Plan przejścia Drogą Św. Jakuba w dniach 11 – 13 czerwca
na odcinku od Wschowy (opcjonalnie z Leszna) do Jakubowa
11 czerwca 2021, piątek
1. Do Wschowy można dojechać z Leszna bądź Głogowa pociągiem, albo wyruszy
z Leszna do Wschowy pieszo.
2. Od godz. 16:00 we Wschowie zakwaterowanie w Szkolnym Schronisku Młodzieżo wym przy Placu Kosynierów 1 http://www.ckuip.wschowa.com.pl/ssm.html
3. O godz. 18:00 msza św. w kościele o.o. Franciszkanów, ul. Klasztorna 2, wejście
od ulicy Niepodległości
4. Po mszy św. wyruszymy spacerem do Lapidarium Rzeźby Nagrobnej, a stamtąd
przejdziemy na nocleg
12 czerwca 2021, sobota
1. 7:00 – możliwość uczestniczenia we mszy św. w klasztorze o.o. Franciszkanów
2. 8:00 Wschowa – Przyczyna Górna 1 km, tutaj wejście do kościoła pw. Św. Jerzego
3. Przyczyna Górna – Konradowo 6 km – wejście do kościoła pw. Św. Jakuba

w Konradowie
4. Konradowo – Zamysłów - wejście do kościoła pw. Św. Marii Magdaleny
5. Zamysłów – Wilków 6 km, możliwość wejścia do kościoła pw. Św. Jana Nepomucena,
przy DK nr 12 jest bar przydrożny, można tutaj zjeść coś ciepłego lub napić się czegoś.
Z Wilkowa (po 20 km wędrówki) można dotrzeć busem do Głogowa na nocleg:
Opcjonalnie, dla bardziej wytrwałych kontynuacja:
6. Wilków – Klucze 4km
7. Klucze – Głogów 7km

Noclegi w Głogowie – do uzgodnienia, w zależności od ilości uczestników. Kilka pokoi
w Domu Zakonnym Redemptorystów – Misjonarzy przy ul. Sikorskiego 23. W Głogowie są też
niedrogie hostele.
13 czerwca 2021
1. 8:00 – 9:00 Głogów – Brzostów 4 km, możliwość wejścia do kościoła św. Wawrzyńca,
w ołtarzu widoczna figura św. Rocha w stroju pielgrzyma.
2. Brzostów – Kurowice 2 km, tutaj do obejrzenia z zewnątrz kościółek
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
3. Kurowice – Łagoszów Mały – Bukwica – Jakubów 5 km
4. 12:00 Msza św. w kościele pw. św. Jakuba w Jakubowie

5. W Jakubowie planujemy przerwę na posiłek.
6. Powrót do Głogowa i dalej komunikacją samochodową do Leszna bądź PKP
do Wrocławia (połączenia bezpośrednie)
Z uwagi na konieczność zarezerwowania noclegów – osoby planujące przejście z noclegiem /
noclegami prosimy o wcześniejsze zgłoszenie na adres czasart@gmail.com najpóźniej do
dnia 06.06.2021 lub na nr telefonu 512 384 837. Osoby, które planują przejście w wybranym
dniu bez noclegu – prosimy o informację nie później niż do 09.06.2021.
Uczestnicy zobowiązani są zaopatrzyć się w prowiant na czas przejścia. Ubezpieczenie na
czas przejścia we własnym zakresie. W wyznaczonych miejscach na trasie są przewidziane
ciepłe napoje i poczęstunki. Trasa przebiega przez wioski, w których będą otwarte sklepy
spożywcze w dniach przejścia.
Stowarzyszenie Czas A.R.T., ul. Gen. Bema 1/2, 67-400 Wschowa, czasart@gmail.com

