
Jedną z największych atrakcji tury-
stycznych powiatu konińskiego są je-
ziora. Wystarczy spojrzeć na mapę, by 
wierzyć w możliwości wspaniałego 
wypoczynku. Rynnowe jeziora połą-
czone systemem kanałów i śluz zachę-
cają do uprawiania sportów wodnych.  

Na Warcie ma swój początek pro-
ponowany szlak wodny, prowadzący 
przez powiat koniński. Rozpoczyna się 
on na kanale Morzysławskim, za śluzą, 
w porcie Konin - Morzysław. Kanał 
prowadzi w kierunku północnym do 
śluzy Pątnów i dalej do Jeziora Pątnow-
skiego. Ciepłe jezioro, a przy nim 
ośrodki wypoczynkowo - rekreacyjne 
Elektrowni Adamów, Kopalni Węgla 
Brunatnego „Konin” (ośrodek sportów 
wodnych) i Przedsiębiorstwa Usług 
Socjalnych AS PAK.  

Podczas żeglugi należy zwrócić 
uwagę na płytkie wody na przesmyku po 
południowej stronie jeziora, między 
brzegiem a wyspą. Kajakiem można tan 
przesmyk przepłynąć i zawinąć do wy-
spy.  

Dalej płyniemy jeziorem na północ 
w stronę widocznego mostu. Po lewej 
stronie mijamy przystań Gosławice. 
Żeglarze, by przejść kanałem pod mo-
stem, muszą położyć maszty. Nad nami 
droga Łężyn – Kępa. Wpływamy na 
jezioro Wąsowskie. Na prawym brzegu 
ośrodek Aqva Tur. Ośrodek położony  
w pięknym spokojnym lesie.  

Z lewej burty widoczna wyspa Kla-
ra. Związana jest z nią legenda  
o mieszkającej tu Klarze Mikorskiej, 
córce właściciela Mikorzyna. Dziew-
czyna zakochana w Januszu, białym 
rycerzu, została porwana i uwięziona 
przez Garca, okrutnego czarnego ryce-
rza. Mimo, że pojedynek między oby-
dwu konkurentami zakończył się zwy-
cięstwem Janusza, Klara nie mogła go 
poślubić. Uwięziona, złożyła ślub dzie-

wictwa, jeśli uda jej się uzyskać wol-
ność.  

Płyniemy dalej, i po prawej stronie 
mijamy przystań i ośrodek WOM  
w Wąsoszach. W tym miejscu Jezioro 
Wąsowskie przechodzi w Jezioro Miko-
rzyńskie. Po lewej stronie, mijamy pole 
namiotowe, przystań i ośrodek szkole-
niowo-wypoczynkowy Związku Harcer-
stwa Polskiego. Na zachodnim brzegu 
widoczny kompleks Huty Aluminium 
Konin S.A.  

Poruszając się dalej naszym szla-
kiem, po prawej stronie mijamy miej-
scowość Wąsowskie Holendry, zaś po 
lewej przystań i ośrodek „Wityng”.  

Dzięki pomyślnym wiatrom, żeglu-
jemy na północ. Mijamy położony na 
prawym, wschodnim brzegu Ośrodek 
sportów wodnych „Delfin”, a dalej leśne 
pole biwakowe obok miejscowości Ró-
żopole. Wspaniałe warunki do wędko-
wania. 

Przed nami kolejny most, pod któ-
rym przepływamy na Jezioro Ślesińskie. 
Po lewej miasto Ślesin, siedziba Urzędu 
Miasta i Gminy. Na prawym brzegu 
rozlokowany jest Ośrodek Sportu i Re-
kreacji z hotelem. 

Linia brzegowa jeziora po tej stro-
nie łagodnie podnosi się. Na skarpie,  
w starym lesie sosnowym ulokowane są 
kolejne ośrodki wypoczynkowe: naj-
pierw mijamy „Hotel Energetyk. Trochę 
dalej, u podnóża skarpy brzegowej, 
widoczna jest przystań ośrodka Kopalni 
Węgla Brunatnego „Gwarek”. Do nie-
dawna nazywany „Posy Łoks”, co  
w tzw. języku ochweśnickim oznacza 
wysoki las.  

Język ów, powstał w miejscowości 
Skulsk wśród wędrownych handlarzy 
obrazów z wizerunkami świętych 
(ochwest = obraz), a potem przejęty 
został przez ślesińskich handlarzy gę-
siami.  

Płynąc dalej, na pół-
nocny – wschód i mijamy 
położony wysoko na skar-
pie ośrodek „Leśna Pola-
na”. 

Zbliżmy się do wą-
skiego przesmyku na jezio-
rze. Za nim widać po pra-
wej stronie wodospad.  

Płynąc dalej zbliżmy 
się do wąskiego przesmyku, 
obok którego obejrzeć 
można wykopaliska frag-
mentów stożkowego gro-

dziska z XII wieku. Ponoć z tego miej-
sca pochodził Garca, znany już nam  
z opowieści o Klarze.  

Krótkim kanałem wpływamy na Je-
zioro Czarne i dopływamy do śluzy 
Gawrony. Za nią ponad dziesięciokilo-
metrowy Kanał Ślesiński, który poprzez 
tereny gminy Skulsk wiedzie nas do 
Jeziora Gopło. Tym samym wpływamy 
na teren Nadgoplańskiego Parku Ty-
siąclecia. To rezerwat o pow. 2314 ha  
i otaczający go park krajobrazowy.  
W obrębie rezerwatu wyodrębnionych 
jest 7 stref ścisłej ochrony. W tych miej-
scach chronione są fragmenty jeziora  
i jego brzegi, oraz miejsca gniazdowania 
i lęgów ptactwa. Zabronione jest tu 
również wędkowanie. Jeziorem Gopło 
dopływamy do Kruszwicy. Wytrawni 
żeglarze i wioślarze mogą płynąć dalej, 
aż do Gdańska. Od kilku lat opisany 
szlak wykorzystywany jest do organiza-
cji flisu żeglarskiego, w którym uczest-
niczą dziesiątki żeglarzy z całej Polski.  

Opisany szlak wodny to nie jedyne 
akweny, nad którymi można wypoczy-
wać. Ogółem na turystów odwiedzają-
cych Powiat Koniński czeka 17 jezior. 
 

Turysto! Czeka na Ciebie wspaniała 

naturalna oferta. Cisza, spokój, czyste 

jeziora i lasy.  

 

Spokój i czystość naszej ziemi zależą 

również od Ciebie.  

Liczymy na to. Tobie też będzie miło 

wrócić do zadbanych miejsc! 

 

 


