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OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE SYMPATYKÓW
DROGI ŚW. JAKUBA
Lubań, 27-28 kwietnia 2013 r.
W ostatni weekend kwietnia, w nawiązaniu do odbywającego się w dniach 25-26.04. w Lubaniu Spotkania
Miast Jakubowych, zgodnie w wcześniejszymi zapowiedziami w tym górnołużyckim mieście odbędzie
tegoroczne ogólnopolskie spotkanie sympatyków Drogi św. Jakuba. Zapraszamy wszystkich
zainteresowanych pielgrzymowaniem Camino de Santiago, zajmujących się utrzymaniem i popularyzacją
Szlaku oraz chcących dopiero przyłączyć się do polskich przyjaciół Drogi.

PROGRAM
Sobota, 27 kwietnia 2013 r.
10:00

Rozpoczęcie spotkania, powitanie gości
Muzeum Regionalne, Ratusz - Rynek, Lubań
Informacje dotyczące Drogi św. Jakuba w Lubaniu i na Górnych Łużycach. Wśród
prezentacji m.in.: Spotkanie Miast Jakubowych, Szkoła Podstawowa im. Europejskich
Dróg św. Jakuba, historia dawnego kościoła i szpitala św. Jakuba w Lubaniu, informacje
z Dróg w Czechach i Saksonii, lokalna promocja Szlaku, projekt LGD.

11:30

Przerwa kawowa

11:45

Sprawozdania z Drogi św. Jakuba w innych regionach Polski
Goście spotkania z różnych części kraju opowiedzą o ubiegłorocznych i planowanych
działaniach dotyczących Jakubowego Szlaku.

13:30

Obiad - Restauracja „Ratuszowa”, Rynek, Lubań

14:00

Zwiedzanie lubańskiej starówki. Przejście Drogą św. Jakuba do Henrykowa Lub. (7 km)
Posiadacze samochodów przejeżdżają do Henrykowa i stamtąd wychodzą na przeciw
grupie idącej szlakiem.

16:30

Spotkanie warsztatowe
Schronisko „Pod Cisem”, Henryków Lubański 235a
Dyskusja w małych grupach tematycznych na temat różnych aspektów Drogi św.
Jakuba w Polsce. Następnie prezentacja wyników prac grup warsztatowych.

18:30

Nabożeństwo Słowa Bożego – kościół św. Mikołaja, Henryków

19:15

Kolacja: wspólny posiłek zgodnie z pielgrzymią tradycją – schronisko „Pod Cisem”

20:00

Opowieści z Drogi – wieczór wspomnień z Camino z Hiszpanii, Polski i innych krajów

Niedziela, 28 kwietnia 2013 r.
8:00

Śniadanie – schronisko „Pod Cisem”, Henryków

8:45
9:15
10:30
11:30

Giełda przewodników i materiałów promocyjnych Drogi św. Jakuba
Spacer Drogą św. Jakuba do cisa, najstarszego drzewa drzewa w Polsce
Msza św. - kościół św. Mikołaja, Henryków
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce”
Schronisko „Pod Cisem”, Henryków 235a, 59-800 Lubań

13:30

Zakończenie spotkania. Pożegnanie uczestników. Buen Camino!
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ZGŁOSZENIA, KOSZTY, NOCLEG
W celu przygotowania właściwej liczby miejsc noclegowych prosimy o wcześniejsze zgłoszenie obecności na
spotkaniu. Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 22 kwietnia br. na adres biuro@camino.net.pl , listownie
(Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce, ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław) lub telefonicznie (785 042 318).
Osoby chcące przyjechać do Lubania już wcześniej, prosimy o informację w celu zamówienia noclegu.
Koszty uczestnictwa w spotkaniu wynoszą:
−
−
−

70 zł: kwota obejmuje nocleg 27/28.04, posiłki, pamiątkową niespodziankę, koszty organizacyjne
40 zł: bez noclegu, tylko 27 kwietnia
10 zł: bez noclegu, tylko 28 kwietnia
Członkowie stowarzyszenia „Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce”: minus 10 zł
Odpowiednią kwotę prosimy wpłacić do dnia 22 kwietnia br. z adnotacją „Lubań” na konto stowarzyszenia:
48 1940 1076 3085 1674 0000 0000 (Credit Agricole). Możliwa będzie także płatność na miejscu.
Nocleg w warunkach caminowych – prosimy zabrać śpiwór, a w miarę możliwości także karimatę lub
izomatę. Z powodu ograniczonej liczby miejsc noclegowych w schronisku „Pod Cisem” część osób nocować
będzie innych obiektach w sąsiedztwie schroniska. W schronisku istnieje dostęp do kuchni, węzła
sanitarnego i parkingu. Ponieważ schronisko „Pod Cisem” - będące pierwszą w Polsce albergue komunalną
– dopiero rozpoczyna swoją działalność, prosimy o rzeczowe wsparcie dla tego obiektu w postaci (zbędnych
i nieużywanych) talerzy, sztućców, garnków, środków czystości, książek, map itp. Będzie to konkretna
pomoc ze strony polskich pielgrzymów dla inicjatywy Gminy Lubań będącej gospodarzem schroniska.

DOJAZD
Samochód: autostradą A4 w kierunku Zgorzelca do zjazdu Godzieszów (130 km od Wrocławia, 120 km od
Drezna), stąd drogą nr 296 do Lubania (11 km): z A4 do granic miasta, tu na drogę 30 kier. Jelenia Góra i na
drugich światłach (skrzyżowanie przy stacji paliw Bliska) kierujemy się w prawo na neogotycki, ceglany
kościół św. Trójcy. Dalej ul. Wrocławską na Rynek.
Pociąg: dojazd z Wrocławia bezpośrednio lub z przesiadką (Węgliniec lub Zgorzelec Miasto). Np. pociąg
InterREGIO Wrocław-Drezno: wyjazd z Wrocławia Gł. 6:29. Dojazd przez Jelenią Górę zdecydowanie
dłuższy, ale ciekawszy krajobrazowo. Bezpośrednie połączenie także z Zielonej Góry (6:26) i Żar (7:25).
Szczegóły: www.rozklad-pkp.pl . Ze stacji Lubań Śląski kierujemy się dojazdową ulicą do dworca
autobusowego, skąd ul. Lwówecką zgodnie ze znakami Drogi św. Jakuba do Baszty Brackiej i dalej ul.
Bracką do Ratusza (od dworca ok. 1 km).
Autobus: PKS Lubań (www.pksvoyager.pl) oraz lokalny przewoźnik CityBus (www.citybus-luban.pl).
Powrót: proponujemy stworzenie na koniec spotkania grup samochodowych umożliwiających dojazd do
punktów przesiadkowych we Wrocławiu (130 km), Jeleniej Górze (50 km), Legnicy (60 km), Węglińcu (15
km) albo Lubaniu (7 km). Wjazd na autostradę A4 znajduje się zaledwie 4 km od schroniska.
INNE
Pobyt w Lubaniu można potraktować jako dogodną okazję do wyruszenia Drogą św. Jakuba do Saksonii lub
Czech. Odległość od schroniska „Pod Cisem” do Zgorzelca wynosi 20 km; najbliższym miejscem
noclegowym jest Pałac WaJu w Gronowie (10 km).
Z racji planowanego przejścia z Lubania do Henrykowa proponujemy zabranie raczej plecaków, niż walizek
czy toreb podróżnych. Prosimy zabrać śpiwór i w miarę możliwości karimatę lub izomatę.
Osoby chcące przedstawić swoją opowieść z Drogi w sobotni wieczór, prosimy o informację wraz ze
zgłoszeniem.
Ewentualne niedogodności organizacyjne, noclegowe lub związane z długim dojazdem prosimy przyjąć z
pielgrzymią cierpliwością. Bliżej Santiago w Polsce już (prawie) nie można.
Do zobaczenia! Buen Camino!

