Droga św. Jakuba VIA REGIA
Przewodnik Pielgrzyma
Aktualizacja

Strona 9: Zdjęcie prezentuje płaskorzeźbę na cokole figury św. Jana Nepomucena w Grodowcu. Jan
Nepomucen jest tu przedstawiony jako pielgrzym do Starej Boleslavi, najważniejszego sanktuarium w
środkowych Czechach, gdzie pierwotnie pochowany był św. Wacław. Nad sceną wyobrażono w glorii Matkę
Boską Staroboleslavską (zwaną "paladium ziemi czeskiej" - to taka "czeska MB Częstochowska"); ta sama
scena (rzadka na Śląsku, znacznie częstsza w Czechach) wyobrażona jest np. na pomniku Nepomucena na
Ostrowie Tumskim we Wrocławiu.
Strona 21: Brzeskie gimnazjum łacińskie nosiło nazwę „Gymnasium Illustre Bregense”, zaś jej dawną siedzibę
od policji przejmuje obecnie urząd miasta.
Strona 22: wyjście z kościoła św. Mikołaja w Brzegu z głównej bramy na wprost do ulicy Mlecznej i dalej w
prawo do Rynku. Dalej zgodnie z opisem w przewodniku.
Wśród Piastów przedstawionych na fasadzie Zamku znalazły się także wizerunki przodków książąt brzeskich,
łącznie z pierwszymi władcami Polski. Mauzoleum Piastów brzeskich to sąsiednia, gotycka kaplica pw. św.
Jadwigi.
Strona 23, mapa nr 2: Szlak z Brzeziny do Lipek prowadzi drogą polną na południe od zaznaczonej drogi
asfaltowej, zgodnie z opisem na stronie 28.
Strona 24: dawne lotnisko wojskowe w Skarbimierzu jest stopniowo zagospodarowywane na cale
przemysłowe, a pobliskie osiedle – to obecnie centrum mieszkaniowe miejscowości.
Strona 25: klasycystyczny pałacyk w sąsiedztwie kościoła w Psarach jest tylko resztką oficyn właściwego,
dawnego pałacu, który została został zburzony po roku 1945.
Strona 27: Wyraźnym punktem orientacyjnym dla wychodzących z Oleśnicy Małej jest widoczny z daleka
maszt z logo stacji benzynowej i restauracji szybkiej obsługi. Wprawdzie nasz szlak 200 metrów przed
autostradowym parkingiem schodzi z asfaltu w prawo, w stronę lasu, ale idąc dalej alejką możemy przejść
przez furtkę dla pieszych i posilić się nieco pod znakiem wielkiego, żółtego M. Po powrocie na pątniczy szlak
kierujemy się w stronę lasu i idąc cały czas jego skrajem, a następnie skręcamy w prawo w stronę Niemila.
Obecne wezwanie kościoła w tej miejscowości to św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Jeszcze przed wioską i
mostem na rzeczce Gnojnej, przy krzyżu mocno skręcamy w lewo.
Strona 28: Kierując się za Marszowicami w stronę Sobociska, na drugiej krzyżówce idziemy prosto, podczas
gdy droga główna skręca w lewo.
Brzezina – o wspomnianym tu brukowaniu Wysokiej Drogi z Brzegu do Oławy w końcu XVI wieku informuje
powstała wówczas tablica pamiątkowa stojąca przy głównej drodze we wsi, około 70 metrów od
oznakowanego szlaku: przy odbiciu Via Regia za mostem w lewo, można dojść tam główną szosą w prawo.
Monolityczna tablica o wysokości 5 metrów i szerokości ponad 3 m powstała w roku 1584 z materiału, którym
brukowano także drogę – ze strzelińskiego granitu. Wyryto na niej śląskiego orła oraz dwa napisy: po
niemiecku i po łacinie. Pierwszy z nich mówi: „W roku 1584 r. Jego Książęca Mość Jaśnie Wielmożny Książę i
pan Jerzy, drugi tego imienia, książę na Śląsku, Brzegu i Legnicy, tę drogę rozpoczął brukować i ukończył w
15...”. Brakuje tu pełnej daty ukończenia prac, gdyż trakt został wybrukowany tylko do Lipek, prawdopodobnie
z powodu śmierci księcia, w maju 1586 r. Drugi napis brzmi w tłumaczeniu: „Inni budują dla nas, my dla
potomności, wszystkim nam Chrystus drogę do nieba wymości”. (T.Dudziak, T.Jurek)
Na wspomnianą w przewodniku drogę gruntową wchodzimy dopiero za miejscowym kościołem parafialnym.
Dalej szlak przebiega zgodnie z opisem.
Strona 29: ul. Jankowskiego – winno być: ul. ks.J.Janowskiego. Stojący przy niej kościół nosi wezwanie św.
Józefa Oblubieńca NMP i powstał w roku 1877 jako ewangelicki kościół św. Michała.
Fundatorką mechanizmu zegarowego w oławskim ratuszu była Ludwika von Anhalt, matka Jerzego Wilhelma.
Ten ostatni z piastowskich władców w dziejach zmarł mając zaledwie 15 lat.

Strona 30: Królewicz Jakub Sobieski rezydował w Oławie w zamku, który otrzymał jako zastaw posagowy od
cesarza Leopolda I.
Strona 32: Jeszcze przed Wrocławiem istnieje możliwość znalezienia noclegu w klasztorze sióstr elżbietanek
w Świętej Katarzynie. Z centrum Zębic idziemy cały czas zgodnie z oznakowaniem szlaku, trzymając
kierunek równoległy do widzialnej po prawej linii kolejowej. Po kilkuset metrach bardziej uczęszczany trakt
skręca w prawo, w stronę Prawocina – mniej uczęszczana droga, ale w stronę coraz lepiej widocznej wieży
kościoła w Świętej Katarzynie, prowadzi w stronę tej właśnie miejscowości. Tutaj warto zatrzymać się także w
miejscowym sanktuarium. Z kościoła idziemy dalej w prawo ulicą Główną, z którą przekraczamy linię kolejową
i po ok. 100 metrach skręcamy w prawo, a następnie przy śródpolnym krzyżu – w lewo i tak dochodzimy na
skraj Siechnic, przed którymi przekraczamy ruchliwą drogę nr 94. Tutaj idziemy prostopadle do hałaśliwej
trasy, i kierujemy się do ul. Świerczewskiego i dalej – ul. Polnej.
Strona 33: W związku z budową wschodniej obwodnicy Wrocławia natkniemy się na problemy z przejściem
odcinka Siechnice – Blizanowice. Za pierwszym mostem schodzimy z drogi na grobli lekko w prawo i
asfaltową drogą pod nowym wiaduktem mijamy pierwszy plac budowy. Po kilkuset metrach dochodzimy do
kolejnego etapu prac – tutaj schodzimy w lewo, na szeroką drogę szutrową, którą omijamy powstającą
konstrukcję. Najbezpieczniej będzie jednak zapytać o możliwość przejścia któregoś z pracowników. Za drugim
wiaduktem już bez przeszkód dochodzimy do Blizanowic.
Strona 34: Przed kościołem w Trestnie obejrzeć możemy odrestaurowany w roku 2010 kamienny zegar
słoneczny z XVIII wieku. Jego historię przybliża metalowa tablica informacyjna – podobna do tej przy wejściu
do odnowionej kaplicy.
Strona 40nn.: Ze względu na uwarunkowania związane z ochrona zabytków nie było możliwe wprowadzenie
oznakowania na wrocławskim Rynku. Z ul. Wita Stwosza szlak prowadzi prosto, północną pierzeją Rynku, w
kierunku kościoła św. Elżbiety i ul. św. Mikołaja. Odcinek ten znakowany jest już muszlą żółtą.. Na tym odcinku
możliwość otrzymania materiałów związanych z Drogą oraz pieczątki: księgarnia „Domini Canes” (przy
kościele oo. dominikanów), Księgarnia Podróżnika (ul. Wita Stwosza), Dolnośląska Informacja Kulturalna
(OkiS, Rynek-Ratusz). Specjalna pieczątka Drogi św. Jakuba VIA REGIA dostępna jest w punkcie
informacyjnym Towarzystwa Miłośników Wrocławia w kamienicy „Małgosia” (róg Rynku, ul. Odrzańskiej i ul.
św. Mikołaja).
Strona 50: W związku z budową autostrady A-8 oraz stadionu piłkarskiego na Mistrzostwa Europy 2012
prosimy o szczególną ostrożność w rejonie ulic Maślickiej i Królewieckiej. Dodatkowo ul. Maślicką
poprowadzony został objazd ruchu samochodowego w kierunku Leśnicy. Przejście tej trasy może być przez
pewien czas wyjątkowo niekomfortowe.
Strona 73-74: Nastąpiła zmiana przebiegu szlaku w dolinie Kaczawy między Wysockiem a wejściem do
Złotoryi. Wprawdzie szlak omija teraz kościół św. Bartłomieja w Rokitnicy, ale zachęcamy do odwiedzenia tego
niezwykle malowniczego miejsca.
Str.
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Jest
Idąc dalej asfaltem równolegle do doliny Kaczawy
wchodzimy na chwilę w obręb wsi Kozów i przy
zabudowaniach dawnego folwarku skręcamy w lewo
w dół, w kierunku rzeki. Zbliżywszy się do niej
skręcamy w prawo i po chwili w lewo przez kładkę nad
rzeką. Wąska ścieżka przechodzi między pierwszymi
domami Rokitnicy w szerszą drogę dochodzącą do
drogi wojewódzkiej 363 Jawor – Złotoryja. Tu
skręcamy w prawo, po ok. 300 metrach pierwszą
utwardzoną drogą w lewo do góry, między domami
dochodzimy do miejscowej świątyni.
Z wzgórza zamkowego schodzimy… …„Umiar-MassModeratio”.

Winno być
Przechodzimy przez centrum Wysocka a następnie,
idąc w dalszym ciągu asfaltem, dochodzimy do wsi
Kozów. Minąwszy jego starszą część, pierwszą
asfaltową szosą skręcamy w lewo w kierunku
Rokitnicy. Przechodzimy przez most na Kaczawie i
za nim skręcamy w prawo na asfaltową drogę –
tutaj spotykamy Ścieżkę św. Jadwigi, niebieski
Szlak Polskiej Miedzi oraz szlak rowerowy ER-4, z
którymi podążać będziemy teraz w kierunku
Kopacza.
W Rokitnicy spotkamy jeszcze drugi kamień
medytacji („Sprawiedliwość-Gerechtigkeit-Iustitia”).
Powracając na Drogę św. Jakuba, mijamy przy
polnej drodze kamień z napisem „RoztropnośćKlugheit-Prudentia”i dochodzimy do drewnianego
krzyża w Kopaczu, przy którym stoi kolejny kamień
z napisem „Umiar-Mass-Moderatio”.

Strona 78: Zmiana przebiegu Szlaku – odcinek w całości dostępny także dla rowerzystów. Idąca pod
górę droga, którą oddalamy się od zabudowań Jerzmanic wyprowadza nas w kierunku dawnych
kamieniołomów. Przechodzimy przez mostek nad nieczynną linią kolejową, następnie skręcamy w prawo
pozostawiając po lewej nieczynne zabudowania kamieniołomów. Dochodząc do zabudowań miejscowości
Pielgrzymka, skręcamy w prawo w kierunku cmentarza i kościoła, na którego teren wchodzimy tylną furtką.
Strona 80: Zmiana przebiegu Szlaku Mijając ostatnie zabudowania miejscowości Dworek schodzimy w
prawo w dół drogą asfaltową, podobnie jak zielony szlak rowerowy. Tak dochodzimy do Płakowic, przez które
cały czas idziemy główną, asfaltową drogą aż do drogi wojewódzkiej ze Złotoryi do Lwówka Śl. Kilkaset
kolejnych metrów jesteśmy zmuszeni iść wzdłuż dość ruchliwej drogi (jako pieszych obowiązuje nas tutaj ruch
lewostronny), aż do przekroczenia mostu na Bobrze. Dalej schodzimy na chodnik po prawej stronie jezdni.
Tak wchodzimy do miasta.
Strona 90: Po wyjściu poza obręb lubańskiej starówki (przed mostem w lewo przez park) możliwe jest dojście
do nowego kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Jakuba na Osiedlu Piastów. Dojście i powrót
do szlaku zaznaczone na planie Lubania (mapa nr 15) na str. 87, zgodnie ze znakami Dolnośląskiej Drogi św.
Jakuba. Znaki Via Regia prowadzą historycznym wyjściem z miasta wzdłuż ulicy Zgorzeleckiej, zaś znaki Via
Regia z muszlą białą pomagają nam dotrzeć do kościoła św. Trójcy: tam (podobnie jak w pobliskim domu
generalnym sióstr magdalenek) czekają miejsca noclegowe dla pątników. By tam dotrzeć jeszcze na Rynku
kierujemy się prosto, w stronę widocznego słupa pocztowego i dalej ulicą Wrocławską do widocznego
neogotyckiego kościoła. By powrócić do głównego przebiegu szlaku schodzimy w dół w lewo i na
skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną (po drugiej stronie dom s.s. Magdalenek) skręcamy w lewo w ul. Jana
Pawła II.
Strona 94: Nad autostradą A-4 przechodzimy szutrową drogą – prowadzi tędy także przejście dla zwierząt. Po
dojściu do asfaltowej drogi Szlak prowadzi w prawo, w kierunku Jędrzychowic. Możliwy jest także skrót
skrajem miejscowości Łagów: drogą asfaltową w lewo i mostem nad autostradą i dalej jak szlak rowerowy ER4 Aleją Lipową wejście do Zgorzelca.

