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Z Leszna przez Święciechowę w tym 
roku zbudowaną ścieżką rowerową do-
cieramy do Wilkowic. Park przy daw-
nym kościele ewangelickim to do-
skonałe miejsce do przebywania na 
świeżym powietrzu. Znajduje się tu-
taj wyjątkowy Zwierzyniec, które-
go twórcą i opiekunem jest Franciszek 
Turowski. Obcowanie z rzeźbami, któ-
re wypełniają skansen, natychmiast po-
prawia humor i samopoczucie. I to nie 
tylko najmłodszym. Warto także zajrzeć 
do pobliskiej Regionalnej Izby Kultury 
i Tradycji Wiejskiej, prowadzonej 
przez Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi 
Lipieńskiej i przenieść się w czasie do 
epok nawet dużo starszych niż naszych 
pradziadów.

Następnie zmierzamy w kierunku 
Mórkowa. Miejscowość jest pełna atrak-
cji i w zależności, co chcemy najpierw 
zobaczyć, możemy pojechać tam ścież-
ką rowerową bądź przejechać przez park, 
minąć tory kolejowe i dalej wzdłuż eks-
presowej S5. Najpopularniejszym miej-
scem jest tutaj zdecydowanie Mórkowski 
Jar. Od kiedy w 2019 r. wybudowano 
schody prowadzące z tarasu widokowe-
go do lustra wody, liczba turystów bły-
skawicznie rośnie. Fantastyczne wido-
ki gwarantowane są na każdym kroku. 
Rzeka przepływając przez tamę, two-
rzy wodospad. Jar to miejsce, w któ-
rym odkrywamy, że czas może zwol-
nić. W Mórkowie zachwyca nie tylko 
przyroda, ale także kościół Wszystkich 
Świętych z neogotyckim ołtarzem głów-
nym z XIX wieku. Okna zdobią pięk-
ne witraże. W sąsiedztwie kościoła 

znajduje się niemniej intersujący klasztor 
Chrystusowców. 
Obieramy kierunek na północ i ścież-

ką rowerową docieramy do Smyczyny, 
gdzie znajduje się znany w powie-
cie kompleks rekreacyjny. Ranczo 
Smyczyna to miejsce, gdzie możemy nie 
tylko podziwiać konie, ale i odbyć kon-
ną przejażdżkę. Pamiętajmy, że wprowa-
dzenie nowych atrakcji i dyscyplin spor-
towych w nasze życie poprawia nie tylko 
nasze zdrowie i kondycję, ale także na-
strój i samoocenę!
Następnie jadąc drogą gruntową mijamy 

Błotkowo, a w nim leśniczówkę, a w jej 
sąsiedztwie imponujące polany. Warto 
wyostrzyć wszystkie zmysły i wsłuchać 
się w sielskie dźwięki. Zieleń wydaje się 
tutaj bardziej zielona.
Zachwyceni przyrodą zmierzamy dalej, 

aby zwiedzić zabytki architektury sakral-
nej. Usytuowany na wzniesieniu more-
nowym neoromański kościół św. Jana 
Chrzciciela w Radomicku jest nie tyl-
ko piękny, ale także doskonale odgrywa 
rolę punktu nawigacyjnego. Kolejnym 
przystankiem jest najbardziej znane 
w powiecie miejsce kultu religijnego - 
Górka Duchowna. Sanktuarium Matki 
Bożej Pocieszenia już na przełomie XV 
i XVI wieku stanowiło miejsce piel-
grzymek. To tu działał błogosławiony 
Edmund Bojanowski. Co roku w sierp-
niu pielgrzymi masowo nawiedzają tę 
świątynię, pokonując pieszo po kilka-
dziesiąt kilometrów.  
Podróżując dalej w kierunku połu-

dniowym dojeżdżamy do Żakowa. 
Najcenniejszym zabytkiem jest tu-
taj eklektyczny dwór o pałacowej uro-
dzie, położony w malowniczym parku. 
W Goniembicach z kolei w centralnej 
części wsi zlokalizowany jest kościół św. 
Mikołaja. Zachwyci nas z pewnością jego 

wnętrze. Warto też zajrzeć na cmentarz 
i pochylić się nad mogiłą pochodzące-
go z Żakowa Zdzisława Szczawińskiego 
(1842-74) – to prawdopodobnie jedyny 
zachowany do dziś w powiecie leszczyń-
skim nagrobek powstańca styczniowe-
go. W Wyciążkowie na uwagę zasługuje 
dwór oraz mieszczący się w jego sąsiedz-
twie plac zabaw, który dowodzi, że po-
mysłowość nie zna granic. Do Leszna 
wracamy przez malownicze i systema-
tycznie rozbudowujące się Gronówko. 
Zdecydowanie zachęcamy, by zarezer-

wować sobie dzień w kalendarzu na taką 
wyprawę.

Powiat leszczyński na okrągło

Jarosław 
Wawrzyniak,

starosta leszczyński:
Północna część powia-

tu położona jest w ma-
lowniczej dolinie rze-
ki Samicy, a kompleksy 

leśne w gminie Lipno, dzięki boga-
tej sieci ścieżek rowerowych, stają się 
miejscem wytchnienia dla systematycz-
nie rosnącej liczby rowerzystów. Na 
trasie nie może oczywiście zabraknąć 
Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia 
w Górce Duchownej. Religijną stolicę 
powiatu, znaną wśród wiernych w całej 
archidiecezji poznańskiej, co roku od-
wiedzają tysiące pielgrzymów.

Oczekujecie komfortowego wypoczynku pośród pięknych krajobrazów oraz licznych atrakcji przyrodniczych i architektonicznych? 

Zapraszamy na kolejną ekscytującą wyprawę przez powiat leszczyński.
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