
Weekend na Via Regia
20-21 czerwca 2009

Dla tych, którzy obawiają się samotnego wyruszenia jako pielgrzym...
Dla tych, którzy nie mają czasu i możliwości, by ruszyć w drogę na kilka tygodni...
Dla tych, którzy nie chcą zaczynać swojego Camino z dala od domu...
Dla tych, którzy chcieliby odkryć kulturowe i historyczne dziedzictwo Ziemi Śląskiej...
Dla tych, którzy chcą doświadczyć, że na Drodze św. Jakuba można być już w Polsce...
Dla tych, którzy są przekonani, że Śląsk to tylko huty i kopalnie...

...w siedem weekendów między kwietniem a październikiem 2009 odbywają się  otwarte przejścia  Drogą 
św. Jakuba „Via Regia”, które pozwolą przebyć całą trasę z Góry św. Anny do Zgorzelca.

Trzecie z  nich poprowadzi  przez Wrocław i  jego 
sąsiednie miejscowości i rozpocznie się w Świętej 
Katarzynie,  przy  tamtejszym  sanktuarium, w 
sobotę, 20.06.2009 r.,  o godz. 8:30 (po mszy o 
godz. 8:00). Dojazd PKP z Wrocławia o 7:42 oraz 
autobusem  linii  900L  (odjazdy  z  pl. 
Dominikańskiego od strony kościoła św. Wojciecha 
o 7:15 i 8:00), PKP z Opola 6:59, z Brzegu o 7:36. 
W  południe  dotrzemy  do  centrum  Wrocławia. 
Osoby  chcące  dołączyć  się  nieco  później, 
zapraszamy na godz. 13:00 do katedry św. Jana 
Chrzciciela na Ostrowie Tumskim (tablica z muszlą 
św.  Jakuba  tuż  przy  wejściu  głównym)  lub  na 
godz.  15:00 przy „Jasiu  i  Małgosi”  koło  kościoła 
św.  Elżbiety.  Na  nocleg  na  zachodnich 
przedmieściach  Wrocławia   dotrzemy  późnym 
popołudniem – konieczne jest zabranie śpiworów 
oraz karimat.
W  niedzielę,  21  czerwca,  o  godz.  8:15  spod 
pałacu we wrocławskiej  Leśnicy,  ruszymy przez 
Wojnowice  i  Miękinię,  by  późnym  popołudniem 
dotrzeć  do  miejsca  tyleż  świętego,  co  i  dobrze 
skomunikowanego:  stacji  PKP  Przedmoście-
Święte.  Stąd  dogodne  dojazdy  w  kierunku 
Wrocławia  (15:37,  17:55,  18:40,  19:47)  oraz 
Legnicy (16:11, 17:17, 18:07, 20:07).

Wśród miejsc niezwykłych, które spotkamy po drodze, między innymi zejście do śladów kolebki 
Wrocławia, muszle, które są, a na które rzadko nad Odrą zwracamy uwagę, pałac na wodzie oraz 
winnice rodem z La Rioja. Weekendowe wędrowanie Drogą św. Jakuba na progu lata jest imprezą 
towarzyszącą „Wrocławskiej Nocy Kościołów”.

Uczestnicy pokrywają koszty dojazdów oraz posiłków. Ubezpieczenie we własnym zakresie. Zalecamy strój i 
wyposażenie właściwe do pieszej wędrówki i zmiennych warunków pogodowych.
Dalsze informacje: 665 711 412, 785 042 318 lub info@camino.net.pl .

Projekt dofinansowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Urząd Marszałkowski 
Województwa Opolskiego, Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej.
Medialnie wspierają nas: Gość Niedzielny, Gazeta Wyborcza – Wrocław, Muzyczne Radio Jelenia Góra, 
portal NaszeSudety.PL oraz dwumiesięcznik Karkonosze.

Zapraszamy! Buen Camino!
Fundacja Wioski Franciszkańskiej, Koło nr 8 Oddziału Wrocławskiego PTTK

Gminne Centrum Kultury – Biblioteka Publiczna w Świętej Katarzynie
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