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Idzie drogą zmęczony pątnik,
na nogach ma sandały, na ple-
cach płaszcz. Podpiera się laską
z gałęzi drzewa. Przemierzy
jeszcze wiele kilometrów zanim
dotrze do celu. Skąd wyruszył?
Z progu własnego domu. Tam
był początek jego trasy. Może
spotkałeś go dziś rano w drodze
do pracy? Niemożliwe? Prze-
ciwnie, przecież wiele razy szed-
łeś szlakiem świętego Jakuba…

Polski odcinek europejskiej
drogi świętego Jakuba wiedzie
przez trzy miejscowości naszej
gminy – Miąskowo, Świerczynę i
Osieczną. Symbolizuje go muszla
ze znakiem czerwonego krzyża
umieszczona na niebieskim tle.

Droga świętego Jakuba to
pielgrzymkowy szlak do Katedry
Santiago de Compostella w Galicji
w północno-zachodniej Hiszpanii.
Miejsce to zostało już w XII wieku
uznane za trzecie po Jerozolimie i
Rzymie miejsce święte chrześci-
jaństwa. Tam bowiem znajduje się
ciało św. Jakuba Większego Apos-
toła. Święty ten wraz ze swoim
bratem Janem Ewangelistą jed-
nym z pierwszych apostołów po-
wołanych przez Jezusa. Po
śmierci Chrystusa został pierw-
szym biskupem Jerozolimy, gdzie
w 44 roku poniósł męczeńską
śmierć. Według tradycji jego
uczniowie wykradli ciało Apostoła i
przewieźli je okrętem do Santiago
de Compostella. W tym miejscu
wybudowano bazylikę. W średnio-
wieczu grób świętego Jakuba stał
się dla Jerozolimy i Rzymu głów-
nym celem pielgrzymek. Począw-
szy od IX wieku zaczęły
powstawać drogi, którymi z całej
Europy zmierzali pątnicy do San-
tiago. Przybysze znajdowali tam
nieznane gdzie indziej białe
muszle, które do dziś są symbolem
pielgrzymki do grobu świętego
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apostoła. Wyprawy do Santiago
były więc od wieków dobrze
znane. Ludzie szli do świętego
miejsca by umocnić wiarę, odbyć
pokutę, spełnić złożone ślubowa-
nie, i w wielu innych intencjach. O
ogromnej roli pielgrzymek świad-
czą słowa Johana Wolfganga von
Goethe, który pisał, że „drogi świę-
tego Jakuba ukształtowały Eu-
ropę”. Znaczenie pielgrzymowania
spadło na końcu XVIII wieku po re-
wolucji francuskiej i dopiero w la-
tach 80. XX wieku znów nabrało
znaczenia. A to za sprawą papieża

Jana Pawła II, który w 1982 roku
przybył z pielgrzymką do Santiago
de Compostella i w tym miejscu
przypomniał, że czynnikiem jedno-
czącym mieszkańców Starego
Kontynentu jest od dwóch tysięcy
lat wiara chrześcijańska, a miejs-
cem przyciągającym wyznawców
grób św. Jakuba. Cztery lata póź-
niej Rada Europy zaapelowała o
odtwarzanie i utrzymanie dawnych
szlaków pątniczych. Apel spotkał
się z odzewem i w 1983 roku roz-
poczęła się rekonstrukcja szlaku,
która w wielu krajach trwa do dziś.
W Polsce istnieją dwa szlaki: Dol-
nośląska Droga św. Jakuba –
pierwsza w Polsce, wiedzie od
sanktuarium w Jakubowie koło

Głogowa przez Grodowiec, Polko-
wice, Chocianów, Bolesławiec, No-
wogrodziec, Lubań do granicy
polsko-niemieckiej w Zgorzelcu-
Görlitz gdzie łączy się z ekume-
niczną drogą pątniczą przez
Saksonię i Turyngię. Drugą polską
trasą jest Wielkopolska Droga św.
Jakuba. Potwierdzone źródła do-
noszą, że szlak ten istniał już w
XVI w. Trasa wiedzie z Gniezna
przez Lednicę, Dąbrówkę Ko-
ścielną, Głęboczek, Murowaną
Goślinę, Owińska, Kicin, Kobyl-
nicę, Gruszczyn, Poznań (brze-
giem jeziora Maltańskiego, przez
Ostrów Tumski, Stary Rynek), Ro-
galinek (przez Rogaliński Park
Krajobrazowy), Żabno, Rąbiń, Da-
lewo, Mościszki, Bieżyń, Lubiń,
Krzywiń, Miąskowo, Świerczynę,
Osieczną, Leszno, Święciechowę,
Trzebiny, Niechłód, Osową Sień,
Wschowę, Głogów, gdzie dalej
łączy się z Dolnośląską Drogą św.
Jakuba. Dwadzieścia kilometrów z
460-kilomterowej trasy wiedzie
przez naszą gminę. Dodatkowo w
Osiecznej proponowane są trzy
noclegi: w Gospodarstwie Agrotu-
rystycznym „U Janeczki”, w Schro-
nisku Młodzieżowym „Morena” i w
Ośrodku Wczasowo-Kolonijnym
„Relaks”.

Przed wymarszem w drogę na-
leży zapoznać się z trasą, pobrać
przewodnik pielgrzyma oraz legity-
mację uprawniającą do przenoco-
wania w wyznaczonym miejscu.
Tradycją jest, by na starcie poszu-
kać kamienia i wziąć go ze sobą
(symbol grzechu) a zostawić w
Santiago (symbol odrodzenia).

Do grobu świętego idzie się w
ciszy i samotności, bo w odróżnie-
niu od masowych pielgrzymek pie-
szych np. do Częstochowy, droga
świętego Jakuba przeznaczona
jest dla pątników indywidualnych
lub małych grup bez względu na
wyznanie i narodowość, chcących
doświadczyć w drodze ciszy i du-
chowej przemiany. Do dyspozycji
są znajdujące się w drodze ko-
ścioły i kaplice, bo też trasa została
wyznaczona tak, by odwiedzić ich
jak najwięcej. Drogę można prze-
być pieszo, konno lub rowerem i
nieważne skąd wyruszysz, byłebyś
dotarł do celu. Buen Camino!
Szczęśliwej drogi!

ALDONA KORBIK
Szlak świętego Jakuba w październiku 1987 roku został ogłoszony

pierwszym Europejskim Szlakiem Kulturowym a w 1993 roku wpisano
go na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. Szlak ten jest dobrze
znany w wielu krajach Europy i nosi nazwy:

W Hiszpanii – El Camino de Santiago
We Francji - Le chemin de Saint Jacques
W Portugalii - Caminho de Santiago
W Niemczech - Der Jakobsweg lub der Jakobusweg
W Anglii - Way of St. James
We Włoszech - Cammino di Santiago
W Czechach - Cesta Svatého Jakuba
Na Węgrzech - Szent Jakab-út
O Szlaku wspomina Paulo Coelho w książce „Pielgrzym”
W ubiegłym roku szlak przemierzyło 125.133 pielgrzymów.


