Plan przejścia Drogą Św. Jakuba w dniach 7 – 9 czerwca 2019
na odcinku od Leszna do Wilkowa bądź Głogowa
7 czerwca 2019, piątek ok. 24 km
Połączenia:
Autobus przyspieszony z Głogowa o 6:55 przez Wschowę 7:27 do Leszna 7:52
Z Poznania do Leszna: PKP REG 5:56 - 7:18 bądź TLK 7:01 – 7:59
Z Wrocławia: PKP IC 6:45 – 8:04 bądź REG 7:30 – 9:00
Zbiórka w Lesznie przy ulicy św. Franciszka z Asyżu na placu zabaw „Rojberkowo” naprzeciw
supermarketu „Polomarket” od godz. 7:45 do godz. 9:00 i wyjście w kierunku Święciechowy.
Tutaj spotkamy się z mieszkańcami Zatorza.
W programie dnia:
Zwiedzanie kościoła p.w. św. Jakuba w Święciechowie oraz wysłuchanie historii
Święciechowy, krótka przerwa w Trzebinach, dłuższa przerwa w Niechłodzie, Wincentowie i
Osowej Sieni. Wędrowanie z przewodnikiem – historykiem sztuki oraz spotkania z
regionalistami. W drodze planowany udział we mszy św.
Na jednym z postojów możliwość zakupu ciepłego posiłku.
Nocleg w: Szkolne Schronisko Młodzieżowe, Plac Kosynierów 1, Wschowa. Koszt: 27 PLN +
od osoby, zniżki 20% dla posiadaczy legitymacji PTTK bądź paszportu pielgrzyma. Pościel za
dodatkową opłatą. W piątek późnym wieczorem ok. 20:30 dotrzemy na nocleg.
8 czerwca 2019, sobota
Całą sobotę spędzimy na zwiedzaniu Wschowy. Spotkamy się po śniadaniu o godz. 9:00 przy
schronisku. Podczas przerwy w zwiedzaniu możliwość zakupu ciepłego posiłku. Wieczorem
możliwość uczestniczenia we mszy św. oraz wspólna kolacja przy Klasztorze o.o.
Franciszkanów.
9 czerwca 2019, niedziela 20 km do Wilkowa bądź 31 km do Głogowa
Wyjście ze Wschowy o godz. 9:00 z Placu Farnego i przejście przez Przyczynę Górną do
odległego o ok. 7km Konradowa. O godz. 11:00 msza św. w kościele p.w. św. Jakuba w
Konradowie, a po mszy spotkanie z parafianami przy plebanii. Po drodze z Konradowa do
Wilkowa zwiedzimy kościół p.w. św. Marii Magdaleny w Zamysłowie.
Z Wilkowa można pojechać busem do Głogowa bądź Leszna lub pójść pieszo 11-12 km do
Głogowa.
Z uwagi na konieczność zarezerwowania noclegów oraz zamówienie odpowiedniej liczby
posiłków prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa na adres czasart@gmail.com do
dnia 02.06.2019 lub pod nr telefonu 500 619 517 po godz. 16:30.
Uczestnicy zobowiązani są zaopatrzyć się w prowiant na czas przejścia. W schronisku będzie
możliwość przygotowania śniadania i kolacji. Ubezpieczenie na czas przejścia we własnym
zakresie. Organizatorzy zapewniają ciepłe napoje w wyznaczonych miejscach na trasie oraz
jeden poczęstunek każdego dnia. Trasa przebiega przez miejsca, w których będą otwarte
sklepy spożywcze w dniach przejścia. Każdy uczestnik otrzyma materiały informacyjne
dotyczące trasy przebiegu wędrówki.
Stowarzyszenie Czas A.R.T., ul. Gen. Bema 1/2, 67-400 Wschowa, czasart@gmail.com

