
4 5

The sanctuary in Licheń is one of the most important sites on the tour-
ist map of Konin County. Renowned for its basilica and the miraculous 
portrait of the Virgin Mary, Licheń abounds with greenery, and it is also 
the ideal holiday spot. Few visitors know that Licheń can be a starting 
point for exploring a wide variety of active recreation options in Konin 
district.  

For the Body...
The Licheń sanctuary attracts not only pilgrims who say their 
prayers and give thanks in front of the miraculous portrait of the 
Holy Mary of Sorrow. For more than a decade, Licheń has been 
also visited by tourists for whom the sanctuary and the basilica are 
an architectural gem and a cultural phenomenon.
Entire families visit Licheń to ride to the top of the 142-meter-tall 
viewing tower in the basilica, listen to Poland’s largest church bell 
of Maryja Bogurodzica, tour a recently opened museum or take a 
stroll to the lake. With a growing number of tourist facilities, Licheń 
is no longer a seasonal site visited between May and September. 

Fishing
Licheń is a true heaven for fishing enthusiasts. Lake Licheńskie 
abounds with grass carp, catfish, bream and tench. Other popu-
lar fishing sites in lakes Gosławskie, Mikorzyńskie, Ślesińskie and 
Gopło are only ten minutes away by car.
In the summer, thousands of tourists flock to the lakes, as this 
part of the Great Wielkopolska Loop features the largest number 
of holiday facilities, including resorts, private rooms, camping sites 
and water sports rentals.  

Sailing
In 2010, Ślesin opened a new marina that became an instant hit with 
the tourists. Its popularity clearly demonstrates that there is an acute 
shortage of modern facilities of the type in central Poland. The munici-
pality of Ślesin makes the most of this new opportunity for growth. 

Cycling
The sanctuary in Licheń is situated in the direct vicinity of the 
district’s network of hiking trails and cycle paths. Moving in the 
northern direction, the green Amber Trail will take tourists to Ślesin, 
old bunkers and Lake Gopło. To the south, the trail leads to the 
historical city of Konin as well as Żychlin, home to Poland’s oldest 
Protestant parish and the Bronikowski palace that had once hosted 
Frederick Chopin.

In Search of History
Pilgrims and history buffs should visit Gosławice, the northern dis-
trict of Konin city featuring a castle and a museum. Magnificent 
objects of sacral architecture are also found in the nearby Bien-
iszew (Camaldolese monastery) and Kazimierz Biskupi (Holy Family 
monastery and St. Martin’s parish church). 

Licheń z sanktuarium i całą infrastrukturą noclegową jest dziś jednym z 
najważniejszych miejsc na mapie turystycznej powiatu. Wyjątkowość tego sank-
tuarium oprócz bazyliki i Cudownego Obrazu, tworzą zieleń i klimat do odpoc-
zynku. Nie wszyscy jednak wiedzą, że miejsce to może być także znakomitym 
punktem do rozpoczęcia aktywnej turystyki na Ziemi Konińskiej. 

Dla ciała… 
Do licheńskiego sanktuarium przyjeżdżają nie tylko pielgrzymi, którzy klęcząc 
przed obrazem Matki Bożej Bolesnej powierzają Jej swoje problemy i dziękują 
za sukcesy. Od kilkunastu lat Licheń jest też miejscem odwiedzanym przez os-
oby, które największą polską świątynię traktują jako atrakcję architektoniczną, 
kulturową, a o sanktuarium myślą jak o zjawisku kulturoznawczym. 
Sami lub z dziećmi chcą wjechać na 142-metrową wieżę widokową bazyliki, 
usłyszeć dźwięk największego w Polsce dzwonu Maryja Bogurodzica, zwiedzić 
nowo otwarte muzeum lub pójść nad jezioro. To wszystko w połączeniu z 
coraz lepszą bazą noclegową sprawiło, że Licheń stał się miejscem odwied-
zanym nie tylko od maja do września.

Na ryby
Niewielka podkonińska wieś to znakomite miejsce dla wędkarzy. Pobliskie 
Jezioro Licheńskie jest miejscem szczególnie ulubionym przez miłośników 
amura, suma, leszcza czy lina. Ale mając samochód można w kilkanaście 
minut pojechać wędkować na sąsiednie jeziora – Gosławskie, Mikorzyńskie, 
Ślesińskie czy też nad Gopło. 
Z uroku tych jezior korzystają zresztą nie tylko wędkarze. Latem tysiące 
turystów spędza tu wakacje, ponieważ ten fragment Wielkiej Pętli Wielkopolski 
jest najlepiej przygotowany do ich przyjęcia. Są tu ośrodki wypoczynkowe, 
kwatery prywatne, pola namiotowe i świetna baza sprzętu wodnego. 

Żaglówką
Od 2010 roku prym wśród żeglarzy wiedzie Ślesin z nowoczesną mariną. 
Zresztą już pierwszy rok jej funkcjonowania dobitnie pokazał, że takich miejsc 
w centrum Polski jest wciąż za mało. Dlatego znakomicie ulokowana gmina  
już na tym korzysta.

Rowerem
Licheńskie sanktuarium wpisało się też w wytyczone w powiecie szlaki piesze i 
rowerowe. Rowerzyści kierujący się stąd zielonym Szlakiem Bursztynowym w ki-
erunku północnym zwiedzą wspomniany Ślesin, zlokalizowane w pobliżu bunkry, 
by dotrzeć w końcu do Jeziora Gopło. Jadąc na południe zwiedzić można Konin 
z jego zabytkami czy Żychlin – znany z najstarszej w Polsce ewangelickiej parafii 
i pałacu Bronikowskich, w którym gościł Fryderyk Chopin.

W poszukiwaniu zabytków
Pielgrzymi i miłośnicy zabytków powinni koniecznie zwiedzić pobliskie 
Gosławice – obecnie północną dzielnicę Konina z zamkiem i mieszczącym 
się w nim muzeum. Stamtąd niedaleko jest już do Bieniszewa (pustelnia 
Ojców Kamedułów) i Kazimierza Biskupiego (zespół klasztorny Misjonarzy 
św. Rodziny i kościół parafialny św. Marcina). Oba miejsca przyciągają 
niezwykłymi zabytkami architektury sakralnej.
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