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A – pierwsze zaczyna dyskusję. 
Ja Aeroklub będę promować,
tam w Kazimierzu Biskupim to można szybować.
Można balonem wzbić się nad chmury
i cały powiat oglądać z góry.

B – na to mówi. 
Ja mieszkam blisko,
bo w Bieniszewie mam legowisko. 
W tej samej gminie, tej kazimierskiej.
Tam z dala od zgiełku kultury miejskiej. 
Tam w puszczy spokój i dęby stare. 
Tam Cię przyroda do siebie przytuli,
tam gdzie swój klasztor mają kameduli.
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C – szybko myśli – a czy ci bracia sprzedają miód? 
Bo moja miejscowość to Czarnybród.
A tam pracownia jest wyjątkowa, 
gdzie robią naczynia, więc będzie gdzie schować.
Ten miód i inne różne potrawy,
które zgarniemy podczas wyprawy.
Na kole garncarskim ulepisz tu dzban, 
a może chcesz garnek, pomoże ci pan.
Garncarz – tak jego fach się nazywa, 
więc do gminy Grodziec możesz przybywać.

D – rzekło do nich – wolę aktywnie spędzać swój czas, 
wolę też wodę niżeli las.
I statkiem po naszych jeziorach pływać
i powiat z pokładu statku podziwiać. 
Jak chcecie to u nas można popływać,
na statku co Dziwożona się przecież nazywa. 
Na naszym jeziorze ślesińskim cumuje
i dobrą wycieczkę wam gwarantuje.
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E – eee – te Wasze atrakcje, wycieczki ,bo my to stamtąd,
a wy to stąd. 
A w życiu to przecież tak ważny jest prąd. 
A przecież nasz powiat z przemysłu słynie
i od nas najwięcej napięcia płynie.
Tu Elektrownia widoczna jest wszędzie. 
Tak było, jest i pewnie będzie. 
Zobaczyć ją warto i zwiedzić też,
jak elektryczność powstaje wiesz?

F – na to nieco się wykrzywiło – 
mnie tam nie ciągnie do żadnej fabryki.
Ja wolę słuchać poważnej muzyki.
I do Żychlina przyjechać radzę,
obok pomnika każdego posadzę.
Fryderyk Chopin już tam zagościł
i czeka na fotkę, na swoich gości.
Tam przed pałacem jego postument,
ale to przecież trzeba zrozumieć.
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G – tylko prychło – jak chcecie zwiedzać,
to tylko muzeum trzeba wybierać. 
Moja miejscowość to Gosławice
i tam Wam rzucam dziś rękawice. 
U mnie zobaczyć można mamuta, wiatrak i eksponaty,
co pamiętają najstarsze daty. 
To świetna historii jest dla was lekcja,
ta cała w muzeum ujęta kolekcja. 

H – z niepokojem w głosie zaczyna – 
ale panowie, po co te kłótnie,
czas jest na przerwę, niech to się utnie.
Na odpoczynek chyba już pora.
Tu H jak Hotel nie jakaś nora. 
Noclegów w powiecie znajdziecie sporo
 i w dużym mieście i nad jeziorem. 
Dlatego mówię na dzisiaj pass
 i tak po prostu idziemy spać. 
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I – się przeciąga i mówi wstawać –
niech zacznie się znowu nasza zabawa.
Ja Was przeniosę tam gdzie historia. 
Gdzie wielka bitwa się rozegrała,
dla jednych klęska, dla innych chwała.
Tam w Ignacewie jest teraz pomnik, 
który każdemu tę walkę przypomni. 

J – się wyraźnie rozpromieniło
i tak do innych literek rzuciło – 
jak już historii poznacie troszkę,
to nad Jeziora nasze zagośćcie.
Mamy tu w naszym powiecie ich wiele, 
drodzy najmilsi mi przyjaciele. 
Można tu pływać i się opalać.
Można pobujać się łódką na falach. 
Wodnej zabawy tu nie ma końca,
aż do pięknego zachodu słońca. 
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K – na to mówi – to ja do miasta Was zatem zaproszę
i nie to, że się z tym jakoś bardzo obnoszę. 
Ale pokażmy całemu światu,
gdzie jest stolica naszego powiatu. 
To przecież Konin, tu gdzie zabytki, kościoły, bulwary.
Tutaj jest ratusz i rynek cały. 
Pomniki, kina i domy kultury. 
Tu cała gama jest infrastruktury. 
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L – delikatnie się poprawiło – przecież tak blisko, obok Konina
jest ta niezwykła mała mieścina.
Wszyscy ją znają,
bo to jest Licheń – tam podążają.
Tu bazylika stoi ogromna, tutaj jest kościół św. Doroty,
ogromna przestrzeń jest do spaceru,
można pielgrzymów spotkać tu wielu. 



Ł – rzuca pomysł – blisko z Lichenia jest do Ślesina,
tam Triumfalny Łuk się wygina.
To taka symboliczna jest brama,
którą się Napoleon przeprawiał.
Zajrzyjcie na rynek do pana z gęsią 
i przy fontannie posiedźcie z chęcią. 
Na przystań zaprosić Was także mogę,
zanim ruszyć ponownie w drogę. 

M – na obie nogi stanęło –
to do mnie już chwila –
Mikorzyn po drodze i czas nam umila.
Na plaży odpocząć możemy po długim zwiedzaniu.
Chociaż na chwilę, na opalaniu.
A gdy kontaktu ze sztuką szukasz, 
zajrzyj do izby słynnego Wierusza.
To słynny malarz, tutaj pracował, 
po nim się piękny pałacyk uchował. 
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N – woła – dość leniuchowania – 
może spróbujcie też Nurkowania? 
Do gminy Kleczew musicie wpaść
i Budzisławskie jezioro znać. 
Tam instruktorzy chętnie pokażą, 
co lepiej robić niż brodzić plażą.
I czy pod wodą mieszkają żabki
i czy te żabki mają sąsiadki?

O –oo rety – to jest pod wodą, 
ale co u mnie zobaczyć mogą?
To wcale nie jest jakaś rozrywka,
węgiel pod ziemią to jest Odkrywka.
W samym Kleczewie, tam w sercu miasta – 
wielka kopalnia węgla wyrasta.
Wszędzie górnicy, wielkie maszyny,
są dziury w ziemi, wykopaliny. 
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P – podskoczyło – ja chcę do góry.
Nie chcę kopalni, chcę dotknąć chmury!
I wcale nie trzeba tam samolotem,
bo można wspiąć się doń na piechotę. 
W mojej Paprotni jest wielka wieża,
wielu turystów ją chce odwiedzać.
Więc jak wysiądziesz już z samochodu 
to policz ile ma wieża schodów?

R – po jedynym brzuszku się drapie – 
czy ktoś tu sprawdzał w ogóle mapę?
Nie dla mnie chodzenie, nie dla mnie wieże,
ja kocham jeździć, lecz na Rowerze.
Jest tyle szlaków tu rowerowych.
Koniecznie tylko kaski na głowy. 
Powie Wam każda polna jaskółka, 
że powiat można zwiedzać także na dwóch kółkach.
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S – się wyciągnęło i tak do niech gada –
jazda na rowerze to fajna zabawa.
Jak już się zmęczą Wam dzielne nogi,
to ja zapraszam w Staromiejskie progi.
Tam piękny Skansen w Biczu możecie oglądać
i eksponaty w nim poprzeglądać.

T – liczy sobie nagle do trzech. 
Trójka to teren, co blisko jest.
Możecie też do mnie przyjechać wolno
bo u mnie możecie pojeździć konno.
Tu klub jeździecki i piękna stadnina. 
Tutaj odpocznie cała rodzina. 
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U – uśmiechnięte – ja Was zapraszam
do Kowalewka, gdzie izba nasza. 
Tu Urbanowskiej Zofii historia jest pokazana,
gdzie się rodziła, gdzie dorastała. 
Kiedy tworzyła swe dzieła i jak.
Takie muzeum to wielki skarb. 

W – przyklasnęło – oj o muzeum to dużo wiem
i do Węglewa zapraszam Cię.
Tam plener rzeźbiarski możesz zobaczyć
i uzdolnionych rzeźbiarzy podpatrzeć przy pracy.
To gmina Golina. Trasa na Poznań.
Tu dużo kultury i twórczych doznań.
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Z – już ziewnęło – koniec wycieczki.
Tu odpoczniemy. W moim Zameczku. 
Pałac w Lubstowie przedstawiam Wam 
dla dzielnych panów i pięknych dam. 

I tak literki dyskutowały,
chwaliły się swoim i zapraszały,
I nawet się chyba nie zorientowały,
że własną historię dziś napisały.
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