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Przed wstępem

W 2010 roku Wydawnictwo WAM zdecydowało 
się na przygotowanie i wydanie „Poradnika pielgrzy-
ma – Santiago de Compostela” stanowiącego pierw-
szą próbę pomocy, w podjęciu decyzji wyruszenia  
w drogę, osobom zafascynowanym tym najstarszym 
pielgrzymim szlakiem. 

Pomysł przygotowania poradnika omawialiśmy 
znacznie wcześniej (po wydaniu publikacji Józefa 
Bremera – Pielgrzymim krokiem). W pewnym mo-
mencie wpisał się w te plany Andrzej Kołaczkowski-
-Bochenek, przysyłając propozycję książki Nie idź 
tam człowieku – relacji ze swojego Camino. Książka 
została wydana (do dziś miała już kilka wznowień, 
zresztą tak, jak i książka Józefa Bremera). Dzięki niej 
wydawnictwo znalazło autora, który mógł zmierzyć 
się z pomysłem napisania poradnika korzystając za-
równo z własnych doświadczeń jak i uwzględniając 
wizję tego, co wydawało się nam wówczas właściwe.

Wiemy, że poradnik pomógł wielu rodakom  
w pod jęciu decyzji o wyjściu w drogę już w pierw-
szym roku po edycji, a jednym z tych, którzy poszli 
według jego wskazań, był pracujący w wydawnictwie 
Zbigniew Iwański, współtwórca pierwszej koncepcji 
„Poradnika...”.

Macie Państwo teraz w rękach publikację, któ-
ra powstała po jego Camino w roku 2010, w wyniku 
późniejszej wspólnej pracy z Andrzejem Kołaczkow-
skim. 
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Okazało się, że nie ma rzeczy doskonałych i trze-
ba mierzyć się z trudem dążenia do coraz lepszych 
rozwiązań, a duża część z nich podpowiadana była 
przez spotykanych na Camino polskich pielgrzymów. 

Przede wszystkim nastąpiło wyraźne rozdzielenie 
książki na dwie odrębne części. Pierwsza ma pomóc  
w podjęciu decyzji i przygotowaniu się do drogi, a po 
zapoznaniu się z nią można ją zostawić  w domu. Dru-
ga ma nam służyć informacjami użytecznymi w czasie 
samego Camino. W ten sposób otrzymujecie Państwo 
do ręki w miarę możliwości kompletny i poradnik,  
i przewodnik, ale nie będziecie musieli dźwigać nie-
potrzebnego ciężaru – jeżeli zapamiętacie rady z po-
radnika – a weźmiecie z sobą tylko przewodnik. 

Charakter osobistej relacji i osobistych rad wyni-
kających z własnych doświadczeń zachowany został 
jedynie w poradniku, dlatego też utrzymaliśmy wypo-
wiedzi w liczbie pojedynczej. Niezależnie jednak czy 
są to wypowiedzi Andrzeja, czy Zbigniewa obaj je 
akceptowaliśmy i możemy przedstawiać jako własne.

Przewodnik został znacznie rozszerzony o in-
formacje bardziej uniwersalne, użyteczne i potrzebne 
podczas każdego dnia drogi. Wydaje nam się, że te-
raz są one całkowicie wystarczające, aby wędrować do  
św. Jakuba. 

Zróżnicowany został również materiał ilustracyj-
ny. W poradniku zdecydowaliśmy się zachować dużo 
zdjęć mających w zamierzeniu przybliżyć krajobrazy 
Camino, pokazać konkretne miejsca, poznać z piel-
grzymami. 

W przewodniku materiał ilustracyjny został wy-
selekcjonowany bardzo oszczędnie, zwiększona nato-
miast została liczba mapek i planów, tak aby prze-
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wodnik mógł być pomocny każdego dnia. Podane  
w nim konkretne informacje, choć staraliśmy się to 
robić rzadko (ceny, godziny, ilości itd.), były aktualne  
w 2010 roku, w kolejnych latach nie mogą być trak- 

towane jako całkowicie pewne. Na 
Camino w każdym kolejnym roku 
mogą zachodzić zmiany, prosimy  
o tym pamiętać.

Mamy swoje lata, nie wiado-
mo, czy uda nam się kiedyś jesz-
cze raz przebyć drogę do Santiago  
de Compostela, a tego typu publi-
kacja powinna być stale aktualizo-
wana, aby służyć przez wiele lat. 
Zapraszamy więc wszystkich piel-
grzymów do przesyłania do wydaw-
nictwa swoich uwag i uzupełnień, 
które będziemy wykorzystywali 
w kolejnych wydaniach. Stwo-
rzony został do tego celu adres –  
camino@wydawnictwowam.pl.

Jeżeli przesyłać będziecie Pań-
stwo całe relacje z własnych piel-
grzymek, to wybrane zamieszczać 
będziemy na portalu interneto-
wym www. deon.pl. 

Dlatego też prosimy o przesy-
łanie ich razem z napisaną zgodą 
na rozpowszechnianie w wersji 
elektronicznej. 

Zachowując ciągłość, zaczy-
namy książkę tak jak pierwszy po-
radnik.
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Cała publikacja jest jednak na tyle odmienna od 
Poradnika pielgrzyma, że wydawnictwo zdecydowało 
się przedstawić ją jako pierwsze wydanie pod tytułem 
teraz całkowicie już uzasadnionym – PORADNIK  
I PRZEWODNIK PIELGRZYMA.

I pozostało już tylko – BUEN CAMINO !

 Andrzej Zbigniew 
 Kołaczkowski-Bochenek Iwański
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Zamiast wstępu

Dostałem list od czytelniczki mojej książki Nie 
idź tam człowieku.

W przyszłym roku wybieram się na Camino de San-
tiago i chciałam skorzystać z Pana doświadczeń z Drogi  
i prosić o poradę. 

Mam nadzieję na urlop ok. 20-24-dniowy. W tym cza-
sie na pewno nie przejdę całego Camino, nie chcę się ści-
gać, obawiam się o kolano (2 razy gips). Myślę o przejściu 
+/- 400 km.

Zdecydowałam się na Francés i zależy mi na przejściu 
ostatnich 100 km – oczywiście chodzi o kompostelkę (z róż-
nych powodów jest to dla mnie ważne, jakkolwiek głupie 
by się to mogło wydawać osobie, która przeszła Camino  
i przeszła przemianę).

Dylemat jest taki:
1.  iść 400 km do SdC – zacząć np. w Burgos i iść do 

końca;
2. podzielić trasę na etapy pieszo-autobusowe, tj. 

przejść 300 km wybranymi odcinkami z podjazdami od 
Pamplony, po czym dojechać do Sarrii i dalej iść 100 km 
pieszo – jeśli tak, to które fragmenty Camino wybrać na te 
300 km.

Ten drugi wariant wydaje się bardziej turystyczny niż 
pielgrzymkowy. Czuję, że to może nie będzie „To”,  ale wśród 
wielu trudnych do przedstawienia tu moich dziwnych mo-
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tywacji do Camino jest chęć obcowania z przyrodą, archi-
tekturą, historią – stąd chęć „wydłubania rodzynek z ciasta” 
i przejścia najciekawszych pod tym względem odcinków. 
Jestem bardzo ciekawa Pana opinii. 

Oczywiście przeczytałam Pana książkę i wiem „Iść jest 
ważniejsze niż dojść” (...ale...). Dzięki niej szłam z Wami  
i było cudownie. Bardzo dziękuję za taką możliwość. Wspa-
niale byłoby przejść całą trasę na własnych nogach i zoba-
czyć to samo własnymi oczami i poczuć to własną duszą... 
Ale na razie przejście całej trasy jest niemożliwe, stąd taki 
pomysł na wybranie najciekawszych odcinków do pieszej 
wędrówki i przejechania autobusem pozostałych.

Czy to nie będzie jak profanacja Camino? Czy to od-
bierze jej sens?

Sama czuję, że jest to nie fair – wobec... hmmm wobec 
Idei Pielgrzymowania (???) i może powinnam tego prze-
czucia się trzymać i wybrać wariant 1? No właśnie, takie 
babskie dylematy... więc będę wdzięczna za męskie spoj-
rzenie doświadczonego pielgrzyma.

Jak pięknie byłoby móc napisać, że „po tym li-
ście wpadłem na pomysł napisania poradnika”. Ale 
się nie da. Nad poradnikiem właściwie już siedzia-
łem, a pytania pani Aliny utwierdziły mnie tylko  
w tym, że warto i że to może się komuś naprawdę przy-
dać. Bo jakież to typowe. Wszystkich nas ogranicza 
urlop, wszyscy mamy jakieś bóle, jak nie w kolanie, to  
w krzyżu, wszyscy chcielibyśmy przy okazji jak naj-
więcej zobaczyć, a niemała część kandydatów na piel-
grzymów zastanawia się, czy połączenie pielgrzymki 
z oglądaniem Hiszpanii nie jest wykrzywieniem idei 
pielgrzymowania. Zwłaszcza to ostatnie pytanie wy-
dało mi się bardzo ważne, bo dotyczy samej istoty 
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rzeczy – motywów. I akurat na to najważniejsze pyta-
nie nie mogę odpowiedzieć.

„Idź swobodnie, dokąd chcesz, my bowiem nie 
chcemy nawracać nikogo wbrew jego woli”. 

Tak, według legendy, miał rzec Apostoł Jakub 
do niejakiego Hermogenesa, który wcześniej czar-
noksięstwem i przemocą usiłował przeszkodzić mu  
w gło szeniu słowa Bożego. To poskutkowało, i zgod-
nie z oczekiwaniami, Hermogenes nie tylko sam się 
nawrócił, ale z zapałem zajął się nawracaniem innych. 

„Idź swobodnie, dokąd chcesz, my bowiem nie 
chcemy nawracać nikogo wbrew jego woli”.

Dlatego pani Alinie odpisałem:

Nic nie jest głupie, każdy ma swoje motywy i wszyst-
kie są tak samo ważne. Z tym, że mnie się wydaje, iż my te 
motywy tylko różnie nazywamy, ale w gruncie rzeczy cho-
dzi stale o to samo: sprawdzić się. I to się w drodze staje. 
Jedni się zmieniają, inni się potwierdzają. Ale żaden mo-
tyw nie jest „głupi”. Nawet w tak skrajnym przypadku, gdy 
ktoś idzie tylko po to, by potem szpanować „kompostelką”  
(a o to Pani nie posądzam), wybór obiektu szpanowania 
świadczy o tym, że w podświadomości gnieździ się po-
dziw i szacunek dla tego kawałka papieru i dla ludzi, któ-
rzy go już zdobyli. Ale to tylko takie teoretyczne rozwa-
żania. Nie czuję się powołany do odpowiedzi na pytanie, 
czy „chęć obcowania z przyrodą, architekturą, historią  
i przejścia najciekawszych odcinków będzie jak profana-
cja Camino? Czy to odbierze jej sens?”. Ale podejdźmy do 
tego z innej strony. Są tacy, którzy twierdzą, że prawdzi-
wa pielgrzymka zaczyna się od progu własnego domu, 
wszystko inne to turystyka. Kościół postawił wymaga-
nie przejścia pieszo ostatnich 100 kilometrów. Te trzeba 

Zamiast wstępu
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przejść bezdyskusyjnie. A ile trzeba przejść przedtem? 
Moim zdaniem nic. Czy można potępić kogoś, kto na za-
kończenie turystycznej wycieczki po Hiszpanii chce odbyć 
tygodniową pielgrzymkę do Santiago de Compostela? 
A sensu Camino nie można odebrać. Samo wejście na Ca-
mino jest sensem. Sama myśl o nim zmienia lub nastawia 
nas na zmiany. Można przyjść z Pampeluny piechotą do 
Burgos, zwiedzać katedrę, zachwycać się nią i nawet w niej 
pomodlić i ciągle być zwykłym turystą. Można też na tej 
samej trasie pomóc sobie tu i ówdzie autobusem i mimo 
to pozostać  pielgrzymem. Różnica prawie nieuchwytna – 
ten pierwszy przemieszczał się z Pampeluny do Burgos, ten 
drugi podążał drogą świętego Jakuba. I chociaż widzieli to 
samo, przeżywali to inaczej. 

„Idź swobodnie, dokąd chcesz, ja bowiem nie 
chcę nawracać nikogo wbrew jego woli”. 

Więc czemu nie do Santiago de Compostela?

Powstanie tego miejsca to historia szczególna. 
Gdy na żądanie Żydów, zaniepokojonych sukcesami 
Jakuba w krzewieniu chrześcijaństwa, Herod kazał 
ściąć mu głowę, uczniowie Apostoła wykradli jego ciało  
i w pośpiechu wsiedli na statek, a że i tak nie wiedzieli 
dokąd płynąć, postanowili nie sterować, lecz powie-
rzyć się Opatrzności. Wylądowali u brzegów Galicji,  
w której Apostoł nauczał, zanim powrócił do Palesty-
ny. Tam położyli jego ciało na wielkim głazie. Głaz 
w cudowny sposób uformował się w sarkofag  – dla  
uczniów ciężar  nie do ruszenia. Zwrócili się więc do 
panującej tam królowej Lupy o woły do przeciągnię-
cia sarkofagu na cmentarz. Ta, zamiast wołów, dała 
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im złośliwie parę najdzikszych byków w okolicy. Gdy 
tylko znalazły się one w pobliżu sarkofagu, stały się  
łagodne jak baranki i zaciągnęły ciężar gdzie trzeba. 
Zawiedziona i zaskoczona królowa Lupa nawróciła 
się i do końca życia spełniała dobre uczynki.

Działo się to wszystko w roku 43 lub 44. Potem 
na bez mała osiem wieków grób Apostoła popadł  
w zapomnienie. Ziemię, w której leżał, zajęli na kil-
ka stuleci Maurowie. W roku 813 pustelnik Pelayo 
miał widzenie gwiazdy świecącej nad polem. W miej - 
s cu, które wskazał, znaleziono szczątki świętego Jaku-
ba i wokół jego grobu wybudowano katedrę. A miej- 
sce nazwano Campus Stellae – Gwiezdne Pole. San-
tiago de Compostela – święty Jakub z Gwiezdnego 
Pola. Od  tego czasu miejsce to stało się obok Jero-
zolimy i Rzymu najważniejszym celem pielgrzymek. 
Choć nie zawsze dobrowolnych. Często pielgrzymka 
zadawana była jako pokuta, a nawet stawała się za-
miennikiem kary za czyny kryminalne. Dziś narze-
kamy na tłok na Camino, ale w średniowieczu liczba 
pielgrzymów szła w miliony rocznie. Dla ich wygody 
powstawały mosty, jak do dziś zachowany w Puente 
la Reina, dla ich zaopatrzenia – miasta jak Pamplona 
(Pampeluna), dla ich obrony przed Maurami (i zwy-
kłymi rzezimieszkami) templariusze stawiali zamki, 
jak właśnie ten odrestaurowany w Ponferrada. W ten 
sposób chrześcijanie z całej Europy przyczyniali się 
do rozwoju północnej Hiszpanii, a są historycy, któ-
rzy twierdzą, iż ten masowy ruch zatrzymał ekspansję  
Maurów na resztę Europy. Tam idziemy.
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1.  Po co iść?

W biurze obsługi pielgrzymów w Saint-Jean- 
-Pied-de-Port, gdzie wydają tzw. credencial, czyli za-
świadczenie, że się jest pielgrzymem, trzeba wypeł-
nić ankietę, a w niej punkt „cel wędrówki”: religijny, 
duchowy, turystyczny. Najpóźniej w tym momencie 
trzeba się zastanowić, dlaczego wyruszyło się w tę 
podróż. Urzędnikom potrzebne to do statystyki (!?),  
nam do uświadomienia sobie własnych motywów. 
Ten sam credencial dostanie ateista i bigot, ksiądz  
z Wilkowyj... i jego brat wójt, sportowiec, który chce 
pobić rekord przejścia i wdowiec, który chce przejść 
drogę z pamięcią ukochanej osoby.

Czy dojdą do celu tacy sami, jak wyszli? To jest 
tajemnica drogi. Ale najpierw trzeba wyruszyć.

Tradycja nakazuje wyjść z domu. Załatwić 
wszystkie bieżące sprawy, spisać testament, pożegnać 
czule rodzinę i wyjść na czas nieokreślony. Ruszyć od 
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drzwi. Pod wieczór szukać miejsca do spoczynku. Tak 
należy robić i tak robili nasi przodkowie, bez moż-
liwości zamówienia miejsca w hotelu przez komór-
kę. Inna sprawa, że możliwość przenocowania gdzieś  
w szopie była wtedy większa niż dzisiaj, świat był 
nieskomercjalizowany, a i obcy (jeśli nie w zbrojnej 
kupie) życzliwiej byli witani, już choćby jako nosiciele 
wieści. Dziś świat nieufnie przygląda się obcym. Nie 
dlatego, żeby ludzie byli gorsi, ale w dobie dobrze roz-
winiętej sieci hoteli, telefonów komórkowych i Inter-
netu, ktoś, kto z tych udogodnień nie korzysta, budzi 
w nas podejrzenia, że z jakichś powodów społeczeń-
stwo wykluczyło go ze wspólnoty. Nie wychodzimy  
z do mu w wielką niewiadomą, lecz w dość uregulo-
wany świat, ale tak inny od tego, w którym żyjemy, że 
mimo wszelkich udogodnień, pielgrzymka jest ciągle 
wielkim wyzwaniem. 

Poradnik pielgrzyma.indd   18 2011-02-07   16:49:22



19

1. Po co iść?

Poradnik pielgrzyma.indd   19 2011-02-07   16:49:26



20

Poradnik pielgrzyma

Wysiłek fizyczny, to najmniejsze. Prawdziwym 
wy z waniem jest to, że Camino redukuje nas do pod-
stawowych potrzeb – jedzenia, wypoczynku, braku 
bólu. Droga odziera nas z ról, jakie pełnimy w nor-
malnym życiu. Na urlopie jesteśmy sobą w innym 
otoczeniu. Jesteśmy tak samo „ważni” jak w domu  
i codzienną konkurencję przenosimy na teren pla-
ży czy miejsca, gdzie właśnie wypoczywamy. Jeżeli 
w domu jesteśmy prezesem, to na urlopie jesteśmy 
„prezesem na urlopie”. Kogoś takiego jak „prezes na 
pielgrzymce” nie ma. No... bywa, ale to wtedy jest 
śmieszne i żałosne. Kto na Camino chce pozostać 
„prezesem”, nie zostanie pielgrzymem. Nie będziemy 
osądzani podług tego, co osiągnęliśmy, ale po naszym 
zachowaniu, nie po tym, czym się zajmujemy, ale kim 
jesteśmy.  Nieważne stają się osiągnięcia i zasługi, 
ważne jest, czy potrafimy zobaczyć brata w zmęczo-
nym, brudnym i pełnym bólu człowieku. To właśnie 
podnosi nas znowu do godności człowieka. 
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