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Piesza pielgrzymka 
„Camino de Santiago 
2027”. 
Rok 2. Kalisz – Żytawa 
po Drogach Świętego 
Jakuba: Kaliskiej, 
Ścinawskiej, 
Dolnośląskiej, Via Regia, 
Żytawskiej

W sobotę 23 września 2017 r. w Narodowym Sanktuarium św. Jó-
zefa w Kaliszu zainaugurowano drugi rok pieszego pielgrzymo-

wania do Santiago de Compostela. Pielgrzymi skupieni w Konfraterni 
św. Jakuba Apostoła Starszego przy Katedrze Polowej WP oraz wszyscy 
chętni pielgrzymują weekendowo od września 2016 r. z Warszawy na Za-
chód Europy. Wiosną 2017 r. dotarli do Kalisza. Zaś od jesieni 2017 r. do 
wiosny 2018 r. przeszli drogę z Kalisza do Żytawy.

Kaliska Droga św. Jakuba

 W sobotę 23 września 2017 r. pątnicy zgromadzili się w kaliskiej bazy-
lice przed łaskami słynącym obrazem „Świętej Rodziny”, by w polskim 
Nazaret rozpocząć dalszą drogę do św. Jakuba w Composteli. Euchary-
stię w intencji pątników sprawował ks. Piotr Machała, który na zakoń-
czenie dokonał aktu zawierzenia pielgrzymów św. Józefowi. Umocnieni 
wsparciem Opatrznościowego Stróża Bożej Rodziny, pątnicy rozpoczęli 
drogę do Żytawy – do granic Polski. Pod kierunkiem Małgorzaty Kubiak-
Walczak, kaliskiej przewodniczki PTTK oraz red. Adama Szymańskiego 
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z „Radio Rodzina”1 pielgrzymi wyruszyli sprzed świątyni w kierunku 
Skalmierzyc. Obfi cie padający deszcz nie zniechęcał pani przewodnik 
przed zaznajamianiem piechurów z historią mijanych miejsc. Życzliwy 
pan redaktor, przeprowadzający rozmowy z pielgrzymami, doznał rów-
nież łaski przemoknięcia na szlaku. Po drodze do Skalmierzyc pątnicy 
mijali w dzielnicy Szczypiorno koszary, gdzie internowani byli żołnierze 
Legionów Polskich, którzy odmówili zgody na przysięgę wierności cesa-
rzowi niemieckiemu. Dzięki tym żołnierzom, którzy grali w piłkę ręczną 
w obozie, w 1919 r. narodziła się specyfi cznie polska odmiana tej gry – 
szczypiorniak.

Po opuszczeniu Kalisza, pielgrzymi wkroczyli do Nowych Skalmie-
rzyc. Tu w okresie zaborów przebiegała granica rosyjsko-pruska. Na 
rogatkach miejscowości przypomina ten fakt skwer historyczny. Idąc 
dalej piechurzy nawiedzili Sanktuarium Matki Bożej Królowej Aniołów 
w Skalmierzycach. Madonna skalmierzycka czczona jest od XV w. W do-
wód wdzięczności za pokonanie Turków, król Władysław IV ofi arował 
w 1634 r., jako wotum – srebrny ryngraf. W roku milenium chrztu Polski 
Prymas Tysiąclecia Stefan kard. Wyszyński dokonał koronacji obrazu. 
W 2017 r. biskup kaliski Edward Janiak ogłosił Panią Skalmierzycką – Pa-
tronką gminy Nowe Skalmierzyce. Na placu przy sanktuarium znajduje 
się słupek z muszlą św. Jakuba wskazujący najkrótszą drogę do Santiago 
de Compostela. Przemierzając dalej Wyżynę Kaliską, pątnicy dotarli do 
Biskupic Ołobocznych. Drewniany kościół pw. św. Bartłomieja Apostoła 
otworzył specjalnie dla pątników miejscowy proboszcz ks. Damian Ma-
rynowski. Krótka modlitwa i wysłuchanie opowieści gospodarza, były 
wspaniałą chwilą odpoczynku od padającego deszczu. Droga z Biskupic 
Ołobocznych do przedmieść Ostrowa Wielkopolskiego wiodła urokliwy-
mi polnymi drogami oraz leśnymi duktami. Pielgrzymi dzień zakończyła 
wspólna kolacja w Ostrowie Wielkopolskim.

W niedzielę 24 września 2017 r. w godzinach porannych piechurzy 
udali się do ostrowskiej konkatedry pw. św. Stanisława BM, gdzie uczest-
niczyli w eucharystii. Po zakończonej Mszy św. na pątników przed neo-
romańską świątynią oczekiwała pani Adela Szczepniak miejscowa prze-
wodniczka PTTK. Przybliżyła ona zebranym historię konkatedry oraz 
ważniejszych obiektów i postaci związanych z Ostrowem Wielkopol-
skim. Wśród osób warto wymienić Prymasów Polski: Mieczysława Le-
dóchowskiego (1822–1902) i Edmunda Dalbora (1869–1926) oraz Sł. Bo-
żego ks. Stanisława Rolewskiego (1887–1936), którego doczesne szczątki 

1 htt p://www.radiorodzina.kalisz.pl/aktualnosci/camino-de-santiago-2027-konfrater-
nia-sw- [dostęp: 30.06.2018 r.].
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spoczywają w konkatedrze. Wszystkich pielgrzymów zainteresowała 
fi gura „Pielgrzyma”, postawiona w podcieniach konkatedry. Jest to dzie-
więtnastowieczna rzeźba Władysława Marcinkowskiego, która pierwot-
nie stała na mogile księdza Konstantego Chiżyńskiego pochowanego na 
Starym Cmentarzu w Ostrowie Wlkp. Pod kierunkiem pani przewodnik, 
pątnicy wyruszyli w kierunku Jankowa Przygodzkiego, gdzie opieku-
nem parafi i jest św. Józef. Następnie zaś przez Topolę Wielką i Tarchały 
Wielkie dotarli do Odolanowa. Patronem Ziemi Odolanowskiej i miejsco-
wej fary, jest św. Marcin. Legionista, mnich i biskup jedzie konno na oka-
załym odolanowskim pomniku. Rzeka Barycz, którą pątnicy przekroczyli 
w niedzielę dwukrotnie, towarzyszyła im na ostatnich 10 kilometrach. 
Od Odolanowa Dolina Baryczy otworzyła przed idącymi swoje podwo-
je. Krocząc przez Rzeczyce i Uciechów przy jesiennej, ciepłej, bezdesz-
czowej aurze mieli szansę obserwować ptactwo skupiające się w klucze 
przed odlotem do cieplejszych krain. Dane im było również obserwo-
wać sławetną gospodarność i pracowitość miejscowych, obrazującą się 
m.in. bogatym, nasadzonym kwiatostanem wzdłuż przemierzanej drogi. 
Idąc wśród takich krajobrazów w niedzielę 24 września 2017 r., pielgrzy-
mi opuścili Wielkopolskę i wkroczyli na ziemie Dolnego Śląska. Gdzie 
w pierwszej miejscowości, do której doszli – Bartnikach, zakończyli 
weekendowe pielgrzymowanie.

W sobotę 21 października 2017 r. wczesnym porankiem pątnicy wyru-
szyli w zamgloną Dolinę Baryczy ze wsi Bartniki. Pierwsza mijana osa-
da – Wróbliniec, spała jeszcze wczesnojesiennym snem. Pielgrzymi skie-
rowali się w kierunku kompleksu stawów Potasznia. W lesie, na obfi cie 
zroszonej drodze szukali właściwego kierunku marszu. Święty Jakub kie-
rował, najpierw na Bracław, następnie obok „Jazu Dragońskiego”, gro-
blami – porośniętymi kilkusetletnimi dębami. Złota polska jesień, była 
tłem dla odgłosu pątniczych stóp kroczących przez rezerwat „Stawy Mi-
lickie”. Akompaniament dźwięku lecących w kluczach dzikich gęsi, odla-
tujących ku cieplejszym krainom, dopełniał krajobraz i napawał nostalgią 
idących tego dnia, tą piękną polską krainą. Ruda Milicka, Sławoszowice, 
Milicz, Garuszki – były osobliwymi postojami w drodze do Sułowa, do 
którego dotarła pielgrzymia wspólnota w blasku zachodzącego słońca, 
po przebyciu około 35 km. Pielgrzymi na nocleg dojechali do Milicza.

Niedzielna (22 października 2017 r.) poranna Eucharystia w kościele 
św. Andrzeja Boboli w Miliczu, której przewodniczył ks. kan. Zbigniew 
Słobodecki, rozpoczęła kolejny pielgrzymi dzień. Ksiądz proboszcz po-
witał Pielgrzymów Jakubowych oraz wspólnie z całą parafi ą modlił się 
o Boże błogosławieństwo dla ich przedsięwzięcia. Droga z Milicza prowa-
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dząca przez Las Zwierzyniec, na całym dystansie 10 km była naznaczona 
ulewnym opadem. Gdy pątnicy zbliżali się do Książęcej Wsi, deszcz ustał, 
a uszom idących dała się odczuć kakofonia tysięcy żurawi odlatujących 
z polskich ziem. Niecodzienny dla oczu Mazowszan, był szpaler ptasich 
oddziałów przemierzających podniebne przestworza – ku południu. Ty-
siące ptaków swym klangorem pozdrawiały Pielgrzymów Jakubowych, 
którzy przez: Osiek, Przedkowice, Dobrosławice, Ligotkę dotarli do Pru-
sic – do św. Jakuba. Zmęczeni i przemoknięci – jednocześnie ubogaceni 
nowymi łaskami, zakończyli pątniczą drogę i udali się ku stolicy.

W sobotę, 4 listopada 2017 r., wczesnym porankiem pątnicy uczestni-
czyli we Mszy św. w trzebnickiej bazylice śś. Jadwigi i Bartłomieja. W cza-
sie drogi do Trzebnicy pątnicy zostali zaznajomieni przez pątniczkę Annę 
Przygoda-Golenia z dziejami ziem, po których mieli iść. Dlatego pobyt 
w sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej i zwiedzenie świątyni było łatwiejsze, 
gdyż wszyscy mieli świaomość bogactwa historii miejsca. Zespół klasz-
torny z kościołem to nie tylko miejsce spoczynku świętej, lecz również 
mauzoleum innych Piastów śląskich, którzy w XIII w. ufundowali pierw-
szy kościół i klasztor. Z Trzebnicy pielgrzymi dojechali do Prusic, gdzie 
dwa tygodnie wcześniej zakończyli sobotnio-niedzielne pielgrzymowa-
nie. Na Mazowszan przed świątynią pod wezwaniem św. Jakuba, ocze-
kiwała grupa członków stowarzyszenia Miłośników Ziemi Prusickiej. Są 
oni nie tylko miłośnikami swej „małej ojczyzny”, lecz również gorliwymi 
czcicielami św. Jakuba. Ostatnimi czasy oznakowali na terenie swojej gmi-
ny Drogę św. Jakuba, dzięki czemu wędrowanie jest łatwiejsze i może od-
bywać się bez mapy. Miłośnicy Ziemi Prusickiej, są również opiekunami 
Pielgrzymów Jakubowych. Pątnicy z Warszawy, zostali obdarowani ro-
galami świętomarcińskimi oraz owocami. Jak się później okazało, było to 
cenne i smaczne pożywienie na trasie. Po zrobieniu pamiątkowej fotogra-
fi i, pielgrzymi wyruszyli na szlak. Sobotnia ponad 30-kilometrowa droga, 
w blasku listopadowego słońca zachęcała do refl eksji. Warunki pogodo-
we umożliwiły podziwianie dalekich krajobrazów Wzgórz Trzebnickich, 
po których biegały w stadach sarny i jelenie. W powietrzu przelatywały 
ostatnie klucze dzikich gęsi, zaś rolnicy kończyli jesienne zasiewy uro-
dzajnych pól. Sobotnia droga wiodła przez: Skrokową, Strupinę, Gródek, 
Pełczyn, Bożeń, Moczydlnicę Dworską. Pielgrzymi wędrówkę zakończyli 
w Moczydlnicy Klasztornej i udali się na nocleg do Krzydliny Małej, do 
ojców Misjonarzy Klaretynów. W niedzielny poranek grupa pątników 
udała się do miejscowej świątyni pw. św. Michała Archanioła. W roku 
stulecia objawień fatimskich, kiedy to wielu konfratrów pielgrzymowało 
po Drodze Portugalskiej ostatnia w roku Msza św. na szlaku była przed 
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fi gurą Fatimskiej Pani, która przed laty została umieszczona w ołtarzu 
głównym krzydlińskiego kościoła. Mszę św. w intencji Pielgrzymów 
Jakubowych sprawował proboszcz o. ppor. Jan Opala CMF, duchowny 
szczególnie związany z katedrą polową WP, z tego powodu, że 11 lutego 
2017 r. w katedrze polowej WP odebrał z rąk ministra ON patent ofi cer-
ski. Ojciec Opala, tak jak obiecał w żołnierskim drylu sprawował Eucha-
rystię, modląc się do Boga o łaskę dobrej drogi dla idących do Santiago de 
Compostela. Po Mszy św. pielgrzymi przejechali do sąsiedniego Lubiąża, 
gdzie zwiedzili dawne opactwo cysterskie, perłę barokowej architektury 
w skali światowej. Na terenie kompleksu znajduje się kościół św. Jakuba. 
Następnie dotarli na miejsce tam, gdzie zakończyli wędrówkę w sobotę – 
do Moczydlnicy Klasztornej, skąd rozpoczęli wędrówkę do Ścinawy. 
Aura podobnie jak w sobotę zachęcała do wędrowania po ojczystej ziemi. 
Droga około 14 km przebiegła sprawnie. Pątnikom na trasie towarzyszył 
red. Roman Tomczak z legnickiego oddziału „Gościa Niedzielnego”2. 
Na moście na Odrze w Ścinawie, na pielgrzymów oczekiwał Marian Ha-
wrysz, który był przewodnikiem do kościoła Podwyższenia Krzyża Świę-
tego w Ścinawie. Był to ostatni dystans, jaki przebyli pielgrzymi w 2017 
roku. W ścinawskim kościele przybyłych powitał proboszcz ks. Andrzej 
Pławiak, który opowiedział o historii odwiedzanego miejsca. Miłą nie-
spodzianką dla wszystkich pątników była inicjatywa członków ścinaw-
skiej rady parafi alnej, którzy dla pielgrzymów jakubowych przygotowali 
obiad. Polska życzliwość okazywana idącym do różnych sanktuariów, 
znalazła swoje odzwierciedlenie również na Drodze św. Jakuba.

Ścinawska Droga św. Jakuba

W sobotę 17 lutego 2018 r. wczesnym porankiem, po nocy spędzonej 
w ścinawskim Centrum Turystyki i Kultury Pielgrzymi Jakubowi udali 
się na śniadanie przygotowane przez członkinie Stowarzyszenia Rodzin 
Katolickich w Ścinawie. Panie: Danuta Józefi ak, Urszula Wojciów, Mał-
gorzata Kozak i Bożena Pruszyńska, które w listopadzie ub. roku przy-
gotowały obiad dla pielgrzymów, w lutową sobotę przyrządziły poranną 
strawę. Wspólny posiłek pokrzepił nie tylko ciało, lecz również ducha, 
dzięki czemu wędrowcy z radością wyruszyli na drogi Obniżenia Ści-
nawskiego i Wysoczyzny Lubińskiej. 

Po krótkiej modlitwie w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego, 
pielgrzymi wyruszyli na szlak. Szli przez Ręszów i Siedlce. W Ręszowie 

2 htt p://legnica.gosc.pl/doc/4296794.Coraz-blizej-sw-Jakuba [dostęp: 30.06.2018 r.].
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pątnicy zatrzymali się przy późnogotyckim kościele pw. Narodzenia 
NMP. Obok kościoła pochowany jest Anton Johann Harder wynalazca 
i konstruktor zegarów rocznych z wahadłem torsyjnym. W Siedl-
cach oczy idących zwrócił gotycki kościół pw. św. Michała Archanioła 
z 2. poł. XIII w. Po przejściu 12 km pątnicy dotarli do miejscowości Czer-
niec, gdzie w miejscowej świetlicy czekali na nich mieszkańcy, na czele 
z panią sołtys Renatą Jężak. Pani sołtys oraz pani Alina Sokołowska przy-
gotowały smaczny żur oraz słodkości. Miejscowy komendant OSP pan 
Władysław Sokołowski przybliżył Mazowszanom historię miejscowości 
oraz zaprowadził do kościoła pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. 
Dumą mieszkańców jest odrestaurowana drewniana dzwonnica z 1794 r. 
Przy zabytku wszystkim zebranym fotograf Andrzej Apostoluk wykonał 
pamiątkową fotografi ę.

Z Czerńca idąc przez Kłopotów pielgrzymi dotarli do Lubina. Na ro-
gatkach starszej części miasta wędrowców witał z cokołu pomnika od-
krywca pokładów rudy miedzi geolog Jan Wyżykowski. Pątnicy na krótki 
odpoczynek zatrzymali się na lubińskim rynku nieopodal kościoła Matki 
Bożej Częstochowskiej. Wychodząc z Lubina piechurzy napotkali przy-
kład śląskiej architektury gotyckiej, jakim jest kościół pw. Marii Dominiki 
Mazzarello, usytuowany na granicy z miejscowością Krzeczyn Wielki. 
W Lubinie pielgrzymów na szlaku odwiedził red. Roman Tomczak 
z „Gościa Niedzielnego”, który z wędrowcami przeprowadził rozmowy 3.

Sobotnią wędrówkę pątnicy zakończyli w Gorzycy. Miejscowa świetli-
ca, była miejscem, gdzie wędrowcy mogli kolejny raz w czasie sobotniej 
drogi doświadczyć życzliwości rodem z Kresów Wschodnich. Mieszkań-
cy wsi na czele z sołtysem Janem Olejnikiem oraz proboszczem parafi i 
Brunów ks. Krzysztofem Klimem czekali na pątników z otwartym ser-
cem oraz gorącą strawą. Panie: Alina Olejnik, Janina Dziedzic, Helena 
Hawrysz przygotowały smaczne domowe ruskie pierogi z barszczykiem 
czerwonym. Józef Bredla oraz Jan Hawrysz mówili o trudnych doświad-
czeniach miejscowej społeczności, która trafi ła na ziemię lubińską z okolic 
Stanisławowa, przesiedlona po II wojnie światowej.

Z Gorzycy Mazowieccy Pielgrzymi Jakubowi pojechali do najstarsze-
go w Polsce sanktuarium św. Jakuba w Jakubowie. Pątników powitał 
prezes Bractwa św. Jakuba Stanisław Halarewicz w towarzystwie współ-
braci Zbigniewa Jurkowskiego oraz Waldemara Hassa. Pan dr Hass 
oprowadził przybyłych po sanktuarium opowiadając z wielką erudycją 
o tym wyjątkowym i szczególnym miejscu dla każdego peregrino. Na-

3  htt p://legnica.gosc.pl/doc/4515730.558-km-w-nogach [dostęp: 30 czerwca 2018 r.].
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wiedzenie jakubowej świątyni zakończyła Msza św. sprawowana przez 
ks. Sebastiana Kluwaka. Spotkanie w Jakubowie zorganizował ks. ku-
stosz Stanisław Czerwiński, który obdarował Mazowszan breloczkami 
z wizerunkiem św. Jakuba. Z Jakubowa pielgrzymi pojechali do Grodow-
ca. W grodowieckim sanktuarium Matki Bożej Jutrzenki Nadziei oczeki-
wał na pątników ks. Piotr Sudoł oraz inżynier nadleśnictwa Lubin pan 
Norbert Wende. Pan leśniczy, to kolejna osoba, która sprawiła w tym dniu 
miłą niespodziankę idącym do Santiago. Dzięki jego życzliwości piel-
grzymi degustowali na kolację gulasz z dzika. Tak posileni wieczorową 
porą pod kierunkiem ks. Piotra udali się na zwiedzanie świątyni, gdzie 
w ołtarzu głównym stoi fi gura Matki Bożej „Pani Zagłębia Miedziowe-
go”. Nawiedzenie świątyni, było ostatnim punktem sobotniego progra-
mu. Wieczorową porą, pielgrzymi zmęczeni, ale szczęśliwi udali się na 
spoczynek do Domu Pielgrzyma.

Poranna Msza św. w I Niedzielę Wielkiego Postu (18 lutego 2018 r.), 
rozpoczęła nowy pielgrzymi dzień. W grodowieckim sanktuarium Ju-
trzenki Nadziei modlono się o dobrą drogę do celu. Idący mają nadzieję 
dotrzeć do Santiago de Compostela w 2027 r. Z Grodowca pielgrzymi 
jakubowi pojechali do Gorzycy, gdzie w sobotę zakończyli wędrówkę. 
Z Gorzycy droga wiodła na Brunów, a dalej leśnymi duktami do Chocia-
nowa. Część grupy wybrała drogę przez Trzebnice i Chocianowiec. Nie-
dzielny marsz, był czasem wyciszenia na łonie natury. Idący podziwiali 
budzącą się do życia przyrodę. Klucze dzikich gęsi, które podczas listo-
padowego etapu przelatywały nad głowami opuszczając Polskę, w lu-
tym powracały, czyniąc radość w sercach piechurów. Na przedmieściach 
Chocianowa pątników witał pan Jerzy Likus, twórca Drogi św. Jakuba 
na Ziemi Chocianowskiej. Razem z pielgrzymami przemierzał ostatnie 
kilometry drogi do Chocianowa. Nagrodą dla wszystkich za dwudnio-
wy marsz, był klangor żurawi latających nad głowami idących. Czwarty 
dwudniowy etap drogi Kalisz – Żytawa, był szczególny. Pierwszy bo-
wiem raz, tak duża liczba ludzi miejscowych na Dolnym Śląsku, była za-
angażowana w pielgrzymkę konfraterni. Pielgrzymi idący do Santiago de 
Compostela, jeszcze przez lata będą wspominać na europejskich drogach 
życzliwość mieszkańców miejscowości położonych na Ścinawskiej Dro-
dze św. Jakuba. Smaki żurku, pierogów i dziczyzny, będą przywoływane 
w kolejnych latach wędrówki.
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Dolnośląska Droga św. Jakuba

W sobotę 17 marca 2018 r. wczesnym porankiem, po nocy spędzo-
nej głównie w podróży, grupa Pielgrzymów Jakubowych udała się na 
Mszę św. do kościoła Wniebowzięcia NMP w Chocianowie. Piątkowy 
atak zimy sprawił, iż droga do Chocianowa z Warszawy, była ekstremal-
na. Dlatego też wielu pątników dziękowało Bogu za jej szczęśliwy prze-
bieg. Celebrze przewodniczył ks. Dariusz Iżykowski, który na zakoń-
czenie eucharystii udzielił pielgrzymom specjalnego błogosławieństwa. 
We Mszy św. uczestniczyli również Przyjaciele Dróg św. Jakuba na Dol-
nym Śląsku Jerzy Likus i Marian Hawrysz. Po Mszy św. pątnicy na czele 
z ks. Iżykowskim i panem Likusem wyruszyli na Dolnośląską Drogę 
św. Jakuba. W ostatnią sobotę kalendarzowej zimy Bory Dolnośląskie, 
przez które przechodzili pielgrzymi robiły niesamowite wrażenie. Pada-
jący od piątku śnieg, pokrył drzewa i drogi. W kilkuletniej historii przejść 
weekendowych członków konfraterni, było to najbardziej zimowe piel-
grzymowanie! Kiedy pątnicy dochodzili do Nowej Kuźni, do ich uszu 
dobiegł dźwięk dzwonów. Jak się później okazało to Dominik Ewkowski 
uderzył w dzwony witając Pielgrzymów Jakubowych w swojej miejsco-
wości. Młody nowokuźniczanin pokazał pątnikom kościół oraz zaprowa-
dził do remizy, gdzie pani Stefania Roicka przygotowała smaczny po-
częstunek. Pokrzepieni i ogrzani pielgrzymi wyruszyli w dalszą drogę. 
Idąc przez ośnieżone lasy i pola, mijali Modłę, Osłę, Szczytnicę by dotrzeć 
do Tomaszowa Bolesławickiego. W zimowej scenerii pielgrzymi przebyli 
30 km. Zmarznięci i zmęczeni dojechali do Domu Sióstr Adoratorek Krwi 
Chrystusa w Bolesławcu, który na kilkanaście godzin stał się dla nich 
pielgrzymią albergą. Siostry na czele z przełożoną s. Anną Mikołajewicz 
ASC zaopiekowały się piechurami troskliwie.

Po przespanej nocy Pielgrzymi Jakubowi udali się do bolesławieckiej ba-
zyliki na niedzielną Mszę św., następnie zaś dotarli do Tomaszowa, gdzie 
dzień wcześniej zakończyli wędrówkę. Mroźny, słoneczny i wietrzny dzień 
sprawił, iż tempo marszu było szybkie. Miejscowości Kruszyn, Bolesławiec 
szybko zostały minięte. Mimo, iż planowano iść do Nowogrodźca, to jed-
nak mając na uwadze warunki atmosferyczne pielgrzymi zdecydowali się 
skrócić drogę o 7 km i zakończyli wędrówkę w Mierzwinie. 

W sobotę 28 kwietnia 2018 r. wczesnym porankiem, Pielgrzymi Jaku-
bowi wyruszyli z Pl. Bankowego w Warszawie na Dolny Śląsk. Po drodze 
zatrzymali się w Sanktuarium Św. Jakuba w Małujowicach. „Kościół jaku-
bowy”, nazywany jest „śląską Sykstyną”, gdyż na jego ścianach, znajduje 
się ok. 100 średniowiecznych polichromii z biblijnymi scenami. Jednym 

JOLANTA STEFANIAK, ŁUKASZ STEFANIAK
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Piesza pielgrzymka „Camino de Santiago 2027”. Rok 2 Kalisz – Żytawa po Drogach 
Świętego Jakuba: Kaliskiej, Ścinawskiej, Dolnośląskiej, Via Regia, Żytawskiej

Katedra św. Jakuba w Görlitz  (fot. Piotr Szarko)

Pielgrzymi Jakubowi w Żytawie (fot. Piotr Szarko)
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VII Niedzielne Pielgrzymowanie Podkarpacką Drogą św. Jakuba 
„Z Maryją i św. Jakubem na drodze wiary i przemiany”

Pielgrzymi w sanktuarium Bożego Grobu w Przeworsku; 4 listopada 2017 r. (fot. Franci-
szek Mróz)

Pielgrzymi w kościele pw. św. Jakuba w Krzemienicy; 5 listopada 2017 r. (fot. Franciszek 
Mróz)
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VII Niedzielne Pielgrzymowanie Podkarpacką Drogą św. Jakuba 
„Z Maryją i św. Jakubem na drodze wiary i przemiany” 

Pielgrzymi w sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Rzeszowie; 17 marca 2018 r. (fot. 
Franciszek Mróz)

Pielgrzymi przy Krzyżu Milenijnym w Sielcu (Podlasku); 18 marca 2018 r. (fot. Franciszek 
Mróz)
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VII Niedzielne Pielgrzymowanie Podkarpacką Drogą św. Jakuba 
„Z Maryją i św. Jakubem na drodze wiary i przemiany” 

Pielgrzymi przed kościołem pw. św. Jakuba w Górze Ropczyckiej; 21 kwietnia 2018 r. 
(fot. Franciszek Mróz)

Pielgrzymi w sanktuarium Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Zawadzie (diec. tar-
nowska); 22 kwietnia 2018 r. (fot. Franciszek Mróz)

ksiazka_2018.indb   296ksiazka_2018.indb   296 2018-10-04   17:39:022018-10-04   17:39:02



VII Niedzielne Pielgrzymowanie Podkarpacką Drogą św. Jakuba 
„Z Maryją i św. Jakubem na drodze wiary i przemiany” 

Pielgrzymi przed kapliczką Matki Boskiej od Czystych Wód w Słotowej; 1 września 2018 r. 
(fot. Franciszek Mróz)

Pielgrzymi w kościele pw. św. Jakuba w Tuchowie (fot. Bogdan Stawowy)
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Pielgrzymka Drogą św. Jakuba na terenie Bawarii (Münchner Jakobsweg), Austrii 
i Szwajcarii; Stött en am Auerberg – Seelsberg; 30 czerwca – 10 lipca 2018 r. 

Pielgrzymi w Rheineck, po przekroczeniu granicy austriacko-szwajcarskiej Gaißau / Rhe-
ineck; 5 lipca 2018 r. (fot. Franciszek Mróz)

Pielgrzymi przed studnią 
św. Jakuba w Rorschach 
(Szwajcaria); 7 lipca 2018 r. 
(fot. Franciszek Mróz)
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Pielgrzymka Drogą św. Jakuba na terenie Bawarii (Münchner Jakobsweg), Austrii 
i Szwajcarii; Stött en am Auerberg – Seelsberg; 30 czerwca – 10 lipca 2018 r. 

Pielgrzymi na szwajcarskim odcinku Drogi św. Jakuba; 9 lipca 2018 r. (fot. Franciszek 
Mróz)

Pielgrzymi w sanktuarium Matki Bożej w Einsiedeln (Szwajcaria); 9 lipca 2018 r. (fot. Fran-
ciszek Mróz)
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Ikonografi a św. Jakuba

Bardejów – Bazylika 
św. Idziego (fot. 
Franciszek Mróz)

Bergamo – katedra 
(fot. Franciszek Mróz)

Brzesko – pomnik 
św. Jakuba Apostoła (wyk. 
Kazimierz Malski; 2004 r.) 
(fot. Franciszek Mróz)

Jadów – sanktuarium Krzyża 
Świętego (fot. Franciszek Mróz)
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Ikonografi a św. Jakuba

Kraków – Archikatedra 
św. Stanisława B.M. i św. Wacława 
na Wawelu (fot. Franciszek Mróz)

Kraków – Uniwersytecka 
Kolegiata św. Anny (fot. 
Franciszek Mróz)

Tolkmicko – 
relikwie św. Jakuba 
Starszego Apostoła 
w kościele 
pw. św. Jakuba 
(fot. Franciszek Mróz)

Tolkmicko – 
witraż w kościele 

pw. św. Jakuba 
(fot. Franciszek Mróz)
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Ikonografi a św. Jakuba na odcinku Drogi św. Jakuba Camino Polaco

Bakałarzewo – obraz w zwieńczeniu 
ołtarza głównego kościoła pw. św. Jakuba
(fot. Franciszek Mróz)

Bakałarzewo – feretron w kościele 
pw. św. Jakuba (fot. Franciszek Mróz)

Kętrzyn – 
fi gura św. Jakuba 
w bazylice 
pw. Jerzego 
w Kętrzynie – 
replika rzeźby 
z XVI wieku, 
poświęcona 
w Santiago 
de Compostela 
(fot. Franciszek
Mróz)

Kętrzyn – 
sztandar Bractwa 

Pielgrzymkowego 
św. Jakuba 

w Kętrzynie 
(fot. Franciszek

 Mróz)
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Ikonografi a św. Jakuba na odcinku Drogi św. Jakuba Camino Polaco

Olsztyn – fi gura św. Jakuba Starszego 
Apostoła przy Centrum Świętego Ja-
kuba (fot. Franciszek Mróz)

Olsztyn – malowidło w Centrum 
Świętego Jakuba (fot. Franciszek Mróz)

Sejny – sanktuarium Matki Bożej 
Sejneńskiej (fot. Franciszek Mróz)

Święta Lipka – „Św. Jakub pogromca Mau-
rów” (mal. Marcin Altomonte zwany 
Hohenberg) – obraz w zwieńczeniu ołtarza 
św. Anny w sanktuarium Matki Jedności 
Chrześcijan (fot. Franciszek Mróz)
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Ruiny kościoła św. Jakuba z XIV wieku w Osetniku (archidiecezja warmińska)
(fot. Franciszek Mróz)
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z obrazów, podobnie jak w Watykanie jest Sąd Ostateczny. Z Małujowic 
pielgrzymi dotarli do Mierzwina, gdzie zakończyli wędrówkę w marcu. 
Marsz rozpoczęty popołudniem w sobotę, był ostatnim etapem wędro-
wania po drogach Dolnego Śląska. Początkowo szlak z Mierzwina do No-
wogrodźca wiódł polnymi ścieżkami wśród obfi cie kwitnącego rzepaku. 
Ze wzniesień Pogórza Izerskiego oczom piechurów jawiły się ośnieżone 
północne zbocza Karkonoszy. W Nowogrodźcu pielgrzymi krótko odpo-
czywali oraz nawiedzili miejscowy kościół. Obok kościoła znajdują się 
ruiny klasztoru, na ścianie którego umieszczona została tablica pamięci 
Sł. Bożej s. Rosarii Schilling, zhańbionej i zamordowanej przez czerwo-
noarmistów w 1945 r. Z Nowogrodźca droga wiodła śląskim brzegiem 
rzeki Kwisy. Ciepła aura, szum wody, wiosenna zieleń umilały pielgrzy-
mom drogę przez Nawojów Śląski do Lubania Śląskiego, gdzie pątnicy 
zatrzymali się na nocleg w szkole im. Europejskich Dróg Świętego Jaku-
ba. Rano w niedzielę wszyscy udali się do pobliskiego kościoła pw. Naro-
dzenia NMP, gdzie miejscowy proboszcz ks. Marek Kurzawa sprawował 
Mszę św. Kościół, w którym zanoszono modlitwy, jest ważnym miejscem 
na mapie dróg św. Jakuba w Polsce. W tym miejscu łączą się 3 szlaki: 
Dolnośląska Droga św. Jakuba, Droga św. Jakuba Via Regia oraz Sudecka 
Droga św. Jakuba. Gospodarz parafi i ten dar eksponuje i propaguje ruch 
pątniczy w całej okolicy. 

Via Regia

Po przekroczeniu mostu na rzece Kwisie, 29 kwietnia 2018 r. pielgrzy-
mi pożegnali Dolny Śląsk i wkroczyli na teren Łużyc. Po trasie, w miej-
scowości Henryków Lubański przeszli obok najstarszego drzewa w Pol-
sce, mającego ok. 1500 lat – cisa Henryka. W Sławnikowicach i Gronowie, 
mijali stare zespoły pałacowo-parkowe. Pod wieczór wszyscy peregry-
ni dotarli do Zgorzelca, gdzie spędzili ostatni w drodze do Santiago de 
Compostela nocleg na ziemiach Polski.

Żytawska Droga św. Jakuba

Poniedziałkowym rankiem (30 kwietnia 2018 r.), piechurzy przemie-
rzyli most na Nysie Łużyckiej i zawitali na terytorium Niemiec. W Görlitz  
celem pątników była miejscowa katedra pw. św. Jakuba. Dalej idąc Ży-
tawską Drogą św. Jakuba, kierowali się w stronę miasteczka Ostritz  oraz 
położonego nieopodal klasztoru St. Marienthal – najstarszego w Niem-
czech, liczącego ok. 800 lat klasztoru cysterek. Znajdujące się w dolinie 
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rzeki obiekty klasztorne, w barokowej krasie wtapiają się w piękno na-
tury Górnych Łużyc. Na dziedzińcu, przybyłych wita św. Jan Paweł II. 
Upamiętniony na pomniku, błogosławi idących do klasztornego kościoła. 
Droga z klasztoru St. Marienthal wiodła malowniczym przełomem Nysy 
Łużyckiej. Błogą ciszę na łonie natury przerywały z rzadka przejeżdżają-
ce pociągi na trasie Görlitz  – Zitt au. Pierwszy nocleg na niepolskiej ziemi, 
idący do Santiago mieli w Hirschfelde. Część grupy spała w domu przy-
słupowym, zaadoptowanym na mały dom pielgrzyma, część natomiast 
na plebanii kościoła luterańskiego.

1 maja 2018 r. o świcie pielgrzymi wyruszyli do Zitt au. Mieli do 
przebycia około 10 km. Poranne wyjście spowodowane było faktem, 
iż jedyna katolicka Msza św. w Zitt au, sprawowana była o godz. 8.00 
w kościele Nawiedzenia NMP. Z uwagi na obecność grupy z Polski, eu-
charystię celebrowano nie w kaplicy, a przy głównym ołtarzu. Msza św. 
w żytawskiej świątyni zakończyła drugi rok pielgrzymowania Konfra-
terni św. Jakuba przy katedrze polowej WP do Santiago de Compostela. 
Po Mszy św. wicesenior konfraterni Jerzy Pawlikowski, wręczył uczest-
nikom pamiątkowe certyfi katy odbycia pielgrzymki z Kalisza do Zitt au. 
Jednym z elementów certyfi katu jest Wielka Szata Postna, jeden z sym-
boli Zitt au. 

*   *   *

Poszczególne etapy drogi z Kalisza do Zitt au przebyło 36 pielgrzy-
mów. Łącznie z Warszawy od jesieni 2016 roku pielgrzymowało około 
70 osób. Drogę z Kalisza do Zitt au patronatem objęło trzech biskupów: 
bp gen. Józef Guzdek – biskup polowy WP, abp Józef Kupny – metropoli-
ta wrocławski oraz bp Zbigniew Kiernikowski – biskup legnicki.

Szczególną pomoc w zorganizowaniu przejścia konfraterni okazali: 
Marian Hawrysz, twórca Ścinawskiej Drogi św. Jakuba, który oznakował 
setki kilometrów Dróg św. Jakuba w Polsce, Adam Gostyński z Kalisza, 
Jerzy Likus twórca Drogi św. Jakuba na Ziemi Chocianowskiej, ks. Ma-
rek Kurzawa z Lubania Śląskiego, ks. Michael Ditt rich z Hirschfelde oraz 
ks. Dariusz Frydrych. Intencje wszystkich dobrodziejów, wdzięczni 
członkowie Konfraterni św. Jakuba przy katedrze polowej WP, niosą 
w sercach do Santiago de Compostela.

JOLANTA STEFANIAK, ŁUKASZ STEFANIAK
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Walking pilgrimage „Camino de Santiago 2027”.
Year 2 Kalisz - Zitt au on the Way of St. James: Kaliska, Ścinawska, 
Dolnośląska, Via Regia, Żytawska

Summary

On Saturday, 23 September 2017 at the National Sanctuary of Saint Joseph in 
Kalisz, the Confraternity of Saint James from Warsaw inaugurated the second 
year of a pilgrimage to Santiago de Compostela. Pilgrims from September 2016 
are going to the West of Europe. In the spring of 2017 they came to Kalisz. From 
autumn 2017 to spring of 2018 they traveled from Kalisz to Zitt au.

Jolanta Stefaniak, mgr 
Łukasz Stefaniak, dr 

Konfraternia Świętego Apostoła Jakuba Starszego
przy Katedrze Polowej Wojska Polskiego

Warszawa
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