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Spotkanie

integracyjno-szkoleniowe

Opiekunów Szlaku

Drogi św. Jakuba w Polsce

Wiosną każdego roku staramy się odnowić oznakowanie poszczególnych odcinków Drogi św. Jakuba w
naszym kraju. Chodzi tu zarówno o odświeżenie malowanych czy klejonych znaków, ale także sprawdzenie
dostępności trasy oraz odnowienie kontaktów z lokalnymi środowiskami czy gospodarzami miejsc
noclegowych. Każdy z Opiekunów czy Strażników Szlaku ma w tym względzie swoje doświadczenia,
którymi chciałby się podzielić z osobami zajmującymi się Drogą w innych regionach.
Dlatego zapraszamy Opiekunów i Strażników Szlaków ze wszystkich odcinków Drogi św. Jakuba w Polsce
na spotkanie, dzielenie się doświadczeniami i spojrzenie na swoją pracę „z boku”. Nie zabraknie także
materiałów niezbędnych do znakowania szlaków. Szczególnie cieszymy się na przybycie osób, które dopiero
chciałyby się zająć opieką nad wybranym odcinkiem polskiego Camino. Spotkajmy się:

12 marca 2017 r.
Gostyń – Święta Góra
Święta Góra – Głogówko 1, 63-800 Gostyń, www.filipini.gostyn.pl

Program:
Niedziela, 12 III 2017 r.
9:00
10:15
10:30

12:30

Msza św, w intencji pielgrzymów – Sanktuarium MB Świętogórskiej Róży Duchownej
Powitanie i krótka autoprezentacja uczestników Spotkania
Specyfika Drogi św. Jakuba: z doświadczenia pielgrzyma, opiekuna, duszpasterza,
gospodarza miejsc noclegowych (panel warsztatowy)
Znakowanie Drogi św. Jakuba zgodnie ze sztuką znakarską (Marian Hawrysz – prezes
o/PTTK w Lubinie, znakarz szlaków, „Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce”, autor trasy
Dolnośląskiej Drogi św. Jakuba)
Wymiana doświadczeń Opiekunów Szlaku

13:30
14:00

Przekazanie materiałów do znakowania szlaków: naklejek i szablonów malarskich
Zakończenie spotkania

11:30
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Dojazd
Do Gostynia docieramy DK 12 (od strony Kalisza, Jarocina lub Leszna) albo DW 434 (od strony Wrocławia
S5 z Rawicza lub Poznania S 11 z Kórnika). Wokół centrum prowadzi jednokierunkowa droga okólna
(uwaga na drogowskazy!), z której należy się kierować DK 12 na Kalisz. Kompleks świętogórski znajduje
się ok. 2 km na wschód od centrum Gostynia na lewo od DK 12.
W związku z brakiem dogodnych dojazdów komunikacją publiczną w weekendy, możliwy będzie transfer z
PKP Leszno (linia kolejowa Wrocław – Poznań) w sobotę ok. godz. 19:00 lub w niedzielę ok. godz. 8:00.
Zainteresowanych skorzystaniem z transferu proszę o informację w zgłoszeniu uczestnictwa. W drodze
powrotnej na pewno pomogą zmotoryzowani Przyjaciele.
Koszty:
−
−
−

Uczestnicy Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce”
(11 marca 2017 r.) nie ponoszą dodatkowych kosztów.
Pozostałe osoby, które przyjadą do Gostynia już w sobotę 11 marca: 50 zł (nocleg + śniadanie):
wpłaty na konto Stowarzyszenia zgodnie z danymi w nagłówku zaproszenia.
Osoby, które przyjadą w niedzielę, 12 marca: donativo

Zgłoszenia: do dnia 5 marca 2017 r. na adres: biuro@camino.net.pl wraz z informacją: z noclegiem / bez
noclegu oraz informacją o ewentualnej potrzebie transferu z Leszna.

Do zobaczenia! Buen Camino!

