
 
Pielgrzymka jest podróżą do miejsc świętych. Takim miejscem, do którego od ponad tysiąca lat 

zdążają pielgrzymi, jest grób św. Jakuba Apostoła (Jakub Starszy, brat św. Jana), który misją 

ewangelizacyjną objął Półwysep Iberyjski. Po powrocie do Jerozolimy został ścięty 

mieczem (zginął śmiercią męczeńską jako pierwszy z Apostołów) w czasie pierwszego prześladowania  

chrześcijan. Uczniowie Jakuba wykradli ciało i płynęli statkiem powierzając się 

Opatrzności Bożej aż dobili do Galicji, gdzie wcześniej nauczał. Działo się to w roku 

43 lub 44, potem, przez prawie osiem wieków, grób Apostoła popadł  

w zapomnienie. Ziemię, w której leżał, zajęli na kilka wieków Maurowie. W roku 813 

pustelnik Pelayo miał widzenie gwiazdy świecącej nad polem. W miejscu tym 

znaleziono szczątki Świętego, wokół grobu wybudowano katedrę, miejsce nazwano 

Campus Stelle – Gwiezdne Pole – Santiago de Compostela (św. Jakub z Gwiezdnego 

Pola). Od tego czasu miejsce to stało się obok Jerozolimy i Rzymu najważniejszym 

celem pielgrzymek, a liczba pielgrzymów w Średniowieczu liczyła miliony rocznie. Na 

potrzeby pielgrzymów powstawały miasta, kościoły, szpitale, budowano zamki, 

mosty, nad bezpieczeństwem czuwali templariusze. Bardzo dużo śladów tych budowli 

można spotkać również dzisiaj. Ruch pielgrzymkowy osłabł na skutek wojen oraz 

epidemii chorób, jakie w tym czasie nawiedzały Europę. 

W swojej pierwszej podróży apostolskiej 

do Santiago de Compostela, w 1982 roku, 

papież Jan Paweł II zachęcił do 

odkrywania wspólnych, chrześcijańskich korzeni Europy. Po tej 

wizycie Rada Europy uznała kulturowe znaczenie drogi św. 

Jakuba i zaapelowała do pielęgnowania i utrzymywania 

dawnych szlaków pątniczych. W październiku 1987 roku 

droga św. Jakuba została ogłoszona pierwszym Europejskim 

Szlakiem Kulturowym Rady Europy, a w 1993 roku została 

wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. 

  Współcześni pielgrzymi na szlaki św. Jakuba przybywają 

z całego świata: z Australii, Ameryki Północnej i Południowej,  z Chin i Korei, ale najwięcej z Europy. 

Średniowieczni pątnicy wychodzili z progu własnego domu, (jest nieliczna grupa ,która podtrzymuje tę
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wyruszyłam najbardziej popularną drogą francuską, z granicy Francji przez Pireneje 

(pierwszy odcinek), mijałam regiony Nawarry, Kastylii, Galicji, takie miasta jak Pampelunę, Burgos, 

Leon, Astorgę, Ponferadę. Po dojściu do Santiago i krótkim odpoczynku w polskiej alberdze na Monte 

do Gozo (Wzgórzu Radości), poszłam do Finisterry nad Atlantykiem (średniowieczni pielgrzymi uważali 

to miejsce za koniec świata, bo poza tym miejscem jest tylko bezkres oceanu, zbierali muszle – symbol 

odbycia pielgrzymki ) oraz Muxii, gdzie według legendy przypłynęła Matka Boska i ukazała się  

św. Jakubowi aby wesprzeć go w działalności apostolskiej. Przeszłam ok. 1000 km. Drogę odbyłam na 

wielu odcinkach sama (lecz nie 

samotnie!), spotkałam wspaniałych 

ludzi, nawiązałam przyjaźnie 

z zapewnieniem, że zobaczymy się na 

następnej drodze Jakubowej.  

 Dzień pielgrzyma jest bardzo 

dobrze zorganizowany, pobudka 

wcześnie rano (5-6), wychodzi się po 

ciemku (na Zachodzie wschód słońca 

jest później) z latarką aby dojrzeć 

oznakowanie szlaku (muszle, strzałki, krzyże, słupki…), śniadanie zjada się w pierwszym barze (jeśli nie 

było warunków w alberdze – schronisku) marsz z plecakiem przez 7-8 godzin aby dotrzeć na miejsce 

przed hiszpańskim upałem, znalezienie miejsca, mycie, pranie i czas na jedzenie i odpoczynek. 

Wieczorem msza św. z błogosławieństwem dla pielgrzymów (jeśli kościół jest otwarty) czas na 

rozmowy, spotkania i ustalania trasy na następny dzień, o godzinie 22.00 wszyscy śpią. Każdy kolejny 

dzień jest podobny, ale trasy różne, prowadzą przez pola, łąki, góry, podziwia się widoki, słucha 

śpiewu ptaków, wędruje się w słońcu, mgle, deszczu i czuje się wolność, radość z życia, bez telewizji, 

internetu, drobne sprawy, które na co dzień nas irytują nabierają innego wymiaru, wyciszasz się,  

tradycję), a do dyspozycji mamy wiele oznaczonych szlaków. Najbardziej uczęszczaną jest 

droga francuska, ale jest też droga portugalska, Camino del Norte wzdłuż Zatoki 

Biskajskiej, Camino Primitivo z Oviedo, de la Plata z Sewilli i inne, a wszystkie prowadzą do drzwi 

katedry i relikwii św. Jakuba w Santiago de Compostela. W roku 2004 na szlakach Jakubowach 

pielgrzymowało 179 944 osób, w tym 357 Polaków, a 10 lat później, w 2014 było  237 812, 

w tym 2957 z Polski.  

Pielgrzymka jest bardzo intymną sprawą każdej osoby, o motywach po drodze raczej się nie 

rozmawia, ale ujawnia się w deklaracji przed otrzymaniem certyfikatu z odbytej drogi 

zwanej compostelą. Pielgrzymi noszą intencje swoje lub tych, którzy proszą o wstawiennictwo  

św. Jakuba, chcą przemyśleć ważne decyzje życiowe, poznać ludzi i podziwiać piękne regiony 

Hiszpanii. Spotkałam polskich maturzystów, którzy szli podziękować za dobrze zdane egzaminy, 

małżeństwo w podróży poślubnej, parę z okazji trzydziestolecia swojego ślubu. Wyruszający pielgrzym 

zabiera ze sobą kamień spod domu, aby złożyć go, na trasie, pod krzyżem na wzgórzu Cruz Ferro (im 

więcej ma grzechów tym większy!). 

Moje pielgrzymowanie rozpoczęłam w ubiegłym roku z córką, szłyśmy drogą portugalską 

 z Porto w Portugalii do Santiago de Compostela, wzdłuż oceanu ( ok. 260 km). W tym roku 



 

oglądasz miasta, zabytki, 

zwiedzasz katedry, 

obserwujesz życie codzien-

ne Hiszpanów. Jest 

wspaniale, mimo, że plecy 

bolą od ciężaru plecaka  

i pęcherze na nogach, ale  

z każdym  kolejnym 

krokiem zbliżasz się do 

celu. W katedrze  

w Santiago de 

Compostela dziękujesz św. Jakubowi za opiekę na drodze, tulisz się do figury w ołtarzu, pochylasz się 

nad trumną z relikwiami i uczestniczysz we mszy św. dla pielgrzymów, odprawianej codziennie o godz. 

12.00. Jeśli się ma szczęście, na zakończenie uruchamiane jest Botafumeiro (trybularz), które 

rozkołysane do sufitu okadza cały kościół (średniowieczni pątnicy byli okadzani z przykrego zapachu 

po wielodniowym zmęczeniu oraz miało działanie zdrowotne). 

Po uroczystościach żal żegnać się z pielgrzymami, z którymi się z żyło w drodze, żegnamy się 

jak z osobami bliskimi i obiecujemy sobie, że jeszcze się spotkamy! 

Camino woła! W przyszłym roku planuję drogę Camino del Norte 880 km.  

 

Buen Camino. 

  
 


