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III Spotkanie Klubu 
Camino de Santiago

Sobótka 1-3 maja 2009
Serdecznie  zapraszam  na  III  Spotkanie  Klubu  Camino  de  Santiago,  które 

odbędzie się w dniach 1-3 maj 2009 w Sobótce pod Wrocławiem. Camino de Santiago 
to  szlak  pielgrzymkowy,  prowadzący  do  katedry  w  Santiago  de  Compostela  w 
hiszpańskiej  Galicji,  w  Polsce  nazywany  Szlakiem  Świętego  Jakuba.  Po  szlaku 
podróżuje się pieszo, rowerem lub konno.

Miejsce, gdzie odbędzie się tegoroczne spotkanie to Sobótka- małe miasteczko 
na Dolnym Śląsku znajdujące się w granicach Ślężańskiego Parku Krajobrazowego, 
leżące u stóp góry Ślęży (718m n.p.m.). Sobótka, wraz z kilkoma przyległymi gminami 
pracuje nad utworzeniem odcinka szlaku św.Jakuba,  który połączy się z drogą Via 
Regia.
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Na spotkanie zapraszamy zarówno członków klubu, jak i osoby nie związane z 
jego działalnością a zainteresowane tematyką Dróg Jakubowych.

Dzień pierwszy 01 maj 2009
Przybywają osoby chcące wygłosić prelekcję w dniu jutrzejszym (sobota) dla 

przybyłych gości i mieszkańców Sobótki i okolic oraz wszyscy chętni, mający już dzień 
wolny od pracy (zachęcam wszystkich do przyjazdu w piątek!).  Ośrodek ZHP przy 
ulicy Armii Krajowej w Sobótce będzie przyjmował gości od godzin rannych. Przybyli 
mogą o dowolnej godzinie zakwaterować się w pokojach (ceny noclegów- 25złotych za 
dobę w warunkach typowych dla Camino de Santiago, czyli w salach ieloosobowych). 
Strona  internetowa  ośrodka  www.sobotka.dolnoslaska.zhp.pl  .  Wyżywienie  w  tym 
dniu we własnym zakresie. 

W  godzinach  popołudniowych  pojawi  się  Emil  Mendyk  z  Fundacji  Wioski 
Franciszkańskiej,  który  opowie  o  drogach  na  terenie  Polski-  szcególnie  Dolnego 
Śląska. Poznamy najbliższe plany rozwoju dróg i dowiemy się w jaki sposób każdy z 
nas może zaangażować się w prace nad Szlakami Świętego Jakuba. Następnie film 
dokumentalny 'The Way'- przeniesiony z Soboty ze względu na ograniczenia czasowe.

Wieczorem, jeśli pogoda pozwoli, możliwość rozpalenia ogniska przy ośrodku. 
Przy ośrodku znajduje się parking (darmowy dla uczestników spotkania).

Dzień drugi 02 maj 2009
7.00- Pobudka. Śniadanie we własnym zakresie- możliwość zagotowania wody 
            i skorzystania z kuchni.
8.00- Wyjście z ośrodka. Marsz żółtym szlakiem w kierunku szczytu góry Ślęży. 
             Po drodze wejście na Wieżycę (415m n.pm.). Zdobycie Ślęży to około 2 godzin 
             marszu. Na szczycie czas wolny około 30 minut. Gorąca herbata w schronisku 
             im.Romana Zmorskiego. Powrót do Sobótki.
13.30- Msza święta w kościele św. Jakuba w Sobótce dla wszystkich przybyłych gości. 
              Po mszy przejście do świetlicy w nowym budynku Gimnazjum Gminnego przy 
              Ulicy Świdnickiej.
15.00- Obiad pielgrzyma- 11 zł płatne na miejscu; w cenie zupa, drugie danie i owoc.
              Dostępne dla wszystkich chętnych.
Potem otwarta część spotkania w świetlicy:
16.00- Przywitanie gości, podstawowe informacje nt Camino de Santiago
               - Jerzy Jasiczek.
16.15- Wykład nt "Homo viator - to za mało, potrzebny jest jeszcze cel!"
              - Ks. Roman Tomaszczuk- dyrektor świdnickiego wydania Gościa  
                 Niedzielnego
17.00- "Camino Alternativo czyli- żeby tylko nie padało"- Krzysztof Sobiecki 
                z ekipą - relacja z Camino del Norte.
17.35- Ewa Maria Slaska- opowiadanie 'Halka'.
18.05- przerwa
18.20- "Magia drogi przez gwiezdne pola"- Krystyna Szurek- opowiadanie i sjaldy.
18.40- Helena Śliwińska- opowiadanie i slajdy
19.10- projekcja filmu L'enfant du Chemin z komentarzem Jerzego Jasiczka.
Około 20.00- seria pytań i odpowiedzi, zakończenie spotkania.

W czasie trwania wykładów będzie można oglądać zdjęcia wykonane przez członków klubu na 
szlaku św. Jakuba oraz zakupić książki i przewodniki nt. Camino de Santiago. W godzinach 
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wieczornych spotkanie członków Klubu Camino de Santiago i wszystkich zainteresowanych w 
Ośrodku ZHP. Tutaj czas na wymianę doświadczeń. Możliwość rozpalenia ogniska.

Via Regia dla Wrocławian 
- w tym roku tylko cztery weekendy

Wrocławianie mogą wyruszyć na pielgrzymkę do Santiago de Compostela i przejść w tym 
roku  „polską”  częsć  Drogi,  kończąc  pielgrzymowanie  w  październiku  w  Zgorzelcu.  A  w 
przyszłym  roku  można  isć  dalej,  ze  Zgorzelca  przez  Pragę  do  niemieckiej  Bawarii. 
Weekendowe  odcinki  przez  Polskę  mają  długosć  srednio  po  20 km dziennie  (w sobotę  i 
niedzielę). Chęć udziału zadeklarowało już ok. 30 osób. Oto terminarz:

20-21 czerwca 2009 odcinek ze Swiętej Katarzyny przez Wrocław do
             Srody Śląskiej (lub z domu z Wrocławia)
29-30 sierpnia 2009 odcinek ze Srody Śląskiej do Legnicy
26-27 wrzesnia 2009 odcinek z Legnicy do Lwówka Sl.
10-11 października 2009 odcinek z Lwówka Sl do Zgorzelca

Można  wyruszyć  w  sobotę  20  VI  rankiem  (ok.  godz.  9.00)  ze  Świętej 
Katarzyny  i  idąc  wraz  z  pielgrzymami  szlakiem  oznaczonym  muszlami 
sw.Jakuba  przez  Siechnice,  Blizanowice,  Trestno,  Opatowice,  Na  Grobli, 
Katedrę, Rynek, Szczepin, Popowice, Pilczyce - dojsc do  Lesnicy, albo wyruszyć 
po południu z własnego domu i dołączyć do pielgrzymów na trasie. Zwyczajowo 
pielgrzym  pieszy  do  Santiago  wyrusza  właśnie  z  domu  i  udaje  się  do 
najbliższego, znajdującego się przy Drodze koscioła. A zatem można oczekiwać 
na  pielgrzymów  w  kosciele  sw.Maurycego  przy  ul.Traugutta,  w  Katedrze, 
kosciele garnizonowym w Rynku, Chrystusa Króla na Szeczpinie, NMP Królowej 
Pokoju  na  Popowicach  lub  Macierzyństwa  NMP  na  Pilczycach.  Orientacyjne 
godziny nadejścia pielgrzymów będą podane w następnym numerze „Via Regia”. 
Pielgrzymi wrocławscy wracają raczej na nocleg w tym dniu do własnych domów 
aby w niedzielę z rana powrócić na trasę.

Drugi  dzień  –  niedziela  –  to  Droga  z  Lesnicy  przez  Las  Mokrzański, 
Wojnowice, Miękinię, Święte – do Srody Śląskiej. 

Odcinki: Środa Sl – Legnica (29-30 VIII), Legnica – Lwówek Sl (26-27 IX) 
oraz Lwówek Sl – Zgorzelec (10-11 X) będą omówione w późniejszym terminie.

Od kilkunastu lat  w wielu  krajach Europy pojawiają się  piesze i  rowerowe szlaki 
oznaczone symbolem muszli: to Drogi św. Jakuba. Służyć one mają pielgrzymom, którzy 
w samotności lub małej grupie przemierzać chcą Stary Kontynent w poszukiwaniu jego 
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duchowej jedności. Pragną się modlić, przemyśleć swoje życie, odetchnąć od zabiegania, 
odkryć  pierwotną  spójność  naszego  Kontynentu  albo  po  prostu  -  zwiedzić  ciekawe 
miejsca,  poznać  nowych  ludzi  czy  zażyć  ruchu  zgodnie  z  zasadą  "w  zdrowym  ciele 
zdrowy duch". Bo właśnie przeżycie duchowe jest najważniejsze na tym szlaku. Nie jest 
to więc szlak turystyczny: jest to raczej szansa na "rekolekcje w drodze".  

Dlaczego  św.  Jakub?  Dla  średniowiecznych  Europejczyków  istniały  trzy  odległe 
miejsca, które - jak Bóg da - warto było odwiedzić: Grób Chrystusa w Jerozolimie, Rzym 
oraz położony na "końcu świata" grób św. Jakuba. W pobliżu bowiem "końca świata" 
(Finis  terrae),  najdalej  na  zachód  wysuniętego  punktu  Kontynentu,  w  hiszpańskim 
Santiago  de  Compostela  (co  oznacza  po  hiszpańsku:  Święty  Jakub  na  Polu  Gwiazd) 
odnaleziony został grób brata św. Jana Ewangelisty, pierwszego biskupa Jerozolimy i 
pierwszego  z  dwunastu  Apostołów,  który  zginął  śmiercią  męczeńską  (w  roku  44)  - 
właśnie  św.  Jakuba  Starszego.  Powracający  stamtąd  wiele  opowiadali  o  niezwykłym 
miejscu,  o  drodze oraz  przynosili  ze  sobą niespotykane w  innych miejscach muszle, 
nazwane -  a jakżeby inaczej -  muszlami św. Jakuba. Z czasem motyw muszli  stał się 
symbolem pielgrzymowania, wędrówki z domu do Domu. Taką właśnie rolę pełni ona 
także  w  herbie  papieża  Benedykta  XVI.  Sam  zaś  św.  Jakub  stał  się  patronem 
pielgrzymów, wędrowców i wszystkich podróżujących. Stąd jego wezwanie otrzymywały 
liczne  kościoły  i  szpitale,  w  których  opiekę  mogli  znaleźć  wszyscy  będący  w drodze. 
Powstawały one zwłaszcza przy drogach, którymi najchętniej szli pątnicy. Szlaki usiane 
kościołami,  kaplicami czy  figurami św.  Jakuba,  symbolami muszli  (pełniącymi  także 
rolę drogowskazów) albo schroniskami dla pielgrzymów stworzyły w Europie późnego 
średniowiecza  gęstą  sieć,  dzięki  czemu  jeszcze  w  końcu  XVIII  wieku  powszechnie 
uważano  iż  Europa  powstała  na  szlakach  prowadzących  do  Compostela.  W  wyniku 
przetaczających  się  przez  Europę  Zachodnią  walk  religijnych  XVI-XVII  wieku  rola 
pielgrzymich szlaków zaczęła jednak spadać. Bezpieczną drogę do Hiszpanii utrudniła 
rewolucja  francuska,  wojny  napoleońskie...  Pielgrzymie  trasy  do  Santiago  uległy 
zapomnieniu. 

Aż wreszcie w roku 1982 Jan Paweł II wygłosił  w Santiago do Compostela tak zwany "Akt Europejski", w którym 
mówił m.in.: "Ja, Jan Paweł, syn polskiego narodu, który zawsze uważał się za naród europejski, syn narodu słowiańskiego 
wśród Latynów i łacińskiego pośród Słowian, z Santiago kieruję do ciebie, stara Europo, wołanie pełne miłości: Odnajdź 
siebie samą! Bądź sobą! Odkryj swoje początki. Tchnij życie w swoje korzenie.". Na efekty tego zaproszenia nie trzeba było 
długo czekać. Już cztery lata później Rada Europy uznała Drogi św. Jakuba za najważniejszy szlak kulturowy Kontynentu i 
zachęcała poszczególne osoby, jak i władze regionów do odtwarzania dawnych, pątniczych szlaków. Kilka lat później piesi 
pielgrzymi  do  Santiago  de  Compostela  wyruszyli  z  Francji;  w  1995  odtworzony  został  pierwszy  odcinek  szlaku  w 
Niemczech, nieco później w Szwajcarii, w krajach Beneluksu. Zaś w cztery miesiące po śmierci Papieża-Pielgrzyma, Jana 
Pawła II, nastąpiło otwarcie pierwszego odcinka Camino w Polsce. 
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