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Wrocław, 4.02.2021 r. 

Drodzy Przyjaciele Drogi, 

Kiedy już Rok Święty Compostelański został na dobre zainaugurowany, a do naszego Sklepu Pielgrzyma 
trafiły pachnące farbą drukarską jubileuszowe, hiszpańskie Credenciale, można zacząć na dobre świętować i 
ów Rok – nomen omen - obCHODZIĆ. Bardzo się cieszę, że tak wiele osób ruszyło już na tegoroczne Camino. 
Zwłaszcza to związane z kontrolą oznakowania szlaku. To znaczy, że w swojej Drodze myślimy o innych – o 
pielgrzymach. Bo właśnie dla nich, dla wędrujących naszymi szlakami istniejemy jako organizacja. 

Nie jesteśmy jeszcze w stanie ocenieć, na ile w tym roku możliwe będzie pielgrzymowanie do samego 
Santiago de Compostela. Chaos wdarł się do naszych kalendarzy i do naszych domów. Zawirowały plany, 
praca, znaczenia słów, relacje w rodzinach, wśród przyjaciół, w społeczeństwie i Kościele. Jesteśmy wszyscy 
na dość krętej drodze, na której jednak co jakiś czas znajdujemy znaki, strzałki i dobrych ludzi, co pozwala 
iść naprzód. Cel jest znany. A przede wszystkim mamy w tej drodze Współpielgrzyma i Przewodnika, Pana i 
Brata, który potrafi uciszyć każdą burzę. O ile Mu rzeczywiście, a nie tylko deklaracjami, uwierzymy. 

Można przypuszczać, że w tym roku znów wiele osób będzie chciało wędrować Drogą św. Jakuba w Polsce, 
bliżej domu. Jak każdy dobry gospodarz, chcielibyśmy oczywiście właściwie przyjąć pielgrzymów na naszych 
szlakach. Dać im poczucie bezpieczeństwa, niezbędne informacje czy oznaki życzliwego towarzyszenia. 
Chcemy więc coraz większy nacisk kłaść na zaangażowanie kolejnych Opiekunów Drogi. Czy masz już swój 
wybrany odcinek, którego doglądasz? Jeśli tak, zgłoś to na stronie www.camino.net.pl, w zakładce Opiekun 
Drogi. A jeśli jeszcze nie, to – tym bardziej zajrzyj do tego zakątka naszego portalu. 

Każdego roku staramy się spotkać na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia. Nie od nas zależne 
sytuacje pokażą, na ile będzie to możliwe. Jednakże Walne Zebranie zostało wstępnie zaplanowane na 

sobotę, 20 marca 2021 r. w Łodzi 

Ze zrozumiałych przyczyn bliższe informacje organizacyjne zostaną podane dopiero na początku marca - w 
zależności od panującej wówczas sytuacji co do możliwości takich spotkań, noclegów, dojazdów i 
zainteresowania uczestnictwem. Nie jest wykluczone, że będziemy wówczas zmuszeni do zmiany terminu 
Walnego Zebrania. Prosimy jednak wstępnie ów 20 marca zarezerwować. Doświadczenie pielgrzyma 
wyruszającego na spotkanie nieoczekiwanego pomoże nam w znalezieniu odpowiedniego rozwiązania. 

Do tego czasu bardzo prosimy o opłacenie składki członkowskiej, która od 11 lat pozostaje w niezmienionej 
wysokości 60 zł rocznie, a w przypadku należących do Stowarzyszenia małżeństw – łącznie 100 zł. Bardzo 
dziękujemy za wpłaty, które umożliwiają realizowanie przez nas projektów stanowiąc w nich wymagany 
finansowy wkład własny. Dzięki temu w ubiegłym roku 4460 zł z naszych składek pozwoliło na pozyskanie 
kolejnych blisko 33000 zł ze środków samorzadów Dolnego Śląska i Wielkopolski na kompletne odnowienie 
oznakowania Drogi Dolnośląskiej oraz wszystkich szlaków w Wielkopolsce, czyli łącznie 620 km szlaków. 

Warto tu przypomnieć, że od kilku miesięcy korzystamy z nowych kont bankowych w BNP Paribas. Dlatego 
składki za rok 2021 prosimy już wpłacać na nowe konto: 49 1600 1462 1893 3764 4000 0001.  

To samo konto oczywiście z wdzięcznością przyjmie także dodatkowe darowizny i inne formy wsparcia dla 
realizowanych przez nas działań. W tym roku zamierzamy przeprowadzić m.in. odnowienie Drogi na Via 
Regia, czyli 920 km. Przekazane w ten sposób środki można potem odliczyć od dochodu, a tym samym 
obniżyć swoje podatki – warunkiem jest, by w tytule przelewu bankowego mowa była o darowiźnie. 

W imieniu zarządu Stowarzyszenia życzmy wszystkim Przyjaciołom wiele radości, zdrowia, nadziei oraz łaski 
otrzymywanego i dawanego dobra w całym Año Santo Compostelano. Buen Camino! 

Krystyna Zabrocka  Emil Mendyk 
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