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Słowo od Redakcji:
Na dobre zaczęła się wiosna. Razem z nią na nasze polskie Drogi św. Jakuba wyruszają pielgrzymi. Pątnicy wyruszają także na szlak przez całą Europę - jak choćby
Andrzej i Staszek, którzy 6 kwietnia wyszli z Wrocławia z zamiarem dotarcia do Santiago na 25 lipca.
Cieszy, że jest nas coraz więcej. Cieszy, że pojawiają się u nas także wędrowcy z innych krajów. Jak się okazuje nie odtwarzamy “polskiego camino” tylko sami dla siebie.
Z roku na rok na Drodze św. Jakuba nad Wisłą i Odrą spotykamy coraz liczniejszych pielgrzymów z Niemiec, Francji, Holandii czy Szwajcarii. Pątnik nawykły do srogich, wschodnioeuropejskich zim zmierzał przez Polskę także w styczniowym śniegach (pozdrawiamy
Jokubasa z Wilna!). Stale przybywa nowych kontaktów z podobnymi nam przyjaciółmi Dróg św. Jakuba – i tymi z
Pragi, i tymi z Alzacji, czy z Sewilli.
Szczególnie doświadczyliśmy tego w czasie niedawnej żałoby narodowej po katastroﬁe lotniczej w Smoleńsku. Również pielgrzymi z Niemiec, Szwajcarii, Holandii i Francji przesłali szczere kondolencje dla wszystkich Polaków. W tym
szczególnym czasie, który nastąpił po 10 kwietnia, na nowo choć boleśnie odczuliśmy znowu, że jesteśmy Polakami.
Jesteśmy Polakami, jesteśmy więc także Europejczykami. Idziemy do Santiago de Compostela razem z resztą Europy.
Dowodem tego jest choćby trwająca już od dwóch miesięcy akcja «Europa Compostela 2010», którą w naszym kraju
skupiła się na szlaku wzdłuż «Via Regia».
Tu też nie jesteśmy sami: przed kilkoma tygodniami w ramach EC2010 swoją drogę do Santiago rozpoczął Antoine
Carillo z Oloron S-te Marie we Francji. «Pielgrzymek» jest z założenia Informatorem o polskich Drogach św. Jakuba,
ale nie da się tych szlaków odciąć od całości, jaką tworzą wszystkie Europejskie Szlaki do Santiago. Jest on też czytany
przez Polaków mieszkających w innych krajach i za ich pośrednictwem informacje z naszego biuletynu traﬁają na łamy
np. «Unterwegs» Frankońskiego Stowarzyszenia św. Jakuba. Wiemy, że informacje o polskich działaniach docierają
także do pielgrzymów z Wielkiej Brytanii, a nasze strony internetowe przeglądane są także we Francji. Warto na to zwrócić uwagę czytając informacje o spotkaniach czy relacje z kolejnych pielgrzymek.

Kr nika
wydarzeń na Drodze św. Jakuba w Polsce
Zima 2009/Wiosna 2010
6 stycznia 2010 r.
Otwarcie wystawy “Do Santiago!”
w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Głogowie. Przygotowana
przez “Bractwo św.
Jakuba” wystawa
d o

końca lutego 2010 prezentowała fotogramy ze Szlaku w Polsce i Hi-szpanii,
dokumenty i publikacje związane z
kultem św. Jakuba, a także bardzo
ciekawe przykłady atrybutów i pamiątek związanych z Drogą i św. Jakubem.
9 stycznia 2010 r.
Koncert „Buen Camino!” w wykonaniu
„Scholi Cantorum Cracoviensis” pod
dyr. Barbary Karpały zainaugurował
krakowskie obchody Roku Jakubowego, a także tegoroczny cykl spotkań na temat Camino w Księgarni
Hi-szpańskiej przy Małym Rynku w
Krakowie. Po raz kolejny miłośnicy drogi spotkali się 18 lutego,
kiedy to Paweł Plezia opowiadal
o małopolskim odcinku „Via
Regia’.
22 stycznia 2010 r.
Odbyło się spotkanie organizacyjne dla wszystkich zainteresowanych Drogą św. Jakuba na odcinku
Lublin - Sandomierz. Gościny użyczyła Pija-lnia Kawy “Pożegnanie z Afryką” przy ul. Złotej - adres bardzo

ważny, bowiem – jak ustalono – Lubelska Droga św. Jakuba zaczynać ma
się tuż obok, przy klasztorze oo. dominikanów. Bli-ższe szczegóły na temat
odtwarzanego szlaku na stronie
www.caminolublin.wordpress.com .
23 stycznia 2010 r.
Spotkanie opłatkowe w schronisku
młodzieżowym przy ul. Jordana w
Legnicy zgromadziło ponad 60 opiekunów szlaku, przedstawicieli grup lokalnych i duchowieństwa z Dolnego
Śląska i Opolszczyzny. “Drogowcy”
znad Odry mogli odnowić osobiste
kontakty, opowiedzieć o planach i zamierzeniach związanych ze Szlakiem
w roku 2010, a także posłuchać relacji
Marty Białokryty i Kuby Pigóry ze stowarzyszenia “Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce” o ich poszukiwaniach
ewentualnego przyszłego polskiego
schroniska na hiszpańskim Camino.
Była też dobra wiadomość o Monice
i 3-letnim Bartku z Jeleniej Góry, którzy w połowie stycznia doszli do Santiago (wyruszyli ze Lwówka Śl. 10
października), ale ruszyli dalej – do
Fatimy.

25 stycznia 2010 r.
W konkatedrze w Zielonej Górze zainaugurowano Rok Jakubowy w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.
28 stycznia 2010 r.
Z tą data oficjalnie zarejestrowane
zostało stowarzyszenie „Przyjaciele
Dróg św. Jakuba w Polsce”. Głównymi
zadaniami posiadającej siedzibę we
Wrocławiu międzyregionalnej organizacji będzie m.in. utrzymanie i popularyzacja Drogi w naszym kraju, a także
koordynacja związanych ze Szlakiem
działań w różnych częściach Polski.
Odtwarzanie kolejnych tras ze znakiem muszli nad Wisłą i Odrą oraz doprowadzenie do powstania polskiego
schroniska na Camino w Hiszpanii –
to także zamierzenia “Przyjaciół…”. Informacje o bieżących działaniach Stowarzyszenia ukazują się na stronie
www.camino.net.pl .
30 stycznia 2010 r.
Centro de Peregrinacion na Monte do
Gozo oraz stowarzyszenie „Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce” rozpoczęły nabór wolontariuszy chcących
przez minimum dwa tygodnie pomagać w obsłudze pielgrzymów docierających do Santiago.
30 stycznia 2010 r.
I niech tylko ktoś powie, że sroga zima
zamroziła polską Drogę św. Jakuba.
Tarnobrzeskie koło Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego rozpoczęło cykl
sobotnich wędrówek Drogą Małopolską: 30 stycznia z Sandomierza do Klimontowa i 6 lutego z Klimontowa do
Wiśniowej. W lutowych śniegach
przez Olsztyn, Toruń, Poznań i Głogów do Santiago szedł Jokubas z
Litwy, a w drugiej połowie stycznia
swoją drogę do domu rozpoczął we
Wrocławiu pielgrzym z Burgos. A cóż
to się będzie działo na wiosnę!?
31 stycznia 2010 r.
W Warszawie spotkały się osoby związane z Krajowym Biurem Organizacyjnym Światowego Dnia Młodzieży –
Madryt 2011. Jednym z trzech obszarów przygotowań uczestników madryckich Dni będzie przybliżenie
duchowości i specyfiki Drogi św. Jakuba. Służyć temu będzie także wędrowanie polskimi odcinkami Camino.
Istnieje więc szansa, że rodzima
Droga zyska kolejnych przyjaciół i pielgrzymów, zaś wielu obecnych „caminowiczów”spotka się latem przyszłego
roku w Madrycie.

Luty 2010 r.
Ukazały się długo oczekiwane przewodniki po hiszpańskim Camino w języku polskim. Wydawnictwo REWASZ
opublikowało przewodnik po Drodze
Aragońskiej autorstwa Danuty Holata-Loetz i Gunthera Loetza.
Natomiast oficyna WAM wydała „Poradnik pielgrzyma – Santiago de
Compostela” autorstwa Andrzeja Kołaczkowskiego-Bochenka (znanego
już jako autor „Nie idź tam człowieku!”
wydanego także przez WAM). Jest to
praktyczny opis szlaku z St. Jeanpied-de-Port do Santiago, z wieloma
wskazówkami i radami autora.
„Na szlaku do Composteli” - tak
brzmi tytuł polskiego przekładu bestsellerowej w Niemczech książki
Hape Kerkelinga „Ich bin dann mal
weg”. Czy pomimo zmiany tytułu przez
Wydawnictwo Dolnośląskie i u nas
dojdzie do „efektu Kerkelinga” i masowego zainteresowania Camino, okaże
się w najbliższym czasie.
Przed rozpoczęciem wiosennego sezonu ukazały się także nowe materiały
promocyjne polskich odcinków Drogi.
Są to foldery na temat Małopolskiej
Drogi św. Jakuba oraz równie małopolskiego odcinka Drogi św. Jakuba
„Via Regia”. Czasowym zbiegiem okoliczności ukazały się także paszporty
na oba odcinki szlaku: dla Drogi Małopolskiej wydane i dystrybuowane
przez Bractwo św. Jakuba w Więcławicach, zaś na „Via Regia” w Małopolsce – przez parafię św. Jakuba w
Brzesku. Więcławickie Bractwo przygotowało także mapę Drogi Małopolskiej.
8-11 lutego 2010 r.
Droga św. Jakuba w poszczególnych
regionach naszego kraju stała się bohaterem trzech, niezależnych od siebie spotkań, które odbyły się w
Kielcach (Dom Środowisk Twórczych
przy ulicy Zamkowej, w ramach “Klubu
podróżnika”), Tarnowie (Gimnazjum nr
4) i Jeleniej Górze (Biuro wystaw Artystycznych w ramach „Obserwatorium
Karkonoskiego”).
14 lutego 2010 r.
W Parlamencie Europejskim powstała
grupa robocza „Droga św. Jakuba”. Intergrupa Św. Jakuba powołana przez
posłów do PE z Hiszpanii, Portugalii,

Niemiec, Francji, Włoch, Słowacji i
Polski będzie się zajmowała się promocją szlaków pielgrzymkowych prowadzących ze wszystkich zakątków
Europy do Sanktuarium w Santiago de
Compostela. Jednym z członków gremium jest poznański eurodeputowany,
Konrad Szymański.
19 lutego 2010 r.
W pierwszy piątek Wielkiego Postu
gnieźnieńskiej archikatedrze miała
miejsce Droga Krzyżowa z krzyżem
św. Jakuba. W kolejne piątki nabożeństwa z tym samym krzyżem odbyły
się w poszczególnych kościołach św.
Jakuba na Drodze Wielkopolskiej, by
w Wielkim Tygodniu krzyż pojawił się
w Jakubowie. Latem trafi on do Santiago, a po powrocie do Polski stanowić będzie symbol wiążący jakubowe
parafie w naszym kraju.
20 lutego 2010 r.
Ponad dwa miesiące przed oficjalną
premierą akcji „Europa Compostela
2010” w Strassburgu, w drogę wyruszyli uczestnicy polskiej części „sztafety”, którą koordynuje stowarzyszenie
„Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce”. Wśród uczestników jest także
Antoine z francuskiego Oloron, który
chce przejść wszystkie polskie odcinki
EC2010. Punktem startowym było Pilzno kolo Tarnowa, które tym samym
(jeszcze przed oficjalnym otwarciem
małopolskiego odcinka Drogi ‘Via
Regia”) stało się najdalej na wschód
wysuniętym punktem europejskiej
sieci Camino de Santiago. W kolejny
weekend pielgrzymi szli z Tarnowa do
Bochni, zaś 13 marca w kościele oo.
dominikanów w Krakowie spotkały się
symboliczne kije niesiona z Pilzna i z
Sandomierza. Na obu trasach organizację wzięli na siebie członkowie Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego,
którzy w weekendowych cyklach dotrą
na Górę św. Anny, skąd 24 kwietnia
już dzień po dniu opolscy pielgrzymi
przejdą do Wrocławia. Stąd niesiony
(a od Legnicy wieziony przez rowerzystów z klubu „Eko-Rama”) będzie
już „oficjalny” kij poświęcony w Strassburgu, który 6 maja w Zgorzelcu przekazany będzie pątnikom z Saksonii.
Szczegóły, relacje i kalendarz „Europa
Compostela 2010” znajdują się na
stronie www.camino.net.pl/europacompostela .
25 lutego 2010 r.
Wrocławski Klub Camino spotkał się
po raz ósmy w dotychczasowym mie-

jscu, czyli przy kościele św. M.M.Kolbego (ul. Na Ostatnim Groszu). Dziewiąte spotkanie, 9 marca, miało
miejsce w siedzibie stowarzyszenia
„Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce”, przy ul. Legnickiej 65 (ledwie kilkaset metrów różnicy). Tym razem
prowadzący Paweł Peter przygotował
prezentacje o pielgrzymowaniu na...
Azorach. Nie zabrakło też relacji z
przygotowania szlaku z Sycowa przez
Oleśnicę do Wrocławia oraz planów
weekendowych przejść Drogą Żytawską. Dziesiąte spotkanie Wrocławskiego Klubu Camino – 30 marca o
godz. 19:30, przy Legnickiej 65.
27 lutego 2010 r.
W Miłosławiu odbyło się spotkanie
osób zaangażowanych i sympatyzujących z utrzymaniem dróg św. Jakuba
w Wielkopolsce. Przedstawiono najważniejsze zdarzenia na szlaku w
roku 2009, plany i zamierzenia na rok
2010: wędrująca wystawa, droga
krzyżowa między Gnieznem a Jakubowem, trasa koncertowa “Polskie Camino de Santiago”, planowane odcinki
Camino w Wielkopolsce (Ląd nad
Wartą – Miłosław – Błażejewo – Lubiń
oraz Wągrowiec - Dąbrówka Kościelna), planowane na jesień ogólnopolskie spotkanie Przyjaciół Dróg Św.
Jakuba w Miłosławiu, nowa edycja
przewodnika po Drodze Wielkopolskiej, współpraca z samorządami i Lokalnymi Grupami Działania programu
„Leader”, odnowienie oznakowania
Drogi Wielkopolskiej i Lubuskiej.
Dnia następnego podobne spotkanie
obejmujące obszar między Krakowem
i Opolem miało miejsce w Będzinie.

Oprócz wydawnictw przygotowanych
przez Małopolan, przedstawiony został odcinek Drogi św. Jakuba „Via
Regia” w zachodniej Małopolsce (Kraków – Piekary). Wiadomo już także, że
25 lipca odbędą się oficjalne otwarcia
nowych odcinków szlaku na wschód i
zachód od Krakowa. Dzięki temu polska „Via Regia” prowadzić będzie od
Pilzna kolo Tarnowa do Zgorzelca.

(będący także wiceprezesem „Przyjaciół Dróg św. Jakuba w Polsce” i Staszek Ozdoba). Trasę ich pielgrzymki
można na bieżąco śledzić na stronie
www.wroclaw-santiago.kompant.pl .
Dwaj pątnicy z „Wrocławskiego Klubu
Camino” zamierzają modlić się za pomyślność Polski i Wrocławia. Nie przypuszczali, jak ważna okaże się
wkrótce ta intencja...

27/28 lutego 2010 r.
Na Górze św. Anny (Opolskie) odbyło
się pierwsze posiedzenie zarządu stowarzyszenia „Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce”. Podjęte zostały
uchwały umożliwiające sprawne funkcjonowanie stowarzyszenia oraz
wstępny kalendarz prac. Wiadomo już,
że walne zebranie członków odbędzie
się 20 i 21 listopada w Miłosławiu koło
Wrześni.
Na
stronie
www.camino.net.pl w zakładce „Stowarzyszenie” znajduje się protokół z
posiedzenia zarządu oraz deklaracje
członkowskie. Zapraszamy!

10 kwietnia 2010 r.
O godzinie 8:56 w Smoleńsku rozbił
się prezydencki samolot z 96 osobami
na pokładzie. Zginęli dwaj Prezydenci
RP: urzędujący Lech Kaczyński i
ostatni emigracyjny, Ryszard Kaczorowski, żona Prezydenta Kaczyńskiego,
generałowie,
posłowie,
inicjatorka historycznego strajku w
Stoczni Gdańskiej, Anna Walentynowicz, Maciej Płażyński, szef IPN, prezes NBP. O Ofiarach katastrofy
pamiętali indywidualni pątnicy, uczestnicy pielgrzymki głogowskiej do Jakubowa, a także w czasie etapu
„Europa Compostela 2010” z Piekar
Śl. do Ujazdu. Kondolencje dla
wszystkich Polaków przesłały związane z Drogą św. Jakuba stowarzyszenia m.in. z Francji, Niemiec,
Holandii i Szwajcarii. Dla zachowania
czasu ciszy i zmagania się z Tajemnicą na później przesunięto wydanie
obecnego, piątego numeru „Pielgrzymka”. Mimo zakończenia oficjalnej
żałoby
narodowej,
nadal
pamiętamy.

Marzec 2010 r.
Czekamy na wiosnę, która na kilka dni
wybucha w ostatnim tygodniu marca.
Bierzemy się więc za odnawianie
oznakowania i w drogę! A jej słupkami
kilometrowymi (po przecież nie kamieniami milowymi) są wydarzenia zapowiadane na bieżąco na stronie
www.camino.net.pl – zakładka Aktualności oraz Kalendarium.
6 kwietnia 2010 r.
Sezon na polskiej Drodze św. Jakuba
rozpoczął się na dobre. Z Wrocławia
do Santiago wyruszają Andrzej Kofluk

Zebrał: Emil Mendyk

Konkurs Fotograficzny
Powiat Lubański i "Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce" zapraszają
do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym na najciekawsze zdjęcie z Drogi św. Jakuba w Polsce i w innych krajach Europy. W konkursie "Drogi pątnicze drogami cywilizacji" przewidziane są nagrody
rzeczowe. Regulamin konkursu znajduje się na stronach internetowych:
www.powiatluban.pl oraz www.camino.net.pl

Zapraszamy do wzięcia udziału
w fotograficznych zmaganiach!
Przypomnijmy, że właśnie w Lubaniu zbiegają się dwa "korytarze"
Drogi św. Jakuba w Polsce: Via Regia oraz szlak prowadzący z
Gniezna do Pragi, jak również Droga Sudecka.

Wielkopolska Droga Krzyżowa
Peregrynacja Krzyża pokutnego w
trakcie nabożeństw Drogi Krzyżowej
fragmentem Drogi św. Jakuba w Jubileuszowym Świętym Roku Jakubowym 2010 z Gniezna do Jakubowa .
„Od świętego Wojciecha do świętego
Jakuba”
Celem peregrynacji jest przejście fragmentem Drogi św. Jakuba w formie
Drogi Krzyżowej z katedry w Gnieźnie
– od grobu świętego Wojciecha – początków chrześcijaństwa w Polsce do
Sanktuarium świętego Jakuba Starszego Apostoła w Jakubowie. Następnie w święto patronalne św. Jakuba 25
lipca 2010 Krzyż Pokutny zostanie zabrany przez przedstawicieli Bractwa
św. Jakuba Apostoła do grobu świętego w Santiago de Compostela aby
po powrocie stać się symbolem łączącym parafie Jakubowe w Polsce.
Peregrynacja rozpoczyna się w Gnieźnie 19 lutego 2010r. w pierwszy piątek
Wielkiego Postu a skończy się w Jakubowie w Wielkim Tygodniu .
Kolejne etapy peregrynacji to piątki
Wielkiego Postu: Murowana Goślina,
Poznań–Głuszyna, Żabno, Lubiń,
Głogów , Jakubów
19 lutego w pierwszej Drodze Krzyżowej uczestniczą przedstawiciele parafii
podejmujących
Krzyż
oraz
przedstawiciele Bractwa św. Jakuba.
Następnie Krzyż przejmowany jest
przez parafię z Murowanej Gośliny.

W Drodze Krzyżowej w Murowanej
Goślinie uczestniczą przedstawiciele
parafii z Poznania –Głuszyny przejmując Krzyż do swojej parafii.
W nabożeństwie Drogi Krzyżowej w
Poznaniu-Głuszynie uczestniczą parafianie z Żabna zabierając Krzyż do
Żabna.
W nabożeństwie Drogi Krzyżowej w
Żabnie uczestniczą parafianie z Lubinia-Osiecznej – Krzyż wędruje do Lubinia.
Po nabożeństwie w Lubiniu parafianie
oraz członkowie Bractwa św. Jakuba
przejmują Krzyż do kolegiaty w Głogowie i z stamtąd Drogą Krzyżową Krzyż
zostaje przeniesiony do Jakubowa,
gdzie jest przez okres Wielkiego Tygodnia. Następnie jest przetransportowany do Santiago de Compostela a
po powrocie odbędzie się peregrynacja po parafiach Jakubowach.
Droga Krzyżowa od św. Wojciecha do
św. Jakuba - 12-13.03.2010 Żabno
Parafia św. Jakuba Apostoła Starszego w Żabnie to kolejny etap pielgrzymki Krzyża św. Jakuba. W
czwarty piątek Wielkiego Postu członkowie Bractwa św. Jakuba wraz z parafianami z Żabna oraz gośćmi z
parafii św. Jakuba z Poznania – Głuszyny ,uczestniczyli w nabożeństwie
Drogi Krzyżowej z peregrynującym
krzyżem jakubowym.

Po nabożeństwie miało miejsce spotkanie Bractwa w celu omówienia
szczegółów pieszego przejścia z Krzyżem św. Jakuba w sobotę, 13.03.2010
z Żabna do klasztoru ojców benedyktynów w Lubiniu. Godzinę wyjścia
ustalono na 08.00.
W sobotę – 13.03.2010 o godzinie
08.00 jedenastu uczestników pieszej
pielgrzymki z jakubowym krzyżem po
błogosławieństwie księdza proboszcza wyruszyło Wielkopolska Drogą
św. Jakuba do Lubinia. Pogoda nas
nie rozpieszczała. Padający na początku drogi deszcz, za wstawiennictwem naszego patrona ustał, jednak
przejmujący wiatr towarzyszył nam do
bram klasztoru. Piątka pielgrzymów,
mimo trudnych warunków pogodowych i terenowych przeszła cały blisko
40 kilometrowy odcinek szlaku.
Najwytrwalsi to: przyjaciel Bractwa, 13
letni Bartosz Król, Marzena Piotrowska, Honorata Przybylska,
Paweł Mocek oraz Józef Wachowiak. Wyrazy uznania za wytrwałość i
hart ducha!
Do klasztoru w Lubiniu dotarliśmy
około 17.00. Ojciec Kornel – proboszcz parafii - przyjął nas w cieplutkim refektarzu i ugościł wspaniałą,
gorącą herbatą. Po chwili odpoczynku
udaliśmy się na mszę świętą a po
mszy samochodami wróciliśmy do
Żabna. tekst Marek Palma

Droga Aragońska

Danuta Holata-Loetz, Gunther Lötz:
Szlaki do Santiago de Compostela.
Droga Aragońska. Przewodnik. Oloron-Sainte-Marie–Jaca–Sangüesa–
Obanos,
Oficyna
Wydawnicza
Rewasz 2010
Pierwszy przewodnik po Camino w
Hiszpanii po polsku! A skoro wydawnictwo wspomina w tytule o „szlakach”, to wniosek nasuwa się sam:
oficyna Rewasz zapewne wyda następne przewodniki, po innych trasach. Biorąc pod uwagę staranność
przygotowania, dobór i ilość informacji, jakość tekstu i zdjęć, to wyruszający na mniej popularne szlaki w
Hiszpanii są w dobrych rękach. We
wstępie autorzy przyznają, że oznakowanie Drogi Aragońskiej nie ustępuje
temu na Francuskiej – czyli przy minimalnej uwadze zgubić się nie sposób.
To znaczy, że idąc, można poświęcić
się przemyśleniom, duchowym przeżyciom lub też zwiedzaniu i poznawaniu obcych ziem. A na Drodze
Aragońskiej i w jej okolicy nie brak atrakcji najwyższej klasy.
Dlaczego jako pierwszy pojawił się
przewodnik właśnie po tej trasie?
Może dlatego, że i ona była jako
pierwsza wykorzystywana do przeprawy przez Pireneje. Przełęcz Somport leży wprawdzie wyżej i jest
trudniejsza do pokonania niż Lepoeder między Saint-Jean-Pied-de-Port a
Roncesvalles, ale w pierwszych wie-

kach kultu św. Jakuba to ona
była ogólnie dostępna, a
obcy nie wzbudzali wśród lokalnej ludności ochoty na
łatwy zarobek. Odwrotnie
niż dziś w tamtych czasach
Baskowie nie cieszyli się
wśród pielgrzymów dobrą
sławą. W efekcie idący woleli wystawiać się raczej na
zagrożenia związane z wysokogórskimi warunkami niż
na spotkanie z wrogo nastawionym bliźnim. W efekcie
wzdłuż trasy, łączącej francuskie Oloron z hiszpańskimi Canfranc i Jacą, a
dalej Sangüesą i Obanos,
powstał korytarz bogaty w
zabytki, tradycje, legendy,
przynajmniej
częściowo
związane z pielgrzymowaniem i św.
Jakubem.
Wyliczać opisywanych miejsc nie
sposób – ponad 150 gęsto zadrukowanych stron części przewodnikowej
zawiera całą masę informacji historycznych, geograficznych i etnograficznych. To prawdziwa kopalnia
wiedzy na temat mijanych wsi, miasteczek i atrakcji przyrodniczych.
Treść przewodnika została przedstawiona na dwa sposoby: na mapach fizycznych o dość dużej dokładności,
na świetnych (podpisanych!) zdjęciach
i w tekście. Mapki, na szczęście nie
tylko schematyczne, jak to się zwykle
praktykuje, zawierają wyrysowaną
trasę Camino, a przy każdej z opisanych miejscowości numerek, pozwalający szybko odnaleźć ją w tekście.
Zaznaczono na nich również schroniska. Natomiast przed opisem miejscowości znaleźć można również
wysokość, na której jest położona,
ilość mieszkańców, odległości od kolejnych miejscowości na trasie i piktogramy mówiące o dostępności
noclegów, zakupów, restauracji, bankomatów, aptek, pomocy lekarskiej i
innych udogodnień. Opisów nie powstydziliby się najlepsi przewodnicy –
zwarte, kompaktowe, a jednocześnie
bardzo przyjemne w odbiorze. Wszelkie trudności są zaznaczone czerwonym wykrzyknikiem, więc można się
na nie odpowiednio wcześniej przygotować lub je ominąć. Autorzy zdecydo-

wali się też na podanie linków do stron
informujących o danym regionie.
Doskonałym pomysłem było wyposażenie przewodnika w czterojęzyczny
słowniczek (poza polskim i hiszpańskim jest tu też angielski i francuski) –
pielgrzymi wiedzą, jak duży procent
idących nie posługuje się hiszpańskim, a przecież warto z nimi nawiązać kontakt. Spis treści i indeks
dodatkowo ułatwiają wyszukiwanie
pożądanych w danym momencie informacji.
Wraz z długą częścią wstępną, zawierającą bardzo praktyczne informacje
na temat warunków klimatycznych,
bezpieczeństwa oraz historii kultu św.
Jakuba, Droga Aragońska staje się konieczną pozycją dla wszystkich zainteresowanych tematem i choć przez
chwilę zastanawiających się nad wyruszeniem na Camino w Hiszpanii.
Jest tu też pewne novum – przewodnik nie jest przeznaczony jedynie dla
idących pieszo lub jadących rowerem.
Autorzy przygotowali również informacje dla zmotoryzowanych (stąd odległości są podawane dla idących
Camino i jadących wyłącznie drogami
asfaltowymi), traktujących przebieg
jednej z Dróg Świętego Jakuba jako
pretekst do zwiedzania lokalnego
dziedzictwa kulturowego. Wśród opisywanych miejscowości znajduje się
sporo leżących kilka kilometrów od
oznakowanej trasy jakubowej. Trzeba
do nich zbaczać lub też robić całe
pętle – oczywiście zdecydują się na
nie tylko pielgrzymi zainteresowani
nadzwyczajnymi atrakcjami, takimi jak
termy rzymskie czy megalityczne dolmeny.
Z dużą radością wpisuję Oficynę Wydawniczą Rewasz na listę świetnych
wydawców przewodników i z czystym
sumieniem polecam Drogę Aragońską
pielgrzymom. Pod wpływem lektury
nabrałam olbrzymiej ochoty na przewędrowanie tej trasy – więc kto wie,
może do zobaczenia pomiędzy Oloron-Sainte-Marie i Obanos w najbliższych miesiącach?
Marta Białokryty

W stronę Alp
W ostatnich tygodniach miały
miejsce trzy międzynarodowe spotkania dotyczące Drogi św. Jakuba
w Europie Środkowej, a zwłaszcza
tej jej trasy, która pozwala polskim
pielgrzymom iść przez Czechy i Bawarię w stronę Alp i osiągnąć francuskie Le Puy. Sprawa o tyle
istotna, że bodaj większość pątników z Polski kieruje się właśnie na
dawna „Górną Drogę”. Bo pociągają krajobrazy, a i dłużej można
bez większych kłopotów dogadać
się z braćmi Słowianami nad Izerą,
Wełtawą i Berounką.

przewodników po Drodze Żytawskiej
w obu językach. W tej chwili do pobrania (na stronach www.camino.net.pl
oraz www.zittauer-jakobsweg.de) są
same teksty jako załącznik do niemieckojęzycznego przewodnika wydanego
przez
„Międzynarodowe
Stowarzyszenie na Rzecz Drogi św.
Jakuba Gniezno – Zgorzelec – Praga”.
Obecnie ukazało się drugie, poprawione wydanie tego przewodnika.
Innym problemem, o którym opowiadają członkowie praskiego stowarzyszenia „Ultreia”, jest dystansowanie
się od Drogi ze strony działających w

Szlak przez Czechy
ma szanse w najbliższym czasie doczekać się wreszcie
oznakowania znaną
skądinąd
muszlą.
Dotychczas Droga
Żytawska na terenie
Republiki Czeskiej
znakowana była jako
międzynarodowy
szlak rowerowy I-24,
obie trasy z Pragi na
południowy-zachód
nie były znakowane
w ogóle, a widoczne
pod
Hradčanami
albo w rejonie Liberca polskie lub niemieckie naklejki z
muszlą były nie do
końca legalnym działaniem jednego z zapalonych pątników
spod Ještedu. Teraz
„Svatojakubska
Cesta” zyskała zwolennika w osobie
wiceszefa
„Klubu
Czeskich Turystów”
(odpowiednik
naszego PTTK), które
to KČT jako jedyne
uprawnione jest do
znakowania szlaków
turystycznych i rowerowych u naszych
południowych sąsiadów. Jak zapewniał Karel Markvart, symbol muszli
pojawi się na drogowskazach wraz z
informacją, którym z „kolorowych”
szlaków pieszych należy iść dalej do
Santiago. Aby lepiej udostępnić szlak
przez Pragę czeskim i polskim pątnikom, planowane jest wydanie drukiem

Czechach Kościołów. Zarówno katoliccy, jak i husyccy czy ewangeliccy
hierarchowie uważają „caminowiczów”
jedynie za turystów i niezbyt chętnie
podejmują współpracę z organizatorami szlaku. Chlubne wyjątki (jak np.
dotychczasowy proboszcz z Mnichovego Hradištĕ) pozwalają mieć nadzieję, że sytuacja ulegnie poprawie.

Póki co czescy miłośnicy Drogi św. Jakuba skupiają się na utrzymaniu
szlaku od Hradka nad Nysą do Pragi i
dalej obu tras do granicy z Bawarią i
dopóki trasa ta na dobre nie zacznie
funkcjonować, nie planują tworzenia
nowych odcinków szlaku. Krótkie odcinki dojściowe z Czeskiego Krumlova
do Pasawy oraz z Mikulova do granicy
z Austrią zostały wytyczone przez niemieckich i austriackich pielgrzymów.
Stanowisko podobne do pragmatycznych Czechów zajęli oszczędni Szwajcarzy, choć w Alpach przyczyny są
inne, niż między Karkonoszami a Szumawą.
Na terenie Szwajcarii
zbiegają się trzy trasy
Drogi św. Jakuba (dwie
z południowych Niemiec przez Lindau i
Konstancję oraz trasa z
Austrii przez Feldkirch),
które od Einsiedeln prowadzą zgodnie do Genewy.
Potomkowie
Wilhelma Tella wolą
więc porządnie, bezpiecznie, czytelnie i atrakcyjnie przygotować
tę główna trasę wiodącą w stronę Le Puy i
nie zamierzają rozpraszać sił i środków na
drobne odcinki lokalne.
Z podobnych względów
szwajcarzy nie biorą
udziału w tegorocznej
akcji „Europa Compostela 2010’ – bo w roku
2004 przyniósł zbyt
małe efekty...
Jednocześnie konfederacyjnie nastawieni Helweci
rozpoczęli
działania w kierunku
skoordynowania międzynarodowych działań
na Szlaku i powołali do
życia sieć „Europejskie
drogi św. Jakuba”, do której włączyli
się Austriacy, Bawarczycy, Czesi,
Francuzi i Polacy. Istnieją także kontakty z krainami pozostającymi niegdyś w koronie św. Stefana: trwa
wytyczanie szlaku z Budapesztu przez
Lebany do Wiednia, a w Siedmiogrodzie myśli się o odcinku Camino z rejonu Suczawy do Ostrzyhomia z

zahaczeniem o Słowację. Plany są
więc rozległe.
Póki co wystartowała strona www.jakobswege.net (istnieje zamierzenie,
by jesienią zafunkcjonowała jej wersja
czeska i polska), zaś adres www.jakobswege-PL.eu kieruje bezpośrednio
na niemiecką wersję naszego portalu
www.camino.net.pl . Realizowany pod
Alpami sześcioetapowy projekt finansowany jest w ramach programu
wsparcia obszarów wiejskich „Leader”
- zawiązuje się więc także polska sieć
lokalnych grup działania „Leadera”,
która mogłaby stać się rodzimym partnerem tych już międzynarodowych
działań.
O ich wynikach w kraju Mozarta możemy poczytać m.in. na stronie
www.jakobswege-A.eu . Austriackim
odcinkom Drogi św. Jakuba sprzyjają
zarówno krajobrazy, jak i struktury kościelne, a także władze regionów
(Bundeslandów). W Vorarlbergu i Tyrolu rola lokalnych stowarzyszeń czy
nieformalnych grup związanych z Camino w zasadzie sprowadza się do radosnego korzystania ze szlaku
zorganizowanego i wyznaczonego
przez władze regionalne, dbające
także o jego finansowanie i infrastrukturę. Promocją w dużej mierze za-

jmują się diecezje, które korzystają z
Drogi w swojej działalności duszpasterskiej. Efektem tej sytuacji jest jednak i to, że austriackie szlaki do
Santiago funkcjonują w zasadzie na
równi ze szlakami do Mariazell. Można
więc na nich natknąć się zarówno na
grupę pielgrzymkową idącą w kierunku przeciwnym, niż ten, w którym
wiedzie „Droga Muszli”, jak i na dziarsko – bo bez plecaków jadących
autem – podążającą ekipę zorganizowaną przez biuro podróży.
Więcej z indywidualnego, znanego
nam z Hiszpanii, charakteru Drogi
znajdziemy za to w Niemczech. Nie
ucichły jeszcze echa bestsellerowej
książki Hape Kerkelinga „Ich bin dann
mal weg” (Ruszyłem więc w drogę), a
już pojawiają się poradniki „Ich bin
dann mal hier geblieben” (Zostałem
więc tutaj) zachęcające do pozostania
w tym roku na szlakach Republiki Federalnej. Zgodnie przestrzega się bowiem nad Łabą i Renem przed
„zadeptaniem” Camino de Santiago w
Hiszpanii w Roku Świętym. Ekonomiczne argumenty odwołujące się do
obecnego w świadomości i mediach
kryzysu przekonują miłujących swoje
małe ojczyzny Bawarczyków, Saksończyków czy Westfalczyków do prze-

jścia Camino w nieodległej okolicy, zamiast lotu na Półwysep Iberyjski. A że
efektem niezwykłego afektu Niemców
do działania w licznych stowarzyszeniach (a podobnie jak w Polsce to one
zajmują się wytyczaniem i utrzymaniem szlaków) gęstość sieci Dróg św.
Jakuba podejrzanie przypomina sieć
niemieckich autostrad, jest i w czym
wybierać. Od czasu wytyczenia w roku
1995 pierwszego odcinka Drogi z Norymbergi do Rothenburga, między
Odra i Mozelą powstało sporo ponad
3 tysiące kilometrów znakowanego
muszlą szlaku i nie jest to ostatnie
słowo. Do interesujących z naszej perspektywy odcinków trzeba zaliczyć
fragment dawnej „Via Imperii” z Lipska
do Bambergu i Norymbergi (kierowcom znane jako A-9) oraz „Drogę
Frankońską” (Budziszyn – Drezno –
Chemnitz – Hof; jako żywo A-72...),
która otwarta zostanie między rokiem
2012 a 2015. Langsam aber sicher.
Godną podziwu jest ekumeniczna
współpraca poszczególnych grup lokalnych przy odtwarzaniu i utrzymaniu
szlaku. W kraju będącym miejscami
szachownicą tradycyjnych związków z
określonym wyznaniem, gdzie mieszkańcy katolickiej gminy woleli przez
wieki nie mieć nic wspólnego z „kace-

Przydatne strony w internecie:
Czechy: www.ultreia.cz
Droga Żytawska: www.zittauer-jakobsweg.de – strona dostępna
także w języku polskim
Szlaki z Pragi do Bawarii: www.vwv.cz/jakub/ceskar.php – strona w
języku czeskim. Uwaga! Dość długo nie uaktualniana
Praga-Všeruby/Eschelkam: www.jakobus-gesellschaften.de/jizni-varianta.html – opis w języku czeskim
Austria: www.jakobswege-A.eu
Szwajcaria: www.jakobsweg.ch, www.jakobswege-CH.eu
Strona „Szwajcarskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Drogi św. Jakuba”: www.chemin-de-stjacques.ch – dostępna wersja francuska i
niemiecka (www.jakobusweg.ch)
Niemcy: www.jakobus-info.de – tu znajdziemy linki do poszczególnych odcinków Drogi św. Jakuba w Republice Federalnej
www.deutsche-jakobswege.de – strona wraz z multimedialną mapą
(także GoogleEarth i GPS) niemieckich Dróg
Strona „Niemieckiego Stowarzyszenia św. Jakuba”: www.deutschejakobus-gesellschaft.de

rzami” zza góry, a luteranin wolałby
odmówić różaniec, niż recytować
Psalm w zborze z kalwinami z drugiego końca wsi, Droga godzi wszystkich. W zainicjowanych przez
ewangelickiego pastora z Templin „sobotnich pielgrzymkach” (Samstagspilgern) biorą udział również katolicy, a
msza św. na zakończenie dorocznego
spotkania jakubowego stowarzyszenia
w ewangelickiej Frankonii nikogo nie
dziwi.
Istotnym minusem Drogi św. Jakuba w
Niemczech z punktu widzenia pątnika
chcącego przejść przez ten jednak
rozległy kraj, jest brak jednej, „centralnej” strony internetowej informującej
o możliwych trasach ciągłego przejścia czy odsyłającej do poszczególnych odcinków. Federacyjne myślenie
naszych zachodnich sąsiadów prowadzi tu do pewnego chaosu, któremu
starają się zaradzić inicjatywy prywatnych osób, jak np. Manfreda Zentgrafa, który prowadzi wysyłkową

księgarnię
www.jakobuspilger-zentgraf.de oraz wydał już drugą mapę
przedstawiającą sieć niemieckiego
Camino. Jeśli jednak już trafimy na informację (niekiedy nawet dość dokładną) o danym odcinku, trudno
będzie o nią w języku innym, niż niemiecki.
Jak w tej perspektywie europejskiego
bądź co bądź szlaku rysuje się Polska? Przypominając sobie rozmowy w
Żytawie (10 lutego), Pradze (19 lutego), Feldkirch (18 lutego) i Immenreuth (12/13 marca) przychodzi mi na
myśl jedno słowo: nadzieja. Czesi
mają nadzieję, że w jakiś sposób przekonamy Kościół nad Wełtawą do zainteresowania się Drogą, że chodząc
przez Pragę przekonamy do szlaku
naszych bratanków zza Karkonoszy.
Szwajcarzy mają nadzieję, że będzie
coraz więcej Polaków idących skrajem
Alp; podobną ufność mają Austriacy,
choć miesza się ona ze świadomo-

ścią, że droga przez Wiedeń czy Salzburg byłaby pewnym nadłożeniem kilometrów i dni. Ale zapraszają na
choćby kilkudniową wędrówkę –
wszak z Krakowa czy Wrocławia do
Wiednia jest bliżej, niż nad Bałtyk albo
Mazury. Z kolei w Niemczech rośnie
zainteresowanie polskimi odcinkami
Drogi – łatwiej je zrozumiemy spoglądając na przyczyny naszego zainteresowania Ukrainą, Litwą czy Białorusią.
Dlatego z dużą satysfakcją widzą
każdy materiał informacyjny o naszych
szlakach w języku angielskim czy niemieckim. Ale przede wszystkim w sposób mniej lub bardziej otwarty mają
nadzieję, że również dzięki Drodze św.
Jakuba uda się zasypać lub przynajmniej przerzucić kładkę nad przepaściami, które między nami powstały
kilkadziesiąt lat temu. Bo jeśli Camino
jest / ma być (niepotrzebne skreślić)
drogą otwartości i pojednania, to nie
tylko w Hiszpanii.

Zostań hospitalero w Monte de Gozo
Na hiszpańskich szlakach do Santiago
można
spotkać
coraz
więcej
pielgrzymów z Polski. Od kilku lat
zdarzają się też osoby poświęcające
swój wakacyjny czas na służenie pielgrzymom. Mam tu na myśli tzw. hospitaleros, czyli gospodarzy schronisk.
Do tej pory polscy pielgrzymi pomagali
w schroniskach zaprzyjaźnionych organizacji z innych krajów. W tym roku
część polskich pielgrzymów będzie
miała okazję pomóc w utrzymywaniu
schroniska przy Europejskim Centrum
Piel-rzymkowym na Monte del Gozo.
Od kilku tygodni na jakubowych stronach internetowych dostępne są formularze zgłoszeniowe dla chętnych, a
ilość miejsc została już prawie wyczerpana.
Wolontariat odbędzie się pod opieką
powstałego niedawno Stowarzyszenia
„Przyjaciele Dróg Świętego Jakuba w
Polsce”. Natomiast miejscem, które
przyjmie wolontariuszy pod swój dach,
będzie centrum dla pielgrzymów prowadzone przez polskiego księdza o.
Romana Wcisło.
Tegoroczni
wolontariusze
w
przyszłości staną się bazą do obsady
powstającego polskiego albergue.
Pracy w tym Roku Świętym na Monte

del Gozo starczy dla każdego, zatem
wolontariusze mogą spodziewać się
naprawdę ciekawych tygodni w swoim
życiu. Do ich obowiązków należeć
będzie
chociażby
przymowanie
pielgrzymów w schronisku, utrzymywanie porządku w sypialniach, kuchni
i sanitariatach oraz dbanie o spokój i
przyjazną atmosferę. Wolontariusze
otrzymują
od
centrum
pełne
wyżywienie i nocleg, jednak koszty
podróży do Hiszpanii i z powrotem
muszą pokryć sami. Biorąc pod uwagę
rozwijającą się nieustannie siatkę tanich połączeń lotniczych między
Polską a Hiszpanią, koszty takiej wyprawy powinny być naprawdę niewielkie.
Miejsce, gdzie odbędzie się wolontariat w tym roku, jest dla wielu
pielgrzymów szczególne. To właśnie z
Monte del Gozo po raz pierwszy, po
tygodniach wędrówki, można dostrzec
wieże katedry w Santiago.
Na potrzeby przybywających do centrum pielgrzymów pieszych i rowerowych już w minionym roku została
oddana do użytku kuchnia, a już
wkrótce dobie-gnie końca remont samego schroniska. Wewnątrz budynku
znanego pielgrzymom, którzy odwiedzali ośrodek (na zdjęciu), zostanie za-

instalowany sanitariat z trzema prysznicami, a w sypialniach pojawią się
nowe łóżka piętrowe.
Pielgrzymi z namiotami będą mogli
korzystać z pola namiotowego,
znajdującego się na terenie ośrodka.
Więcej o Centro Europeo de
Peregrinación Juan Pablo II przeczytacie na stronie www.centrodeperegrinacion.es a na blogu prowadzonym
przez o. Romana pojawiać się będą
zdjęcia i aktualności z pracy centrum
(blog pod adresem www.centrodeperegrinacion.wordpress.com).
Wszystkich zachęcamy także do pomocy na polskich szlakach. Zawsze
aktualne wiadomości znajdziecie na
stronie:
www.camino.net.pl/aktualnosci
Tam też pojawiać się będą informacje
dotyczące wolontariatu i prac nad powstaniem polskiego schroniska na
hiszpańskim szlaku do Santiago de
Compostela. Osoby chętne do pomocy mogą zgłaszać się, pisząc pod
adres:
albergue@camino.net.pl.
Kuba Pigóra

Rzecz o dobru wspólnym
Stowarzyszenie „Przyjaciele Dróg
św. Jakuba w Polsce” rozpoczyna
przyjmowanie nowych członków
Zrządzeniem Opatrzności piąty numer
„Pielgrzymka” ukazuje się w szczegó-

lnym czasie, gdy Polacy na nowo odkrywają, czym jest wspólnota,
społeczność, jedność we wrażliwości,
współodczuwanie oraz jak blisko jest
od wspólnoty formalnej do głębokiej,
osobistej świadomości, że coś więcej,
niż język, adres, dowód osobisty i zeznanie podatkowe łączy mnie „z tym
krajem” - jak zdarza się mówić w chwilach rozgoryczenia lub zawodu sytuacją w Najjaśniejszej Rzeczpospolitej.
Być może te „formalności” przypominają, że dobro wspólne wymaga pewnych ograniczeń, a czasami
potrzebuje dania czegoś z siebie.
Może analogia jest nie do końca
uprawniona, może przesadzona, ale
pokuszę się o stwierdzenie, że podobnym dobrem wspólnym jest odradzająca się w Polsce Droga św. Jakuba.

To przestrzeń, która ma służyć wędrującym nią pielgrzymom. Pątnicy idący
kilometrów kilkadziesiąt, kilkaset czy
kilka tysięcy korzystają z pracy (tej widocznej i zupełnie cichej) wielu osób,
które poświęcają swój czas, wysiłek, a
niekiedy pieniądze, by Jakubowy
Szlak nad Wisła i Odrą był coraz bardziej obecny. Tak się buduje wspólnotę.
Mam nadzieję, że podobną wspólnotą
będzie (a w zasadzie: już jest!) stowarzyszenie „Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce”. Podobnie, jak jest to
w przypadku wielu grup działających
w różnych częściach kraju. Zawiązana
25 września 2009 roku we Wrocławiu
organizacja została oficjalnie zarejestrowana 28 stycznia, a od 8 kwietnia
rozpoczęła przyjmowanie nowych
członków. Deklaracje przystąpienia do
stowarzyszenia (można je pobrać na
stronie

nie www. Zapraszamy!
Natomiast członkowie-założyciele,
którzy 25 września 2009 spotkali się w
Hotelu Tumskim we Wrocławiu proszeni są o wnoszenie składek już
teraz, za co serdecznie dziękuję.
Tak, to są nudne formalności;
owszem, to są obciążenia. Ale tak
właśnie powstaje dobro wspólne. Tak
właśnie na nowo zapuszcza korzenie
Camino w naszym kraju.
Wspomniałem wcześniej o zeznaniu
podatkowym. Ono także daje możliwość dołożenia swojej cegiełki (choć
może bardziej na miejscu byłoby określenie „dołożenia swojej muszelki”) do
Szlaku św. Jakuba. Kto jeszcze nie
rozliczył się ze „skarbówką”, a byłby
gotów przekazać 1% podatku na rzecz
Drogi w Polsce, proszę zajrzeć do zakładki
1%
na
stronie
www.camino.net.pl .

www.camino.net.pl/stowarzyszenie
w zakładce Członkostwo) należy przesyłać pocztą (ul. Legnicka 65, 54-206
Wrocław) lub e-mailem (albergue@camino.net.pl). Zgodnie ze statutem (on
także do przejrzenia na stronie internetowej) uchwałę o przyjęciu nowych
członków podejmie zarząd stowarzyszenia na najbliższym posiedzeniu, a
więc najpóźniej w czerwcu. Dopiero
wtedy nowi członkowie zobowiązani
będą do wpłaty składki, zgodnie z danymi podanymi na wspomnianej stro-

Tak, to jest „chodzenie po prośbie”. By
w efekcie było lepsze oznakowanie,
pełniejsza informacja, zapewniona
możliwość noclegu, dostępne publikacje. Bo tak się buduje się dobro
wspólne.
Emil Mendyk
Prezes zarządu stowarzyszenia „Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce”
Konto bankowe Stowarzyszenia:
48 1940 1076 3085 1674 0000 0000
(Lukas Bank)
1% podatku na Drogę św. Jakuba
można przekazać na:
Fundacja Wioski Franciszkańskiej,
KRS 0000041185
P.S. By jednak wszystko to nie
brzmiało zbyt pompatycznie i urzędowo, wspomnę tylko o krótkiej wymianie myśli na temat, jak mieliby się
wzajemnie tytułować członkowie stowarzyszenia. Kolego? Bracie, siostro?
Konfratrze? Kumotrze? Towarzyszu?
Stowarzyszu może? Największą siłę
oddziaływania ma jednak tytuł „Przyjacielu Drogi”. Odzew: „Tej Drogi!”.
Opozycja może odpowiadać: „Bardzo
drogi!”. Tak, to trzeba będzie poddać
pod rozwagę zarządu...

Atrybuty św. Jakuba
- część druga

Muszla

Kolejnym – po pielgrzymiej lasce – atrybutem św. Jakuba Apostoła oraz
pielgrzymów wędrujących do jego
grobu w Composteli była i jest muszla
małża z gatunku Pecten maximus L.,
zwanego przegrze-bkiem. Pątnicy
zbierali je wzdłuż plaż Atlantyku, a
następnie przyszywali do torby,
płaszcza, kapelusza albo kija.
Przewlekając rzemyk przez wywiercone otworki, nosili je także na szyi. W
pierwszej połowie XII w. muszle sprzedawano w prze-dsionku katedry w
Composteli, zwanym Paraiso (hiszp. raj). W XIII w. tamtejsi biskupi przyznali kupcom, mającym swe sklepiki w
atrium katedry, wyłączność na
sprzedaż reprodukcji muszli w ołowiu
i cynie. Podatki z ich sprzedaży
spływały do kasy katedralnej. Z czasem zaczęto je wykonywać z metali
szlachetnych,

k o ś c i
słoniowej oraz agatu (hiszp. azabache) – czarnego minerału,
pochodzącego z kopalni Asturii i
Leónu. Popularność muszli jako emblematu pielgrzymki do Composteli
sprawiła, że identyfikowano je
najczęściej z pątnikami do grobu św.
Jakuba Apostoła. Należy dodać, że
muszla
była
także
godłem
pielgrzymów do Mont-Saint-Mi-chel
we Francji.
Od czasów pogańskich, w świecie
chrześcijańskim muszla pojawia się po
raz pie-rwszy w związku z kultem św.
Jakuba w Composteli. Jedna z galisyjskich legend wskazuje, że upodobał ją
sobie sam Apostoł. Kiedy łódź bez
wioseł i żagla, z ciałem św. Jakuba i
jego uczniami Teodorem i Atanazym,
przepływała
wzdłuż
wybrzeża
północnej Portugalii, na lądzie

odbywało się wesele.
Rozgrywano tam turniej: rycerze na koniach rzucali lance i
pędzili, by je pochwycić
nim dotknęły ziemi.
Jeden z rycerzy spadł
razem z koniem z urwistego brzegu wprost
do oceanu. Jeździec
byłby się utopił, gdyby
nie wstawie-nnictwo
św. Jakuba, który
sprawił,
że
fala
wyniosła go w pełnym
rynsztunku na brzeg,
całego i zdrowego, pokrytego muszelkami.
Spis cudów Apostoła
Albrecht Dürer. Św. Jakub Apostoł. 1516.
wymienia też uratoTempera na płótnie.
wanie tonącego maGalleria degli Uffizi, Florencja, Włochy.
rynarza (w 1103 r.)
oraz
pielgrzyma,
myszy i robactwa. Zanurzone w wodktóry wypadł za burtę statku (w 1104 zie lub winie dostarczały terapeutyczr.). Być może
nego napoju dla chorych. Rzeźbione
ludowe w drewnie lub kamieniu zdobiły drzwi
skoi nadproża domów pielgrzymów,
jarzenia
z
oznaczały sie-dziby członków
tymi
cudami
dały
bractw jakubowych. Umieszczano
początek pie-lgrzymiej
je na nagrobkach rycerzy św. Jatradycji.
kuba. Z muszlami składano zmarłych
W
pielgrzymów do grobu. Zaczęły się
i k o n o - także pojawiać w herbach opactw,
grafii to hospicjów, rodów i miast.
właśnie muszla już na pie-rwszy
rzut oka pomaga odróżnić Muszle w heraldyce odnosiły się do
Apostoła spośród grona Dwunastu. odbytej pielgrzymki, do zasług w
posłudze
pątnikom
lub
miały
Znaczenie praktyczne znaku muszli rozsławiać imię św. Jakuba Apostoła
było wielorakie. Przede wszystkim jako patrona. Znak ten w herbie
stanowiły namacalny dowód dotarcia
nobilitował jego właściciela. Herb
do grobu św. Jakuba Apostoła i
pamiątkę z podróży przez odległe
krainy. Przyszyte do stroju, stanowiły
rodzaj przepustki w gospodach i szpitalach na szlaku, dodawały pątnikowi
powagi i zapewniały szacunek innych.
Służyły piel-grzymom jako naczynie
do picia wody ze strumieni lub zbierania jałmużny. Muszle pochodzące z
sanktuarium w Composteli miały dla
wierzących wartość cudotwórczą. W
spisie cudów św. Jakuba jest mowa o
rycerzu z Apulii, którego wole zniknęło
po dotknięciu muszlą (1106 r.). Po powrocie z pielgrzymki muszle wieszano
w domu, przy łóżku lub na zewnątrz,
na drzwiach stajni, blisko uli lub wodopoju. W polu chroniły od chwastów,

papieża Benedykta XVI również zawiera muszlę, nawiązującą do jego
poprzedniego herbu jako bi-skupa Monachium i Fryzyngi. Istnieją dwa
wytłumaczenia tego faktu. Muszla
nawiązuje do św. Augustyna, który
miał
wi-dzenie
dziecka
przelewającego muszlą wodę z morza
do zagłębienia w piasku. Młody ks.
Józef Ratzinger napisał rozprawę
doktorską o św. Augustynie. Z kolei w
herbie seminarium w Regensburgu,
gdzie jako biskup wykładał teologię,
widnieje
muszla
–
symbol
pielgrzymów do Santiago.
W wodach przybrzeżnych Galicii żyją
małże o muszli dwuskorupowej
należące do gatunku Pecten. Ich
muszla jest nazywana po hiszpańsku
venera, co nawiązuje do starożytnego
symbolu Wenus (Wenery); sam
mięczak nosi miano vieira. Znany
obraz Sandro Boticellego „Narodziny
Wenus” przedstawia mityczną boginię
na wielkiej muszli, niesioną przez fale
morskie do brzegu. Starożytni traktowali muszle Wenery jako amulety, afrodyzjaki lub podarki dla zmarłych.
Przypuszcza się, że świątynia Wenus
znajdowała się w mieście Lucus Augusti (Lugo). Małże przegrzebka Pecten
maximus L. żyją w wodach Atlantyku,
od wybrzeży Norwegii po południową
Hiszpanię, wokół Azorów, Madery i
Wysp Kanaryjskich. Współcześnie ich
masowy połów jest poddany unijnym
restrykcjom. Dania z małży coquilles
Saint Jacques należą we Francji do
luksusowych przysmaków narodowych. Istnieje też inny gatunek małży
Pecten jacobaeus L. spotykany w basenie Morza Śródziemnego, wzdłuż
wybrzeży od Portugalii po Angolę,
często mylony z poprzednimi, ale pozornie trudny do odróżnienia. Istnieje
przypuszczenie, że rozpowszechnili je
handlarze pamiątek wzdłuż szlaku w
południowo-wschodniej
Francji.
Pośród zachowanych muszli pielgrzymich z okresu XI–XVIII w. spotyka się
oba gatunki. Z przeprowadzonych
badań wynika, że małże Pecten maximus były częściej używane i postrzegane jako symbol pielgrzymki do
sanktuarium św. Jakuba. Niektóre zachowane kapelusze i płaszcze pielgrzymie zostały ozdobione dwoma
gatunkami muszli jednocześnie.
Muszla pielgrzymia doczekała się
wielu
interpretacji.
Niewątpliwie
oznaczała patronat Świętego podczas
podróży. Symbolizowała dążenie

pątnika do poznania samego siebie i
dzieła boskiego stworzenia. Pielgrzym powinien zwrócić ją morzu po
wypełnieniu piel-grzymki. Dla wielu
znaczyło to, że podróż kończyła się na
przylądku Fisterra. Wrzucenie muszli
do oceanu było podziękowaniem za
otrzymaną ochronę i doświadczenie
poznania dostępnego jedynie wybranym. Dotarcie na „koniec Ziemi”
łączono z pożegnaniem starego,
grzesznego życia i spaleniem zniszczonych ubrań. Spełniony pielgrzym
wracał odrodzony, czysty na sercu.
Być może muszla symbolizowała takie
odrodzenie duchowe. Dwie skorupki,
przyszywane na piersiach do
płaszcza, odnosiły się do przykazania
miłości: do Boga i do bliźniego.
Promieniście żebrowana muszla przypomina otwartą dłoń, będącą
narzędziem w realizacji dobrych dzieł.
Tak też pie-lgrzym na szlaku Apostoła
jest posłuszny i gotów pełnić dobre uczynki według woli Boga. Jeszcze inna
symbolika mówi, że muszla leżąca
grzbietem do dołu symbolizuje śmierć
ego i odrodzenie, nowy chrzest, natomiast grzbietem do góry bogactwo i
dostatek. W sztuce muszla skrywająca
cenną perłę jest symbolem Maryi
Dziewicy – Matki Boga.
Od muszli pochodzi określenie kokijardzi (fr. coquillards). Pierwotnie
odnosiło się do fałszywych pątników,
sprzedających muszle, rzekomo przyniesione z pielgrzymki do Composteli.
Wraz z nasileniem ruchu pielgrzymiego sprzedaż pamiątek przynosiła
niemałe dochody, a płaszcz pielgrzymi
zapewniał przywileje i anonimowość.
Szaty z muszlą przywdziewali zwykli
złodzieje, włóczędzy i poszukiwani
przestępcy. Kokijardzi – to fałszywi pielgrzymi, naciągacze. We Francji XV-

wiecznej łączyli się oni w bandy,
tworząc organizacje mafijne. Trudnili
się kradzieżą, fałszowaniem pieniędzy
i napadami. Skutkiem tego termin coquillard stał się synonimem rozbójnika.
W XVIII w. we Francji korektor,
czytając pierwszą odbitkę tekstu,
zaznaczał błędy w druku ukośną
kreską nazywaną bourdon (kij, w
domyśle św. Jakuba). Z czasem
pominięcie słowa, litery lub szyk przestawny w tekście zaczęto we Francji
określać słowem muszla – coquille,
czyli pomyłka.
Współcześnie, tak jak przed wiekami,
na zachód Europy do Santiago
prowadzą szlaki z charakterystyczną
muszlą.
W
Composteli
na
pielgrzymów
czekają
tysiące
naszyjników z muszlami z czerwonym
krzyżem św. Jakuba.
Gdzieś, kiedyś w przyszłości prosta
muszelka znowu opowie swoją
ciekawą historię…
Anna Kawka
Bibliografia:
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Historie pielgrzymek chrześcijańskich,
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Via Francigena
Witajcie Pielgrzymi!
Meldujemy się cali i zdrowi na
łamach
„Pielgrzymka”,
aby
podzielić się wrażeniami z naszej
wędrówki do Rzymu.

Myśl o wyruszeniu do grobu św. Piotra
średniowiecznym szlakiem Via Francigena, którym podążał w X w. biskup
Sigeric z Canterbury do Rzymu,
narodziła się po pielgrzymkach do
Santiago de Compostela w 2007 i
2008 r. Potrzeba nawie-dzenia Stolicy
Piotrowej, na której przez długie lata
zasiadał Polak, była dla nas –
pielgrzymów – czymś oczywistym.
Pierwsze
kilka
dni
naszego
wrześniowego pobytu we Włoszech
poświęciliśmy na zwiedzanie. Po spokojnym locie i pięknych widokach nad
Alpami
wylądowaliśmy
w
miejscowości Forli. Potem koleją
dotarliśmy do Florencji, gdzie przez
dwa dni podziwialiśmy to piękne miasto z zabytkami i dziełami sztuki
przyprawiającymi o zawrót głowy. Kolejnym miastem była Piza ze słynną
Krzywą Wieżą, a potem Lucca. To
właśnie z tego miasteczka – mało
zmienionego
od
czasów
średniowiecza i otoczonego murami –
planowaliśmy 13 września wyruszyć
na naszą pielgrzymkę. Okazało się
jednak, że w tym dniu rozpoczynają
się dwudniowe uroczystości adoracji
Krzyża Świętego, znajdującego się w
tutejszej katedrze Volto Santo. Raz w
roku, właśnie 13 września, słynący
łaskami krucyfiks tajemniczego pochodzenia jest niesiony w uroczystej
wieczornej procesji przez całe miasto.
Nie mogliśmy więc ominąć takiej
okazji. Zostaliśmy dzień dłużej i nie
żałowaliśmy. W tajemniczej scenerii,
po przystrojonych lampionami i

świecami uliczkach, przez ponad trzy
godziny wił się procesyjny orszak.
Nazajutrz wkroczyliśmy na Via Francigena. Nadszedł czas właściwej pielgrzymki i… nastała „pora deszczowa”.
Trwała tydzień, strasząc raz po raz
burzami.
Błotniste
ścieżki,
przemoknięte buty... Zresztą nie ma co
o tym pisać. Ci, którzy zaznali takich
warunków, wiedzą jak to jest, a tym,
którym to było oszczędzone, nawet
najlepszy opis nie pomoże. Na dodatek przeziębienie i gorączka, które nas
dopadły nie sprzyjały spokojnemu
smakowaniu toskańskiego krajobrazu.
Smakowaliśmy za to rosnące przy
szlaku pyszne winogrona i dziko
rosnące figi. Czasem wyglądało
słońce i dawało nadzieję, że kiedyś
ten pa-skudny czas minie. I minął. Od
San Quirico d’Orcia było już
słonecznie.
Szlak, na ogól nieźle oznakowany,
wiódł poprzez pagórki Toskanii, ubarwione o tej porze złotawordzawym odcieniem pól dojrzałej kukurydzy albo
czernią i brązem zaoranych już
zagonów. Rozległe winnice, liczne
gaje oliwne i wijące się alejki cyprysów
ożywiały ten krajobraz soczystą
zielenią. Spore odcinki trzeba było
pokonywać, idąc wzdłuż ruchliwej
szosy, szczególnie wtedy, gdy
gubiliśmy drogę. A raz – było to blisko
Rzymu, już w Lacjum – mieliśmy dzień
totalnego zaślepienia, skutkiem czego
wielokrotnie traciliśmy orientację i
błądziliśmy po polach do zmroku.
Opatrzność zesłała wówczas dobrych
ludzi, którzy odwieźli nas samochodem do miasteczka, w którym
planowaliśmy nocleg.
Problem polega na tym, że osoby
mieszkające w pobliżu szlaku w
większości nie mają pojęcia, co to jest
Via Francigena i co robi w szczerym
polu dwoje ludzi z plecakami i kijami w
ręku, mówiący dziwnym językiem.
Gdy w końcu dotrze do kogoś, że zmierzamy do Rzymu, radośnie kierują
nas na autostradę (!), mówiąc, że „to
już nie daleko, jeszcze jakieś 40 km”.
To nie Hiszpania czy Portugalia, gdzie
o Camino wiedzą prawie wszyscy.
Nasze mapki ściągnięte z Internetu w

wielu miejscach nie pokrywały się z
rzeczywistością. Ponadto Via Francigena to nie jeden trakt, lecz wiele lokalnych dróg, przejść i ścieżek. Często
ma kilka odgałęzień i wariantów, a
błędy w oznakowaniu dezorientują pielgrzyma. Nie mamy jednak co
narzekać, i tak było nam łatwiej i bezpieczniej niż biskupowi Sigericowi
przed wiekami.
A
gdy
robiło
się
ciężko,
wstępowaliśmy na espresso, które
nawet w przydrożnym barze było
pyszne, stawiało nas na nogi,
poprawiało humor i rozjaśniało umysł.
Wspaniała kawa!
Co do bezpieczeństwa, to – pomijając
asfaltowe drogi z pędzącymi pojazdami – problemem dla pielgrzyma
mogą być psy. Trafiła nam się taka
przygoda przed Radicofani – pięknie
położonym warownym miasteczkiem,
niegdysiejszą twierdzą jakiegoś zbója
pokroju naszego Janosika – do
którego trzeba się było wdrapać z poziomu doliny na wysokość 814 m. Jak
zwykle byliśmy sami (na Via Francigena jesteś sam, innego pielgrzyma
nie uświadczysz), gdy w pewnej chwili
pojawił się nie wiadomo skąd biały
pies typu owczarka podhalańskiego.
Miał obrożę na szyi i był przyjaźnie nastawiony. Żartowaliśmy między sobą,
że wraca pewnie ze sjesty do swojej
pasterskiej roboty. Towarzyszył nam
przez kilkanaście minut, aż zbliżyliśmy
się do miejsca wypasu owiec. Wtem
spod jakiegoś drzewka ruszyła na
naszą trójkę czarna bestia z białymi
kłami, a za nią wataha kilkunastu
psów różnej wielkości (co najmniej trzy
rozmiaru naszego towarzysza) bynajmniej nie w pokojowych zamiarach.
Otoczeni przez ujadające psy
przesuwaliśmy się z kijami w rękach i
ze strachem w oczach byle dalej. Jak
na złość żadne auto, ani nawet żaden
motocykl nie przejeżdżał drogą.
„Nasz” pies wydawał się nie
przejmować sytuacją, sądząc pewnie,
że go obronimy (chyba dlatego
przystał do nas). Mieliśmy przy sobie
gaz pieprzowy, ale obawialiśmy się
użycia go wobec takiej ilości wrogów.
Nagle nasz owczarek zbliżył się bez
agresji do tamtych psów i to były prawdopodobnie jego ostatnie chwile.

Wszystkie rzuciły się na niego. Nie
miał szans. Może to nadinterpretacja,
ale wyglądało to tak, jakby się za nas
poświęcił. Na noclegu spotkaliśmy
kobietę z Hamburga, która również
przeżyła chwile grozy, spotykając się
z tymi psami.
Jak wspomnieliśmy, w drodze nie
spotkaliśmy
wielu
pieszych
pielgrzymów (sporo było tylko tych
autokarowych).
Pierwszych
poznaliśmy
na
noclegu
w
średniowiecznej warowni Monteriggioni, kolejnych w Sienie (chyba
najpiękniejsze miasto na szlaku) na
noclegu u sióstr zakonnych, a w uroczym San Quirco d’Orcia pojawili się
następni. W sumie dziewięć osób, w
większości Niemcy.
Nie mieliśmy problemów z no-clegami,
aczkolwiek zawsze istniały obawy czy
namiary z Internetu wystarczą.
Spotykały nas niespodzianki, jak w
San Miniato, gdzie oprócz wygodnego
spania w nowoczesnym obiekcie
przypominającym szpital lub pogotowie
ratunkowe
(Misericordia)
dostaliśmy dyplomy. W Gambassi
Terme
spaliśmy
na
scenie
przykościelnej salki teatralnej, a w
klasztorze Augustianów w San Gimignano – w dwuosobowej celi.
Gościnne okazały się siostry od św.
Luisy w Sienie, serwując śniadanie i
kolację,
oraz
siostrzyczki
Najświętszego Sakramentu w Bolsenie, które zgotowały nam królewski
nocleg. Wdzięczni jesteśmy też proboszczowi kościoła w Capranica, pomimo tego, że w salce katechetycznej,
którą nam udostępnił, jedynym miejscem nadającym się do spania były
stoły, a za materac posłużyła gruba
tkanina ściągnięta ze stołu konferencyjnego. Noclegi te – jakie by nie były
– zapewniały przynajmniej ciszę i
spokój, i milej je wspominamy od tych
w hostelu w Rzymie, gdzie ryk
silników, klaksony i spaliny nie
pozwalały zasnąć przy otwartym
oknie. A musiało być otwarte z wielu
względów.
Ważnym z punktu widzenia katolika
aspektem pielgrzymki jest możliwość
uczestniczenia we mszy. Pod tym
względem Via Francigena wypada lepiej niż Camino. W zasadzie codziennie braliśmy udział w eucharystii, a
otwarte w ciągu dnia kościoły, które
spotykaliśmy po drodze, zachęcały do

wstąpienia na krótką modlitwę.
Miejsc sprzyjających modlitwie jest na
szlaku dużo. Do najważniejszych
trzeba zaliczyć: Lukkę (z opisywanym
wyżej krzyżem Volto Santo – Święte
Oblicze), kościół zakonu św. Jakuba w
Altopascio, zwanego Zakonem Rycerzy Tau (od kształtu krzyża), który
był również przystankiem dla pątników
zmierzających do Santiago, San Gimignano
(zwane
Manhattanem
Średniowiecza z wartą odwiedzenia
katedrą Santa Maria Assunta,
skrywającą freski Bartolo di Fredi),
Sienę (piękna katedra, relikwie św. Katarzyny w kościele dominikanów),
Bolsenę (cud eucharystyczny i św.
Krystyna – męczenniczka za wiarę),
pobliskie Orvieto (wspaniała katedra z
relikwiami Krwi Pańskiej) i w końcu
zbudowane z wulkanicznego tufu miasteczko Sutri (kościół z cudowną
figurą i szczątkami św. Dolcissimy).
Bezkonkurencyjny w tej hierarchii jest
oczywiście Rzym. Tu przecież na grobach Apostołów i pierwszych świętych
naszego Kościoła modlili się wielcy
tego świata i miliony pielgrzymów, tu
zgromadzono najwspanialsze zabytki
architektury i sztuki sakralnej. W Rzymie wszystko jest wielkie. My, Polacy,
czujemy się dumni, bo mamy tu swoją
część, której na imię Jan Paweł II.
Chwila modlitwy i zadumy przy Jego
grobie. Dla tej chwili warto było tu
przyjść.
Do Rzymu nieśliśmy z sobą klucze,
symbol władzy, jaką Chrystus
powierzył św. Piotrowi nad swoim
Kościołem. Przez ich obecność w miejscu świętym stały się dla nas ważną
pamiątką naszej pielgrzymki, niemal
relikwią,
być może
jedyną, jeśli
obiecany w
Biurze Pielgrzyma
dyplom nie
zostanie
n
a
m
dosłany.
Ale Rzym
to nie tylko
Plac i Bazylika
św.
Piotra. To
t a k ż e
M u z e a

Watykańskie, bazyliki św. Jana Na Lateranie i św. Pawła Za Murami, to
Santa Maria Maggiore i Panteon,
Święte Schody i Schody Hiszpańskie,
Fontanna di Trevi i Usta Prawdy, Colosseum i cały antyczny Rzym, który
zachował się do naszych czasów. To
wszystko zwiedziliśmy w ciągu dwóch
i pół dnia. Krótko, ale to dopiero
początek poznawania wiecznego miasta. Przecież wrzuciliśmy pieniążek do
Fontanny di Trevi!
Trasę z Lukki do Rzymu o długości ok.
350 km pokonaliśmy w 16 dni.
Odwiedziliśmy w Toskanii, Umbrii i
Lacjum wiele wspaniałych miejsc,
urokliwych zakątków, podziwialiśmy
dzieła sztuki w Uffizi i w Muzeach
Watykańskich, posmakowaliśmy florenckiej „ribolity”, rybek wielkości
małego palca z jeziora Bolsena,
kilkanaście rodzajów pizzy i kilka
gatunków win, m.in. „Est!Est!Est!” z rejonu Montefiascone, którym – jak głosi
legenda z XII wieku – zapił się na
śmierć niejaki Fugger, prałat z Niemiec, tak mu posmakowało. Ponoć do
dziś każdego roku beczułka tego wina
wylewana jest na jego płytę nagrobną
w kościele w Montefiascone.
Nieśliśmy ze sobą różne intencje:
swoje, rodziny, kolegów i znajomych,
których staraliśmy się wesprzeć naszą
modlitwą. Nie wiemy, czy Bóg jej
wysłuchał – ale jednego jesteśmy
pewni: był to szczególny czas. Czas
niezmarnowany.

Teresa i Marian Wójtowiczowie

Poznajmy

się

Fundacja Wioski Franciszkańskiej
Po kilkumiesięcznej przerwie, kiedy
niemało było okazji do poznania się
twarzą w twarz, wracamy do prezentacji osób i lokalnych grup pracujących
przy odtwarzaniu i utrzymaniu Drogi
św. Jakuba w Polsce. Tym razem wyruszamy – co akurat na Camino nie
powinno być zaskoczeniem – na koniec świata...

No bo jak inaczej można nazwać miejscowość, skąd do najbliższego przystanku PKS (na żądanie) trzeba iść
około kilometra przez las, dojazd do
sąsiedniej wsi to 3,5 kilometra wąskiej,
wyboistej dróżki, do urzędu gminy
ponad 10 km, a zanim postawiono
maszt telefonii komórkowej na sąsiednim wzgórzu, dzwoniąc do najbliższego miasta trzeba było wybrać
jeszcze +48, bo telefon łapał już czeski zasięg. Tak przy powierzchownym,
pierwszym oglądzie wyglądają Janice,
gdzieś na Pogórzu Izerskim.
Nie inaczej – może z wyjątkiem tych
telefonów komórkowych – wyglądała
ta wioska w roku 1990, kiedy świeccy
franciszkanie z Belgii wraz z krakowskimi kapucynami postanowili założyć
tu dom dla osób chcących żyć według
rad i wskazówek św. Franciszka. A był
to czas niezwykły. Niedalekie granice
z Czechami i Niemcami zaczęły tracić
swój sens i porażającą moc, wreszcie
było MOŻNA, paręnascie kilometrów

dalej, w Jeleniej Górze, powstawał
pierwszy w Europie środkowej euroregion, a w Izery docierali pierwsi „izerianie”, czyli niepokorne duchy, którym
duszno było w miastach i w cieniu nabierającej pędu niczym śnieżna kula
komercji. To wtedy powstawały w cieniu gór artystyczne „komuny” (Klinika
Lalek w Wolimierzu, Teatr Cinema w
Michałowicach, grupa Pławna 9 w
Plawnej...), w opuszczonych po wojnie
domach pojawiali się rzemieślnicy-samouki (cieśla, zdun, kowal, witrażysta,
specjalista od glinianych tynków, renowator mebli mieszka tu w co drugim
domu), albo pozorni „odszczepieńcy”
z Wrocławia, Warszawy, a z czasem
też z Berlina albo Amsterdamu. Do
tego buddyści w Głębocku, wyznawcy
Kriszny w Czarnowie, neo-ekolodzy
koło Małej Kamienicy... No, całkiem
niezłe towarzystwo dla ludzi inspirujących się średniowiecznym żebrakiem
nawykłym do rzucania się nago w
krzaki dzikiej róży albo rozprawiającym italskimi wieczorami z wilkiem lub
nadlatującymi z okolicy ptakami. Cel
był też i taki, by nie dać do szczętu
spoganieć dość specyficznej braci
tworzącej się w „Izerbejdżanie”, jak
pieszczotliwie nazywa się Góry i Pogórze Izerskie.
Jak przystało na synów i córki Biedaczyny z Asyżu, pierwsi mieszkańcy
Wioski
Franciszkańskiej
(Piotr
mieszka teraz w Rzeszowie, Jarek w
Jeleniej Górze, ale Gosia i Robert są
tu od samego początku) stworzyli Coś
z niczego. Co jednak stale wymaga
uzupełnień, naprawy, poprawienia...
„Franciszku, odbuduj mój Kościół” więc w Janicach od dwóch dekad trwa
nieprzerwana budowa. Ale i cały czas
bywają tu ludzie. I ci, którzy szukają

ciszy i samotności, i ci, którzy szukają
spokojnego miejsca na spotkanie z bliskimi czy z grupą. Młodzież Franciszkańska, Spotkania Małżeńskie, KSM,
duszpasterstwa akademickie – to
bodaj najczęstsi goście, którzy korzystają z Domu w Janicach. Do ich dyspozycji jest ponad 40 miejsc
noclegowych (po zakończeniu budowy
nowego domu będzie to dwa razy
tyle), kuchnia, rozległa łąka z darmowa panoramą Karkonoszy i Gór
Izerskich oraz kaplica, której patronuje
św. Juda Tadeusz (parę razy już się
wydawało, że gorzej być nie może).
Nie byłoby to możliwe bez wsparcia od
flamandzkich przyjaciół, którzy regularnie pojawiają się w Izerach. Niektórzy zostają tu na dłużej – Anton,
niedawny uczeń belgijskiej katolickiej
szkoły zawodowej 10 kwietnia bierze
ślub z poznaną tutaj dziewczyną z niedalekiego Bolkowa. Wszak najwięcej
witaminy...
No dobrze, ale co to ma wspólnego z
Camino?
Nie tylko to, że św. Franciszek także
wędrował do Santiago. Nie tylko to, że
drugi z międzynarodowych szlaków
pątniczych, Via Francigenia, łączy
miejsca związane z działalnością
Franciszka oraz trzech zakonów. Nie
tylko to, że przeżycia znane nam z Camino, te całe hurtownie „zbiegów okoliczności”,
„dzieł
przypadków”,
„dobrych duchów”, śpiewania w
deszczu i czego tam jeszcze, już
dawno zdefiniowano jako „radość franciszkańska”. No i któż z nas na Camino nie próbował rozmawiać z
psami!? Ośmielam się postawić nawet
tezę, że pod pewnymi względami patronem pielgrzymów do Santiago jest

(lub powinien być!) św. Franciszek.
Byśmy nie brali wszystkiego tak na poważnie. „Matamoros” - jak to w ogóle
brzmi!?
A pisze to osoba od kilkunastu lat prenumerująca dominikańskie „W drodze”, filozof raczej nurt tomistycznego,
z lekkimi inklinacjami fenomenologicznymi. Fuj, dość już tego.
Najpierw było więc chodzenie w kółko.
W połowie lat 90-tych minionego już
stulecia Fundacja Wioski Franciszkańskiej organizowała „Marsze Franciszkańskie”: kilkunastoosobowe grupy
przez pięć dni wędrowały trasami Pogórza Izerskiego i Kaczawskiego (ludzie, jak my tu pięknie mamy!) mając
określony punkt dojścia (albergue?),
szansę na lekki posiłek gdzieś w drodze (menu des peregrinos?), spotykały się przy różnych, codziennych
okazjach z ludnością miejscową (a jak
się pomogło przy układaniu siana albo
rąbaniu drewna to i o Panu Jezusie
można było pogadać), zaś wieczorami, przy podsumowaniu dnia miało
się takie Dowody, że te od św. Tomasza wypadały jak wiotkie łodygi przekwitłych hipotez. Dowód też był i taki,
że warto chodzić (Arystoteles by się
ucieszył). Kiedy więc jesienią roku
2004 Esther Zeiher z „Ekumenicznego
Szlaku Pątniczego” z pewnym smutkiem przyznała, że nie jest jej znana
żadna inicjatywa w Polsce, nie można
było pozostać głuchym. „Franciszku,
Jakubie, odbuduj mi Drogi...”.
Następnego dnia poszukiwania w
Sieci (uwaga dla młodszych czytelników: przez pewien czas, tuż po wyginięciu dinozaurów, nie było jeszcze
internetu – wówczas prowadziło się

poszukiwania w „byblyotece”, „archiwum”, w ciszy, a czasami w kapciach).
Coś jest – Jakubów? Koło Głogowa, to
w sumie niedaleko. Acha, też mają pomysł. No to piszę.
Po 10 minutach (z zegarkiem w ręku)
jest odpowiedź. Szlak jest już od Goerlitz? Do Zgorzelca damy radę. Kilka
spotkań u Jakuba i nad Bobrem i decyzja – Fundacja Wioski Franciszkańskiej będzie pomagać Bractwu św.
Jakuba Apostoła w przygotowaniu
Dolnośląskiej Drogi św. Jakuba.
Czy Janice stanęły w tym momencie
na głowie? Nie. Gosia i Robert nadal
opiekują się gośćmi Domu; jeśli
muszą wyjechać, w odwodzie jest Halina oraz Stamatula i Henryk (tak, to
prezes), a Juda Tadeusz i Franciszek
cały czas przypominają, Kto tu rządzi

i czuwa, i pomaga.
Z początkiem roku 2005 dołączył więc
Jakub, który jednak ciągle w drodze i
tylko co jakiś czas pojawia się w samych Janicach. Ale jak już się pojawi,
to ślad pozostaje. Na przykład ten z
listopada 2007.
Ale nim do tego doszło, okazało się,
że Droga Dolnośląska będzie pierwszym oficjalnie o(d)tworzonym odcinkiem Drogi św. Jakuba w Polsce.
Bractwo z Jakubowa dzielnie drąży
grunt (nie dziwota – miedziowi górnicy), my raczej odkrywką (jak to na
Pogórzu Izerskim z węglem brunatnym albo bazaltem), bo tu stara „Via
Regia”, bo tu autostradę budować zaczynają, bo tu cis co najstarszy w Polsce. Koniec końców – 24 lipca 2005
roku Polska została włączona do sieci
Camino de Santiago. Szkoda tylko, że
zabrakło już wtedy Wielkiego Inicjatora, Jana Pawła...
Ale wróćmy do Fundacji, bo o niej dziś
tu mowa. Koledzy z Jakubowa też
będą mieli o czym napisać – bo „Pielgrzymków” jeszcze będzie, oj będzie.
Jeśli udało się z Drogą Dolnośląską,
to dlaczego miałoby się nie udać
dalej? Tym bardziej, że wokół coraz
więcej ludzi, którzy chcą pomagać. Bo
temat nowy, świeży, a i ciekawy przy
tym wielce. Zatem Waldek Bena i Tomasz Mietlicki piszą tekst, Jacek Małańczuk rysuje mapy, Ania Czekaj
składa to wszystko w zgrabną całość i
jest przewodnik po szlaku z Jakubowa
do Zgorzelca.
Zaczyna się rok 2006. Andrzej Kofluk
wie, co robić i Droga zyskuje patronat

ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Taki list do Janic chyba jeszcze
nigdy wcześniej nie przyszedł. Ale z
takim listem przyjść może jeszcze więcej. Quod erat demonstrandum.
Pojawiają się (przypadkiem?) Wielkopolanie, którzy są gotowi włączyć się
do współpracy. Zatem Droga Dolnośląska w najlepsze spodziewa się
córki – Wielkopolskiej Drogi św. Jakuba. Ks. Adrian Galbas (chop z Bytomia i pielgrzym zawołany), ks. Darek
Madejczyk (wówczas w Poznaniu
pierwszy sekretarz, a teraz naczelny
redaktor), ks. Konrad Zygmunt (autor
trasy szlaku z Gniezna do Głogowa),
Andrzej Bolewski (z chłopakami z poznańskiego „Sołka” przejechali rowerami trasę – na „Drodze” to się akurat
znają bardzo dobrze), Krzysztof i Dominik Fekeczowie (pierwsze znakowanie szlaku i pierwsza nagroda
„Fryderyka” na polskim Camino), Joanna „Klara” i Marek Battek (filolog +
przewodnik-ewangelik = pisany tekst
przewodnika, wrocławianie na gościnnych występach nad Wartą) – to pionierzy Drogi Wielkopolskiej. Do nich
dołączyli następni, którzy wspierali
Fundację, a teraz już stowarzyszenie
„Przyjaciół...”: Karolina Kuśnierek, Bogusław Rzyski i „Szlak Piastowski”,
Piotr Góralczyk, Andrzej Billert, Włodzimierz Buczyński, Monika i Paweł
Buczkowscy, Monika i Piotr Pasieczni,
Adam Banaszak, Ignacy Woźny, Ryszard Konieczny oraz z pp. Palma z
oddziałem Bractwa św. Jakuba w Żabnie. Fundacja – jak to fundacja – jak
może to funduje, prosi o jeszcze (jak
to franciszkanie – żebracy, mendykanci, do czego akurat niżej podpisany już z racji nazwiska widać
wrodzone ma uprawnienia) i stara się,
by to wszystko jakoś zagrało.
A że nie ma to jak duet, w tym samym
2006 roku Fundacja prowadzi odtwarzanie szlaku na dawnej „Via Regia”.
Tutaj też bez dobrych duchów i sprawnych ludzi by się nie obyło. Arek CenJacek
Dudziak,
Tomek
cora,
Małańczuk (tak, ten od map, od www i
już mąż Ani Czekaj – jednym słowem
„skarb średzki”), Marian Hawrysz
(tego pana już znamy – autor trasy i
oznakowania Drogi Dolnośląskiej),
Maciej Juniszewski, Tomek Karpiszyn
– to właśnie sprawcy poszczególnych
odcinków Drogi św. Jakuba „Via
Regia” na Dolnym Śląsku. Do tego
cały łańcuch Opiekunów Szlaku, których w tym miejscu trzeba wymienić:
Andrzej Staśkiewicz z Brzegu, Adam
Krasicki z Oleśnicy Małej, Elzbieta

ze
Rzewuska
KataŚwiętej
z
(i
rzyny
mężem), Paweł
Peter z Wrocławskim Klubem CaMarcus
mino,
Franken (Hola,
mein Bruder, der
ist
Franziskus
da!), Bjoern Bollmann z Wrocławia, Mieczysław
Balowski z Prochowic / Opola,
Mariola Welter,
Renata Nieglujewicz i Robert Piz
lecki
„Eko-Ramą” z Legnicy, Roman Gorzkowski z „Towarzystwem Miłośników
Ziemi Złotoryjskiej”, ks. Marek Kurzawa i Arek Słowiński z Lubania, Ryszard Klak ze Zgorzelca, Edward
Czerna z Bolesławca. Ale nic z ich wysiłków by nie było, gdyby nie ona, kobieta. Danuta Szafarewicz (też
przewodnik – czy nie za dużo tych
„czerwonych”?), czyli ucieleśnienie
tezy, iż gdzie Jakub nie może, tam...
pojawia się Danuta. W czasie obowiązywania zaostrzonych warunków bezsamolotach,
w
pieczeństwa
przewiozła z Santiago kij jako bagaż
podręczny, doprowadziła do wmurowania bodaj pierwszej od późnego bawe
tablicy
kamiennej
roku
wrocławskiej archikatedrze; jako jedyna osoba potrafi ogarnąć kalendarz
Andrzeja Kofluka. Więc Andrzej nie
zapomniał i 6 października 2006 dolnośląski odcinek szlaku na „Via Regia”
(Brzeg – Zgorzelec) oficjalnie otworzył
minister kultury i dziedzictwa narodowego, Kazimierz M. Ujazdowski. Oraz
św. Jakub – w relikwiach niesionych

ulicami Wrocławia przez ks. Stanisława z Jakubowa.
Rok 2007 był w Janicach nieco
spokojniejszy. Ledwie 4 tysiące
przewodników („Via Regia” oraz
szlak Gniezno – Zgorzelec, oba w
dwóch wersjach językowych), paręnaście tysięcy folderów, ponad
600 km oznakowań do odnowienia
strony
uruchomienie
i
www.camino.net.pl . I w perspektywie
okrągła rocznica początku – Aktu
Europejskiego. Ćwierć wieku po
wizycie Jana Pawła II w Santiago,
w Janicach pojawiło się ponad 30

osób
z Wielkopolski i Małopolski, Górnego i Dolnego Śląska, z Ziemi Lubuskiej i z Ukrainy), które
zaangażowane są w utrzymanie
Drogi nad Wisłą i Odrą. Pod sklepieniem janickiego refektarza krążyła gdzieś myśl o ogólnopolskim
stowarzyszeniu koordynującym
tworzenie Szlaku. Bo nasza ułańska fantazja wywodzi nas czasem
w pole, bo my szabelką robić nawykli, bo w nas chęci więcej niż
możności, bo my w sporze i zawiści silni osobliwie. Myśl zaczęła
żyć własnym życiem i być może to
ona latem 2009 powróciła na podwrocławskie dukty. Być może
dzięki niej czytasz „Pielgrzymka”,
a kij niesiony w barwach „Przyjaciół Dróg św. Jakuba w Polsce” już
kolejny tydzień z Pilzna trafi 6 maja w
ręce kolegów Esther Zeiher i dalej dotrze na Koniec Świata.
W listopadzie 2007 w Janicach powstało coś jeszcze – deklaracja, która
miała być w zamyśle swoistą odpowiedzią na ogłoszony 25 lat wcześniej w
Santiago „Akt Europejski”. Śladem
tego, że jesteśmy i jesteśmy gotowi.
Że jeśli ktoś miałby poważnie potraktować wezwanie Jana Pawła II z 9 listopada 1982 roku, to nade wszystko
ludzi z kraju, gdzie On wyrósł, który
przez kilka dekad kształtował i gdzie w
każdym miasteczku jest ulica lub plac
Jana Pawła II. To takie nasze „Yes, we
can”. I kiedy czytam, że „Deklaracja z
Janic” była czytana w czasie spotkań
inicjujących odtwarzanie szlaku w
Lublinie, Warszawie czy Sycowie, to

chyba warto było brnąć do Janic przez
zmarznięte liście koło Lubomierza
(tak, tam gdzie „Sami swoi”), a następnego dnia stać w korku przed Jelenia
Górą, bo zima także wtedy, w Dzień
Niepodległości, zaskoczyła drogowców.
Nie zaskoczyła jednak drogowców
spod znaku muszli i z wiosną można
było rozpocząć odtwarzanie kolejnych
dwóch odcinków szlaku: wzdłuż „Via
Regia” na Opolszczyźnie oraz tego,
który miał stać się bliskim, niczym koszula ciału – Drogi Jeleniogórskiej (Via
Cervimontana) istotnej tym bardziej,
że trwały właśnie obchody 900-lecia
Jeleniej Góry. Nad Odrą w roku 2008
w niezwykły sposób pomocni okazali
się panowie o imieniu Krzysztof – też
patron 25 lipca, a więc w jednym stali
domku – Początek z Opola, Reinert z
Gogolina, Pahurka z Popielowa i Tomczak ze Skorogoszczy. Dodatkową
pewność powodzenia prac nad odtworzeniem szlaku dają do dziś Helmut
Starosta z Dobrzenia i Zbigniew Kawa
z Kamienia Śl. W połowie września
Camino sięgnęło Góry św. Anny, która
pierwotnie – o czym zapewnia o. Błażej Kurowski, przełożony franciszkańskiej wspólnoty w tym górnośląskim
sanktuarium, a z wykształcenia historyk – nosiła nazwę Góry św. Jakuba.
W tym samym czasie muszle ujrzała
inna Góra – Jelenia Góra. Ponieważ
Janice znajdują się w odległości zaledwie 18 km, a nowy stary szlak o łacińskiej nazwie Via Cervimontana
przebiega przez pobliski Lubomierz, siłą rzeczy przy tym odcinku
Camino
pracowali
głównie
mieszkańcy
miasta nad Bobrem.
Marta Białokryty (dziś
„minister spraw zagranicznych” naszego stow a r z y s z e n i a ,
koordynator
polskiej
części „Europa Compostela”, recenzent w
„Pielgrzymku” i główny
redaktor tekstu „Deklaracji” z Janic), Ewa Matusiak, Michał Karpiel i
Marcin Bednarek – tej
wiosny znów kilka
weekendów spędzimy
na naklejaniu i malowaniu muszli prowadzących
do
Lubania.
Liczyć będzie można
też na Mieczysława
Karkulowskiego i pp.

Zbrojów, a w sąsiedniej kotlinie czeka
już Irek z Czarnego Boru, bez którego
nie ruszy przedłużenie szlaku od Krzeszowa.
Czyżby gdzieś umknął nam rok 2009?
Bynajmniej.
O roku ów, który stałeś pod znakiem
Jakuba! Pojawił się z Ewą na spotkaniu opiekunów szlaku we Wrocławiu
na początku marca. Potem wytrwale
brał udział w „Weekendach na Via
Regia” (zapoczątkowały one coraz
częstsze w naszym kalendarium
otwarte przejścia). Znacie go dobrze.
Wydawał się spokojny, ale potem
gruchnął wulkan. Góra cała, co ja
mówię „góra” - Pigóra! Wprawdzie
Kuba od początku działał pod szyldem
portalu mypielgrzymi.com, to swój
szlak, przechodzący obok drzwi ich
leśniczówki, wytyczył, wymalował i
zorganizował w ramach współpracy z
Fundacją Wioski Franciszkańskiej.
Wiedząc, jak przydatny w takich działaniach jest konkretny podmiot (choć i
tak najważniejsi są konkretni ludzie –
dlatego tyle nazwisk wypisano powyżej), Kuba sprawnie przyczynił się do
powstania stowarzyszenia „Przyjaciele
Dróg św. Jakuba w Polsce”.
Czy to oznacza kres działań Fundacji
Wioski Franciszkańskiej? Skądże
znowu. Wprawdzie niektóre jej dotychczasowe działania przejmują „Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce”, ale
nadal ma ona pod opieką prawie 600
km szlaku na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie; Drogę Wielkopolską coraz

sprawniej biorą pod swoje skrzydła
sami Wielkopolanie. Wnikliwy obserwator dostrzeże, iż do Fundacji należy
portal camino.net.pl , który używany
jest teraz już przez stowarzyszenie.
Bo po to został założony: by stanowić
swoistą „furtkę”do wszystkich odcinków Drogi w Polsce.
Ponieważ Fundacja w ten i inne możliwe sposoby chce wesprzeć będące
„na dorobku” stowarzyszenie, ma też
nadzieję, że ją również wesprą „Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce”. I
tutaj znów wracam do franciszkańskiego – nomen omen - mendykanctwa.
Fundacja Wioski Franciszkańskiej posiada status organizacji pożytku publicznego i może ubiegać się o
przekazanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Jeśli więc
jeszcze nie rozliczyłeś się z fiskusem
za rok 2009, a przekonuje Cię opisana
powyżej historia i ludzie oraz zamierzasz konkretnie pomóc (bez straty dla
siebie – ten 1% Twoich podatków w
przeciwnym razie trafi do budżetu
Państwa) Drodze św. Jakuba w Polsce, prosimy o dokonanie odpisu
zgodnie
z
opisem
na
www.camino.net.pl, w zakładce 1% „nowy podatek drogowy”. Z góry dziękujemy!
Emil Mendyk
Fundacja Wioski Franciszkańskiej /
„Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce”

Europa Compostela 2010
Sztafeta Drogą św. Jakuba
Via Regia
20 lutego 2010 rozpoczęły się w
Polsce przejścia w ramach akcji Europa Compostela 2010. Obok Stowarzyszenia „Przyjaciele Dróg św.
Jakuba w Polsce”, organizatorami
przejść były środowiska turystyczne, w tym Oddziały Polskiego
Towarzystwa
Tatrza-ńskiego.
Szczególne podziękowania za organizację i koordynowanie wielu z poniższych
etapów
składamy
Staszkowi Tomaszkowi z Tarnowa.
Relacje z etapów I - XIV – zostały zamieszczone w numerach 3 i 4 /2010
Informatora Polskiego Towarzystwa
Tatrzańskiego „Co słychać?” Składamy podziękowania za umożliwienie publikacji.

ETAP I 20.02.2010
(Marcin Ścisłowicz)
Stało się, sztafeta ruszyła, dziewięciu
śmiałków z PTT Tarnów rozpoczęło I
etap. Zaczęliśmy w Pilźnie pod kościołem św. Jana Chrzciciela. Błogosławieństwo na drogę, kostur św. Jakuba
w dłoń, pierwsze pieczątki w paszportach pielgrzyma i ruszamy starą
drogą węgierską w stronę Słotowej.

Pogoda nas nie rozpieszczała, deszcz
od początku trasy, później w polach
przed Słotową 3 km w śniegu po kolana, błocie po kostki i wodzie niczym
małe jeziorka. Jednak dla nas, pątników, to nie straszne. Tak idąc dotarliśmy do Słotowej, gdzie pod ciekawą
kapliczką Matki Bożej Czystych Wód zrobiliśmy odpoczynek.
Dzięki
uprze-jmości pana Jana i
jego
żony
mo-gliśmy
skosztować ciepłej herbatki
i ogrzać się przy żeliwnym
piecyku. Po pogawędkach
i modlitwie w kapliczce
przyszedł czas na dalszą
drogę. Już asfaltem szybko
przemieściliśmy się pod kościół św. Marcina w Zwier-

niku. Tu kolejne pieczątki, zwiedzanie
kościółka, modlitwa i w drogę do Zalasowej. Przeszliśmy kilkanaście kilometrów, mijając po drodze ciekawe
kapliczki i rozmawiając na przeróżne
tematy. W końcu naszym oczom ukazał się znak Zalasowa. Tu pod kościołem w centrum czekał już na nas
ksiądz proboszcz. Po dojściu wszystkich osób udaliśmy się do kościoła
na modlitwę i zwiedzanie świątyni. Po
chwili zostaliśmy zaproszeni na pleba-

nię, gdzie czekała na nas królewska
uczta. Dodatkowo do naszej grupy dołączyła pani Krystyna, która już od Zalasowej szła cały czas z nami. Po
uczcie w Zalasowej z trudem poszliśmy w stronę Tuchowa. Pogoda
nadal płatała figle, a po wejściu do

„Lasu Tuchowskiego” zaczął obficie
padać śnieg. Tak już było do samego
Tuchowa. Po dojściu pod klasztor Redemptorystów zrobiliśmy krótki odpoczynek na modlitwę. Przez centrum
miasteczka przeszliśmy pod kościół
św. Jakuba, gdzie wraz z księdzem
proboszczem zwiedziliśmy całą świątynie i udaliśmy się na poczęstunek.
Ponad godzina rozmów i niestety
przyszedł czas powrotu. Zostawiliśmy
kostur, księgi pamiątkowe i udaliśmy
się na dworzec autobusowy, skąd
busem wróciliśmy się do Tarnowa. Tak
zakończył się pierwszy etap sztafety.
ETAP II 21.02.2010
(Marcin Ścisłowicz)
Po pochmurnym wczorajszym dniu
nastał piękny poranek. Pogoda była
wspaniała. Wraz z PTTK Tuchów ru-

szyliśmy na kolejny etap sztafety. Najpierw msza o 8.30 w parafii św. Jakuba w Tuchowie, błogosławie-ństwo,
pieczątki i w drogę. Przechodząc
przez Tuchów dotarliśmy do Karwodrzy, gdzie koło dawnego dworu weszliśmy w pola zasypane świeżym
śniegiem. Szlak przecierało 8 osób na
zmianę. Po wejściu w las doszliśmy do
kapliczki św. Jana Nepomucena i tam
zrobiliśmy odpoczynek na małą herbatkę. Po krótkiej rozmowie ruszyliśmy w tzw. „czerwone doły”, gdzie
śniegu było miejscami ponad kolana.
Prawdziwa radość brnięcia w takim
świeżym puchu. Słońce świeciło bardzo mocno, a błękitne niebo robiło piorunujące wrażenie. Po wyjściu z lasu
na szlaku czekał na nas catering przygotowany przez pana Staszka i jego
syna. W Łękawce na polanie pod
lasem rozpalili prawdziwe ognisko i
poczęstowali nas ciepłą herbatą z
pysznymi sokami. Długo tak staliśmy
ogrzewani promieniami słońca. Głównym tematem naszych rozmów były
emocje z przejścia pierwszego etapu i
ogólne pogawędki o dalszej drodze.
To, co dobre szybko się kończy i musieliśmy ruszać dalej. Przeszliśmy w
poprzek Łękawki i doszliśmy do pól,
które prowadziły na Zawadę. Pola te

okazały się prawdziwą droga pątniczą.
Gęsty, zapadający się śnieg i woda
tkwiąca pod jego pokrywę sprawiły
nam dużo trudu. Mogliśmy za to poszczycić się przetarciem szlaku. Gdy
wreszcie udało nam się pokonać ten
odcinek, drogą asfaltową doszliśmy do
kościółka św. Marcina w Zawadzie.
Udaliśmy się na plebanię, gdzie przywitał nas ksiądz proboszcz. Mieliśmy
chwilkę na pieczątki, rozmowę z księdzem oraz herbatkę, która towarzyszyła nam od początku etapu.
Udaliśmy się również do gotyckiego
kościółka z drugiej połowy XV wieku.
Niestety etap dobiegał końca. Z Zawady udaliśmy się lasem w stronę Alei
Tarnowskich, skąd już asfaltem doszliśmy pod kolejny drewniany kościółek św. Trójcy, nieopodal starego
cmentarza w Tarnowie. Idąc dalej
przeszliśmy koło Sanktuarium Matki
Bożej Szkaplerznej, przez Wielkie
Schody i dotarliśmy do rynku, na którym zakończyliśmy kolejny etap sztafety Drogą św. Jakuba.
ETAP III 26.02.2010
(Marcin Ścisłowicz)
Pora ruszać dalej. Tym razem kostur
przejmują harcerze z tarnowskiego
Hufca im. gen. Józefa Bema. Spotkanie na rynku i przemarsz pod kościół
Misjonarzy. Ruszamy dalej w stronę
klasztoru ss. Sercanek. W licznej, 18osobowej grupie pokonaliśmy ulicę
Krakowską i przez park doszliśmy do
Zbylitowskiej Góry, gdzie pod zabytkowym kościołem zrobiliśmy pierwszy
odpoczynek. Naprzeciw nam wyszedł
były ksiądz proboszcz, który oprowa-

dził nas po terenie kościoła i z niezwykłym przewodnickim instynktem opowiedział o jego historii i zabytkach.
Można by tak słuchać księdza przez
godziny, jednak długa droga przed
nami i czas ruszać. Po kilkuset krokach weszliśmy do lasu Buczyna,
dawnego miejsca straceń ludności żydowskiej. Zaczęły się pierwsze śniegi,
potęgując piękno otaczającej nas
przyrody. Po wyjściu z lasów dolinką
Dunajca przeszliśmy pod most w Zgłobicach, gdzie z herbatą tradycyjnie
czekał pan Staszek. Tak jak poprzednio, ognisko, pieczone jabłka i ciepła
herbatka z sokiem czereśniowym zachęciły nas do dalszej drogi. Pokonaliśmy most na Dunajcu i przez wieś,
droga asfaltową, poszliśmy do Wojnicza. Dotarliśmy do kościółka św. Leonarda i później przez rynek do
kościoła św. Wawrzyńca, gdzie podbiliśmy pieczątki i posililiśmy się prowiantem. Cóż, została nam teraz
piękna droga do Sufczyna. Pogoda
zaczęła się zmieniać, słońce zaszło i
pokazały się ciemne chmury. Był to
zwiastun zmiany jaka nas czekała. 5
km przed Sufczynem rozpętała się
ulewa. Na szczęście szybko doszliśmy
pod plebanię w Sufczynie, gdzie czekał na nas poczęstunek, który przygotował ksiądz proboszcz i jego wikary.
Mieliśmy też kolejną atrakcję krajoznawczą, mianowicie zwiedzanie kościoła w Sufczynie. Tam zachwycił nas
potężny krucyfiks, który naprawdę
warto zobaczyć. Pożegnaliśmy się z
księdzem i dobrnęliśmy do Dębna. Był
to bardzo szybki odcinek. W Dębnie
przybiliśmy ostatnie tego dnia pieczątki, dostaliśmy od księdza proboszcza wielkanocne baranki i udaliśmy

zwielokrotniają się. Podczas, gdy my
walczyliśmy z grawitacją, organizatorzy sztafety troszczyli się o kolejne
punkty tego niepowtarzalnego dnia. W
Okocimiu przestał padać deszcz i
wreszcie uśmiechnęło się do nas
słońce. W kościele p.w. Trójcy Przenajświętszej wysłuchaliśmy z zainteresowaniem historii rodziny Goetzów,
bardzo zasłużonej dla lokalnej społeczności. Ostatni odcinek trasy, Okocim
–
Brzesko,
pokonaliśmy
błyskawicznie. Cała dziewiątka znalazła się przed kościołem p.w. św. Jakuba w Brzesku około godziny 15-tej,
gdzie przywitał nas ksiądz Józef Dra-

się do autobusu, którym wróciliśmy do
Tarnowa.
ETAP IV 27.02.2010
(Beata Wideł)
Sobota, 27 lutego 2010 r. była bardzo
ważnym dniem dla członków Szkolnego Koła Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego Nr 1 im. Jana Pawła II,
mieszczącego się przy Gimnazjum Nr
4 im. Jerzego Brauna w Tarnowie. W
tym dniu bowiem poprowadziliśmy
czwarty etap pieszej sztafety Via
Regia na odcinku z Dębna do
Brzeska. Na ustalone miejsce zbiórki,
którym był plac przed zabytkowym kościołem p.w. św. Małgorzaty w Dębnie
przybyło 9 osób. Ksiądz proboszcz z
tutejszej świątyni powitał nas bardzo
serdecznie, wręczył pielgrzymi kostur
i udzielił uroczystego błogosławieństwa na drogę. Wyposażeni w pamiątkową plakietkę i Paszport Pielgrzyma,
staliśmy na początku szesnastokilometrowej trasy, pilnie obserwując zasnute chmurami niebo. Zapowiadał się
chłodny i deszczowy dzień, co do
czego zgodne były wszystkie sprawdzone przez nas serwisy pogodowe...
O 8:30 wyruszyliśmy na pielgrzymi
szlak, kierując się znakiem żółtej
muszli na niebieskim tle, który miał
nam towarzyszyć do samego Brzeska.
Zanim pożegnaliśmy Dębno, zatrzymaliśmy się jeszcze na chwilę przed
odrestaurowanym zamkiem z XV
wieku i wykonaliśmy kilka zdjęć. Zaczęło kropić, ale to nam zbytnio nie
przeszkadzało. Po upływie godziny
dotarliśmy do Porąbki Uszewskiej, na-

zywanej polskim Lourd e s .
Odwiedziliśmy grotę
Matki Bożej,
gdzie zapoznaliśmy się
z
historią
sanktuarium,
a następnie
zwiedziliśmy
kościół p.w.
św. Andrzeja.
Zaczęło
mocniej
padać, gdy
udaliśmy się
w kierunku
kolejnego
punktu
na
naszym pielgrzymim
szlaku. Było
nim wzgórze
Bocheniec
(394
m
n.p.m.), na
którym znajduje się zabytkowy kościółek p.w. św. Anny z XVI wieku. Jedna
z rodzin przyjęła nas bardzo serdecznie w swoim domu i uraczyła wspaniałym żurkiem z wiejską kiełbasą. Po
upragnionym odpoczynku wyruszyliśmy w dalszą drogę. Najtrudniejszy
odcinek trasy wciąż był przed nami i
nie przypuszczaliśmy, że pokonanie
go sprawi nam najwięcej frajdy. Chodzenie po błotnistym terenie zawsze
dostarcza sporo wrażeń, a kiedy dodamy do tego padający deszcz i zejście ze stromego zbocza, emocje

bik. U celu naszej podróży, w miejscu,
gdzie czczony jest święty Jakub, patron podróżnych, przyjęto nas bardzo
gościnnie i serdecznie.
Posililiśmy się, do Paszportu Pielgrzyma wbiliśmy ostatnią pieczątkę,
przekazaliśmy pielgrzymi kostur i
busem udaliśmy się w drogę powrotną
do Tarnowa. Te kilka godzin spędzonych na Drodze św. Jakuba nie tylko
poszerzyło naszą wiedzę krajoznawczą, ale także pozytywnie wpłynęło na
naszą sferę emocjonalną i duchową.

Przyjmując, że wszystko, co nas podczas tej niecodziennej wędrówki spotkało, było darem, możemy dojść do
wniosku, że nawet niesprzyjająca
aura, która przez cały niemal czas
nam towarzyszyła, miała także swoje
dobre strony. W deszczu i chłodzie
bardziej docenia się każdy przejaw
dobroci, ciepła i życzliwości. Wędrując
przy niesprzyjającej pogodzie człowiek wycisza się, ma czas na przemyślenia i uznaje swoją małość wobec sił
natury.

Wieliczki. Początek etapu zaplanowany był przy gotyckim kościele pod
„egzotycznym” na tym terenie wezwaniem Dziesięciu Tysięcy Męczenników,
gdzie
o
godz.
8:30
uczestniczyliśmy we Mszy Świętej. Po
mszy zwiedziliśmy ten piękny, ufundowany przez króla Kazimierza Wielkiego kościół oraz przybiliśmy
pieczątki w naszych „paszportach pielgrzyma”, po czym ruszyliśmy na trasę.
Pogoda nieoczekiwanie zmieniła się

ETAP V 28.02.2010
Drogą
św. Jakuba
28.02.2010
wędrowała
młodzież wraz z opiekunami Katolickiego Gimnazjum i Katolickiego LO w
Brzesku.
W niedzielę, 28 lutego,
sztafeta wyruszyła spod
kościoła św. Jakuba w
Brzesku nowo wyznaczonym odcinkiem szlaku Via
Regia w kierunku Bochni.
Ciekawy i bardzo urozmaicony szlak prowadził przez
Jasień, Brzeźnicę do
Bochni. Pomimo, iż warunki terenowe nie należały
do najłatwiejszych to przepiękna, słoneczna pogoda
i urozmaicony krajobraz rekompensowały drobne niewygody na trasie. Bardzo
życzliwe przyjęcie na plebanii w Brzeźnicy tak pokrzepiło siły wędrujących,
że już około godziny 16-tej
znaleźli się na bocheńskim
rynku.
ETAP VI 06.03.2010
Trasę VI etapu z Bochni
przez Łapczycę, Chełm i
Szarów do Niepołomic pokonali w sobotę 6 marca 2010 br. harcerze z bocheńskiego Hufca ZHP.
ETAP VII 07.03.2010
(Jerzy Zieliński)
W niedzielny, pochmurny i wilgotny
poranek 7 marca 2010 dwoma samochodami wybraliśmy się z Tarnowa na
kolejny, siódmy już etap Sztafety Św.
Jakuba. Czekał nas tego dnia 22-kilometrowy odcinek z Niepołomic do

czas już powoli nas gonił. Przed nami
był kolejny, najbardziej monotonny,
płaski odcinek, wzdłuż nowej autostrady do Bodzanowa i dalej do kościoła Św. Marcina w Biskupicach. W
międzyczasie sprawdziło się tradycyjne przysłowie „w marcu, jak w garncu”, gdyż nieoczekiwanie po kilku
kwadransach słońca z nieba zaczął
sypać gęsty śnieg. Dla nas nie było to
jednak żadną przeszkodą i w dobrych
nastrojach dotarliśmy do kościoła w
Biskupicach. Tutaj – jak to
na szlaku jakubowym bywa
– spotkała nas kolejna miła
niespodzianka... zamiast
zapowiedzianej przy kościele symbolicznej herbaty, czekał na nas bardzo
smaczny obiad... i znowu
nasze kanapki musiały wrócić do domu... Oj nie
chciało się nam ruszać z
„ciepełka” w dalszą drogę,
ale nie było innego wyjścia.
Z Biskupic udaliśmy się na
ostatni odcinek naszej
trasy. Podziwiając z dołu
wyniosłą Chorągwice, udaliśmy się do Wieliczki. Po
drodze czekał nas jeszcze
jeden miły akcent tego
dnia... na jednej małej polance, pełnej świeżego
śniegu uroczyście wręczyliśmy legitymacje „Dobrego
Towarzystwa”
nowym
członkom naszego tarnowskiego oddziału PTT: Dominice i Staszkowi. W jeszcze
lepszych
nastrojach,
szybko, dotarliśmy do
klasztoru oo. Franciszkanów w Wieliczce, gdzie zakończyliśmy przedostatni
już etap sztafety przed Krakowem.
ETAP XIII i IX odbywały się
13.03.2010

na słoneczną, dzięki czemu w dobrych
humorach, po świeżym, kilkucentymetrowym śniegu szybko dotarliśmy
do klasztoru ss. Benedyktynek w Staniątkach. W przyklasztornym sklepiku
przybijając kolejne pieczątki z lekkim
„ciśnieniem w dołku” przeglądaliśmy
zawartość sklepikowych półek, na których stały przeróżne konfitury zakonne
typu „Dżem Kontemplacyjny”, „Słodycz Szafarki”, albo np. „Chipsy Pustelnika”... Chętnie skosztowalibyśmy
tych słodkości, ale komu by się chciało
takie zakupy dźwigać do Wieliczki, a

ETAP VIII
(Stanisław Tomaszek)
Wieliczka, sobotni ranek, sztafeta jak
nigdy dotąd mocno osłabiona, tylko
dwoje uczestników. To VIII odcinek –
z konieczności rowerowy. Trzeba zdążyć do Krakowa na 11:30 na spotkanie
u Dominikanów z kolejną grupą z Oddziału PTT w Bielsku-Białej, która
jeszcze tego samego dnia zamierza
donieść kij pielgrzymi do Ojcowa-Gro-

nikogo nie rozpieszczała. W końcu, w
Krakowie, pod kościołem oo. Dominikanów stanęliśmy w trójkę. Okazało
się jednak, że wędrować będziemy w
czwórkę, bowiem do naszej wędrówki
przyłączył się Antoine Carillo – pielgrzym z Francji, od lat przemierzający
drogi św. Jakuba w całej Europie. Ponieważ wędrujemy sztafetą, kij pielgrzymi, który docelowo ma dojść do
Santiago de Compostela odebraliśmy
z rąk tarnowian, którzy do Krakowa
dotarli na rowerach z Wieliczki. Droga
św. Jakuba na odcinku Kraków – Góra
św. Anny nie jest jeszcze wyznakowana, kierowaliśmy się więc za pomocą prowizorycznych mapek. Nie
obyło się bez pomyłki i wyjście poza
terytorium Krakowa nieco nam się
opóźniło, głównie za sprawą okrążenia

dziska. Przeczuwając trudności z
braku pogody, przyśpieszamy o pół godziny (na 9:15)
wyjazd spod klasztoru Franciszkanów
w Wieliczce. Głównym utrudnieniem
przejazdu jest zachodni wiatr w oczy,
połączony z podmuchani na odkrytych
odcinkach. Jakby
tego było mało, na
nieuczęszczanych
drogach Krzyszkowicka – Koszutki
cienka warstwa mokrego śniegu nie
daje żadnych szans
jazdy. Nawet w prawie płaskim terenie
rowery „boksują” i
trzeba je pchać. Natomiast podczas
zjazdu ulicami Tuchowską i Miarową
rowery „wożą” i hamulce słabo trzymają. Tym sposobem pod kościołem
w Kosocicach na obrzeżach Krakowa
meldujemy się dopiero o 10:00. Krótki
pobyt na plebanii i ruszamy w dalszą
drogę. Kolejny fragment, aż na Wawel,
z braku zgody władz miasta nie jest
jeszcze oznakowany. Znając dokładnie teren poruszamy się trasą przyszłej Drogi Jakubowej, analizując
miejsca i sposoby oznakowania dróg i
skrzyżowań. Przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia krótki postój. Za
Rynkiem Podgórskim Wisłę pokonu-

jemy mostem Piłsudskiego (kładka aktualnie w budowie), a do Dominikanów
lekko zmoknięci i zmarznięci docieramy „na styk”. Tu powitanie, przekazanie kija sztafety i modlitwa przy
relikwiach św. Jacka.
ETAP IX
(Szymon Baron)
Zainteresowanych przejściem odcinka
szlaku św. Jakuba – Via Regia było kilkanaście osób, jednakże im bliżej było
do terminu wyjścia, tym więcej osób
rezygnowało z tego pomysłu. Główną
przyczyną była fatalna pogoda, która

jednostki wojskowej... Po dotarciu do
Parku Wyspiańskiego weszliśmy na
Szlak Orlich Gniazd, którego fragmentem poprowadzona zostanie trasa Via
Regia. Pomimo niekorzystnej pogody
i męczących opadów śniegu, przemieszczaliśmy się dość szybko. Minęliśmy
Czerwony
Mostek,
podkrakowskie forty i przez Giebułtów
dotarliśmy w okolicę Prądnika Korzkiewskiego. Stąd według drogowskazu mieliśmy do Ojcowa jeszcze 6
km. Po przejściu mniej więcej dwóch
kilometrów spojrzeliśmy na drogowskaz i ku naszemu zdziwieniu okazało się, że znowu jesteśmy 6 km od

celu... Dziwne... Niezrażeni tymi dziwnymi oznaczeniami weszliśmy na
teren Ojcowskiego Parku Narodowego
i już po zmroku doszliśmy do Ojcowa.
Stąd do parafii Ojców-Grodzisko,
gdzie mieliśmy nocować jest jeszcze
nieco ponad 3 km. Po drodze minęliśmy pięknie oświetlony kościół na
wodzie, po czym dotarliśmy do naszego dzisiejszego celu – Diecezjalnego
Ośrodka
Opiekuńczo-Wychowawczego im. Bł.
Salomei, położonego w przepięknym
miejscu, na wzgórzu ponad szosą
Skała – Olkusz. W Ośrodku gościnnie
przyjął nas ks. Stanisław Lengner, zaprosił na kolację, po czym wszyscy
udaliśmy się na zasłużony nocleg.
ETAP X 14.03.2010
(Szymon Baron)
W niedzielę po śniadaniu ruszyliśmy w
dalszą drogę. Jedna osoba zrezygnowała z dalszej wędrówki, jedna doszła,
więc dalej w czwórkę maszerowaliśmy
czerwonym szlakiem. Poza uparcie
nieznośną pogodą, w kość dały nam
powalone pnie, których chyba nikt nie
zamierzał uprzątnąć zimą. Tym niemniej, zdeterminowani, w dość szybkim tempie dotarliśmy na zamek w
Pieskowej Skale. Kilka pamiątkowych
fotografii i możemy ruszać dalej. Kolejnym punktem naszej wycieczki była
Sułoszowa, w której trafiliśmy na mszę
św., a następnie na herbatkę na miejscowej plebanii. Stąd miał rozpocząć
się najgorszy odcinek dzisiejszego
etapu. Na przełaj, przez pola, to zapadając się po łydki, to osłaniając twarz
od wiatru i śniegu, to obserwując zające i sarny dotarliśmy do Przegini,
miejscowości położonej przy drodze
Kraków – Olkusz. Pod miejscowym
sanktuarium spałaszowaliśmy drugie
śniadanie, po czym, zbaczając ze
szlaku, który biec będzie polami, udaliśmy się asfaltem przez Zaderman i
Zimnodół do Osieka, skąd było już
tylko kilka kilometrów do Olkusza. Do
Bazyliki św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu dotarliśmy już po zmroku, około
18-tej. W tym miejscu zakończyliśmy
naszą dwudniową wycieczkę szlakiem
św. Jakuba Via Regia.
ETAP XI 20.03.2010
(Paweł Kosmala)
Pogoda zapowiada wspaniały dzień.
Zbieramy się na rynku w Olkuszu, w

sumie 13 osób, człon grupy stanowią
członkowie sosnowieckiego Oddziału
PTT. Ruszamy spod Bazyliki Kolegiackiej św. Andrzeja z lekkim, ponad godzinnym,
opóźnieniem.
Mijamy
fragment miejskich murów obronnych,
ostatnie zabudowania Olkusza i żółtym szlakiem „pustynnym” wędrujemy
w kierunku Bukowna. Okazuje się, że
pomimo wiosennego ciepła jeszcze w
wielu miejscach na szlaku zalega lód
skutecznie utrudniający „połykanie” kilometrów. Dochodzimy do Bukowna,
wzdłuż Baby docieramy do Sztoły i jej
lewym brzegiem omijamy miasto.
Wędrujący są zadziwieni wspaniałym
widokiem Sztoły meandrującej w głębokiej dolinie. Przechodzimy na jej
prawy brzeg i docieramy do byłej kopalni piasku. W przysiółku Przymiarki
nasza droga krzyżuje się koleją szerokotorową. Niestety, popołudnie przynosi nam lekkie ochłodzenie i opad
deszczu, chyba ktoś nam pozazdrościł
pogody. Przechodzimy przez kładkę
na Białej Przemszy i jesteśmy w Sławkowie. Etap kończymy w Kościele
Podwyższenia Krzyża Świętego. Jeszcze odwiedziny w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Sławkowa, późny
obiad w Austerii i dzień zakończony.
Etap XII 21-03-2010
(Paweł Kosmala)
W nieco zmienionym, 9-osobowym
składzie ruszamy, tym razem bez poślizgu, o 9-tej. Na sławkowskim rynku
zatrzymujemy się w kaplicy św. Jakuba. Wędrując niebieskim szlakiem,
docieramy do schroniska PTSM na
Niwie i dalej do osady Bórki. Dalsza
nasza droga wiedzie żółtym szlakiem
doliną Białej Przemszy, mijamy przysiółek Piernikarka i dochodzimy do zabytkowego mostu kolejowego w
Maczkach (dzielnica Sosnowca).
Chwila odpoczynku przy Kościele Parafialnym p.w. Świętych Apostołów
Piotra i Pawła. Mijamy zabytkowy, ale
zdewastowany dworzec kolei warszawsko-wiedeńskiej, zrujnowaną komorę celną i kierujemy się przez las do
ośrodka rekreacyjno wypoczynkowego Balaton. Kolejnym celem dzisiejszego etapu jest kościół p.w.
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
w Kazimierzu Górniczym. Mijamy
ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy
Leśna i przechodząc pod trasą S1 dochodzimy do Dąbrowy Górniczej.
Jeszcze 2 km i wędrówkę kończymy
przy zabytkowym kościele św. Anto-

niego z Padwy na Wzgórzu Gołonoskim.
Etap XIII-XIV 27-03-2010
(Paweł Kosmala)
W tygodniu „przed” okazuje się, że te
„prawie” wolne terminy są zajęte, a że
czasu nie da się wyciągnąć łączymy
dwa etapy w jeden i decydujemy się
na pokonanie trasy na rowerach. Na
moje zaproszenie odpowiadają Adam
i Grzegorz. Ruszamy o godz. 8 z Sosnowca, żeby o 9 wystartować do zaplanowanego podwójnego etapu z
Górki Gołonowskiej. Stromy zjazd serpentynami, trochę miasta i jesteśmy
nad zalewem Pogoria III. Wąską
ścieżką dojeżdżamy do Parku Zielona
skąd nad brzegiem Czarnej Przemszy
docieramy do Będzina. Stromy podjazd na Górę Zamkową, krótki odpoczynek przy Kościele Św. Trójcy i
zjazd do jedynego w swoim rodzaju
ronda w kształcie nerki. Mijamy Pałac
Mieroszewskich, Osiedle Zamkowe,
Las Grodzki i długim podjazdem wspinamy się na Górę Św. Doroty. Krótka
przerwa serwisowa na dopompowanie
kół i szybki zjazd do Grodźca. Dalej
trochę szlakiem niebieskim, a trochę
po zaoranym polu mijamy Górę Parciną i dojeżdżamy do Strzyżowic i
dalej do Rogoźnika. Żółtym szlakiem
mijamy Siemonię, przecinamy teren
budowy autostrady A1. Wspinaczka
rowerowa i zjazd z Góry Dziewiczej
kończy nasz etap przy Kościele św.
Jakuba Apostoła w Sączowie. Na licznikach 48 km, to jeszcze tylko 20 i jesteśmy w domu.
Etap XV 05-04-2010
(Andrzej Ziółko)
Skuszony ciekawymi relacjami z
przejść Szlakiem św. Jakuba w Małopolsce, postanowiłem przyłączyć się
do kolejnych etapów sztafety na terenie Górnego Śląska. 5 kwietnia (2-gi
Dzień Świąt) planowane jest przejście
odcinka Sączów -Piekary Śl. Z uwagi
na mało zachęcającą prognozę pogodową, z decyzją uczestniczenia w
przejściu zwlekałem do ostatniej
chwili. Nie informowałem Organizatorów, uważając, że moja obecność nie
jest spodziewana ani konieczna. Zapewne podobnie myśleli inni potencjalni uczestnicy. Tymczasem w
Bielsku w poniedziałek (lany) o godz.
5-tej pogoda całkiem znośna. Pakuję

więc stroje przeciwdeszczowe i jadę.
Przy prawie pustych drogach 100 km
pokonuję bardzo szybko. i ok. 8:20
wjeżdżam do Sączowa. Wieżę kościoła położonego na wzniesieniu
widać z daleka. Przychodzi do głowy
myśl, że kiedyś troszczono się o kupców i pielgrzymów. Cel swojej wędrówki widzieli z daleka. Przed mszą o
godz. 9:00 rozglądam się za ewentualnymi Uczestnikami przejścia. Rozmawiam też z Ks. Markiem Sendalem,
który nie jest zbytnio „wprowadzony w
temat". Wie tylko, że po Kij Pielgrzyma
i dokumentację powinien się ktoś zgłosić. Uczestniczę we Mszy Św. i spokojnie czekam na towarzystwo w
drodze do Piekar Śl. Ponieważ nikt się
nie pojawia, ściągam przez Internet telefony do Emila i Pawła. Też są zaskoczeni sytuacją, ale uzgadniamy, że
Sztafeta powinna przebiegać zgodnie
z
planem
podanym
na
www.camino.net.pl i mimo nadciągającego deszczu należy podążać do
wyznaczonego celu. Herbatka i krótka
rozmowa z Ks. Markiem, który za kilka
minut ma kolejną mszę i w drogę.
Razem ze mną „startuje" deszcz, który
przez całą drogę towarzyszy mi jako
opady umiarkowane, ciągłe. Spieszący na kolejną mszę wskazują mi
najbliższą drogę do Piekar Śl. przez
las. Znają ją bardzo dobrze, bo kilka
razy w roku pielgrzymują do Bazyliki
NMP w Piekarach Śl. Właściwie to nie
mam innego wyjścia, bo na wschód od
Sączowa i Piekar trwają intensywne
prace przy budowie autostrady A1.
Przejazd i przejście możliwe są tylko
głównymi drogami asfaltowymi. Podążam przez miejscowość: Podossy,
Ossy, Wymysłów i dzielnicę Piekar o
nazwie Józefka. Do Wymysłowa
droga leśna prowadzi wzdłuż Jeziora
Świerklaniec. Zapewne przy słonecznej pogodzie przejście byłoby przyjemne dla Pielgrzymów, ale po
wiosennych roztopach i opadach po
obu stronach drogi rozlewiska wody.
Do brzegu jeziora trudno dojść. Po
drodze mijam bunkry z polskich linii
obronnych przed wrześniem 1939
roku. Przed samymi Piekarami przechodzę przez granicę rosyjsko-niemiecką (pruską) z czasów zaborów na
rzece Brynicy. Jest również historyczna granica między Śląskiem i Zagłębiem, która pozostawiła trwały ślad
w mentalności mieszkańców tych
ziem. Przechodzę obok kościoła pw.
św. Józefa (dzielnica Józefka!) i dalej
obok kościoła o współczesnej architekturze pw. Świętej Rodziny. Niestety

po wejściu do miasta, wśród 10-cio
piętrowych bloków giną wyniosłe
wieże Bazyliki Piekarskiej, które widziałem wcześniej. Muszę więc pytać
się na skrzyżowaniach o drogę. Po
przebyciu ok. 15 km, przed godziną
15-tą docieram do Bazyliki. Przy wejściu głównym na teren Kalwarii Piekarskiej wśród kolumn z Apostołami
wita mnie św. Jakub Większy. W Bazylice odprawiana jest msza. Razem z
Kosturem przyjmuję zaproszenie od
zaprzyjaźnionej Rodziny na nieco
spóźniony świąteczny obiad. Jestem
przyjmowany bardzo serdecznie, jak
Pielgrzym, który przyszedł z Dobrą
Nowiną. Postanawiamy, że Kij Pielgrzyma i dokumentacja zostaną przekazane
osobiście
Księdzu
Proboszczowi. Pomimo początkowych
niespodzianek, osobiście przejście na
Szlaku św. Jakuba uważam za bardzo
udane. Poczułem się jak prawdziwy
pielgrzym, który mimo przeciwności
(zimno, deszcz) samotnie dąży do
celu. Którego ludzie przyjmują z wielką
życzliwością.
Trzy odcinki w dwa dni - Etap XVI,
XVII i XVIII - 10 i 11.04.2010
(Stanisław Tomaszek)
Sobota. Na weekendowe przejście
sztafety przyszłą Drogą św. Jakuba
wyruszamy z Piekar Ślaskich. W składzie sztafety pięcioro pielgrzymów: z
Bielska, Tarnowa, Ropczyc i Woźnik.
Poranek ładny; 12:30 - start opóźniony
z uwagi na ograniczenia dojazdu. W
obliczu narodowej tragedii i wahań
czy przerwać sztafetę, z pomocą przychodzi pogoda - deszcz i wiatr pieczętuje decyzję - idziemy. Nie będzie
łatwo – to dobrze. I rzeczywiście, cały
dzień przez Kozłową Górę, Orzech,
Nakło, Tarnowskie Góry
i Repty Śląskie aż do
Zbrosławic
wędrujemy
pod wiatr, w
przelotnych
falach zimnego silnego
deszczu. Posiłek w Tarnowskich
Górach i luki
w niebie pod
wieczór poprawiają nastoje. Trasa

nie wyznakowanej jeszcze drogi św.
Jakuba prowadzi kilkoma szlakami turystycznymi pieszymi; szlaki są mocno
zaniedbane i fragmentami trudne do
odszukania. Największym zaskoczeniem jest szlak niebieski, który za
sztolniami Czarnego Pstrąga sprowadza nas w „ślepą uliczkę” - widły potoków (grzęzawiska). Efektem jest
szukanie (już bez szlaku) przeprawy
rzeczki Drama zakończone na obrzeżach Tarnowskich Gór, miasta które
opuściliśmy 2 godziny wcześniej. Jest
19:30, a my nadal do Zbrosławic
mamy 10 km. W Zbrosławicach podwójnie ciepłe przyjęcie, pomimo późnej pory. Tu jedynym problemem jest
brak taniego noclegu.
Niedziela - pogodny ranek, msza, błogosławieństwo od proboszcza i parafian i w drogę – przed nami odcinek
wyjątkowo długi - 35 km. Od południa
(12:00), od Pyskowic znowu deszcz –
tym razem opad ciągły (mżawka) i dokuczliwa wilgoć do końca dnia - do
Ujazdu.
I znowu szukanie drogi i kolejna „ślepa
uliczka” (?) pomiędzy Jeziorami
Dzierżno Małe i Duże, zmuszająca do
nadkładania drogi. Za Taciszowem
sztafeta w „osłabionym” składzie z trudem pokonuje kolejne fragmenty Jakubowej Drogi; koniec odcinka przez
ciągły deszcz i późną porę zalicza niechlubnie samochodem; to był prawdziwie ciężki dzień.
Etap XIX 18.04.2010
18 kwietnia sztafeta EC 2010 wędrowała z Ujazdu do Góry św. Anny. W
przejściu uczestniczyło 12 osób w tym
min. z PTT Oddział w Opolu, oraz ZHP
- Drużyna im. gen. Andersa w Opolu.

