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Sprawozdanie z działalności
Stowarzyszenia „Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce”
za rok 2010
przedstawione i przyjęte na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia w Mikuszewie, dnia 20.11 2010 r.
oraz uzupełnione i przyjęte przez przez Zarząd Stowarzyszenia w Warszawie dnia 26.02.2011 r.

Dnia 25.09.2009 r. we Wrocławiu odbyło się spotkanie założycielskie stowarzyszenia, w którym
uczestniczyło 36 członków-założycieli. Grupa inicjatywna, Andrzej Kofluk i Jakub Pigóra, pilotowali cały
proces rejestracji, który zaowocował dokonaniem wpisu stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego
Stowarzyszeń i Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych w dniu 28 stycznia 2010 r. Proces rejestracji
zakończył się dnia 8 kwietnia 2010 r. podpisaniem umowy na prowadzenie konta bankowego naszej
organizacji. W związku z tym rok 2010 jest pierwszym rokiem działalności Stowarzyszenia „Przyjaciele
Dróg św. Jakuba w Polsce”.
Na dzień 31 grudnia 2010 roku stan liczebny Stowarzyszenia to 66 osób.
W roku 2010 odbyły się cztery posiedzenia zarządu stowarzyszenia: dnia 27 lutego na Górze św. Anny, 17
lipca we Wrocławiu, 2 października w Brzesku i 20 listopada w Mikuszewie. Dnia 20.11.2010 r. w
Mikuszewie odbyło się także walne zgromadzenie członków, które przyjęło przedstawione wówczas
sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia.
Jeszcze w roku 2009, dzięki inicjatywie Katarzyny Bednarz, stowarzyszenie włączyło się w „sztafetę
pątniczą” Europa Compostela 2010, która rozpoczęła się dnia 20 lutego 2010 r. – równocześnie ze startem
norweskich etapów „sztafety” – w Pilźnie i Sandomierzu. W Małopolsce przejścia symbolicznych kijów
EC2010 organizowane były we współpracy z Polskim Towarzystwem Tatrzańskim i Polskim Towarzystwem
Turystyczno-Krajoznawczym. Całość polskiej części akcji koordynowana była ze strony stowarzyszenia
przez Martę Białokryty, która 4 maja w Zgorzelcu przekazała polski kij kolegom z Saksonii. Drugi z kijów
wychodzących z Polski, w Słubicach, do Niemiec przekazał w imieniu stowarzyszenia Piotr Góralczyk. Na
oficjalnej inauguracji Europa Compostela 2010 w Strassburgu stowarzyszenie reprezentował prezes zarządu,
Emil Mendyk, a na zakończeniu dnia 18 września 2010 r. w Santiago de Compostela – Jolanta i Zbigniew
Janczakowie.
W styczniu 2010 r. w Santiago przebywali Marta Białokryty i Jakub Pigóra. Przy wsparciu o. Romana
Wcisło MS, dyrektora Europejskiego Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II na Monte do Gozo,
zajmowali się oni poszukiwaniem możliwości organizacji polskiego schroniska dla pielgrzymów na Camino
de Santiago w Galicii. Ten dalekosiężny cel stowarzyszenia został w fazie początkowej zrealizowany w
postaci pracy polskich wolontariuszy w schronisku działającym przy Centrum na Monte do Gozo. Spośród
członków naszego stowarzyszenia jako hospitalero pracowali tam m.in. Agnieszka Sowa i Paweł Peter, a
harmonogram pracy polskich wolontariuszy koordynował Jakub Pigóra. Ojciec Roman Wcisło wyrażając
zadowolenie z pracy naszych wolontariuszy, poprosił nasze stowarzyszenie o przygotowanie podobnego
kalendarza wyjazdów naszych członków także w roku 2011. Dzięki temu istnieje możliwość przygotowania
osób do pracy w planowanym polskim schronisku dla pielgrzymów. Na dzień przedstawienia niniejszego
Sprawozdania lista wolontariuszy mających pracować w schronisku na Monte do Gozo w roku 2011 została
niemal całkowicie zapełniona.
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Prowadzący Europejskie Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II, o. Roman Wcisło, decyzją walnego
zgromadzenia członków Stowarzyszenia podjętą dnia 20 listopada 2010 r. został uhonorowany tytułem
członka honorowego Stowarzyszenia. Oficjalne dyplom został przekazany Członkowi Honorowemu dnia 9
grudnia 2010 r. w Rzeszowie.
Na początku roku 2010 nawiązany został kontakt z Krajowym Biurem Organizacyjnym Światowych Dni
Młodzieży Madryt 2011. Jednym z etapów przygotowań do ŚDM jest właśnie pielgrzymowanie Drogą św.
Jakuba. Kierujący Biurem, Grzegorz Pindelski, jest także członkiem naszego Stowarzyszenia.
Nawiązany został także kontakt z Kołem Naukowym Studentów Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego,
które we wrześniu br. w Santiago prowadziło ankiety wśród pielgrzymów przybywających do grobu św.
Jakuba. Szef Koła Naukowego, Bartłomiej Sury, jest członkiem stowarzyszenia.
Od początku swego istnienia nasze stowarzyszenie stara się nawiązywać współpracę z innymi polskimi i
zagranicznymi organizacjami zajmującymi się Drogą św. Jakuba. Poza rodzimymi Bractwami (Jakubów,
Więcławice, Ośno Lubuskie, Kętrzyn), lokalnymi organizacjami pozarządowymi (Szlak Piastowski,
stowarzyszenie „W Drodze”, EKO-Rama itd.), PTTK oraz PTT staramy się rozwijać współpracę także ze
stowarzyszeniami w Niemczech, Francji, Holandii, Czechach, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Norwegii i
Austrii. Efektem tych kontaktów jest między innymi podpisanie umowy partnerskiej między lokalnymi
grupami działania programu rozwoju obszarów wiejskich LEADER z Polski, Czech, Niemiec, Austrii i
Szwajcarii. W tym międzynarodowym projekcie rolę polskiego koordynatora pełnić będzie LGD
„Światowid” z Gniezna, zaś nasze Stowarzyszenie będzie się zajmować merytoryczną realizacją projektu,
którego celem jest promocja, uzupełnienie oznakowania, zapewnienie wielojęzycznej informacji o szlaku
prowadzącym z Mogilna do Zgorzelca, czyli Wielkopolską i Dolnośląską Drogą św. Jakuba. Ze strony
Stowarzyszenia koordynatorem działań będzie Krzysztof Fekecz.
W ramach współpracy z Fundacją Wioski Franciszkańskiej stowarzyszenie korzysta z należącej do Fundacji
strony internetowej www.camino.net.pl, w zamian zachęcając do możliwości wpłacenia 1% podatku na
rozwój Drogi św. Jakuba w Polsce poprzez Fundację posiadającą status organizacji pożytku publicznego.
Staraniem Fundacji i przy patronacie Stowarzyszenia w końcu 2010 roku ukazały się nowe przewodniki dla
pielgrzymów, opisujące odcinki Drogi św. Jakuba między Odrą i Łabą: Sudecka Droga św. Jakuba,
Ślężańska Droga św. Jakuba, Żytawska Droga św. Jakuba oraz odcinki Szlaku w województwie opolskim.
Stowarzyszenie objęło w roku bieżącym patronaty nad licznymi wydarzeniami związanymi z Drogą św.
Jakuba w Polsce. Były to m.in. spotkania Wrocławskiego Klubu Przyjaciół Camino, prezentacje w Księgarni
Hiszpańskiej w Krakowie, otwarcie Nyskiej Drogi św. Jakuba, książka naszych członków, Emilii i Szymona
Sokolików, pod tytułem „Do Santiago”. Kolejne przejścia organizowane pod patronatem stowarzyszenia, to
nocne przejście Drogą św. Jakuba ze Ścinawy do Lubina (org. PTTK - o/Lubin), przejścia Żytawską Drogą
św. Jakuba (organizator Wrocławski Klub Przyjaciół Camino), a także „Od papieża do papieża” w woj.
Opolskim. Cykl tych ostatnich przejść zainicjowany został przez naszego zmarłego Kolegę, ś.p. Krzysztofa
Tomczaka. Dzięki jego zaangażowaniu stowarzyszenie nawiązało także współpracę z Biurem Podróży
„Sindbad” z Opola, dzięki czemu członkowie Stowarzyszenia mogą liczyć na 10% zniżkę w przejazdach
autokarami Biura między Polską i Madrytem. Bliższe szczegóły tej współpracy ustala jeszcze ze strony
Stowarzyszenia Agnieszka Sowa.
We współpracy ze Stowarzyszeniem, Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu w ramach projektu
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„Rowerowa Droga św. Jakuba na Dolnym Śląsku” zleconego przez Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego , opracowało cyfrowe wersje dolnośląskich odcinków Szlaku umożliwiające pobranie
śladów GPS czy przejrzenie profilu wysokościowego poszczególnych odcinków Szlaku. Materiały te w
sposób szczególny mogą się okazać przydatne dla osób korzystających ze Szlaku na rowerze, dlatego też w
opracowaniu ujęte zostały również te odcinki Drogi św. Jakuba, które sugerowane są przez Stowarzyszenie,
jako trasy alternatywne.
W wyniku ustaleń z Europejskim Uniwersytetem Viadrina z Frankfurtu nad Odrą, Stowarzyszenie przejęło
koordynację Lubuskiej Drogi św. Jakuba i jest polskim podmiotem firmującym międzynarodowy szlak
pątniczy z Gniezna do Magdeburga. Oznakowanie szlaku jest realizowane dwuetapowo – w woj. Lubuskim
w ramach projektu powiatów euroregionu „Pro Europa Viadrina”, a w woj. Wielkopolskim – w roku 2011
przez nasze Stowarzyszenie. Koordynatorem tych prac jest Piotr Góralczyk.
W wyniku ustaleń z grupami zajmującymi się szlakiem jakubowym w Polsce południowo-wschodniej
(spotkanie to miało miejsce 2 października 2010 r. w Brzesku), Stowarzyszenie firmować także będzie
odcinek Małopolskiej Drogi św. Jakuba w woj. Świętokrzyskim oraz Lubelską Drogę św. Jakuba. Podobnie
ma się sprawa na przygotowywanych obecnie trasach: Drodze Nadwarciańskiej, Drodze Mazowieckiej oraz
szlaku z południowego Mazowsza na Dolny Śląsk.
Stowarzyszenie w dalszym ciągu przygotowuje internetowy biuletyn informacyjny nt. Drogi św. Jakuba w
Polsce, zatytułowany „Pielgrzymek”. Staramy się tam publikować wiadomości o wydarzeniach związanych
ze szlakiem, przybliżać osoby i podmioty zaangażowane w te prace i przedstawiać nowe publikacje na temat
Camino w Polsce. Redaktorem naczelnym biuletynu jest Katarzyna Bednarz.
Nową formą ułatwienia dostępności polskich odcinków Drogi św. Jakuba w Polsce jest ich wizualizacja w
wersji cyfrowej. I tak Adam Krasicki opracował przebiegi szlaków w systemie GoogleMaps, zaś Zbigniew
Ilków – w systemie WikiLoc. W niedługim czasie na naszej stronie internetowej dostępne będą do pobrania
ślady polskich szlaków w systemie GPS.

Emil Mendyk
Prezes Zarządu Stowarzyszenia
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Lista obecności na
posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia
Warszawa, dnia 26 lutego 2011 roku

1
Adam F. Banaszak
2
Piotr Góralczyk
3
Marian Hawrysz
4
Andrzej Kofluk
5
Emil Mendyk
6
Jakub Pigóra
7
Paweł Plezia

