Relacja z wędrówki młodzieży szlakami jakubowymi w intencji Światowych Dni
Młodzieży.
Ponad 80 młodych osób z całej Polski pielgrzymowało w dwa ostatnie weekendy maja
polskimi odcinkami dróg jakubowych. Fragmentem małopolskiego szlaku pielgrzymi
wędrowali ze Skalbmierza do Krakowa, zaś szlakiem wielkopolskim z Gniezna do
Poznania. Goszczeni byli przez księży i mieszkańców poszczególnych miejscowości na
trasie. Był to projekt majowych wędrówek szlakami jakubowymi w intencji Światowych
Dni Młodzieży w Madrycie pod hasłem „Zawsze w drodze, nigdy nie wykorzenieni”.

Wędrówka Małopolską Drogą św. Jakuba w dniach 20-22 maja rozpoczęła się w
Skalbmierzu, w kościele św. Jana Chrzciciela. Młodych pielgrzymów przyjęto ciepło w
kawiarence przykościelnej „Przystań”, częstując ich ciastem, herbatą i owocami. Tam też
znajdował się punkt rejestracji dla wszystkich uczestników, wydawania muszli jakubowych,
credenciali – paszportów pielgrzyma, map szlaku oraz folderów informacyjnych o drogach
św. Jakuba i Światowych Dniach Młodzieży. Uczestników powitał ks. proboszcz Marian
Fatyga oraz wójt Gminy Pałecznica, Marcin Gaweł. Wszyscy podzieleni zostali na
kilkuosobowe grupy, które stopniowo wyruszały na szlak, kierując się żółtymi muszelkami i
strzałkami, które są stałym oznaczeniem małopolskiego szlaku jakubowego.
Przejście w grupach 10-kilometrowego odcinka ze Skalbmierza do Pałecznicy, przez
malownicze, zielone tereny leśne i pola oraz małe wsie, w których mieszkańcy wychodzili
przed swoje domy, aby powitać lub pomachać młodym wędrowcom, zajęło ponad 2 godziny.
W Pałecznicy wszystkie grupy spotkały się na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy,
w którego salach przygotowano dla nich miejsce na nocleg oraz gorący posiłek. Wieczorem
pielgrzymi modlili się w kościele św. Jakuba Apostoła, gdzie zostali przywitani przez
tamtejszego proboszcza, ks. Pogdana Pasisza, któremu towarzyszył wójt gminy. Następnie
Mszy św. przewodniczył bp kielecki Kazimierz Gurda, który w swej homilii wyjaśnił
młodym sens pielgrzymowania i odkrywania drogi własnego życia, a także zaprosił do
uczestnictwa w ŚDM w Madrycie. Ks. Paweł Kubani, koordynator Krakowskiego Centrum
ŚDM odczytał list od kard. Stanisława Dziwisza, w którym powitał on pielgrzymów,
zapewnił o modlitwie i błogosławieństwie na drogę. Na zakończenie pierwszego dnia
wędrówki wszyscy jej uczestnicy integrowali się przy ognisku, piekli kiełbaski i śpiewali przy
akompaniamencie gitary.
Drugi dzień rozpoczął się od wspólnej modlitwy w jakubowym kościele w Pałecznicy i
ostemplowaniem credenciali parafialną pieczątką. Pierwsza część drogi wiodła do Zielenic, w
których znajduje się sanktuarium Matki Bożej Zielenickiej. W trakcie przejścia młodzi w
grupkach czytali fragmenty orędzia papieskiego na ŚDM 2011 i dzielili się swoimi
refleksjami związanymi z lekturą. W sanktuarium odprawione zostało nabożeństwo majowe,
w którym uczestnicy zawierzyli Maryi trud drogi, jaka została jeszcze przed nimi. Wszyscy
ugoszczeni zostali poczęstunkiem: gorącą zupą, chlebem, herbatą i ciastkami, które to
wzmocniły ich siły. Następnie pielgrzymi przejechali część trasy, z Zielenic do Niegardowa,
gdzie w tamtejszym kościele św. Jakuba wzięli udział we Mszy św. Z tego miejsca rozpoczęła
się kolejna część trasy, która wiodła przez Skrzeszowice oraz malowniczym lasem tuż za
Polanowicami. Po przebyciu ostatniego odcinka młodzi dotarli do Więcławic Starych. Tam
czekał już na nich ks. Józef Litwa, wikary z Sanktuarium św. Jakuba Apostoła, który wraz z
jedną z parafianek przybliżył historię kościoła oraz obrazu patrona, jaki widnieje w głównym
ołtarzu. Zmęczeni pielgrzymi mogli najeść się gorącymi kiełbaskami z grilla,
przygotowanymi przez parafian.

Wieczorem zaś wysłuchali prelekcji, ubogaconej własnymi świadectwami, Kazimiery
Orzechowskiej-Kowalskiej – profesor krakowskiej uczelni, która przemierzyła szlaki Camino
na terenie Hiszpanii. Opowiadała o historii pielgrzymowania drogami św. Jakuba w Europie,
o znaczeniu muszli, będącej symbolem owych wędrówek, a także o odtworzonych na terenie
Polski drogach jakubowych. Młodzi usłyszeli również krótką historię Światowych Dni
Młodzieży, ubogaconą nagraniami ze spotkań młodych z papieżem oraz zapoznali się z
programem ŚDM w Madrycie i sposobami na zapisanie się na wyjazd, które to informacje
przybliżył im Grzegorz Pindelski z Krajowego Biura ŚDM.
Niedzielny poranek młodzi wędrowcy świętowali podczas uroczystej Mszy św. w
więcławickim sanktuarium, odprawionej pod przewodnictwem ks. Sławomira Sarka z Kielc,
który był jednym z organizatorów. Młodzi mieli możliwość ucałowania relikwii św. Jakuba
Apostoła, patrona pielgrzymów i powierzenia mu kolejnego etapu drogi. Etap zaś wiódł
fragmentem leśnej ścieżki, pełnej zarośli, pokrzyw i grząskiego podłoża, które jednak nie
zniechęciły wędrowców do dalszego przemierzania szlaku. Jednym z przystanków, tuż przed
wejściem do centrum Krakowa, był dla nich kościół św. Jana Chrzcielna w dzielnicy Prądnik
Czerwony. W świątyni odmówili litanię do św. Jakuba, zapoznali się z historią parafii oraz
posilili w przykościelnej kawiarence.
Etap, wiodący przez centrum stolicy małopolski, pielgrzymi pokonali w asyście policji na
motorach, która zabezpieczała poruszającą się kolumnę. Po drodze śpiewali Hymn ŚDM
2011, rozdawali ulotki i zapraszali mieszkańców oraz turystów do wyjazdu na spotkanie z
Ojcem Świętym w Madrycie. Kulminacyjnym momentem była modlitwa pod oknem
papieskim przy Franciszkańskiej 3 oraz nabożeństwo majowe odprawione specjalnie dla
pielgrzymów w kaplicy Kardynała Dziwisza. Uczestnicy wędrówki podziękowali tym samym
Janowi Pawłowi II za dar ustanowienia Światowych Dni Młodzieży i ucałowali relikwie
błogosławionego, znajdujące się w kaplicy.

Rozpoczęcie wędrówki Wielkopolską Drogą św. Jakuba miało miejsce w Gnieźnie, tuż przy
katedrze, w 'Lamusie' Ośrodku Duszpasterstwa Młodzieży i Rodzin. Uczestnicy wzięli udział
we Mszy św., którą w katedrze odprawił ks. Radosław Orchowicz, diecezjalny duszpasterz
młodzieży z Gniezna. Po wspólnej Eucharystii z pielgrzymami spotkał się bp Wojciech Polak,
który w kilku słowach rozwinął temat, pod jakim przebiegła wędrówka oraz nawiązała do
symboliki pielgrzymowania. Wszystkim udzielił specjalnego błogosławieństwa na drogę.
Młodzi podzieleni zostali na kilkuosobowe grupy i wyruszyli na szlak, kierując się białymi
muszelkami i strzałkami, które są stałym oznaczeniem wielkopolskiego szlaku jakubowego.
Do przejścia było 23 km, trasa wiodła ulicami Gniezna, dalej przez Braciszewo, Rzegnowo,
Żydówko, Siemianowo, Waliszewo do Skrzetuszewa. Szlak prowadził przez malownicze,
zielone tereny leśne i pola oraz małe wsie, w których mieszkańcy wychodzili przed swoje
domy, aby powitać lub pomachać młodym wędrowcom. Szczególnie ciekawa była droga
wzdłuż Jeziora Lednickiego, na którego wodach znajduje się wyspa zwana Ostrowem
Lednickim, z pozostałościami po grodzie z VIII wieku. Była to kolebka państwa Polan.
Znaleziono tam również muszlę pielgrzymią z otworami umożliwiającymi jej zawieszenie na
szyi, co potwierdza wykorzystywanie traktu z Gniezna do Poznania także przez pielgrzymów
do Santiago de Compostela. Dziś nad brzegami jeziora, pod "Bramą-Rybą" spotykają się
młodzi w ramach Ogólnopolskich Spotkań Młodzieży Lednica 2000.
W Skrzetuszewie młodzi pielgrzymi spotkali się w budynku Fundacji 'Patria', w którego
salach przygotowano dla nich miejsce na nocleg oraz gorący posiłek. Wieczorem pielgrzymi
spotkali się z prezesem fundacji, Michałem Wojtczakiem, który przybliżył historię założenia

tej fundacji oraz opowiedział czym obecnie ona się zajmuje: świadcząc pomoc
niepełnosprawnym, odrzuconym dzieciom poprzez rehabilitację oraz warsztaty tearapii
zajęciowej. Na zakończenie pierwszego dnia wędrówki uczestnicy opowiedzieli trochę o
sobie oraz o doświadczeniach z pielgrzymek na Camino w Hiszpanii.
Drugi dzień rozpoczął się wcześnie rano od wspólnego śniadania i przejścia kolejnych
kilometrów drogą jakubową. W trakcie wędrówki młodzi czytali fragmenty przemówienia
Jana Pawła II do młodzieży podczas ŚDM 1989 w Santiago de Compostela i dzielili się
swoimi refleksjami związanymi z lekturą. W sanktuarium maryjnym w Dąbrówce Kościelnej
odprawiona została Msza św. podczas której uczestnicy zawierzyli Maryi trud drogi, jaka
została jeszcze przed nimi. Obiad dla pielgrzymów przygotowany był w gospodarstwie
agroturystycznym w Dąbrówce. Następnie trasa wiodła malowniczym lasem przez Puszczę
Zielonkę, Głęboczek i Boduszewo, aż do Murowanej Gośliny - łącznie 30 km. W kościele św.
Jakuba w Murowanej Goślinie młodzi odmówili litanię do tego apostoła, a tamtejszy
proboszcz przybliżył historię obrazu świętego patrona kościoła.
Po przebyciu ostatniego odcinka młodzi dotarli do parafii Chrystusa Najwyższego Kapłana.
Tam obejrzeli wspólnie film z wędrówki na Camino oraz historię tego szlaku prowadzącego
do Santiago de Compostela. Wszyscy trafili na nocleg do rodzin, które z wielką gościnnością
przyjęły zmęczonych wędrowców.
Niedzielny poranek młodzi pielgrzymi rozpoczęli od modlitwy w kościele, aby tuż po niej
przejść kolejny etap szlaku, który przez Bolechowo wiódł do Owińsk. W tej miejscowości
znajduje się dawny klasztor cysterek, który istniał tam do 1823 r., przekształcony następnie w
szpital psychiatryczny, zlikwidowany w 1939 r. Obecnie znajduje się w nim ośrodek szkolnowychowawczy dla dzieci niewidomych. W barokowym kościele klasztornym z XVIII w., pod
figurą Matki Bożej Fatimskiej odbyła się krótka modlitwa. Miejscowy proboszcz przybliżył
historię parafii i opowiedział o wystroju świątyni.
Z Owińsk uczestnicy wędrówki przejechali pociągiem na stację Poznań-Garbary, by przejść
następnie ulicami Poznania do katedry na Ostrowie Tumskim, gdzie uczestniczyli we Mszy
św. z bp Zdzisławem Fortuniakiem. Po Mszy odmowili specjalną modlitwę za Światowe Dni
Młodzieży, dziękując tym samym Janowi Pawłowi II za dar ustanowienia spotkań młodych.
Zakończeniem pielgrzymki był wspólny posiłek i krótkie podsumowanie całego przejścia
ponad 60 kilometrowym odcinkiem Drogi św. Jakuba.
Tak serdeczna atmosfera podczas wspólnego wędrowania szlakiem jakubowym była zasługą
organizatorów, wśród których należy wymienić Annę Stępniak, Krzysztofa Marszałka, ks.
Pawła Kubaniego z Krakowskiego Centrum ŚDM, ks. Sławomira Sarka z Kieleckiego
Centrum ŚDM, Małgorzatę Ziółecką, Jakuba Gwita z Centrum ŚDM w Poznaniu i Gnieźnie,
Piotra Góralczyka ze stowarzyszenia Przyjaciół Dróg św. Jakuba w Polsce a także księży z
parafii na trasie pielgrzymki, władz gmin i mieszkańców, którzy włożyli duży wysiłek w
przygotowanie gościny. Koordynacją całości projektu zajmował się Grzegorz Pindelski z
Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży, które było głównym
organizatorem. Patronat nad projektem sprawowało stowarzyszenie „Przyjaciół Dróg św.
Jakuba w Polsce”.
Dokładny opis projektu można znaleźć na stronie: www.madryt2011.pl/camino
Relacja zdjęciowa ze szlaku małopolskiego i wielkopolskiego w galerii na stronie:
www.picasaweb.google.com/sdmmadryt2011
Grzegorz Pindelski

