
SZLAK WODNYCH ROZMAITOŚCI
85 km 12 godzin 0 PLN

WSKAZÓWKA
Podróż rozpocznij w Lądzie 
nad Wartą, a następnie kieruj się 
drogą krajową 467 do węzła Sługocin. 
Wjedź na autostradę i jedź w kierunku 
Warszawy. Po przejechaniu 15 km zjedź 
na węźle Modła i kieruj się na Konin. Następnie, 
jadąc drogą krajową nr 25, dotrzesz do zamku 
w Gosławicach. Kontynuuj wycieczkę nad Jezioro 
Mikorzyńskie, gdzie w pięknych okolicznościach 
przyrody będziesz mógł odpocząć. Następnie 
odwiedź Licheń Stary, a wycieczkę zakończ 
w Kazimierzu Biskupim.  Rekomendujemy 
zaplanowanie wycieczki na dwa dni, co pozwoli 
w pełni cieszyć się urokami wschodniej 
Wielkopolski. 

Propozycja 
na przedłużony
weekend
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i Lubuskie

fot. Kopalnia Soli „KŁODAWA” S.A.

Podroż do wnętrza ziemi? 
Nie ma sprawy! Wystarczy, 
że udacie się do Kopalni 
Soli „KŁODAWA” S.A. oddalo-
nej od Konina o 52 km. Tutaj 
wraz z przewodnikiem 
zjedziecie windą na poziom 
600 m pod powierzchnią 
ziemi (zjazd windą z prędkością 6 m/s pozostawia 
człowiekowi niezapomniane wrażenia). Następnie wyrobi-
skami korytarzowymi przejdziecie do podziemnej kaplicy 
św. Kingi. Po drodze zobaczycie wyeksploatowane komory 
solne, maszyny używane w podziemnym górnictwie 
solnym i inne osobliwości górnictwa solnego. Przed zapla-
nowaniem wycieczki sprawdźcie na stronie kopalni 
godziny zwiedzania!
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Kanał Ślesiński, który łączy 
jezioro Gopło z Wartą, 
to wymarzone miejsce 
dla amatorów wypoczynku nad wodą. 
Centrum turystyki wodnej znajduje się 
w Ślesinie. 6-kilometrowe Jezioro Mikorzyńskie 
stanowi część kanału. Nad jego wodami znajduje 
się mnóstwo ośrodków wypoczynkowych 
z kąpieliskami i wypożyczalniami sprzętu. Kąpiel w jeziorze jest 
przyjemnością także z tego powodu, że temperatura w nim wynosi 
latem ok. 25°C (wody ciepłownicze z elektrowni w Koninie trafiają 
do akwenu). Na jeziorze znajduje się Wyspa Klary,  której powstanie 
legenda wiąże z historią nieszczęśliwej miłości Klary i Białego 
Rycerza. 
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i LubuskieBył wiek XII, gdy Mieszko Stary sprowadził cystersów 
w to tyleż urocze, co odludne miejsce. Przez sześć stuleci 
mnisi modlili się tu i pracowali, a dziś najcenniejszymi 
materialnymi pamiątkami ich obecności są wspaniała 
barokowa świątynia z kopułą Pompeo Ferrariego oraz 
klasztor z Salą Opacką i Oratorium św. Jakuba. 
W oratorium zachowały się unikatowe z skali kraju 
malowidła gotyckie i najstarszy polski herbarz. Miejscowy 
przewodnik oprowadza kilka razy dziennie po wnętrzach 
opactwa. Na koniec koniecznie trzeba się przespacerować 
po ogrodzie przyklasztornym i poszukać w pobliskiej 
marinie pomnika gęsi. 

Słup Koniński przed kościołem św. Bartłomieja, 
fot.  Artur Krysztofiak

Opactwo pocysterskie w Lądzie nad Wartą, 
fot. Łukasz Zandecki, UMWW

Konin-Gosławice

Sławę na cały kraj zapewniła Koninowi lokalizacja 
w połowie drogi między Kaliszem a Kruszwicą. Najstarszy 
znak drogowy w Europie Środkowej właśnie o tym 
informował przejeżdżających przez miasto kupców. Słup 
Koniński w kształcie ponad 2-metrowego kręgla 
z piaskowca być może był wcześniej obiektem kultu 
pogańskiego. Dziś obejrzymy go przed kościołem św. 
Bartłomieja. W tej gotyckiej świątyni zachowały się 
sklepienia gwiaździste, których piękno podkreśla secesyjna 
polichromia. Od zabytków starego miasta dzieli nas 
zaledwie kilkaset metrów do bulwaru nadwarciańskiego, 
spokojnego i zadbanego miejsca spacerów.

Ląd nad WartąA

www.autostrada-a2.pl
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Gotycki zamek i kościół wzniesiono nad Jeziorem 
Gosławskim w XV w. Stanowiły one element obronnej 
rezydencji biskupa Andrzeja Łaskarza. Dziś w zamku 
znajduje się Muzeum Okręgowe, którego dumą jest 
wystawa szkieletów wymarłych zwierząt, np. słonia 
leśnego, znalezionych podczas prac górniczych. 
W pobliskim skansenie zobaczymy wiatraki-koźlaki. 
Według archiwów z XVIII w. na zamku straszył duch. 
Zjawę łączono z osobą dziedzica, przez którego 
kościół rzekomo stracił spory majątek. Ducha 
widziano, jak jechał na siodle na świni. Czy dziś można 
go spotkać? Warto sprawdzić osobiście. 
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Zamek w Gosławicach, fot. LOT Marina
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Jezioro Mikorzyńskie

Jezioro Mikorzyńskie, fot. Agata Borowiec

Ta największa świątynia w Polsce i jedna z największych na świecie 
co roku przyciąga półtora miliona turystów i pielgrzymów. Budowla 
stanowi sanktuarium cudownego obrazu Matki Boskiej Licheńskiej, 
którego kult trwa od 1852 r. Budowa monumentalnej bazyliki 
trwała 10 lat i była sfinansowana z datków wiernych. 
Złocista świątynia z imponującą kopułą o wysokości 45 m pięknie 
wkomponowuje się  w równinny krajobraz. Z lewej strony wznosi 
się wysoka na 141,5 m wieża (7. miejsce na świecie) z tarasami 
widokowymi. Na prawo z kolei znajduje się dzwonnica 
z największym w Polsce dzwonem. Teren wokół bazyliki zajmuje 
rozległy park. Tu znajdują się sztuczne wzgórze – Golgota, dom 
pielgrzyma oraz liczne rzeźby i figury. Sanktuarium opiekują się 
marianie, pierwszy zakon męski założony na ziemiach polskich.

E Licheń Stary

Bazylika w Licheniu Starym, fot. Karol Budziński

W 1003 r. za panowania Bolesława Chrobrego napadnięto i zabito 
pięciu pustelników, nazywanych od tamtej pory Pięcioma Braćmi 
Męczennikami. W Kazimierzu Biskupim znajduje się kilka miejsc 
kultu: kościół św. Marcina, kompleks pobernardyński i drewniany 
kościółek św. Izaaka. W pobliskim Bieniszewie mają swój klasztor 
kameduli, zakon o jednej z najsurowszych reguł. Ich obecność jest 
świadectwem nieprzerwanej pamięci o skromnych pustelnikach 
sprzed 1000 lat. A na koniec wycieczki, może coś nie z tej ziemi?
Na przykład skok ze spadochronem z 4000 m? Na lotnisku w 
Kazimierzu Biskupim to możliwe.

F Kazimierz Biskupi

Klasztor i kościół pobernardyński w Kazimierzu 
Biskupim, fot. Adam Juszkiewicz, UMWW


