
 

 

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI ELBLĄSKIEGO KLUBU 

PRZYJACIÓŁ POMORSKIEJ DROGI ŚW. JAKUBA 
 

 

 

 

Elbląski Klub Przyjaciół Pomorskiej Drogi św. Jakuba jest grupą nieformalną i działa od 

27 lutego 2016 roku. Naszym celem jest propagowanie idei wędrowania/pielgrzymowania 

Drogami św. Jakuba, szczególnie Pomorską Drogą św. Jakuba i jej elbląskim odcinkiem                   

z Mamonowa przez Braniewo, Frombork, Tolkmicko, Elbląg do rzeki Nogat, gdzie przebiega 

granica woj. warmińsko-mazurskiego. 

 

Od ponad 3 lat organizujemy: 

1. Prezentacje o Drogach św. Jakuba biegnących w Polsce i w Hiszpanii (Droga św. 

Jakuba to po hiszpańsku Camino de Santiago). Prezentacje odbywają się w Ratuszu 

Staromiejskim w Elblągu. Prowadzą je zarówno członkowie naszego Klubu jak                             

i zaproszeni goście. Miło nam, że prezentacje te cieszą się dużym zainteresowaniem.  

 

Dotychczas można było u nas posłuchać: 

 Piotra Orzechowskiego „Camino widziane oczami zwykłego pielgrzyma”, 

 Anny Przybyła „Camino – moja Droga”, 

 Tamary Frączkowskiej „Camino? Dokąd prowadzi ta Droga?” i „Odważ się! 

Wyrusz na Camino!”,  

 Kazimierza Filipa „Camino w duecie”, 

 Grażyny Nawrolskiej „Między modlitwą a przygodą. Elblążanie na pielgrzymich 

szlakach” i „Archeolog na szlaku Camino de Santiago,” 

 Elżbiety Filipkowskiej „6000 kilometrów szlakiem Camino de Santiago”,  

 Zbigniewa Zagrodzkiego „Arkadia Północy – zachwycająca Wysoczyzna 

Elbląska”, 

 Edyty i Rafała Szarotów „Poznaj nasze Camino”. 

 

Na naszych prezentacjach można poznać historię Camino de Santiago (Europejski Szlak 

Kulturowy) oraz doświadczenia współczesnych pielgrzymów wędrujących Drogami św. 

Jakuba w Hiszpanii i w Polsce. 

 

2. Wędrówki Pomorską Drogą św. Jakuba od Braniewa przez Frombork, Tolkmicko, 

Elbląg, Nowy Dwór Gdański, Tuję do Niedźwiedzicy.  

 

W naszych wędrówkach mogą brać udział bardziej i mniej doświadczeni wędrowcy, gdyż 

wędrujmy w spokojnym tempie. Wędrujemy raz w miesiącu od maja do października, 

około 20 kilometrowymi odcinkami Pomorskiej Drogi św. Jakuba. Uczestnicy otrzymują 

bezpłatnie paszporty pielgrzyma, w których zbierają pieczątki dokumentujące przebytą 

drogę. Kto przejdzie wszystkie odcinki otrzymuje Brązową Odznakę Pomorskiej Drogi 

św. Jakuba. 

 

Wędrówki te dają możliwość poznawanie walorów historycznych, przyrodniczych                       

i krajoznawczych miejsca, w którym żyjemy. Świadomość, że kilkaset lat temu 

pielgrzymi wędrowali tędy do odległego Santiago de Compostela w Hiszpanii kształtuje 

głębokie poczucie, że jesteśmy ważnym ogniwem kultury, historii i tożsamości 

europejskiej 



 

Zapraszamy również na fanpage Elbląskiego Klubu Przyjaciół Pomorskiej Drogi                      

św. Jakuba www.facebook.com/pdsj.elblag Publikowane są tu informacje o działaniach 

podejmowanych przez nasz Klub, o idei i wydarzeniach polskich i europejskich Dróg                           

św. Jakuba, a także wskazówki dla wędrujących elbląskim odcinkiem Pomorskiej Drogi św. 

Jakuba. Odpowiadamy też na pytania osób i organizacji zainteresowanych wędrówką 

elbląskim odcinkiem Pomorskiej Drogi.  

 

Współpracujemy z Elbląskim Klastrem Turystycznym, Elbląskim Oddziałem PTTK, 

Biblioteką Miejską w Elblągu, Biblioteką Miejską w Braniewie, Centrum Spotkań 

Europejskich „Światowid” w Elblągu, a także z lokalnymi mediami. 

Uczestniczymy w ogólnopolskich spotkaniach propagujących ideę polskich                                  

i europejskich Dróg św. Jakuba: Parlament Jakubowy, Stowarzyszenie „Przyjaciele Dróg św. 

Jakuba w Polsce”, konferencje naukowe poświęcone Drodze św. Jakuba.  Dzięki tym 

spotkaniom nawiązywana jest współpraca Elbląga z całym polskim środowiskiem miłośników 

Dróg św. Jakuba. Dzięki tej działalności Elbląg staje się rozpoznawalnym w Polsce 

elementem Pomorskiej Drogi św. Jakuba. 

 

Serdecznie zapraszamy. Dołączcie do nas. Jesteśmy otwarci dla wszystkich, którzy chcą 

z nami wędrować i współpracować.  
 

 

 

Tamara  Frączkowska 
 

Animatorka Elbląskiego Klubu 

Przyjaciół PDSJ 

http://www.facebook.com/pdsj.elblag

