
Podstawowym atutem powiatu konińskiego jest jego
usytuowanie w centrum Polski. Krzyżują się tu najważniej-
sze krajowe i międzynarodowe szlaki komunikacyjne. Dzięki
temu z każdego miejsca w kraju łatwo i szybko można dotrzeć
do regionu z malowniczymi jeziorami, rezerwatami, parkami
oraz nieskażonymi lasami, obfitującymi w bogactwo rzadkich
gatunków roślin i zwierząt. Sympatycy turystyki czynnej i bier-
nej, wędkarze, piechurzy oraz poszukiwacze osobowości przy-
rodniczych i ciekawostek historycznych, wybierając na miejsce
wypoczynku Ziemię Konińską, na pewno nie będą się nudzić.

Jedną z największych atrakcji turystycznych powiatu ko-
nińskiego są jeziora. Wystarczy rzucić okiem na mapę, by
przekonać się o możliwości wspaniałego wypoczynku. Ko-
nińskie akweny połączone systemem kanałów i śluz zachęcają
do uprawiania wszelakich sportów wodnych oraz wędkar-
stwa. Droga wodna „Warta-Gopło” to ponad 30 kilometrowy
odcinek łączący królową wielkopolskich rzek z Jeziorem Gopło.
Jej przemierzeniu sprzyja zlokalizowana nad konińskimi je-
ziorami baza noclegowa i gastronomiczna.

Szlak wodny „Warta-Gopło” stanowi równocześnie
wschodnią ścianę Wielkiej Pętli Wielkopolsko-Kujawsko-
Lubuskej – drodze wodnej o łącznej długości ponad 690 km.
Warto wspomnieć, że temperatura wody w konińskich akwe-
nach jest zawsze o kilka stopni wyższa niż na innych zbiorni-
kach. To jedyne miejsce w Europie, gdzie w grudniu odbywają
się „Regaty Barbórkowe”, skupiające fanów żeglarstwa z ca-
łego kraju.

Powiat Koniński, to jednak nie tylko malownicze akweny.
Na tych, którzy preferują kontakt z naturą czekają 4 obszary
krajobrazu chronionego, 6 rezerwatów, 2 parki krajobrazowe,
będące ostoją dla unikatowych gatunków ptaków, ssaków, pła-
zów i roślin. Warto odwiedzić również Ośrodek Edukacji Leśnej
w Grodźcu. Jego główną ideą jest prowadzenie edukacji leśnej
w sposób przyjemny i praktyczny. W koronach drzew (8 m
nad ziemią) umieszczono ścieżkę i platformę z lunetą, której
obserwować można zwierzęta zgodnie żyjące w leśnej
ochronce. Natomiast w „Chacie Grodzkiej” leśniczy opowiada
fascynujące historie o życiu lasu.

Moc atrakcji i niezapomnianych wrażeń czeka na wytyczo-
nych pieszych i rowerowych szlakach turystycznych. Stanowią
one doskonałą bazę wypadową, dla amatorów aktywnego
wypoczynku. Wśród lasów, jezior i polan krzyżują się trasy tu-
rystyczne usytuowane w najbardziej atrakcyjnych pod wzglę-
dem krajobrazowym i kulturowym rejonach naszego powiatu.
W sumie do przemierzenia jest ponad 600 km wyznakowa-
nych pieszych i rowerowych tras turystycznych.

Szeroką gamę walorów przyrodniczych i krajobrazowych
uzupełniają dobra spuścizny kulturowej, w tym sakralnej.
Miejscowością o szczególnym znaczeniu jest Licheń Stary –
wieś położona 10 km na północ od granic Konina. Tutaj pątnicy
znajdują ukojenie i wyciszenie, odzyskują wewnętrzny spokój.
Każdego roku do Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej w Li-
cheniu Starym przybywają setki tysięcy pielgrzymów, prosząc
o łaski dla siebie i bliskich.

Podobną rolę spełnia Bieniszew, z jednym z dwóch funk-
cjonujących w Polsce eremów kamedulskich. Tutejszych za-
konników uważa się za następców Pięciu Braci Męczenników:
Jana, Benedykta, Krystyna, Izaaka i Mateusza, pierwszych ka-
medułów na ziemiach polskich. Kult z nimi związany
od ponad 1000 lat jest żywy wśród mieszkańców pobliskich
miejscowości, o czym świadczą zabudowania sakralne usy-
tuowane w miejscu dawnych pustelni.

Przez teren powiatu przebiega także wiele szlaków his-
torycznych. Do najciekawszych zaliczymy: Bursztynowy, Ro-
mański, Cysterski, Niemiecki, Piastowski, Szkocki, Zamków,
Klasztorów i Drewnianych Kościołów. Ich przemierzenie to
okazja do zdobycia Odznaki Krajoznawczej PTTK „Turysta Ziemi
Konińskiej”.

Do oryginalnych walorów kulturowych należy zaliczyć
także tradycje i obyczaje, jakie ukształtowały się na tere-
nach obecnego powiatu. Chodzi tutaj przede wszystkim
o tzw. kulturę ochweśnicką, która swoje początki miała na te-
renie gminy Skulsk. Ochweśnikami nazywano niegdyś handla-
rzy obrazów religijnych, z których wiele zachowało się po dziś
dzień. Między sobą posługiwali się oni własnym żargonem,
określanym mianem „kminy ochweśnickiej”. Ich język liczył
ponad 700 słów i tworzyły go wyrażenia zapożyczone z pol-
skiego narzecza złodziejskiego, ruskich żargonów dziadow-
skich, a także terminy pochodzące z niemieckiego, ruskiego,
greckiego i łacińskiego. Takiego samego słownictwa używali
też handlarze ze Ślesina. Ta specyficzna kultura stanowi mało
znany element, dziedzictwa powiatu konińskiego.

POWIAT KONIŃSKI
– Zawsze na Twoim Szlaku

Ziemia Konińska jest malowniczym zakątkiem Wielkopolski.
Jej krajobraz zachwyca różnorodnością. Dawniej mówiono

o niej „…ziemia zniszczona przez przemysł…”.
Dzisiaj jednak to hasło niewiele ma wspólnego z rzeczywistością.
Drogi Turysto, jeśli myślisz o wspaniałym wypoczynku, wytchnie-

niu i relaksie, to zaplanuj go razem z nami.


