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Szlaki pieszepowiatu konińskiego
Powiat koniński chętnie gości amatorów czynnej formy wypoczynku. Wiele 

atrakcji i niezapomnianych wrażeń zwolennicy wędrówek znajdą na siedmiu wyty-
czonych przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze szlakach pieszych. 

Niewprawionych piechurów zaprasza krótki „Szlak żółty” Brzeźno – 
Złota Góra” (3,7 km). Przemierzając go dojdziemy na najwyższe wzniesienie  
powiatu konińskiego Złotą Górę. Z jej szczytu możemy zejść do pobli-
skiego Żychlina lub oddalonego o ok. 30 km Turku. Ułatwi nam to „Szlak 
niebieski” (32,9 km). Wędrowcom chcącym przemierzać urokliwe miej-
sca Puszczy Bieniszewskiej i tym samym zaznajomić się z Kultem Pięciu  
Braci Męczenników polecamy „Szlak czarny” (6,7 km) z Kazimierza Biskupie-
go do Bieniszewa. Wśród przepięknych lasów maszerować będą osoby, które 
wybiorą „Szlak czerwony” (16,1 km) z Sompolna przez Ignacewo do Ślesina. 
Miejsca związane z kultem Najświętszej Marii Panny poznamy wędrując „Szla-
kiem zielonym” zwanym również pielgrzymkowym z Kawnic, przez Bieniszew, 
Gosławice, Licheń do Konina (37,5 km). Piętnastokilometrowy „Szlak nie-
bieski” - Wilczyn-Mrówki-Przyjezierze prowadzi wzdłuż jezior znajdujących się  
w północno-zachodniej części powiatu: Wilczyńskiego, Kownackiego, Suszew-
skiego i Ostrowskiego. Po drodze dojdziemy do skansenu archeologicznego  
z przełomu XIII i XIV w. Niespełna kilometrowy szlak, określany mianem „Prze-
smyku pomiędzy Jeziorami Kownackim i Słuszewskim” pozwala dotrzeć do  

grodziska „Świętne”. Oznakowany jest również na czarno (0,8 km). 

Konin County

hiking route
s

Konin County willigly play host to the lovers of active form of free 

time spending. Travelers can find many attractions and unforgettable 

impressions at seven hiking routes marked by Polish Tourist-Scenery 

Association. 
Hikers-beginners are invited to use short „Yellow route” 

Brzeźno – Złota Góra (3,7 km). While traversing this route one can  

reach the highest hill of Konin County – Złota Góra. From summit one can 

reach out to a nearby Żychlin place or remote about 30 km to Turek. In both 

directions leads us „Blue route” (32.9 km). To the tourists who want 

to traverse the charming places of Bieniszew Forest and thereby famil-

iarize with Cult of Five Martyr Brothers we recommend “Black Route”  

(6,7 km) from Kazimierz Biskupi to Bieniszew. Those, who choose „Red  

Route” (16,1 km) from Sompolno through Ignacewo to Ślesin will march 

through the beautiful forests. Hiking by „Green Route” also called pilgrim-

age from Kawnice, through Bieniszew, Gosławice, Licheń to Konin (37,5  

km) one can visit the places connected with Holy Virgin Cult. 15 km long 

„Blue Route” - Wilczyn-Mrówki-Przyjezierze leads down the lakes located 

in northern-west part of the county: Wilczyńskie, Kownackie, Suszewskie  

and Ostrowskie. On the way, we can see an archeological heritage park 

from the turn of 13th and 14th centuries. Less than 1 km long route, also  

called „Pass between Kownackie and Słuszewskie lakes” gives possibility  

to reach „Świętne” settlement. It is also marked as black (0,8 km).
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„Szlak żółty” - wędrówkę roz-
poczynamy w Brzeźnie k/Konina. Obok 
kapliczki skręcamy w drogę asfaltową 
i idziemy przez wieś. We wsi klasycy-
styczny pałac, siedziba szkoły podsta-
wowej i gimnazjum. Godny uwagi jest park 
przypałacowy z sosną, platanem i dębami 
szypułkowymi. 0,8 km Za remizą strażacką znaki 
prowadzą nas przez pola w kierunku widocznego wzgó-
rza Złotej Góry. 2,0 km Dochodzimy do skraju lasu. Docieramy do 
drogi leśnej i idziemy na wschód. 3,0 km Ścieżka leśna prowadzi 
nas na południe. Pokonujemy drobne wzniesienia i dolinki, wcho-
dzimy na płaskowyż złotogórski. Piękne widoki na pradolinę Warty. 
3,7 km Złota Góra, wysokość, 191 m. n.p.m. Najwyższe wznie-
sienie w powiecie konińskim. Kończy się żółty szlak. Można wrócić 
do Brzeźna, albo szlakiem niebieskim zejść do Żychlina (ok. 5,0 
km). Warte odwiedzenia miejsca związane z Chopinem, czyli pałac 
z 1820 r. - dzisiaj szkoła średnia oraz kościół zboru ewangelickiego 
zbudowany w 1821 r. lub dalej do Turku (28 km).

„Yellow Route” – start in Brzeźno place. Near 
the wayside shrine, we turn to asphalt road 
and cross the village. There are classicist 
palace being a seat of primary and grammar 
schools in the village. The palace park with 
pine, plane tree, and oaks also deserves 
attention. 0,8 km Further, just behind 
the fire station the signs lead through the 
fields towards visible Złota Góra hill. 2,0 
km Reach the forest edge. We come at for-
est road and go east. 3,0 km Forest path 
leads to the south. We overcome slight hills 
and valleys, enter Złotogórski plateau. Beautiful 
views of Warta valley. 3,7 km Złota Góra, height 
191 m above sea level. It is the highest top of the 
Konin County. End of the yellow route. One can go back to 
Brzeźno, or following the blue route reach Żychlin place (about 
5,0 km). Palace from 1820 and Evangelical church founded in 
1821 – places closely connected with Chopin’s history – are also 
worth visiting. You can also go down to Turek (28 km).
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„Szlak czarny” 0,0 km Znaki czarne znajdujemy przy 
przystanku autobusowym w Kazimierzu Biskupim. Idzie-
my wzdłuż ulicy Klasztornej (mijamy klasztor pobernar-
dyński). Po około 1 km wchodzimy w Puszczę Kazimierską.  
2,4 km Należy skręcić w prawo. Po przejściu ok. 800 m zna-
ki prowadzą nas w lewo. Dochodzimy do skrzyżowania leśnych 
dróg. 3,6 km Ścieżka prowadzi nas w lewo. Dochodzimy do po-
mnikowych dębów. Największy z nich ma ponad 7 metrów ob-
wodu. Po ok. 300 m dochodzimy do mokradeł Mokre i skręcamy 
w prawo. 4,6 km Szlak czarny łączy się ze szlakiem zielonym 
prowadzącym z Kawnic przez Licheń do Konina. Obydwa szlaki 
prowadzą nas pod górę. Skręcamy w prawo, a po ok. 50 m - 
w lewo. 5,2 km Dochodzimy do tzw. traktu węglewskiego. Tutaj 
rozchodzą się obydwa szlaki. Idziemy obok Jeziora Wały. 6,7 km 
Dochodzimy do wartego odwiedzenia klasztoru oo. kamedułów 
w Bieniszewie. Niestety na co dzień mogą go odwiedzać tylko 
mężczyźni. Więcej na temat tego obiektu w folderze o szlaku  

Pięciu Braci Męczenników.
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„Black Route” 0,0 km Near bus-shelter in Kazimierz Biskupi 
we can find first black signs. Go along Klasztorna Street about 1 
km further, we enter the Kazimierski Forest. 2,4 km One should 
turn to the right. After 800 m walking, the signs lead us 
left side. Here we come at forest roads crossing. 
3,6 km Path leads us to the left. We come up 
to the monumental oaks. The greatest one is 
of seven miters at its circumference. 300 
m further, we reach Mokre swamps and 
turn to the right. 4,6 km Black route 
joins the green route leading from 
Kawnice through Licheń to Konin. 
Both routes lead us uphill. Turn 
right, after 50 m walking – to the 
left. 5,2 km We come at so-called 
Węglew track. Here, both roads 
diverge. We walk down Wały lake. 
6,7 km Reach Kameduli monas-
tery in Bieniszew, which is also 
worth visiting. Unfortunately, only 
men’s presence allowed here. More 
information about this object you 
can find in brochure about Five Martyr 
Brothers Route.
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„Szlak 
zielony”  

0,0 km Kaw-
nice. Początek 

przy stacji PKP. Asfal-
tową drogą idziemy na pół-

noc w kierunku lasu kazimierskiego. 
Skręcamy w stronę Głodowa. Szlak skręca  
w prawo między polami (uwaga na znaki). 
Dochodzimy do lasu i jego skrajem idzie-
my w kierunku północno - zachodnim. 
2,5 km Wchodzimy w las i idziemy 

na północ. Dochodzimy do Je-
ziora Głodowskiego. 3,5 km  

Ścieżka prowadzi nas do 
wschodniego krańca je-

ziora, które z roku na rok 
ma mniejszą powierzchnię. 

Będziemy mijać zarośnię-
te, niedawno powstałe bagno 

noszące nazwę Mokre. Wyraźnie 
widać przesuwający się brzeg jeziora. 5,7 km 
Dochodzimy do czarnego szlaku łączącego Ka-
zimierz Biskupi z Bieniszewem. Obydwa szlaki 
prowadzą nas do drogi Rosocha - Kazimierz 
Biskupi. 6,0 km Znaki rozchodzą się. Zielonym 
idziemy w lewo, pod górę i mijamy z prawej 
strony Jeziorko Wały. Schodzimy w dół i mijamy 
Jeziorko Wściekłe. 7,0 km Dochodzimy ponow-
nie, tym razem z lewej strony do szlaku czarne-
go. Po około 200 metrach rozstajemy się z nim 
skręcając w lewo. 8,0 km Dochodzimy do klasztoru 
w Bieniszewie. Po obejrzeniu jednego z dwóch w Pol-
sce klasztorów oo. kamedułów, udajemy się na połu-
dnie, by po minięciu z prawej strony rezerwatu „Pustel-
nik”, a z lewej rezerwatu „Mielno”, dojść do drogi asfaltowej 
Konin - Kazimierz Biskupi.  9,9 km Asfaltowa szosę przecinamy 
w poprzek i leśna Ścieżka dochodzimy do jeziora Gosławskiego. Idzie-
my wzdłuż jeziora, zalesionym brzegiem. 12,0 km  Dochodzimy do drogi 
asfaltowej prowadzącej do Gosławic. Po drodze mijamy pomnik przyrody 
- dąb o średnicy ok. 6,0 m. 13,0 km Wchodzimy do dzielnicy Konina - 
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„Green Route” 0,0 km Kawnice. Start from railway station. Asphalt 
road leads us to the north toward Kazimierski forest. Turn to the Głodowo 
direction. The route turns to the right between fields (mind the signs). We 
come at the forest and following its edge walk to the north-west. 2,5 km  
Enter the forest and go further to the north. We reach Godowskie lake. 
3,5 km Path leads us to the eastern edges of lake, which lose its area for 
every year. We go past the recent swamp called Mokre. One can easily 
perceive shifting shore of the lake. 5,7 km We come at the black route 
connecting Kazimierz Biskupi with Bieniszew. Both routes lead us to the 
road Rosocha - Kazimierz Biskupi. 6,0 km Signs diverge. We follow green 
route to the left, uphill and pass Wały lake from the right side. We go down 
and pass Wściekłe lake. 7,0 km We come at, this time from the left side, 
black route. 200 m further, we leave the black route turning left. 8,0 
km Reach Kameduli monastery in Bieniszew. After visiting one of two 
Kameduli monasteries in Poland, we go south. Passing „Pustel-
nik” reserve from the right side and „Mielno” reserve from the 
left, we reach the asphalt road Konin - Kazimierz Biskupi. 

9,9 km We cross the asphalt 
road and by a 

forest 

path 
we reach 

Gosławskie lake. 
We walk on the high, 

wooded lake shore. 12,0 km 
We reach the asphalt road leading to Gosławice. 

We go past the nature monument - an oak 
with some 6.0 metres in diameter. 13,0 

km We come to Gosławice – a Konin 
suburb. Past some 600 metres, 

we walk past the youth hostel (in 
the school building, to the right 

and uphill), we turn left on the 
roundabout. We reach Muz-
ealna Street. 14,4 km Dis-
trict Museum located in the 
Gosławice Castle. Cyclical 
exhibitions held there are 
worth visiting. Next to the 
museum, is the skansen and 
Gothic church built on the 
cross plan by Andrzej Łaskarz 

following the example of St. 
Maurycy’s Church in Konstanc-

ja. Noteworthy heraldry inside 
the church. We walk east along 

Gosławicka St. 15,0 km We reach 
the railway crossing and turn left into 

Przemysłowa St. Past 250 metres, we 
take a turn right into Rybacka St., pass-

ing fishery ponds. 17,5 km We see Pątnowskie 
lake to the right. We go cross the bridge over the 

Warta-Gopło canal and continue east along the cooling 
canals of the Konin power plants. 20,0 km We walk past Licheńskie lake 
to the left. 22,5 km We approach Licheń Stary famous of the Holy Virgin 
Sanctuary. The village has St. Dorothy church with miraculous painting 
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Gosławice. Po 600 m. mijamy schronisko młodzieżowe (w szkole - docho-
dzi się do niego drogą w prawo, pod górę), skręcamy w lewo na rondzie. 
Dochodzimy do ulicy Muzealnej. 14,4 km Muzeum Okręgowe mieszczące 
się w Zamku Gosławickim. Warte odwiedzenia ciekawe cykliczne wysta-
wy. Obok skansen i gotycki kościół wybudowany na planie krzyża przez An-
drzeja Łaskarza na wzór kościoła św. Maurycego w Konstancji. Wewnątrz 
godna uwagi heraldyka. Ulicą Gosławicką idziemy na wschód. 15,0 km  
Dochodzimy do przejazdu kolejowego i skręcamy w lewo w ulicę Przemy-
słową. Po 250 metrach skręcamy w prawo w ul. Rybacką mijając pobliskie 
stawy gospodarstwa rybackiego. 17,5 km Po lewej widoczne Jezioro Pąt-
nowskie. Przechodzimy przez most na kanale Warta - Gopło i idziemy na 
wschód wzdłuż kanałów systemu chłodzenia konińskich elektrowni. 20,0 
km Z lewej strony mijamy Jezioro Licheńskie. 22,5 km Dochodzimy do 
Lichenia Starego słynnego z Sanktuarium Maryjnego. W miejscowości ko-
ściół św. Doroty z łaskami słynącym obrazem Matki Boskiej Licheńskiej 
Bolesnej Królowej Polski oraz wybudowana największa w Polsce bazylika. Tu 
również największy w naszym kraju dzwon o imieniu „Bogurodzica”. W cen-

trum miejscowości wbudowany w kapliczkę pokutny krzyż romański 
- fragment szlaku romańskiego. Od tego miejsca idziemy 

drogą asfaltową w kierunku Grąblina. 24,5 km Docho-
dzimy do lasu. Mijamy kaplicę, która stoi w miejscu 

objawienia się Matki Boskiej pasterzowi Mikoła-
jowi Sikatce. Miało to miejsce w latach 1850 

- 1852, a stało się na skutek modłów Sikatki 
pod wiszącym na drzewie obrazem Matki 
Boskiej z białym orłem na piersi. Zawiesił 
go tam Tomasz Kłossowski, żołnierz napo-
leoński, któremu ukazała się Matka Boska 
w takiej właśnie postaci po bitwie pod Lip-
skiem, kiedy to ranny leżał na bitewnym 
pobojowisku wśród tysięcy zabitych. 
Idziemy nadal skrajem lasu. 26,5 

km Gajówka Dąbrówka. Tu 
możemy odpocząć u gościn-

nych gospodarzy. 28,5 km 
Docieramy do wsi Anielew. 

Przechodzimy przez dro-
gę asfaltową i obok boiska 

szkolnego kierujemy się w pra-
wo. Skręcamy w lewo i dochodzimy 

do drogi prowadzącej do lasu. Skręcamy w leśną 
drogę do Rudzicy. 31,2 km Mijamy przystanek 
PKS w Rudzicy. Dochodzimy do mostu na kana-
le Warta - Gopło. Asfaltową drogą kierujemy się 
w lewo by po ok. 300 metrach skręcić w prawo  
w leśną drogę. Dochodzimy do torów kolejowych  
we wsi Morzysław Kolonia. 33,5 km Prze-
jazd kolejowy, którego nie przekraczamy. Skra-
jem lasu idziemy na zachód. 35,0 km Skręcamy 
w prawo i wchodzimy w ulicę Leśną. Jesteśmy 
w Niesłuszu, dzielnicy Konina. Dochodzimy do ulicy 
Przemysłowej, skręcamy w ulicę Paderewskiego by po 
200 metrach skręcić w lewo w ulicę Torową. 36,8 km  
Mijamy przejazd kolejowy i kierując się w prawo idziemy uli-
cą Kolejową. Po drodze mijamy siedzibę konińskiego Oddziału 
PTTK, który jest autorem oznakowania wszystkich pieszych szla-
ków. 37,5 km Dworzec PKP. Koniec szlaku.
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of the Holy Virgin of Licheń, Queen of Poland, and the largest basilica 
in Poland. It has the largest bell in Poland - the “Bogórodzica”. In the 
centre of the village is the penitential cross built into a chapel – a frag-
ment of the Romanesque route. From there, we continue towards Grąblin 
by the asphalt road. 24,5 km We reach the forest. We go past the 
chapel standing in the place where shepherd Mikołaj Sikatka saw Holy 
Virgin. It happened in 1850-1852, and was the result of Sikatka’s pray-
ing to the picture of the Holy Virgin with a white eagle on the chest 
that hung from a tree. The picture had been hung by Tomasz Kossowski,  
a Napoleonic soldier, who had seen the Holy Virging with an eagle af-
ter the battle of Leipzig, when he was lying wounded on the battlefield 
amongst thousands of dead. We keep on walking along the edge of the 
forest. 26,5 km Gajówka Dąbrówka. Here we can take a rest with hos-
pitable hosts. 28,5 km We reach the village of Anielew. We cross the 
asphalt road and we walk right along the school playground. We turn 
left and reach the road leading to the forest. We take the turn into the 
forest road leading to Rudzica. 31,2 km We go past the bus stop in Rud-
zica. We reach the bridge over the Warta-Gopło canal. We go left by the 
asphalt road, and past 300 metres we turn right into a forest road. We 
approach the railway in the village of Morzysław Kolonia. 33,5 km We do 
not cross the railway. We walk west along the edge of the forest. 35,0 
km We turn right and go into Leśna Street. We are in Niesłusz – a Konin 
suburb. We reach Przemysłowa Street, turn into Paderewskiego Street, 
and past 200 metres we turn again, this time into Torowa Street. 36,8 
km We go past the railway crossing, turn right and continue along Kole-
jowa Street. We walk past the Konin Branch of the Polish Tourism Society, 
which has marked all the hiking routes. 37,5 km Railway station. The end 
of the route.
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„Szlak niebie-
ski” 0,0 km Początek 
szlaku w miejscowo-
ści Wilczyn, a dokładnie  
w jej części Wilczogórze 
obok gotyckiego kościoła.  
1,5 km Asfaltową drogą docho-
dzimy do lasu i dalej ścieżką leśną 
do jeziora Wilczyńskiego. Przecho-
dzimy obok ośrodków wypoczynkowych  
i skręcamy na północ. 4,0 km Docieramy do  
J. Kownackiego i jego brzegiem idziemy w lewo. 5,3 km  
Szlak doprowadza nas do wsi Mrówki. Wzdłuż brzegów 
jeziora dochodzimy w pobliże skansenu archeologicznego. Jest 
to zrekonstruowany gródek strażniczy z przełomu XIII i XIV wie-
ku. Po jego obejrzeniu wędrujemy dalej wzdłuż jeziora. Docho-
dzimy do szlaku czarnego, który rozpoczyna się na przesmyku 
między Jeziorami Kownackim i Suszewskim. Skręcamy w drogę, 
która prowadzi na północny - wschód. 10,5 km Dochodzimy do 
mostku nad kanałem między Jeziorami Ostrowskim i Kownackim. 
Tuż obok budynek leśnictwa Wysoki Most. Szlak skręca w lewo 
i dalej prowadzi leśnym duktem wzdłuż Jeziora Ostrowskiego. 
15,0 km Leśna droga doprowadza nas do ośrodków wypoczynko-

wych w Przyjezierzu. Z przystanku PKS moż-
na dojechać do Konina, Wilczyna lub do 

Strzelna wkraczając tym samym 
na Szlak Piastowski. 
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„Blue route” 
0,0 km Beginning of the route in Wilczyn 

place, exactly at Wilczogóra, just near the go-
thic church. 1,5 km Following the asphalt road we 

reach the forest and further following the forest path – Wil-
czyńskie lake. We pass by recreation resorts and turn to the 
north. 4,0 km Come at Kownackie lake and walk left down its 
edges. 5,3 km The route leads us to Mrówki village. Down the 
lakeshores, we walk to the archeological heritage park vicinity. 
There is reconstructed forest ranger’s yard dated the turn of 
13th and 14th centuries. Then, we go further down the lake. We 
reach black route, which starts at the pass between Kownackie 
and Suszewskie lakes. We turn to the road, which leads to the 
northern east. 10,5 km Reach the bridge at the canal between 
Ostrowskie and Kownackie lakes. Just next to the bridge, there 
is Wysoki Most forestry management seat. Route turns left and 

leads with forest path down Ostrowskie lake. 15,0 km 
Forest path leads us to the recreation resorts in 

Przyjezierze. From the bus stations, one can go 
to Konin, Wilczyn, or Strzelno entering there-

by the Piastowski Route. 
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„Szlak czerwony” 0,0 km Szlak rozpoczyna się na Placu Wol-
ności w Sompolnie. Idziemy ulicą Kaliską, skręcamy w prawo w ulicę 
Ogrodową i wychodzimy z miasta. Po drodze mijamy sady, z których 
słyną okolice Sompolna. 1,8 km We wsi Dąbrowa szlak prowadzi nas 
w lewo, by po minięciu ostatnich zabudowań doprowadzić nas do 
lasu. Idziemy teraz lasem. 2,5 km Po prawej stronie mijamy pomniko-

wy dąb. 4,7 km Szlak prowadzi nas cały czas leśnymi drogami. Skręca-
my w prawo i dochodzimy do skrzyżowania z drogą Ślesin - Sompolno. 
Mijamy kolejny dąb - pomnik przyrody. Idziemy dalej leśną drogą wiodącą 
wzdłuż drogi asfaltowej. 7,0 km Dochodzimy do Ignacewa. Znajduje 
się tutaj pomnik powstańców z 1863 r. wzniesiony w 1918 
r. Przecinamy szosę i kierujemy się w prawo w stro-
nę lasu. Idziemy na zachód. 9,5 km Dochodzimy 
do pomnikowej sosny znajdującej się obok 
skrzyżowania z drogą ze Starej Rudy do 
Leśnictwa. 13,0 km Kończy się le-
śna droga. Dochodzimy do brzegu 
Jeziora Ślesińskiego obok kanału 
zrzutowego systemu chłodzą-
cego konińskich elektrowni 
- tzw. Niagara. Przechodzi-
my mostem nad kanałem. 
15,5 km Po minięciu kilku 
ośrodków wypoczyn-
kowych, leśną ścieżką 
wzdłuż jeziora, docho-
dzimy do Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji w Ślesi-
nie. Skręcamy w prawo 
i drogą asfaltową przez 
most nad kanałem łą-
czącym J. Mikorzyńskie  
z J. Ślesińskim idziemy  
w kierunku Ślesina. 15,8 
km Mijamy łuk triumfalny z 
1812 r. zbudowany na cześć 
Napoleona, którego Bonaparte 
nigdy nie oglądał. 16,1 km Rynek 
w Ślesinie. Koniec szlaku.
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„Red Route” 
0,0 km It starts from Plac Wol-

ności in Sompolno. Following 
Kaliska Street, we turn right 
into Ogrodowa Street and 
leave the city. On the way, 
we pass the orchards 
situated near Sompolno 
place. 1,8 km In Dąbro-
wa village, the route 
leads us to the left, 
and passing the last 
buildings we reach the 
forest. Walk by the fo-
rest side. 2,5 km Pass 
by the monumental oak 

on right. 4,7 km Route 
leads us by forest paths 

all the way round. Turn to 
the right and come at the 

crossing with Ślesin - Som-
polno road. Pass another oak 

– real monument of nature. Fur-
ther, follow the forest path leading 

down the asphalt road. 7,0 km Reach 
Ignacewo place. There is a monument of 

rebels from 1863 erected in 1918. Cross 
the road and get right toward the forest. Go 

west. 9,5 km Reach monumental pine growing just near 
the crossing with the road from Stara Ruda to Leśnictwo. 13,0 

km Forest path ends. Come at the Ślesin lakeshore near the discharge 
sewer of cooling system of Konin power plants – so called Niagara. 
Pass by the bridge. 15,5 km Passing some recreation resorts, follo-
wing forest path down the lake we reach Sport and Recreation Centre 
in Ślesin. Turn right and following the asphalt road, passing the bridge 
upon the canal connecting Mikorzyn and Ślesin lakes we go further to-
ward Ślesin place. 15,8 km We walk past the 1812 triumphal arc built 
for Napoleon, which, by the way, Bonaparte never saw. 16,1 km Ślesin 
market. The end of the route.
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„Szlak niebieski” 
0,0 km Żychlin. Po-
czątek szlaku znajdu-
je się obok parku przy 
przystanku linii MZK. 
Kierujemy się droga 
asfaltowa przez wieś 
na wschód. Mijamy 
pałac w parku i zabu-
dowania parafii ewange-
lickiej. Przecinamy szosę 
Konin-Turek (nr 72). Po 
minięciu zabudowań wsi Ży-
chlin przy wycince leśnej szlak 
skręca w prawo i łąkami na połu-
dnie kieruje się do lasów porastają-
cych Złotą Górę. 2,3 km Szlak biegnie 
skrajem lasu. Idziemy aleją brzozową, na 
końcu której znaki skręcają w lewo, a następ-

nie drogą w prawo w kierunku płd.-wsch. 
Po około 1200 m szlak skręca w lewo pod katem 
prostym i pofałdowanym terenem dochodzi do pod-
nóża Złotej Góry, skąd stromo wspina się na jej 
grzbiet. 4,9 km Szczyt Złotej Góry - 191 m n.p.m. 
Jeszcze 100 m dzieli nas od masztu telefonii ra-
diowej. Stad szlak żółty prowadzi do Brzeźna (3,7 

km). Znaki niebieskie schodzą na południe. 7,0 km Teresina. 
Przechodzimy przez wieś piaszczysta droga na płd.-wsch. 
powoli tracąc wysokość. Przed nami rynna rzeczki Topiec, 

a na horyzoncie zalesione Wzgórza Dąbrowickie 
i Władysławowskie. Mijamy nieliczne go-

spodarstwa wsi Górowo, Wierzchy 
i Stawki. 11,9 km W Staw-

kach skręcamy w lewo na 
drogę do Wyszyny. 12,9 

km W Wyszynie po le-
wej stronie drogi za 

stawami drewniany 
kościół oraz ruiny 
renesansowego 
zamku. 13,2 km 

POWIAT KONIŃSKI
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„Blue route” 0,0 km 
Żychlin. Route begins 
near the park, next 
to bus stop. Guide by 
asphalt road through 
the village to the east. 
Pass by the palace 
in the park and evan-
gelical church building. 
Cross the road Konin 

– Turek (No 72). After 
passing the buildings in 

Żychlin village at forest log-
ging route turns right, and 

crossing the meadows leads 
to the south toward the forests 

of Złota Góra. 2,3 km Route runs 
by the forest edges. Walk by birch 

alley, at its end the 
signs lead to the left, then 

road runs right to the northern 
east. 1200 m further route turns left at 

a right angle and following the folded ter-
rain reaches the foot of Złota Góra, from 
where steeply climbs on its ridge. 4,9 km 
Top of Złota Góra; 191 m above sea level. 
Next 100 m separate us from radiote-
lephony. From here, yellow route leads to 
Brzeźno (3,7 km). Blue signs go down south. 7,0 km Ter-
esina village. Cross the village by sandy road toward southern 
east slowly loosing the height. There appears gutter of Topiec 
river in front of us, on the horizon – wooded Dąbrwickie and 
Władysławowskie Hills. Pass by few farms in villages Górowo, 
Wierzchy and Stawki. 11,9 km In Stawki 
turn left into the road to Wyszyna. 
12,9 km In Wyszyna, on the left 
side of road there situated 
wooden church and ruins 
of Renaissance castle. 
13,2 km Wyszyna – 
PKS bus stop. Walk 
down the dirt road 
to the south. Pass 
by the diffused 
buildings in Piła 
village and walk 
across Tarnowski 

Młyn village. 
1 7 , 5 
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Wyszyna - przystanek 
PKS. Idziemy polna 
droga na południe. 
Mijamy rozproszo-
ne zabudowania 
wsi Piła i prze-
chodzimy przez 
wieś Tarnowski 
Młyn. 17,5 km 
Droga asfaltowa 
Tuliszków - Włady-
sławów. Skręcamy 

w lewo. 18,0 
km Po około 
100 m skrę-
camy w prawo 
w mało uczęsz-
czaną leśną dro-

gę, po dalszych 300 m 
w lewo i idziemy na wschód. 
Po około 600 m skręcamy 
w prawo i zagłębiamy się w las. 
Szlak powoli wspina się na kolejne kul-
minacje, z których najwyższa ma 165 m 
n.p.m. Dalej idziemy starym lasem początkowo 
na południe, a następnie na wschód i znowu na południe. 
23,2 km Księża Góra - 164 m n.p.m. Wygodne miejsce do 
odpoczynku i ładne widoki. Schodzimy stromo na południe 
do drogi polnej, która skręcamy w lewo. 24,5 km Skraj 
wsi Małoszyna. Na skrzyżowaniu obok krzyża skręcamy 
w prawo (uwaga na znaki!!!) i schodzimy w dół. Szlak pro-
wadzi teraz zalesionym, pagórkowatym terenem o zróżni-
cowanym charakterze. Po wyjściu z dolinki idziemy prosto 
na płd.-zach. Po około 1,5 km pokonujemy las i dochodzi-
my do wsi Konstantynów, gdzie kierunek zmienia się na 

płd.-wsch. Droga leśna dochodzimy do wsi 
Zdrojki. 31,0 km Skraj lasu, początek 

wsi Zdrojki, której duża cześć 
leży już w granicach miasta 

Turek. Droga przez wieś 
pomiędzy zabudowa-

niami dochodzimy do 
cmentarzy i za nimi 
skręcamy w lewo 
w obwodnice 
miasta. 300 m 
dalej skręcamy 
w prawo do 
dworca PKS. 
32,9 km Turek. 
Dworzec PKS. 
Koniec szlaku.
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km Tuliszków – 
Władysławów asphalt 
road. Turn left. 18,0 
km 100 m further 
turn to the right into 
the rarely attended 
forest path, 300 m 
further turn left and 
go to the east. After 
next 600 m turn right 
and go deep into the 
forest. Route slowly 
climbs higher and 

reaches next peaks; 
the highest one is 165 

m above sea level. Walk 
down through old forest, 

firstly to the south, next 
to the east and south again. 

23,2 km Księża Góra 164 m 
above sea level. It is a comfortable 

place for the rest and beautiful views 
seeing. Go down steeply to the south 

toward the dirt road, which leads us to the 
left. 24,5 km Edge of Małoszyna village. At the 

roads crossing, just next to the cross, turn right (mind 
the signs!) and go down. Route leads by the wooded, 
hilly terrain of diverse character. After valley leave, go 
ahead to the southern west. 1,5 km further overcome 
the forest and reach Konstantynów village. Here direc-
tion changes for southern east. Down the forest path 
reach Zdrojki village. 31,0 km Forest edge, beginning 
of Zdrojki village, its bigger part is situated within 
the limits of Turek. Go across the village, reach 
the cemeteries and further turn left into the 
city’s beltway. 300 m further turn to the 
right toward PKS station. 32,9 km Turek. 
End of the route at PKS station.
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„Szlak czarny” 0,0 km Początek szlaku 
znajduje się na przesmyku miedzy jeziora-
mi Suszewskim i Kownackim, na trasie 

szlaku niebieskiego Wilczyn - Strzel-
no. Stąd kierujemy się na płd.-wsch. 
Dochodząc do asfaltowej drogi 
skręcamy w prawo w stronę wsi 
Świętne. Na skraju lasu idziemy w pra-
wo i po 200 m dochodzimy do grodziska. 
0,8 km Grodzisko „Świętne”. Koniec zna-
kowania. Wśród drzew nad Jeziorem Su-
szewskim zachowane obwałowania grodziska 
pierścieniowatego, wewnątrz nich stożek po 
późniejszym gródku strażniczym.

„Black route” 0,0 km Route 
starts at the pass between Suszew-
skie and Kownackie lakes, which loca-
ted on the way of blue route Wilczyn 
- Strzelno. From here go southern 
east. After reach asphalt road, 
turn to the right toward Świętne 
village. At the edge of forest walk 
down right and 200 m further reach 
the settlement. 0,8 km „Świętne” 
settlement. Marking ends. Among 
the trees at Suszewskie lake there 
preserved retrenchment orbicu-
lar settlement, there is a cone 
being a later sentry box remains 
inside it.
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