św. Jakuba na Opolszczyźnie i wielkiego przyjaciela 
pielgrzymów. Z tej okazji odnowiona została ufundowana przed czterema laty przez 
śp. Krzysztofa ławka dla pielgrzymów w Mikolinie koło Skorogoszczy. Stowarzyszenie 
„Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce” (Krzysztof był członkiem jego zarządu) zwróciło 
się do władz gminny o nadanie placowi przy kaplicy w Mikolinie lub jednej z ulic w 
Skorogoszczy imienia Krzysztofa Tomczaka.

16–21 sierpnia 2011 r. Światowe Dni Młodzieży w Madrycie. Brało w nich udział ponad 
10 tys. polskich uczestników, a wraz z nimi grupa 1200 wolontariuszy z Polski oraz 
14 polskich biskupów, z których 7 wygłosiło specjalne katechezy. Wielu pielgrzymów 
poprzedziło spotkanie z papieżem wędrówką hiszpańskimi i portugalskimi szlakami 
świętego Jakuba.

20 sierpnia 2011 r. ruszyła nowa strona internetowa poświęcona Drodze św. Jakuba 
w Polsce. Nowa szata graficzna, nowe funkcje, w tym m.in. projekt „Intencje” oraz 
„Stowarzyszenie na Facebooku” (www.facebook.com/DrogaSwJakubawPolsce). A w 
planach nowe mapy cyfrowe poszczególnych szlaków, GPS, informacje na temat Camino 
w innych krajach Europy oraz wersje obcojęzyczne strony.

25 sierpnia 2011 r. ogólnopolski credencial wydawany przez Stowarzyszenie ma 
już miesiąc. W tym czasie wydano ponad 90 dokumentów, które trafiły do pątników 
wybierających się na Szlak. Dystrybucja paszportu pielgrzyma odbywa się drogą 
korespondencyjną poprzez pocztę oraz w poszczególnych punktach startowych Drogi. 
Obecnie są to: Wrocław (siedziba Stowarzyszenia, ul. Legnicka 65), Krzeszów (Centrum 
Obsługi Pielgrzyma na Drodze Sudeckiej), Poznań (księgarnia Grupa 18, Pasaż Apollo 
przy ul. Ratajczaka), Kraków (Księgarnia Hiszpańska na Małym Rynku 4). Wkrótce 
powstaną kolejne punkty.

3–4 września 2011 r. miała miejsce IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa, której 
tematem wiodącym był wpływ świętego roku Jakubowego na rozwój kultu i Drogi św. 
Jakuba. Organizatorem, jak co roku, był Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, 
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa w Nowym Targu, Bractwo św. Jakuba Apostoła w Więcławicach Starych i 
Starostwo Powiatowe w Krakowie.

2 i 9 września 2011 r. Camino w Radio Opole. Gościem audycji z cyklu „Wokół nas” była 
Agnieszka Sowa (Stowarzyszenie „Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce”). Opowieści 
dotyczyły m.in. doświadczeń z Drogi Portugalskiej i Opolskiej oraz wolontariatu na 
Monte do Gozo. >> 
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10 września 2011 r. drogą św. Jakuba z Gronowa koło Zgorzelca do Görlitz wędrował 
ekumeniczny, polsko-niemiecki pochód pielgrzymów w historycznych strojach. Była 
to jedna z imprez towarzyszących trwającej jeszcze do końca października w mieście 
nad Nysą Łużycką III Saksońskiej Wystawy Krajowej poświęconej dawnej Via Regia. 
Dwujęzyczna wystawa przybliżyła historyczny, gospodarczy, polityczny, kulturowy i 
duchowy wymiar tego starego traktu, będącego od 800 lat miejscem spotkania w drodze. 
W średniowieczu erfurcka katedra była jednym z głównych ośrodków pielgrzymkowych 
na terenie Niemiec. Pątników z całej niemal Europy Środkowej ściągały tam relikwie  
św. Adalara i św. Eobana, fryzyjskich męczenników z roku 754.

8–11 września 2011 r. we Wrocławiu odbył się Europejski Kongres Kultury. W mieście 
nad Odrą gościł m.in. hiszpański europoseł, Francisco Millan Mon, przewodniczący 
parlamentarnej grupy ds. Camino de Santiago. Wraz z wrocławskimi przyjaciółmi Drogi 
św. Jakuba zapoznał się z dolnośląskimi śladami pielgrzymowania oraz kultu św. Jakuba, 
a także z dzisiejszą sytuacją na Szlaku w tym regionie.

16 października 2011 r. w Skorogoszczy poświęcono kamień z muszlą i tablicą 
upamiętniającą postać śp. Krzysztofa Tomczaka, który był współtwórcą Szlaku 
Jakubowego na Opolszczyźnie. Dwadzieścia podobnych, granitowych słupów stanęło  
na podopolskim odcinku Drogi św. Jakuba Via Regia, od Czarnowąs (przy kościele  
św. Anny) przez Borki, Dobrzeń Mały,  Dobrzeń Wielki (m.in. przy kościele św. Rocha) i 
do Chróścic. 

22 i 27 października 2011 r. Wrocławski Klub Przyjaciół Camino zorganizował przejście 
Drogą św. Jakuba Via Regia na 10 kilometrowej trasie od zamku księcia Henryka 
Brodatego w Leśnicy do Zamku na Wodzie w Wojnowicach. Tydzień później Klub 
świętował swoje jubileuszowe, trzydzieste spotkanie na wrocławskich Pilczycach, gdzie 
Jerzy Pilarski opowiadał o swojej liczącej 2000 km wędrówce z Lourdes przez Santiago 
de Compostela do Fatimy.

27 października 2011 r. uroczyście odsłonięto odrestaurowane malowidła autorstwa 
Jana Hoffmana w Sanktuarium w Jakubowie. Dzieło znajdujące się na stropie nad 
głównym ołtarzem kościoła św. Jakuba przedstawia Ostatnia Wieczerzę, czterech 
ewangelistów oraz 6 aniołów trzymających atrybuty Męki Pańskiej.

Październik – listopad 2011 r. oznakowano pierwszy odcinek (Kraśnik – Annopol 
–Zawichost do Sandomierza) powstającej Lubelskiej Drogi św. Jakuba. Otwarcie całego 
szlaku od Lublina do Sandomierza planowane jest na 2012 rok.

18–20 listopada 2011 r. miało miejsce doroczne spotkanie sympatyków Camino de 
Santiago – tym razem w Głuchołazach, u początku Nyskiej Drogi św. Jakuba. W ciągu 
trzech dni blisko 80 osób „wędrowało” wspomnieniami po Camino w Polsce i Europie. 
Przy tej okazji odbyło się walne zebranie członków Stowarzyszenia „Przyjaciele Dróg 
św. Jakuba w Polsce”, w czasie którego podsumowano rok ubiegły, obecny i wyznaczono 
cele na rok 2012.

Pielgrzymi w historycznych strojach w drodze z Gronowa do Görlitz

Europoseł Francisco Millan Mon (z lewej)  
z wiceprezesem Stowarzyszenia Andrzejem 

Koflukiem w katedrze wrocławskiej
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PASZPORT PIELGRZYMA 
NA DRODZE ŚWIĘTEGO 
JAKUBA W POLSCE
Peter Alex
współautor bloga caminodelavida.org

 Stowarzyszenie „Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce” rozpoczęło dystrybucję 
pierwszego ogólnopolskiego paszportu pielgrzyma. Dostępne dotychczas dokumenty 
obowiązywały jedynie na poszczególnych odcinkach polskiego Camino: na szlaku  
z Olsztyna do Torunia, Małopolskiej Drodze św. Jakuba, małopolskim odcinku „Via Regia” 
czy szlakach prowadzących przez Dolny Śląsk do Zgorzelca.
 „Credencial” Stowarzyszenia będzie mógł być używany na wszystkich istnieją-
cych i powstających odcinkach Jakubowego Szlaku w Polsce. Jest to więc próba upo-
rządkowania i zwiększenia przejrzystości Drogi w naszym kraju, co jest jednym z celów 
podjętych przed dwoma laty przez rodzimych Amigos del Camino. 
 Każdy z paszportów będzie osobno numerowany i rejestrowany, co pozwoli  
na poprawę bezpieczeństwa pielgrzymów na szlaku, a także na dokładniejsze określenie 
liczby pątników na Drogach św. Jakuba w Polsce. W ciągu pierwszych sześciu tygodni 
dystrybucji paszportu pielgrzyma trafił on do rąk blisko 160 osób wyruszających na 
Drogi św. Jakuba w Polsce. Jeden z dokumentów trafił do pątnika z Nowego Jorku, a 10  
do pielgrzymów z Bawarii.
 Prace nad projektem polskiego „credenciala” nabrały tempa po ubiegłorocz-
nym spotkaniu Stowarzyszenia w Miłosławiu-Mikuszewie. Wreszcie możemy dostarczyć 
naszym członkom oraz sympatykom, a także zwykłym pielgrzymom, produkt, dzięki któ-
remu będą mogli otrzymać certyfikat przejścia szlaków polskich – mówi Emil Mendyk, 
prezes Stowarzyszenia „Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce”.
 Paszport został wydrukowany na charakterystycznym, powlekanym z jednej 
strony papierze kartonowym, w formacie 8 cm na 21 cm. Barwy „credenciala” łączą  
w sobie elementy przestrzeni, swobody i wolności, szczególnie bliskie pielgrzymom 
zmierzającym do Santiago de Compostela. 
 Koszt paszportu wynosi 8 zł, więc jest on porównywalny do cen podobnych do-
kumentów we Francji czy Hiszpanii. Z opłaty tej zwolnieni są członkowie Stowarzyszenia. 
W przypadku naszego paszportu cena obejmuje również wysyłkę polskiej „compostel-
ki”, czyli certyfikatu pielgrzyma dokumentującego przejście szlaku na terenie Polski. 

W tym celu wystarczy wysłać skan paszportu na adres mailowy: biuro@camino.net.pl 
lub jego ksero na adres Stowarzyszenia (ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław). Obowiązuje 
tu także zasada znana choćby z Santiago, że należy przejść przynajmniej 100 km lub 
przejechać na rowerze przynajmniej 200 km Drogi św. Jakuba w Polsce.
 Paszport jest dostępny w wysyłce pocztowej oraz w wybranych punktach 
startowych polskiego Camino. W chwili obecnej znajdują się one w Krakowie, Pozna-
niu, Krzeszowie koło Jeleniej Góry i we Wrocławiu, ale z pewnością będzie ich przyby-
wać. Aby otrzymać paszport drogą pocztową, wystarczy wysłać zamówienie mailowe  
na adres: biuro@camino.net.pl. Dalsze szczegóły techniczne znaleźć można na stronie  
www.camino.net.pl w zakładce „Paszport”.
 Warto przypomnieć, że dokument wydawany przez Stowarzyszenie jest prze-
znaczony do wykorzystania na Drogach św. Jakuba w Polsce. Na szlakach poza naszym 
krajem sugerowane jest korzystanie z miejscowych paszportów. Dotyczy to przede 
wszystkich Camino w Hiszpanii, gdzie po przedstawieniu „credenciala” w biurze piel-
grzymów w Santiago można otrzymać certyfikat przejścia szlaku oraz, co najważniej-
sze, spełnić jeden z warunków uzyskania odpustu związanego z odbyciem pielgrzymki  
do grobu Apostoła.
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U ŹRÓDŁA ŚW. JAKUBA 
W GŁUCHOŁAZACH
Joanna Skalba, Piotr Drzewiecki

 Rodzimi sympatycy Drogi św. Jakuba po raz kolejny udowodnili, że nie zapadają 
w sen zimowy. Tegoroczny zjazd miłośników Camino miał miejsce w Głuchołazach (woj. 
opolskie), jak dotąd bywało – jesienną porą, w dniach 19–20 listopada (ubiegłoroczne 
spotkanie miało miejsce w Miłosławiu-Mikuszewie).
 Na spotkanie do zlokalizowanego na skraju Parku Krajobrazowego Gór Opaw-
skich, niezwykle gościnnego dla pielgrzymów ośrodka wypoczynkowego „Czerwony Ko-
zioł” (gospodarze miejsca, Ola i Marek, sami są zapalonymi pątnikami), przybyło ponad 
80 osób z całej Polski. Pierwsi z nich pojawili się na miejscu już w piątkowy wieczór, a 
luźne rozmowy trwały jeszcze długo po północy. Po wspólnym śniadaniu, w sobotę o 
godz. 10.00, odbyło się oficjalne otwarcie spotkania w Głuchołazach, którego dokonał... 
Miro Villamor, słynny Trubadur del Camino. Przesłał on za pomocą nagrania audiowizu-
alnego swoje pozdrowienia dla polskich sympatyków Camino de Santiago oraz wyraził 
żal, że nie może być z nimi. Następnie prezes organizującego spotkanie Stowarzyszenia 
„Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce”, Emil Mendyk, zaprosił na przedpołudniową sesję 
roboczą poświęconą postępom w odtwarzaniu i utrzymaniu polskich szlaków św. Jakuba 
oraz m.in. nowej stronie internetowej Stowarzyszenia. Sesja, wzbogacona prezentacja-
mi i opowieściami z polskich szlaków, była na tyle interesująca, że w tempie ekspre-
sowym zbliżyła się pora obiadowa. Na zakończenie przedpołudniowego bloku każdy z 
uczestników spotkania otrzymał pamiątkowy piernik z wizerunkiem jakubowej muszli. 
Pod choinkę będzie jak znalazł. Po obiedzie sympatycy Camino wyprawili się na krótką 
wędrówkę do źródła świętego Jakuba w Górach Opawskich, by następnie zwiedzić park 
zdrojowy oraz miasto.
 Po południu Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce zebrali się walnym zgro-
madzeniu członków Stowarzyszenia. Poza podjęciem wymaganych prawem decyzji 
usprawniających formalne funkcjonowanie organizacji, przeprowadzono także dyskusję 
na temat działań na następny rok. Wstępnie przyjęto również propozycję, by kolejne 
spotkanie przenieść na okres wiosenny, a odbyłoby się ono w centralnej części Polski. 
Istotną część rozmów stanowiły pomysły dotyczące uczczenia przyszłorocznej 30. rocz-
nicy ogłoszenia w Santiago przez Jana Pawła II słynnego apelu o odtworzenie Camino, 
czyli „Aktu Europejskiego”. Temat ten będzie jeszcze omawiany z o. Romanem Wcisło, 
dyrektorem Europejskiego Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II na Monte do 
Gozo. W trakcie wieczornej części obrad przedstawiono wnioski i pomysły z niedawnego 
międzynarodowego kongresu organizacji caminowych w Utrechcie, wśród których była 
nie tylko rozbudowa zaplecza i opieki duchowej na Szlaku, ale także zainteresowanie 
Biura ds. Szlaków Kulturowych Rady Europy oficjalnym zaliczeniem Drogi św. Jakuba w 
Polsce do grupy europejskich szlaków kulturowych.
 Podczas gdy członkowie Stowarzyszenia obradowali, pozostali uczestnicy spo-
tkania w Głuchołazach zajmowali się przygotowywaniem wspólnej kolacji. Wiadomo 
nie od dziś, że człowiek najedzony to człowiek szczęśliwy, więc nie mogło zabraknąć 
również i tego, nieco mniej duchowego, wymiaru spotkania. Wspólne przyrządzanie 
i spożywanie posiłków było tym, co oprócz wędrówki do Źródła św. Jakuba, z Camino 
kojarzyło się chyba najbardziej. >>

En el camino; na pierwszym planie gospodarz spotkania w Głuchołazach, Marek Duda, własciciel ośrodka 
„Czerwony Kozioł”
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 Ostatni etap sobotniej części spotkania wypełniły wspomnienia caminowiczów 
z różnych szlaków prowadzących do Santiago de Compostela i nie tylko. O wyprawach, 
w których uczestniczyli, opowiadali m.in. Andrzej Kofluk (do Rzymu na beatyfikację 
bł. Jana Pawła II), Paweł Peter (pielgrzymka Wrocław – Gronów – Zgorzelec – Erfurt we 
współpracy z „Ökumenischer Pilgerweg” na spotkanie z papieżem Benedyktem XVI), 
Lucyna Szomburg (do grobu św. Olafa w Trondheim, Norwegia), Kamila Pasławska (Ca-
mino Primitivo). Wprowadzenie do wieczornych prezentacji o „wszystkich innych Dro-
gach” było ilustrowane licznymi zdjęciami. Emil Mendyk przedstawił analizę wspartą 
argumentami szwajcarskiej filozof Barbary Haab, która miała przynieść odpowiedź na 
pytanie, na ile Camino Frances poprzez swój krajobraz oraz długość pokonywanej trasy 
stanowi archetyp innych europejskich szlaków pątniczych. Sobotnia część, jak zwykle 
przy okazji caminowych spotkań, przeciągnęła się do późnych godzin nocnych, upływa-
jąc na opowieściach oraz wspomnieniach z pielgrzymek.
 Po niedzielnym śniadaniu i pożegnaniu z gospodarzami „Czerwonego Ko-
zła” uczestnicy spotkania przejechali do miejscowości Biała Nyska, skąd udali się na 
8-kilometrowy odcinek Szlaku prowadzącego z Głuchołaz do Skorogoszczy. Po dotarciu 
do bazyliki św. Jakuba w Nysie większość z nich uczestniczyła w mszy św. Po liturgii 
następował jeszcze mały deser: zwiedzanie skarbca św. Jakuba, gdzie zgromadzono 
odkryte kilka lat temu precjoza z nyskiej bazyliki, która przez ponad 100 lat stanowiła 
siedzibę biskupów wrocławskich.
 Po zakończeniu spotkania dało się słyszeć ciekawe stwierdzenie, że zjazd w 
Głuchołazach był bardzo regenerującym postojem na Camino naszej codzienności. Isto-
tą spotkania są ludzie biorący w nim udział i ich przeżycia, dlatego zapraszamy już na 
kolejny – wiosenny! A gdzie? O tym wkrótce na naszej stronie www.camino.net.pl.
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MUSZLE 
W KRAINIE TULIPANÓW
Emil Mendyk

Gdybyśmy chcieli uniknąć złamania pewnego stereotypu, musielibyśmy uznać jedynie 
za przypadek fakt obrania jakubowej muszli za logo oraz nazwę jednego z największych 
koncernów paliwowych świata, holenderskiego Shella.

 Dla niektórych Holandia to kraina wiatraków i drewnianych butów. Inni widzą 
ciągnące się w dal rzędy tulipanów. Może jeszcze znana jest porcelana z Delft i mala-
rze niderlandzcy. To także kraina podróżników, „latających Holendrów”, których często 
spotykamy dziś także na Camino. Holenderskie Stowarzyszenie św. Jakuba (Nederlands 
Genootschap van Sint Jacob) to dziś największa w Europie organizacja skupiająca ja-
kubowych pielgrzymów; liczy ona blisko 11 tysięcy członków. A ponoć Holendrzy to 
indywidualiści. Stereotypy zostają złamane po raz drugi.
 Przypadająca w tym roku 25. rocznica powstania Stowarzyszenia była okazją 
do międzynarodowego spotkania podobnych organizacji pod wiodącym hasłem „Re-
fleksje o odrodzeniu”. Między 2 a 4 listopada w Utrechcie pojawili się przedstawiciele 
21 stowarzyszeń, grup nieformalnych i federacji z 14 krajów Europy, a także ze Stanów 
Zjednoczonych, Japonii oraz Republiki Południowej Afryki. Były to głównie organizacje 
ogólnokrajowe, ale pojawili się też przedstawiciele lokalnych czy regionalnych podmio-
tów, jak np. stowarzyszenie z niemieckiej Nadrenii, francuskiego le Gers, a z naszego 
kraju – poza Stowarzyszeniem „Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce” – także Bractwo 
św. Jakuba Apostoła z Więcławic.
 Z krótkich prezentacji poszczególnych organizacji wyłonił się dość spójny obraz 
podmiotów odtwarzających dziś europejskie Camino. W większości są to organizacje 
pozarządowe realizujące swą działalność ze składek swoich członków, spośród których 
przynajmniej połowa to osoby powyżej 50. roku życia. W skali europejskiej w niewielkim 
tylko stopniu w działalność stowarzyszeń angażują się ludzie młodzi, poniżej 25. roku 
życia. Organizacje tworzące europejską sieć Camino de Santiago – czytaj: rzeczywiście, 
a nie deklaratywnie – w praktyce nie sięgają po osławione środki unijne, które nie tylko 
w naszym kraju obłożone są trudnymi do przebrnięcia biurokratycznymi i finansowy-
mi procedurami. W miarę możliwości caminowi „pozarządowcy” starają się inicjować 
działania władz swoich regionów czy gmin, które w ramach realizowanych przez siebie 
projektów są w stanie sfinansować budowę schroniska, nowej ścieżki czy wydać prze-
wodniki. Poszczególne stowarzyszenia dbają już o to, by były to pieniądze wydawane 
mądrze, z czym niektóre urzędy od Atlantyku po Wisłę nie radzą sobie najlepiej.
 Praktycznie wszystkie krajowe organizacje utrzymują strony internetowe z bazą 
informacji o Drodze św. Jakuba na swoim terytorium, a także przygotowują – papiero-
we lub internetowe – biuletyny informacyjne. Nasza strona www.camino.net.pl w tym 
towarzystwie z kilkunastoma oferowanymi przewodnikami, stronami powitalnymi w 8 
językach oraz mapami cyfrowymi i – lada chwila ogólnodostępnymi – śladami GPS

poszczególnych szlaków plasuje się w czołówce internetowych witryn. Natomiast „Piel-
grzymek” musi jeszcze nieco okrzepnąć, by sięgnąć rozmiarów wydawanego dwa razy w 
roku duńskiego „Pilgrimmen”, którego objętość przekracza 100 stron.
 Cieszy fakt, że zarówno francuscy, jak i niemieccy opiekunowie szlaku, wie-
lokrotnie wspominając ubiegłoroczną promienistą pielgrzymkę „Europa Compostela 
2010”, podkreślali fakt, że jako pierwsi wyruszyli wędrowcy w Polsce oraz w Norwegii. 
Zwracano przy tym uwagę, że w ostatnich sześciu latach udało się w naszym kraju zrobić 
bardzo dużo na rzecz Camino (ponad 2000 km oznakowanych tras i 12. miejsce wśród 
obcokrajowców odbierających „compostelki”) przy względnie małej liczebności osób 
zaangażowanych w opiekę nad szlakiem. „Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce” to le-
dwie ponad 80 osób; Bractwa w Jakubowie czy Więcławicach liczą także po około 50 
osób – przy 600 członkach podobnej organizacji w RPA, 200 w niewielkim Luksemburgu, 
2400 we Flandrii czy prawie 11 tys. w Niderlandach. 
 Ważnym faktem jest jednak, że polscy pielgrzymi oraz polska Droga św. Jakuba 
ponownie zaistniała w świadomości „caminowiczów” z innych krajów. Prowadząca spo-
tkanie w Utrechcie Adrie Dik, która w czerwcu pielgrzymowała naszą Via Regia z Brzegu 
do Zgorzelca, a potem Drogą Żytawską do Pragi, do końca kongresu nosiła wpięte w 
bluzkę znaczki polskich organizacji. Nasz kraj reprezentowany był także przez panią 
Gosię Brykczyńską z brytyjskiego Confraternity of St. James oraz jedną z dziewcząt ser-
wujących kawę i maślane ciastka dla uczestników spotkania.
 Popołudnie 3 listopada wypełnił blok konferencyjny, który otworzył wykład o 
insygniach pielgrzymich od średniowiecza do współczesności. Na przestrzeni wieków 
dała się bowiem zaobserwować skłonność pątników do okazywania swej przynależno-
ści do tej grupy dającej w pewnym stopniu poczucie elitarności. W wiekach średnich 
noszone w czasie pielgrzymki insygnia czy odznaki, które do dziś znajdowane są przez 
archeologów, nosiły wręcz znamiona amuletów. 
 Wiele z tych insygniów pracownicy uniwersytetu w Nijmegen zaprezentowali na 
stronie www.kunera.nl, gdzie zebrano także (w zakładce „Database”) przekonwertowane 
na program GoogleMaps czternastowieczne „Itinerarium Brugense” będące swoistym 
atlasem drogowym traktów, którymi w owym czasie podążali kupcy z Brugii. Miasto to w 
średniowieczu stanowiło cel także dla wielu polskich pątników, którzy dalej do Hiszpanii 
płynęli już statkami. Z kolei z próbą zdefiniowania współczesnego pielgrzyma zmagał 
się Paul Post z uniwersytetu w Tilburgu. 
 Bez wątpienia największe zainteresowanie wywołały rozważania Dirka Aertsa 
z Katolickiego Uniwerystetu w Leuven (lub Louwain, jak chcą frankofoni) w referacie 
„Odtwarzanie i ożywienie (Regenerating) Camino de Santiago”. Jego zdaniem na Ca-
mino jest się po trosze pielgrzymem, a po trosze turystą. Istotnym aspektem Drogi jest 
wejście w „sytuację graniczną”, którą jest dobrowolne wyjście poza margines społe-
czeństwa i codzienności. Dzięki temu doświadczeniu dokonuje się otwarcie idącego na    
wszystko, co dzieje się wokół niego oraz w nim samym. To współbrzmienie zewnętrznej 
sytuacji (krajobrazu, klimatu) z przemianą dokonującą się w samym pielgrzymie w spo-
sób szczególny zauważalne jest na Camino Frances. Z tego właśnie powodu szlak ten 
stał się archetypem wszystkich innych szlaków pątniczych; dlatego też, tworząc Drogę 
we Francji, Szwajcarii, Norwegii, Węgrzech czy Polsce, zawsze odnosimy się do Camino 
Frances.
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 Drugi dzień kongresu stanął pod znakiem trwającej właśnie w dawnym konwen-
cie św. Katarzyny w Utrechcie wystawy pt. „Pielgrzymi” prezentującej pątników z różnych 
epok i kręgów kulturowych. Co nimi powoduje? Co im nakazuje iść? W czym przejawia się 
ich wewnętrzne i zewnętrzne nastawienie? Dlaczego właśnie Drogi św. Jakuba stały się 
„katalizatorem” pielgrzymowania w Europie? – to tylko niektóre z zagadnień, z którymi 
zmierzyli się twórcy wystawy. Ekspozycję w ciągu pierwszych dwóch tygodni obejrzało 
10 tysięcy zwiedzających, a Holandia jest przecież krajem uznawanym za najbardziej 
zdesakralizowany zakątek Europy. W ten sposób upadł kolejny stereotyp.
 Zwiedzający wystawę mogli w poszczególnych salach wbić pieczątki do otrzy-
mywanego przy wejściu muzealnego paszportu pielgrzyma. I już wyposażeni w opie-
czętowane paszporty dowiadywali się, co kryje się za znaną wszystkim zbliżającym się 
Santiago nazwa Xacobeo. Mowa tutaj o założonej 20 lat temu agendzie rządu Galicii 
(Xunta de Galicia), której zadaniem jest dbanie o infrastrukturę oraz zabytki na Camino 
na terenie Galicji, współpraca z wszelkimi ku temu koniecznymi i przydatnymi instytu-
cjami oraz popularyzacja szlaku. Efektem działania agendy ma być nie tylko efekt stricte 
turystyczny (zwiększenie liczby osób korzystających z Camino i podnoszenie jakości 
usług na szlaku), ale także strzeżenie całego dziedzictwa Drogi, również w jej wymiarze 
historycznym. Przykładowo: poprzez Xacobeo władze Galicji zastrzegły sobie prawo do 
zatwierdzenia przebiegu Camino na poszczególnych odcinkach.
 Kiedy już docieramy do Santiago, można odnieść wrażenie, że większość piel-
grzymów popada w pewien rodzaj melancholii: „i to już koniec?”. Zachętę do przygo-
towania swoistego rytuału zakończenia pielgrzymki stanowiły refleksje Fransa Maasa z 
flandryjskiego stowarzyszenia św. Jakuba. Zwrócił on uwagę, że u większości pątników 
wyruszający na Camino daje się zauważyć podwójna struktura motywacji: przyczyn, 
które mogą zostać opowiedziane, zwerbalizowane oraz „coś, co każe iść”, a co ujawnia 
się stopniowo w czasie pielgrzymki na trzech następujących po sobie etapach znanych 
również w innych doświadczeniach chrześcijańskiej duchowości: via positiva („czuję 
się tu dobrze”, Camino pełne miłych niespodzianek), via negativa („co ja tutaj robię?”, 

czas oczyszczenia, dekonstrukcji, zazwyczaj pokrywający się z wędrówką przez Mesetę) 
oraz via eminentiae (wzrost akceptacji tego, co się wydarza, poczucie wyzwolenia). W 
efekcie pojawia się potrzeba kontynuacji pielgrzymki w codzienności. Jest niezwykle 
ważnym zadaniem (i szansą!) dla organizacji zajmujących się Camino, by tych ludzi, peł-
nych energii, włączyć do utrzymywania Szlaku w ich krajach i regionach po powrocie do 
domu. Pierwszym krokiem jest przyjęcie pielgrzymów w Santiago, by nawiązać z nimi 
kontakt i by już tam, u celu swej wędrówki, nie czuli się osamotnieni.
 W czasie dyskusji wieńczącej spotkanie w Utrechcie padły dwie istotne propo-
zycje uczestników z naszego kraju. Jedną z nich było przypomnienie o przypadającej 9 
listopada 2012 roku trzydziestej rocznicy ogłoszenia przez Jana Pawła II „Aktu Europej-
skiego”. W związku z tym zachęcono, by tego właśnie dnia, kto może i chce, pojawił się w 
Santiago w ramach swojego jesiennego Camino lub przyjeżdżając tam specjalnie. Temat 
ten powrócił także w czasie listopadowego spotkania sympatyków Drogi św. Jakuba w 
Głuchołazach. Kto, jeśli nie polscy pielgrzymi, powinni czuć się zobowiązani do przy-
pomnienia „Aktu Europejskiego” naszego błogosławionego Rodaka? Drugą propozycję 
złożyli członkowie Bractwa św. Jakuba z Więcławic: zaproponowali, by kolejny europej-
ski kongres grup i stowarzyszeń w roku 2013 odbył się w Krakowie. Pomysł ten został 
przyjęty aplauzem. Byłaby to również ogromna szansa dla promocji Szlaku w naszym 
kraju.
 Osobiste spotkania zainicjowały pewien ferment myślowy, który z pewnością za-
owocuje jeszcze niejednym pomysłem dotyczącym Dróg św. Jakuba w Polsce. Będą one 
prezentowane również na tych łamach, także na stronie www.camino.net.pl. Zapraszam 
do ich śledzenia, do dalszej dyskusji, do dzielenia się pomysłami, do ich realizowania... 
Bez większego, roztropnego, efektywnego, „ukierunkowanego na cel” zaangażowania 
może bowiem upaść kolejny mit. Ten o solidarnej radości z dawania i o Winkelriedzie 
narodów, co to iskrą Bożą jest. 
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Nowy przewodnik po Camino Frances już na rynku

 Bieżący rok okazał się niezwykle obfity, jeśli chodzi o publikacje dotyczące naj-
popularniejszej trasy Camino de Santiago, czyli Szlaku Francuskiego. Wiosną wspomi-
naliśmy o dwutomowym wydawnictwie krakowskiego WAMu: poradniku i przewodniku 
pióra Zbigniewa Iwańskiego i autora wydanego w roku 2009 „Praktycznego przewodni-
ka” Andrzeja Kołaczkowskiego-Bochenka. W końcu października oficyna Bernardinum 
opublikowała dość obszerny (352 strony) tom zatytułowany „Szlak Francuski do San-
tiago de Compostela – Przewodnik merytoryczny”. Jego autorem jest Jan Gać, historyk, 
fotografik, podróżnik, zafascynowany przeszłością autor 15 książek, w tym 4 przewod-
ników. Poprzednie przewodnikowe publikacje autora to: „Grecja. Kulturowy przewodnik 
po Grecji bizantyńskiej”, „Ziemia Święta. Kulturowy przewodnik śladami Jezusa” oraz 
„Rzym. Kulturowy przewodnik po Wiecznym Mieście”. Także i tym razem Jan Gać skupia 
się głównie na opisie dziejów miejscowości i obiektów na Camino Frances. 
 Jak sam pisze, zachętą do stworzenia niniejszego przewodnika była świadomość, 
iż coraz liczniej wybierający się do grobu św. Jakuba Apostoła polscy pielgrzymi nie 
dysponowali przewodnikiem, który dostarczałby im w miarę kompleksowych informacji 
na temat mijanych miejscowości pod kątem historii, architektury, sztuki i duchowości. 
„Pragnąłem wypełnić tę lukę. Jak poprzednie, tak i ten przewodnik jest bogato ilustro-
wany zdjęciami mojego autorstwa. Może również stanowić pouczającą lekturę dla tych, 
którzy nie wybierają się do Santiago de Compostela, niemniej interesują się jednym z 
najstarszych szlaków pielgrzymkowych chrześcijańskiej Europy” – pisze autor. Jak wy-
jaśnia, wędrowanie Drogą „w pierwszej kolejności jest przeżyciem duchowym. Ale jest 
też doświadczeniem estetycznym, kiedy w niewiarygodnie pięknym i zróżnicowanym 
krajobrazie nawiedza się niezliczone zabytki architektury i sztuki sakralnej – owoc ge-
niuszu i wzniosłości artystów o wielkich talentach, jak i tych ludzi dobrej woli, którzy ich 
brak zastępowali żarliwą gorliwością przy próbie zbliżenia się do doskonałości”. 
 I rzeczywiście – przewodnik jest czytelnie i estetycznie wydanym skarbcem wia-
domości o historii nawet najmniejszych miejscowości na Drodze Francuskiej. Przybliża 
nawet – z punktu widzenia historyka sztuki – najdrobniejsze detale mijanych kościołów, 
klasztorów i dawnych refugiów. Nie brakuje też legend związanych z pielgrzymowaniem. 
Ale ta obszerność materiału przekłada się na objętość przewodnika. Książka o wadze 
blisko pół kilograma to już niemałe obciążenie dla pątnika, który ponadto nie znajdzie 
w publikacji map szlaku czy informacji o dostępnej gastronomii. Spośród miejsc nocle-
gowych wzmiankowane są tylko te znajdujące się w miejscowościach uznanych przez 
autora za punkty etapowe. 
 „Przewodnik merytoryczny” można więc jak najbardziej polecić do lektury 
wszystkim przygotowującym się do przejścia Drogi Francuskiej lub tym, którzy w długie, 
zimowe wieczory przy kominku wspominają swoje Camino i chcą post factum poznać 
dzieje i tło historyczne z sympatią wspominanych miejsc.

Jan Gać, “Szlak Francuski do Santiago de Compostela. Przewodnik merytoryczny”, Wy-
dawnictwo Bernardinum, Pelplin 2011, s. 352, cena 37 zł. Przewodnik dostępny jest także 
na naszej stronie internetowej www.camino.net.pl/przewodnik.
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VIA REGIA: 
PIELGRZYMIM 
KROKIEM SZYBCIEJ NIŻ 
AUTOSRADĄ
Zbigniew Ilków, Emil Mendyk

W numerze 2/2010 (6) „Pielgrzymka” znalazła się obszerna informacja o Drodze Kró-
lewskiej (Via Regia), która od kilku lat staje się jedną z głównych europejskich tras Dro-
gi św. Jakuba. Ponieważ od ubiegłorocznej publikacji sporo na tej trasie się wydarzyło, 
warto do tematu choćby na chwilę powrócić.

 W sierpniu 2010 r. udostępniona została pierwsza cześć szlaku wzdłuż Via Regia 
w powiecie będzińskim. Oznakowanie wykonane przez Forum dla Zagłębia Dąbrowskie-
go pojawiło się w rejonie Sławkowa oraz Olkusza, a także w samym Będzinie, prowadząc 
dalej na Górę św. Doroty. Od początku sierpnia tego roku gotowe jest oznakowanie do 
Sączowa (tutejszy kościół św. Jakuba posiada udokumentowane relikwie Apostoła od 
końca XVII wieku). Kierując się dalej w stronę Piekar Śląskich, kłopotem jest przebicie 
się przez autostradę A1 (obecnie w budowie), dlatego na razie rozsądne wydaje się 
dojechanie do Piekar autobusem; św. Jakub się z pewnością nie obrazi. Pozostaje jesz-
cze uściślenie i oznakowanie szlaku w bardzo trudnym, uprzemysłowionym terenie w 
rejonie Dąbrowy Górniczej i sosnowieckiej dzielnicy Kazimierz, tak, by cała trasa przez 
Zagłębie była w pełni dostępna dla pielgrzymów.
 Wstępne oznakowanie szlaku pojawiło się także na górnośląskim odcinku Drogi 
św. Jakuba. Jest on poprowadzony o tyle dogodnie, że po wyjściu spod piekarskiego 
sanktuarium po zaledwie 500 metrach droga wyprowadza nas poza to wszystko, co ko-
jarzy się zazwyczaj z „czarnym Śląskiem”. Niewielkie miejscowości po drodze pokazują 
nam ten region z zupełnie innej strony: Radzionków z Muzeum Chleba, Łubie z dawnym 
pałacem Baildonów i XVIII-wieczną tablicą fundacyjną kościoła w języku czeskim (!) oraz 
Toszek ze średniowiecznym zamkiem, zaś wsparcie ze strony Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Toszeckiej pozwala liczyć na dobre przyjęcie pątników.
 Pełną parą ruszyło także przygotowanie podkarpackiego odcinka Via Regia. 
Opracowany przez Pawła Plezię szlak został zinwentaryzowany i finalizowane jest jego 
oznakowanie. Nieocenionego wsparcia udzielił Urząd Marszałkowski w Rzeszowie oraz 
stowarzyszenie „Pro Carpathia”. Dokonana została także zmiana mająca nieco ułatwić 
wędrówkę. Punktem startowym Drogi św. Jakuba na polskim odcinku Via Regia będzie 
obecnie Przemyśl (dokąd jest znacznie łatwiej dojechać niż do Korczowej), zaś oznako-
wanie prowadzić będzie od przejścia w Medyce. Na przejściu granicznym w Korczowej 
nie ma bowiem możliwości odprawy dla pieszych; możliwość taka natomiast istnieje w 
Medyce, dokąd – mamy nadzieję – niebawem dotrze szlak ze Lwowa. Nawiązany został 
bowiem kontakt z tamtejszymi  „caminowiczami”. Warto tu może zwrócić uwagę na fakt, 
że właśnie w ten sposób liczący obecnie ponad 800 tysięcy mieszkańców Lwów stałby 
się największym miastem na pątniczej Drodze Królewskiej. Ta joj, ta ni ma jak Lwów!
 Zakończenie prac na Podkarpaciu oznaczać będzie także połączenie szlakiem 
wschodniej i zachodniej granicy Rzeczpospolitej. W przypadku Drogi św. Jakuba - Via 
Regia nastąpi to więc znacznie szybciej niż na budowanej z mozołem autostradzie A4.
 Niemało się dzieje także na drugim krańcu naszego odcinka szlaku. Przez bli-
sko pół roku, do końca października w Görlitz i Zgorzelcu trwała III Saksońska Wystawa 
Krajowa poświęcona dawnej Via Regia. Dwujęzyczna ekspozycja przybliżyła historycz-
ny, gospodarczy, polityczny, kulturowy i duchowy wymiar tego starego traktu będą-
cego od 800 lat miejscem spotkania w drodze. Główna prezentacja pokazana była  >> 
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w Barbakanie (Kaisertrutz) w Görlitz, a towarzyszące jej wystawy w tamtejszym Muzeum 
Śląskim i Muzeum Przyrodniczym oraz w zgorzeleckim Muzeum Łużyckim.
 Warto tu przypomnieć, że w związku z wydarzeniami związanymi z Via Regia 
oraz z powodu zawieszenia działalności punktu informacji turystycznej w Zgorzelcu, 
pieczątka potwierdzająca dotarcie do zachodniej granicy Polski dostępna jest w biurze 
podróży i informacji turystycznej „i-vent” w Görlitz przy Obermarkt 33. Dostępna tam 
jest także literatura dotycząca szlaków jakubowych na terenie Saksonii i Dolnego Śląska. 
Przy okazji wbicia pieczątki zdecydowanie warto zwiedzić nadnyską starówkę uznawaną 
za jedno z najpiękniejszych miast Niemiec.
 Jedną z imprez towarzyszących wystawie był ekumeniczny, polsko-niemiecki 
pochód pielgrzymów w historycznych strojach, który miał miejsce 10 września. Prze-
dzielone siedmioma stacjami-medytacjami przejście poprowadziło  trasą wzdłuż Via 
Regia z Gronowa przez Jędrzychowice i Zgorzelec do Görlitz. W pochodzie wzięli udział 
także dolnośląscy pielgrzymi idący Drogą Królewską do Erfurtu, gdzie 24 września 
uczestniczyli w mszy św. odprawionej przez papieża Benedykta XVI. Pątnicy z Wrocławia 
wyruszyli już 4 września, natomiast ci z Jeleniej Góry, Bolesławca i Lubania dołączyli w 
Gronowie. Relacje z tej pielgrzymki znaleźć na stronie Wrocławskiego Klubu Przyjaciół 
Camino (www.wrocamino.pl).
 Skoro już mówimy tu o jakubowych szlakach prowadzących w stronę Zgorzelca, 
warto przypomnieć o niebagatelnym ułatwieniu przygotowanym przez wojewódzkie 
Biuro Urbanistyczne z Wrocławia dla pielgrzymów-cyklistów. Od początku tego roku 
pod adresem www.wbu.wroc.pl/5.3.3. znajdziemy stronę „Rowerowej Drogi św. Jakuba 
na Dolnym Śląsku”.  Po konsultacjach z „Przyjaciółmi Dróg św. Jakuba w Polsce” w połowie ubiegłe-

go roku przygotowane zostały ślady GPS istniejących wówczas odcinków szlaku (jeszcze 
bez południowego odcinka Drogi Sudeckiej oraz bez szlaku ze Ścinawy przez Lubin do 
Chocianowa) z wariantami właśnie dla cyklistów. Niektóre fragmenty przygotowanych i 
oznakowanych wcześniej szlaków są techniczne trudne dla użytkowników dwóch kółek, 
na co zwrócono uwagę także w drukowanych przewodnikach pielgrzyma. Alternatywne 
trasy dla rowerzystów nie zostały oznakowane w terenie, więc dodatkowe narzędzie do 
znalezienia właściwej trasy może okazać się niezwykle przydatne.
 Na stronie „Rowerowej Drogi św. Jakuba na Dolnym Śląsku” znajdziemy także 
profile wysokościowe poszczególnych odcinków (rzecz to ważna, jeśli na bagażniku 
wiszą kilkukilogramowe sakwy), tabele szlaku oraz krótkie opisy najważniejszych obiek-
tów na trasie. Użytkownicy odbiorników GPS (także tych w telefonach komórkowych 
– konieczne jest wcześniejsze zainstalowanie oprogramowania do nawigacji) mogą 
pobrać ślady poszczególnych tras w formacie *.gpx lub *.gdb i zainstalować je w swoich 
urządzeniach. Urządzenia GPS do nawigacji samochodowej mogą okazać się nieprzydat-
ne, gdyż nie uwzględniają one tak lubianych przez pielgrzymów dróg leśnych i polnych. 
Autorzy opracowania „Rowerowej Drogi św. Jakuba...” planują rozbudować swój system 
o brakujące w nim dolnośląskie odcinki szlaku oraz o trasy w województwie opolskim.
Ślady GPS pieszych wersji wszystkich polskich odcinków Drogi św. Jakuba od pewnego 
czasu opracowuje Zbigniew Ilków z Wrocławia, którego dzielnie wspiera Adam Kra-
sicki z nieodległej Oleśnicy Małej przygotowujący cyfrowe mapy szlaków w systemie  
GoogleMaps. Dzięki temu możliwe będzie prześledzenie tras poszczególnych odcinków 
Szlaku, na przykład w ramach przygotowań do własnej pielgrzymki. Kto zaś chciałby >> 

Pielgrzymi w Gronowie

Tablica przed kaplicą św. Jakuba w Sławkowie
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zachować w czasie swojej wędrówki absolutną pewność pozostawania na trasie, może 
wspierać się nawigacją satelitarną.  Korzystanie z tej formy nawigacji wymaga posiada-
nia odbiornika GPS wraz z zestawem map z zaznaczonymi szlakami. 
 Bardziej zasobni w gotówkę pielgrzymi mogą zakupić odbiornik GPS z zainstalo-
waną  mapą topograficzną Polski i po wczytaniu do odbiornika śladów naszych szlaków 
otrzymują gotowe narzędzie do wędrowania Drogami św. Jakuba w Polsce. Ślady w 
formacie „gpx” można znaleźć na portalu www.wikiloc.com. Pobranie śladu jest moż-
liwe po wcześniejszym zarejestrowaniu. Korzystanie z zasobów portalu jest bezpłatne. 
Aktualnie zrzesza ok. 342 000 członków i udostępnia ponad 500 000 śladów z całego 
świata. Po zainstalowaniu odpowiedniego dodatku ze strony producenta możliwy jest 
bezpośredni transfer śladu do podłączonego do komputera odbiornika. Zainstalowaną 
fabrycznie w odbiorniku mapę można zastąpić darmową, a w wielu przypadkach także 
bardziej dokładną, mapą Polski ze strony http://ump.waw.pl/. Koszt zakupu takiego 
odbiornika to wydatek od ok. 350 zł do 2 500 zł. Więcej na temat takiego rozwiązania 
można znaleźć w instrukcji użytkownika posiadanego modelu odbiornika lub  na stronie 
http://www.gpsmaniak.com . 
 Inną możliwością jest wykorzystanie do nawigacji odbiornika GPS instalowanego 
coraz częściej w telefonie komórkowym lub zestawu telefon komórkowy i tani odbiornik 
połączone przez łącze Bluetooth lub kablem. Część telefonów posiada zainstalowane 
mapy i oprogramowanie do nawigacji (np. Nokia), które w podstawowej wersji nie wy-
magają połączenia z Internetem, ale posiadają istotne ograniczenia, jak brak dostępu 

do map terenu i satelitarnych oraz bazy danych. Ich dokładność dla turystyki pieszej jest 
poza tym zbyt mała. Korzystanie z pełnej wersji  wymaga dodatkowo płatnego połącze-
nia z Internetem, którego koszty zwłaszcza przy korzystaniu z nawigacji za granicą lub 
przez pielgrzymów zagranicznych w naszym kraju mogą być wysokie. 
 Nie jest to sytuacja bez wyjścia. W kolejnych numerach Pielgrzymka przedsta-
wimy „krok po kroku” rozwiązanie, które wymaga niewielkich nakładów finansowych i 
minimalnego wkładu własnej pracy oraz skorzystania z gotowych map i śladów przy-
gotowanych przez członków Stowarzyszenia. Dostępne one będą niebawem na stronie 
www.camino.net.pl 

Ciąg dalszy w następnym numerze „Pielgrzymka”. Zapraszamy!

Muszla św. Jakuba - Góra św. Doroty

Odpoczynek na saksońskim odcinku Via Regia
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CAMINO BAMBINO 2011
Emilia i Szymon Sokolikowie

W ostatnich miesiącach wśród rodzimych sympatyków Drogi św. Jakuba zaroiło się od 
najmłodszego pokolenia. Oznacza to, że za kilka lat aktualne stanie się pytanie, czy 
z małym dzieckiem można wybrać się na Camino? Odpowiedź już przed dwoma laty 
dała Monika z Jeleniej Góry, która ze swoim 2,5-rocznym w momencie wyjścia na szlak 
synem, Bartkiem, doszła zimą (!) znad Bobru do Santiago. Minionego lata nieco krótszą 
trasę przebyli, znani nam już z literackich dokonań, Emilia i Szymon Sokolikowie. No i 
oczywiście Ida! Poniżej relacja warszawskich pątników.

 Trochę wody upłynęło od naszego tegorocznego Camino z 10-miesięczną Idą, 
ale nareszcie udało nam się przygotować krótką fotorelację z tego przejścia, na którą 
serdecznie zapraszamy: https://picasaweb.google.com/sokoliki82/CaminoBambi-
no2011. A w skrócie historia wygląda tak. W 2009 r. przeszliśmy małżeńskie Camino 
Frances ¬– 800 km od Pirenejów w kierunku oceanu z wcale niemałym bagażem pytań 
o sens tego, co mamy i tego, czego nam brakuje. W 2010 r. osiem miesięcy siedzenia 
wieczorami przy biurku zaowocowało na wiosnę książką „Do Santiago. O pielgrzymach, 
Maurach, pluskwach i czerwonym winie”. A we wrześniu urodziła się Ida Maria Sokolik.
 I tu by można postawić kropkę. A jednak… nie dało rady. Bo po pierwsze: Camino 
wciąga, a po drugie pielgrzymowanie już od początku związało się z pojawieniem się 
naszego maleństwa. Więc w 2011 r., kiedy Ida ma 9 miesięcy, przychodzi nam do głowy 
myśl: „Hmm, czy nie dałoby się naszego wyczekanego skarbu przemycić na ścieżki ja-
kubowe?”. OK, po miesiącu przygotowań drużyna marzeń jest gotowa do akcji: mama, 
tata, Ida i wujek Paweł. Tylko czy damy radę? Ponad 160 km z Głogowa przez Jakubów 
do Zgorzelca? Mina Idy po przejechaniu połowy Polski z Warszawy do Głogowa mówi 
sama za siebie: „Camino mi nie straszne!”. Przy kolegiacie w Głogowie wita nas pierwsza 
muszla. A Ida myśli, że idziemy na krótki spacer…
 Na wędrowaniu minęło nam 11 dni – zazwyczaj przy dobrej pogodzie, zazwy-
czaj po równych drogach, pełnych zadziwiających spotkań i życzliwych pomocników, 
bez których na pewno nie dotarlibyśmy do celu. Polskie Camino okazało się gościnne 
i łaskawe dla całej naszej czwórki. W czasie wędrówki Idzie wyrósł drugi ząb. Dziennie 
przechodziliśmy ok. 15 km. Ida miała poranną drzemkę w wózku (terenowy x-Run), a po-
południową w albergue. Była karmiona pół na pół: piersią i pokarmami stałymi (owoce, 
obiad, kaszka). I wyglądała na zadowoloną z wakacji.
 Co jest właściwie potrzebne, aby wędrować z małym pielgrzymkiem? Przede 
wszystkim wózek terenowy, który mieści też prowiant dla dziecka i zapas pieluszek, i ma 
oczywiście dobrą ochronę przed deszczem. Trochę lekkich zabawek, kocyk, a na wieczór 
dmuchana wanienka turystyczna i ciepła woda do kąpieli. I to w zasadzie tyle. No, może 
jeszcze odrobina cierpliwości i uśmiechu dla dziecka – ale to akurat jest potrzebne w 
równym stopniu w domu. A może nawet bardziej w domu, bo mały pielgrzymek zafascy-
nowany trasą potrafi być grzeczniutki jak marzenie.
Dziękujemy wszystkim za pomoc w organizacji i przygotowaniach oraz za spotkania i 
gościnę w albergue. Buen Camino! Do zobaczenia na szlaku!
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Droga św. Jakuba w Polsce to nie tylko pątniczy szlak. To także klucz do zdobycia „su-
perwiedzy”. Również poza samym szlakiem. Poniżej informacja o tym, jak to się robi na 
Ziemi Kłodzkiej.

 Kilka miesięcy temu Dorota i Krzysztof Komorniccy z Wójtowic zaproponowali w 
Ministerstwie Edukacji Narodowej, by – wzorem wielu krajów zachodnioeuropejskich, a 
także USA i Kanady – sięgać po oryginalny sposób dostarczania dyplomowym rocznikom 
gimnazjów i liceów wiedzy, o którą raczej trudno w programie nauczania. Otóż po raz 
pierwszy w Polsce – powiedzieli Komorniccy w MEN – zamierzamy nazwać, a w przyszło-
ści co roku nazywać, rocznik lub klasę dyplomową nazwiskiem wybitnego człowieka. Nie 
chodzi oczywiście tylko o ten swoisty „chrzest”, lecz głównie o dostarczenie w sposób 
maksymalnie atrakcyjny wiedzy na temat epoki, dokonań i życia znanej postaci. 
 Oto kilka nie do końca zweryfikowanych przykładów: w słynnym paryskim Li-
ceum Henryka IV matura 1966 nosi nazwę „Victor Hugo 1966 r.” Staje się ona po czasie 
bezcennym spoiwem – zarówno towarzyskim, jak i zawodowym. W czasie nauki zaś jest 
niebagatelnym dodatkiem do wiedzy o kulturze, literaturze i ojczystym języku. Ktoś 
inny, z Wójtowic, miał reprezentować „Rocznik Monteskiusz 1968”, bo tak powinien na-
zywać się dyplomowy rok studiów na Wydziale Stosunków Międzynarodowych Instytutu 
Nauk Politycznych w Paryżu. Ostatecznie rok ten między nami zwany jest Rokiem Mao. 
Nazwane imionami słynnych ludzi (lub instytucji) roczniki wojskowej Akademii West 
Point czy też francuskiej Narodowej Szkoły Administracji (ENA) aż się roją od wielkich 
nazwisk. Ciekawostką może być fakt, że rocznik 1983 w l’ENA nosił nazwę „Solidarność”, 
będąc rocznikiem pomiędzy „Diderot” a „Voltaire”. Al Gore, wraz ze swym sąsiadem z 
pokoju na Harvardzie, słynnym aktorem Tommy Lee Jonesem, jest podobno z rocznika 
„Jefferson 1970” i do dziś uważa się go za znawcę pism tego Ojca Założyciela.
 Po otrzymaniu pozytywnej opinii i wyrazów poparcia od dyrektora Departa-
mentu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi MEN, p. Jarosława Jankowskiego, 
wójtowickie Stowarzyszenie „Powrót do Przyszłości” zaproponowało uczniom i kadrze 
nauczycielskiej nazwanie ostatniej klasy gimnazjum w Wilkanowie „Rocznikiem Santia-
go de Compostela”. Św. Jakuba można uznać bez przesady za „Pierwszego Europejczy-
ka”, a przez Kotlinę Kłodzką przechodziły przecież w średniowieczu trasy pielgrzymek 
wiodące do sanktuarium w hiszpańskiej Galicji. Stodoła w Wójtowicach, gdzie odbyłoby 
się kilka happeningów (m.in. z udziałem młodzieży z Wilkanowa), nosi nazwę św. Ja-
kuba; nawiasem mówiąc, kilku członków wspomnianego Stowarzyszenia dotarło już do 
Santiago de Compostela. Projekt zakłada cykl wykładów z dziedziny historii, warsztaty 
lingwistyczne, dyskusję z członkiem Zgromadzenia Regionów Europy oraz marsz od Sto-
doły do wsi Huta (2,5 km) w dniu 25 lipca, czyli w dniu św. Jakuba, wraz z pielgrzymim, 
średniowiecznym poczęstunkiem. Bogato (we wrażenia), ciekawie i zdrowo…

 Pomysł odpowiada na „głód wiedzy” z kilku wybranych dziedzin, m.in. z historii i 
kultury regionu, które obejmują również zagadnienia dotyczące średniowiecznych piel-
grzymek do Santiago de Compostela oraz integracji europejskiej – od rozwoju języka 
(lingua franca) aż po historię XX i XXI wieku, w tym powstanie Ligi Narodów, przemówie-
nie Churchilla w Zurychu, Traktat Rzymski, Traktat Lizboński, umowę z Schengen, strefę 
euro itd.
 Podobny pomysł zostanie zrealizowany w roku szkolnym 2011/2012 w Gimna-
zjum im. Marianny Orańskiej w Stroniu Śląskim, które wybrało właśnie księżniczkę Ma-
riannę jako osobę patronującą temu rocznikowi (obchodzi ona właśnie 200 lecie swoich 
urodzin; stworzyła w tej części Dolnego Śląska pałace, drogi, kamieniołomy i... system 
stypendialny dla ubogich i utalentowanych dzieci). Konkurentką jest Maria Skłodowska-
Curie. Dzięki projektowi młodzież pozna ciągle nie bardzo znaną historię regionu – od 
zamków poprzez produkty regionalne, na niezwykłej historii życiowej Marianny kończąc. 
Za rok, jeśli wygra nasza noblistka, uzyska wiedzę z historii nauki – od Nagrody Nobla po 
znaczenie pierwiastków promieniotwórczych w medycynie, nie mówiąc już o roli kobiet 
w rozwoju cywilizacji.
 Oba projekty: „Santiago de Compostela” i „Marianna Orańska” otrzymały dofi-
nansowanie w ramach programu „Działaj lokalnie” prowadzonego przez Fundusz Lokal-
ny Masywu Śnieżnika.

MY, ROCZNIK SANTIAGO
Krzysztof Komornicki

„Zawsze w drodze, nigdy nie wykorzenieni” na Małopolskiej Drodze św. Jakuba
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 Gdyby zapytać doświadczoną osobę, którędy prowadzi Droga do św. Jakuba, 
niewątpliwie wskaże szlak na zachód, do Santiago de Compostela. Ormianin zaś z pew-
nością zastanowi się chwilę. „No jak to, przecież doczesne szczątki św. Jakuba Starszego 
znajdują się też w Jerozolimie! W miejscu jego męczeństwa!”
 Średniowieczna „Złota legenda” Jakuba de Voragine mówi, że po ścięciu św. 
Jakuba w Jerozolimie, około roku 41, „uczniowie Jego porwali jego ciało, umieścili na 
okręcie i sami wsiedli, (..) powierzyli kierunek tej pogrzebowej drogi Boskiej Opatrzności. 
Anioł Boży zaś doprowadził ich do Galicji (…)”. Dalsze dzieje i historię pielgrzymowania 
do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela zna dobrze każdy pielgrzym. Ormianie 
zaś przyjmują, że „w chwili śmierci anioł podjął głowę Świętego, owinął w świetlisty 
materiał i zaniósł do biskupa Jerozolimy, Jakuba Młodszego” (Jerzy G. Kazimierczak). 
Głowa św. Jakuba Apostoła Starszego pozostała w Jerozolimie i tu właśnie do dziś czczą 
jego relikwie.
 Jerozolimska katedra św. Jakuba Apostoła Starszego znajduje się w ormiańskiej 
części starego miasta i jest we władaniu kościoła ormiańskiego. Zazwyczaj jest zamknię-
ta, a wejść do niej można tylko podczas nabożeństw porannych i popołudniowych. 
Wędrując starą jerozolimską ulicą Aremenia Patriarchate Rd. biegnącą od Bramy Syjoń-
skiej do Bramy Jaffy, można przeoczyć wejście z napisem informującym, że jest się >>

CAMINO NA WSCHÓD
Do świętego Jakuba
w Jerozolimie
Paweł Plezia

Wejście do ormiańskiego kompleksu klasztornego św. Jakuba w Jerozolimie

Wnętrze katedry św. Jakuba
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obok tego niezwykłego miejsca. Przez znajdujące się w ścianie zwartej zabudowy wej-
ście, które zamykają ciężkie drzwi z małą furtką pośrodku, wchodzimy na dziedziniec. I 
dopiero stąd widać fasadę samej katedry. Jest ona umiejscowiona pośród ciasnej zabu-
dowy starej Jerozolimy, tak że trudno zobaczyć całą bryłę świątyni.
 Obecna katedra św. Jakuba pochodzi z XI w. Pierwszy kościół poświęcony 
Apostołowi zbudowali Gruzini w miejscu istniejącego wcześniej kościoła św. Menasa. 
Oddawanie tu hołdu szczątkom św. Jakuba opisuje już w 1165 r. pielgrzym, Jan z Würz-
burga. Dzisiejszy wygląd katedra uzyskała w pierwszej połowie XVIII w., stanowiąc część 
większego ormiańskiego kompleksu klasztornego. 
 Ciężka kotara kryje wejście do świątyni; wewnątrz panuje półmrok, który roz-
świetlają tylko świece i licznie wiszące lampy. Podczas nabożeństw gromadzą się tu 
ormiańscy duchowni. 
 We wnętrzu świątyni, po lewej stronie, znajdują się niewielkie wejścia do trzech 
kaplic. W pierwszej pochowany został żyjący w IV w. biskup Jerozolimy, Makary, którego 
zasługi zawiązane są ze znalezieniem Krzyża Św., zaś w trzeciej – według tradycji or-
miańskiej –odnajdujemy doczesne szczątki apostoła św. Jakuba Starszego. 
 Kaplica św. Jakuba utrzymana jest w duchu i stylu katedry, z ołtarzem, w którym 
umieszczono obraz Matki Boskiej. W dolnej części ołtarza znajduje się otoczone lampa-
mi miejsce przechowywania relikwii – głowy św. Jakuba z Jego wizerunkiem.
 Będąc w Ziemi Świętej i w Jerozolimie, z pewnością warto też tu przyjść, łącząc 
wspólną tradycję pielgrzymowania do Santiago i Jerozolimy. Niezwykłym przeżyciem 
jest także liturgia Kościoła ormiańskiego. Jak oni śpiewają!
 Podobnie do legend zasłyszanych w Hiszpanii, także i w Jerozolimie jest znana 
tradycja przedstawiająca św. Jakuba jako obrońcę podczas walk. Ormianie twierdzą, że 
podczas wojny w roku 1948, sam św. Jakub w białej szacie stał na dachu katedry, zmie-
niając kierunek lecących pocisków. 
Katedrę św. Jakuba w Jerozolimie można zwiedzać od poniedziałku do piątku w godzinach 
6.30–7.30 i 15.00 –15.40 (nieszpory), a w sobotę i niedzielę w godzinach 6.30–9.30. 

Bibliografia:
- Jerzy G. Kazimierczak, „Święty Jakub w opowieściach apokryficznych”, w: „Wpływ Święte-
go Roku Jakubowego na rozwój kultu drogi św. Jakuba”, Kraków 2011 
- Strona internetowa Patriarchatu Ormiańskiego w Jerozolimie:
http://www.armenian-patriarchate.org/page9.html

Portal nad wejściem do katedry św. Jakuba

Miejsce przechowywania relikwii św. Jakuba w Jerozolimie
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 Wioska Niegardów położona jest na łagodnie pofalowanych wzgórzach Płasko-
wyżu Proszowickiego. Wiedzie przez nią Małopolska Droga św. Jakuba, którą podążają 
pielgrzymi z Sandomierza do Krakowa. Pośrodku miejscowości, pomiędzy starymi drze-
wami, bieleją murowane ściany oraz ogrodzenie kościoła pod wezwaniem św. Jakuba 
Starszego Apostoła. Rozpoczęto go wznosić w 1578 roku, a konsekrowano w roku 1605. 
W związku z częstymi przebudowami zatracił swój pierwotny, renesansowy charak-
ter. Zachwyca natomiast pięknym, zharmonizowanym wnętrzem. W ołtarzu głównym 
umieszczony jest stanowiący przedmiot szczególnego kultu, XVII wieczny wizerunek 
Najświętszej Marii Panny z Dzieciątkiem Jezus. Natomiast na jego zasuwie znajduje się 
obraz św. Jakuba, który około 1857 roku namalował Wojciech Eljasz. Artysta ten, żyjący 
w latach 1814–1904, był ojcem malarza, popularyzatora Tatr i Zakopanego, współza-
łożyciela Towarzystwa Tatrzańskiego, autora przewodników po tych górach, Walerego 
Eljasza-Radzikowskiego, a także rzeźbiarza Władysława Eljasza-Radzikowskiego oraz 
malarki i hafciarki Marii Eljaszówny. Tworzył on niemal wyłącznie obrazy o tematyce re-
ligijnej. Zamówienia na nie otrzymywał zarówno z licznych krakowskich kościołów (tam 
można je dzisiaj obejrzeć), jak i z całego terenu południowej Polski (m.in. Chochołów, 
Lewiczyn, Pilica, Świątniki). Znajdują się one także w zbiorach prywatnych. >>

ŚWIĘTY JAKUB
Z NIEGARDOWA
Janusz Opyrchał-Bojarski
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 Treść obrazu w Niegardowie nawiązuje do zawartej w „Złotej legendzie” (łac. 
Legenda aurea) opowieści o świętym Jakubie. Jej autorem był Jacopo da Voraigne (Jakub 
de Voraigne), włoski dominikanin, a następnie arcybiskup Genui, żyjący w latach 1238–
1298. „Złota legenda” u schyłku średniowiecza cieszyła się ogromną popularnością. 
Składa się na nią zbiór żywotów świętych, legend hagiograficznych i opowiadań apokry-
ficznych ułożonych zgodnie z kalendarzem kościelnym. Do jednego z tych opowiadań 
mówiącego o zdarzeniach, jakie przydarzyły się świętemu Jakubowi, gdy powrócił z 
Hiszpanii i zaczął głosić słowo Boże w Judei, bezpośrednio odnosi się dzieło Wojciecha 
Eliasza. Pewien czarnoksiężnik o imieniu Hermogenes zamierzał udowodnić Jakubowi, 
że jego nauka jest fałszywa. Na nic jednak zdały się interwencje sił nieczystych, nad 
którymi Hermogenes sprawował władzę. Cuda dokonane przez Jakuba spowodowały, że 
skruszony mag przekonał się o prawdziwości słów głoszonych przez świętego, wyrzucił 
do morza swoje tajemne księgi, wrócił do Apostoła i obejmując jego nogi, rzekł: „Zbawco 
dusz, przyjmij pokutę tego, który dotychczas zazdrościł ci i szkodził”. Tę właśnie chwilę 
ukazuje obraz. Postać świętego Jakuba, odzianego w dostojne szaty biskupa Jerozolimy, 
usytuowana jest centralnie. Wznosi on oczy do nieba, jego twarz jest wyraża uniesienie. 
W lewej ręce trzyma muszlę, z której udziela Hermogenesowi chrztu (o czym zresztą 
„Złota legenda” nie wspomina), zaś prawą go błogosławi. Czarnoksiężnik, schylając gło-
wę w głębokim pokłonie, klęczy u jego stóp ze skrzyżowanymi na piersiach rękami. Ma 
na sobie biały, pokutny strój. Za jego plecami stoi oparta laska, którą Apostoł pożyczył 
Hermogenesowi, aby chroniła go przed demonami podczas pozbywania się diabelskich 
ksiąg. Obraz, zgodnie z zasadami akademickiego klasycyzmu, na płaszczyźnie seman-
tycznej przekazuje wzniosłe, religijne treści mówiące o zwycięstwie dobra nad złem, 
nieba nad piekłem. W warstwie formalnej również podporządkowuje się wymogom 
tego kierunku. Przejawia się to w charakterystycznych proporcjach postaci, w braku 
intensywności barw, nikłym różnicowaniu odcieni, nieistnieniu szarości oraz głębokich 
cieni. Malarstwo najstarszego syna Wojciecha Eljasza, Walerego, jest już jednak inne...


