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Elbląski Klub Przyjaciół Pomorskiej Drogi św. Jakuba 
 

działa od 27 lutego 2016 roku. Jesteśmy grupą nieformalną, a łączy nas zainteresowanie Drogami św. Jakuba 

(po hiszpańsku Camino de Santiago). W swoich działaniach staramy się upowszechniać piękną ideę 

europejskich i polskich Dróg św. Jakub, otwartych dla każdego - niezależnie od narodowości, religii czy kultury, 

z której się wywodzi. Szczególnie bliska jest nam, przechodząca m.in. przez Elbląg, Pomorska Droga św. Jakuba 

i jej elbląski odcinek zaczynający się w Mamonowie i biegnący przez Braniewo, Frombork, Tolkmicko, Elbląg 

do rzeki Nogat, gdzie przebiega granica między woj. warmińsko – mazurskim i pomorskim. 

Pierwsze spotkanie naszego Klubu odbyło się w Ratuszu Staromiejskim w Elblągu, zlokalizowanym tuż przy 

trasie Pomorskiej Drogi św. Jakuba. Sala została nam udostępniona nieodpłatnie przez Prezydenta Miasta Elbląg 

i od tej pory wszystkie nasze spotkania i prezentacja odbywają się, dzięki przychylności Prezydenta, w Ratuszu 

Staromiejskim. 

Organizujemy prezentacje poświęcone Drogom św. Jakuba i wędrówki Pomorską Drogą św. Jakuba. 
Ponadto uzupełniamy oznakowanie szlaku i służymy informacjami dla wszystkich, którzy chcą wyruszyć na 

elbląski odcinek Pomorskiej Drogi św. Jakuba. Swoimi przedsięwzięciami, otwartymi dla wszystkich, 

upowszechniamy ideę Dróg św. Jakuba. 

Chcielibyśmy docierać do jak największej liczby mieszkańców Elbląga i okolicy, dlatego nasz Klub 

współpracuje z lokalnymi mediami, Elbląskim Klastrem Turystycznym, Elbląskim Oddziałem PTTK, Biblioteką 

Miejską w Elblągu, Biblioteką Miejską w Braniewie i ECK „Światowid” w Elblągu. 

Animatorem działań Klubu jest Tamara Frączkowska, z którą na bieżąco współpracuje 9 osób. Kontakt 

z nami utrzymuje kilkadziesiąt osób, uczestnicząc w organizowanych przez nas prezentacjach i wędrówkach 

Pomorska Drogą św. Jakuba. Nasz Klub jest otwarty dla wszystkich, którzy chcą z nami współpracować. 

 

W 2016 roku, który był pierwszym rokiem naszej działalności, zaprosiliśmy na prezentację 

Piotra Orzechowskiego „Camino widziane z perspektywy zwykłego pielgrzyma”. Piotr opowiedział o swojej 

niezwykłej, 800 kilometrowej wędrówce, szlakiem Camino Frances w Hiszpanii. 

 Przeszliśmy również, w comiesięcznych ok. 20 km wędrówkach, Pomorską Drogą św. Jakuba od Braniewo 

przez Frombork, Tolkmicko, Próchnik, Elbląg do Nowego Dworu Gdańskiego. W wędrówkach tych, obok 

członków naszego Klubu, brali udział również mieszkańcy Elbląga i okolic. Uczestnicy otrzymali bezpłatnie 

paszporty pielgrzyma, w których zbierali pieczątki dokumentujące przebytą drogę. 

 

 
 

Ten cykl wędrówek otworzyły dwie prezentacje Tamary Frączkowskiej: pierwsza „Camino – Hiszpania, jakiej 

nie znacie” w Bibliotece Miejskiej w Braniewie i druga „Camino de Santiago – Droga dla Ciebie” w Bibliotece 

Miejskiej w Elblągu. Podczas prezentacji Tamara podzieliła się swoimi doświadczeniami z wędrówki szlakiem 

Camino Frances w Hiszpanii i opowiedziała o historii, wartościach i ważnych miejscach na szlaku Camino. 
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Spotkaliśmy się również z Darwiną i Jackiem Matuszczakami pielgrzymującymi Pomorską Drogą św. Jakuba. 

To bardzo doświadczeni pielgrzymi, którzy opowiedzieli nam o swoich niezwykłych pielgrzymkach m.in. w 

Gruzji i na Kubie.  

Wzięliśmy udział w Dniach Jakubowych w Tolkmicku, gdzie uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy św. w 

kościele pw. św. Jakuba Apostoła oraz w Festynie Jakubowym z Tolkmicku. 

 

 
 

Tamara Frączkowska, jako przedstawicielka naszego Klubu, brała udział w ważnych dla całego polskiego 

środowiska jakubowego, wydarzeniach: w pierwszej sesji Parlamentu Jakubowego we Wrocławiu i w drugiej 

sesji Parlamentu Jakubowego w Krakowie. 

 

W 2017 roku, zaprosiliśmy wszystkich chętnych do Ratusza Staromiejskiego na trzy 

prezentacje. O swoich doświadczeniach z pielgrzymowania szlakami Camino opowiedzieli Piotr Orzechowski 

„Camino widziane z perspektywy zwykłego pielgrzyma”, Anna Przybyła „Camino – moja Droga”, Tamara 

Frączkowska „Camino? Dokąd prowadzi ta Droga?” 

 

 

 
 

Od maja do października wędrowaliśmy raz w miesiącu w cyklu „Drogą żółtej muszelki” Pomorską Drogą św. 

Jakuba: Braniewo – Frombork – Tolkmicko – Próchnik – Elbląg – Nowy Dwór Gdański – Niedźwiedzica. 

Uczestnicy otrzymali nieodpłatnie paszporty pielgrzyma, w których zbierali pieczątki dokumentujące przebytą 

drogę. Osoby, które przeszły wszystkie odcinki otrzymały Brązowe Odznaki Pomorskiej Drogi św. Jakuba. 
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Przy współpracy z PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej uczestniczyliśmy w wyjazdowym spotkaniu caminowym w 

Suchaczu. Uczestnikami spotkania była młodzież z Zespołu Szkół Gospodarczych w Elblągu. Spotkanie 

prowadziła Tamarę Frączkowską. Objęło ono prezentację o Camino de Santiago i Pomorskiej Drodze św. Jakuba 

oraz wędrówkę Pomorską Drogą z Suchacza do Próchnika. 

 

 
 

Uczestniczyliśmy również w projekcie „Oblicza Warmii i Mazur” i „Warmio, dokąd zmierzasz?” realizowanym 

przez Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Celem spotkania było przedstawienie ciekawych 

inicjatyw obszaru Warmii. Nasz Klub przygotował stoisko informacyjne, a Tamara Frączkowska przedstawiła 

prezentację o Drodze św. Jakuba, ze szczególnym uwzględnieniem odcinka przebiegającego przez teren Warmii 

tj. od Braniewa do Elbląga. 
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Wzięliśmy udział w Dniach Jakubowych w Tolkmicku, gdzie uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy św. kościele 

pw. św. Jakuba Apostoła oraz w Festynie Jakubowym z Tolkmicku. 

 

 
 

Tamara Frączkowska, jako przedstawicielka naszego Klubu, brała udział w ważnych dla całego polskiego 

środowiska jakubowego, wydarzeniach: w trzeciej sesji Parlamentu Jakubowego w Częstochowie i w czwartej 

sesji Parlamentu Jakubowego w Toruniu. Została również powołana do udziału w Wielkiej Kapitule Pomorskiej 

drogi św. Jakuba w Lęborku. 

Istotnym elementem naszych działań jest utrzymywanie kontaktów ze środowiskami Jakubowymi w Polsce. W 

ramach tej działalności Tamara Frączkowska przedstawiła prezentację „Camino – Hiszpania jakiej nie znacie” w 

Bibliotece Miejskiej „Manhattan” w Gdańsku i prezentację „Camino – Droga, którą idę” w Centrum Jakubowym 

w Olsztynie. 

 

W 2018 roku kontynuowaliśmy spotkania w Ratuszu Staromiejskim w Elblągu, podczas 

których prezentacje swoje przedstawili zaproszeni goście jak i członkowie naszego Klubu. 

- Kazimierz Filip w prezentacji „Camino w duecie” opowiedział o swojej wędrówce szlakiem Camino 

Frances z córką. Prezentację tę Kazimierz przedstawił również w siedzibie PTTK w Elblągu. 

- Elbląska archeolog Grażyna Nawrolska przedstawiła bardzo interesującą prezentację „Między modlitwą a 

przygodą. Elblążanie na pielgrzymich szlakach”  

- Bardzo doświadczona caminowiczka Elżbieta Filipkowska,  opowiedziała o swoich pielgrzymkach wieloma 

szlakami Camino w Hiszpanii „6000 kilometrów szlakiem Camino de Santiago”  

- Leśnik Zbigniew Zagrodzki, w prezentacji „Arkadia Północy – zachwycająca Wysoczyzna Elbląska”, 

opowiedział o walorach przyrodniczych i krajobrazowych Wysoczyzny Elbląskiej, przez którą przebiega 

Pomorska Droga św. Jakuba. Ponadto, razem z nim, przeszliśmy szlakiem Wysoczyzny Elbląskiej. 

Od maja do października w cyklu comiesięcznych wędrówek „Nasze małe Camino” przeszliśmy Pomorską 

Drogą św. Jakuba od Braniewa przez Frombork, Tolkmicko, Próchnik, Elbląg, Nowy Dwór Gdański, 

Niedźwiedzicę. Uczestnicy otrzymali bezpłatnie paszporty pielgrzyma, w których zbierali pieczątki 

dokumentujące przebytą drogę. Osoby, które przeszły wszystkie odcinki otrzymały Brązowe Odznaki 

Pomorskiej Drogi św. Jakuba. 
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W ramach współpracy ze środowiskami Jakubowymi w Polsce Tamara Frączkowska przedstawiła prezentację 

„Camino – Hiszpania jakiej nie znacie” w ramach otwartego spotkania dotyczącego upowszechniania Dróg św. 

Jakuba, podczas Jarmarku Jakubowego w Szczecinie. 

 

W 2019 roku kontynuowaliśmy organizowanie prezentacji w Ratuszu Staromiejskim w 

Elblągu. 

- Edyta i Rafał Szarotowie z Olsztyna opowiedzieli o swoim Camino Portugalskim „Poznaj nasze Camino”  

- Elbląska archeolog Grażyna Nawrolska w prezentacji „Archeolog na szlaku Camino de Santiago”, 

opowiedziała o interesujących zabytkach i ważnych miejscach historycznych na szlaku Camino de Santiago 

w Hiszpanii.  
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- Odpowiadając na zainteresowanie Elblążan możliwością wyruszenia na Camino w Hiszpanii, Tamara 

Frączkowska przedstawiła prezentację „Odważ się! Wyrusz na Camino!”, w której opowiedziała jak 

przygotować się na Camino. 

 

 

 

 
 

Jak co roku zaprosiliśmy na wspólne, comiesięczne wędrówki Pomorską Drogą pn. „Zacznij z nami swoje 

Camino” W okresie od sierpnia do maja wędrowaliśmy od Braniewo do Elbląga. 
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Wędrówki te będziemy kontynuować we wrześniu i październiku na odcinku Elbląg - Nowy Dwór Gdański – 

Niedźwiedzica. Uczestnicy otrzymują bezpłatnie paszporty pielgrzyma, w których zbierają pieczątki 

dokumentujące przebytą drogę. Osoby, które przejdą wszystkie odcinki otrzymają Brązowe Odznaki Pomorskiej 

Drogi św. Jakuba. 

 

Zapraszamy na nasz fanpage 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. 

 

Swoją działalnością chcielibyśmy pogłębiać świadomość mieszkańców Elbląga i okolic, że żyjemy w 

miejscu, przez które kilkaset lat temu wędrowali pielgrzymi do odległego Santiago de Compostela w Hiszpanii. 

Wędrowanie ich śladami kształtuje głębokie poczucie, że jesteśmy ważnym ogniwem kultury, historii i 

tożsamości europejskiej. Umożliwia również poznawanie walorów historycznych, krajoznawczych i 

przyrodniczych Pomorskiej Drogi św. Jakuba i aktywne spędzanie wolnego czasu. 
 

 
przygotowała: TAMARA FRĄCZKOWSKA 

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

