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O NAS

ANIA – dusza podróżnika, serce marzyciela i umysł
ekonomisty. Nie potrafi usiedzieć długo na jednym
miejscu. Stawia sobie zawsze wysoko poprzeczkę.
Jej hobby to organizacja czasu, wyznaczanie nowych
marzeń i celów, planowanie ich realizacji, fotografia,
podróżowanie, narciarstwo, ekonomia, psychologia,
nauczanie, rozwój osobisty, spełnianie marzeń tak
swoich jak i innych ludzi. Dąży do uczynienia ze
swojego życia arcydzieła, inspirowania innych do
działania i wyznaczania swojej indywidualnej
ścieżki życia. Aktualnie mieszka pod Poznaniem,
studiuje ekonomię, uczy narciarstwa i matematyki.

MARTA – niepoprawna optymistka z milionem szalonych
pomysłów w głowie. Uwielbia nowe wyzwania, a w
szczególności te, do których nie wie jak się zabrać.
Chciałaby w przyszłości wybrać się na ekstremalną
wyprawę wysokogórską. W swoich działaniach jest
bardzo spontaniczna i z reguły liczy na łut szczęścia. Jest
wierna zasadzie „jak nie drzwiami, to oknami”, która już
nie raz uratowała ją z niemałych tarapatów. Od ponad
połowy swojego życia napaja się przygodą zwaną
harcerstwem. Góry są dla niej wszystkim, ponieważ jak to
niektórzy określają „została skazana na gór dożywocie”.
Uwielbia stawiać sobie szalone i ambitne cele, a następnie
z zapałem podejmować się ich realizacji. Aktualnie
studentka logistyki międzynarodowej oraz zarządzania
zasobami ludzkimi.

„Wszystkie nasze marzenia mogą stać się rzeczywistością
jeżeli mamy odwagę je realizować”
Walt Disney

Mamy rok 2012. Tak samo, jak inni uczniowie rocznika 1996 rozpoczynamy swoją
naukę w VIII Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu. Zupełnie przypadkowo obie
wybieramy tę samą klasę, która ma być spełnieniem naszych marzeń. Dumnie
ogłaszamy całemu światu, że jesteśmy uczennicami Informatycznej Klasy Akademickiej
„IKA”. Nasze drogi niespecjalnie się przeplatają – każda z nas ma swoich znajomych, z
którymi spędza większość czasu, swoje obowiązki i zajęcia. Dopiero po kilkunastu
miesiącach odkrywamy, że coś nas jednak łączy. Po niespełna półtora roku jesteśmy
pewne jednego: informatyka to dla nas katorga. Obie szybko znajdujemy „przedmiot
zastępczy”, czyli geografię. Cotygodniowe, dodatkowe zajęcia o podróżach, kulturach i
krajach sprawiają, że obie w tym samym momencie odkrywamy
swoją nową pasję. Godzinne oczekiwanie w stołówce zmusza nas
do rozmów, dzielenia się przeżyciami, informacjami o
przeczytanych książkach… Z każdą lekcją geografii i z każdym
nowym miesiącem rodzi się coraz więcej wspólnych pomysłów:
spontaniczny wypad na „poznańskie koziołki”, małe wagary,
kreatywne sposoby na zdanie fizyki, milion selfie w lustrze,
fotografie w budce do robienia zdjęć czy szybkie zakupy podczas
przerwy. Okazuje się, że geografia to nie jest nasze jedyne wspólne
zainteresowanie. Postanawiamy wybrać się na wspólną wycieczkę,
z której mamy wrócić z dumnym mianem instruktorek
narciarstwa. Był to pomysł bardzo spontaniczny, ale od dłuższego czasu istniał w
naszych głowach. W lutym, tuż przed maturą, obie wybieramy się do Spytkowic. Długa
podróż, całodniowe treningi oraz wzloty i upadki nie poszły na marne. Po 6 dniach
trzymamy w ręku papier potwierdzający nasze umiejętności narciarskie i możemy
dumnie nazwać siebie instruktorkami sportu o specjalności narciarstwo zjazdowe.
Wyjazd był ważny dla nas z kilku powodów. Po pierwsze nasza znajomość przetrwała
próbę – 6 dni bez żadnej kłótni. Po drugie cały wyjazd
uświadomił nam, że chcieć to móc i z pozoru nieosiągalne cele
są w zasięgu naszej ręki. To właśnie w tym momencie
stworzyłyśmy swoje własne listy marzeń. Na obu z nich
znalazła się pozycja, która nawiązywała do gór. Nie pozostało
nic innego jak tam pojechać. I tak oto we wrześniu, już po
zdaniu matury, znów wybrałyśmy się na wspólną wyprawę.
Tym razem celem były Rysy. Piękne widoki, refleksje nad
Morskim okiem i kolejny cel zakończony sukcesem sprawiły,
że stałyśmy się jeszcze bardziej kreatywne. Spełnienie

kolejnego marzenia i moment, w którym stałyśmy na „dachu Polski” było niesamowitym
przeżyciem. Chciałyśmy coraz więcej, a w głowie aż roiło się od nowych pomysłów.
Wiedziałyśmy też, że chcemy zacząć dzielić się marzeniami i zmotywować naszych
rówieśników, żeby zaczęli spełniać swoje własne. Schodząc z najwyższej góry Polski
byłyśmy bogatsze nie tylko w mięśniach, ale również w marzenia. Na horyzoncie
pojawiło się kolejne wyzwanie. Cel, który miał być nie tylko spełnieniem marzeń, ale
również sprawdzeniem samego siebie, swoich sił i psychiki. Na naszej liście marzeń
pojawiła się nazwa: Camino de Santiago, zwana drogą św. Jakuba. Postanowiłyśmy
wyruszyć w najdłuższą podróż naszego życia i dotknąć granic swoich możliwości.
Nazwa Compostela pochodzi od łacińskiego zwrotu campus stellae – co oznacza pole
gwiazd. Piękna nazwa! Według legendy święty Jakub prowadził działalność misyjną
wśród Celtów zamieszkujących Półwysep Iberyjski. Zginął śmiercią męczeńską w
Jerozolimie. Jego uczniowie przenieśli jego ciało do Hiszpanii. W 813 r. szczątki apostoła
zostały odnalezione. Jak głosi legenda widziano wtedy deszcz gwiazd spadających na
pobliskie wzgórze. Wybudowano w tym miejscu kościół, do którego obecnie zmierzają
pielgrzymi z całego świata. Wszystko zaczyna się, gdy dowiadujesz się o samej drodze.
Następnie nie możesz przestać o niej myśleć, a pielgrzymka nie chce w żaden sposób
wyjść z Twojej głowy. Zaczynasz czytać, szukać informacji, dowiadywać się jak tam
dotrzeć i co będzie potrzebne podczas wyprawy. Masz takie uczucie jakby to droga
wybrała Ciebie! Nagle dzieją się dziwne rzeczy.
Przypadkiem organizują w Twoim mieście spotkania z
podróżnikami, którzy przeszli 4000 km do Santiago.
A wszystko zaczyna wiązać się w magiczny sposób z
„Camino”. Ludzie pokonują tę drogę z wielu powodów.
Może być to: podróż w głąb siebie, zwiedzanie
nieznanych dotąd miejsc, cele zdrowotne, chęć
pokonania nałogu, szalona przygoda, zrobienie czegoś
więcej, wymaganie od siebie, pogłębienie wiary lub
odpuszczenie grzechów. Niektórzy idą bez powodu,
Katedra w Santiago de Compostela
po prostu idą. Każdy jest równie zmęczony, ma
spuchnięte i pełne odcisków nogi. Podobno można
doświadczyć tam przemiany samego siebie. Przecież coś musi się zmienić, po przeżyciu
takiej drogi! Nie słyszałam jeszcze o osobie, która nie chciałaby tam wrócić jeszcze raz.
Ale nie można się tu na nic nastawiać – trzeba to przeżyć samemu! Pielgrzym idzie jedną
z wielu dróg, które prowadzą do Santiago. Ma na sobie plecak, w którym może mieć
maksymalnie 10 kg (może mieć więcej, ale życzymy powodzenia i nie polecamy). Tylko
tyle albo aż tyle. Idzie w grupie albo wyrusza sam. Bez względu na to podczas
pielgrzymki nikt nie jest sam, na drodze jest wiele takich osób – znak rozpoznawczy to
charakterystyczna muszla przyczepiona do plecaka. Każdego dnia pokonuje 20-40 km,
tyle ile jest w stanie. Znakami wskazującymi mu drogę są: żółte strzałki lub muszelki. Śpi
w schronisku lub w namiocie. Droga trwa od kilku dni do kilku miesięcy. Ostatecznym

celem jest Katedra w Santiago de Compostela, ale często podróż tam się dopiero zaczyna
a kolejnym punktem jest Przylądek Fisterra, który uważany jest za koniec świata.
„Podróż tysiąca mil zaczyna się od pierwszego kroku”
12 lipca 2017 – data dla nas szczególnie ważna. To właśnie tego dnia wyruszyłyśmy w
kierunku Santiago de Compostela wybierając trasę północną. Zabrałyśmy ze sobą
8-kilogramowy plecak, dobre buty i wyruszyłyśmy w trasę za dawnymi pielgrzymami…
Moja historia Camino rozpoczęła się w dniu, gdy pierwszy raz usłyszałam o tej drodze. Było
to coś o wiele ważniejszego dla mnie, niż każde poprzednie marzenie. Wiedziałam, że ta
pielgrzymka ma magiczną moc, ale nie wiedziałam, jaką dokładnie. Wiedziałam również,
że jeśli zdecyduje się wyruszyć to droga zmieni coś we mnie. Jednak nie miałam pojęcia, co
to będzie. Na początku podróż była dla mnie metaforą, była tak odległa czasowo, że nie
utożsamiałam się z faktem, iż wezmę w niej udział. Zaczęłam chodzić pieszo na uczelnię
17km, by się przygotować – ale nie myślałam wtedy o tym, że każdego dnia będę musiała
iść dwa razy więcej. Gdy data 12 lipca 2017 zaczęła zbliżać się wielkimi krokami, pojawiły
się pierwsze obawy i lęki. Jak? Ponad miesiąc w podróży? 1000 km pieszo na moich
nogach? Czy dam radę? A co jeśli będzie boleć? Dzień przed wyjazdem był chyba
najbardziej stresującym dniem. Trzeba było zamknąć plecak ze świadomością, że mam w
nim wszystko, co niezbędne. Trzeba było pożegnać się z rodziną i bliskimi, powiedzieć „Do
zobaczenia niedługo!”. Choć wiedziałam, że niedługo potrwa tak naprawdę kilka tygodni.
To takie dziwne uczucie, gdy wsiadam do autobusu i nagle nie czuję, że jadę daleko.
W momencie gdy, macham rodzicom, zaczynam żyć chwilą i nie umiem martwić się tym co
będzie w przyszłości – bo nie wiem co mnie czeka…

Paszport pielgrzyma

12.07.2017 (Dzień 1)
No to się zaczęło… Siedzimy w autobusie, który wiezie nas do Berlina. Właściwie jest noc
- zegarek pokazuje godzinę 23:00 z minutami. Same nie wiemy co czujemy w tym
momencie. Jest to połączenie strachu, zaciekawienia z fascynacją przed nieznanym.
Emocje sa tak silne, że nie jesteśmy w stanie usnąć. Całą drogę rozmawiamy i planujemy
nasz (już rozpoczęty) wyjazd. W końcu po kilkugodzinnej podróży docieramy do Berlina
- naszego pierwszego przystanku. I już wtedy zdajemy sobie sprawę, że ta podróż wiele
nas nauczy. Przede wszystkim tego, że warto doceniać nawet najdrobniejsze, codzienne
wygody. Chyba nigdy wcześniej nie odczuwałyśmy takiej ochoty na … umycie zębów! Ale
to dopiero początek i jesteśmy na to przygotowane. Zębów niestety nie udaje się umyć,
ale za to zorganizowałyśmy sobie nienajgorszą
drzemkę na trawie przy lotnisku. PS: Plecaki zawsze
dobrze
sprawdzaja
się
jako
poduszki
sprawdziłyśmy! Spałyśmy dosłownie chwilkę, bo
obudził nas poranny chłód. Szybko spakowałyśmy
wilgotne od rosy rzeczy i potuptałyśmy na samolot.
Jeżeli słyszeliście kiedyś o tym, że samolot to jeden z
najlepszych wynalazków świata to przyznamy temu
rację. Po kilku godzinach byłyśmy już na lotnisku we
Francji. Emocje nadal nie opadały. Tyle razy w
myślach wyobrażałyśmy sobie tę sytuację, a dziś to
Lotnisko w Berlinie - przed wylotem
wszystko dzieje się na prawdę. Zaczęłyśmy naszą
wyprawę życia i mamy nadzieję, że osiągniemy swój cel i uda nam się dotrzeć do
Santiago de Compostela. Kiedyś usłyszałyśmy, że wystarczy wyruszyć, a przygoda sama
Cię poniesie. My właśnie przed chwilą wyruszyłyśmy, a nasza przygoda rozpoczęła się
na lotnisku w Bordeaux, kiedy to bagaż Marty nie pojawiał się przez dłuższy czas. Czarne
myśli pojawiły się w naszych głowach, ale na szczęście po dłuszczej chwili odzyskałyśmy
nasze bagaże. Dalsza część naszej wyprawy nie była zaplanowana. Nie miałyśmy
żadnych zarezerwowanych biletów by dostać się do Irun, więc postanowiłyśmy
spróbować złapać autostop. Po ogromnych trudnościach w znalezieniu miejsca oraz
kartonu na, którym można coś napisać, udało nam się zatrzymać samochód. Niestety
cała operacja dotarcia do Irun – naszego dzisiejszego celu, okazała się być bardziej
skomplikowana. Nie obyło się bez jazdy w samochodzie dostawczym, czy nawet tirze.
Chwilami jechałyśmy nawet w kierunku przeciwnym, niż Irun. Wiadomo jednak, że nie
ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, więc koniec końców dojechałyśmy do naszego
upragnionego (jak na ten moment) miejsca. Wyruszyłyśmy na poszukiwanie szlaku
Camino del Norte, zaraz po tym jak nabyłyśmy umiejętność mycia włosów w toalecie
przy stacji benzynowej. Chwilę później
zobaczyłyśmy pierwszą oznakę naszego szlaku.
Był to niesamowity moment. Moment na który
czekałyśmy wiele miesięcy, jak nie lat.
Oglądałyśmy
tyle
filmów
o
Camino,
przeczytałyśmy tyle książek, a teraz to wszystko
staje się rzeczywistością. Jeteśmy tu, w tym
wymarzonym miejscu i wspólnie dzielimy się tą
radością. Przed nami ponad miesiąc codziennej
wędrówki, nie wiemy jeszcze czy damy radę, ale
wiemy że będzie to przygoda życia i
Oznaczenie trasy

sprawdzenie samego siebie. W końcu docieramy do centrum Irun. Jest to niewielkie,
hiszpańskie miasteczko i początek drogi Camino del Norte. To tutaj pielgrzymi
rozpoczynają swoją wędrówkę do Santiago de Compostela. Specjalnie dla nich są
przygotowane na trasie schroniska, za które pobierane są skromne opłaty (4-5 EUR) lub
opłata donativo (co łaska). Warunkiem, który umożliwia nocleg w takim miejscu jest
pokazanie paszportu pielgrzyma, gdzie codziennie zbiera się pieczątki z trasy. My także
próbujemy znaleźć takie schronisko, ponieważ zaczyna robić się coraz później. Niestety
zadanie nie jest takie łatwe. Hiszpanie w Irun nie potrafią mówic po angielsku, przez co
porozumiewamy się tylko na migi. Po dłuszej chwili i wielu „konwersacjach” docieramy
do schroniska. Niestety pora jest na tyle późna, że nie ma już dla nas wolnych miejsc nawet na podłodze. Postanawiamy więc iść dalej szlakiem, rozbić po drodze namiot i
odespać dzisiejsze emocje. Po godzinnym marszu znajdujemy piękne miejsce z
cudownym widokiem na pagórki. Zmęczone rozbijamy namiot i zapadamy w głęboki
sen.
Kładąc się spać postanowiłyśmy, że hasłem przewodnim dla dzisiejszego dnia będzie:
Pierwsze kilometry już za nami! Oznacza to:
20 km samochodem
250 km autobusem
1500 km samolotem
300 km stopem
22 km pieszo
Jutro ruszamy dalej z samego rana. Po drodze dzieją się cuda…

Dzień 2 Irun -> San Sebastian (26 km)
Budzimy się rano i od razu ruszamy na szlak. Oczywiście nie
zapominając o kobiecym obowiązku – myciu włosów.
Pomimo skromnych warunków, znajdujemy po drodze mały
kranik z wodą, który okazuje się być pomocnym nie tylko do
napełnienia butelki. Na każdym kroku pojawiają się
magiczne strzałki, które utwierdzają nas w tym, że
wybieramy dobrą drogę. Wiemy że zostało jeszcze wiele
kilometrów do naszego celu, ale niesamowite jest to, że
pomimo ogromnej odległości strzałki i inne oznakowania są
wszędzie. Tak naprawdę nie potrzeba żadnej mapy,
wystarczy tylko dobry wzrok i chęci. Czujemy się jak na
podchodach – podążamy za strzałkami do celu. Jednak różnica
polega na tym, że nie trwają one 3 godziny, tylko nieco dłużej.

Na szlaku

Dzisiejsza trasa wiodła przez góry. Miejscami widać było piękne oceaniczne klify, a w
oddali Pireneje. Urokiem naszej trasy jest fakt, że wiedzie ona wzdłuż oceanu i
praktycznie na każdym kroku podziwiamy piękne widoki. Cudowne jest to, że nie
jesteśmy samotne w tej wyprawie. Co chwilę mijamy pielgrzymów, którzy również
podążają do Santiago de Compostela. Są to ludzie zarówno starsi, jak i młodsi. Dzisiaj
minęłyśmy starszego pana, który na pewno był już dziadkiem oraz młodych ludzi – nie
ma tutaj ograniczeń wiekowych. Kolejną napotkana osobą była Polka – młoda
dziewczyna w naszym wieku, która melodyjnie nuciła polskie piosenki i uczyła ich
obcokrajowców. Mimo bolących nóg, czujemy radość w powietrzu. Miłym zwyczajem

jest na szlaku fakt, że wszyscy pozdrawiają się słowami "Hola!" i "Buen Camino".
Pokochałyśmy te dwa proste słowa, które dodają niesamowitej otuchy. Pomimo upału i
górzystego terenu udało nam się dziś przejść 22 kilometry i dotrzeć do urokliwego San
Sebastian, gdzie poznałyśmy czterech przesympatycznych rodaków. Jak to mówią:
Polacy są wszędzie. Zarezerwowałyśmy miejsce noclegowe, szybko wzięłyśmy prysznic i
zrobiłyśmy pranie ( w końcu mamy tylko 3 koszulki) i udałyśmy się na zakupy. Dziś na
obiad zaserwowałyśmy sobie placki tortilli oraz pomidora z mozzarellą. Niby skromnie,
ale jak nam smakowało… Może dlatego, że konsumowałyśmy nasz posiłek z widokiem
na oceaniczne fale. Wieczorem udałyśmy się na krótki (ze względu na zakwasy) spacer
po mieście. Nadal nie dowierzamy, że to już się dzieje, że spełniamy jedno ze swoich
największych marzeń.
PS: Pojawiły się już pierwsze odciski – zobaczymy czy da się temu zaradzić. A
tymczasem idziemy się wyspać, bo jutro wczesna pobudka. Dobranoc!

San Sebastian

Barka na trasie

Dzień 3 San Sebastian -> Zumaia (39 km)

Kolejny dzień zaczął się dość nietypowo. Wczoraj
zostawiłyśmy nasze telefony w innym pokoju, żeby się
podładowały przez noc. Miało to jednak swoje
konsekwencje. Jako niedoświadczeni pielgrzymi nie
nastawiłyśmy żadnego budzika, a jak wiadomo po
dużym wysiłku człowiekowi chce się spać.
Obudziłyśmy się około 8:00 i… w schronisku nie było
już prawie nikogo! Zdziwione szybko zerwałyśmy się z
łóżek (a raczej pryczy), umyłyśmy zęby i już byłyśmy
na szlaku. Poszłyśmy dosłownie 30 minut i zrobiłyśmy
Widok z trasy
przerwę na plaży zajadając się pożywnym śniadaniem.
Czułyśmy się jak w jakimś filmie podróżniczym. Tak
naprawdę nie wiemy gdzie dziś będziemy spały, przed nami tylko szlak, a na dodatek

jemy posiłki z pięknymi widokami. Czujemy się jak byśmy oderwały się od
rzeczywistości. Jeszcze nie wiedziałyśmy, że dzisiejszy dzień nie będzie taki przepiękny.
Już od rana towarzyszyły nam wyglądające jak z pocztówek klify i góry. A
najcudowniejszy w tym wszystkim jest szum oceanicznych fal, które rozbijają się na
skałach. Osoba, która wytyczała szlak Camino del Norte wiedziała, czym zachwycić
pielgrzyma. Oprócz innych wędrowców trasę przemierza także przesympatyczna para z
Polski Hubert i Dorota. Na drodze pojawiły się też zwierzęta: krowy, kury, osły oraz
konie. Jesteśmy przekonane, że zmierzały tak samo jak my do Santiago. Po drodze na
pewno nie umrzemy z głodu, ponieważ są tu winogrona, jabłka, gruszki i liczne jeżyny.
Gdy tak podziwiałyśmy uroki natury nagle złapała nas zadyszka. Szczerze mówiąc
dopadł nas pierwszy, mały kryzys. Góra przed nami wydawała się być nie do pokonania,
plecak ciążył na plecach, a w myślach krążyło zdanie: To dopiero początek! Gdy już
wspięłyśmy się na górkę okazywało się, że większa dopiero przed nami. Brakowało nam
wody, a słońce niemiłosiernie przygrzewało. Wiedziałyśmy, że jak usiądziemy to już nie
wstaniemy. Martę zaczęła boleć kostka w tak dziwny sposób, że jak szła to było dobrze,
ale jak przystanęła to… była masakra. Dreptałyśmy coraz wolniej, robiąc liczne przerwy.
Gdy już wspięłyśmy się na górkę okazywało się, że większa dopiero przed nami. Widoki
przestawały nas już tak cieszyć. Na szczęście
każdy kryzys ma to do siebie, że po prostu
po jakimś czasie mija. Nam również się
udało go pozbyć. I tak oto po 9 godzinnym
marszu zobaczyłyśmy miasteczko, do
którego zmierzałyśmy. Udało się! Jednak w
mieście trzeba było zrobić jeszcze 3 ostatnie
kilometry, które były męczarnią. W końcu
zmęczone dotarłyśmy do schroniska.
Spotkałyśmy tam poznanych wczoraj
Polaków. To piękne uczucie wiedzieć, że
spotkani ludzie będą towarzyszyć nam
Ocean
przez miesiąc tej wędrówki. Okazało się, że
naszym miejscem noclegowym jest klasztor. Zostałyśmy bardzo miło ugoszczone i
dostałyśmy pokoje 2-osobowe (niestety osobno) z prawdziwym łóżkiem i szafą. Na
szlaku to prawdziwy komfort. Wzięłyśmy szybki prysznic i poszłyśmy kupić obiad –
znowu tortilla. Jesteśmy tak zmęczone, że nawet nie zwiedzamy miasteczka. Jedyne,
czego chcemy to usiąść i spać. Wracamy do klasztoru i wdajemy się w krótka pogawędkę
z innymi pielgrzymami. Dla niektórych jest to już 2 lub 3 Camino. Opowiadają nam o
Santiago, o ich wcześniejszych trasach oraz udzielają cennych wskazówek. Jesteśmy tak
zmęczone, że usypiamy koło 22:00. W naszym paszporcie pojawiają się nowe pieczątki
potwierdzające pokonaną trasę, a na nogach wyskoczyły pierwsze "przypały" zwane
bąblami. Trzymajcie za nas kciuki, bo jutro również daleka droga przed nami!
Pozdrawiamy z zatoki w Zumaia.

Grafitti na trasie

Hiszpańskie krowy

Podróż uczy mnie tego, że na Camino trzeba umieć dostosowywać się do sytuacji i wiedzieć,
dokąd się zmierza. Należy porzucić dokładne planowanie trasy. Tu każdy dzień pokaże ile
jesteśmy w stanie przejść. Pierwsze dni uczą mnie, że bariera językowa łamie się w tym
momencie, w którym dwoje ludzi mówi w różnych językach, a jednak potrafią się dogadać
– trochę na migi, trochę po angielsku. Tu znika strach, że powiesz coś źle lub ktoś cię
wyśmieje – tu po prostu rozmawiasz! Na drodze, co chwilę pojawiają się żółte strzałki,
które utwierdzają mnie w przekonaniu, że to dobra droga, a ja mogę spokojnie iść – nie
martwić się o trasę i o to gdzie jesteśmy. Wystarczy iść do przodu – to takie proste! Noclegi
też nie są dla nas problemem, mamy namiot, więc jeśli nie znajdziemy schroniska idziemy
kawałek szlakiem a za chwilę przed nami ukazuje się miejsce idealne do spania. Tu tak
niewiele potrzeba do szczęścia! W moim plecaku są tylko najpotrzebniejsze rzeczy, a ja
potrafię cieszyć się z tego, że umyłam włosy w ulicznym źródełku. Na Camino każdego dnia
dzieją się małe cuda! Gdzieś po drodze zaczynają się łamać we mnie bariery, które z
powodu mojej wrodzonej upartości zawsze stanowiły problem w dostosowywaniu się do
sytuacji. Każdy nowy dzień przynosi mi kolejne objawy bólu – do wesela się zagoi! Nie
przejmuję się tym, wiem, że tu ważniejsze jest to, co duchowe i umysłowe. Podczas drogi
nie umiem myśleć o niczym konkretnym, opracowywać planów działania i rzeczy do
zrobienia po powrocie. Nauczyłam się natomiast skupiać na chwili, zauważać piękno, które
mnie otacza, modlić się w sposób, jakby Bóg był moim najlepszym przyjacielem oraz
poznawać siebie. Nigdy nie spędziłam z sobą tyle czasu, ile podczas drogi do Santiago de
Compostela. W życiu zawsze mam coś do zrobienia, zaplanowania, przygotowania. Na
Camino nie mam tyle na głowie – w ciszy poznaje samą siebie. Z każdym krokiem
odkrywam nową rzecz i zmieniam się na lepsze.
Przed nami jeszcze kilkadziesiąt dni, setki rozmów zamienionych ze spotkanymi po drodze
ludźmi, tysiące „Gracias!”, miliony kroków, miliardy odkryć i wiele radości.
Co ta droga jeszcze zmieni? Tego nie wiem. Wiem jednak, że marzenia są po to, aby je
spełniać! A ja jestem najszczęśliwsza na świecie, gdy to robię!

Dzień 4 Zumaia -> wioska 10 km przed Markina-Xemein (32 km)

Dzisiejszy dzień jest wyjątkowy, ponieważ świętujemy nasze pierwsze 100 km! Ale
zaczniemy od samego początku. Rano byłyśmy już na nogach o 6:45 – wzięłyśmy
nauczkę z pierwszego dnia do serca. Niestety kostka i nogi nadal bolały niemiłosiernie.
Po obklejeniu stopy 7 plastrami i pożywnym śniadaniu ruszyłyśmy na szlak. Miałyśmy
do wyboru 2 trasy: szlak żółty oraz biało-czerwony, który był nieco dłuższy, ale za to
zawierał piękne widoki. Postanowiłyśmy dać z siebie więcej i wybrałyśmy drugą opcję!
Początkowo miałyśmy problemu z odnalezieniem szlaku, ale na szczęście towarzyszyli
nam Ola i Janek. Wspólnymi siłami odnaleźliśmy szlak. Rozmowa z nimi pozwalała
zapomnieć nam o bólu stóp i szło nam się od razu lepiej. Niby mała rzecz, a czyni cuda.
Trasa, którą wybrałyśmy miała przepiękne widoki: ocen, pola i kawałek lasu. Jednak nie
była pozbawiona minusów. W pewnym momencie (dość osobistym, bo musiałyśmy
skorzystać z pobliskich krzaków) wyłoniła się za nami krowa i bezczelnie nas
podpatrywała. Przerażone i nieprzyzwyczajone do ich obecności założyłyśmy plecaki i
ruszyłyśmy dalej idąc szlakiem krowich placków. Jednak nagrodą za te niedogodności
był widok, który odsłonił się po pewnym czasie.
Dotarłyśmy do plaży, jakiej nigdy jeszcze
nie widziałyśmy. Zrobiłyśmy tam sobie krótką
przerwę. Niestety krótko potem przed nami
pojawiła się ogromna góra. Pomimo, że widoki
wokół nas były cudowne to my nie
zwracałyśmy na nie zbytnio uwagi. Na Camino
często robi się dużo zdjęć i dopiero w domu
docenia się w jak przepięknych miejscach się
było. Byłyśmy tak zmęczone, że zrobiłyśmy
kilka fotek, ale tak naprawdę to jedynym
naszym marzeniem było dotarcie na
Krowa na szlaku
wierzchołek góry. Problem pojawił się w
momencie gdy za tą górą pojawiła się kolejna, a
potem kolejna… Po 16 kilometrach wędrówki
w słońcu dotarłyśmy do Deby – kolejnej
miejscowości na trasie. Tam zrobiłyśmy sobie
krótki odpoczynek na plaży, zdobyłyśmy
kolejną pieczątkę do paszportu pielgrzyma i
uczciłyśmy pierwsze 100 km. To już setka za
nami! Nie było łatwo i mimo, że wydaje się, że
to sporo to wiemy, iż jest to dopiero początek.
Uczciłyśmy nasz mały sukces jedząc przepyszny

Klif na trasie

obiad w pobliskiej knajpie – wysoko
kaloryczne frytki i kurczak. Smakowało nam
jak nigdy dotąd! Niektórzy z naszych
kompanów zostali w Debie na nocleg, a my
po naszym posiłku dostałyśmy niezwykłych
mocy i ruszyłyśmy dalej w drogę. Po 3,5
godziny
marszu
oraz
pokonaniu
gigantycznego wzniesienia stwierdziliśmy,
że nie damy rady iść dalej 10 km do Markiny.
Zaczęłyśmy szukać miejsca na rozbicie
namiotu jednak duży kąt nachylenia
Nasz nocleg
wzniesienia uniemożliwiał nam znalezienia
dogodnego „kącika”. I tym sposobem dotarłyśmy na sam szczyt. Zaczynało się robić
coraz później, a my nadal nie miałyśmy noclegu. Byłyśmy bardzo zmęczone. Jednak
dzięki uprzejmości pobliskiego domu (jednego z 3 mijanych w przeciągu tych 4 godzin)
udało nam się rozbić namiot z widokiem na piękny zachód słońca. Pozdrawiamy z ... no
właśnie nie do końca wiemy skąd, bo w pobliżu tylko jeden dom. W każdym razie
trzymajcie kciuki, bo nogi coraz mocniej bolą!
Dzień 5 Wioska 10 km przed Markina-Xemein -> Ziortza (23 km)
Wczoraj widziałyśmy przepiękny zachód
słońca z naszego miejsca noclegowego.
Zgodnie stwierdzamy, że wzięcie ze sobą
namiotu było najlepszym pomysłem. Po
pierwsze jesteśmy niezależne i jak widać
możemy spać gdzie popadnie, a po drugie
mamy przepiękne widoki. Jako, że miałyśmy
blisko źródełko to skorzystałyśmy z niego w
pełni. Zanim wyruszyłyśmy w trasę to
umyłyśmy włosy. Chyba pod koniec naszej
pielgrzymi będziemy mistrzami survivalu.
Zachód słońca
Kobieta poradzi sobie w każdych warunkach.
Akurat tak się stało, że podczas naszej
porannej toalety, na drodze pojawili się Hiszpanie. Trzech chłopaków, którzy akurat
chcieli napełnić wodę z „naszego” źródełka. I w ten oto sposób nawiązała się krótka
pogawędka z hiszpańskimi pielgrzymami. Skończyła się tak samo szybko jak się
rozpoczęła, ponieważ ewidentnie im się spieszyło. Około 9:00 w końcu wyruszyłyśmy
na szlak. Idąc dalej drogą zauważyłyśmy, że przez kolejne dwie godziny nie było już
gdzie rozbić namiotu. Utwierdziło nas to w przekonaniu, że wybrałyśmy najlepsze
miejsce noclegowe, jakie istniało. Cieszyłyśmy się również, że wczoraj pokonałyśmy
najgorszy odcinek góry i dziś nie idzie się tak źle. Można by powiedzieć, że nogi same nas
niosą. Jednak problemem okazało się upalne słońce. Nakremowałyśmy się kilkoma
warstwami kremu i wędrowałyśmy podziwiając uroki pagórków i opuszczonych
domków. Jednak to nie wszystkie trudności tego dnia. W Markina-Xemein, gdzie
miałyśmy odpocząć okazało się, że w niedziele sklepy są zamknięte i nie można kupić
niczego. Niestety nie przewidziałyśmy takiej opcji. Przynajmniej jesteśmy bogatsze o tę

wiedzę i zaopatrzymy się zawczasu na przyszłą niedzielę. Gdy już się z tym
pogodziłyśmy to zrobiłyśmy krótką przerwę i wywietrzyłyśmy nogi wsłuchując się w
muzykę dochodzącą z cyrku, który akurat zawitał w miasteczku. O dziwo byłyśmy tak
zmęczone, że nawet nam nie przeszkadzała. Powitaliśmy się z Dorotą i Hubertem –
Polakami poznanymi kilka dni temu – zawiązałyśmy trapery i ruszyłyśmy dalej w drogę.
Po jakimś czasie pojawiła się kolejna przeszkoda - na chwilę zgubiłyśmy nasz szlak.
Mówią, że trzeba się zgubić, aby się odnaleźć. Nam też tak się udało. Dzięki niezwykłej
dobroci i czujności Hiszpanów krzyczących na nas ze swoich domowych balkonów
wróciliśmy na dobre tory. Uradowane ruszyłyśmy dalej. Z Markiny droga miała zaledwie
6 kilometrów, lecz był to chyba najgorszy odcinek naszej dzisiejszej trasy. Słońce
doskwierało niemiłosiernie, a my szukałyśmy, co chwilę kawałka cienia. Po wypiciu
litrów wody i nałożeniu grubej warstwy kremu ochronnego ruszyłyśmy. Niestety trasa
była bardzo stroma i górzysta. Byłyśmy wyczerpane, a nasze ciało cały czas domagało
się cienia i wody. Zatrzymałyśmy się na chwilę w sklepie, na który długo czekałyśmy i
kupiłyśmy sobie zimne lody. W końcu po dotarłyśmy do klasztoru - naszego dzisiejszego
celu. Zostałyśmy niezwykle mile powitanie. Wzięłyśmy prysznic, zrobiłyśmy pranie,
wypiłyśmy kawę i od razu poczułyśmy się lepiej. To miejsce jest niezwykłe - jest to
malutki klasztor z przepięknym widokiem na góry. Chciałoby się tu zostać jeszcze kilka
dni, ale trzeba iść dalej! Oprócz nas dzisiejszą noc spędza tu 15 pielgrzymów. O 19.30
Bracia zaprosili nas na hiszpańską jutrznię, a potem na pyszną kolacje. Dodała ona nam
nie tylko sił, ale pozwoliła również na poznanie ludzi, których mijamy cały czas na naszej
drodze. Wielką inspiracją dla nas była Niemka, która wyszła z domu i od 3 miesięcy jest
już w drodze do Santiago de Compostela. Niesamowita kobieta! Rozmowa z takimi
ludźmi naprawdę uświadamia, że niemożliwe nie istnieje. Jutro spodziewamy się jeszcze
wyższej temperatury, więc zamierzamy wyjść wcześniej. Trzymajcie kciuki, żebyśmy się
nie rozpuściły.

Klasztor

Dzień 6. Zarautz -> Larrabetzu (41 km)
Dzisiejszy dzień zaczął się bardzo wcześnie. Nasz budzik wyrwał nas z łóżka już o 6:00.
Nadal nie dowierzamy, że nam się to udało. Dzięki gościnności Braci udało nam się
nawet wypić przed wyjściem gorące kakao! Góry jednak same nagrodziły nas za tak
wczesną pobudkę i powitały pięknym widokiem wschodu słońca. My jednak szybko
ruszyłyśmy w drogę. Na szlaku byłyśmy, jako jedne z pierwszych. Przez część trasy
towarzyszyli nam Ola i Janek, których poznałyśmy parę dni temu. Pogoda z rana była
idealna na pieszą wędrówkę, więc bez większych problemów dotarłyśmy do Guernika.
Zauważyłyśmy pewną zależność: z rana najlepiej nam się idzie, chyba po prostu dlatego,
że mamy najwięcej energii. Gdy weszłyśmy do miejscowości to nagle zaczęło robić się

bardzo ciemno, a z nieba spadały małe krople
deszczu. W oka mgnieniu rozpętała się potężna
burza. Jest to bardzo niekomfortowe zjawisko dla
pielgrzyma,
ponieważ
jeżeli
dobrze
nie
zabezpieczymy plecaka to cały ekwipunek może być
przemoczony. Na szczęście w samą porę zdążyłyśmy
się schować pod daszkiem. Nie byłyśmy jedynymi,
ponieważ obok nas usadowili się pląsający harcerze.
Na szlaku
Przeczekałyśmy burzę, która nie była zbyt długa i
udałyśmy się na zakupy do Lidla, by wzmocnić się upragnioną puszką Coli. Przed
wyprawą wspólnie ustaliłyśmy, że aby zapobiec bezsensownemu krążeniu po sklepach i
braku zdecydowania spowodowanego ogromnym zmęczeniem, to będziemy chodzić
pojedynczo do sklepu. Właśnie dziś postanowiłyśmy wypróbować ten sposób. Ania
poszła na zakupy z wcześniej ustaloną lista, a Marta nakładała kolejną warstwę 7
plastrów na odciski. Po 15 minutach byłyśmy wyrobione ze wszystkim. Planowałyśmy
spać w Guernika w albergue, ale okazało się, że to spisane na liście po prostu nie istnieje.
Musiałyśmy wybrać jedną z dwóch opcji: iść do Gaztelugatxe i zobaczyć cudowne jak z
bajki miejsce, którym zostałyśmy zainspirowane kilka dni temu przez Dorotę i Hubera
lub dalej podążać szlakiem Camino del Norte do Bilbao. Decyzja zapadła szybko z
powodu wielkiego upału. Ruszyłyśmy dalej tradycyjnym szlakiem Camino. Niestety
kłopoty dnia dzisiejszego dopiero się rozpoczynały, a podjęcie decyzji to była tylko
pestka. Po około 200 metrach musiałyśmy przystanąć. Po pierwsze był niemiłosierny,
hiszpański upał, a po drugie Marta nie była w stanie zrobić ani kroku dalej w traperach z
powodu 5-dniowych obtarć na obu stopach. Marta szybko zmieniła buty na sandały.
Zaczęłyśmy iść drogą wzdłuż szlaku, ale po kilku kilometrach okazało się to niemożliwe
z powodu wysokiej temperatury. Musiałyśmy znaleźć cień i poczekać. Jednak cienia
nigdzie nie było! Ponadto szłyśmy przez pustkowie, w którym nie było żadnego kranika
z wodą. Zaczęłyśmy panikować! Szłyśmy pod stromą górę w poszukiwaniu cienia. Żadna
z nas nic nie mówiła. Chciałyśmy tylko usiąść w cieniu i się czegoś napić. W połowie góry
spotkałyśmy dziewczynę z Austrii, która poznałyśmy wczoraj w schronisku. Robiła
przerwę, my jednak poszukiwałyśmy cienia, więc dalej parłyśmy do przodu. W końcu po
dłuższym czasie zauważyłyśmy zbawienne źródełko i cudowne miejsce w cieniu drzewa.
Aż trudno opisać, co przeżyłyśmy. Po tym jak się nawodniłyśmy i usiadłyśmy pod
drzewem to zdałyśmy sobie sprawę, że… nic nie pamiętamy. Nie wiedziałyśmy o tym, że
szłyśmy ponad godzinę pod stromą górę bez żadnego przystanku. Widocznie byłyśmy
tak nacelowane na znalezienie cienia, że wpadłyśmy w jakiś trans. Siedzenie w cieniu
drzewa jest dla nas najlepszą nagrodą. Gdy tak odpoczywałyśmy to minął nas pewien
pielgrzym – hiszpański staruszek, którego nazywamy „Niedźwiedziem”. Niestety nie
porozmawiałyśmy z nim zbyt długo ze względu na barierę językową – nie mówi on po
angielsku. Wykorzystałyśmy okazję i zaczęłyśmy czytać o tutejszych tradycyjnych
potrawach. W ten sposób przeczekałyśmy największy hiszpański upał (trwało to prawie
4 godziny!) i ruszyłyśmy dalej z myślą, że rozbijemy namiot. Niestety nigdzie nie było
idealnego miejsca, trzeba było iść dalej. Podbiłyśmy nasz paszport w domku, który był

na trasie i wędrowałyśmy przez leśne ścieżki w dobrych nastrojach. Zobaczyłyśmy
również samolot! Brzmi to trochę banalnie, ale dla nas miało to ogromne znaczenie.
Oznaczało to, że zbliżałyśmy się do dużego miasta – Bilbao, które ma być pierwszym,
większym przystankiem podczas naszej pielgrzymki.
Poszukiwania miejsca
noclegowego trwały bardzo długo, a my byłyśmy naprawdę wykończone dzisiejszym
dniem. Cały czas miałyśmy po jednej stronie leśne mini-urwisko, a po drugiej skały. Nie
było szans na rozbicie namiotu. W końcu resztkami sił dotarłyśmy do schroniska w
Larrabetzu. Na ostatnim odcinku nie zabrakło łez, wściekłości i skrajnego wyczerpania.
Pokonałyśmy dziś same siebie - był to dotychczas najdłuższy odcinek trasy podczas
naszej drogi do Santiago. Jednak dzięki temu dotarłyśmy do przepięknego schroniska,
gdzie spotkałyśmy naszego „Niedźwiedzia”, który całą tę trasę pokonał w Crocs-ach. Jak
widać, wszystko jest możliwe…

Oznakowanie trasy

Na trasie jest bardzo ciepło

Dzień 7 Larrabetzu -> Bilbao (32 km)
Dzisiejszy dzień zapowiadał się bardzo gorący, dlatego wstałyśmy rano, wypiłyśmy
kawę na rozbudzenie i ruszyłyśmy na szlak. Dzisiejsza trasa nie była bardzo
wymagająca i prowadziła głównie przez miasteczka. Chciałyśmy zdążyć do Bilbao przed
największym upałem. Po kilku godzinach wędrówki zobaczyłyśmy cudowny widok.
Przed nami otworzyły się „wrota Bilbao”. Nie spodziewałyśmy się, że to miasto jest takie
duże. To niesamowite uczucie dotrzeć do miasta na piechotę i to po 200 kilometrach!
Schodząc z góry widziałyśmy wielką powierzchnię różnych budynków i nie wierzyłyśmy
w to, że przyszłyśmy tu pieszo. Bilbao jest zaledwie niewielkim punktem na trasie, którą
zamierzamy przejść, a jednak to miejsce zapisuje się w naszej pamięci. Przez tydzień
wędrowałyśmy po małych wioskach i wioseczkach, a teraz nagle mamy przed sobą
miasto, gdzie lądują samoloty, jest tłum ludzi i normalne sklepy! Skorzystałyśmy z tej

okazji i kupiłyśmy sobie zimne napoje,
słodycze i lody. Przeczekałyśmy największe
słońce siedząc w parku, po pewnej chwili
pojawili się tam też hiszpańscy pielgrzymi,
których poznałyśmy kilka dni temu. Przejście
do schroniska, które znajdowało się po drugiej
stronie miasta zajęło nam 1,5 godziny (tak,
Bilbao jest naprawdę duże). Miałyśmy też
mały problem z odnalezieniem szlaku,
ponieważ w dużym mieście wskazówki i
strzałki są bardzo niewidoczne i trzeba mieć
W Bilbao
naprawdę bardzo dobry wzrok, żeby je
wszystkie wypatrzyć. W albergue pojawili się znowu nasi znajomi – Janek i Ola, którzy
dziś kończą pielgrzymkę i jadą do domu. Po szybkim prysznicu zostawiłyśmy nasze
rzeczy i poszłyśmy pozwiedzać miasto. Musiałyśmy się też zmierzyć się z samym sobą i
pomimo zmęczenia chodzić na piechotę. Postanowiłyśmy sobie, że będziemy poruszać
się tylko o własnych siłach póki nie dojdziemy do Santiago de Compostela. Na dworze
było strasznie duszno, a nam udało się przejść prawie całe Bilbao, przez co znowu
wyszło nam tak wiele kilometrów. Udałyśmy się do apteki kupić dobre plastry
(zużyłyśmy już wszystkie, chyba z 60). Po drodze spotkała nas burza i to nie byle jaka,
bo zaczął padać …grad. Niesamowity klimat, gdzie raz jest tak gorąco, że nie można iść
dalej, a na następny dzień pada grad. W Bilbao zrobiłyśmy mnóstwo zdjęć i rozesłałyśmy
naszym znajomym i rodzinie. Cieszyłyśmy się bardzo – był to tak naprawdę nasz mały
cel. Udało nam się przejść już 200 km! Po powrocie do schroniska zjadłyśmy pyszny
obiad razem ze wszystkimi pielgrzymami. Poznałyśmy przesympatycznych trzech
Francuzów, którzy wyruszyli z plecakiem i gitarą oraz Niemkę, która dopiero tutaj
dołącza na szlak. Zmęczone wrażeniami i trasą poszłyśmy spać. Jutro wyruszamy dalej nie wiemy, co nas spotka, ale mamy pewność, że ta droga coś w nas zmieni. Już mamy
drobne spostrzeżenia…

Grad w Bilbao

Ania w Bilbao

Lęk – czyli zbędny nadbagaż
Przed wędrówką do Santiago miałyśmy w głowie wiele obaw i leków. Nie spodziewałyśmy
się, że psychika może ciążyć bardziej niż plecak. Poczynając od strachu przed opóźnieniem
lotu, zgubieniem bagażu, a kończąc na zbyt słabej kondycji fizycznej by dojść tyle
kilometrów do Santiago de Compostela. Już pierwszego dnia pojawił się problem w
znalezieniu początku szlaku, a gdy okazało się, że nie mamy miejsca w schronisku
przyszedł niepokój spowodowany spaniem „na dziko”. Idąc drogą po pewnym czasie
skończyło nam się picie, a my nie miałyśmy pewności czy uda nam się za chwilę napełnić
pustą butelkę. Trafiłyśmy do miejsc, w których ludzie nie mówią w naszym języku, a my
potrzebowałyśmy ich pomocy. Pod koniec dnia pojawiła się kolejna obawa, czyli: „czy uda
nam się spać w schronisku”. W naszych głowach istnieje jeszcze wiele lęków i wiemy, że
przyjdą kolejne. Jesteśmy jednak bogatsze o jedno cenne spostrzeżenie – na Camino strach
nagle mija, a Ty cieszysz się z tego, co masz i z chwili, w której jesteś teraz.
Małe cuda na Camino
Już od pierwszych chwil naszej wyprawy zauważyłyśmy małe cuda na naszej drodze.
Pomimo trudności w drodze do Irun znalazłyśmy wspaniałych ludzi, dzięki którym udało
nam się szybko dotrzeć na początek naszego szlaku. Szczęście sprzyjało nam dalej,
ponieważ dzięki ludzkiej dobroci bez większych problemów trafiłyśmy na szlak. Otwartość
Hiszpanów cały czas nam towarzyszy – na każdym kroku motywują nas słowami „Hola!” i
„Buen Camino”, dzięki nim mamy gdzie spać i możemy, chociaż trochę odpocząć. Już
pierwszego dnia zauważyłyśmy, że źródełka pojawiają się dokładnie w tych momentach,
kiedy ich potrzebujemy. Schroniska także pojawiają się magicznie na trasie. Możemy tam
się umyć, zrobić pranie i wyspać się. A to wszystko za skromną opłatą. Zaczynamy
dogadywać się z ludźmi, którzy nawet nie mówią po angielsku.
To wszystko uświadamia nam, że do szczęścia potrzeba tak niewiele – zaledwie 8 kg
plecak, odrobina ludzkiej dobroci, wiara w to, że będzie dobrze i przekonanie, że życie
toczy się tu i teraz. Z takim przesłaniem i ogromną radością chcemy przejść całe nasze
Camino. A potem wnieść tą radość w codzienne życie.

Dzień 8 Bilbao -> Pobeña (36 km)
Dzisiejszy dzień zaczęłyśmy o godzinie 7:20 wyrwane ze
snu dźwiękiem alarmu. Z przykrością stwierdzamy, że z
każdym dniem wstaje nam się coraz gorzej. Nabyłyśmy
również nowy odruch bezwarunkowy - automatyczne
przestawianie budzika o 10 minut, które trwa w
nieskończoność. Jako, że albergue zamykają już o 8:00 to
koniec końców udało nam się zwlec z łóżka, zjeść pyszne
śniadanko i równo o 8:00 ruszyć na szlak.
Wychodziłyśmy chyba jako ostatnie, ponieważ pierwsi
pielgrzymi wyruszają już o 4:00 rano. Jest w tym ukryty
Owieczki

cel: im szybciej wyruszysz tym prędzej będziesz w schronisku i zarezerwujesz sobie
miejsce na nocleg. My na szczęście nie bawiłyśmy się w takie gierki, ponieważ miałyśmy
własny namiot. Dzięki temu byłyśmy w stanie „się wyspać”, co jak widać też nam za
dobrze nie wychodziło. Na szczęście pogoda była dla nas łaskawa - nie było ani upału,
ani deszczu, więc szło nam się doskonale. Dzisiejszy odcinek trasy początkowo
prowadził przez góry, a następnie przez miasto i nieciekawe okolice przemysłowe.
Miejscami na naszej drodze pojawiały się przeszkody w postaci kóz i owiec, które
prawdopodobnie też idą z nami szlakiem Camino do Santiago. Na naszej trasie znalazło
się również miasteczko Portugalete, w którym zrobiłyśmy sobie dłuższą przerwę
zachwycając się pięknym widokiem na most i ocean. Nabrałyśmy nowych sił i
ruszyłyśmy dalej. Po kilku godzinach marszu dotarłyśmy, aż do Pobeña. Spotkałyśmy
tam dwie polski, które „zgubiłyśmy” 5 dni temu oraz poznałyśmy Mateusza, który
rozpoczął wędrówkę w Bilbao. To miłe znów zobaczyć znajome twarze. Rozstawiamy
namioty obok siebie. Wieczorem udałyśmy się na przepiękną plażę w okolicy, gdzie
zrobiłyśmy sobie mnóstwo zdjęć. Widoki były niczym z pocztówki. Czujemy, że podczas
naszej wędrówki dzieją się cuda. Póki co możemy się pochwalić dwoma. Pierwszy znak
odkryliśmy w człowieku – osobie, którą spotkałyśmy na szlaku jeszcze w Irun, gdy
rozpoczynałyśmy nasza wyprawę. Jest to pan, który towarzyszy nam praktycznie
codziennie i pojawia się w momentach których się nie spodziewamy (te sam, który
został przez nas nazwany „Niedźwiedziem”). Dziś znowu dotarł w to samo miejsce co
my. I… zaczęliśmy ze sobą rozmawiać. PS: Polecamy do tego Google Translate. Drugi
znak to niespodziewanie wyleczona kostka Marty, która samoistnie przestała boleć oraz
obtarcia, które zaczęły powoli się leczyć. Może to te piękne widoki nas wzmocniły…
Trzymajcie jednak kciuki za nasze kolana, bo Ania dziś chodzi z bandażem i za noc w
namiocie, bo właśnie zaczęło padać! Buziaki!

Ania na szlaku

Pobena

Dzień 9. Pobeña -> Castro-Urdiales (21 km)

Poranek nie zapowiadał się najlepiej. Gdy
wstałyśmy było jeszcze ciemno i strasznie padało,
przez co trudno było wygramolić się nam z
namiotu (spałyśmy przy schronisku). Po licznych,
cichych marudzeniach i zebraniu mokrego prania
ruszyłyśmy na szlak. Początek naszej trasy
prowadził piękną drogą wzdłuż wybrzeża. Widok
na pewno był uroczy, ale nie dane nam było
zobaczyć go w pełni z powodu mgły, deszczu i
wiatru. Na dodatek było przeraźliwie zimno. Już po
chwili obok nas szli inni pielgrzymi schowani pod
swoimi pelerynami - byli tacy radośni i nie zwracali
uwagi na niesprzyjającą pogodę. Nam także po
pewnym czasie pogoda przestała przeszkadzać.
Narzekanie nic nie daje, tylko pogarsza naszą
sytuację. Dziś postanowiliśmy zrobić dzień chillu i
wybrać krótszą trasę, by odpocząć po ciężkim
tygodniu. Po kilku godzinach drogi przed nami
ukazało się piękne miasteczko - dziś tu jest nasz
dom. Pielgrzymów zaczyna przybywać, na trasie
robi się coraz głośniej, a pod schroniskiem ustawia
się kolejka do wejścia. Nas znowu ratuje namiot,
który daje nam poczucie bezpieczeństwa.
Rozkładamy go przy schronisku omal się nie
kłócąc, ale na szczęście udaje nam się wybrnąć z
sytuacji i wspólnie pójść na zakupy oraz
porozmawiać.
Dziś
poznałyśmy
pewnego
Senegalczyka i razem z nim udałyśmy się na plażę.
Udajemy się zjeść słynne tapas i wypić kawkę –
chyba pierwszy raz w hiszpańskiej kawiarni. Gdy
wróciłyśmy do schroniska miałyśmy wrażenie
jakby wszyscy palili pewną znana holenderską
roślinkę. A może tylko nam się zdawało…

Widoki na szlaku

My na szlaku

Castro Urdiales

Dzień 10 Castro Unidales -> Laredo (38 km)
Dzisiejszej nocy nie za bardzo się wyspałyśmy,
wszyscy tak bardzo hałasowali, a na dodatek
schronisko było obok głównej drogi. Można
powiedzieć, że z radością wstałyśmy i
wyruszyłyśmy na szlak.
Po godzinie drogi
zjadłyśmy pyszną owsiankę z brzoskwiniami - tego
nam było trzeba! Dzisiejsza droga nie należała do
najpiękniejszych - duża część trasy prowadziła
obok głównych ulic, a chodzenie poboczem niezbyt
nas bawi. Widziałyśmy za to wiele mostów, które
wyglądały jak akwedukty. Szlak miał mieć trzy
Grafitti na szlaku
warianty trasy, nam jednak nie udało się znaleźć
ukrytych skrótów, przez co przebyta przez nas trasa była najdłuższa z możliwych. Nadal
nie jesteśmy pewne czy to wina nie dokładnego oznakowania trasy, czy naszego
zmęczenia, które czasem płata dziwne figle. Udało nam się jednak dotrzeć do celu Laredo. Po szybkim zakupach od razu "pobiegłyśmy" na plażę! Jest to największa plaża,
jaką kiedykolwiek widziałyśmy - zmieściliby się tu wszyscy polscy plażowicze! Nie dość,
że jest tu piękny piasek to także kraniki z wodą i cudowny ocean. Poszłyśmy na zakupy,
chwilę odpoczęłyśmy. Gdy tak zmęczone leżałyśmy na plaży to nagle w uszach
zabrzmiały nam przeraźliwe wybuchy. Myślałyśmy, że to jakiś zamach, który ostatnimi
czasy w Europie bardzo często się zdarza. Na szczęście nic się nie stało, a my nadal nie
wiemy, co było przyczyną wybuchów. Po krótkim odpoczynku zaczęłyśmy maszerować
wzdłuż plaży, która wydawała się nie mieć końca! W głowie mieszały się miliony uczuć i
poczucie wewnętrznego bezpieczeństwa. Zaczęłyśmy nucić ulubione piosenki.
Poczułyśmy nieograniczoną wolność, której nigdy wcześniej jeszcze nigdy nie
zaznałyśmy. Powoli zaczynamy jeszcze bardziej doceniać to, co mamy i to, kim jesteśmy.
Gdybyśmy nie wyruszyły w drogę nie byłoby nas tutaj!
"Żeby był przy Tobie ktoś, kogo nie zniechęci droga. Abyś plecak swoich win, stromą
ścieżką umiał nieść…" - brzmi w głowie. Docieramy na koniec plaży, gdzie nie ma już
nikogo - jest tylko cisza, szum oceanu i niesamowity zachód słońca. Tu dzisiaj zostajemy,
a jutro ruszamy dalej by dowiedzieć się jeszcze więcej o nas samych i o świecie.
Pozdrawiamy z namiotu, z krańca plaży!

Nasze wędrowanie

Zachód słońca

Dzień 11 Laredo -> Guemes (27 km)
To już kolejny, trzeci pod rząd dzień spania
w namiocie. Mimo, że wiele osób nam
odradzało to nadal utwierdzamy się w
przekonaniu, że wzięcie namiotu ze sobą
było najlepszym pomysłem. Tutaj ze
wszystkiego
się
cieszymy.
Nie
spodziewałyśmy się nigdy, że tak mało
potrzeba do szczęścia. Pakujemy namiot do
torby i idziemy umyć włosy w prysznicu
znajdującym się przy plaży. Nikt nie zwraca
na nas uwagi, bo w Hiszpanii wszystko
budzi się do życia około 9.00. Już
Barka na szlaku
przyzwyczaiłyśmy się do rozwieszania
mokrych ubrań na plecaku i nie martwienia
się o to, co przydarzy się kolejnego dnia. Okazało się, że spałyśmy zaledwie 20 metrów
od barki, która jest jednym z elementów szlaku i pozwoli dostać się na kolejny brzeg.
Chwilę po 9:00 jesteśmy już na drugim brzegu zatoki i ruszamy przed siebie w stronę
pięknej plaży w Noja. Na początku spotykamy około 20 znajomych, którzy minęli nas
wcześniej na trasie. Są to między innymi Hiszpanie poznani przy źródełku, Polak
poznany 2 dni temu ( zamierza robić ponad 40 km dziennie!) i „Niedźwiedź”. Droga do
celu wydaje się strasznie dłużyć, za sprawą wczorajszego długiego dystansu, zmęczenia i
spania w namiocie. Po drodze jednak dodają nam otuchy Polak i Austriaczka, z którymi o
wiele weselej się idzie. Dzisiaj miała miejsce kolejna zaskakująco przypadkowa sytuacja.
A mianowicie po wyjściu z barki postanowiłyśmy zboczyć trochę z trasy i zjeść
śniadanie. Gdy zaczęłyśmy je konsumować to po około 15 minutach pojawił się w
pobliżu „Niedźwiedź”. To już nie pierwszy raz, gdy tak zupełnie przypadkowo pojawia
on się w naszej okolicy. Nie wspominając o tych samych miejscach noclegowych. To
niesamowite! Mały znak na trasie! Dzisiejszy kawałek drogi przebiegał przez środek
plaży. Gdy już pokonałyśmy długi odcinek to zrobiłyśmy sobie przerwę na wytrzepanie
butów z piasku. Postanowiłyśmy też, że damy sobie 15 minut na odpoczynek i… w tym
czasie zdążyłyśmy usnąć! Na szczęście tylko na 20 minut. Camino pozbawia człowieka
wszelkiego skrępowania – i to jest niezwykłe w tej trasie. Jesteś samym sobą i zmagasz
się z wieloma przeciwnościami, ale dzięki temu odkrywasz siebie i swoje możliwości. My
również przeszłyśmy dziś same siebie i pomimo
ogromnych trudności na ostatnim odcinku trasy w
końcu docieramy do miejscowości Guemes.
Zaczynamy szukać schroniska, którego po przejściu
całej wioski nadal nie było widać. Na szczęście
pojawił się kierunkowskaz, a za nim przerażająco
wielka góra. Ostatkami sił dotarłyśmy na szczyt.
Widzimy znajomych i już wiemy, że dobrze
trafiłyśmy. Albergue okazuje się przepięknym
miejscem z tradycją, które trochę przypomina
domki letniskowe. Jest tu wszystko, czego nam
potrzeba. Po szybkim prysznicu i wielkim praniu
idziemy na zebranie dla wszystkich pielgrzymów.

Wspólnie na szlaku

Hiszpan prowadzący to schronisko przybliża nam historię i tłumaczy nam filozofię tego
miejsca. Dziś jest tutaj ponad 60 osób. Po spotkaniu zapraszają nas na pyszną kolacje:
makaron, sałatka, paella, bagietki, woda i wino. Jest na prawdę cudownie. Razem z
Mateuszem uczymy Franców mówić po polsku. Po chwili dołącza się do nas również
Niemka. Każdy mówi po swojemu, a jednak umiemy się tu całkiem nieźle dogadać i
razem pośmiać. Dzisiejszy dzień był bardzo wymagający, ale warto było tutaj dotrzeć.
Bawiłyśmy się niesamowicie. Uciekamy spać!

Schronisko w Guemes

Widoki ze szlaku

Smaczki Camino cz.I
Nie zawsze nasza pielgrzymka wygląda kolorowo i pięknie. Poniżej ujawniamy Wam
parę „smaczków”, które kojarzą nam się z tą drogą.

 Na szlaku, co jakiś czas znajdują się źródełka z darmową
wodą. Jednak nieraz spragnione szukałyśmy go
godzinami.



Czasem chodzimy głodne, ale jesteśmy pozytywnie
zaskoczone schroniskami „co łaska”, gdzie przywitano
wszystkich pielgrzymów ciepłym posiłkiem.

 Na szlaku poznajemy nowych ludzi, kraj, kulturę, a także
tutejszą faunę i florę. W końcu wiemy jak rośnie kiwi!

 Kilometry czasem dają w kość. Nie zawsze opisujemy bieżącą ilość odcisków,
bąbli, ugryzień i zadrapań. W każdym razie nie jest tak łatwo, a w szczególności,
gdy ma się za sobą 40 kilometrów wędkowania po górach.

 Emocje na szlaku czasem biorą górę. Nie raz przeżyłyśmy wybuchy euforii lub
małe kryzysy.

 Hmmm, najgorszą rzeczą to mieć coś schowane
na końcu plecaka. Te tygodnie nauczyły nas
jednego – im większa siara - tym lepiej. A
przecież i tak ” nikt nas tu nie zna…”.

 Stajemy przed dylematem – czy
wybrać drogę na skróty?

 Nie zawsze jest piękna pogoda, a my przez kilka
godzin musimy udawać worek na śmierci.

Dzień 12. Guemes -> 2 km za Santa Cruz (33 km)
Dzisiejszy dzień zaczęłyśmy bardzo
uroczyście. W albergue, w którym nas
goszczono zostałyśmy zaproszone na
śniadanie.
Miałyśmy,
więc
dobrą
motywację, by z samego rana szybko
zwlec się z łóżka. Po posiłku i pysznej
kawie ruszyłyśmy przed siebie. Dziś na
szlaku nie byłyśmy osamotnione - przez
całą drogę towarzyszył nam niedawno
poznany Mateusz. Idąc w trójkę szło nam
się o wiele lepiej. Mieliśmy mnóstwo
tematów do rozmów. Maszerując kilka
godzin zdążyłyśmy przedstawić historie naszego życia, natomiast od Mateusza
dowiedziałyśmy się wielu ciekawych rzeczy m.in. to, w starożytności wierzono, że
należy przytulać palmy, bo wtedy szybciej rosną. Możliwe, że była to nasza własna
filozofia, ponieważ słońce tak mocno świeciło, że nasze głowy i myśli prawie się
zagotowały. Dzisiejsza trasa wiodła początkowo wzdłuż wybrzeża, gdzie
rozprzestrzeniał się piękny widok, a potem prowadziła przez samą plażę.
Wykorzystałyśmy piękne widoki oraz Mateusza i zrobiłyśmy sobie parę wspólnych
zdjęć. Czułyśmy się jak prawdziwi wędrowcy idąc obok plażowiczów, susząc majtki i
bluzki na plecaku. No, ale co zrobić, jak jest to jedyna opcja wysuszenia mokrych ubrań?
Po drodze spotkaliśmy znajomego Senegalczyka, z którym zamieniliśmy tylko parę słów,
ponieważ poszedł szybciej. Po kilku godzinach znaleźliśmy barkę (element szlaku za
2.80 euro), którą popłynęliśmy do Santander - jednego z większych miast na szlaku
Camino del Norte. To już drugi „przystanek” w większym mieście. Jako, że dzisiaj
niedziela to poszłyśmy na hiszpańską mszę świętą w Katedrze, która była ukojeniem nie
tylko dla duszy, ale także dla naszych nóg. W końcu mogłyśmy posiedzieć przez 30
minut (tyle tu trwała msza). Oprócz długości mszy i odmiennego języka zaskoczył nas
również brak klęczenia przy przemienianiu wody
w wino i chleba w ciało Chrystusa. Z każdym
dniem coraz bardziej poznajemy hiszpańską
kulturę i tradycję. To prawda, że podróże uczą. Po
mszy skusiłyśmy się na tradycyjną, hiszpańską
przystawkę - tapas i znaleźliśmy jedyny sklep
otwarty w niedzielę. Przypadkiem natrafiliśmy
również na święto w Santander, więc przez
chwilkę zdążyłyśmy potańczyć z plecakiem na
hiszpańskiej
ulicy.
Dalszą
podróż
Z Mateuszem
kontynuowaliśmy już w czwórkę - dołączył do nas
niezwykle towarzyski Senegalczyk. Gdy zmęczeni
Mapa Camino

dotarliśmy pod albergue okazało się, że wyjątkowo dziś jest zamknięte. Jak widać na
Camino trzeba być na wszystko przygotowanym. Nie pozostało nam nic innego jak
poszukać schronienia - dobrego miejsca na nasz namiot. Na poszukiwania wybrałyśmy
się z Mateuszem, który też miał swój własny namiot. Po krótkiej przerwie z sukcesem
znalazłyśmy łąkę pośrodku lasu. Trzymajcie kciuki, bo zaraz będzie burza! Pozdrawiamy
z leśnej polany wśród dźwięku cykających pasikoników. Do jutra!
PS: Kupiłyśmy sobie chipsy w nagrodę za przejście już tylu kilometrów, ale tak
naprawdę tęsknimy za domowymi obiadkami.

Camino del Norte

Dzień 13 Mompia -> Santillana del Mar (32 km)
Dzisiejszy dzień był dniem kryzysu. Oprócz deszczu, który towarzyszył nam cały dzień
problemem stały się odciski sprawiające, że każdy krok był cierpieniem. Ale zacznijmy
od początku. Rano szybko złożyłyśmy nasz namiot, który był cały przemoczony od
deszczu. Jest to dosyć nieprzyjemne zajęcie, ponieważ trzeba go umiejętnie włożyć do
plecaka, tak by nie pomoczyć innych ubrań. Cały proces nie trwa zbyt długo, ale przy
naszym niedospaniu i skrajnym zmęczeniu wymagało to wykorzystania większości
energii, którą posiadałyśmy na ten moment. W końcu ruszyłyśmy w drogę wraz z
naszym kompanem – Mateuszem. Niestety nie dość, że padał deszcz to było przerażająco
zimno. Trasa nie rozpieszczała nas również widokami, chyba, że pięknymi można
nazwać przemysłowe rury ciągnące się w nieskończoność. Droga dłużyła się
niesamowicie, a nam brakowało powoli sił. Mateusz próbował przegonić deszcz
największymi i najdłuższymi sucharami świata. Jednak ich suchość nie wystarczyła na
odstraszenie opadów. Więc nic z tego! Padało cały dzień. Ponadto od wilgoci zaczęły
pojawiać się coraz większe odciski na naszych nogach. Około 16:00 weszliśmy do
pięknej miejscowości, która dziś była naszą metą. Usłyszeliśmy za nami

charakterystyczne "Dzień dobry", które na szlaku jest dla nas oznaką kolejnego
spotkanego Polaka. Grzesiek również szukał tego samego albergue. Razem - już w
czwórkę - udaliśmy się do schroniska gdzie powitał nas bardzo miły policjant. Nie
martwcie się, nic nie przeskrobałyśmy :) Po prostu był osoba, która przyjmuje
pielgrzymów do schroniska. Po krótkim odpoczynku i praniu, umyte ruszyłyśmy do
sklepu. Okazało się, że w miejscowości grasuje wielu turystów. Czułyśmy się nieswojo,
spacerując z mokrymi włosami, zabandażowanymi nogami i nitkami wystającymi z
odcisków. Po drodze Marcie udało się zakupić muszelkę - symbol pielgrzyma Camino.
Wracając do albergue spotkałyśmy naszego hiszpańskiego znajomego, którego od 12 dni
codziennie niespodziewanie spotykamy na trasie. Udało nam się z nim porozumieć
dzięki Google Translate - czyli naszego tłumacza, który potrafi przekręcić każde zdanie i
towarzyszył nam od tygodnia. Wieczorem zrobiliśmy sobie małą, polska pogawędkę z
Grześkiem i Mateuszem. Okazało się, że Grzesiek już po raz drugi wyruszył na Camino.
Widocznie droga wezwała go kolejny raz. My też czujemy, że tutaj powrócimy.
Prosimy o modlitwę za nas! Trzymajcie mocno kciuki!

Nasz dzisiejszy widok - rury

Dzień 14 Santillana del Mar -> Trejo (31 km)
Dzisiejszy dzień zaczął się bardzo pozytywnie. W końcu mogłyśmy dłużej pospać.
Wstałyśmy więc o 8:30 i zjadłyśmy pożywną owsiankę na mleku z czekoladą i owocami.
Uradowane ruszyłyśmy na szlak. Nawet pogoda zaczęła nam dopisywać i zza chmur
ukazało się słońce. Na dzisiejszej trasie spotkałyśmy wiele znajomych twarzy. To
niesamowite uczucie. Poznaliśmy tych wszystkich ludzi dosłownie przed chwilą, a mamy
wrażenie, że rozumieją nas jak nikt dotąd. Droga wytwarza pomiędzy nami niewidzialną

więź, czujemy to. Ten, kto powiedział, że
na Camino nikt nie czuje się samotny
miał racje. Podczas drogi poznajemy
wspaniałych ludzi z różnych zakątków
świata i wszyscy mamy jeden cel. Oprócz
wędrowców na trasie minęłyśmy
również wielu rowerzystów, którzy
zmierzają do Santiago. Jak widać nie
trzeba pokonać tej trasy tylko i wyłącznie
o własnych nogach. Czasem patrząc na te
górki i pagórki to mamy wrażenie, że
rowerzystom może nawet być ciężej. Po
Ania w słonecznikach
kilkugodzinnym marszu nogi same
zaczęły prosić o odpoczynek, więc zrobiłyśmy krótką przerwę. Odzyskałyśmy siły i
niedługo potem byłyśmy już w Comillas. To piękne miasteczko z małą plażą i wieloma
miejscami na camping. Niestety tam pożegnałyśmy nasze nadzieje na dłuższy
odpoczynek. Okazało się, że nasze schronisko jest dziś zamknięte z przyczyn dezynfekcji.
Cicho podejrzewamy, że mogą znajdować się tam pluskwy. Poszłyśmy, więc zrobić
zakupy do pobliskiego sklepu. Chyba musiałyśmy się wyróżniać, bo wchodząc do
centrum miasteczka zostałyśmy obfotografowane z każdej możliwej strony i stałyśmy
się najlepszą atrakcją turystyczną. Jak się później okazało to zdjęcie pojawiło się w
lokalnej gazecie! Niestety nie zdążyłyśmy jej zakupić, więc musicie nam uwierzyć na
słowo. Możliwe, że wyglądałyśmy na nieco zmęczone. Marzyłyśmy o dniu, w którym
przejdziemy krótszy dystans i w końcu będziemy mogły bardziej odpocząć. Nic z tego!
Kolejne schronisko znajdowało się dalej o ponad 10 km drogi. Postanowiłyśmy iść dalej
szlakiem, ale wiedziałyśmy już, że nie damy rady tam dotrzeć. W końcu po dwóch
godzinach znalazłyśmy pole z pięknym widokiem na góry. Dziś rozbijamy tu namiot. O
jutro się nie martwimy, bo ono samo zatroszczy się o siebie. Usypiamy wśród dzwonków
krówek. Mamy nadzieje, że się do nas nie dostaną.

Na szlaku

Koziołek

Dzień 15 Trejo -> Serdio (18 km)

Na szczęście krowy nas nie zjadły, ale za to dzisiejszy dzień rozpoczęłyśmy od
porannego rytuału - przestawienia budzika. Zamiast wstać o 7:00 zgodnie z planem to
wydostałyśmy się z namiotu o 8:30. Ale Camino nauczyło nas już, że nie ma co planować
zbytnio do przodu, bo... będzie, co ma być. Spakowałyśmy, więc swoje rzeczy w
błyskawicznym tempie i ruszyłyśmy w drogę – już z małym opóźnieniem. Z radością
możemy przyznać, że nogi dziś mniej bolały, a droga wydawała się ładniejsza. Po
godzinnym marszu dotarłyśmy się do San Vicente de la Barquera - jednego z większych
miasteczek w okolicy, bo nawet był w nim sklep! Droga sprawiła, że jesteśmy niczym bez
wstydu. Nie powstrzymał nas nawet wzrok opiekuńczych rodziców dzieci, które bawiły
się w pobliżu przed umyciem włosów w kraniku znajdującym się na palcu zabaw dla
dzieci. Niestety potrzeba dopieszczenia głowy była silniejsza. Oprócz tej nienaturalnej
sytuacji zmieniłyśmy również smak naszej wody, dzięki zerwanej cytrynie prosto z
drzewa. Od razu smakowało lepiej! Po szybkich zakupach ruszyłyśmy dalej. Nie
doszłyśmy daleko i znów zrobiłyśmy mały przystanek, aby porozmawiać z znajomymi
Francuzami, których niedawno poznałyśmy w albergue. Nie ma to jak spotkać stałych
towarzyszy. Czasem zdarza się, że jak niektórych dłużej nie widzimy to po prostu
zaczynamy za nimi tęsknić. A pro po! Dawno nie widziałyśmy „Niedźwiedzia”… Chwilę
po rozmowie z Francuzami znów podążałyśmy za znajomymi, żółtymi strzałkami. Po
drodze jednak zmieniłyśmy naszą zaplanowaną na dziś trasę. Postanowiliśmy zrobić
zasłużony dzień odpoczynku, który przez kilka dni nam się marzył i świętować nie tylko
imieniny Ani, ale także nasze dwa tygodnie w drodze. Zatrzymałyśmy się w
przepięknym i nieco odizolowany albergue. Zrobiłyśmy obowiązkowe pranie,
wykąpałyśmy się, zjadłyśmy obiad i cieszyłyśmy się spokojem otaczającej nas wsi. Jako,
że dotarłyśmy bardzo wcześnie to miałyśmy cały dzień przed sobą, by zregenerować
całe ciało. Po jakimś czasie pojawili się w schronisku kolejni Polacy - siostra zakonna i
ksiądz. Bardzo cieszyłyśmy się z tego spotkania, ponieważ oprócz miłej rozmowy udało
nam się uczestniczyć w polskiej mszy świętej (było nas tylko czworo). Dotarli tu również
niedawno wspomniani Francuzi. Po południu zrobiłyśmy sobie krótki spacer po okolicy,
a potem pozwoliłyśmy trochę odpocząć naszym nogom. Wieczorem natomiast
załapałyśmy się na ceremonię powrotu krów, które szły już spać. Było to dla nas coś tak
nadzwyczajnego, że nie mogłyśmy przestać się śmiać. Jak widać na Camino małe rzeczy
potrafią cieszyć najbardziej.

Camino del Norte
Ania z cytryną

Dzień 16 Serdio -> Poo (42 km)
Udało się! Już przed siódmą byłyśmy
już w drodze w kierunku do Santiago
de Compostela. Przed nami wyszli
tylko poznani wczoraj ksiądz i siostra
zakonna. Według naszego paszportu
pielgrzyma zostało jeszcze 420 km.
Lecz to nigdy nie wiadomo ile tak
naprawdę, ponieważ każde źródło
podaje inaczej. Wiemy tylko jedno:
jesteśmy coraz bliżej. Przy małej
kapliczce spotkałyśmy uśmiechniętego
starszego Hiszpana. Dodał nam otuchy
mówiąc, że już mniej niż 500 km i
zapalił dla nas świeczkę przy figurce.

Plaża

To bardzo miły gest z jego strony.
Podziękowałyśmy
mu
i
powędrowałyśmy dalej. W Hiszpanii
sklepy otwierają o 9:00, więc
musiałyśmy chwilę poczekać i dopiero o
tej porze zjadłyśmy śniadanie na placu
zabaw. Początkowo nasza trasa wiodła
szosą, a następnie przez park
krajobrazowy z pięknymi widokami.
Dziś był straszny upał, a po drodze
brakowało
kraników
z
wodą.
Nakładałyśmy
więc
tony kremu
ochronnego
i
w
pocie
czoła
Druga plaża
podążałyśmy szlakiem. W końcu po
prawie 10 godzinnym marszu dotarłyśmy do naszego celu - Llanes. Tam uradowane i
zmęczone postanowiłyśmy nagrodzić siebie pysznym obiadem. Niestety szukanie
odpowiedniego miejsca zajęło nam sporo czasu, ponieważ wszystkie restauracje w
mieście postanowiły mieć sjestę od 16:00 do 20:00. Na dodatek miałyśmy wrażenie, że
kelnerzy nas unikają. Ale może to tylko takie wrażenie…Koniec końców zamówiliśmy
pyszne burgery i frytki, a na deser wypiłyśmy kawę. Skorzystałyśmy z okazji, że mieście
była plaża, więc poszłyśmy się wykąpać. Czyste ruszyłyśmy dalej w poszukiwaniu
idealnego miejsca na nasz namiot. Po jakimś czasie udało nam się znaleźć miejsce,
którego nie widać z pobliskiej drogi. Na dworze trochę pada, robi się szaro, a my
uciekamy spać. Dobranoc!

Smaczki Camino cz.II

 Godziny otwarcia sklepów i
kawiarni – nadal nie możemy zrozumieć,
czemu nikt nie je od 14 do 18, a
restauracje otwarte są tylko przez 5
godzin dziennie.

 Problemy językowe – Hiszpanie
niestety w większości nie potrafią
mówić w języku angielskim. W
kawiarniach składamy zamówienia na
migi, a z niektórymi hiszpańskimi
pielgrzymami porozumiewamy się
tylko dzięki Google Translate.

 Wyznaczamy nową modę na szlaku „style
by żul w wielkim mieście”

 Wszyscy uważają nas za Niemki – nawet już nas nie pytają skąd jesteśmy. Nie
mamy zielonego pojęcia, na jakiej podstawie to stwierdzają, ale my zawsze
dumnie im odpowiadamy, że jednak z Polski.

 Zawsze znajdziemy miejsce by umyć włosy i
wyglądać świeżo.

Nasze posiłki wyglądają czasem
bardzo
komiczne
i
nie
są
zbyt
skomplikowane. Ale fakt jest taki, że
nauczyłyśmy się robić coś z niczego.




Szukanie noclegu czasem trwa wieki i nie raz byłyśmy już przez to na skraju
depresji. Zawsze jednak znajdujemy jakieś ciekawe miejsce – czy to plaża z
kamieniami, czy pole…

 Czasem śpimy jednak w schronisku, gdzie jest dużo osób i zawsze znajdzie się ktoś,
kto głośno chrapie.

Dzień 17 Poo -> San Esteban de Leces (35 km)

Zaraz po przebudzeniu spakowałyśmy (niestety) mokry namiot do plecaka i
wyruszyłyśmy na szlak. Miałyśmy po drodze piękne widoki na ocean - niczym z obrazka.
Skorzystałyśmy z uroków tego miejsca i zjadłyśmy pyszną owsiankę nad brzegiem
morza. To niesamowite uczucie zjeść sobie śniadanie na plaży! Gdy tak
konsumowałyśmy jedzenie to nagle ni stąd ni z owąd pojawił się Senegalczyk.
Powitałyśmy go radośnie i zamieniliśmy krótką pogawędkę. Najedzone wyruszyłyśmy
dalej. Trasa prowadziła trochę asfaltem, ale na szczęście nasze nogi zaczęły się
przyzwyczajać do tego typu niedogodności. Rozpieszczały nas za to widoki. Mijałyśmy
przepiękny biały, mały kościółek oraz niezliczona ilość hiszpańskich, kolorowych
kwiatów. Trafiłyśmy również na malowane przez dzieci kamienie, które zostały
przygotowane po to by motywować pielgrzymów do
kontunuowania drogi. Dzisiaj na naszym szlaku
spotkałyśmy wiele znajomych twarzy: poznaną w Bilbao
Niemkę i Hiszpana, a także osiołka. Po południu słońce
zaczęło nam mocno doskwierać, a nogi pobolewać.
Jednak wzajemna motywacja nie pozwoliła nam stanąć
w miejscu - podążałyśmy dalej szlakiem aż do
Ribadesella. Jest to przepiękne małe miasteczko.
Zrobiłyśmy sobie zdjęcie na kolorowych schodach z
cytatami, udałyśmy się na małe zakupy i ruszyłyśmy
dalej do San Estaban - dzisiejszej bazy noclegowej.
Dotarcie tu nie było łatwe, ponieważ ostatni odcinek
prowadził pod górkę. Dostałyśmy kolejną pieczątkę do
naszego paszportu, zrobiłyśmy nasz codzienny rytuał
czystości a nawet udało nam się ugotować samemu
obiad – spaghetti. Dziś świętujemy nasz kolejny sukces
-> ponad 500 km pieszo już za nami!
Na szlaku

Dzień 18 San Estaban --> Sebrayo (30 km)
Dzisiejszy dzień rozpoczęłyśmy od wieszania prania na plecaku, ponieważ wczoraj
przyszłyśmy późno i nasze pranie nie zdążyło wyschnąć. Wyglądałyśmy, więc niczym
żywa, ruszająca się suszarnia na szlaku. Początkowo trasa wiodła pięknym wybrzeżem i
mogłyśmy podziwiać oceaniczne widoki, a na naszej drodze oprócz znajomych
pielgrzymów, pojawiły się liczne krowy i osiołki. O dziwo, pierwsze 10 kilometrów
minęło nam bardzo szybko, ponieważ byłyśmy tak zmęczone, że szłyśmy i spałyśmy
jednocześnie. Niestety obudziło nas palące słońce, które zmusiło do nałożenia kremu
ochronnego. Niedługo potem trafiłyśmy do większego miasta - Colunga. Po szybkich
zakupach i krótkiej modlitwie w kościele ruszyłyśmy dalej przed siebie. Tak wciągnęła
nas rozmowa o filmie "Ślady stóp" (opowiada o trasie Camino del Norte, którą
podążamy), że nogi magicznie przestały nas boleć i dotarłyśmy do naszego albergue.

Camino del Norte

Mimo, że w schronisku jest 14 miejsc to 5 łóżek nadal jest wolnych i czeka na
zmęczonych wędrowców. Przemiła Pani Sonia, pokazała nam źródełko z dobrą wodą do
picia, powiedziała nam, że za chwilę przejedzie sklep oraz zdradziła informacje, kto był
tu wczoraj. Nie zgadniecie! Nasi polscy znajomi: siostra zakonna, ksiądz, Grzesiek i
Mateusz. Są tylko o „parę kroków” przed nami. Pięć minut później usłyszałyśmy dźwięk
samochodu i okazało się, że na prawdę przyjechał do nas sklep na kółkach. Pan jeździ
samochodem, ma w środku pełne wyposażenie sklepu i trochę rozumie po angielsku. To
chyba typowa hiszpańska wioska! Zrobiłyśmy pyszny obiad - polską tortillę na full
wypasie, a na deser puszka Coli. Najśmieszniejsze jest to, że w żadnym schronisku do tej
pory nie było czajnika. Jednak zawsze można liczyć na wrzątek z mikrofalówki wystarczą 4 minuty. Czujemy się jak w innej rzeczywistości - czas szybciej mija, a my z
każdym krokiem jesteśmy bliżej naszego celu. Tą drogę na pewno zapamiętamy do
końca życia. Pozdrawiamy!

Widoki z trasy

Dzień 19 Sebrayo -> Deva (31 km)
Rano udało nam się skorzystać z kuchni i zrobić pyszne śniadanko, przez co wyszłyśmy
ostatnie ze schroniska. Gdy już się zebrałyśmy to okazało się, że trasa wcale nie należy
do najłatwiejszych i prowadzi przez góry. Z każdym krokiem brakowało nam sił. Na
szczęście dzisiejsza pogoda była idealna na wędrowanie pod górę i ostatecznie pomogła
nam pokonać wszystkie szczyty. Po drodze przeżyłyśmy niejeden kryzys. Idąc i wspólnie
rozmawiając nagle Ania przestała mówić i słychać było lekki huk. Okazało się, że
potknęła się o dziurę na środku drogi i upadła na asfalt. Na szczęście jesteśmy

przeszkolone z pierwszej pomocy i dobrze wiedziałyśmy, co
zrobić. Po przemyciu rany i założeniu bandaży ruszyłyśmy dalej.
Wniosek - drogi w Polsce nie są takie złe jak zawsze
uważałyśmy. Nie tylko my nabiłyśmy sobie siniaki - po drodze
spotkałyśmy owce, która równo, co 2 minuty oddalała się od
słupa i z pełnego rozpędu uderzyła w niego głową.
Próbowałyśmy nawet nagrać filmik, ale niestety w momentach,
kiedy wyjmowałyśmy telefony owca postanawiała pozować i się
nie ruszać. Po licznych przygodach w końcu dotarłyśmy do
Sklepik donativo
szczególnego miejsca na naszym szlaku. Jest wyjątkowe,
ponieważ tutaj trzeba wybrać jedną z dwóch dróg camino Camino Primitivo lub kontynuować Camino del Norte. Wiele osób przychodzi tutaj nie
wiedząc jeszcze, jaką decyzję podejmie i rzuca monetą. Jednak my wybrałyśmy już
dawno - w tym roku chcemy pokonać całą trasę Camino del Norte. Zamierzamy kiedyś
jeszcze tu wrócić i w niedalekiej przyszłości wybrać drugą opcję. W miejscu urzekła nas
niezwykła gościnność mieszkańców, którzy stworzyli tu specjalny sklepik dla
pielgrzymów, z którego każdy może zabrać, co potrzebuje płacąc "co łaska". Chętnie z
niego skorzystałyśmy, zrobiłyśmy krótki odpoczynek i ruszyłyśmy dalej. Dzisiejsza
trasa wydawała się nie mieć końca, po drodze pokonałyśmy dwie duże góry. W końcu
udało nam się zdążyć przed deszczem i dotrzeć na dzisiejszy camping – tak, prawdziwy
camping, jednak my śpimy w domkach dla pielgrzymów. Ania od razu poszła spać - zero
kontaktu! Usnęła w 3 sekundy. Gdy udało jej się zwlec z łóżka to prędko poszłyśmy na
obiad. Dzisiaj niczym po królewsku: hamburger i frytki. Od dawna marzyłyśmy o takim
posiłku. W poniedziałek i wtorek spodziewamy się ulewnego deszczu. Trzymajcie za nas
kciuki żebyśmy nie odpłynęły z deszczem! Pamiętamy o Was w naszych
modlitwach. Pozdrawiamy!

Mała kontuzja

Rozwidlenie tras

Dzień 20 Deva -> Aviles (36 km)
Dzisiaj wyjątkowo nie przestawiłyśmy naszego porannego budzika, bo po prostu...
zaspałyśmy. Na szczęście w porę same się obudziłyśmy i wyszłyśmy na szlak, jako
przedostatnie. Już po 6 kilometrach doszłyśmy do większego miasta - Gijon.
Przykuwałyśmy uwagę mieszkańców susząc swoją bieliznę na plecaku. O ile na szlaku
gdzieś w lesie jest to normalne, to w większych miastach budzi zaciekawienie. Czułyśmy
się prawie jak modelki spacerujące po Cannes – obfotografowane
z każdej strony. Zaraz po zrobieniu zakupów zjadłyśmy obfite
śniadanie na plaży. Miałyśmy piękny widok na wzburzone fale
oceanu. Najedzone ruszyłyśmy dalej szlakiem. Miałyśmy małe
problemy ze znalezieniem naszej trasy, ale koniec końców
wróciłyśmy na dobre tory. Dzisiejsza trasa częściowo prowadziła
przez asfalt, więc po parku godzinach takiego marszu nasze
podbicia prosiły o pomoc. Najgorsze dla nas jest przejście przez
teren pobliskich fabryk, który nie ma przepięknych widoków, a
dodatkowo wydaje się nie mieć końca. Wbrew pozorom
Oznaczenia
okolice Gijon wcale nie są przepiękne. Gdy tak narzekałyśmy
to nagle zaczęło padać. Szłyśmy w deszczu około 2 godziny. Jednak już wiemy, że po
jakimś czasie zła pogoda przestaje przeszkadzać - po prostu idzie się dalej! Zrobiłyśmy
sobie krótką przerwę na stacji benzynowej i po jakimś czasie przemoczone dotarłyśmy
do schroniska, które nie należy do naszych ulubionych. Jest tu trochę za dużo ludzi, ale
przy okazji poznałyśmy czwórkę nowych Polaków na szlaku. Cała czwórka dopiero
dzisiaj rozpoczyna swoją przygodę z Camino del Norte. Jak widać na każdym kroku
dołączają nowi pielgrzymi. Szybko uporałyśmy się z codziennym rytuałem: prysznic,
pranie, jedzenie i niedługo idziemy spać. Wniosek na dziś - bardzo cieszymy się z tego,
że idziemy drogą Camino. A naszej radości nie da się opisać słowami. Niektóre rzeczy
trzeba po prostu przeżyć. Dziś podliczyłyśmy kilometry i okazało się, że przeszłyśmy już
ponad 600 km od Irun. I wcale nie czujemy, że jest to dużo. Każdy kilometr nas zmienia i
utwierdza w tym, że to nie będzie nasze ostatnie Camino. Pozdrawiamy!

Gijon

Dzień 21 Aviles -> Soto de Luina (42 km)
Dzisiejszy
dzień
zaczęłyśmy
bardzo
wcześnie. Wyruszyłyśmy już o 6:45 niczym
jak w egipskich ciemnościach. Niestety z
powodu niedostatecznej widoczności ( było
jeszcze trochę ciemno) i prawdopodobnie
niedostatku snu zgubiłyśmy nasz szlak. Na
szczęście nie błądziłyśmy przez wieczność i
po dłuższej chwili zobaczyłyśmy znajome,
żółte strzałki. Niestety pogoda nie ułatwiała
nam wędrówki. Deszcz zastał nas już z
samego rana i dobitnie przeszkadzał w
marszu. Ale, żadne przeszkody nam nie
straszne! Założyłyśmy peleryny i tuptałyśmy
Egipskie ciemności
dalej.
Wyglądałyśmy w nich jakbyśmy
założyły plastikowe siatki z Biedronki. To już nie pierwszy raz, kiedy prezentujmy
innowacyjną modę. Szłyśmy, szłyśmy... i tak przez 10 godzin. Po drodze przeżyłyśmy
parę drobnych i większych kryzysów, ale na szczęście udało nam się z każdego wyjść.
Pojawił się natomiast inny problem – za każdym razem, gdy robiłyśmy przerwę i
siadałyśmy to po prostu momentalnie zasypiałyśmy. Na całe nasze szczęście sny nie
trwały długo i byłyśmy w stanie iść dalej. Minęłyśmy duży las, parę wiosek, przepiękne
kwiaty, po drodze parę razy minęłyśmy tego samego pielgrzyma i koniec końców
dotarłyśmy do naszego albergue. Tam okazało się, że chłopak, którego mijałyśmy dziś
cały dzień jest Polakiem. Po jakimś czasie pojawiła się również Ewa, którą spotykamy, co
jakiś czas. Dzisiejszy wieczór minął nam bardzo pozytywnie podczas wspólnej rozmowy
z innymi pielgrzymami i wymiany doświadczeń. Chyba powoli rodzą nam się nowe
marzenia i pomysły w głowie na kolejne podróże. Nie odpłynęłyśmy z deszczem i
żywimy się nadzieją, że jutro wyschnie nam wszystko! Pozdrawiamy z pochmurnej
Hiszpanii! Modlimy się za Was!

Kwiaty na trasie

Pomarańcze

Smaczki Camino cz.III
 Plaża to jedno z naszych ulubionych miejsc. Nie dość,
że piękne widoki, to darmowy prysznic, zlew i raj dla
stóp. A na dodatek jesteśmy atrakcją turystyczną dla
tutejszych fotografów. Możliwe, że przez to, że się
trochę wyróżniamy.

 Podczas drogi uwierzyłyśmy nie tylko w cuda, ale także w
to, że palmy potrzebują miłości i należy je przytulać.
Ponoć tak robiło się w starożytności. Pozdrawiamy
Mateusza i jego wykładowcę – autorów tego
stwierdzenia.

 Nie zawsze mamy piękne widoki. Czasem spacerujemy
wzdłuż bardziej „zurbanizowanych” terenów – 5 godzinne
wędkowanie wzdłuż rur.

 Czasem mamy chwile kryzysu i zastanawiamy się czy wykąpać się w wannie dla
krów.

 Jesteśmy na tyle odważne by myć włosy w miejscach
publicznych. Dzieciaki z placu zabaw stały się naszymi
fanami.

 Zrywamy również cytryny prosto z drzewa, by zmienić smak
wody z kraników. Małe, a cieszy.

 Po długiej drodze często nam odbija i potrafimy się śmiać z byle głupot.

 Potrafimy przerobić małą wioskę w duże
miasto. (Barcelona)

 Miałyśmy okazję dać koncert niczym Luxtorpeda na dniach Puszczykowa.

 Wiemy, że na Camino szlak zawsze prowadzi tą trudniejszą trasą
i nie zawsze prowadzi w jednym kierunku.

 Pomimo, że wiele osób idzie tu z powodów religijnych, prawie
wszystkie kościoły po drodze są szczelnie zamknięte.

 Stajemy się coraz bardziej kreatywne.
Stwierdziłyśmy również, że nasze plecaki są
bardzo praktyczne.

 Odkrywamy kulturę na rozmaite sposoby. Dowiedziałyśmy się, że tradycyjnym daniem w
Asturii jest… kotlet schabowy ( tylko z serem i szynką w środku), fasolka po bretońsku i
cydr.

 Tradycyjne, hiszpańskie pranie wisi nawet, gdy pada.

Dzień 22 Soto de Luina - > (Cueva 31 km)

Dziś niestety nie udało nam się wstać zgodnie z planem o 6:00 rano. Zamiast tego
zwlekłyśmy się z łóżek przed 8:00, zjadłyśmy owsiankę z owocami i zrobiłyśmy szybkie
pranie. Pogoda była bardzo ładna, więc znów suszyłyśmy ubrania na plecaku. Po jakimś
czasie stwierdziliśmy, że droga posiada pewien rytm: najpierw góra, potem rzeka, dolina
i trochę asfaltu - i tak w kółko. Nie ukrywamy, że ta monotonia była trochę męcząca.
Jednak pomimo to miała swoje zalety - przepiękne widoki i plaże, które dodawał nam
otuchy. Około 14:00 dotarłyśmy do Cadavedo. Tam spotkałyśmy Ewę, z którą wczoraj
ucięłyśmy dłuższą pogawędkę oraz Hiszpana. W ramach odpoczynku postanowiłyśmy
zamówić sobie kawę. Z pozoru bardzo prosta czynność, ale niestety nie tutaj. Aby złożyć
zamówienie czekałyśmy około 15 minut i rozmawiałyśmy aż z 3 osobami. Następnie
czekałyśmy kolejne 20 minut, żeby dostać kawę. Nie wspomnimy ile czasu trwała sama
płatność. W każdym razie spędziłyśmy mnóstwo czasu pod ladą, a następnie
dosiadłyśmy się do naszych znajomych. Okazało się, że Ewa jest z Poznania i studiowała
na tej samej uczelni, co my! Kolejne niespodzianki na Camino :) Oprócz ciepłego napoju
postanowiłyśmy coś przekąsić i wybrałyśmy specjalne danie dla pielgrzyma. Cały
"zabieg" złożenia naszego zamówienia w barze od samego początku był bardzo
skomplikowany. Nie dość, że tamtejsi Hiszpanie nie potrafią mówić po angielsku, to na
dodatek obsługują najpierw swoich rodaków. Jak już wcześniej wspomniałyśmy na
jedną kawę czeka się tu wieczność. "Klient nasz Pan" nie jest chyba popularnym
stwierdzeniem w tej okolicy, ponieważ pytając o rachunek nie dostajemy go za szybko, a
przy okazji możemy zostać "olani" kilka razy pod rząd. Danie pielgrzyma posiada jednak
pewną gigantyczną wadę - jest idealne dla dwóch osób, ale może jeść tylko jedna. Ale
Polak potrafi - najadłyśmy się obie. Pomimo, że spotkałyśmy się z niezwykłą hiszpańską
gościnnością, to jak widać miałyśmy również okazję poznać trochę inne oblicze.
Zdecydowałyśmy, więc, że nie chcemy zostać dłużej w tej miejscowości i
powędrowałyśmy dalej. Idąc, rozmyślałyśmy o życiu i celach na najbliższą przyszłość.
Dotarłyśmy do plaży gdzie aktualnie podziwiamy zachód słońca. Jest przepiękna!
Zostajemy tu na noc.
Pozdrawiamy!
Dzień 23 Cueva -> (Jarrio 36 km)
Dzisiejszy dzień zaczął się dla nas bardzo wcześnie, ponieważ chciałyśmy się wykąpać
pod prysznicem. Na plaży, na której spałyśmy teoretycznie nie można używać
szamponu, ale jak nikt nie widzi to zakazy nie obowiązują. Było strasznie zimno, a
prysznic w takiej temperaturze był nie lada wyzwaniem. Na szczęście nie zamarzłyśmy,
lecz szybko zwinęłyśmy nasz namiot i ruszyłyśmy dalej, bo Santiago już prawie widać!
Po kilku godzinach mozolnej wędrówki dotarłyśmy do Luarca, gdzie Hiszpanie odzyskali
dobrą opinię w naszych oczach. Wybrałyśmy kawiarnię z oceną 4.9 według Google i
trafiłyśmy w przemiłe miejsce. Oprócz zamówionej kawy zostałyśmy poczęstowane
ciastem i pączkami własnej roboty. Podładowałyśmy telefony oraz nasze własne
akumulatory i wróciłyśmy na szlak. Po drodze minęłyśmy wiele hiszpańskich, małych
wiosek. Coraz częściej pojawia się wrażenie, że już tu kiedyś byłyśmy, ponieważ każda z
nich jest bardzo podobna do poprzedniej. Stwierdziłyśmy również, że Hiszpanie są "
typowymi Januszami biznesu" i nie wykorzystują w pełni możliwości ekonomicznych
związanych ze szlakiem Camino de Santiago. W końcu dotarłyśmy do kolejnej
miejscowości, w której zaplanowałyśmy dzisiejszy nocleg. W Navia okazało się, że

schronisko jest przepełnione, więc zdecydowałyśmy, że weźmiemy tam prysznic i
zrobimy pranie, natomiast nocleg ogarniemy gdzieś po drodze. Nie musiałyśmy długo
czekać, ponieważ "chwilę" potem znalazłyśmy idealne miejsce. Wygrzebałyśmy
tradycyjne gazpacho i empanadas z naszych plecaków i zaczęłyśmy napełniać nasze
brzuchy. Mamy również, co świętować! Dzisiaj przekroczyłyśmy liczbę 700 km, co
zakończyło się przebiciem kolejnego bąbla. Czujemy, że Santiago de Compostela jest za
rogiem, ale wiemy, że musimy jeszcze cierpliwie czekać i iść dalej. Wiemy również, że
wiele kilometrów już za nami, przez co czujemy, że jesteśmy już tak blisko, a jednak tak
daleko. Zaczynamy trochę tęsknić do naszych ciepłych domów i wygodnych łóżek, ale
wiemy również, że wytęsknione najbardziej cieszy. Pozdrawiamy z melodią tykających
pasikoników i dzwoniących dzwonków krów. Dobranoc!:)

Dzień 24 Jarrio -> Tapia de Casariego (22 km)
Chyba coraz bardziej spodobało nam się spanie w namiocie. Dzisiejszy dzień miał hasło
przewodnie "odpoczynek", dlatego postanowiłyśmy iść tylko do najbliższej
miejscowości. Na trasie spotkałyśmy nowe osoby. Przez prawie cały czas wędrówki
podziwiałyśmy niezwykłe widoki oceanu. Około 14:00 dotarłyśmy do schroniska. W
środku znalazłyśmy jednak informację, że w najbliższym czasie to miejsce przejdzie
generalne czyszczenie. Wyczulona na tym punkcie Ania od razu wiedziała, że coś jest nie
tak. Przeprowadziła test białej rękawiczki i niczym detektyw z lupą rozpoczęła
poszukiwania pluskw. Dla niewtajemniczonych są to małe robaczki, które żyją między
innymi w starych materacach i żywią się krwią. Niestety potrafią rozmnażać się bardzo
szybko i tak jak wszy bardzo trudno się ich potem pozbyć. Decyzja zapadła bardzo
szybko - nie śpimy tutaj. Postanowiłyśmy rozbić namiot obok. Musiałyśmy odzyskać siły
na kolejne dni, a nie ryzykować obcowanie z robakami. W pełni wykorzystałyśmy dzień
żeby odpocząć. Najpierw poszłyśmy do pobliskiej kawiarenki na pyszną kawę, następnie
na lody. Chciałyśmy również zjeść obiad, ale niestety obowiązywała sjesta, pomimo
faktu, iż była godzina 17:00. Koniec końców udało nam się zjeść 5 kawałków smacznej
pizzy. Rozmyślałyśmy również o naszej podróży, która powoli się kończy. Nasz paszport
pokazuje ostatnie 200 km, a my wiemy, że jutro pożegnamy się na długo z oceanem,
który był naszym towarzyszem od tylu dni. Odbijamy w dół Hiszpanii. Według naszego
planu zostało jeszcze 7 dni drogi do Santiago, a potem jeszcze Fisterra. Powoli
zaczynamy szukać transportu do domu, ponieważ bilet kupiłyśmy tylko w jedną stronę.
Stąd nasza wielka prośba - gdybyście znali kogoś, kto wraca około 20 sierpnia z
Hiszpanii do Polski i mógłby nas zabrać - dajcie nam znać!  My tymczasem powracamy
do schroniska i ku zdziwieniu pielgrzymów wymykamy się z niego o 22:00 z całym
naszym dobytkiem. Wszyscy patrzą na nas podejrzliwie, ponieważ nie są świadomi, że
dziś będziemy spać w namiocie tuż przy schronisku. Zaczyna wiać silny wiatr i mamy
problem z rozłożeniem namiotu, ale na szczęście po kilkunastu minutach jesteśmy w
naszym przenośnym domku. Pozdrawiamy z namiotu, w którym jest straszny hałas
przez krzyk oceanu. Chyba chce się z nami pożegnać!
Dzień 25 Tapia de Casariego -> San Xusto (43 km)
W nocy budziłyśmy się parę razy. Wiatr wiał niemiłosiernie i momentami myślałyśmy,
że odfruniemy razem z nim. Na szczęście tak się nie stało i bezpiecznie dotrwałyśmy do
godziny 7:00. Rano obudziła nas tylko drobna mżawka i odgłos fal znad oceanu. W
żwawym tempie spakowałyśmy mokry namiot do plecaków i wyruszyłyśmy na szlak.

Czujemy, że wraz ze zmniejszającą się odległością do Santiago, przybywa nam sił. Nasz
cel "już za rogiem", a my nadal nie możemy sobie wyobrazić dnia dotarcia do końca
wędrówki. Musimy jednak jeszcze odrobinkę poczekać. Dziś weszłyśmy przez
symboliczny most do Galicji - ostatni region Hiszpanii, przez który przechodzimy.
Pojawiły się kamienne słupki, które co chwile pokazywały liczbę kilometrów do
Santiago. Oprócz tego pożegnałyśmy się z oceanem i zmierzamy już do Santiago kierując
się w "dół mapy". Dzisiejsza trasa wiodła przez nieco górzyste tereny, które ujawniły
piękne widoki. Gdy tak szłyśmy i rozmawiałyśmy to w pewnym momencie
zorientowałyśmy się, że zgubiłyśmy szlak. Od dłuższego momentu nie widziałyśmy
żółtych strzałek. Omal się nie pokłóciłyśmy, ale byłyśmy przygotowane na takie
sytuacje. Po prostu każda z nas milczała, a gdy powróciłyśmy na znajomy szlak to
wszystko wróciło do normy. Niestety dziś znów padało. Byłyśmy bardzo głodne i
chciałyśmy wyjąć jedzenie z plecaka, lecz było to niemożliwe. Przez 10 km drogi nie było
ani jednego miejsca gdzie można by przystanąć i nie zmoknąć! Dopiero po kilku
godzinach przestało padać i mogłyśmy zrobić przerwę na polance. Po długim i
męczącym marszu około 20:00 dotarłyśmy do schroniska. Spotkałyśmy tam Ewę, z którą
ostatnio widziałyśmy się parę dni temu w Soto de Luina i myślałyśmy, że to koniec
naszej wspólnej wędrówki, bo zamieszała odbić na Camino Primitivo. Jak widać cuda się
zdarzają i spotkałyśmy się ponownie  Dzisiejszy słupek na szlaku pokazuje już niecałe
165 km. Czujemy, że to już bardzo blisko! Czujemy również, że to nie przypadek, że
idziemy właśnie Camino del Norte. Ta trasa uczy nas wielu rzeczy i pokazuje ukryte
prawdy o świecie. Ciekawe, co jeszcze Camino chce nam przekazać...?
Pamiętamy o Was i Waszych intencjach w naszych modlitwach! Jeżeli ktoś chciałby nam
jeszcze jakieś przekazać to koniecznie dajcie nam znać!
Dzień 26 San Xusto -> Gontan (33 km)
Dzisiejszą motywacją do wstania z łóżka była "kawa za 13 km", a dodatkowo
świadomość, że tak niewiele nam zostało - by dotrzeć do Santiago. Nie tylko my
odczuwamy, że za kilka dni osiągniemy nasz cel. Dziś na szlaku spotkamy wiele osób,
które tak jak my wyruszyły z Irun. Niektórzy znajomi pielgrzymi są dzień za nami, a inni
dotarli już prawie do katedry. Mimo, że każdy ma inni powód, dla którego zdecydował
się przejść tą długą drogę to tak wiele nas łączy. To nie tylko podziwianie tych samych
widoków, gubienie szlaku w dużych miastach, zauważenie, że Hiszpanie nie są
mistrzami ekonomii… Łączy nas coś o wiele mocniejszego. Uczucia, które pojawiają się w
głowach po przejściu tak ogromnego dystansu są niesamowite, ale tak trudno je
przekazać słowami. Spotkałyśmy dzisiaj pewnego chłopaka, który szedł w odwrotnym
kierunku i prawdopodobnie wracał już z Santiago. Wyglądał jak prawdziwy pustelnik,
milczał a przy tym niesamowicie się uśmiechał. Może rzeczywiście Camino potrafi
zmienić człowieka, a może i nawet wydobyć z niego to, co najcenniejsze? Podczas drogi
dogoniła nas Ewa, a na kawie przy wspaniałym kościele w Mondonedo dołączyła
również przesympatyczna Włoszka, która postanowiła pójść na Camino, żeby uczcić
swoje okrągłe urodziny. Resztę trasy pokonałyśmy już w czwórkę, niczym cztery
muszkieterki - silne kobiety po prawie miesięcznej podróży. To cudowne, że pomimo tak
wielkich różnic wiekowych (około 30 lat) potrafimy znaleźć wspólny język. Przeszłyśmy
wspólnie dużo kilometrów, ale dzięki rozmowie nawet tego nie odczułyśmy – rozmowa
sama nas niosła. Na Camino każdy jest równy, a wszystkie bariery nagle znikają. W
schronisku czekała na nas kolejna niespodzianka - spotkałyśmy dwie Polki, które
ostatnio widziałyśmy 2 tygodnie temu. Wspaniałe uczucie ponownie spotkać osoby,

które towarzyszyły ci na początku trasy, móc zapytać o ilość bąbli na nogach,
porozmawiać o drodze i wypić wspólną kawę. Czujemy z każdym krokiem, że Santiago
już blisko, a w schronisku z tego powodu towarzyszą pozytywne nastroje. Musimy
jednak zebrać siły na jutrzejszy odcinek trasy, dlatego powoli szykujemy się do snu.
Trzymajcie kciuki za te ostatnie dni! Pozdrawiamy
Dzień 27 Gontan-> 7 km przed Baamonde (35km)
Dzisiejszy dzień rozpoczął się od zjedzenia ostatnich rzeczy, które nam zostały po
niedzieli "bez sklepów". Nadal ubolewamy nad tym systemem, ponieważ musimy robić
wielkie zakupy i nosić ze sobą jedzenie na kolejny dzień. Poczułyśmy także, że powoli
dochodzi do nas zmęczenie z całego miesiąca. Na szczęście z rana motywujemy się
myślą, że nasz cel już niedaleko. Co kilkaset metrów pojawia się słupek, który informuje
nas ile jeszcze dokładnie nam zostało - jutro ujrzymy już mniej niż 100 km! Oprócz
słupków dziś po raz pierwszy widziałyśmy znak drogowy na Santiago - nasze Santiago.
Na szlaku są duże problemy ze schroniskami, ale my mamy namiot, który znowu nas
ratuje. Oprócz tego naszą dzisiejszą sąsiadką jest sarna, który wyszła na wieczorną
kolację. Dzisiejszy dzień zakończył się sukcesem - kupiłyśmy bilet powrotny do domu.
Za dwa tygodnie prześlemy Wam zdjęcia z Madrytu. Mamy nadzieję, że u Was jest ciepło,
bo my założymy nasze wszystkie rzeczy i nadal nam zimno. Buziaki
Dzień 28 7 km przed Baamonde -> A Marcela (38 km)
Dzisiejszy dzień był pełen wrażeń. Zaczniemy od początku. Rano wygramoliłyśmy się po
okropnie zimnej, hiszpańskiej nocy z namiotu. Od razu ruszyłyśmy na szlak, który był
niewidoczny ze względu na gęstą mgłę. Panująca na szlaku atmosfera przypomina o tym,
że zostało już bardzo mało kilometrów. Każdy napotkany pielgrzym jest radosny, mówi
tylko o Santiago i robi coraz mniej przystanków na odpoczynek. My również w takich
nastrojach dotarłyśmy do Baamonde gdzie postanowiłyśmy zrobić przerwę na kawę.
Tam niespodziewanie spotkałyśmy dwóch znajomych pielgrzymów z Polski. Po krótkiej
pogawędce i umyciu zębów w łazience ruszyłyśmy dalej. Od dłuższego czasu
czekałyśmy na moment, kiedy to ujrzymy słupek wskazujący, że do celu zostało nam już
tylko 100 kilometrów. Nawet w myślach wyobrażałyśmy sobie ten moment. Zbliżałyśmy
się wielkimi krokami do tej chwili i nawet same z siebie przyspieszyłyśmy tępa.
Minęłyśmy właśnie słupek wskazujący niecałe 101 kilometrów. I nagle doszłyśmy do
kolejnego, który pokazywał dokładnie 99,994 kilometra. Okazało się, że nie istnieje
słupek 100 kilometrów, na który tak długo czekałyśmy. Jednak to i tak nie
powstrzymało nas od okrzyku radości, który z siebie wydobyłyśmy: Zostało już mniej
niż 100 kilometrów do Santiago! Już tyle dni zastanawiałyśmy się jak to będzie dotrzeć
w takie miejsce. No i rzeczywiście od tego punktu droga zaczyna nabierać niesamowicie
szybkiego tempa. Chciałoby się wręcz zdjąć buty i biec do Santiago, bo ma się takie
poczucie, że to już za rogiem. Wytrwale jednak idziemy dalej. Zainspirowane rozmową z
Włoszką chcemy dotrzeć do Santiago w piątek rano - o 12:00 podobno jest tam msza dla
pielgrzymów. W pewnym momencie docieramy do rozwidlenia dróg, gdzie możemy
wybrać ile jeszcze kilometrów nam zostało - wybieramy oczywiście tą dłuższą opcję! Po
drodze wstępujemy jeszcze do schroniska, by umyć się i wyprać rzeczy. W albergue
czeka na nas miła niespodzianka - 6 Polaków! To takie niesamowite znowu spotkać
ludzi, których widziało się jakiś czas temu. Udaje nam się nawet zrobić wspólne zdjęcie
na pamiątkę. Przypadkiem trafiliśmy na profesjonalnego fotografa, który z wielkim

zaangażowaniem ustawił nas do idealnego zdjęcia. Trzeba jednak było ruszać dalej w
drogę. Dzisiejsza trasa była naprawdę niezwykła - prowadziła przez lasy, a w oddali było
widać piękne góry. Po kilku godzinach drogi trafiłyśmy na polanę z widokiem na
zachodzące słońce. Chyba jeszcze nie dociera do nas ile przeszłyśmy oraz jak długo to
trwało. Jesteśmy "lekko" wyrwane z rzeczywistości, ale wiemy, że jest to droga życia,
która bardzo dużo zmieniła.
Pozdrawiamy!
Dzień 29 A Marcela -> Arzua (43 km)
Dzisiejsza noc była naprawdę zimna. Postanowiłyśmy przeczekać zimno i wyruszyć
trochę później. To takie śmieszne gdy pakujemy namiot i zamarzają nam ręce, a my
marzymy o rękawiczkach (latem w Hiszpanii). Już na początku naszej drogi spotkamy
Polaków, którzy wyszli wcześnie rano ze swojego schroniska. Po kilku godzinach
docieramy do Sobrado, gdzie jest przepiękny kościół i schronisko. Decydujemy się
skrócić naszą przerwę i iść dalej do Arzua, gdzie szlak Camino del Norte łączy się z
Camino Frances. Po drodze dochodzi do nas zmęczenie z ostatnich tygodni. Wiemy, że
jeszcze tak mało drogi zostało. W końcu docieramy do Arzua, gdzie czeka na nas przykra
niespodzianka - wszystkie schroniska zajęte. Nie przyjmują pielgrzymów nawet na
podłogę. Wiedziałyśmy, że ostatni odcinek jest tłoczny, ale my na szczęście mamy
własny namiot, który po raz kolejny nas uratuje. Boża opatrzność musiała nad nami
czuwać, gdy zdecydowałyśmy się go zabrać ze sobą. Wypiłyśmy, więc kawę i
naładowałyśmy trochę telefony. Niestety marzenie o spaniu w wygodnym łóżku
musiałyśmy odłożyć na później i ruszyć w dalszą drogę. Obok nas przejechali
rowerzyści, którzy zapewne jeszcze dziś będą w Santiago. Rozkładamy właśnie nasz
namiot, a jutro ruszamy do Monte de Gozo, które oddalone jest zaledwie 5 kilometrów
od Santiago. To już naprawdę ostatnie kilometry – nadal trudno nam w to uwierzyć!
Pamiętamy o wszystkich Waszych intencjach.
Dzień 30 Arzua -> Monte de Gozo (37 km)
Dzisiejszy dzień rozpoczęłyśmy zgodnie ze wczorajszą umową, czyli o 4.30.
Spakowałyśmy nasz namiot po ciemku i ruszyłyśmy w drogę świecąc latarką. Nadal nie
rozumiemy tego "wyścigu" do schronisk, ponieważ idąc w ciemności tak niewiele można
dostrzec, a piękne widoki po prostu umykają. Gdy zrobiło się jasno na trasie czułyśmy
się trochę jak na "Krupówkach". Tłum ludzi był dla nas przerażający, ponieważ pojawiali
się oni z każdej strony. Najwięcej było "lekkiej jazdy", czyli ludzi, którzy idą z lekkimi
plecakami, a ich ciężkie bagaże wiezie specjalna taksówką i zaklepują miejsca w
schroniskach. Ciężko jest się ścigać z samochodami. Pomimo tego nie poddawałyśmy się
i z uśmiecham na twarzy odliczałyśmy już kilometry do Santiago. Dzisiejszego dnia
przeżyłyśmy niejeden kryzys, ale na szczęście udało nam się dotrzeć do Monte de Gozo.
To takie dziwne, że zostało zaledwie kilka kilometrów! W ciągu tych 30 dni wędrówki
minęłyśmy setki lub nawet tysiące kierunkowskazów do Santiago, a dziś stoimy na
wzgórzu i możemy ujrzeć nasz cel w oddali. Nadal to do nas nie dociera. Ale musimy
jeszcze być cierpliwie i przejść jutro zaledwie 6 km. Dzisiaj natomiast śpimy w polskim
albergue, gdzie na obiad mogłyśmy zjeść prawdziwego, polskiego schabowego.
Wieczorem czekała na nas kolejna niespodzianka - spotkałyśmy się z Mateuszem, z
którym szłyśmy kawałek trasy Camino parę tygodni temu. To piękne spotkać znajomą
twarz i wspólnie przeżywać te same emocje. Dzisiejszy dzień był pełen wrażeń -

zarówno tych pozytywnych jak i negatywnych. Jutrzejszy zapowiada się podobnie. Rano
damy znać czy udało nam się dotrzeć do upragnionego celu, który jest na wyciągnięcie
ręki.
Dobranoc!
Dzień 31 Monte de Gozo - > Santiago de Compostela 7 km szlakiem + 17 km zwiedzanie
Santiago
Na ten dzień tak długo czekałyśmy. Wyszłyśmy rano, by przejść ostatnie 6 km do
katedry w Santiago. Droga prowadziła tym razem z górki i wcale się nie dłużyła.
Zabrałyśmy ze sobą nasze plecaki, by zakończyć naszą pielgrzymkę. W głowie miałyśmy
milion myśli, a gama uczuć nie miała końca. Po kilku kilometrach pojawiła się tabliczka z
napisem "Santiago", a do kościoła zostało jeszcze trochę drogi. Trudno opisać nasze
myśli, uczucia i przeżycia. Czułyśmy się jak na sali kinowej oglądając naprawdę dobry
film. Zanim uwierzyłyśmy, że dotarłyśmy do tego mistycznego miejsca musiało minąć
sporo czasu. Pojawiły się łzy radości i wzruszenia. Cieszyłyśmy się bardzo, że udało nam
się uczestniczyć we mszy dla pielgrzymów, gdzie usłyszałyśmy, jakiej narodowości były
osoby, które tak jak my zaczęły trasę w Irun. Jeszcze większą niespodzianką było bardzo
znane kadzidło, które nie każdy pielgrzym ma okazję zobaczyć "w akcji". Poczułyśmy się
wyjątkowo. Dostałyśmy również dokument potwierdzający przybycie naszego dystansu.
Patrząc na to wszystko nadal nie dowierzamy, że aż tyle przeszłyśmy. Cały dzień w
Santiago - odpoczynek, przemyślenia i modlitwa. W mieście spotkałyśmy wiele
znajomych twarzy z całej trasy. To niezwykłe uczucie rozumieć się bez słów i cieszyć się
wspólnym sukcesem. Santiago de Compostela to miasto pełne radości i ludzi, którzy
przyszli tu pieszo. Czuć magię tego miejsca. Jutro również zostajemy tutaj.
Pozdrawiamy!
Dzień 32 Santigo de Compostela (19 km)
Nadal nie dowierzamy, że tutaj dotarłyśmy. Pierwszy raz wyszłyśmy z albergue bez
plecaka i o dziwo wspólnie stwierdziłyśmy, że brakuje nam czegoś i jakoś tak nam
niewygodnie. Wchodząc do Santiago - już po raz drugi - poczułyśmy się jak turystki.
Odczułyśmy na własnej skórze jak męczące potrafi być zwiedzanie miasta - po całym
dniu byłyśmy bardziej zmęczone niż po przejściu 40 kilometrów na szlaku. Udało nam
się jednak zasmakować tego miasta, pijąc "cafe con leche" i jedząc migdałową tartę de
santiago. Przy okazji udało nam się kupić małe pamiątki. Spotkałyśmy wiele znajomych
twarzy. Niesamowite było obserwować ludzi, którzy właśnie dotarli do katedry. Plac był
przepełniony milionem pielgrzymów i ich uczuciami. Po południu poszłyśmy na mszę,
gdzie ku naszemu przerażeniu trzeba było czekać w długiej kolejce by wejść do kościoła.
Na szczęście zdążyłyśmy na mszę, a dodatkowo udało nam się tym razem odwiedzić
grób Świętego Jakuba i zostawić mu nasze intencje. Wracając do albergue spotkałyśmy
naszego znajomego - Fracuza, który dzisiaj pokonał ponad 60 km by dotrzeć do
Santiago. To spotkanie było na prawdę niezwykłe i po raz kolejny uświadamia nam, że
na szlaku nie spotyka się przypadkowych ludzi. Jutro ruszamy dalej w kierunku
stęsknionego oceanu, a teraz szukamy na niebie spadających gwiazd.
Pozdrawiamy!

Dzień 33 Monte de Gozo -> (Zas 32 km)

Dziś rano spakowałyśmy plecak i ruszyć dalej. Podążamy w kierunku Cabo Fisterra. Po
raz trzeci szłyśmy z Monte de Gozo do katedry w Santiago i możemy przyznać, że tę
trasę znamy już na pamięć. Po drodze spotkałyśmy znajomą Niemkę, która dzisiaj
dotarła do celu. Usiadłyśmy pod katedrą by pożegnać się i podziękować. Poczułyśmy
również jak ta pielgrzymka jest dla nas ważna i jak wiele można dzięki niej zauważyć i
zmienić. Nie bez powodu tu jesteśmy! Droga stała się naszym powołaniem. Wychodząc z
kościoła poczułyśmy jednak, że to nie koniec - ponieważ Camino jest również metaforą
dotyczącą naszego życia. Ruszyłyśmy dalej, w kierunku przylądka Fisterra, co chwilę
jednak obracając głowę i patrząc na katedrę. Gdy zobaczyłyśmy oznakowanie naszego
szlaku od razu zrobiło nam się weselej w sercu. Magia tego miejsca jest odczuwalna cały
czas, a dotarcie do celu nie było tylko spełnieniem marzenia, ale czymś o wiele
ważniejszym i koniecznym w etapie życia, w którym jesteśmy. Dzisiejsza trasa była
trudna z powodu wysokiej temperatury, szło nam na prawdę mozolnie, brakowało
wody, a co chwilę musiałyśmy robić przerwy. W końcu udało się nam znaleźć prawie
dojrzale figi, na które czekamy od Irun. Całą drogę szłyśmy w milczeniu, a myśli
rozbiegały się w różne strony. Czułyśmy jednak, że coś się w nas zmieniło. W pewien
sposób nie jesteśmy już tymi samymi osobami. Miesięczna wędrówka pozwoliła nam
wiele doświadczyć, nauczyć się i odkryć. Czujemy, że wszystko to, co przeżyłyśmy jest
niezwykle ważne i zamierzamy to wykorzystać po powrocie. Dzisiejsza trasa była
bardzo ładna, a dodatkowo nie tak tłoczna jak ostatni odcinek do Santiago. Śpimy w
namiocie słuchając koncertu świerszczy. Pozdrawiamy
Dzień 34 Zas -> 9 km przed Cee (42 km)
Dzień zaczęłyśmy od wczesnej pobudki - z żalem przyznajemy, że nadal sprawia nam to
duży kłopot. Po dłuższej chwili wyruszyłyśmy jednak na szlak. Podczas mycia włosów w
pobliskim źródełku spotkałyśmy Asię - Polkę, która również zaczęła swoją trasę w Irun i
tak jak my zmierza na Fisterrę. Wspólna rozmowa uświadomiła nam, jak ważne jest
Camino dla każdego człowieka i ile potrafi zmienić. To cudowne uczucie dzielić się
swoimi emocjami z osobą, która czuje to samo. Dzisiejsza trasa prowadziła głównie
przez pola i lasy. Udało nam się podjeść parę jeżyn z krzaka, które najlepiej smakują nam
podczas drogi. Niestety dzisiaj po drodze miałyśmy bardzo duże problemy ze sklepem nie było ani jednego na trasie. Znalazłyśmy jednak jakiś bar i zjadłyśmy tam obiad. Z
wodą również dzisiaj miałyśmy problemy - brakowało źródełek, a w jednym barze nie
chcieli nam napełnić butelki. Mamy nadzieję, że nie będziemy musiały żywić się tylko
leśnymi owocami i jutro będzie coś otwarte. Właśnie rozłożyłyśmy swój namiot z
pięknym widokiem na małe góry. Jutro dotrzemy na kraniec świata - Fisterrę. Nasza
wędrówka prawie dobiega końca. Czujemy się coraz bardziej zmęczone i stęsknione za
domem. Już niedługo wracamy!

Dzień 35 9 km przed Cee -> Cabo Fisterra (29 km)
Hola!
Po 1122 km udało nam się dotrzeć na "koniec świata". Potwierdzamy - dalej na zachód
szlakiem św. Jakuba już się nie da iść. W Santiago zostawiłyśmy nasze intencje i
zawierzyłyśmy Bogu kolejne dni. A dziś oficjalnie kończymy relację z drogi a także naszą
pielgrzymkę, która była jedną z lepszych decyzji w naszym życiu. Cała droga otworzyła

nam oczy na wiele spraw i nauczyła doceniać to, co mamy. Dostrzegłyśmy również,
że czasem nie ma, co za dużo planować i należy poddać się wirowi zdarzeń. Samo dojście
na Fisterrę było przepełnione milionem myśli i uczuć. Dzisiaj po tak długim czasie
zobaczyłyśmy ocean, który przez większą część wędrówki był naszym towarzyszem.
Stojąc na krawędzi lądu zdałyśmy sobie sprawę, że jest to przepiękna droga do
odnalezienia samego siebie i odkrycia, co w życiu jest ważne. Czujemy również, że jest to
początek nowego życia. Było to niesamowite przeżycie! Bardzo dziękujemy wszystkim
za wsparcie i modlitwę! Nie martwcie się o nas - Św. Jakub nad nami czuwa! Zaczynamy
powoli wracać do domu (22.08.17 - lot do Polski), z bagażem doświadczeń i uśmiechami
na twarzach.
Wędrówką jedną życie jest człowieka…
Swoją wędrówkę rozpoczęłam w zupełnie przypadkowym miejscu. Miałam do wyboru
wiele tras: jedne były cieplejsze, lecz bardziej nizinne, drugie dłuższe i górzyste, ale za to
nieco chłodniejsze. Decyzja, który szlak wybiorę należała do mnie. W końcu zdecydowana
spakowałam plecak ważący zaledwie 8 kilogramów i wyruszyłam wybraną drogą. Znałam
tylko cel, cała reszta była niewiadomą. Przede mną było wiele kilometrów. Podążałam za
wyznaczonymi żółtymi strzałkami – czasem były one widoczne, lecz miejscami gubiłam
mój szlak. Zawsze jednak spotykałam odpowiednią osobę, która sprowadzała mnie na
dobrą drogę. Każda z tych osób zdawała się być żywym drogowskazem. Słyszałam tupot
kroków pozostawionych przeze mnie na trasie – były one niczym melodia. Miejscami droga
była niezwykle górzysta, a każdy kolejny kilometr stawał się męczarnią. Lecz za każdą
górką zawsze ukazywał się piękny widok, który był nagrodą za trud i wysiłek włożony w to
by dostać się na szczyt. Czasami jednak droga była bardzo przyjazna, a nogi same
przyspieszały. Czułam się wolna i szczęśliwa. Zaczęłam doceniać to, co mnie otacza.
Porzuciłam wszelki materializm. Z każdym kilometrem nogi były coraz bardziej zmęczone.
Zaczęły pojawiać się obtarcia, które zakleiłam plastrem i odciski, które boleśnie przebiłam
igłą. Przyszedł również moment, w którym nie byłam w stanie iść dalej w tym samym
obuwiu. Był to niezwykle ważny i trudny moment dla mnie. Moment, pełen niepewności i
nadziei, że ból ustanie. Zmieniłam, więc buty i ruszyłam dalej. Z każdym krokiem byłam
coraz bliżej celu – czułam to. Miejscami trasa rozwidlała się i musiałam podejmować
decyzje, którędy mam pójść. Na swojej drodze nie byłam sama- spotykałam wiele ludzi.
Niektórzy szli w tym samym kierunku, inni w zupełnie odwrotnym. Jedni
wyprzedzali mnie, drudzy pozostawali za mną, inni towarzyszyli mi przez bardzo długi
odcinek, a jeszcze innych spotykałam ponownie w schronisku po kilku dniach. Łączyło nas
jedno – wszyscy byliśmy wędrowcami i każdy z nas podążał wybraną przez siebie drogą.
Miejscami nasze trasy pokrywały się, a innym razem zmierzały w zupełnie przeciwnym
kierunku.

Opisana powyżej historia, jest fragmentem ostatnich przeżyć z naszej trasy do Santiago de
Compostela. Dokładnie tak samo stałyśmy przed wyborem trasy i pełne niepewności
ruszyłyśmy na szlak. Do tej pory spotkałyśmy się z wieloma trudnościami, zachwyciłyśmy
się niesamowitą ilością miejsc i poznałyśmy wspaniałych ludzi. Pomimo, że to dopiero
początek naszej wędrówki to odkryłyśmy coś niezwykle ważnego. Wszystkie nasze
doświadczenia i przeżycia nie są przypadkowe. Cała ta droga próbuje nam przekazać, że
każdy z nas jest wędrowcem. I nie potrzebuje do tego dobrego obuwia, ani nawet plecaka.

Człowiek rodzi się i sam wybiera swoje ścieżki. W tym wyborze pomagają mu rodzice
oraz nauczyciele, którzy są niczym drogowskazy.
Każdy z nas dźwiga swój bagaż, który czasem ciąży zbyt bardzo, a innym razem wydaje się
być lekki jak piórko. Każdy z nas przeżywa swoje górki i doliny. Każdy z nas ma swoje
obtarcia i odciski, które bolą, ale z czasem, gdy je przebijemy to czujemy ulgę i zostaje tylko
drobna blizna. Każdy z nas wybiera swoje własne cele i podąża w ich kierunku. Każdy z nas
spotyka ludzi – jednych zna tylko jeden dzień, innych całe życie, a niektórych spotyka po
kilku latach. Każdy z nas w swoim życiu wielokrotnie zmienia swoje „obuwie”, bo czuje, że
tak musi. Każdy z nas jest wędrowcem ku szczęściu i każdy z nas musi znaleźć swój własny
szlak, by do niego dotrzeć. Za kilka tygodni dotrzemy na Przylądek Finisterra i zakończymy
swoją wędrówkę. Jest to miejsce, gdzie nie ma dalszej drogi, ponieważ wokół jest tylko
ocean. Będziemy mogły spojrzeć tylko w tył i zobaczyć jak długą drogę pokonałyśmy, by
spełnić swoje marzenie. I dokładnie tak samo każdy z nas kiedyś stanie na końcu swojej
drogi. Będzie mógł spojrzeć za siebie i być dumnym, że pokonał swoją własną drogę zwaną
życiem… I podążał dokładnie tą ścieżką, którą sam zdecydował się pójść.
Buen Camino!

Przemyślenia
W końcu nadchodzi ten dzień, w którym po miesięcznej wędrówce na Camino docieramy
do naszego celu. Nie do końca gotowe, trochę niedowierzające, z całym plecakiem
intencji i wachlarzem uczuć. Mają rację, że tego nie da się opisać słowami. Czekasz na ten
moment przez wieczność a nim się obejrzysz czujesz, że jesteś już u celu. Pamiętamy jak
zaczynałyśmy Camino pełne lęków, niepewności i ciekawości, a teraz tak wiele jest za
nami. Nie kończymy tutaj naszej wędrówki, chcemy przemyśleć jeszcze wiele spraw.
Podczas pielgrzymki do grobu Świętego Jakuba miałyśmy wiele przemyśleń i refleksji…
 Nie liczy się cel, tylko droga. Wszystkie godziny, które spędziłyśmy na
przygotowania do naszego wyjazdu, wszystkie kilometry, które przeszłyśmy,
wszystkie trudności i radości sprawiają, że dotarcie do celu jest tak wyjątkowe.
 Po drodze budujemy „lepszą siebie”, uczymy się cierpliwości, odwagi,
wytrwałości oraz wzajemnego wsparcia. Dzięki tej drodze stajemy się silniejsze
duchowo, psychicznie i fizycznie.
 Przekraczamy własne granice w każdym momencie, gdy wydaje się, że nie
jesteśmy w stanie zrobić ani jednego kilometra więcej, a ruszamy dalej.
 Dostrzegamy jak niewiele w życiu potrzeba nam do szczęścia, oraz jak wiele
mamy na co dzień. Zaczynamy doceniać małe rzeczy, które zawsze były czymś
normalnym.
 Budujemy relacje z przypadkowo spotkanymi ludźmi na trasie. Uczymy się od
nich innego postrzegania świata i akceptacji odmiennych poglądów. Za każdym
razem ich widok niesamowicie cieszy.
 Pielgrzymi inspirują nas innymi trasami Camino, ale my wiemy, że każdy szlak
jest wyjątkowy na swój sposób. Nasze Camino del Norte było nam potrzebne
właśnie teraz. Nie zamierzamy jednak na tym poprzestać.
 W ciszy potrafimy usłyszeć siebie, Boga i piękno. Podczas tego miesiąca przez
nasze głowy przewijał się milion myśli, ale często była po prostu cisza i radość z
obecnej chwili.
 Uczymy się podejmowania wspólnych decyzji i szukania kompromisów.
 Spędzamy czas z samym sobą. Odkrywamy siebie. Poznajemy swoje słabości i
mocne strony. Stajemy się swoim sprzymierzeńcem.
 Dzięki Camino nabieramy nowych sił do życia i pomysłów na przyszłość.
To tylko nieliczne z nich. Jesteśmy pewne, że po powrocie do domu pojawią się
nowe przemyślenia i zmienimy wiele rzeczy w naszym życiu.

Camino w liczbach
Udało sie! Dotarłyśmy do Santiago de Compostela oraz Fisterra. Nadszedł czas na
podsumowania naszej wyprawy w liczbach:
o Ilość przebytych kilometrów pieszo: 1122 km (trasa Irun -> Santiago de
Compostela -> Fisterra)
o Ilość dni: 35
o Średnia ilość kilometrów na dzień: 32 km
o Najdłuższy pokonany dystans w ciągu dnia: 43 km
o Najkrótszy pokonany dystans w ciągu dnia: 18 km
o Łączny koszt noclegów na osobę: 58,75 euro (13 noclegów „na dziko”, 18 w
schronisku, 4 w namiocie obok schroniska)
o Łączny koszt jedzenia na osobę: 240,90 euro
o Inne wydatki np. pranie, prysznic: 11, 75 euro
o Koszt dojazdu: Poznań -> Berlin 47 zł; Berlin -> Bourdeux 250 zł łącznie z
bagażem; barki na szlaku 3,15 euro, Madryt -> Warszawa 368 zł
o Ilość odcisków: Marta – 7; Ania – 22
o Ilość obtarć: Marta – 2; Ania – 0
o Ilość upadków: Marta – 1; Ania – 1
o Ilość spotykanych Polaków na szlaku: 24
o Maksymalna liczba dni bez sklepu: 3 ( odcinek Santiago de Compostela->
Fisterra)
o Ilość zagubionych skarpetek: 1
o Ilość poważnych kryzysów: Marta – 2; Ania – 3
o Ilość zagubień na szlaku: 3
Na szlaku wydarzyły się także miliony innych rzeczy, których policzyć się nie da.
Niektóre z nich to:
o Wspaniali ludzie poznani na szlaku
o „Buen Camino”
o „Gracias”
o „Hola”
o „Dos cafe con leche”
o Trudność w dogadaniu się
o Wiele znaków, które wskazywały dobrą drogę
o Miliony myśli i uczuć, które trudno opisać
o Chwile zwątpienia, smutku, tęsknoty i radości
o Wsparcie i modlitwa od Was, które dodawały sił
Bardzo dziękujemy! Gdyby ktoś zainspirował się naszą wyprawą i zamierza wybrać się
na szlak służymy pomocą.
Buen Camino!

