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Do Lichenia Starego prowadz¹ drogi
pielgrzymów z ca³ej Polski, szukaj¹cych
pomocy i modlitwy. Znajduj¹ca siê w cen-
trum Polski miejscowoœæ s³ynie z Sanktu-
arium Maryjnego le¿¹cego nad Jeziorem

Licheñskim. Od lat parafi¹ zarz¹dzaj¹
ksiê¿a marianie. Pielgrzymi szlak zaczyna
siê ju¿ w gr¹bliñskim lesie, gdzie ¿o³nierz

napoleoñski zawiesi³ na soœnie wizerunek
Maryi znaleziony pod Czêstochow¹. Mat-
ka Boska ukaza³a siê w tym miejscu pa-
sterzowi Miko³ajowi Sikatce. Podczas epi-
demii cholery (1852 r.) wierni szukali u

niej pomocy, a niewielki ob-
razek, za spraw¹ wielu uzdro-
wieñ, uznali za cudowny.

Oczy turystów cieszy
wybudowana w latach 1994-
2004 Bazylika Matki Bo¿ej
Licheñskiej. Œwi¹tynia jest
najwiêksz¹ w Polsce, ósm¹ w
Europie, a dwunast¹ na œwie-
cie. Na Golgocie – 25-metro-
wej kamiennej górze – piel-
grzymi oddaj¹ siê modlitwie.
W Sanktuarium mog¹ te¿ za-
czerpn¹æ wody z cudownego
Ÿróde³ka.

Po³o¿one nad jeziorem,
w otoczeniu zieleni przyci¹-
ga mnóstwo wiernych i tury-

stów. Doœæ powiedzieæ, ¿e co roku przy-
bywaj¹ do Sanktuarium prawie 2 miliony
osób. Niespotykana atmosfera powoduje,

Drogi pielgrzymów
prowadz¹ do Lichenia

Gdzie zanocowaæ w powiecie koniñskim

¿e jeœli ktoœ przyjedzie tu raz, zawsze wra-
ca.

W zwi¹zku z ogromnym ruchem piel-
grzymkowym w Licheniu doskonale funk-
cjonuje baza noclegowa. Miejsce do spa-
nia bez k³opotu znaleŸæ mo¿na w domach
pielgrzymkowych, wycieczkowych, nocle-
gowych, a nawet prywatnych kwaterach.
Na bardziej wymagaj¹cych czekaj¹ poko-
je w miejscowym hotelu.

O Sanktuarium Maryjnym w Licheniu czy Szlaku Piêciu Braci Mêczenników zaczynaj¹cym siê w Kazimierzu Biskupim s³y-
sza³o na pewno wielu Polaków. Gros z nich przyje¿d¿a w te miejsca, najczêœciej w zorganizowanych pielgrzymkach. Tysi¹ce
wiernych przybywa tutaj jednak w ciemno, bez wczeœniejszego rezerwowania pokoi. Jest to mo¿liwe dziêki dobrze funkcjonuj¹-
cej w powiecie koniñskim bazie noclegowej dla turystów i pielgrzymów.

www.powiat.konin.pl

Najlepiej pod namiotem
Cenisz wolnoœæ i swobodê? Marzysz o

wypoczynku bez s¹siadów? Nie chcesz przy-
chodziæ regularnie na wyznaczone posi³ki?
PrzyjedŸ na pole namiotowe w Oœrodku Wy-
poczynkowym w Skorzêcinie! Na turystów
czeka tutaj 420 miejsc! W³adze oœrodka zadba-
³y o ka¿dego wypoczywaj¹cego. Masz mo¿li-
woœæ ustawienia namiotu, samochodu, moto-
cykla, przyczepy, a nawet autokarawanu. Le-
niuchuj¹c nad czyst¹ wod¹ nie musisz wiêc
martwiæ siê o swój dobytek!

Na campingu mo¿esz usta-
wiæ namiot trzy-, cztero-, sze-
œcio-, a nawet dziesiêcioosobo-
wy. Oczywiœcie ceny zale¿¹ od
iloœci wypoczywaj¹cych! Ale i
tak nie s¹ wygórowane. Zreszt¹
dla studentów i uczniów przy-
gotowano specjalne zni¿ki. Nie
zapomniano równie¿ o ca³ych
rodzinach. Dzieci do lat szeœciu
w Skorzêcinie przebywaj¹ gra-
tis!

P³ac¹c za pobyt na polu
namiotowym mamy zapewnio-
ne: dostêp do energii elektrycz-
nej, mo¿liwoœæ korzystania z na-
trysków, umywalni i ubikacji!
Oprócz tego czyste powietrze, piêkn¹ okolicê i
jedno z czystszych jezior!

O tym, ¿e warto wypoczywaæ w Skorzê-
cinie œwiadczy to, ¿e od pocz¹tku wakacji (a
czasami nawet jeszcze wczeœniej) pole namio-

Oœrodek Wypoczynkowy Skorzêcin
tel. (061) 477 02 77
www.skorzecin.net.pl,     e-mail: oksir@skorzecin.net.pl

Ju¿ na pocz¹tku wakacji pola namiotowe w Skorzêcinie
wype³nione s¹ po brzegi

towe wype³nione jest po brzegi. – Pierwsi chêt-
ni pojawiaj¹ siê u nas ju¿ w czerwcu. Na po-
cz¹tku lipca mo¿emy ju¿ mówiæ o pe³nej ob-
sadzie. Turyœci coraz chêtniej korzystaj¹ z
tego rodzaju wypoczynku. Na pewno jest ta-
niej ni¿ w domkach. Zreszt¹ m³odzie¿ ceni
sobie teraz swobodê i odrobinê wolnoœci. My
staramy siê to zrozumieæ – mówi Roman
Popek, kierownik Oœrodka Wypoczynkowego
w Skorzêcinie.

Chc¹c wypocz¹æ pod namiotem nie trze-
ba wczeœniej rezerwowaæ sobie miejsc. W³a-
dze oœrodka przygotowane s¹ na najazd tury-
stów! W razie nat³oku wypoczywaj¹cych maj¹
pola rezerwowe na Orlej Górze.

Do Konina przybêdzie œcis³a krajowa czo-
³ówka zawodników, a ca³oœæ wydarzenia rela-
cjonowa³a bêdzie telewizja TVN. Oprócz zma-

Strong Mani i Kasia Kowalska

Si³acze
na placu Wolnoœci

W sobotê, 13 sierpnia, o godzinie 15.00 koniñski plac Wolnoœci stanie siê
aren¹ zmagañ najsilniejszych ludzi w Polsce. W ramach Pucharu Polski zawody
rozegraj¹ Strong Mani.

Du¿¹ popularnoœci¹ wœród turystów
odwiedzaj¹cych powiat koniñski cieszy
siê tak¿e Szlak Piêciu Braci Mêczenni-
ków. Wêdrówka ich œladami rozpoczyna

siê w Kazimierzu Biskupim
w koœciele Œw. Marcina. Tu-
taj znajduj¹ siê bowiem ich
relikwie. W tej miejscowoœci
nie mo¿na pomin¹æ klaszto-
ru Misjonarzy Œwiêtej Ro-
dziny. Na drodze turystów
poruszaj¹cych siê szlakiem
znajdzie siê chêtnie odwiedza-
ny klasztor Kamedu³ów w
Bieniszewie ,  choæ na  co
dzieñ wpuszczani s¹ tam tyl-
ko mê¿czyŸni. Kobiety nato-
miast mog¹ uczestniczyæ je-
dynie w niedzielnej mszy
œwiête j  oraz  odpuœcie , 8
wrzeœnia.

Równie¿ w tej czêœci powiatu koniñ-
skiego na pielgrzymów czekaj¹ odpowied-
nio przygotowane kwatery. Oœrodki wy-
poczynkowe, gospodarstwa agroturystycz-
ne, schronisko dla m³odzie¿y, hotele, go-
œciñce i zajazdy. Informacje o bazie noc-
legowej w 14 gminach powiatu koniñskie-
go znaleŸæ mo¿na na stronie internetowej
Staros twa Powiatowego w Koninie
(www.powiat.konin.pl).

Bazylika

Jezioro Licheñskie

ski” (oko³o godziny 19.00) oraz gwiazdy wie-
czoru Kasi Kowalskiej (oko³o 20.30). Chocia¿
impreza rozpocznie siê o godzinie 15.00, a

wstêp na ni¹ jest bezp³atny, warto jednak na
plac Wolnoœci wybraæ siê du¿o wczeœniej. Za-
montowane specjalne trybuny mog¹ bowiem
pomieœciæ tylko oko³o 3,5 tysi¹ca osób. Ogl¹-
danie zawodów spoza nich bêdzie praktycznie
niewykonalne.                                             Jot

gañ sportowych nie zabraknie tak¿e zabaw z
publicznoœci¹, które prowadziæ bêdzie znany
prezenter Irek Bieleninik, oraz pokazów
wschodnich sztuk walki. Swoje mo¿liwoœci
poka¿¹ tak¿e Strong Woman. W czêœci arty-
stycznej przewidziano wystêp zespo³u „Kowal-
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Podobnie jak w Œlesinie si³acze zaprezentuj¹ wrêcz herkulesowe umiejêtnoœci


