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Gmina Wolsztyn położona jest w zachodniej części woje-

wództwa wielkopolskiego na pograniczu Pojezierzy Po-

znańskiego i Lubuskiego. Wolsztyn znajduje się 70 km od 

Poznania oraz 60 km od Zielonej Góry. Dawny układ 

urbanistyczny miasta, położenie na przesmyku dwóch 

jezior (Wolsztyńskiego i Berzyńskiego), atrakcyjne walo-

ry przyrodniczo-krajobrazowe stanowią solidną podsta-

wę turystyki i rekreacji. Liczne atrakcje turystyczne, lasy, 

rezerwaty przyrody, kąpieliska i ścieżki rowerowe spra-

wiają, że jest to doskonałe miejsce na wypoczynek, wy-

cieczki i obozy sportowe. Dla osób, które uwielbiają ob-

cować z naturą polecamy urokliwy „Szlak Żurawi” wokół 

Jeziora Wolsztyńskiego. 

Na terenie Wolsztyna znajduje się wiele interesujących 

obiektów wartych odwiedzenia. Najważniejsze z nich to: 

- Wolsztyńska Parowozownia - jedyne takie miejsce w 

całej Europie, gdzie każdego dnia można zobaczyć stare 

parowozy wyruszające w trasę z planowym pociągiem 

osobowym. Parowozownia to cała infrastruktura związa-

na z utrzymaniem i obsługą lokomotyw: hala postojowa 

na 8 parowozów, wieża wodna, obrotnica, kanał oczyst-

kowy, zasieki węglowe, warsztaty, dźwigi węglowe, na-

stawnie oraz małe muzeum. Największą sławą szczyci się 

polski parowóz Pm 36-2, znany jako „Piękna Helena”, 

który w 1937 roku zdobył złoty medal na Międzynarodo-

wych Targach w Paryżu.  

Co roku, na przełomie kwietnia i maja Wolsztyn staje się 

miejscem spotkań wielu tysięcy miłośników parowozów, 

którzy przyjeżdżają tu za sprawą niepowtarzalnej impre-

zy jaką jest „Parada Parowozów”.  

Parada to gwarancja niepowtarzalnego klimatu, który 

zapewniają nie tylko przejazdy ciężkich, osmolonych 

grzbietów lokomotyw z całej Europy, ale także widowi-

sko „Światło – dźwięk – para”. Ciszę i czerń ciepłej, wio-

sennej nocy przerywają wielowymiarowe dźwięki muzy-

ki, w rytm, której wiją się, rozmigocone wielobarwnymi 

wstęgami świateł, kłęby dymu i pary… Wydarzenie to 

ma charakter unikatowy. O jego niezwykłości świadczą 

rzesze turystów z kraju i z za granicy, którzy co roku na 

kilkadziesiąt minut milkną, by w skupieniu chłonąć każdy 

moment tego niezwykłego spektaklu. Czegoś takiego nie 

można opuścić! 

Dla miłośników parowozów przygotowano ofertę pocią-

gów specjalnych prowadzonych przez parowozy podczas 

Parady Parowozów oraz długiego weekendu majowego.

(www.turkol.pl).  

- Muzeum Roberta Kocha – niemieckiego lekarza i bak-

teriologa, laureata Nagrody Nobla w 1905 roku w dzie-

dzinie medycyny za odkrycie prątków gruźlicy. Muzeum 

znajduje się na parterze budynku, w którym mieszkał 

doktor R. Koch. Eksponowane są w nim pamiątki związa-

ne z wielkim uczonym, zarówno te z okresu pobytu w 

Wolsztynie, jak i z innych miejsc, gdzie prowadził swoje 

badania. Stylowe meble oraz gabloty z fotografiami i 

fotokopiami dokumentów umiejętnie oddają ducha 

tamtego czasu i pokazują, w jakich warunkach żył wielki 

uczony.  

- Muzeum Marcina Rożka – znanego rzeźbiarza, który w 

latach 30-tych XX w. mieszkał i tworzył w Wolsztynie. 

Dom, w którym dziś można oglądać prace artysty, został 

zbudowany według jego koncepcji z pracownią rzeźbiar-

ską i malarską oraz ogrodem ozdobionym pracami dłuta 

artysty. W 1968 roku władze miasta Wolsztyna, w opar-

ciu o prywatną kolekcję siostry Marcina Rożka – Jadwigi 

– utworzyły muzeum jego imienia. We wnętrzach cha-

rakterystycznych dla lat 30-tych znajduje się stała ekspo-

zycja poświęcona życiu i twórczości rzeźbiarza. 

- Skansen Budownictwa Ludowego Zachodniej Wielko-

polski – położony nad zachodnim brzegiem Jeziora 

Wolsztyńskiego. Na obszarze 3,5 ha znajduje się kilkana-

ście dużych obiektów architektury wiejskiej oraz wspa-

niały, nadal sprawny, wiatrak – koźlak, którego najstar-

sze elementy pochodzą z 1603 roku. Zbiory skansenu 

obejmują również sprzęty, narzędzia i przedmioty służą-

ce mieszkańcom do pracy i codziennego życia w zagro-

dzie. Dla zwiedzających przygotowano ciekawą ofertę 

lekcji muzealnych. 

- Pałac i Park w Wolsztynie – miejscem spacerów jest 

park o powierzchni 17 ha, położony  nad Jeziorem 

Wolsztyńskim, utworzony na przełomie XVII i XVIII w. 

przy pałacu zbudowanym również w tym czasie. W miej-

sce pierwotnego budynku wzniesiono pałac w stylu neo-

klasycystycznym. Został on spalony w 1945 r. i odbudo-

wany w latach 1960-1962 z przeznaczeniem na dom 

wycieczkowy. Obecnie ma tu swoją siedzibę „Hotel Pałac 

Wolsztyn”. Park posiada piękny i urozmaicony drzewo-

stan, rosną tu m.in. miłorząb japoński, topola późna, 

dęby, buki i jesiony. Warto poszukać dąb z rzeźbami 

przedstawiającymi głowę Fauna i Meduzy, które pier-

wotnie wykonał Marcin Rożek. Obecnie zastąpiono je 

wiernymi kopiami, a zniszczone oryginały przeniesiono 

do Muzeum Regionalnego w Wolsztynie. W parku, w 

pobliżu jeziora, mieści się plaża, wypożyczalnia sprzętu 

wodnego oraz muszla koncertowa, w której odbywają 

się imprezy plenerowe.  

W pobliskiej Obrze widać ślady działalności cystersów, 

do których należą klasztor z kościołem św. Jakuba, po-

mnik św. Jana Nepomucena oraz drewniany kościół św. 

Walentego. Cystersi mieli znaczący wpływ na powstanie 

miasta Wolsztyn, a potem nadanie mu kształtu charak-

terystycznego dla ówczesnego budownictwa miejskiego. 

Symbolicznym początkiem ich działalności było uzyska-

nie zgody na zbudowanie międzyjeziornej grobli na Doj-

cy.  

Warto także odwiedzić Muzeum Misjonarzy Oblatów 

Maryi Niepokalanej z oryginalnymi eksponatami ze 

wszystkich kontynentów i udać się na spektakl teatralny 

w wykonaniu kleryków Wyższego Seminarium Duchow-

nego. Seminarium to od początku, tj. od 1926 r., było 

ośrodkiem nie tylko religijnym, ale także kulturalnym i 

naukowym. Jego działalność przerwały okrutne, długie 

lata wojennej zawieruchy. Dziś, dzięki niemu Obra to w 

okolicy synonim harmonii i wypracowywanego od stule-

ci rękami zakonników, a potem oblatów ładu i porządku.  

Na terenie Gminy Wolsztyn miejscami godnymi polece-

nia są również: Chorzemin, Wroniawy, Gościeszyn, gdzie 

znajdują się zespoły pałacowo-parkowe z XVIII wieku. 

Uzupełnieniem oferty turystycznej Wolsztyna są obiekty 

sportowo-rekreacyjne. Najważniejsze z nich to: pływal-

nia miejska, kąpielisko w Parku Miejskim z wypożyczal-

nią sprzętu wodnego, hale sportowe przy szkołach i 

obiekty Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wolsztynie, Ośro-

dek Wolsztyńskiego Klubu Żeglarskiego nad Jeziorem 

Berzyńskim w Niałku Wielkim oraz Centrum Rekreacyjno

-Sportowe Fala Park. 

Zachęcamy również do wzięcia udziału w najważniej-

szych wydarzeniach, które odbędą się w roku bieżącym 

w Wolsztynie:  

- Parada Parowozów (27-28 kwiecień),  

- Międzynarodowy Festiwal Country (9-11sierpień) 

- Puchar Świata w Kwadrathlonie i Międzynarodowe 

Zawody w Triathlonie (16-17 sierpień)  

- Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kame-

ralnej (każda niedziela sierpnia), 

 - Rowerowe Wyścigi MTB (29 wrzesień). 

 

   Opracowanie: GCI w Wolsztynie 

Nim przyjedziesz do Wolsztyna… Informacje dla turysty 


