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Słowo od Redakcji
W ostatnich miesiącach na
różne sposoby mogliśmy przekonać się, że na tej ziemi, w naszej zwykłej codzienności
jesteśmy pielgrzymami. Sama
natura dosyć drastycznie przypominała nam o tym, że tworzony przez lata w pocie czoła
dobytek można stracić w ciągu
kilku godzin, a życie pełne energii, planów i dobra dawanego
innym może w jednej chwili zostać przerwane, niczym wątła
nić.
Zdolność przewidywania,
zdanie się na pomoc drugiego
człowieka, odczucie własnej
niemocy, a zarazemi wspólnoty
w trudnym doświadczeniu – to
umiejętności, które zdobywamy
na każdej drodze. Podobnie jak
gotowość i chęć niesienia pomocy innym. Sytuacji takich nie
brakowało w ostatnim czasie na
polskiej Drodze św. Jakuba.
Przykładem
niech
będzie
zbiórka darów w oszczędzonej
tym razem przez wodę Skorogoszczy koło Brzegu dla

dotkniętego powodzią Tuchowa
koło Tarnowa.
Niezwykłym i zaskakującym
zrządzeniem Opatrzności, zaledwie dwa tygodnie później,
przerwana została ziemska
wędrówka organizatora
tej
akcji, Krzysztofa Tomczaka,
animatora Jakubowego Szlaku
na Opolszczyźnie. Przerwana?
A może Krzysztof dotarł właśnie
wtedy do swojej Finisterry i pokazał, że szedł właściwą drogą,
szukając wąskiej ścieżki?
Dramat przemijania z jednej strony, z drugiej zaś – inauguracje kolejnych odcinków
naszego Camino, które może
być dumne z pierwszego, małego jubileuszu. Dnia 24 lipca
minęło pięć lat od otwarcia
pierwszego w Polsce szlaku
spod znaku muszli – Dolnośląskiej Drogi św. Jakuba, z Jakubowa koło Głogowa do
Zgorzelca. W tamto słoneczne
popołudnie na brzegu Nysy Łużyckiej chyba nikt nie przypuszczał, że w ciągu pięciu lat nad
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Odrą i Wisłą powstanie ponad
2000 kilometrów oznakowanych
muszlą szlaków.
Lato roku jubileuszowego
przyniosło nam sporo publikacji
książkowych i prasowych na
temat Camino de Santiago.
Szczególnie ciepłe przyjęcie
spotkało świetną książkę Emilii
i Szymona Sokolików „Do Santiago”, którą wydawnictwo Carta
Blanca opublikowało pod patronatem Stowarzyszenia „Przyjaciele Dróg św. Jakuba w
Polsce”. Kto nie zdążył zagłębić
się w lekturze w ciągu wakacji,
recenzję tej barwnej opowieści
„o pielgrzymach, Maurach, pluskwach i czerwonym winie”
znajdzie w kolejnym, jesiennym
numerze „Pielgrzymka”, który
stał się już oficjalnym czasopismem i uzyskał międzynarodowy
numer
wydawnictw
seryjnych ISSN. Teraz to już
więc nie „Pielgrzymek”, ale Pielgrzym co się zowie!
Tym bardziej zapraszamy do
lektury.

Zespół Redakcyjny:
Marta Białokryty
Jakub Pigóra
Paweł Plezia
Emilia Sokolik
Zamknięcie numeru 3/2010 (7) dnia 15.11.2010

konkurs
Stowarzyszenie
„Przyjaciele Dróg św. Jakuba
w Polsce”
oraz
Agencja Literacka „Miasto Aniołów”
zapraszają
do udziału w konkursie
pt.

„Do Santiago”

Przyślij skan Twojego credenciala potwierdzającego przejście
dowolnego odcinka jednej z polskich Dróg do Santiago
lub
przyślij (w formie elektronicznej) wspomnienia
z Twojej pielgrzymki
do Santiago de Compostela.
(fragment dziennika, opis wędrówki, reportaż, wiersz,
opowiadanie, zdjęcia, rysunki, inna dowolona forma)
Najciekawsze prace oraz credenciale z najdłuższych przejść
zostaną opublikowane
w kolejnych numerach “Pielgrzymka”
oraz nagrodzone książkami.
Termin nadsyłania prac i credenciali
15 października 2010
adres:
agencjaliteracka@gmail.com

Działo się...
Kronika wydarzeń na Drodze Świętego Jakuba w Polsce:
Kwiecień – Sierpień 2010
charakter, by móc służyć
wszystkim osobom wyruszającym na polskie odcinki Camino de Santiago.

10 kwietnia
Po katastrofie prezydenckiego
samolotu wędrujący polskimi
odcinkami Drogi św. Jakuba –
m.in. uczestnicy odbywającej
się tamtej soboty VI głogowskiej pielgrzymki do Jakubowa - pamiętali o 96 ofiarach
tragedii pod Smoleńskiem.
Wyrazy współczucia polskim
pątnikom przesłali przedstawiciele grup związanych z Camino de Santiago m.in. ze
Szwajcarii, Holandii, Francji i
Niemiec.

24 kwietnia
Wraz z pojawieniem się symbolicznego kija pątniczego
akcji „Europa Compostela
2010” na istniejącym już odcinku Drogi św. Jakuba „Via
Regia”, na Górze św. Anny
zainaugurowane
zostały
przejścia opolskim odcinkiem
tego szlaku. W ciągu pięciu
sobót od kwietnia do sierpnia
pielgrzymi z Opolszczyzny
wędrowali „od papieża do papieża” - spod pomnika Jana
Pawła II na Gorze św. Anny
do podobnego w Brzegu. Kolejne etapy prowadziły z Kamienia Śl. do Opola (15 mają)
i z Opola do Dobrzenia Wlk.
(19 czerwca); zaś 24 lipca
muszle zaprowadziły do Skorogoszczy.

18 kwietnia
Po zakończeniu żałoby narodowej, Stowarzyszenie „Przyjaciele Dróg św. Jakuba w
Polsce” rozpoczęło nabór nowych członków.
Deklaracje
członkowskie
można pobrać na stronie:
www.camino.net.pl/stowarzyszenie. Stowarzyszenie zamierza zachować otwarty

22 kwietnia
W Błażejewie odbyła się oficjalna prezentacja planowanej
Nadwarciańskiej Drogi św. Jakuba, która prowadzić będzie
z Lądu nad Wartą przez Miłosław, Błażejewo i Gostyń do
Lubinia i tym samym stanowić
ona będzie dojście do Drogi
Wielkopolskiej. Okazją do
poznania jej trasy z Lądu do
Miłosławia stało się weekendowe przejście 16-17 lipca.
Także w Miłosławiu 20 listopada będzie miało miejsce
pierwsze walne zebranie stowarzyszenie „Przyjaciele Dróg
św. Jakuba w Polsce”.

28 kwietnia
W Strassburgu oficjalnie rozpoczęto „gwiaździstą pielgrzymkę”
Europa
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Compostela 2010. Pierwsze
pątnicze kije przekazano w
siedzibie Rady Europy przedstawicielom Norwegii i Polski
– w obu krajach pątnicy wyruszyli na trasę najwcześniej.
Polscy pielgrzymi weszli na

Strassburg - kije poszły w ruch

6 kwietnia
Andrzej Kofluk i Stanisław
Ozdoba wyruszyli z rodzinnego Wrocławia na liczącą
ponad 3300 km pielgrzymkę
do Santiago de Compostela.
Wędrujący w intencji pomyślności Polski i Wrocławia zostawiają swój ślad także w
internecie (www.wroclaw-santiago.kompant.pl).
W czerwcu ich śladem wyruszył Dariusz z Szydłowa oraz
Tomek Daniec z Nowego Wiśnicza (ze względów zdrowotnych musiał jednak przerwać
swoją pielgrzymkę). Ilu jeszcze polskich pątników, którzy
nie przekazywali nam wiadomości o swojej wędrówce?
Wszystkim życzymy Buen Camino! i czekamy na informacje.

szlak już 20 lutego w Pilźnie.
30 kwietnia
Od Jakubowa kolo Głogowa
rozpoczęła się czterodniowa
wizyta arcybiskupa Santiago
de Compostela, Juliana Barrio
Barrio, w Polsce. Kustosz
grobu św. Jakuba odwiedził
także Częstochowę, Kraków i
podkrakowskie Więcławice.
Towarzyszył mu znany wielu
polskim pielgrzymom do Santiago o. Roman Wcisło z
Monte do Gozo. Relacja z wizyty arcybiskupa Santiago w
niniejszym numerze „Pielgrzymka” na stronie 13.
Maj
Kojarzony z zielenią i wspaniałą pogodą miesiąc minął
tym razem pod znakiem
deszczu i chłodu. Szczególnie
dramatyczne rozwinęła się sytuacja w dorzeczu Wisły i górnej
Odry,
gdzie
wiele
miejscowości zostało zalanych przez wezbrane rzeki.

Baltica od Świnoujścia przez
Ahlbeck, Meklemburgię, Hamburg i Bremę do Osnabrück jest
już oznakowany i został opisany
w (niemieckojęzycznym) przewodniku autorstwa Bernharda
Webera.

22 maja
O ile południe i wschód Polski
walczyły z powodziami, to północ kraju mogła się cieszyć wiosennym majem. Nic nie stanęło
więc na przeszkodzie, by
mieszkańcy Golubia-Dobrzynia
i Ziemi Chełmińskiej mogli spędzić „Sobotę na Szlaku św. Jakuba”, jak nazywało się
przejście naddrwęckim Camino
z Szafarni do Golubia.

Czerwiec
Wydawniczym przebojem lata
na polskiej Drodze św. Jakuba
stała się książka Emilii i Szymona Sokolików „Do Santiago.
O maurach, pchłach i czerwonym winie”, wydana przez warszawską oficynę Carta Blanca.
Na tę barwną opowieść składają się dwie perspektywy: rejestrowana na bieżąco w czasie
wędrówki autorów latem 2009
oraz ta opisana już w domu
przez dwójkę młodych redaktorów, którzy na co dzień pracują
w wydawnictwach.
W całości tematowi Jakubo-

10 czerwca
Jeszcze dalej na północ, w Lęborku, odbyła się konferencja
„Drogi św. Jakuba na obszarze
południowego Bałtyku”. Tym
samym na dobre rozpoczęto
realizację polsko-litewsko-rosyjsko-niemieckiego projektu, którego celem jest wytyczenie i
przygotowanie dla pielgrzymów
Pomorskiej Drogi św. Jakuba,
czyli szlaku prowadzącego ze
Żmudzi przez Królewiec oraz
wzdłuż polskiego wybrzeża do
Świnoujścia. Dalszy ciąg Via

Okładka książki E. i Sz. Sokolików

Między innymi leżący na małopolskim odcinku „Via Regia” Tuchów został dotknięty przez
powódź aż dwukrotnie. Właśnie
do tego miasta, którego farze
patronuje św. Jakub, zostaną
przekazane datki zbierane
przez pielgrzymów w kościele

Tuchów pod wodą
św. Jakuba w Skorogoszczy 24
lipca.

wego Szlaku poświęcony został
czerwcowy
numer
krakowskiego miesięcznika „Nasza
Arka”. Do każdego egzemplarza dodana została płyta z
trzema filmami przybliżającymi
Camino de Santiago, a zwłaszcza jego odcinek z Sandomierza do Krakowa. Małopolska
Droga św. Jakuba doczekała się
także przewodnika (wyd. Czuwajmy z Krakowa, autor Urszula
Zimny) oraz uzupełniającej go
mapy.
Działania wokół Drogi św. Jakuba coraz częściej przybierają
postać działań budowlanych.
Po ubiegłorocznej decyzji zarządu Województwa Dolnośląskiego o zaliczeniu Drogi do
najważniejszych szlaków kulturowych regionu, możliwa stała
się realizacja projektów inwestycyjnych związanych z naszym
Camino. Efektem jest renowacja kościołów w Oleśnicy Małej
i Jakubowie (obie świątynie
otrzymały nowe dachy), budowa ścieżki pieszo-rowerowej
z Ciechowa do Środy Śląskiej
(to ostatnie 3 kilometry Ślężańskiej Drogi św. Jakuba) oraz
przebudowa świetlicy wiejskiej
w Henrykowie (wspólny odcinek
Via Regia i Drogi Dolnośląskiej
między Lubaniem a Zgorzelcem) z przeznaczeniem jednego pokoju na komunalne
schronisko dla pielgrzymów.
Natomiast w ramach wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego Powiat Gnieźnieński stawia tablice informacyjne, rzeźby św. Jakuba i
siedem wiat przystankowych na
trasie Szlaku między Trzemesznem, Gnieznem a Dąbrówką
Kościelną. Samorządom dziękujemy za zaangażowanie na
rzecz Drogi św. Jakuba – i prosimy o więcej.
26 czerwca
Ostatni weekend czerwca upłynął pod znakiem muszli w Lubaniu, gdzie zbiegają się trzy trasy
polskiej Drogi św. Jakuba:
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Droga Dolnośląska, Droga Sudecka i szlak wzdłuż Via Regia.
Były to zarazem centralne uroczystości Roku Jakubowego w
diecezji legnickiej – stąd obecność legnickiego bp. pomocniczego, Marka Mendyka. Przy
okazji miało miejsce rozwiązanie i prezentacja efektów konkursu fotograficznego „Drogi
pielgrzymów – drogami cywilizacji”, którego zwycięzcą okazała się Ewa Zontek z Krakowa.
Kolejną okazją do rywalizacji
miłośników „trzeciego oka” wędrujących polskim Camino jest
konkurs fotograficzny ogłoszony
przez Urząd Marszałkowski Wo-

jewództwa Opolskiego. Jego
szczegóły podane zostały w Aktualnościach na stronie www.camino.net.pl .
1-3 lipca
Pod znakiem przygotowań do
głównych uroczystości Roku
Świętego stały Dni Polskie,
które odbyły się w pierwszych
dniach lipca w katedrze w Santiago de Compostela oraz na
Monte de Gozo. Obecni tam
członkowie małopolskiego od-

działu Bractwa św. Jakuba złożyli akt zawierzenia polskich
pielgrzymów wędrujących Jakubowym Szlakiem.
16-17 lipca
Weekendowe przejście i przejazd rowerami trasy z Lądu nad
Wartą do Lubinia były kolejną
okazją do zapoznania się z
Drogą Nadwarciańską przygotowywaną przez wielkopolskich
„caminowiczów”. Szlak, na którego trasie znajdują się m.in.
dwa kościoły św. Jakuba (w Miłosławiu i w Błażejewie) zostanie otwarty w roku 2011. Ale
sympatycy Drogi św. Jakuba

będą mogli go bliżej poznać w
czasie ogólnopolskiego spotkania, które będzie miało miejsce
w Miłosławiu od 19 do 21 listopada. Termin ten jako datę walnego zebrania „Przyjaciół Drogi
św. Jakuba w Polsce” przyjął
zarząd stowarzyszenia na
swoim posiedzeniu we Wrocławiu 17 lipca. Z okazji piątej rocznicy otwarcia pierwszego w
naszym kraju odcinka szlaku do
Santiago, Dolnośląskiej Drogi
św. Jakuba z Jakubowa do Zgo-
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rzelca, 24 lipca 2005 r., zarząd
wystosował list otwarty do regionalnych grup zajmujących się
Szlakiem z zaproszeniem do
wzmocnienia współpracy.
W tym samym czasie swoją
102-dniową pielgrzymkę z
miasta nad Odrą do Santiago
zakończyli Andrzej Kofluk i Staszek Ozdoba, wspierani na
różny sposób przez kolegów ze
stowarzyszenia.
18 lipca
Pielgrzymom zdarza się śpiewać w czasie długiej wędrówki.
Dlatego w pełni uzasadnione
jest hasło festiwalu „Śpiewa
Kuba do Jakuba”, który odbył
się w Krzemienicy koło Łańcuta.
Nie brakowało też wspomaganych zdjęciami epickich opowieści z Drogi oraz możliwości
zwiedzania miejscowego kościoła pw. św. Jakuba.
25 lipca
Przypadający w tym roku dzień
św. Jakuba Apostoła obchodzony był w wielu miejscach
Polski w różnoraki sposób. Uroczystości odpustowe odbyły się
m.in. w sanktuariach Apostoła,
w Jakubowie i Lęborku, oraz innych kościołach pod jego wezwaniem, m.in. w Więcławicach
Starych,
Skorogoszczy,
Szczyrku i Wągrowcu. Nie zabrakło też Jakubowych Jarmarków – m.in. w Szczecinie i
Kętrzynie. Zaś mieszkańcy
ziemi złotoryjskiej oraz gostyńskiej zaproszeni zostali do
wspólnych przejść szlakami
muszli w swojej okolicy. Szczególne wydarzenia miały miejsce
w Brzesku i Nysie, gdzie
otwarte zostały kolejne odcinki
Drogi św. Jakuba: w Brzesku
małopolski odcinek szlaku
wzdłuż Via Regia, zaś w Nysie
– Drogi Nyskiej (Głuchołazy –
Nysa – Skorogoszcz).
Lipiec-sierpień
Okres wakacji w naturalny sposób ściągnął na polskie odcinki
Drogi św. Jakuba większą, niż w

innych porach roku, liczbę pielgrzymów. Przeważali nasi rodacy odkrywający w ten sposób
często nieznane sobie dotąd
oblicze Rzeczpospolitej, ale
coraz częściej można było spotkać także gości z innych zakątków Europy.
Dość wspomnieć o grupie
saksońskich pielgrzymów wędrujących z katedry w Legnicy do
katedry św. Jakuba w Görlitz
czy o Joelu z Francji, który
swoje Camino rozpoczął w Finlandii, a odpust 25 lipca przeżywał
w
sanktuarium
w
Jakubowie. Jego rodak (z polskimi wszelako korzeniami), Olivier Pieczonka, od ponad roku
idący przez Europę bez pieniędzy zmierza dotrzeć do Santiago w czasie wizyty Benedykta
XVI. Adrie Dik z holenderskiego
stowarzyszenia św. Jakuba
tylko o kilka dni poprzedzała na
Via Regia dwie pątniczki z paryskiego stowarzyszenia Compostelle
2000
–
dzięki
poszukującej swoich polskich
korzeni Virginii nasz kraj włączony został do tegorocznej
„sztafety” Europa Compostela
2010. A zatem – się chodzi.

8 sierpnia
Na Górze św. Doroty koło Będzina otwarty został kolejny odcinek szlaku wzdluż dawnej Via
Regia – muszle prowadzą już
przez zachodnią Małopolskę i
wprowadzaja na teren województwa ślaskiego. Organizator
szlaku, stowarzyszenie Forum
dla Zagłębia Dąbrowskiego, zapewnia, że pielgrzymi nie zgubią się na trasie z Pieskowej
Skały do Piekar Śl. Do serca doliny Prądnika z Krakowa należy
kierować się zgodnie ze Szlakiem Orlich Gniazd, zaś między
Piekarami Śl. a Górą św. Anny
także stopniowo przybywa znaków muszli. Tym samym 700-kilometrowa trasa z Pilzna do
Zgorzelca jest już dostępna dla
pątników.
Dwa tygodnie później, 22 sierpnia, otwarty został szlak z Krzeszowa do Jeleniej Góry,
stanowiący przedłużenie trasy
dawnej Via Cervimontana. Równocześnie zmieniona została
nazwa
105-kilometrowego
szlaku wiodącego do Lubania
na bardziej swojsko brzmiącą
Sudecką Drogę św. Jakuba.
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Opiekująca się szlakiem Fundacja Wioski Franciszkańskiej planuje na poczatek jesieni
wydanie przewodnika po sudeckim Camino.
9 sierpnia
Niespodziewanym i smutnym
ciosem dla rodziny i przyjaciół
była nagła śmierć Krzysztofa
Tomczaka, animatora Drogi św.
Jakuba na Śląsku Opolskim i
opiekuna pielgrzymów wędrujących przez jego rodzinną Skorogoszcz. Poza pracą w zarządzie
stowarzyszenia
„Przyjaciele
Dróg św. Jakuba w Polsce” był
założycielem i prezesem „Stowarzyszenia Miłośników Turystyki W Drodze”, zaś w ramach
opolskiej Caritas pomagał wielu
potrzebującym w swoim regionie. Pamięci Krzysztofa poświęcone zostało ostatnie z cyklu
zainicjowanych przez Niego
przejść „od papieża do papieża”
Drogą św. Jakuba „Via Regia”
przez Opolszczyznę. W sobotę,
28 sierpnia, po mszy św. w intencji Krzysztofa w kościele św.
Jakuba w Skorogoszczy wspominający Zmarłego pielgrzymi
wyruszyli do Brzegu.
Emil Mendyk

On był dla ludzi
ś.p. Krzysztof Tomczak
1958-2010
Doprawdy dziwne to lato
2010. Dość było zdarzeń nagłych i niezwykłych, a ich liczbę
dopełniła niespodziana śmierć
Krzysztofa Tomczaka. Bez
Niego Droga św. Jakuba na
Opolszczyźnie byłaby tylko
szlakiem – On sprawił, że stała
się miejscem spotkania.
Przyjmował w swoim i Bogusi domu kolejnych pielgrzymów
idących
nadodrzańskim Camino. Stale
miał nowe pomysły i plany. W
sobotę wraz z grupą przyjaciół
przeszedł jednodniowy etap do
Oławy, wciąż dowiadując się o
sytuację powodziową nad Nysą
Łużycką. Bo On troszczył się o
ludzi – bez tkliwości, narzucania
się, ale konkretnie, rzeczowo.
W niedzielę jeszcze się
przez moment wahał, czy nie jechać na otwarcie kolejnego odcinka Jakubowej Drogi. Wybrał
jednak pilne sprawy rodzinne.
Bo był człowiekiem rodzinnym i
najbliżsi byli dla niego najważniejsi. Był dumny z paryskich
studiów Marty i odważnego
wchodzenia w dorosłość Michała. Zaszczepiał w nich odpowiedzialność i konsekwencję.
Nie tolerował nieszczerości i
niezdecydowania.
Szukał
prawdy i wymagał tego od innych.
Poniedziałek, 9 sierpnia,
mijał wśród codziennych zajęć i
spotkań. Wyjazd grupy dzieci z
Caritas na wycieczkę, sprawy
domowe, polecenia dla pracowników, ustalenia dotyczące
przewodnika po opolskim odcinku Drogi, okresowe badania
lekarskie (wyniki – wszystko w
normie), przegląd samochodu,
telefony... I wśród tej zwykłej
krzątaniny, bez zbędnych słów,

jakby nie chcąc nikomu przeszkadzać – odszedł cicho.
Krzysztof zawsze przypominał nam o rzeczach ważnych. O
otwartości, o przyjaźni, o szczerości, o pracowitości, o wierności danemu słowu. Swoim
nagłym odejściem też nam
przypomniał o tym, byśmy zawsze byli gotowi. Byśmy nie
marnowali czasu na rzeczy
błahe i niepotrzebne. I o tym, że
każda chwila ma ogromną wartość.
Przypominał nam o człowieku. Bo w całym mnóstwie
Jego działań właśnie konkretny
człowiek był dla Niego najważniejszy. Znaliśmy Go jako tego,
który dawał u siebie gościnę
pielgrzymom. „Ten szlak jest dla
ludzi. Jak ludzie nie będą po
nim chodzić, to po co my się w
ogóle męczymy” - powtarzał
przy różnych okazjach. Niemal
z każdą spotkaną osobą po wymianie kilku słów przechodził na
„ty”. To zjednywało mu ludzi, z
którymi był w stanie pomóc
innym. Pamiętam, że tylko raz
odmówił spotkania – akurat
tego dnia wraz z żoną miał rozładować i rozwozić po okolicznych miejscowościach transport
żywności dla najuboższych rodzin. Kiedy w prowadzonej
przez Niego firmie budowlanej
pojawiały się kłopoty finansowe,
najpierw musiały się znaleźć
pieniądze dla pracowników.
Przypominał nam o świecie.
I nie bał się świata. Syberia,
Nowy Jork, Chiny... - te miejsca
zrobiły na Nim ogromne wrażenie. Po czym wracał do niewielkiej Skorogoszczy i pokazywał
swoim sąsiadom, wśród których
wyrósł i do których wrócił po stu-
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diach, że wokół nich są cuda.
Że to oni tworzą świat. Uczył
ich, jak nie bać się świata. Bo
dziewczyna z Chróściny może
studiować na Sorbonie. Bo małżeństwo spod Lewina może
bywać na sylwestrowym balu w
krakowskim Teatrze Słowackiego.
Przypominał nam o Bogu.
Nie, nie był typem kaznodziei.
Wolał czyn i swój przykład. I
kiedy przyjdzie moment Sądu
Ostatecznego, na pewno usłyszy: A, to ty! Pamiętam. Byłem
w drodze, a dałeś mi gościnę.
Byłem głodny, a nakarmiłeś
mnie. Byłem bez pracy, a dałeś
mi szansę. Byłem w potrzebie,
a nie odrzuciłeś mnie...
„To był dobry Człowiek” tuż po pogrzebie Krzysztofa,
12 sierpnia, powtarzał Romek,
gospodarz
stadniny
na
brzegu Nysy Kłodzkiej. „To
był po prostu dobry Człowiek.
I mówię wam, że tutaj, w Skorogoszczy, od wojny nie było
lepszego. Te chodniki, tę
szkołę, te bramę przy kościele – to wszystko zrobił
On. I nikt inny”. Romek, ten
długowłosy twardziel, otarł
łzę i dodał: „I zobaczycie, któregoś dnia wsiądę na konia i
pojadę do tego waszego Santiago. Zobaczycie. I zrobię to
dla Krzysztofa”.
Emil Mendyk

Do Santiago
O pielgrzymach, Maurach, pluskwach i czerwonym winie
Lepiej iść z mężem czy z osłem?
Ile dziewic składano w daninie Maurom?
Jak medyk z Kordowy odchudził króla Sacha?
Dlaczego rycerze z Zakonu Santiago byli żonaci?
Jak byki egzekwują zakaz parkowania?
Co jest gorsze: pluskwy czy nyktofobia?
Co ślubował Krzysztof Kolumb?
Jakie części ciała powinien obmywać pielgrzym?
Znacie odpowiedzi?
Oni też nie znali, dopóki nie postawili pierwszego
kroku na Camino de Santiago.
Emilia i Szymon Sokolikowie postanowili na miesiąc przenieść swoje życie małżeńskie z Warszawy na
górskie i polne ścieżki północnej Hiszpanii. Przeszli
nimi osiemset kilometrów, podążając cały czas za żółtymi strzałkami w kierunku Atlantyku, do grobu jednego
z trzech najbliższych uczniów Jezusa – świętego Jakuba Apostoła.

Podróżując śladami średniowiecznych pielgrzymów, spotkali wędrowców z całego świata: wierzących i niewierzących, starszych i bardzo młodych,
samotnych i idących w grupie. W drodze towarzyszyli
im templariusze, królowie Kastylii, Maurowie, Mozarabowie, rycerze rekonkwisty, czarownice, rastafarianie,
miłośnicy korridy, archanioł Rafał, a nawet gejsza.
Wędrując w poszukiwaniu niezwykłych legend, wydeptywali rzymskie trakty, uciekali przed krowami i pluskwami, odkrywali groby świętych i papieskiego syna,
odkręcali kran z darmowym winem, zdobywali Przełęcz
Przebaczenia, podziwiali płeć przeciwną i widzieli
Graala.
W czasie wyprawy odkryli też coś ważnego dla
siebie. Podobnie jak miliony pielgrzymów z całego
świata, którzy już od ponad tysiąca lat wyruszają na
największy pieszy szlak pielgrzymkowy w dziejach
chrześcijaństwa – Camino de Santiago.
Książka ukazała się w serii literatury podróżniczej
BIEGUNY. Bieguny to książki o podróżach i poznawaniu świata. Relacje z wypraw do najbardziej niebezpiecznych i zapomnianych terytoriów na kuli ziemskiej
i fascynujące historie z miejsc pozornie dobrze znanych. Opowieści o ludziach i ich losach, zaskakujące
przemyślenia na tematy kulturowe i obyczajowe, a
także poruszające przygody.
Bieguny to próba spojrzenia na świat oczyma wytrawnych podróżników, dziennikarzy i korespondentów.
Poważnie i humorystycznie. Na tle historycznym i z
przymrużeniem oka.
Książka do nabycia na www.cartablanca.pl oraz w
dobrych księgarniach.

PATRONAT HONOROWY

kontakt w sprawie promocji:
agencjaliteracka@gmail.com
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Spotkania autorskie
Księgarnia Hiszpańska w Krakowie, Parafia św. Jakuba w
Wiecławicach, Pałecznica
„Acogenos, Señor Santiago,
acogenos” – śpiewaliśmy, jadąc
na spotkanie autorskie z
Warszawy do Krakowa. A wołać
do świętego Jakuba było warto,
bo już w stolicy zatrzymały nas
korki. Potem z duszą na ramieniu mijaliśmy kolejne fotoradary,
ale w końcu na Małym Rynku w
Krakowie byliśmy o czasie.
Hiszpańska
Księgarnia
serdeczną
nas
przywitała
atmosferą i publicznością tak
liczną, że zabrakło miejsc
siedzących!
W czasie pokazu zdjęć –
które dla jednych były wspomnieniem z Drogi, a dla innych
materiałem poglądowym – Szymon opowiadał o jakubowym
szlaku i jego legendach. Po
takim wprowadzeniu przyszedł
czas na autografy. Rozmowom
nie było końca, więc na nocleg w
albergue przy parafii świętego
Jakuba w podkrakowskich
Więcławicach zgłosiliśmy się już
dosyć późno. Okazało się jednak, że zapracowany gospodarz
– ksiądz Ryszard Honkisz –
dopiero kończył swój dzień, a
wikariusz ksiądz Józef Litwa

właśnie przygotowywał albergue
na nasze przyjęcie.
Po takim dniu spaliśmy
twardo aż do porannych dzwoże
Postanowiliśmy,
nów.
deszczowy dzień nie może
przeszkodzić w pielgrzymowaniu
i z parasolami wyruszyliśmy na
pięciokilometrowy odcinek z
Polanowa, gdzie zawiózł nas
ksiądz Ryszard. Przez leśne
nas
prowadziło
ścieżki
–
oznakowanie
doskonałe
wyraźne żółte strzałki i naklejki z
przed
Dopiero
muszlami.
samymi Więcławicami znaki
zniknęły, co po jakimś czasie
zaczęło nas niepokoić. Spragnieni informacji i napojów
skręciliśmy więc na stację
benzynową, gdzie dostaliśmy
nie tylko zniżkę, lecz także
dokładne informacje i zapewnienia, że jesteśmy jak najbardziej na Drodze Świętego
Jakuba. Faktycznie już za chwilę
byliśmy przy kościele parafialnym w Więcławicach.
Czas jednak gonił, więc po
chwili odpoczynku wskoczyliśmy
do samochodu i wyruszyliśmy
krętymi drogami do Pałecznicy,
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gdzie ugościli nas przy herbacie
strażnicy okolicznych szlaków z
wójtem Marcinem Gawłem na
czele. Serdeczne przyjęcie i
–
krajobrazy
piękne
wyjeżdżaliśmy zachęceni, żeby
jeszcze kiedyś wyruszyć na
Małopolską Drogę Świętego
Jakuba.
Po wieczornej mszy w
Więcławicach opowiedzieliśmy
jeszcze o Camino parafianom i
grupie młodzieży z Krakowa. W
wieczorem
późnym
końcu
wyruszyliśmy w drogę do domu.
Pełne brzuchy oraz mapy, paszporty pielgrzyma i materiały informacyjne, które wieźliśmy w
bagażniku na długo nie pozwolą
nam zapomnieć o opiekunach
w
szlaków
jakubowych
Małopolsce. Dziękujemy!
Dziękujemy Tomaszowi Paluchowi za udostępnienie zdjęć z
Krakowa, Kasi Bednarz za
organizację spotkań oraz gospodarzom za gościnne przyjęcie.
Buen Camino!
Emilia Sokolik

Emilia i Szymon
Sokolikowie
fragmenty książki
“Do Santiago”

Szymon o Camino:
Camino jest życiem w miniaturze. Tam
można spojrzeć z dystansem na wszystkie
problemy, smutki i radości. Są tak proste,
że można je objąć wzrokiem i zobaczyć
jakie naprawdę są i jak niewiele znaczą.
Pielgrzym przygląda się także swoim relacjom z ludźmi. Jednego spotyka tylko
na chwilę, z innym idzie dłużej – tak jak
w codziennym życiu, tylko w skali mikro.
Wędrowanie Camino pozwala zanurzyć się w historię zupełnie nieznaną, w wieki, kiedy chrześcijaństwo jeszcze na nasze tereny nie dotarło. Po
upadku cesarstwa rzymskiego Europa dopiero
dźwigała się z mroków królestw barbarzyńskich,
a na południu rosła w siłę muzułmańska Al-Andalus.
Droga Świętego Jakuba to ponad tysiąc lat historii
i tysiące legend, dziesiątki świętych, setki kościołów, mnóstwo pradawnych zwyczajów i pobożność milionów pielgrzymów, którzy od dwunastu
wieków porzucają swój dom, aby wyruszyć do
grobu tego z apostołów, który wedle legendy dotarł aż do krańców Hiszpanii w misji ewangelizacyjnej. Chcą śladami świętego Jakuba wędrować
na koniec świata, aby dotknąć Tajemnicy.

Emilia o Camino:
To była nauka otwarcia się na świat, na życie, lekcja zaufania. Jeśli przyjmie się postawę otwartości
na to, co niesie Droga, wtedy wszelkie wydarzenia, zbiegi okoliczności, ludzie, których spotykasz,
i ich historie, stają się znakami, wiadomościami
dla pielgrzyma. I to wszystko razem tworzy w
końcu jakąś jedną całość, jakiś sens.
Camino jest jak narkotyk. Droga daje energię,
żeby najpierw wędrować, a później mówić czy
pisać o niej. Po powrocie z Camino tęskni się za
pielgrzymowaniem. Czasami nawet chce się rzucić wszystko i znów iść za żółtymi strzałkami na
koniec świata.
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Fragmenty książki:
Chłodny, górski poranek. Z
klasztoru w Roncesvalles wychodzi pielgrzym okryty znoszonym płaszczem. Ma wymięty
kapelusz i długą brodę. W ręku
dzierży kij, a na plecy zarzucił
tykwę z wodą i niewielką torbę
wypełnioną chlebem. W pasie i
w zelówkach zaszył kilka
monet, a w kapeluszu schował
łyżkę. Jego bose nogi zapadają
się aż po kostki w chłodne błoto.
Buty niesie w ręku – musi je
oszczędzać na ostre skały. Kąpiel to dla niego rzadkość, więc
niezbyt świeżo pachnie, jednak
nikt tego nie czuje, gdyż
wszyscy, których spotyka, roztaczają podobną woń.
Wędrowiec jest szczęśliwy. Dzisiejszą noc spędził na grubo
przykrytej sianem posadzce
klasztornego dormitorium. Nie
musiał spać pod gołym niebem
narażony na zimno i deszcz.
Nie przejmował się dzikimi zwierzętami i zbójcami, czyhającymi
na drogach. Nie dręczyli go nieuczciwi przewoźnicy ani skorumpowani
królewscy
urzędnicy. Nie oszukiwali karczmarze i oberżyści. A to wszystko
dzięki klasztorowi postawionemu tuż za przełęczą. To
prawdziwy dar niebios! Niech
będą dzięki Bogu, dostojnemu
Jakubowi i królom Nawarry!
Pielgrzym rozgląda się ciekawie
po okolicy. A więc udało się! Za
górami została Galia, ziemia
Franków. Teraz jest już w tajemniczej krainie południa, gdzie –

jak słyszał – dzikie i barbarzyńskie ludy chrześcijańskie mieszkają razem ze sprośnymi
Saracenami. Co go czeka? Tyle
się przecież nasłuchał o tutejszych dziwach, a jeszcze więcej
o niebezpieczeństwach. Bardzo
obiecujące były opowieści o
tym, że to kraj ciepły. A do tego
szlak do grobu potężnego Apostoła biegnie tutaj śladem Drogi
Mlecznej, wyznaczającej kierunek w nocy. Dalej więc – na koniec
świata!
Aż
do
zamieszkanego przez potwory
groźnego oceanu, którego wody
spadają w otchłań – za nią nie
ma już nic.
Piękny sen niestety się kończy.
Znów jesteśmy osiem stuleci
później, w XXI wieku. Ale
miejsce to samo – klasztor w
Roncesvalles. Budzi nas poranne szuranie. Poranne?
Zaraz, ale to przecież środek
nocy! Trzeba przekręcić się na
drugi bok i powoli przywyknąć
do spania wśród łóżek i wiercących się na nich ludzi.
Czujemy się jak w grze przygodowej – każda plansza odsłania
nowe możliwości, widoki, artefakty, każda jest inna od poprzedniej. Tutaj mały kościółek
z dachem pokrytym łupkiem,
tam dom wiszący nad strumieniem i uroczy wodospad. Tu
olbrzymi kasztanowiec rozsadzający niewielkie domki, tam
intrygujący cmentarz – bogate
grobowce mimo ubogiej wioski.
Niczym w grze, trzeba odróżnić
wyrafinowane dekoracje twórcy
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od zagadek, które ukrył w otoczeniu.
Gracze mają też ułatwienia,
które wskazują im Drogę, ale
muszą być czujni. Przebogate
roślinne ornamenty mogą ukryć
żółtą strzałkę, słupek zniknie
między domami, a wędrowców
skusi ładna, lecz błędna
ścieżka.
Energicznie wyciągając nogi i
uderzając stopami o bruk, coraz
szybszym krokiem docieramy
do średniowiecznego mostu
nad Río Salado, czyli Słoną
Rzeką, przed miejscowością
Lorca. W bladych kolorach
świtu nie trzeba nawet zamykać
oczu, by wyobrazić sobie
scenę, jaka rozegrała się tu
przed wiekami:
– Dobra woda? – zapytał pielgrzym, zsiadając z konia. Jego
towarzysze również postanowili
tu odpocząć.
– A jakże! Czysta i zdrowa – odpowiedzieli siedzący na brzegu
miejscowi.
Konie piły spokojnie, chłodząc
się w strumieniu. „Trzeba uciekać” – pomyślał pątnik, widząc
porozumiewawcze uśmiechy tubylców.
Nagle w rękach miejscowych
błysnęły noże. Pielgrzymi cofnęli się o kilka kroków, chwytając za uzdy swoje wierzchowce,
ale niektóre z nich jakby osłabły.
Obie grupy stały naprzeciw siebie w napięciu do czasu, gdy
dwa konie ciężko zwaliły się na
ziemię.
Woda była zatruta!

Wizyta Metropolity Santiago de Compostela,
Arcybiskupa Juliána Barrio Barrio w Polsce

Za nami półmetek 119.
Świętego Roku Jakubowego. W
osta-tnim czasie mieliśmy sporo
ważnych wydarzeń w wielu
parafiach p.w. św. Jakuba
Starszego Apostoła i na polskich odcinkach Drogi św.
Jakuba. Podczas tegorocznego
liturgicznego wspomnienia św.
Jakuba – 25 lipca 2010 roku, ks.
biskup Jan Bernard Szlaga, ordynariusz diecezji pelplińskiej
ustanowił kościół parafialny p.w.
św. Jakuba w Lęborku Diecezjalnym Sanktuarium św. Jakuba. Jest to drugie w Polsce –
po Jakubowie – sanktuarium
pod tym wezwaniem. W wigilię
święta św. Jakuba, w Brzesku
został otwarty odcinek Drogi św.
Jakuba „Via Regia” z Pilzna,
przez Tuchów, Tarnów, Brzesko
Kraków, Piekary Śląskie do
Góry Św. Anny. Tego dnia w

Brzesku odbyły się również uroczystości związane z ogłoszeniem św. Jakuba patronem
miasta Brzesko. W wielu regionach Polski zaplanowane były
otwarcia kolejnych odcinków
Drogi św. Jakuba Apostoła –
m.in. Nyskiej Drogi św. Jakuba
(z Głuchołaz przez Nysę do
Skorogoszczy), odcinka Małopolskiej Drogi św. Jakuba z Krakowa przez Sankę, Palczowice
do Oświęcimia, oraz odcinka
Drogi Sudeckiej z Krzeszowa
do Jeleniej Góry.
Z okazji roku św. Jakuba
cztery kościoły w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej (sanktuarium w Jakubowie, katedra w
Gorzowie Wielkopolskim, konkatedra w Zielonej Górze i sanktuarium maryjne w Rokitnie)
oraz kościoły dedykowane św.
Jakubowi Apostołowi w Simoradzu i Szczyrku (diecezja bielsko-żywiecka), a także w
Brzesku, Podegrodziu i Tuchowie (diecezja tarnowska) dekre-
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tem miejscowych ordynariuszy
zostały ogłoszone kościołami jubileuszowymi. Osoby, które w
czasie trwania roku jubileuszowego – każdego 25. dnia miesiąca – nawiedzą te świątynie
czy to prywatnie, czy też biorąc
udział w nabożeństwie odprawianym z tej okazji mogą uzyskać odpust zupełny pod
zwykłymi warunkami.
Do najważniejszych wydarzeń Roku Jakubowego w Polsce już dzisiaj możemy zaliczyć
wizytę arcybiskupa Santiago de
Compostela Juliána Barrio Barrio w naszym kraju, w dniach od
30 kwietnia do 3 maja 2010
roku. Głównym celem wizyty arcybiskupa było zaproszenie Polaków do nawiedzenia w roku
jubileuszowym grobu św. Jakuba. W podróży po Polsce
Metropolicie Santiago de Compostela towarzyszył o. Roman
Wcisło MS – dyrektor Centrum
Pielgrzymkowego im. Jana
Pawła II na Monte de Gozo.

Wizyta w sanktuarium w Jakubowie
W pierwszym dniu wizyty, 30
kwietnia arcybiskup Barrio Barrio przybył do Sanktuarium
Pielgrzymkowego św. Jakuba
Starszego Apostoła w Jakubowie. Został tu powitany przez ordynariusza
diecezji
zielonogórsko-gorzowskiej biskupa Stefana Regmunta, kustosza sanktuarium ks. Stanisława
Czerwińskiego,
członków
Bractwa św. Jakuba Apostoła
oraz przez przedstawicieli duchowieństwa, władz samorządowych, władz KGHM Polska
Miedź S.A., pielgrzymów i wiernych.
W przemówieniu arcybiskup
Barrio Barrio przypomniał zebranym sens chrześcijańskiego
powołania oraz świadectwo św.
Jakuba Apostoła, które „zachęca nas do tego, byśmy podjęli wysiłek stawania się
podobnymi do Chrystusa, strzegąc tego co najistotniejsze dla
naszej wiary i dla naszej tożsamości chrześcijańskiej”. „Syn
Zebedeusza wzywa nas też –
mówił arcybiskup – do stawienia
czoła dyktaturze relatywizmu,
który nie uznaje żadnych norm
obiektywnych, a za jedyną wartość uważa uleganie własnemu
egoizmowi i zachciankom”. Metropolita Santiago podkreślił
także, że „męczeństwo św. Jakuba przypomina nam o tym, że
w sposób godny zapisują się w
historii tylko te osoby, które pozostają wierne korzeniom, które
ukształtowały ich tożsamość”.
Na zakończenie życzył wszystkim zgromadzonym, aby św.
Jakub Apostoł stał się ich przewodnikiem do Boga i udzielił
błogosławieństwa relikwiami św.
Jakuba.

Polkowice-Sieroszowice. Tu dokonał poświęcenia oraz odsłonięcia pamiątkowej muszli
jakubowej przy szybie górniczym, który od 2007 r. nosi imię
św. Jakuba. Przemawiając do
zebranych przed szybem gości,
przedstawicieli władz regionu
oraz górników, arcybiskup Barrio Barrio, nawiązał do homilii
Ojca Świętego Jana Pawła II
wygłoszonej w Katowicach (20
czerwca 1983 r.) i poświęconej
pracy. „Wasza praca jest bardzo
ciężka i nieustannie wymaga
czynienia jej bardziej ludzką. (…
) I chociaż połączona jest ze
zmęczeniem i wysiłkiem, nie poprzestaje być dobrem, poprzez
które człowiek rozwija się. Ja
także pragnę zachęcić Was do
uświęcania pracy. To prawda,
że nie zawsze jest to łatwe,
przyjemne i satysfakcjonujące.
Czasami może być mało doceniane a nawet niebezpieczne.
Wtedy należy pamiętać, że
nasza praca jest współpracą z
Bogiem w doskonaleniu świata
stworzonego oraz, że jest
służbą drugiemu człowiekowi.
To z pewnością pomoże znieść
trudy i znoje Waszej tak ciężkiej
pracy” – podkreślił arcypasterz
Santiago.
Wyjście na spotkanie z Bogiem
Następnego dnia, arcybiskup Barrio Barrio uczestniczył w

Uświęcenie pracy
Z sanktuarium w Jakubowie
metropolita Santiago de Compostela udał się na teren Zakładu
Górniczego
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Pierwszym Kongresie Jakubowym na Jasnej Górze oraz w III
Ogólnopolskiej
Pielgrzymce
Czcicieli św. Jakuba Starszego
Apostoła.
Centralnym punktem tego
jakubowego spotkania na Jasnej Górze była Msza św. sprawowana w kaplicy cudownego
obrazu Matki Bożej, której przewodniczył ks. Stanisław Czerwiński. W trakcie Eucharystii
miał miejsce Akt Oddania członków Bractwa św. Jakuba Matce
Bożej Królowej Polski.
Pozdrawiając pielgrzymów i
czcicieli św. Jakuba, arcybiskup
Barrio Barrio zaznaczył, że „całe
życie jest pielgrzymką do Domu
Boga Ojca. Pielgrzymką, która
pozwala nam otworzyć się na
to, co transcendentne. Pielgrzymowanie to wyjście poza nas
samych na spotkanie z Bogiem
wspierani Bożą pomocą w obliczu ziemskich trudności”. Na
zakończenie spotkania metropolita Santiago poświęcił figurę
św. Jakuba Apostoła, którą przywieźli wierni wraz z swym proboszczem ks. Stanisławem
Pindelem z parafii św. Jakuba w
Simoradzu.
Po zakończonych uroczystościach na Jasnej Górze, arcybiskup Barrio Barrio spotkał się
z metropolitą częstochowskim,
ks. arcybiskupem Stanisławem
Nowakiem, a następnie przejechał do Krakowa.

Błogosławieństwo pielgrzymów w Więcławicach
Starych i wizyta na Małopolskiej Drodze św. Jakuba

R

ankiem, 2 maja 2010
r. arcybiskup Barrio
Barrio udał się Więcławic Starych, a następnie do
Polanowic, skąd przejechał
ponad 20-kilometrowy odcinek
Małopolskiej Drogi św. Jakuba
do kościoła w Więcławicach
Starych. Na polanie w lesie
Goszcza miało miejsce niezwykle sympatyczne spotkanie
arcybiskupa z grupą pielgrzymów z parafii św. Jakuba w
Pałecznicy.
Głównym punktem wizyty arcybiskupa Barrio Barrio w Małopolsce była uroczysta Msza św.,
którą metropolita Santiago odprawił w kościele parafialnym w
Więcławicach Starych. W Eucharystii wzięli udział przedstawiciele władz województwa
małopolskiego na czele z marszałkiem województwa p. Markiem Nawarą, wójtowie i
przedstawiciele władz gmin
oraz miast, przez które przebiega Małopolska Droga św. Jakuba z Sandomierza do
Krakowa,
duchowieństwo,
członkowie Bractwa św. Jakuba
w Więcławicach Starych, a
także parafianie i pielgrzymi z
różnych zakątków Małopolski.
W homilii arcybiskup Barrio Barrio podkreślił, że każdy z nas
powinien czuć się odpowiedzialny za dziedzictwo chrześcijańskie. „Pragnę powiedzieć
Wam, że nie powinniśmy zgodzić się na odrzucenie chrześcijańskich zasad moralnych” –
podkreślił metropolita Santiago.
Na zakończenie Mszy św.
udzielił wszystkim błogosławieństwa relikwiami św. Jakuba
Apostoła, a następnie odsłonił
na tablicę upamiętniającą to
niezwykłe wydarzenie.

wie-Łagiewnikach oraz Katedrę
na Wawelu i Rynek Krakowski.
W ostatnim dniu wizyty w Polsce (3 maja) arcybiskup spotkał
się w Pałacu Biskupów Krakowskich z kard. Stanisławem Dziwszem, skąd już bezpośrednio
udał się na lotnisko w Balicach i
odleciał samolotem do Hiszpanii.
Wizyta arcybiskupa Santiago de Compostela Juliana
Barrio Barrio w Polsce podczas
Świętego Roku Jakubowego
była bez wątpienia wydarzeniem historycznym, które zapisze się w najnowszej historii nie
tylko poszczególnych parafii jakubowych, ale także historii Kościoła w Polsce. Osobiście
miałem okazję zwiedzać wraz z
ks. arcybiskupem Katedrę na
Wawelu. Dane mi było również
wraz z ks. Ryszardem Honkiszem – proboszczem parafii św.
Jakuba i prezesem Bractwa w
Jakubowego w Więcławicach
Starych oraz Panią Małgorzatą
Rudowską-Bulka – sekretarzem
Bractwa pożegnać arcybiskupa
na lotnisku w podkrakowskich
Balicach. Wówczas miałem
okazję porozmawiać z nim dłuższą chwilę. Zafascynowała
mnie jego ogromna wiedza historyczna i zachwyciła jego niezwykła
skromność
oraz
otwartość. Niewątpliwie te spotkania stały się dla mnie
kolejnym impulsem do
większego zaangażowania w rozwój kultu
św. Jakuba i propagowania Camino de Santiago w Polsce.
Franciszek Mróz
Bractwo
św. Jakuba Ap.
w Więcławicach
Starych

Po południu arcybiskup Barrio Barrio nawiedził sanktuarium
Bożego Miłosierdzia w Krako-
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Arcybiskup
Julián Barrio Barrio urodził się
15 sierpnia 1946 roku. Ukończył
Wyższe Seminarium Duchowne
w Astordze i tam też otrzymał
święcenia kapłańskie. Uzyskał
licencjat z teologii na Papieskim
Uniwersytecie w Salamance,
doktorat z historii na Gregorianum w Rzymie oraz licencjat z
filozofii na Uniwersytecie w
Oviedo. W latach 1980-1992 r.
był rektorem seminarium w Astordze i dyrektorem Centrum
Studiów Teologicznych przy tym
seminarium. W dniu 31 grudnia
1992 r. został mianowany biskupem pomocniczym w archidiecezji
w
Santiago
de
Compostela, a 5 stycznia 1996
r. papież Jan Paweł II mianował
go arcybiskupem tej archidiecezji. Uroczyście objął urząd 7
lutego 1993 r. Od 2005 r. abp
Julián Barrio Barrio kieruje pracami
Komisji Apostolstwa
Świeckich przy Konferencji Episkopatu Hiszpanii.

Via
Regia
Otwarcie Drogi Pilzno - Kraków
W dniach 24 i 25 lipca 2010
odpust w Parafii św. Jakuba i
NMP Matki Kościoła w Brzesku
obchodzony był w sposób
szczególnie uroczysty. W 2010 r.
obok uroczystości związanych z
Rokiem Św. Jakuba, Brzesko
świętuje także rocznicę 625lecia nadania praw miejskich,
jest także okazja do konsekracji
nowej częsci kościoła i oficjalnego przyjęcia św. Jakuba za
patrona miasta.
Dwudniowe
wydarzenia
związane z odpustem św.
Jakuba rozpoczęły się w sobotę
24 lipca od uroczystej sesji Rady
Miejskiej w Brzesku, podczas
której radni otrzymali dokument
zgody Papieża Benedykta XVI
na przyjęcie przez Brzesko św.

Jakuba jako patrona miasta.
Wpisuje się to w szereg działań
podjętych przez samorząd na
rzecz związków miasta z kultem
św. Jakuba, jak choćby podjęta
w ostatnich latach uchwała
nadajaca imię św. Jakuba dla
popularnego ronda na drodze nr
4. Po spotkaniu w siedzibie
władz miejskich w uroczystej
procesji relikwie św. Jakuba
zostały
wprowadzone
do
kościoła parafialnego. Msza św.
pod przewodnictwem bp. Wiktora Skworca - ordynariusza
Diecezji Tarnowskiej - była także
okazją do konsekracji nowej
części kościoła.
W sobotnich uroczystościach
uczestniczyli w odświętnych
strojach pątniczych pielgrzymi

jakubowi ze Szczyrku, Więcławic
i Pałecznicy.
Niedzielne uroczystości odpustowe 25 lipca rozpoczęło poranne
przejście
grupy
pielgrzymów
z
Porąbki
Uszewskiej do Brzeska. O godz.
11:00 rozpoczęła sie uroczysta
Msza św. odpustowa, po której
nastąpiło
odsłonięcie
okolicznościowej tablicy i otwarcie Drogi św. Jakuba Via Regia z
Pilzna do Krakowa.
Uzupełnieniem wydarzeń w
Brzesku był odbywajacy się w
sobotnie i niedzielne popołudnie
festyn parafialny ku czci św
Jakuba.

Pielgrzymi ze Szczyrku, Więcławic i Pałecznicy w tradycyjnych strojach
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Paweł Plezia

Droga Królewska
W poprzednim numerze
„Pielgrzymka” w artykule „W
stronę Alp” pojawił się opis
sytuacji i nastrojów czekających na pielgrzymów wybierających się z Polski do
Santiago wzdłuż dawnej Górnej Drogi (Obere Strasse)
przez Czechy, Bawarię i
Szwajcarię. Z różnych przyczyn ten właśnie wariant wybiera większość Polaków
idących w Roku Świętym do
Santiago. Jednakże przez
wieki z nie mniejszym entuzjazmem wędrowcy decydowali się na łatwiejszą, bo
omijająca góry (i dlatego nazywaną Dolną Drogą – Niedere
Strasse),
choć
nieznacznie dłuższą trasę
przez Saksonię, Nadrenię,
Walonię i Paryż. I to właśnie
ona zyskała status Drogi Królewskiej – Via Regia.
Pierwsze wzmianki o Drodze Królewskiej pojawiały się z
początkiem XIII wieku. Ale już
wcześniej powstawały odcinki
traktu, które łączyły trzon średniowiecznego
Cesarstwa
Rzymskiego (Akwizgran, Moguncję i Paryż) z coraz szybciej
rozwijającymi się ośrodkami na
północ od gór Europy Centralnej. Głównymi węzłami tej trasy
stały się takie miasta, jak Kolonia, Frankfurt nad Menem,
Lipsk, Wrocław, Kraków i Lwów,
a w ciągu XIII i XIV wieku zapełniła się ona także miastami zakładanymi
jako
lokalne
przystanki, miejsca wymiany towarów oraz obsługi podróżujących. Stąd regularne odstępy
dzielące poszczególne miasta
każdorazowo o jeden dzień
drogi piechura lub wozu konnego, który przy ówczesnym
stanie dróg zbyt zawrotnej
prędkości osiągnąć nie mógł.
Kiedy spojrzy się na mapę, w
oczy rzuca się regularny łańcu-

szek średniowiecznych miast
han-dlowych nanizanych na
Drogę Królewską, będącą odpowiednikiem dzisiejszej drogi
E40. Na Śląsku i Łużycach jest
to pasmo: Opole, Skorogoszcz,
Brzeg, Oława, Wrocław, Środa
Śląska,Legnica, Złotoryja, Lwówek Śląski, Lubań, Zgorzelec,
Weissenberg, Budziszyn, Kamenz.
Podobna sekwencja i regularność średniowiecznych lokacji
miejskich da się zauważyć
także w Małopolsce, na progu
Pogórza Karpackiego i Kotliny
Sandomierskiej. Północnym
skrajem tej ostatniej prowadził
wcześniej tzw. Ruski Trakt,
który co do zasadniczego kierunku (Ruś–Małopolska–Śląsk)
był zgodny z Via Regia. Ów
szlak z Sandomierza północnym skrajem Wisły odtwarzany
jest przez dzisiejszą Drogę Małopolską.
Podobnie jak na innych
średniowiecznych szlakach, tak
i tutaj znajdowały się miejsca,
gdzie poświęcano się opiece
św. Jakuba. Ale na Drodze Królewskiej bardzo często natkniemy się także na ośrodki
związane z kultem lub świadomością opieki ze strony św. Mikołaja. Patron ten szczególnie
czczony był na Wschodzie – a
zatem patrocinia Mikołaja pojawiają się tak daleko, na ile podróżowali kupcy i wędrowcy z
Rusi. Rzadko docierali oni dalej
niż do Lipska czy Erfurtu.
Zatem w Małopolsce, Saksonii
i na Śląsku równie często napotkamy podmiejskie kaplice
czy szpitale poświęcone Mikołajowi (będącemu także patronem kupców), jak i podobne
obiekty pod wezwaniem św. Jakuba.
Odtwarzanie szlaku wzdłuż
Via Regia to również odkrywanie historii i jej śladów. Nic dziwnego, że w roku 2007 trakt ten
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– nie tylko jako kolejna z dróg
jakubowych pielgrzymów – włączony został do grona europejskich szlaków kulturowych.
Wokół Drogi Królewskiej
realizowane są rozmaite projekty i inicjatywy. Wystarczy
wspomnieć o stowarzyszeniu
„Na Kupieckim Szlaku” skupiającym miasta leżące na dawnej
Wysokiej Drodze (tak również
nazywano ten trakt) czy o przyszłorocznej III Saksońskiej Wystawie Krajowej w Görlitz
poświęconej właśnie temu szlakowi. W tym kontekście udostępnienie kolejnych 350 km
Drogi Świętego Jakuba „Via
Regia” z Pilzna przez Kraków i
Piekary Śląskie na Górę Świętej Anny może zachęcić mieszkańców Małopolski i Śląska do
wybrania się do Santiago właśnie Droga Królewską. Wskazane będzie tu przypomnienie,
że właśnie wzdłuż Via Regia
wędrowały polskie sztafety w
ramach „Europa Compostela
2010”.
Wyruszenie na polski odcinek Via Regia z pewnością
ułatwi otwarcie kolejnych odcinków szlaku: z Pilzna do Krakowa (gospodarzami odcinka
są parafia św. Jakuba w
Brzesku oraz Paweł Plezia z
ropczyckiego oddziału PTTK
wraz z Polskim Towarzystwem
Tatrzańskim) oraz z Krakowa
przez Piekary Śląskie do Góry
Świętej Anny (w województwie
śląskim szlakiem opiekują się
Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego i Ruch Autonomii
Śląska). Tym samym szlak wydłuży się z obecnych 319 km
(Góra Świętej Anny–Wrocław–
Zgorzelec; tutaj inicjatorem i
opiekunem jest Fundacja Wioski
Franciszkańskiej
przy
wsparciu lokalnych organizacji,
m.in. Towarzystwa Miłośników
Ziemi Złotoryjskiej, Wrocławskiego Klubu „Camino”, Klubu

EkoRama z Legnicy, Stowarzyszenia Miłośników Turystyki „W
Drodze” ze Skorogoszczy czy
Gminnego Ośrodka Kultury w
Dobrzeniu Wielkim) do 710 km.
Kolejnych 200 km czeka na
swój czas w województwie podkarpackim
(tutaj
czuwają
Krzysztof Liebchen z Krzemienicy oraz Paweł Plezia). Dodatkowo zasilą ten szlak lokalne
dojściówki – jak już istniejące
Droga Ślężańska, Droga Sudecka I Droga Nyska oraz planowane odcinki z Raciborza,
Woźnik i Starego Sącza.
Co ważne, szlak nie prowadzi donikąd. Po przejściu Mostu
Staromiejskiego w Zgorzelcu –
oczywiście uprzednio nie zapominamy o odebraniu certyfikatu
w punkcie informacji turystycznej – wchodzimy na Ekumeniczny
Szlak
Pątniczy
(Ökumenischer
Pilgerweg),
który powstał w roku 2003 jako
pierwszy odcinek Drogi Świętego Jakuba we wschodnich
Niemczech. Trasa zorganizowana przez ewangelickie duszpasterstwa
młodzieży
z
Grossenhain i Weimaru umożliwiła włączenie Polski do europejskiej sieci Camino de
Santiago dwa lata później. Z
pewnością da się tu odczuć
dłuższe doświadczenie kolegów
z Saksonii w organizowaniu infrastruktury dla indywidualnych
pątników, a także tzw. efekt Kerkelinga, czyli modę na pielgrzymowanie wśród Niemców
zainspirowanych książkowym

bestsellerem telewizyjnego komika Hape Kerkelinga. Liczący
470 km długości szlak prowadzi
do Vacha na granicy między Turyngią i Hesją. Ale już nieco
wcześniej, w Eisenach można
zdecydować się na przejście
Ścieżką Świętej Elżbiety (Elisabethpfad), która łączy miejsca
związane osobą i działalnością
św. Elżbiety z Turyngii, zwanej
u nas Elżbietą Węgierską. Na
całej trasie o długości 350 km
wprowadzono także oznakowanie jakubową muszlą. Tak docieramy do Kolonii, skąd
stukilometrowy szlak wytyczony
przez Niemieckie Stowarzyszenie św. Jakuba (Deutsche st.
Jakobus-Gesellschaft) prowadzi
do Akwizgranu (niem. Aachen,
fr. Aix-le-Chapelle), będącego
jednym z najważniejszych
celów pątniczych średniowiecznej Europy i punktem zbiorczym
dla jakubowych pielgrzymów ze
Skandynawii, północnych Niemiec, krajów bałtyckich i Polski.
Chcąc pozostać wiernym historycznemu przebiegowi Drogi
Królewskiej, należy ruszyć dalej
Via Mosana przez Liege do
Namur w belgijskiej Walonii.
Skoro znaleźliśmy się już na obszarze frankofońskim, grubym
nietaktem byłoby ominięcie Paryża (dojście przez St. Quentin).
Z Paryża pozostaje jeszcze 300
km do Tours, gdzie swój bieg
rozpoczyna Via Turonensis,
jedna z czterech głównych tras
wiodących przez Francję. Francuska stolicę od Saint-Jean-

Przydatne strony w internecie:

Pied-de-Port dzielą 940 kilometry. To już bliżej niż dalej...
Inną możliwością kontynuowania pielgrzymki z Walonii jest
długodystansowy szlak GR654,
który od Vézelay pokrywa się z
historyczną Via Lemovicensis.
W ten sposób na terytorium
Francji przyjdzie pokonać blisko
1700 km, czyli niemal połowę
trasy od Zgorzelca do Santiago.
Z historycznego punktu widzenia, jedna z odnóg Via
Regia prowadziła do Paryża
przez Frankfurt nad Menem,
Moguncję, Trewir i Metz. Dziś
jako Droga Świętego Jakuba
oznakowana jest trasa z Vacha
przez Fuldę do Frankfurtu oraz
z Trewiru przez Luksemburg i
Reims do Paryża. Należy przypuszczać, że rola tej trasy z perspektywy również polskich
pielgrzymów wzrośnie po przygotowaniu szlaku z Moguncji do
Trewiru. Inną możliwością dotarcia do Trewiru jest oznakowana już trasa o łącznej
długości 320 km z leżącego na
Ścieżce Świętej Elżbiety Marburga przez Wetzlar.
Już samo wymienienie nazw
miast, przez które prowadzi odtwarzana dziś Via Regia, może
budzić głód odkrycia tych miejsc
z perspektywy pielgrzyma.
Warto spróbować. Buen Camino!
Emil Mendyk

menicznego Szlaku Pątniczego
www.elisabethpfad.de – Ścieżka św. Elżbiety z Eisenach przez Marburg do Kolonii
Strona Niemieckiego Stowarzyszenia św. Jakuba:
www.deutsche-jakobus-gesellschaft.de
Belgia:
Strona Stowarzyszenia św. Jakuba w Belgii: www.stjacques.ws
Francja:
www.chemins-compostelle.com/Leschemins/leschemins.html – informacje o trasach Camino de Santiago we Francji, w tym podział na etapy dzienne
Strona Francuskiego Stowarzyszenia Przyjaciół św.
Jakuba z Composteli (Société Française des Amis de
Saint Jacques de Compostelle):
www.compostelle.asso.fr

Polska:
www.camino.net.pl/viaregia.html – podstrona w portalu
polskich odcinku Camino poświęcona szlakowi Via
Regia między Korczową a Zgorzelcem
www.olesnicamala.info – tu można znaleźć przebieg
polskiego odcinka Via Regia w formacie GoogleMap
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
www.oekumenischer-pilgerweg.de – strona Eku-
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Recenzja Pielgrzymka:
Andrzej Kołaczkowski-Bochenek:
Santiago de Compostela. Poradnik pielgrzyma
Wydawnictwo WAM, Kraków 2010
ścieżce czy długim odcinku bez
cienia okazać się krytyczne. A
zestawienie wagi kredowego
papieru z bardzo rozstrzeloną i
dużą czcionką daje podejrzenie,
że to książeczka do konsumowania raczej w fotelu niż w trasie. Tym bardziej, że propozycja
krakowskiego
wydawnictwa
WAM
jest
raczej
skrzyżowaniem małego albumu, poradnika, do którego
należy sięgnąć zanim podejmie
się decyzję o wyruszeniu, i
przewodnika zabieranego w
drogę.

wydanie: pierwsze
data wydania: marzec 2010
ISBN: 978-83-7505-564-1
stron: 208
Dotychczas wyruszający na
Camino byli zdani na przewodniki w obcych językach lub
dostępne na forach darmowe i
wcale nienajgorsze informacje
zebrane w PDF. Tylko niektórzy
ruszali na najpopularniejszą
Drogę Francuską w – jakże
słusznym – przeświadczeniu,
że
poradzą
sobie
bez
książkowej pomocy. Teraz i w
naszym kraju ukazał się dopracowany edytorsko przewodnik
ze zdjęciami.
Miło wziąć go do ręki, przyjemnie
obejrzeć
zdjęcia
oczekujących na miejscu atrakcji. Jednak ci, którzy Drogę
mają za sobą, wiedzą, że 30
dkg, które waży publikacja,
może gdzieś na górskiej

Wszystkim zastanawiającym
się, z czym ruszyć, gwarantuję:
dwie kartki z wykazem schronisk, odległościami pomiędzy
miejscowościami i schematami
przewyższeń w terenie, w które
można zaopatrzyć się w biurze
pielgrzyma w Saint-Jean-Piedde-Port (koszt wraz z credencialem ok. 2 euro), wystarczą.
W niektórych przypadkach
mogą wręcz okazać się przydatniejsze, bo w przeciwieństwie
do Poradnika zawierają również
informacje na temat okresu otwarcia schronisk – nie wszyscy
idą przecież w głównym sezonie, a między październikiem i
kwietniem spora część noclegowni jest zamykana. Jeśli startujecie
w
którymś
z
hiszpańskich miast czy miasteczek, to w pierwszym schronisku
spotkacie
kogoś,
kto
z
przyjemnością pożyczy wam tę
kompaktową
i
czytelną
rozpiskę.
Konia z rzędem temu, komu
uda się oddzielić swoje prywatne Camino od faktów obiektywnych.
Z
oczywistych

19

względów przewodniki po tej
Drodze powinni pisać tylko ci,
którzy mają ją w nogach. Z drugiej
strony
eks-pielgrzymi
ulegają jednak olbrzymiej pokusie nie tylko przedstawiania informacji, ale i ich oceniania z
własnej, niepowtarzalnej perspektywy. Stąd biorą się dziwne
sytuacje, gdy korzystający z danego przewodnika szerokim
łukiem omijają miejsca, które
jego autorowi do gustu nie
przypadły. Kołaczkowski-Bochenek także wspomina w swojej pierwszej książce i w
Poradniku niesłusznie nielubiane schronisko w Villafranca
Montes de Oca, które po
bliższym poznaniu okazuje się
całkiem przyzwoite. Nie przeszkadza mu to ostrzegać przed innymi – np. zaniedbanymi,
niesympatycznymi czy brudnymi – co przecież szybko się
zmienia. Uważny czytelnik wielokrotnie znajdzie w Poradniku
impresje autora, którymi dzielił
się już w Nie idź tam człowieku!
Co dobre we wspomnieniach,
niekoniecznie jest na miejscu w
przewodniku.
Jeszcze jedna poruszana
przez
Kołaczkowskiego-Bochenka kwestia praktyczna, z
kategorii najwyższej wagi. Autor
należy do szkoły gloryfikującej
gumową pelerynę, całkowicie
dyskredytując
nowoczesne
kurtki przeciwdeszczowe. To
sprawa bardzo sporna: peleryna w ograniczonym zakresie
chroni przed wilgocią z
zewnątrz (nawet najlepsza nie
przetrwa w całości dłużej niż
kilka dni), jest za to pewną
gwarancją zażywania sauny we
własnym pocie. Jeśli nie wierzy-

cie, spróbujcie ją ponosić w
domu, nawet bez wysiłku fizycznego. Wielu idących chwali
sobie kurtki z oddychającą
membraną,
które
nie
przemakają w najgorszą ulewę.
Sądzę, że we wskazówkach na
temat niezbędnego ekwipunku
wypadałoby przedstawić obie
możliwości, podkreślając wady i
zalety każdej z nich. Warto
byłoby też przygotować zestawienie rzeczy, które w trakcie
wędrówki okazały się przydatne
oraz takich, które przeleżały na
dnie plecaka albo zostały na
którejś ze schroniskowych
półek. Im prościej – tym przydatniej dla chcących wyruszyć:
może po prostu lista?
Poważnym
uchybieniem
autora są niesprawdzone ceny
lotów. Podawane kwoty nie są
na szczęście jedynymi, jakie
pielgrzymi mają do dyspozycji:
z Santiago można wrócić do
Polski (oczywiście z przesiadką,
ale dość wygodną, np. w Alicante, Frankfurcie-Hahn, Rzymie czy Stansted) za mniej niż
200 zł. By skorzystać z dobrodziejstw tanich linii lotniczych,
wcale nie trzeba kupować
biletów z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem – słowo, przed
chwilą sprawdzałam! To ważna
informacja, bo wielu Polakom
wydaje się, że największym
kosztem pielgrzymki jest dostanie się do miejsca wyruszenia i
powrót do kraju, co nie musi być
prawdą. Kwestia lotów pojawia
się w wielu pytaniach zadawanych na forach. W Poradniku
zabrakło też sumiennego wyliczenia lotnisk znajdujących
się w pobliżu popularnych miejsc startu, a byłoby to bardzo
wskazane i ułatwiłoby planowanie.
I ostatni zarzut: niekonsekwencja w opisach atrakcji stricte
turystycznych i przywołaniach
legend. Kilka z nich się pojawia
(te związane z Santo Domingo
czy przełęczą Alto del Perdón),

inne (choćby ta dotycząca
niezwykłego mostu w Hospital
de Órbigo) zostają kompletnie
przemilczane. Malutka Viana
jest opisana dość dokładnie, ale
na temat znaczącego León nie
ma ani słowa.
No dobrze, a teraz plusy –
bo i ich jest niemało. Po pierwsze: dokładne odległości
pomiędzy sąsiednimi miejscowościami pozwalają zaplanować dzienny dystans, a
ilość kilometrów dzielących od
Santiago daje pojęcie, ile czasu
potrzeba na dojście tam z danego miejsca. Dobrym pomysłem było umieszczenie pod
schematyczną mapą odcinka
piktogramów oznaczających
możliwości noclegu, zrobienia
zakupów i zjedzenia w barze.
Po drugie: cytaty z Biblii, a
konkretnie z Listu św. Jakuba –
tylko czy redaktorzy zadali
sobie pytanie, którego św. Jakuba? Czy aby na pewno są to
teksty Jakuba Starszego? Tak
czy tak, pomysł niezły – tego
brakuje w większości przewodników, jakie miałam w ręku.
Ta Droga jest przestrzenią
chrześcijańską, niezależnie od
tego, co twierdzą ludzie idący z
niereligijnych pobudek. I nie
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ma lepszego sposobu na zaznaczenie tego, jak odwołanie
do Biblii.
Tekst
czyta
się
z
przyjemnością, znać sprawne
pióro, a i poczucia humoru nie
brakuje. Warto również wspomnieć o staranności edytorskiej
– wszystkie nazwy miejscowości doczekały się weryfikacji
i zapisu zgodnego z zasadami
ortografii.
Reasumując – Poradnik pielgrzyma jest ładny, ale mało
praktyczny. Przy uwzględnieniu
jego niedociągnięć pojawienie
się na rynku cieszy – po Drodze
Aragońskiej Oficyny Wydawniczej Rewasz jest to druga praktyczna pozycja. Pierwsze koty
za
płoty,
chciałoby
się
powiedzieć. Niedosyt, który
nadal pozostaje, może być zaspokojony już przy kolejnej publikacji. Wprawdzie Polacy mogą
przeprawić się już przez Pireneje z przewodnikiem na dwóch
trasach, ale w samej Hiszpanii
jest jeszcze kilka długich i
krótszych nieopisanych tras, a
warto zająć się nimi wszystkimi.
Wydawcy! Czekamy na albumy, poradniki i przewodniki!
Marta Białokryty

