
 

Nadwarciańska Droga Św. Jakuba 
Nowy początek dawnej tradycji 

 
Szlak ma charakter dojściowy do 

Wielkopolskiej Drogi św. Jakuba prowadzącej  
z Gniezna do Głogowa a dalej przez Zgorzelec, 
Pragę, Bawarię, Szwajcarię, Francję do 
Santiago de Compostela w Hiszpanii.  

 Pielgrzymowanie do grobu św. Jakuba 
Apostoła ma w Europie wielowiekową tradycję. 
W ostatnim półwieczu obserwuje się renesans 
tego ruchu. Trasa piesza NDŚJ oznaczona 
symbolem muszli i żółtymi strzałkami liczy ponad 
100 km i jest zaplanowana w taki sposób, aby 
łączyć miejsca związane z kultem św. Jakuba 
oraz inne ciekawe obiekty kulturalne 
 i przyrodnicze. Znaczna część trasy przebiega 
wzdłuż wcześniej wyznakowanych pieszych 
 i rowerowych szlaków turystycznych.  Wychodzi 
z Lądu nad Wartą - dawniej klasztor 
Cystersów, obecnie Salezjanów. 

 

 
 
W klasztorze znajduje się najstarszy  

w Polsce fresk św. Jakuba z XIVw. 
 

 
 

 
Kończy się natomiast w miejscowości 

Lubiń - klasztor Benedyktynów.  
 

 
 
Po drodze m.in. Wrąbczynek, 

Białobrzegi, Pyzdry, Tarnowa, Spławie, Nowa 
Wieś Podgórna, Chlebowo, Mikuszewo, 
Rudki, Franulka, Miłosław  
(z kościołem św. Jakuba) 
 

 
 

Czeszewo, Orzechowo, Dębno, Wolica Kozia, 
Nowe Miasto nad Wartą, Komorze, Rogusko, 
Gogolewo, Książ Wlkp., Brzóstownia, 
Włościejewki, Błażejewo (kościół  
św. Jakuba), Ostrowieczno, Dolsk.  

 

 

 
Trasa szlaku częściowo wiedzie wzdłuż 

lub w pobliżu rzeki Warta oraz obejmie tereny 
należące do dwóch parków krajobrazowych: 
Nadwarciańskiego i Żerkowsko-Czeszewskiego.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Szlak ma służyć pielgrzymom i pieszym 
turystom, którzy chcą w samotności bądź  
w małej grupie przeżyć tzw. rekolekcje  
w drodze. Stworzenia trasy podjęli się 
przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciele 
Dróg św. Jakuba w Polsce z siedzibą we 
Wrocławiu przy wsparciu Parafii pw. św. Jakuba 
w Miłosławiu i Błażejewie. 
 
 
 
 

INFORMACJE: 
 

www.camino.net.pl 
 

www.parafiamiloslaw.pl 

http://www.camino.net.pl/
http://www.parafiamiloslaw.pl/


 
Droga św. Jakuba (Camino de 

Santiago) to chrześcijański szlak pątniczy 
powstały w średniowieczu, a dziś przeżywający 
ponowny rozkwit. Prowadzi z Twojego domu do 
Santiago de Compostela w północno-zachodniej 
Hiszpanii, gdzie według legendy pochowany 
został Apostoł św. Jakub Starszy. Od ponad 
tysiąca lat wybierają się nań zarówno pobożni 
pielgrzymi, jak i osoby „jedynie” zainteresowane 
kulturą, przygodą i drugim człowiekiem. 
Wszyscy, niezależnie od wyznania  
i światopoglądu, zgodnie określają Camino de 
Santiago, jako przestrzeń duchową. Często 
ruszają chcąc przyjrzeć się swojemu życiu  
z oddalenia, doświadczyć zmiany lub odkryć 
znaczenie swoich przeżyć. W drodze napotykają 
Tego, który wychodzi im naprzeciw. 
 
Gdy poczujesz, że nadszedł Twój moment, spakuj plecak i ruszaj. 
Zmieścisz w nim rzeczy naprawdę niezbędne. Wszystko, czego 
potrzebujesz, czeka na Ciebie na CAMINO. Tu odkryjesz, co jest 
największą wartością, że stać Cię na więcej, niż kiedykolwiek 
przypuszczałeś, a odpowiedzi na Twoje pytania znajdują Cię, gdy 
jesteś uważny. Nie spiesz się, nie bój wyzwań, po prostu podążaj 
za znakami muszli i żółtymi strzałkami. Możesz wybrać się  
w pojedynkę lub z bliską osobą. Po powrocie odkryjesz, że 
CAMINO nadal trwa. 
 
Podróż możesz rozpocząć w dowolnym miejscu, na progu 
własnego domu lub 100km przed Santiago, możesz ją też 
podzielić na części. Wybierz tylko swój sposób: pieszo, 
rowerem lub konno. 
 

 

 

   

 
 

www.polskiedrogi.kompant.pl 
Projekt dofinansowany ze środków europejskiego funduszu  

w ramach Osi 4 Leader Prow 2007-2013 
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