ŚLĘŻAŃSKI SZLAK ŚWIĘTEGO JAKUBA
z Sobótki do Środy-Śląskiej

„Od kilkunastu lat w wielu krajach Europy pojawiają się piesze i rowerowe
szlaki oznaczone symbolem muszli: to Drogi św. Jakuba (Caminos de
Santiago, Routes of St. James, Chemins de St. Jacques, Jakobswege). Służyć
one mają pielgrzymom, którzy w samotności lub małej grupie przemierzać
chcą Stary Kontynent w poszukiwaniu jego duchowej jedności. Pragną się
modlić, przemyśleć swoje życie, odetchnąć od zabiegania, odkryć pierwotną
spójność naszego Kontynentu albo po prostu - zwiedzić ciekawe miejsca,
poznać nowych ludzi czy zażyć ruchu zgodnie z zasadą "w zdrowym ciele
zdrowy duch". Bo właśnie przeżycie duchowe jest najważniejsze na tym szlaku.
Nie jest to więc szlak turystyczny: jest to raczej szansa na 'rekolekcje w
drodze'.”
www.camino.net.pl

W dniu 25 lipca (odpust św.Jakuba) nastąpi otwarcie Drogi Świętego Jakuba na
szczycie góry Ślęży.
Ślężański Szlak Świętego Jakuba stanie się szlakiem dojściowym do istniejącej
już i rozwijanej przez Fundację Wioski Franciszkańskiej i jej przyjaciół drogi
św.Jakuba Via Regia. Szlak poprowadzi pielgrzymów ze szczytu Ślęży przez
Sobótkę, Mietków, Kostomłoty do Środy-Śląskiej. Na trasie znajdą się dwa
kościoły pw.św.Jakuba (w Sobótce i Ujowie).
Szlak powstaje dzięki zaangażowaniu Gmin leżących na szlaku, przy
współpracy Fundacji Wioski Franciszkańskiej z Janic. Znakowanie szlaku
odbywa się przy użyciu znaku uproszczonej muszli- symbolu zaakceptowanego
przez Radę Europy. Ślężański Szlak Świętego Jakuba to 55-kilometrowy
odcinek, biegnący głównie drogami polnymi i leśnymi, który nie omija jednak
obiektów ważnych dla naszego regionu pod względem historycznym,
kulturowym i religijnym.
Otwarcie szlaku nastąpi 25 lipca o godzinie 7 rano pod 'krzyżem leśników' na
Ślęży. Po poświęceniu szlaku ruszymy w dwudniową wędrówkę w kierunku
północno-zachodnim, do Środy-Śląskiej. O godzinie 9.30 rano odbędzie się
msza święta w kościele pw.św.Jakuba w Sobótce. Następnie skierujemy się w
stronę Ujowa, gdzie odpoczniemy przy kościele filialnym parafii Wawrzeńczyce
(kościół także pod wezwaniem św.Jakuba). Stamtąd udamy się na zasłużony
nocleg, który dzięki wsparciu i uprzejmości Gminy Kostomłoty odbędzie się w
sali sportowej przy tamtejszej szkole. Należy zabrać ze sobą karimaty i
śpiwory.
W niedzielę 26 lipca ruszymy z Kostomłotów przez Zabłoto, Kulin, Chwalimierz
do Środy-Śląskiej, gdzie pod kościołem św.Andrzeja zakończymy inauguracyjne
przejście Ślężańskim Szlakiem. Środa-Śląska posiada dogodne połączenia
kolejowe z resztą Dolnego Śląska.
Dojazd do Sobótki w piątek 24 lipca z dworca PKS przy ul.Suchej we
Wrocławiu
15.00, 15.30, 15.50, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.45, 19.30
Nocleg z piątku na sobotę
Ze względu na wczesną godzinę otwierania szlaku, polecam nocleg w
schronisku PTTK im.Romana Zmorskiego na szczycie Śleży. Więcej informacji i
kontakt do schroniska na stronie www.domturysty.net .
Osoby chcące dotrzeć na 7 rano na szczyt Ślęży z Sobótki powinny wyruszyć
ok. godziny 5.30, z przełęczy Tąpadła ok. 6.15.
Niedziela 26 LIPCA- ODJAZDY POCIĄGÓW ze Środy-Śląskiej
do Wrocławia- 13.32, 14.47, 15.32, 17.49, 18.36, 19.43
do Jeleniej Góry- 14.16 (bez przesiadek), 16.17 (przesiadka w Lubaniu), 18.11
(przesiadka w Węglińcu)
Więcej informacji: kubapigora@gmail.com

