
 Ramowy program spotkania sympatyków
Drogi św. Jakuba w Polsce

Głuchołazy, 19/20 listopada 2011 r.

Stało się już tradycją, że jesienią spotykają się polscy sympatycy Camino de Santiago. Nie inaczej będzie i w tym 
roku. Podobnie jak w roku ubiegłym, także tym razem przy tej okazji na swoim walnym zebraniu spotkają się 
członkowie stowarzyszenia „Przyjaciele Dróg sw. Jakuba w Polsce”. Tym razem spotkamy się w Głuchołazach w 
Górach Opawskich, u Źródła św. Jakuba i na początku Nyskiej Drogi św. Jakuba, w ośrodku „Czerwony Kozioł” 
w dniach 19/20 listopada 2011 r .  

Program spotkania:

• Piątek, 18 XI (część nieoficjalna)
Od godz. 17:00 przyjazd pierwszych caminowiczów.
19:00 - Kolacja integracyjno-przygotowawcza i nieformalne wieczorne rozmowy przybyłych.

• Sobota, 19 XI 
8.00 – Śniadanie dla już obecnych
8.30  – 9.45 - przyjazd kolejnych uczestników spotkania.
10:00 – Oficjalne rozpoczęcie spotkania
10.15 - Sesja robocza, prezentacja informacji z poszczególnych odcinków Drogi św. Jakuba w Polsce
11.30 – Przerwa na kawę / herbatę
13.00 - Obiad 
13.30 - Spacer do Źródła św. Jakuba. W razie niepogody – spacer po mieście i parku zdrojowym
15.00  –  Walne  zebranie  członków  Stowarzyszenia  "Przyjaciele  Dróg  św.  Jakuba  w  Polsce”.  Osoby 
niebędące członkami stowarzyszenia kontynuują wędrówkę w Górach Opawskich.
18.00 – Kolacja
19.00 - Wieczorne prezentacje i opowieści ze Szlaku.

              
• Niedziela, 20 XI

7.00 – Pobudka
8.00 – Śniadanie 
Po śniadaniu wyjazd samochodami uczestników spotkania do Biskupowa i przejście Nyską Drogą św. 
Jakuba do bazyliki św. Jakuba i św. Agnieszki w Nysie, gdzie w południe nastąpi zakończenie spotkania  
12.00 – Możliwość uczestniczenia we mszy św. w bazylice św. Jakuba w Nysie. 
Jest  możliwość  zamówienia  busa,  który  odwiezie  kierowców  do  ich  samochodów  zostawionych  w 
Biskupowie.

Dojazd do Głuchołaz:
• Indywidualnie  samochodem  :  autostradą  A4  –  dopóki  jest  bezpłatna  -  od  strony  Katowic  do  zjazdu 
Niemodlin (zjazd na drogę nr 46) lub od strony Wrocławia do zjazdu Grodków (droga nr 401) i dalej do Nysy.  
Następnie z Nysy 18 km drogą nr 411 do Głuchołaz. Możliwy też dojazd drogą nr 40 od strony Głogówka i 
Prudnika. W Głuchołazach kierujemy się na Mikulovice / Jesenik (CZ) i za mostem na rz. Białej w lewo, niemal  
do końca ul. Gen. Andersa. Za wiaduktem kolejowym należy po lewej stronie wypatrywać granitowego słupa ze  
znaną skądinąd muszlą.
• Pociągiem   można  dojechać  do  Nysy  z  Opola,  Brzegu,  Kędzierzyna  Koźle  -  rozkład  jazdy  tutaj: 
http://rozklad-pkp.pl/.  Z Nysy dojazd do Głuchołaz tylko autobusem. Możliwy również dojazd  pociągiem od 
strony czeskiej – przejazd pociągiem pospiesznym z Ostravy do Głuchołaz (kierunek Jesenik) trwa 1:40 godz.
• Autobusem   m.in. z Wrocławia, Opola, Nysy, Prudnika -  rozkład jazdy tutaj:  www.e-podroznik.pl lub 
www.rozklady.com.pl .  Bezpośrednie  autobusy  z  Opola  do  Głuchołaz  -  6  kursów  dziennie  (PKS  i  inni 
przewoźnicy). Z Wrocławia - 5 kursów (m.in. pospieszny Wrocław odj. 7.00, przyj. do Głuchołaz 9.16). Z Nysy i  
Prudnika kilkanaście połączeń w ciągu dnia. Jest też bezpośredni autobus z Nowego Sącza przez Bielsko-Białą i  
Rybnik (przyjazd do Głuchołaz 6:45).

http://rozklad-pkp.pl/
http://www.rozklady.com.pl/
http://www.e-podroznik.pl/


Ośrodek „Czerwony Kozioł”, ul. Gen. Andersa 39, 48-340 Głuchołazy: 
• Kontakt i mapa dojazdu - http://www.czerwonykoziol.pl/kontakt 
• Przyjazd możliwy już w piątek po południu lub wieczorem, 18 listopada albo w sobotę rano. 
• Zgłoszenia prosimy przesyłać na biuro@camino.net.pl w terminie do 14 listopada 2011 r.
• Opłatę  można  wpłacić  na  konto  Stowarzyszenia  „Przyjaciele  Dróg  św.  Jakuba  w  Polsce”  (Credit 
Agricole: 48 1940 1076 3085 1674 0000 0000) lub uiścić na miejscu w czasie spotkania
-  50 zł - przyjeżdżający 19 XI i pozostający do 20 XI lub przyjeżdżający 18 XI i pozostający do 19 XI
-  90 zł - przyjeżdżający już 18 XI i pozostający 20 XI
-  20 zł - przyjeżdżający tylko na 19 XI (bez noclegu)
• Świadczenia: nocleg + dwa posiłki dziennie + pamiątka ze spotkania
• W czasie spotkanie czynny będzie sklepik wydawnictw i ewentualnie pamiątek caminowych oraz będzie  
możliwość wpłaty zaległych składek członkowskich Stowarzyszenia „Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce”
• Przywiezione produkty żywnościowe zostaną spożyte w czasie wspólnej kolacji  dn. 19 XI (sobota)
• Nie ma konieczności zabierania śpiworów

Zapraszamy i życzymy bezpiecznej drogi do Głuchołaz! Buen Camino!

Emil Mendyk
W imieniu zarządu stowarzyszenia

„Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce”
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