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Najmłodszych turystów zapewne najbardziej ucieszy widok 
prawdziwej lokomotywy, takiej jaką opisuje w swoim najsłynniej-
szym wierszu Julian Tuwim „… wielka, ogromna, z żelaza i stali.” 

Na pierwsze spotkanie można wybrać eksponat w  Parowozowni, 

nie rozpalony, więc nie syczący i nie gwiżdżący z zaskoczenia. Moż-

na tu także odwiedzić parowozowy „garaż” mieszczący aż 8 żela-

znych maszyn, a  ponadto wejść do zabytkowego wagonu pasażer-

skiego z początku XX wieku, czy zobaczyć „żurawia” napełniającego 

parowóz wodą.

Miejscem przyjaznym dla najmłodszych jest także Skansen 
Budownictwa Ludowego Zachodniej Wielkopolski – duży, ogro-

dzony, pełen zieleni obszar, na którym stoją stare domy przeniesio-

ne z  wielkopolskich wsi. Dzieci będą mogły tu spotkać zwierzęta 

gospodarskie - kozy, owce, króliki – ale doskonałą zabawą będzie 

też wytropienie kota oraz odnalezienie domku dla gołębi. 

Wolsztyn to miasto nieduże, zadbane, pięknie ukwiecone, poło-
żone między dwoma jeziorami, otoczone lasami. A do tego bogata 

historia, muzea noblisty i znanego w całej Wielkopolsce rzeźbiarza, 

dymiące lokomotywy, zwierzęta w wiejskiej zagrodzie w Skansenie, 

dwa parki, ścieżki przyrodnicze.... W jego okolicy znajdują się warte 

zobaczenia zespoły pałacowo-parkowe. Całość uzupełniają smaczna 

oferta lokalnych restauracji i różnorodny kalendarz wydarzeń kul-

turalnych oraz sportowych. Wszystko to stwarza doskonałe warunki 

do wypoczynku. 

Chcąc znaleźć atrakcyjne turystycznie miasto, bez tłumów zwiedza-

jących, bez wielkomiejskiego zgiełku, z  ogólnodostępnymi terenami 

rekreacyjnymi, w otoczeniu przyjaznych i życzliwie nastawionych ludzi 

- wybierz Wolsztyn. To właściwe miejsce dla Ciebie. Każdy turysta 

znajdzie tu coś dla siebie - wypocznie, zregeneruje siły i na pewno nie 

będzie się nudził.

dLa dZieciWoLSZTyN
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Na dorosłych w Wolsztynie czeka muzeum regionalne, w skład któ-
rego wchodzą: muzeum marcina rożka, muzeum roberta Kocha 
oraz Skansen Budownictwa Ludowego Zachodniej Wielkopolski.

Miejscem duchowej zadumy, ale i poznania przeszłości miasta są wolsz-

tyńskie świątynie. Najstarszą jest kościół pw. NmP Niepokalanie Po-
czętej (ul. Kościelna), późnobarokowy, ozdobiony rzeźbami ucznia 

Marcina Rożka, Edwarda Przymuszały. W rokokowym wnętrzu znajduje 

się monumentalny ołtarz główny z wizerunkiem Najświętszej Maryi Panny, 

przyozdobiony srebrną sukienką, zwieńczony wielką koroną tworzącą 

baldachim. Dawny poewangelicki kościół pw. Wniebowstąpienia Pań-
skiego (ul. 5 Stycznia), postawiony został według projektu słynnego pru-

skiego architekta Karla Friedricha Schinkla. Z budownictwa sakralnego na 

uwagę zasługuje również kaplica Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 
maryi Panny (ul. Poznańska 29), w której warto przyjrzeć się pięknym wi-

trażom przedstawiającym m.in. scenę Ukrzyżowania Pańskiego.

Zwiedzając Wolsztyn, nie sposób ominąć największej atrakcji mia-

sta - Parowozowni. Poza dymiącą lokomotywą, warto poznać całe 

zaplecze techniczne lokomotywowni, w której zobaczyć można halę 

postojową dla ośmiu parowozów, obrotnicę, kanał oczystkowy. Obo-

wiązkowym punktem jest przejażdżka pociągiem retro prowadzo-

nym przez wolsztyńską lokomotywę Ol49. Przejazdy turystycznymi 

pociągami organizują: PKP Cargo, parowozownia przekształcona 

w instytucję kultury samorządu województwa wielkopolskiego  oraz 

Instytut Rozwoju i Promocji Kolei TurKol.pl.

młodzież szkolną zainteresują wybitni uczeni związani z  Wolsz-
tynem. Pierwsze kroki warto skierować do domu noblisty, roberta 
Kocha, współtwórcy nowoczesnej bakteriologii, odkrywcy prątków 

gruźlicy. Dla ciekawskich - możliwość pracy z mikroskopem. 

A dla miłośników sztuki - muzeum marcina rożka, malarza i rzeźbiarza, 

autora monumentalnego pomnika Bolesława Chrobrego w  Gnieźnie. 

Siedziba muzeum to dom artysty, zbudowany według jego pomysłu. 

Dorobek trzeciej wolsztyńskiej sławy, szalonego filozofa, można poznać 

spacerując po mieście i odnajdując związane z nim ślady - miejsce jego 

narodzin, ustawione na jednym z  miejskich skwerów jego popiersie. 

Mowa tu o  Józefie Hoene-Wrońskim, który zasłynął w  kilku dzie-

dzinach nauki: matematyce, prawie, ekonomii oraz filozofii.

W Skansenie warto poznać dawne budownictwo wiejskie w zachodniej 

Wielkopolsce, w Parowozowni zobaczyć najprawdziwszy w świecie 

parowóz, który „…stoi i  sapie, dyszy i  dmucha”. Takich eksponatów, 

nadal kursujących w ruchu turystycznym, jak Ol49 nie spotka się nigdzie 

indziej w kraju.

A  jeśli pospacerujemy ulicą 5 Stycznia, na każdym niemal kroku 

będziemy odczytywać karty wolsztyńskiej historii – począwszy od 

nazwy ulicy nawiązującej do wydarzeń powstania wielkopolskiego, 

przez tablice pamiątkowe na budynku poczty, cmentarz wojenny, 

poewangelicki kościół, a  kończąc przy budynku Muzeum Marcina 

Rożka (ul. 5 Stycznia 34). 

dLa doroSłycHdLa młodZieży
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Przyjemnym i  zarazem pełnym historycznych elementów będzie 

spacer ulicami miasta. Idąc ul. 5 Stycznia zobaczymy m.in. pomnik 

Serca Jezusowego, cmentarz wojenny, stylowy budynek dawnej willi 

starosty; dalej kierujemy się ul. Kościelną, gdzie przy budynku nr 9 

odnajdziemy tablicę upamiętniającą miejsce narodzin Józefa Marii 

Hoene–Wrońskiego. Dalej trasa poprowadzi na rynek, gdzie wzno-

szą się pomniki Powstańca Wielkopolskiego oraz przyjaźni Wolszty-

na i  holenderskiej ówczesnej gminy Maasbree (dziś - Peel en Maas), 

w kształcie dwóch splątanych lin. Na Ratuszu, w trójkątnym frontonie 

znajduje się herb Wolsztyna przedstawiający Matkę Boską z  Dzie-

ciątkiem. Z Rynku zachęcamy pójść w stronę Promenady Klemensa 
modlińskiego, biegnącej nad brzegiem Jeziora Wolsztyńskiego, a nią 

- do Parku miejskiego. W parku - poza pałacem rodziny Mycielskich 

- warto odnaleźć kopie rzeźb Marcina Rożka umieszczone na jednym 

z parkowych dębów, czy kolejny pomnik, tym razem muzyczny, z wioli-

nowym kluczem, symbolizujący przyjaźń polsko – holenderską. 

Opuszczając park w  kierunku południowym, warto zwrócić uwagę na 

okazały budynek stojący na wzniesieniu. To dawny sierociniec, ufundo-

wany w 1926 roku przez ks. Benedykta Tomiaka, pochodzącego z oko-

licznej wsi Tłoki, a  pełniącego posługę duszpasterską wśród Polaków 

w Stanach Zjednoczonych. Po wojnie sierociniec zaadaptowany został 

na Niższe Seminarium Duchowne. W  latach 60. XX wieku budynek 

przejęły władze państwowe i  przeznaczyły go na przychodnie lekar-

skie. Od 2011 roku Siostry Miłosierdzia prowadzą tu także przedszkole.

Skwer przed dawnym sierocińcem, od 2012 roku, nosi imię ks. Teo-
dora Lercha – byłego dyrektora Niższego Seminarium Duchownego. 

Kierując się dalej prosto, ul. Wschowską, dojdziemy do placu Kościuszki, 

na którym stoi pomnik matki Boskiej Królowej Polski. 

Wybierając się w  najbliższe okolice Wolsztyna warto pojechać do 

Obry, by zwiedzić kościół i  klasztor pocysterski, dziś należące do 

Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Natomiast 

w gminnych wioskach - Chorzemin. Gościeszyn, Wroniawy - możemy 

podziwiać, mimo upływu lat i  zauważalnych zniszczeń, nadal piękne 

zespoły pałacowo-parkowe.

dLa doroSłycH
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Questy – spacer trasami gier terenowych, tematyka:

1. Spotkanie z Marcinem Rożkiem

2. Śladami wybitnych postaci

3. Wyprawa pełną parą

4. Od karczmarza do półrolnika

5. Obra – tu mieszczą się pocysterskie dobra

Boiska wielofunkcyjne – ul. Komorowska 2, ul. Kusocińskiego, 

ul. Poniatowskiego, ul. Wschowska / Powstańców Wlkp., ul. Ogrodowa 

Szlaki rowerowe – na terenie gminy Wolsztyn wyznaczono szlaki 

rowerowe o łącznej długości ok. 80 km (5 ścieżek: Kąpielisko Krutla- 

szlak brązowy dł. trasy 16 km, Ptasi Raj – szlak niebieski, dł. trasy 9 km, 

Szwedzkie Szańce - szlak zielony, dł. trasy 32 km, Konwaliowy – szlak 

czerwony, dł. trasy 30 km, Szlak Żurawi –żółty, dł. trasy 11 km) oraz 

utwardzone trasy pieszo-rowerowe liczące 11 km.

Wędkarstwo - zakup karty wędkarskiej wraz ze szczegółową informa-

cją – Sklep Zoologiczny ul. 5 Stycznia 17, Wolsztyn

W deSZcZu
Sale zabaw: Fala Park ul. Poznańska 1, Dinopolis Wolsztyn-Komorowo 6k, 

centrum rozwoju eugeniusz: ul. 5 Stycznia 12/10 B

Biblioteka Publiczna miasta i Gminy Wolsztyn im. St. Platera 
(ul. Gajewskich 48) – czytelnia dla dorosłych i dzieci (z kącikiem za-

baw), wystawy czasowe, spotkania autorskie

Wolsztyński dom Kultury ( ul. 5 Stycznia 20) – Galeria Promocje, sala 

widowiskowa

Gminne centrum informacji ( ul. Doktora Kocha 12a ) – sala wystaw

Pływalnia miejska (ul. Komorowska 2) - basen sportowy, basen szko-

leniowo – rekreacyjny, brodzik dla najmniejszych dzieci, jacuzzi, zjeż-

dżalnia rurowa, odnowa biologiczna 

fala Park – Centrum Rekreacyjno – Rozrywkowe: bowling, ściana wspi-

naczkowa, siłownia, squash, indoor cycling, fitness, kort tenisowy, minigolf 

Place zabaw: 
– Promenada K. Modlińskiego – przy Wolsztyńskim Domu Kultury 

oraz Centrum Rekreacyjnym Fala Park 

–Park Miejski przy ul. Drzymały

–Park przy ul. Lipowej

–plac Partnerstwa Miast

– plac między ulicami Poznańską i Wodną - ogródek pizzerii Pico Bello

Skatepark  
– ul.Komorowska 2

urządzenia fitness na świeżym powietrzu:  
– Promenada K. Modlińskiego, park przy ul. Lipowej

Wypożyczalnia sprzętu wodnego:  
– Fala Park ul. Poznańska 1,  

–Park Miejski – ul. Drzymały

Wypożyczalnia rowerów:  
– Fala Park ul. Poznańska 1, sklep rowerowy „Turysta” – ul. 5 Stycznia 12 A

Plaże strzeżone: 

–Park Miejski – ul. Drzymały, 

–Karpicko ul. Jeziorna, 

–Obra 

W Słońcu

rodZiNa W mieście
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PrZyrodaimPreZy

ukształtowanie terenu, liczne jeziora oraz duża powierzchnia lasów, 
sprzyjają uprawianiu różnorodnych form aktywnego wypoczynku. 
Propozycją dla lubiących przebywać blisko natury są również ścieżki 

przyrodniczo- leśne wytyczone na terenie Nadleśnictwa Wolsztyn: 

ścieżka bagno chorzemińskie

Lokalizacja: trasa Wolsztyn – Nowy Tomyśl, a następnie według dro-

gowskazów w kierunku na Ruchocki Młyn; odległość od Wolsztyna 

wynosi około 4 km; 

Tematyka: wędrując ścieżką można poznać ciekawe elementy środowiska 

przyrodniczego oraz pracę leśników. Przygotowano dwa warianty trasy: 

krótszy dla dzieci młodszych, oznaczony w terenie kolorem żółtym, o długo-

ści 2 km oraz dłuższy oznaczony w terenie kolorem zielonym, o długości 5 km. 

ścieżka nad jeziorem mącznym 
Lokalizacja: przy szosie Perzyny – Nowa Wieś Zbąska - odległość od 

wsi Perzyny wynosi około 1,5 km; 

Tematyka: trasa licząca około 3 km długości, oznaczona w terenie 

kolorem żółtym, tworzy pętlę wokół Jeziora Mącznego. Na jej trasie 

wyznaczono 12 przystanków tematycznych opisujących m.in.: piętro-

wą budowę lasu, gatunki obce w lasach, sposoby odnowienia i ochrony 

lasu, urządzenia łowieckie (lizawki, paśnik).

ścieżka leśnym tropem

Lokalizacja: ścieżka znajduje się na terenie Leśnictwa Kopanica, 

w sąsiedztwie szosy Zielona Góra-Poznań; 

Tematyka: dla turystów przygotowano dwa warianty trasy: krótszy, 

pieszy oznaczony kolorem pomarańczowym, o długości 2 km oraz 

dłuższy, rowerowy oznaczony kolorem niebieskim, o długości 9,5 km. 

Na trasie ścieżki wyznaczono 14 przystanków tematycznych, opisują-

cych m.in.: fazy rozwojowe lasu, drzewa, krzewy.

Na każdej ze ścieżek ustawiono tablice informacyjne, dodatkowo, dla 

potrzeb m.in. edukacji ekologicznej, przy ścieżkach przygotowano wiaty 

z miejscem na ognisko.

Kolędowe Spotkania chórów i Grup śpiewaczych – kościół 

pw. św. Bartłomieja w Kębłowie – styczeń

Koncerty Noworoczne – kościół pw. Wniebowstąpienia Pańskiego 

w Wolsztynie oraz kościół. pw. św. Jakuba w Obrze – styczeń

międzynarodowy festiwal muzyki organowej i  Kameralnej – sier-

pień, Wolsztyn

międzynarodowy festiwal muzyki country – sierpień, Wolsztyn

Dla rodzin z  dziećmi jest szeroka oferta imprez odbywających się 

w okresie wiosenno-jesiennym na świeżym powietrzu - m.in. w Parku 

Miejskim nad Jeziorem Wolsztyńskim oraz w Skansenie Budownictwa 

Ludowego Zachodniej Wielkopolski. Wśród tych imprez są: 

Spotkania teatrów ulicznych – maj

Spotkania folklorystyczne – czerwiec

dni Jezior Wolsztyńskich (z  nocną paradą podświetlanych łodzi 

i żaglówek) – lipiec 

Lipcowa niedziela w Skansenie - lipiec

festyn jesienny w Skansenie - wrzesień 

Zaduszki Jazzowe – listopad.

parowozowe oferty:
Parada Parowozów – przełom kwietnia i maja

Noc muzeów - maj

dzień dziecka- czerwiec

dni Techniki Kolejowej - październik

Przejazdy turystycznymi pociągami retro

Na łoNie NaTuryKuLTura



Nowy Tomyśl

Grodzisk 
Wlkp.

Leszno

Gniezno
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Poznań

Urząd Miejski w Wolsztynie 
i Gminne Centrum Informacji
ul. Doktora Kocha 12a 64-200 Wolsztyn
www.wolsztyn.pl; fb.com/gciwolsztyn

zakup regionalnych pamiątek:
sklep MAstER, ul.5 Stycznia 39, Wolsztyn
Gminne Centrum Informacji, ul. Doktora Kocha 12a, Wolsztyn
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