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W ankiecie wzięło udział 259 osób w tym:  

 

na zadane pytanie: „Czy jest Pan/Pani za pozostawieniem 

dotychczasowej formuły Dni Ziemi Wolsztyńskiej ?” udzielono 

odpowiedzi:  
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Krótkie uzasadnienie i podanie propozycji na zadane pytanie:  

„Czy jest Pan/Pani za pozostawieniem dotychczasowej formuły Dni 

Ziemi Wolsztyńskiej ?” 

Odpowiedzi na „tak”: 

email: bart*******@gmail.com 
płeć: mężczyzna 
wiek: 18 lat 
wykształcenie: gimnazjalne 
miejscowość: Miasto i Gmina Wolsztyn 

Uzasadnienie: 
Częściowo tak, postawić bardziej na zabawy, koncerty w mieście niż 
na parowozy. Zespoły powinny być zróżnicowane gatunkowo, 
zapraszając gwiazdy nie słuchać tylko napalonych 14 latek o 
Bednarku. Poznański zespół Luxtorpeda to by było coś :) 

email: lapi*******@go2.pl 
płeć: mężczyzna 
wiek: 61 lat 

wykształcenie: wyższe 
miejscowość: Miasto i Gmina Wolsztyn 

Uzasadnienie: 
Sądzę, że dodatkowo powinno się znaleźć jakiś cykliczny program, 
który miałby szanse podobnie jak parada parowozów stać się 

magnesem przyciągającym do Wolsztyna turystów oraz 
zainteresowanie całego społeczeństwa np. jakiś festiwal, spartakiada, 
turniej czy coś podobnego w stylu. 

email: ursz*******@onet.pl 
płeć: brak danych 
wiek: 33 lat 
wykształcenie: wyższe 
miejscowość: Miasto i Gmina Wolsztyn 

Uzasadnienie: 
fajny termin bo wtedy jest dużo wolnego  

 

Odpowiedzi na „nie”: 

email: brak*******@wp.pl 
płeć: kobieta 
wiek: 23 lat 
wykształcenie: wyższe 
miejscowość: Miasto i Gmina Wolsztyn 

Uzasadnienie: 
Proponuję stworzenie kilku scen, na których odbywałyby się koncerty 
o poszczególnej tematyce. Chciałabym też usłyszeć więcej kapel 
rockowych, alternatywnych np. Strachy na lachy, Pidżama Porno, 
Artur Rojek, Myslovitz, Hey, Kult.  

email: umbr*******@poczta.fm 
płeć: kobieta 
wiek: 60 lat 

wykształcenie: wyższe 
miejscowość: Miasto i Gmina Wolsztyn 

Uzasadnienie: 
kakofonia muzycznych przebojów, tabuny podpitych i sikających ludzi 

w parku - wolę śpiew ptaków i śmiech bawiących się dzieci 

email: yawa*******@wp.pl 
płeć: mężczyzna 
wiek: 45 lat 
wykształcenie: wyższe 
miejscowość: inne 

Uzasadnienie: 
Konieczne jest oddzielenie Dni Miasta od Parady parowozów. 

email: olen*******@wp.pl 
płeć: mężczyzna 
wiek: 29 lat 
wykształcenie: wyższe 
miejscowość: Miasto i Gmina Wolsztyn 

Uzasadnienie: 
Na podstawie długoletniej obserwacji uważam, że dotychczasowa 
formuła Dni Ziemi Wolsztyńskiej powinna być poddana reformie. 
Zdecydowanie powinno się obchodzić dni miasta odrębnie a nie z 
paradą parowozów, ponieważ od jakiegoś czasu każda z tych imprez 
idzie "swoim torem" konkurując ze sobą o uczestnika, widza, 
publiczność. Przybierając inną formę Dni Ziemi Wolsztyńskiej można 
wykorzystać szansę na nową imprezę, która dodatkowo pobudzi 
koniunkturę w mieście. Na paradę parowozów i tak przyjadą turyści i 
zostawią tu trochę pieniążków, a na dni Wolsztyna mieszkańcy naszej 
gminy, powiatu i nie tylko przyjadą zobaczyć co się dzieje w naszym 

Wolsztynie. 



 4 

email: l.si*******@poczta.onet.pl 
płeć: mężczyzna 
wiek: 36 lat 
wykształcenie: wyższe 
miejscowość: Miasto i Gmina Wolsztyn 

Uzasadnienie: 
zbyt dużo imprez na raz, człowiek chociażby chciał, nie jest w stanie 
zajrzeć wszędzie. Dodatkowo trzeba rozwiązać problem komarów i 
meszek w parku. Wypędzają one skutecznie zwłaszcza wieczorem z 
imprez. Są miejscowości, gdzie z powodzeniem stosuje się opryski i 
komarów praktycznie nie ma. 

email: greg*******@vp.pl 

płeć: mężczyzna 
wiek: 35 lat 
wykształcenie: wyższe 
miejscowość: Miasto i Gmina Wolsztyn 

Uzasadnienie: 

Coroczne spotkanie bez nowych akcentów, coraz mniej parowozów i 
innych ciekawych atrakcji a coraz więcej tandety na stoiskach i w 
ofercie artystycznej. I do tego ogromne koszty. Upadła budowa wieży 
widokowej w Świętnie, która służyłaby na lata i mieszkańcom i 
turystom co przy budowie tam ścieżki rowerowej byłaby super 
pomysłem. Gmina poniosła przecież koszty przygotowania projektu, 
pozwoleń itp. a teraz się z tego wycofuje. Mniej spędów na które 
mieszkańcy gminy nie chodzą tylko uciekają z miasta a więcej 
trwałych atrakcji, z których można skorzystać cały rok.  

email: rena*******@wp.pl 
płeć: brak danych 
wiek: 25 lat 
wykształcenie: wyższe 
miejscowość: Miasto i Gmina Wolsztyn 

Uzasadnienie: 
-ciekawsze koncerty skierowane do różnych grup mieszkańców 
zarówno dla młodzieży jak i starszych, -przeprowadzanie biegów (jak 
było kiedyś) tylko z ciekawymi nagrodami, - zabawa taneczna po 
koncercie, - impreza w parku a nie na rynku, - pokazy np 
sportowców jakiś interesujacych dziedzin sportowych, - korowód 
przebranych mieszkańców gminy z poszczególnych miejscowości lub 
z poszzcególnych zakładów pracy gminy, - konkursy dla dzieci np. 
wokalny, taneczny, rysunkowy itp -konkurs wiedzy o gminie 
wolsztyn, - zaproszenie kabaretu, - pokaz większej ilości parowozów, 
 
 

 

email: niep*******@wp.pl 
płeć: mężczyzna 
wiek: 30 lat 
wykształcenie: wyższe 
miejscowość: Miasto i Gmina Wolsztyn 

Uzasadnienie: 
powinny promować ziemie wolsztyńską i ściągać inwestorów. Święta 
te powinny być bardziej rodzinne. 

email: kule*******@interia.pl 
płeć: mężczyzna 
wiek: 19 lat 
wykształcenie: średnie 
miejscowość: Miasto i Gmina Wolsztyn 

Uzasadnienie: 
Ponieważ z pięknej imprezy czyli "Parady Parowozów" zrobiono festyn 
co mnie wręcz denerwuje. 

email: madz*******@o2.pl 
płeć: kobieta 
wiek: 25 lat 

wykształcenie: wyższe 
miejscowość: Miasto i Gmina Wolsztyn 

Uzasadnienie: 
Dni Ziemi Wolsztyńskiej, powinny odbywać się na mieście a nie tylko 
w parku. Powinno być więcej występów miejscowych dzieci, np z 

różnych szkół, z różnych sekcji. Więcej zabaw zarówno dla tych 
najmłodszych i tych nieco starszych :) Dobrym pomysłem byłoby 
zrobienie lokalnych stoisk od gospodarzy ziem Wolsztyńskich  

email: rata*******@wp.pl 
płeć: kobieta 
wiek: 32 lat 
wykształcenie: wyższe 
miejscowość: Miasto i Gmina Wolsztyn 

Uzasadnienie: 
wg mnie Dni Ziemi Wolsztyńskiej powinny odbywać się w terminie 1-
3 maja, a nie w ostatni weekend kwietnia. Bezzasadne jest również 
wydłużanie na siłę obchodów Dni, jeśli przypadają one w okolicach 
weekendu. Dni Ziemi Wolsztyńskiej powinny być połączone z 
obchodami Święta Parowozów, bo jest to ważny element naszej 

wolsztyńskiej kultury. Obchody powinny skupiać się w parku. 
Program obchodów powinien być różnorodny i skierowany dla całego 
społeczeństwa. Należy pamiętać o dzieciach w wieku przedszkolnym i 
szkolnym - sugeruję animacje, bajki na żywo czy konkursy (dzieci w 
tym wieku zwykle nie są zainteresowane oglądaniem występów)oraz 
o starszej części naszego społeczeństwa - może jakiś kabaret???? 
Większa dostępność do toalet. Wydaje mi się iż należy zachować 
koncert w obecnej formie, bo zwykle cieszy się on największą 
popularnością.  
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email: magd*******@wp.pl 
płeć: kobieta 
wiek: 42 lat 
wykształcenie: wyższe 
miejscowość: Miasto i Gmina Wolsztyn 

Uzasadnienie: 
powinny trwac jeden dzien 

email: just*******@interia.pl 
płeć: brak danych 

wiek: 42 lat 
wykształcenie: średnie 
miejscowość: Miasto i Gmina Wolsztyn 

Uzasadnienie: 
Zmienić imprezy odbywające się w parku, zapraszać zespoły disco 

polo takie jak drossel, freaky boys lub inne. Jest tyle innych atrakcji a 
nie tylko zespoły z WDK, młodież też chce się pobawić kulturalnie a 
nie tylko słuchać muzyki rockowej.Na zakończenie pokazy sztucznych 
ogni. 

email: piot*******@o2.pl 
płeć: brak danych 
wiek: 24 lat 
wykształcenie: wyższe 
miejscowość: Miasto i Gmina Wolsztyn 

Uzasadnienie: 
Co roku przeznaczane jest mniej pieniędzy, przynajmniej tak 
wnioskuję po tym, że z roku na rok Dni Ziemi Wolsztyńskiej 
zamieniają się w wiejski festyn. Jest to impreza, która ma promować 
nasze miasto i zapraszać jak największą grupę ludzi. Na dzień 

dzisiejszy zastanowił bym się czy komuś polecać nasze święto. Dni 
Ziemi Wolsztyńskiej póki co nie mają jak konkurować z Dniami 
Nowego Tomyśla czy innego typu imprezami. Zaczął bym może od 
zmiany miejsca tego święta wszystkie imprezy zorganizować na 
terenie PKP o ile to możliwe. Więcej atrakcji przekonać ludzi którzy 
mają jakieś karuzele i tego typu rzeczy, żeby było tego więcej... 
Więcej służb porządkowych czasami zachowanie ludzi przechodzi 
wszelkie pojęcie a policji jak i straży miejskiej nie ma. 300 metrów od 
parku miejskiego czepiają się rodziców z dziećmi czy czasami ojciec z 
matka nie wypili jednego piwa, a gdzie latają szklane butelki w 
powietrzu tam nikogo nie ma. 
 

email: maxm*******@wp.pl 
płeć: mężczyzna 
wiek: 30 lat 
wykształcenie: wyższe 
miejscowość: Miasto i Gmina Wolsztyn 

Uzasadnienie: 
Formuła jest nieciekawa. Stanowi głównie atrakcję dla marginesu 
społecznego i prowincjonalnej młodzieży niż mieszkańców Wolsztyna. 
Mieszkańcy Wolsztyna z reguły opuszczają w tych dniach miasto... 

email: misi*******@wp.pl 
płeć: mężczyzna 
wiek: 33 lat 
wykształcenie: średnie 
miejscowość: Miasto i Gmina Wolsztyn 

Uzasadnienie: 
Dawniej kiedy wszystko odbywało się w parku było dużo lepiej 
wszystko w jednym miejscu a teraz człowiek musi biegać z parku na 
parowozownie na jeden koncert i potem wracać, po za tym wszystkie 
stoiska były w parku ciekawie się szło na spacer a tak kilka tu, kilka 
tam wszystkiego mało się wydaje. Najważniejszej rzeczy jakiej mi i 
chyba wszystkim moim znajomym brakuje jest zlot motocykli jak 
dawniej, sama paeada jest fajna ale to zdecydowanie za mało jest. 
Trzeba zorganizować w dni ziemi wolsztyńskiej również jak dawniej 
zlot motocykli taki z prawdziwego zdarzenia oczywiście z paradą bo 
jest wielu ludzi którym tego brakuje. 

email: zure*******@o2.pl 
płeć: mężczyzna 
wiek: 36 lat 
wykształcenie: wyższe 
miejscowość: Miasto i Gmina Wolsztyn 

Uzasadnienie: 
W ciągu tych dni w Wolsztynie jest podział na dwie imprezy w Parku 
Miejskim odbywają się Dni Wolsztyna a w Parowozowni jest parada. 
Atrakcje wzajemnie się wykluczają więc nie można skorzystać z 
wszystkich propozycji. Rozdzielając imprezy zwiększymy liczbę 
turystów odwiedzających nasze miasto a to chyba wyjdzie wszystkim 
na dobre.  

email: lech*******@amorki.pl 
płeć: mężczyzna 
wiek: 45 lat 
wykształcenie: zawodowe 
miejscowość: Miasto i Gmina Wolsztyn 

Uzasadnienie: 
zlikwidowac calkiem jest to zbyt nudne a zjesc kielbase z grila i wypic 
piwo moge w domu pozdrawiam wolsztynianin 
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email: shef*******@poczta.fm 
płeć: mężczyzna 
wiek: 34 lat 
wykształcenie: wyższe 
miejscowość: Miasto i Gmina Wolsztyn 

Uzasadnienie: 
Impreza zrobiła się bardzo komercyjna. Więcej jest budek z chińskim 
bublem i piwem niż punktów w programie dla mieszkańców. 
Proponuję bardziej się skupić na promowaniu miasta poprzez walory 
jakie posiada a mianowicie Parowozy ! Tereny Zielone i 
przedewszystkim JEZIORA. Mamy piekną przystań żeglarską w Niałku 
Wielkim ale przez ostatnie lata daleko pomijana w okresie Dni Ziemi 
Wolsztyńskiej. Bo ZIEMIA Wolsztyńska to też WODA . Pozdrawiam 
Damian Kaźmierczak  

email: macd*******@go2.pl 
płeć: mężczyzna 
wiek: 39 lat 
wykształcenie: wyższe 
miejscowość: Miasto i Gmina Wolsztyn 

Uzasadnienie: 
Obecna formuła DZW istnieje od wielu lat i wg mnie wyczerpała się 
jako taka. Schemat polegający na ustawieniu w parku wielu 
straganów i szynków, z których wydzielają się mało przyjemne 
zapachy oraz zapraszanie kosztownych "gwiazd" nie sprzyja 
osiągnięciu celu Dni, jakimi wg mnie jest promocja miasta, 
integrowanie jego mieszkańców, budowanie dumy z małej ojczyzny. 
Przede wszystkim zachodzi potrzeba większej obecdności miasta na 
paradzie parowozów. Tak naprawdę to jest nasza największa 
atrakcja. PKP przyjęło formułę jednodniowej parady. Miasto mogłoby 

pociągnąć to dalej już następnego dnia. Np organizacja jakiś 
wyścigów ręcznych drużyn, bicie jakiegoś rekordu (np największa 
ilość osób w wagonie kolejowym - nie wiem jak tu wygląda sprawa 
bezpieczeństwa), a może warsztaty dla szkół gimnazjalnych z 
budowy maszyny parowej(nie wiem czy to technicznie jest możliwe, 
ale pewnie tak) Wiem, że organizacja koncertu Budki Suflera na 
rynku nie do końca sprawdziła się, ale uważam, że istnieje potrzeba 
większej obecności Dni w samym mieście. Przy rezygnacji z 
zapraszania "gwiazd" możnaby osiągnąć to poprzez: - zaproszenie 
kilku grup ulicznych prezentujących działania na styku cyrku i teatru 
komedii(występy w centrum miasta), - organizacja na czas dni kina 
pod gwiazdami (np w parku albo w okolicach molo) - większe 

zaangażowanie organizacji pozarządowych, które mogą podjąć się 
organizacji różnego rodzaju wydarzeń np: - turystyczny rajd 
rowerowy na terenie gminy (stowarzyszenie rowerowe) - spływ 
kajakowy rzeką Dojcą do Obry (Wolsztyńki Klub Żeglarski) - duża gra 
miejska z atrakcyjnym scenariuszem (np harcerze) - prezentacja 
grup działających przy domu kultury (np kameralny występ grupy 
teatralnej w ciekawej scenerii, przezentacja przedmiotów 
wykonanych w sekcji modelarskiej, możliwość rozegrania partii 
szachów z zawodnikami sekcji szachowej) - sporą atrakcją mogłaby 
być prezentacja balonów (wiem, że należą do prywatnych właścicieli, 
ale może byliby oni zainteresowani taką promocją). Taki lot balonem 

mógłby być jakąś super nagrodą np w loterii - dużym powodzeniem 
cieszą się biegi dla dzieci. Można je zorganizować w formule biegów 
wiosennych. Kluby sportowe mogłyby przygotować zajęcia dla dzieci 
np zabawy z piłką (grom Wolsztyn). Możliwość zmierzenia się z 
naszymi kajakarzami na ergometrze wioślarskim pomysłów jest 
jeszcze wiele. Ideałem byłoby zaangażowanie jak największej liczby 
mieszkańców do czynnego udziału w dniach, a nie ograniczenie 
świętowania do zjedzenia w parku szaszłyka, wypicia piwa i kupna 
dziecku balonika 

email: emat*******@gmail.com 
płeć: mężczyzna 
wiek: 22 lat 
wykształcenie: średnie 
miejscowość: Miasto i Gmina Wolsztyn 

Uzasadnienie: 
Jestem za zdywersyfikowaniem tych obchodów. Jako miasto mające 
większy potencjał turystyczny niż nasi ościenni sąsiedzi, Wolsztyn 
powinien go wykorzystać na wielu płaszczyznach. Począwszy od 
parowozów, przez sport a kończąc na kulturze. Sport- 
zoorganizowanie międzynarodowego turnieju piłki nożnej 
(pozapraszać miasta partnerskie, i chętne kluby, zdobyć twarz 
takiego turnieju np Roberta Lewandowskiego, Zbigniewa Bońka, 
pozyskać zewnętrznych sponsorów, lub też na wzór Opalenicy lub 
Dobiegniewa zorganizować taki turniej)Boiska sa 2 w Wolsztynie, 
Obra, Kębłowo, Goscieszyn, Wroniawy. Kultura - festiwal country jest 

ok, ale można też pomyśleć o bardziej popularnych gatunkach 
muzyki, coś dla młodszych(hip-hop, techno) i coś dla starszych 
(rock). i co weekend dzień jakiegoś gatunku. Można w tym szukać 



 7 

oszczedności np nawiaząć współprace jąkas fundacją i zbierać do 
"puszki" pieniadze dla np. chorych na białaczke. Szczególnie znani 
raperzy by polepszyć swój PR sa gotów zagrać za piwo, zwrot 
kosztów transportu i ew przysłowiową kiełbase - publika 
gwarantowana. Parowozy to osobna kwestia. 

email: beac*******@wp.pl 
płeć: kobieta 

wiek: 25 lat 
wykształcenie: wyższe 
miejscowość: Miasto i Gmina Wolsztyn 

Uzasadnienie: 
Nie stawia się na klasyczne gwiazdy polskiej muzyki tylko na 

gwiazdki, które w danym momencie są popularne. Gwiazdki te tylko 
ładnie wyglądają w tv a nie potrafią zabawić publiczności jak 
doświadczone gwiazdy. 

email: sute*******@gmail.com 
płeć: kobieta 
wiek: 23 lat 
wykształcenie: wyższe 
miejscowość: Miasto i Gmina Wolsztyn 

Uzasadnienie: 
Ponieważ uważam, że trzy dni to za dużo. Fajnie by było gdyby dni 
Wolsztyna były skrócone do dwóch dni bo i tak w trzeci dzień jak 
zauważyłam od lat jest mało odwiedzających. Dobrze by było gdyby 
Dni Wolsztyna były obchodzone w formie takiego festynu jaki 
możemy oglądać na amerykańskich filmach czyli zamknięcie jakiejś 

ulicy albo np całego rynku. Następnie poustawianie różnych grilli, 
restauracji czy różnego rodzaju stoisk gastronomicznych z jedzeniem 
i piciem i porozstawianie stołów dla gości do siedzenia. Dodatkowo 
pozostałabym przy jakiś atrakcjach artystycznych dla wszystkich 
małych i dużych, które by jako jedyne odbywały się w parku na 
muszli ze względu na to, że miło jest zjeść i posiedzieć, porozmawiać 
sobie ze znajomymi w ciszy co jest niemożliwe gdy wszystko jest w 
jednym miejscu, dlatego jedzenie było by gdzie indziej niż pokazy 
artystyczne. Dla porównania bardzo fajnie jest zorganizowane 
winobranie w Zielonej Górze gdzie mniej więcej tak to wygląda. 
Dodatkowo nie zapraszałbym jakichkolwiek znanych artystów, gdyż 
wiąże się to z niemałymi kosztami a właśnie bardziej bym 

wykorzystała artystów z Wolsztyna i okolic. Nie mówię tutaj tylko w 
śpiewaniu czy graniu ale o grze aktorskiej, czy nawet kabaretach. 
Całą imprezę zamykałabym najpóźniej o godzinie 24 tak żeby 
okoliczni mieszkańcy mogli spokojnie iść spać. 

email: jedr*******@op.pl 
płeć: mężczyzna 
wiek: 43 lat 
wykształcenie: wyższe 

miejscowość: Miasto i Gmina Wolsztyn 

Uzasadnienie: 
Dni Wolsztyna wraz z biegiem lat sprowadziły się do przewidywalnego 
i powtarzalnego bazaru w Parku oraz koncertów gwiazd trzeciej 
kategorii. O ile Parada Parowozów ma jeszcze resztki indywidualnego 

charakteru o tyle Dni Wolsztyna NIE SĄ IMPREZĄ TWORZĄCA 
UNIKALNOŚĆ I NIEPOWTARZALNOŚĆ WOLSZTYNA JAKO MIEJSCA. 
Są oklepaną formą jaką spotkać można wszędzie. Inna kwestią jest 
rozmieszczenie imprez w mieście. Może warto CZĘŚĆ imprez 
przenieść na rynek, bądź w okolice parowozowni choćby po to, by 
móc oddzielić od siebie osoby chcące spędzić czas "we względnym 
spokoju" od "miłośników hałasu" (np. spokojniejsze i cichsze imprezy 
w parowozowni albo na rynku i głośna dyskoteka dla młodzieży w 
parku). Nie wszystkimi odbiorcami jest rozkrzyczana młodzież i nie 
wszystkimi odbiorcami są osoby zainteresowane jak najszybszym 
upojeniem się alkoholem. Być może wartym rozważenie pomysłem 
byłaby intensywna próba zainteresowania przyjezdnych naszym 

miastem i próba "zatrzymania" ich po Paradzie Parowozów. Warto - 
jak myślę - podpatrzeć jak funkcjonuje Sława, w której w każdy 
weekend od wiosny do jesieni - jest tłum turystów. Wolsztyn ma o 
wiele więcej atrakcji i jest zdecydowanie ładniejszym miastem. 
Ciężko sprecyzować w kilku słowach uzasadnienie i propozycje, gdyż 
to złożona sprawa wymagająca rozsądnego przemyślenia i wyważenia 
wszelkich za i przeciw. Mam jedynie nadzieję, ze wraz z nowym 
Burmistrzem nadejdzie przede wszystkim więcej szeroko pojętej 
kultury w mieście. Pozdrawiam  
 
 
 

 
 



 8 

email: p.du*******@gmail.com 
płeć: mężczyzna 
wiek: 36 lat 
wykształcenie: średnie 
miejscowość: Miasto i Gmina Wolsztyn 

Uzasadnienie: 
W okresie Dni Wolsztyna jest zbyt wiele imprez w przeciągu kilku dni. 
Można to rozłożyć na większą ilość różnych okazji, co powinno 
przełożyć się na częstsze wizyty gości w naszym mieście. Na chwilę 
obecną jedynymi takimi okazjami są Dni Wolsztyna i Czyste Country, 
a tak mogłoby być więcej takich imprez. 

email: zdzi*******@wp.pl 

płeć: kobieta 
wiek: 95 lat 
wykształcenie: podstawowe 
miejscowość: Miasto i Gmina Wolsztyn 

Uzasadnienie: 

bardziej stawiać na talenty, które pochodzą z "Ziemi Wolsztyńskiej" 
niż na gwiazdy, które przyjeżdżają z zewnątrz, nie organizować 
koncertów lokalnych zespołów od razu po południu jak np dom 
kultury, kiedy przychodzą na nie tylko znajomi osób występujących. 
Impreza oczywiście w parku lub na parowozowni jeśli jest to możliwe 

email: tryb*******@o2.pl 
płeć: mężczyzna 
wiek: 25 lat 
wykształcenie: średnie 

miejscowość: Miasto i Gmina Wolsztyn 

Uzasadnienie: 
W związku z ankietą chciałbym wyrazić swoją opinie, otóż wydaje mi 
się że dni wolsztyna powinny odbywać się 1 2 3 maj. Dlatego że 
zdecydowana większość ludzi niestety ma wolne jedynie 1 i 3 maj a 

organizując Dni Wolsztyna weekend wcześniej wyklucza możliwość 
udziału w tym. 

email: wojt*******@interia.pl 
płeć: brak danych 
wiek: 27 lat 
wykształcenie: średnie 
miejscowość: inne 

Uzasadnienie: 
Wg mnie impreza jest zbyt rozproszona między parkiem a 
parowozownia. Aby wziąść udział we wszystkim caly dzień trzrba 
przemieszczać sie między miejscami powinno wiekszosc odbywac sie 
w parku a na parowozowni powinno odbyc sie to co w tym dniu 
najlepsze czyli paparada parowozow !! 

email: abre*******@wp.pl 
płeć: kobieta 
wiek: 54 lat 
wykształcenie: średnie 
miejscowość: Miasto i Gmina Wolsztyn 

Uzasadnienie: 
Stało się to nudne i co roku to samo. Wolałabym aby parada 
parowozów odbywała się może przez dwa lub trzy dni. W końcu 
przyjeżdrzają te parowozy z zagranicy z drugiego końca Polski i 2 
godziny i po wszystkim czuje się niedosyt.  

email: mira*******@op.pl 
płeć: mężczyzna 

wiek: 37 lat 
wykształcenie: średnie 
miejscowość: inne 

Uzasadnienie: 
Nakładające się imprezy w parowozowni i w parku mała ilość 

ciekawych propozycji itp. Skrócić obchody do weekendu, ale postarać 
się o ciekawe występy (co roku jest dokładanie to samo), pokazy. 
ceny tez nie zachęcają... 

email: magd*******@onet.pl 
płeć: kobieta 
wiek: 39 lat 
wykształcenie: wyższe 
miejscowość: Miasto i Gmina Wolsztyn 

Uzasadnienie: 
W tym czasie często wyjeżdżam i nie mogę brać udziału w imprezach 
organizowanych w Wolsztynie. Najbardziej optymalny czas to mniej 
więcej połowa czerwca. 

email: dani*******@hotmail.com 
płeć: mężczyzna 
wiek: 28 lat 
wykształcenie: średnie 
miejscowość: Miasto i Gmina Wolsztyn 

Uzasadnienie: 
Aktualna oferta zadowala głównie osoby starsze oraz rodziny z 
dziećmi. Komercja, która ociera się o kicz. Mam na myśli występy 
"gwiazd", które patrzą tylko na kasę, a nie na przekaz, który 
prezentują. Więcej ambicji dla świadomych osób! Pozdrawiam! :) 

email: magn*******@poczta.onet.pl 

płeć: kobieta 
wiek: 35 lat 
wykształcenie: wyższe 
miejscowość: Miasto i Gmina Wolsztyn 

Uzasadnienie: 

Sam pomysł obchodzenia Dni Ziemi Wolsztyńskiej jest trafiony, 
niemniej jednak oprawa kulturalna zaczyna powoli powszednieć, stała 
się przewidywalna i zaczyna przypominać wiejskie dożynki. Należało 
by odświeżyć cały program, pozostawiając najważniejsze elementy, 
m.in parowozy, brakuje w całej ceremonii świeżego oddechu, czegoś 
co przyciągnie mieszkańców i gości i sprawi uroczystość bardziej 
atrakcyjną. Wierzymy w nasz samorząd i kulturę, wspólnymi siłami 
uda się coś stworzyć ;)  
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email: joac*******@interia.eu 
płeć: kobieta 
wiek: 42 lat 
wykształcenie: średnie 
miejscowość: Miasto i Gmina Wolsztyn 

Uzasadnienie: 
Dni Ziemi Wolsztyńskiej w dotychczasowej formie są dla mnie 
męczące. Nie powinno się organizować tych dni z takim rozmachem. 

email: maci*******@onet.pl 
płeć: mężczyzna 

wiek: 16 lat 
wykształcenie: gimnazjalne 
miejscowość: Miasto i Gmina Wolsztyn 

Uzasadnienie: 
To monotonne, co roku to samo. Jestem za zrobieniem czegoś 

oryginalnego, by zwiększyć zasięg ludzi biorących udział w dniach 
Ziemi Wolsztynskiej, oraz turystów. 

email: hali*******@interia.pl 
płeć: kobieta 
wiek: 64 lat 
wykształcenie: średnie 
miejscowość: Miasto i Gmina Wolsztyn 

Uzasadnienie: 
stanowczo trwają za długo;wystarczy 2dni /dla starszych osób 
mieszkających w pobliżu centrum imprez jest naprawdę męczące/ 

email: agni*******@o2.pl 
płeć: kobieta 
wiek: 21 lat 
wykształcenie: średnie 
miejscowość: Miasto i Gmina Wolsztyn 

Uzasadnienie: 
Dla urozmaicenia i ściągnięcia większej ilości turystów, warto 
zorganizować imprezy sportowe, wykorzystać świeżo 
wyremontowany stadion(zawody nie tylko dla młodych ale także tych 
starszych), przepiękny szlak żurawi(rajd rowerowy), basen(zawody 
dla młodych i starszych) i oczywiście jeziora(spływy kajakowe) w 
ciągu tych dni ograniczyć liczbę GWIAZD, wydając w ten sposób 
mniej pieniędzy, a dać możliwość wykazania się młodym zespołom z 
Wolsztyna i okolic, organizując zabawy taneczne. 

email: lros*******@gmail.com 
płeć: mężczyzna 
wiek: 34 lat 
wykształcenie: wyższe 
miejscowość: Miasto i Gmina Wolsztyn 

Uzasadnienie: 
Uważam, że oferta artystyczna, która jest co roku powtarzana 
okazuje się być mało atrakcyjna. Występy artystyczne na muszli w 
parku miejskim są w zasadzie jedynymi "atrakcjami" Dni Ziemi. 
Chętnie powróciłbym np. do inicjatywy turnieju miast. W tych dniach, 
chciałbym oglądać pokazy sprzętu jednostek ratowniczych i policji w 
zainscenizowanych akcjach, pokazy psów ratowniczych i tropiących 
czy inscenizację scenki batalistycznej lub boju rycerskiego... Fajnie 
było by też zorganizować dni otwarte straży pożarnej, policji, w 

ratuszu itp. Widziałbym też więcej imprez sportowych, np. zawody 
biegowe, również dla tych najmłodszych mieszkańców. Myślę, że nie 
ma sensu sprowadzania na Dni Ziemi "gwiazdy wieczoru" za 
podejrzewam niezłą sumkę. Uważam, że lepiej wykorzystać te 
pieniądze na nagrody dla najmłodszych w zorganizowanych licznych 
konkursach i imprezach sportowych aktywizujących mieszkańców 
miasta i gminy.  

email: m.bi*******@interia.pl  
płeć: kobieta 

wiek: 38 lat 
wykształcenie: wyższe 
miejscowość: Miasto i Gmina Wolsztyn 

Uzasadnienie: 
Mało atrakcyjna forma, jaką spotyka się w każdym małym mieście. 

Pozostawiłabym atrakcje sportowe (np. triathlon, wyścigi rowerowe w 
różnych grupach wiekowych) oraz koncerty. Najlepsza byłaby 
reaktywacja współpracy z koleją, aby np. zorganizować przejazdy 
"starą" koleją ze zwiedzaniem fajnych miejsc w i w okół W-tyna. Kilka 
przystanków, w nich atrakcje np. zbieranie jakichś rzeczy i zbieranie 
punktów (city game).  

email: dara*******@vp.pl 
płeć: mężczyzna 
wiek: 30 lat 

wykształcenie: wyższe 
miejscowość: inne 

Uzasadnienie: 
Dni Ziemi Wolsztyńskiej powinny być organizowane wspólnie z 
Paradą Parowozów. Obecnie są to dwie odrębne i tak na prawdę 

konkurencyjne imprezy organizowane w jednym terminie. Proponuję 
aby je połączyć, tak żeby całość miała miejsce przy Parowozowni. 
Powstanie wówczas jedna duża i zachęcająca do odwiedzenia impreza 
skupiająca miłośników parowozów, mieszkańców jak i gości. Obecnie 
po zakończeniu Parady większość gości rozjeżdża się do domu. Jeżeli 
przy Parowozowni będą organizowane również Dni Ziemi 
Wolsztyńskiej zatrzymamy gości na trochę dłużej niż od 12 do 16-17. 
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email: barb*******@interia.pl 
płeć: kobieta 
wiek: 60 lat 
wykształcenie: średnie 
miejscowość: Miasto i Gmina Wolsztyn 

Uzasadnienie: 
Proponowałbym Dni Ziemi Wolsztyńskiej ograniczyć do jednego dnia i 
w dniu tym zorganizować Paradę Parowozów oraz jakiś koncert przy 
parowozowni. Uważam, że przeciąganie święta przez trzy dni jest 
zupełnie zbędne, ponieważ są to za duże środki pieniężne. Jeżeli 
chcemy gminę promować przez nasze parowozy, to trzeba środki 
przeznaczyć na rozwój tej imprezy profesjonalnie, a nie wszystko po 
trochu i wychodzi z tego nic.  

email: paul*******@interia.eu 
płeć: kobieta 
wiek: 29 lat 
wykształcenie: wyższe 
miejscowość: Miasto i Gmina Wolsztyn 

Uzasadnienie: 
Jestem za tym, aby imprezy były rozłożone w czasie.  

email: jari*******@interia.pl 
płeć: mężczyzna 
wiek: 41 lat 

wykształcenie: wyższe 
miejscowość: Miasto i Gmina Wolsztyn 

Uzasadnienie: 
Aktualna propozycja po prostu już się znudziła..."wypaliła". 
Mieszkańcy (w tym również ja) wolą w tych dniach opuścić Wolsztyn i 

jechać np.w góry niż "wciągać" dym spalonych kiełbas i oglądać 
coroczny, niemal cykliczny, już nudny program Dni. 

email: kont*******@interia.pl 
płeć: mężczyzna 
wiek: 64 lat 
wykształcenie: średnie 
miejscowość: Miasto i Gmina Wolsztyn 

Uzasadnienie: 
Niech w tym terminie są parowozy a "koncerty Gwiazd" niech są w 
lipcu i sierpniu kiedy w Wolsztynie oczekujemy na turystów i chcemy 
ich zatrzymać na dłużej.Potrzebne są również inne propozycje imprez 
aby nie było tygodniowych przerw. 

email: wala*******@wp.pl 
płeć: mężczyzna 
wiek: 38 lat 
wykształcenie: średnie 
miejscowość: Miasto i Gmina Wolsztyn 

Uzasadnienie: 
Pierwszy weekend maja może byc zimny jak się kilka razy 
trafiło,czerwiec byłby lepszy.Lokalizacja w parku jest ok tylko zmienić 
nagłośnienie ,gdyż jest fatalne.Na muzyke country starczy ,ale na 
koncert rockowy np Perfect bądź Ira byłoby tragicznie.W zeszłym 
roku na Bednarku pod względem nagłośnienia było tragicznie. 

email: moto*******@interia.pl 
płeć: mężczyzna 

wiek: 25 lat 
wykształcenie: wyższe 
miejscowość: Miasto i Gmina Wolsztyn 

Uzasadnienie: 
Dni Wolsztyna są obecnie imprezą bez wizji i ukierunkowania. 

Proponowałbym zaangażować środki finansowe w imprezy kulturalne 
jak święto muzyki, które miało kilka lat temu miejsce w Wolsztynie 
(w zaangażowanych lokalach i ich ogródkach występowały na żywo 
zespoły muzyczne) 
 
 
 

email: choj*******@hotmail.com 

płeć: mężczyzna 
wiek: 26 lat 
wykształcenie: wyższe 
miejscowość: Miasto i Gmina Wolsztyn 

Uzasadnienie: 

Uważam, że ludzie mają dość festynu, dymu i smrodu. Jako 
mieszkaniec Wolsztyna w ostanich 10 latach wielokrotnie nie 
ruszałem się w te dni z domu, poza dniami gdy odwiedzili mnie tego 
dnia znajomi i chcieli zobaczyć parowozy. Formuła się przejadła i jest 
za droga. Należy maksymalnie skupić się na parowozach, a nie na 
koncertach. 

email: sosi*******@wp.pl 
płeć: mężczyzna 
wiek: 27 lat 

wykształcenie: wyższe 
miejscowość: Miasto i Gmina Wolsztyn 

Uzasadnienie: 
Przede wszystkim lokalna ludność powinna mieć prawo wyboru 
"gwiazdy" choćby poprzez stworzenie podobnego kwestionariusza. 

Dwa, czy nie lepiej zorganizować imprezę jedno dniową ale pełną 
atrakcji a nie tak jak do tej pory 2-3dni i nic ciekawego? 
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email: 0kin*******@gmail.com 
płeć: kobieta 
wiek: 20 lat 
wykształcenie: średnie 
miejscowość: Miasto i Gmina Wolsztyn 

Uzasadnienie: 
Uważam, ze Dni Ziemi Wolsztyńskiej trwają za długo, bez sensu 
miasto wydaje kasę na to wszystko. Lepiej byłoby zrobić jeden dzień 
a zorganizować go konkretnie, zaprosić jeden porządny zespół, 
wykonawcę, a nie przez kilka dni wysłuchiwać byle kogo tylko po to 
żeby coś się działo. Lepiej zaoszczędzić trochę pieniędzy i wydać je 
na remonty dróg lub oświetlenie osiedli, bo te stare lampy to jakaś 
porażka- co druga i tak nie świeci! 

email: addr*******@op.pl 
płeć: kobieta 
wiek: 40 lat 
wykształcenie: wyższe 
miejscowość: brak danych 

Uzasadnienie: 
Fajnie by było gdyby było więcej atrakcji sportowych, rywalizacji, 
konkursow 

email: kuba*******@interia.pl 
płeć: brak danych 
wiek: 20 lat 

wykształcenie: średnie 
miejscowość: inne 

Uzasadnienie: 
Tylko w parku! Ostatnie lata, mimo iż próbowały nawiązać do tradycji 
to nie do końca się to udawało. Ok, Dni Parowozowni to dobra 

promocja, ale większość obchodów powinnna i tak odbywać się w 
parku, w tym koncert zaproszonej gwiazdy. Oczywiście gwiazdy z 
prawdziwego zdarzenia - przypadkowy celebryta nie jest w stanie 
zgromadzić odpowiedniej ilosci widowni i tym samymm zarobić na 
same obchody. Proponuje podążać za założeniem jakość, nie ilość. 
Lepsza jedna, prawdziwa gwiazda, niż kilka spadających 
gwiazdeczek. 

email: arti*******@gmail.com 
płeć: mężczyzna 

wiek: 22 lat 
wykształcenie: średnie 
miejscowość: Miasto i Gmina Wolsztyn 

Uzasadnienie: 

Uważam, że Dni Ziemi Wolsztyńskiej powinny odbywać się w parku, 
nie na rynku. 

email: siur*******@wp.pl 
płeć: mężczyzna 
wiek: 23 lat 
wykształcenie: wyższe 
miejscowość: Miasto i Gmina Wolsztyn 

Uzasadnienie: 
Dotychczasowe Dni Ziemi Wolsztyńskiej polegały na kilku płytkich 
koncertach gwiazd na TOPIE i opanowaniu miasta przez pijanych 
gimnazjalistów i nie tylko. Moją propozycją jest ściąganie artystów 
(nie gwiazd pokroju Bednarka) różnych gatunków, którzy mają za 

sobą bardzo bogate doświadczenia na scenie. Bardzo dobrym 
pomysłem było zaproszenie w 2011 roku Budki Suflera, czy wcześniej 
Varius manx oraz kilku innych zespołów. Przydała by się również 
scena kabaretowa lub spotkania z ciekawymi ludźmi, nie tylko 
zasłużonych dla Wolsztyna ale także dla całego kraju, żeby Dni 
Wolsztyna przybrały formę nie tylko miejskiej popijawy ale 
wydarzenia naprawdę kulturalnego, ciekawego. Dobrze by było 
przenieść część imprezy poza Park Miejski (rynek, wodna, WDK) tak, 
żeby całe miasto tętniło życiem a nie tylko Park i parowozownia. 
Również byłbym za tym, żeby dać więcej czasu na scenie dla 
lokalnych zespołów/artystów zarówno dla tych którzy zaczynają jak i 
dla tych co już coś osiągnęli (np. We call it sound). W końcu to święto 

Wolsztynian. Dni Wolsztyna, a także paradę parowozów można by 
było wykorzystać również do przeprowadzenia jakieś akcji 
charytatywnej (zbiórki) dla szpitala (chociażby na łóżka, wózki, czy 
inne przedmioty, których w szpitalu nigdy nie brakuje) lub dla 
pomocy indywidualnej dla chorych dzieci. Potencjał ludzi którzy 
pojawiają się na mieście można by wykorzystać do zbiórki krwi albo 
badań do dawców szpiku. To tylko takie luźne refleksje, fajnie jakby 
jakąś cześć udało się wykonać:) 
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email: wroz*******@wp.pl 
płeć: kobieta 
wiek: 31 lat 
wykształcenie: wyższe 
miejscowość: Miasto i Gmina Wolsztyn 

Uzasadnienie: 
- urozmaicenie programu dla rodzin i dzieci (np bardziej atrakcyjne 
występy do których dzieci mogą się włączać, a nie tylko oglądać) - 
losowanie biletów na basen, czy na atrakcje w fala parku, np w 
wyniku konkursu dla mieszkańców którego finał odbywałby się w 
czasie Dni. Mogłoby to być coś dla ekip z miasta i poszczególnych wsi 
- impreza z dj'em mogłaby zostać urozmaicona występem gościa i np 
pokazów laserowych, a przy mniejszych środkach- można by zrobić 
mini zawody dj-skie, albo po prostu zaprosić dj-ów z okolicy, bo 
mamy ich naprawdę sporo i każdy grałby po 20-30min - w ramach 

promowania zdrowego stylu życia można by zorganizować wspólny 
aerobik z Hodakowską albo kimś innym znanym  

email: suga*******@o2.pl 
płeć: mężczyzna 
wiek: 25 lat 
wykształcenie: wyższe 
miejscowość: Miasto i Gmina Wolsztyn 

Uzasadnienie: 
Szkoda budżetu na organizowanie mleka i igrzysk dla znudzonej już 
formułą i jednocześnie uzależnionej od niej społeczności. Świąt 
ogórkowych wokół co nie miara, lepiej więc spróbować stworzyć coś 
odrębnego - o wyższym walorze kulturowym, społecznym, lokalnym. 

email: spik*******@gazeta.pl 
płeć: mężczyzna 
wiek: 34 lat 
wykształcenie: podstawowe 
miejscowość: Miasto i Gmina Wolsztyn 

Uzasadnienie: 
Jesli Wolsztyn może zaoferować coś ciekawego to są to parowozy. 
Wokoło tego należy skupić Dni Wolsztyna. Może i warto przenieść 
cale uroczystości w okolice parowozowni, bynajmniej jej główną 
część, pozostawiając w parku część imprez folklorystycznych.  

email: nycz*******@interia.pl 
płeć: mężczyzna 
wiek: 23 lat 

wykształcenie: wyższe 
miejscowość: Miasto i Gmina Wolsztyn 

Uzasadnienie: 
Warto byłoby się skupić na zaproszeniu na dni Wolsztyna jednej 
gwiazdy naprawdę dużego formatu (np. Myslovitz, którego nowy 

wokalista pochodzi z Wolsztyna) lub znanego kabaretu, niż ludzi o 
których informację możemy znaleźć dopiero na trzeciej stronie w 
google. Dni Wolsztyna powinny odbywać się w parku w celu 
wykorzystania nowej "muszli". Ze względu na pojawiające się grupki 
agresywnych małolatów warto byłoby zaangażować w te dni więcej 
policjantów, którzy aktywnie obserwowaliby okolicę imprezy, a nie 
tylko siedzieli w radiowozie.  

email: artu*******@wp.pl 

płeć: kobieta 
wiek: 20 lat 
wykształcenie: zawodowe 
miejscowość: Miasto i Gmina Wolsztyn 

Uzasadnienie: 
Powinny odbyć się na parowozowni lub na stadionie  

email: 1*******@o2.pl 
płeć: brak danych 
wiek: 41 lat 
wykształcenie: wyższe 
miejscowość: brak danych 

Uzasadnienie: 
Park niech pozostanie oazą spokoju bez straganów, dymu z grilla itp.  

email: paul*******@gmail.com 
płeć: brak danych 
wiek: 20 lat 
wykształcenie: gimnazjalne 
miejscowość: Miasto i Gmina Wolsztyn 

Uzasadnienie: 
Dni Ziemi Wolsztyńskiej nie satysfakcjonują mnie do końca ponieważ 
brakowało mi w nich dotychczas występu Rafała Brzozowskiego. 
Propozycja: koncert Rafała Brzozowskiego. 

email: mart*******@wp.pl 

płeć: kobieta 
wiek: 40 lat 
wykształcenie: wyższe 
miejscowość: inne 

Uzasadnienie: 

Wypełniam ankietę ad hoc, nie myślałam długo nad odpowiedzią, 
jednak moim zdaniem DZW nie powinny być imprezą tak szeroko 
zakrojoną. Moim zdaniem strona "parkowa" służy większości ludzi 
wyłącznie do zjedzenia kiełbasy i wypicia piwa, a występy w tzw 
Muszli są gdzeiś z boku i oglada je na prawdę garstka osób (rodziny 
występujących?). Niech byłby jeden koncert, jednego dnia, ale 
porządny. Parowozownia - to nasz wielki atut i organizację DZW 
skupiłabym własnie wokół parowozowni. Wydaje mi się, że ta 
impreza powinna Wolsztyn promować, a nie być spędem gawiedzi z 
okolicznych wiosek. Gdybym to ja organizowała DZW pieniądze, które 
dotychczas były wydawane na stronę parkową, przeznaczyłabym na 
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kampanię informacyjną, że w dniu takim to a takim odbędzie się 
parada parowozów. Skoro Teleekspress, stacje radiowe, telewizja 
mogą powiedzieć, w wiadomościach, że parada się odbyła - moga 
również powiedzieć, że Wolsztyn przygotowuje się do Parady 
Parowozów, która odbędzie się np za dwa tygodnie. W ten sposób 
szersze grono odbiorców miałoby szansę przyjechać pooglądać, 
zostawić w Parowozowni trochę pieniędzy, zamiast każdego roku 
wzdychać "patrz, miałem jechać". Sama organizacja parady - nie 
znam się na tym. Mnie się wydaje, że jest zbyt festynowo, a mało 
klasycznie. Brakuje pociągu ciągniętego przez Parowóz, który jechał 

do Tuchorzy i wracał. Mało jest atrakcji dla dzieci - malowanie buziek 
jest teraz na każdych urodzinach, a ja bym chciała, żeby 
przyjeżdżające do Wolsztyna rodziny wyjeżdżały z dziećmi, które 
będą chciały wrócić - nie pozjeżdżać na dmuchańcu, pomalować 
buzię, pojeździć karuzelą w barbarzyńskiej cenie, a właśnie zobaczyć 
co słychać w parowozowni. Niech się martwią, że Helenka nie jeździ 
(jak martwi się mój synek), niech ktoś wygra przejażdżkę w kabinie 
maszynisty, kręcenie się na zwrotnicy itd. Uważam, ze nasza 
parowozownia jest na tyle niespotykanym zjawiskiem, że serce mi się 
kraje gdy widzę te wszystkie "atrakcje" a brakuje prawdziwych, z 
duszą. 

email: adas*******@wp.pl 
płeć: mężczyzna 
wiek: 23 lat 
wykształcenie: średnie 
miejscowość: Miasto i Gmina Wolsztyn 

Uzasadnienie: 
Uważam, że miasto niepotrzebnie wydaje pieniądze na sprowadzanie 
oraz organizację koncertów gwiazd muzycznych. Dni ziemi 
wolsztyńskiej powinny być obchodzone niższym kosztem. Nijak ma 
się koncert do obchodzenia święta Wolsztyna - zamiast tego 
proponowałbym darmowe wstępy do ośrodka kultury, muzeum, 
skansenu. Tak by pokazać przyjezdnym z czego tak naprawdę 
powiniśmy być dumni. Nie sądzę by organizacja koncertów 
przyjezdnych gwiazd wpływała na promocję ziemi wolsztyńskiej. 

email: fiaa*******@tlen.pl 
płeć: mężczyzna 
wiek: 36 lat 
wykształcenie: wyższe 
miejscowość: Miasto i Gmina Wolsztyn 

Uzasadnienie: 
Mniej festynu więcej kultury! Np. koncertów muzyki, niekoniecznie 
popularnej, czy tanecznej.  

email: lwac*******@wp.pl 

płeć: kobieta 
wiek: 51 lat 
wykształcenie: wyższe 
miejscowość: Miasto i Gmina Wolsztyn 

Uzasadnienie: 

Witam, całość działań i organizacja imprez jest do przyjęcia i jest OK. 
Mnie generalnie chodzi o Paradę Parowozów i całą "grochówkowo-
kiełbasianą" otoczkę. To jest okropne, ważniejszy jest kawałek 
kiełbasy aniżeli parowozy. Przechodzenie w tłumie, w dymie (nie 
parowozowym) jest nie do przyjęcia. Parada Parowozów to 
majstersztyk i dbajmy o to jak o największy skarb, niech będą 
koncerty, gadżety związane z kolejnictwem (dużo różnych stoisk), 
jakaś MAŁĄ gastronomia (najlepiej bez alkoholu też) ale nie tak, że 
gastronomia i dym z grilli wyznaczają klimat Parady. Generalnie 
cieszę się, że Państwo wprowadzacie nowe formy kontaktu z 
mieszkańcami, są bardzo potrzebne, nawet jeśli nawet anonimowe. 
Życzę powodzenia w działaniach. 
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email: luka*******@o2.pl 
płeć: mężczyzna 
wiek: 24 lat 
wykształcenie: średnie 
miejscowość: Miasto i Gmina Wolsztyn 

Uzasadnienie: 
-toalety powinny być darmowe, -imprezy mogły się kończyć nieco 
szybciej ponieważ nie wszyscy pracują tylko od poniedziałku do 
piątku, -zwiększyć patrole policji i straży miejskiej aby młodzież 
pijana nie zanieczyszczała miasta oraz aby starsi czuli się 
bezpieczniej, -możliwość wystawienia się osób z gminy/miasta 
Wolsztyn, którzy interesują się rękodziełem (np. tak jak było to na 
jarmarku bożonarodzeniowym na rynku) 

email: gryl*******@gmail.com 
płeć: mężczyzna 
wiek: 17 lat 
wykształcenie: gimnazjalne 
miejscowość: Miasto i Gmina Wolsztyn 

Uzasadnienie: 
Łączenie Parady parowozów, z występami w parku mija się z celem. 
Jak powiedział pan burmistrz na ostatnim spotkaniu rozłożyć to na 
dwa osobne wydarzenia. Będzie to większy zysk dla miasta i gminy. 

email: karo*******@o2.pl 
płeć: kobieta 
wiek: 30 lat 

wykształcenie: wyższe 
miejscowość: Miasto i Gmina Wolsztyn 

Uzasadnienie: 
Jeśli chodzi o miejsce to na pewno nie rynek, dobre miejsce to park i 

jeden dzień parowozownia. 

email: jach*******@o2.pl 
płeć: mężczyzna 
wiek: 20 lat 
wykształcenie: średnie 
miejscowość: Miasto i Gmina Wolsztyn 

Uzasadnienie: 
Impreza powinna rozgrywać sie na rynku oraz w Parku, ponieważ 
park oraz parowozownia sa zbyt dalekko od siebie oddalone. Co 
powoduje wiele problemów 

email: amua*******@interia.pl 
płeć: kobieta 
wiek: 36 lat 
wykształcenie: wyższe 
miejscowość: Miasto i Gmina Wolsztyn 

Uzasadnienie: 
Szkoda pieniędzy na drogie zespoły występujące w parku. Jeśli 
koncerty to lokalnych zespołów, bo takich przecież nam nie brakuje. 
Lepiej skupić się na organizacji Dni Wolsztyna w Parowozowni oraz w 
bezpośrednim jej sąsiedztwie.  

email: olek*******@o2.pl 
płeć: mężczyzna 
wiek: 50 lat 

wykształcenie: wyższe 
miejscowość: Miasto i Gmina Wolsztyn 

Uzasadnienie: 
Dlaczego NIE ? Ponieważ to w żaden sposób nie zachęca do 
uczestnictwa w święcie miasta. Sztampa w postaci tzw. "gwiazdy" + 

jakieś "wypełniacze czasu" przed występem tejże gwiazdy, którymi 
zainteresowane są nieliczne osoby ( znajomi i rodzina dzieci 
występujących na estradzie itd.) . Na koniec oczywiście zabawa 
ludowa ( dyskoteka ). Tak to wygląda od lat. Dlaczego nie podzielić 
miasta tematycznie ? Wyłączyć okolice Rynku, Kościelnej, części 
Poznańskiej i 5 Stycznia z ruchu kołowego na okres 3 dni, zaprosić 
restauratorów do ustawienia ogródków na ulicach, niech mieszkańcy 
bawią się, mają okazję do spotkań przy kawie, piwie, kolacji w 
cywilizowany sposób, a nie stojąc w kurzu w parku w tłoku i hałasie. 
Każdy powinien znaleźć dla siebie odpowiednią ofertę w tych dniach. 
Co proponujemy gościom po imprezie w parowozowni ? Obejrzą 

pokazy parowozów, wsiadają w samochody i uciekają nie zwiedzając 
miasta. Niech poczują się jak prawdziwi goście, te dni mają być 
"karnawałem" a nie odbębnieniem kolejnych Dni Wolsztyna. Mała 
scena w okolicy Rynku i np. molo, gdzie mogą prezentować się 
miejscowe zespoły muzyczne, przygrywające wieczorem - i może 
powinny być różne klimaty, żeby każdy mógł wybrać coś dla siebie. 
Spowodujmy , żeby miasto żyło przez te kilka dni - kolorowe, 
muzyczne, może i trochę biesiadne.  

email: tzak*******@gmail.com 

płeć: mężczyzna 
wiek: 23 lat 
wykształcenie: średnie 
miejscowość: Miasto i Gmina Wolsztyn 

Uzasadnienie: 

Uważam, iż Dni Wolsztyna powinny być rozbite na kilka imprez. 
Najlepiej jakby większość eventów odbywała się we wakacje. Jeżeli 
miały by być to 3 dni pod rząd to również najlepszym terminem są 
wakacje. A parade parowozów pozostawić na weekend majowy.  
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email: malg*******@onet.eu 
płeć: kobieta 
wiek: 23 lat 
wykształcenie: wyższe 
miejscowość: Miasto i Gmina Wolsztyn 

Uzasadnienie: 
Formuła Dni Ziemi Wolsztyńskiej, oparta na wydarzeniach 
kulturalnych i koncertach, sama w sobie jest bardzo dobra. Myślę 
jednak, że można by było ją udoskonalić. Pozostawiłabym codzienne 
wieczorne koncerty odbywające się w parku miejskim, ale dodałabym 
do tego inne wydarzenia kulturalne - np. teatr czy kino, tak by 
impreza ta odbywała się w całym mieście. Bardzo ważnym punktem 
jest też parad parowozów - wiadomo, że nie do końca od gminy 
zależy czy może się ona odbyć, ale dobrze, gdyby ten punkt znów 
zagościł w planie Dni Ziemi Wolsztyńskiej na 2015 rok. 

email: waki*******@op.pl 
płeć: mężczyzna 
wiek: 66 lat 
wykształcenie: wyższe 
miejscowość: Miasto i Gmina Wolsztyn 

Uzasadnienie: 
Należy podzielić imprezy kulturalne i zagospodarować nimi cały okres 
letni, tak aby w okresie wakacyjnym miasto oferowało atrakcje i 
wydarzenia kulturalne i nie tylko dla turystów i urlopowiczów oraz 
mieszkańców pozostających w mieście. Na dni majowe tylko imprezy 
związane z parowozownią i paradą parowozów. 

email: grub*******@wp.pl 
płeć: mężczyzna 
wiek: 67 lat 
wykształcenie: średnie 
miejscowość: Miasto i Gmina Wolsztyn 

Uzasadnienie: 
Dni Ziemi Wolsztyńskiej jak sama nazwa wskazuje są to dni nie tylko 
Wolsztyna czy gminy Wolsztyn ale całego powiatu wolsztyńskiego. Do 
tej pory mimo nazwy (ziemi wolsztyńskiej)coś tam działo się tylko w 
Wolsztynie, moja propozycja to rozszerzyć obchody na teren powiatu, 
niech zaangażują się wszystkie gminy w następujący sposób: 1.05. - 
imprezy i pokazanie dorobku w gminie Przemęt 2.05. - imprezy i 
pokazanie dorobku w gminie Siedlec 3.05. - uroczystości w gminie 
Wolsztyn Takie rozwiązanie umożliwiłoby zaangażowanie w 
organizację Dni Ziemi Wolsztyńskiej przez wszystkie miejscowości 
powiatu, mobilizowałoby do pokazania swego dorobku wszystkim 
organizacjom, szkołom, zakładom pracy, GOK-om itp. Także 

dawałoby to rozrywkę większej ilości mieszkańców powiatu bo jedno 
wielkie skomasowanie imprezy w parowozowni i w parku odstrasza 
szczególnie starszych mieszkańców. Propozycja do Rady i Wójta 
gminy Siedlec - możecie przenieść kosztowną imprezę Święta Świni 
która moim zdaniem jest bardzo udana ale jej organizacja uszczupla 
znacznie budżet gminy. Także tak bardzo wspaniała impreza 
"Jarmark Przemęcki" mógłby być uświetnieniem obchodów Dni Ziemi 
Wolsztyńskiej. Bardzo chciałbym żeby wymienione imprezy w gminie 
Siedlec i Przemęt były coraz piękniejsze i nie można zaprzestać ich 
organizacji bo to już tradycja, nie widzę jednak przeszkód w 
przesunięciu terminu. Dodatkowo GOK-i w gminie Siedlec i Przemęt 

mają tyle pomysłów do organizacji dużych imprez, że Dni Ziemi 
Wolsztyńskiej byłyby bardziej udane i atrakcyjniejsze. 
Dotychczasowa forma obchodów Dni kojarzą się z Dniami Wolsztyna 
a nie Dniami Ziemi Wolsztyńskiej. Gdyby moja propozycja 
zainteresowała organizatorów jestem gotowy przedstawić moje 
propozycje. Pozdrawiam  

email: geob*******@o2.pl 
płeć: brak danych 
wiek: 63 lat 

wykształcenie: wyższe 
miejscowość: Miasto i Gmina Wolsztyn 

Uzasadnienie: 
Zbyt mocno "rozmyte" w czasie.Przemyślany udział szkół, aby dla 
młodzieży było to zabawą a nie "złem koniecznym". Żal mi tylko tych 

dzieci "zapychających" dziury w programie dnia. Porządna realizacja 
dopracowanego programu w połączeniu z "Paradą parowozów" w 
ciągu jednego dnia wystarczy. Rozciąganie "Dni Wolsztyna" na trzy 
dni nie ma sensu. Najwięcej uczestników mamy podczas "Parady 
parowozów"a potem........?  

email: anka*******@poczta.onet.pl 
płeć: kobieta 
wiek: 21 lat 
wykształcenie: średnie 

miejscowość: Miasto i Gmina Wolsztyn 

Uzasadnienie: 
Dni Ziemi WOlsztyńskiej to super inicjatywa, chce aby pozostały ale 
mam pewne sugestie 1) noce dyskoteki ok ale nie tak długo 
ponieważ ludzie mieszkający blisko nie mogą spać po nocach. 

Dyskoteka max do 1 w nocy 2) zakaz sprzedaży alkoholu osobą 
poniżej 
 
 
 



 16 

email: ewel*******@gmail.com 
płeć: kobieta 
wiek: 32 lat 
wykształcenie: średnie 
miejscowość: Miasto i Gmina Wolsztyn 

Uzasadnienie: 
Organizacja dni co dwa lata.W tym czasie zbiórka pieniędzy na lepszą 
główną atrakcję . Mniej smrodliwego kateringu,zadymionego parku i 
jarmarcznej formy. Powrót do pokazów łodzi iluminowanych(niech 
włączą się w to przedstawiciele firm nawet w celach re 

email: abba*******@o2.pl 
płeć: kobieta 

wiek: 30 lat 
wykształcenie: wyższe 
miejscowość: Miasto i Gmina Wolsztyn 

Uzasadnienie: 
Wszystkie imprezy powinny zostać zorganizowane w jednym miejscu, 

a nie porozrzucane po całym mieście (nie dotyczy to imprez 
sportowych odbywających się w tym czasie). Ziemia Wolsztyńska 
kojarzona jest głównie z parowozami, ale też i z jeziorami. Dobrze by 

email: pezo*******@wp.pl 
płeć: mężczyzna 
wiek: 47 lat 
wykształcenie: średnie 
miejscowość: Miasto i Gmina Wolsztyn 

Uzasadnienie: 
Dni wolsztyna tylkko w parku + imprezy towarzyszace a parowozy 
osobna impreza  

email: tomn*******@wp.pl 
płeć: mężczyzna 
wiek: 41 lat 
wykształcenie: wyższe 
miejscowość: inne 

Uzasadnienie: 
Dni Ziemi Wolsztyńskiej powinny zaistnieć jako niezależna impreza, 
nie jako dodatek do Parowozowego Show, nie jako osnowa dla 
atrakcji w Parowozowni, dopychacz na "bicie frekwencji" - Dni mają 
pokazać kulturę miejscową, dać powiew ze świata, okazję do zap 

email: wace*******@gmail.com 
płeć: mężczyzna 

wiek: 20 lat 
wykształcenie: gimnazjalne 
miejscowość: Miasto i Gmina Wolsztyn 

Uzasadnienie: 
więcej atrakcji na młodzieży 

email: nata*******@interia.pl 
płeć: kobieta 
wiek: 30 lat 
wykształcenie: wyższe 
miejscowość: Miasto i Gmina Wolsztyn 

Uzasadnienie: 
Uważam, że Dni Ziemi Wolsztyńskiej powinny trwać maksymalnie 2 
dni i powinny być wszystko zorganizowane w jednym miejscu w 
Wolsztyńskiej Parowozowni, a nie w Parku Miejskim.  

email: kata*******@op.pl 
płeć: kobieta 
wiek: 32 lat 
wykształcenie: wyższe 
miejscowość: Miasto i Gmina Wolsztyn 

Uzasadnienie: 
3 dni to za dużo 

email: asie*******@poczta.onet.pl 

płeć: kobieta 
wiek: 22 lat 
wykształcenie: średnie 
miejscowość: Miasto i Gmina Wolsztyn 

Uzasadnienie: 

Moim zdaniem powinno być więcej imprez organizowanych dla 
młodzieży. Warto by było zrobić ankietę na temat zespołów które 
mogły by przyjechać do naszego miasta. W tamtym roku koncert 
Kamila Bednarka był strzałem w dziesiątke a to za sprawą właśnie 
naszej  

email: mari*******@gmail.com 
płeć: kobieta 
wiek: 63 lat 
wykształcenie: średnie 

miejscowość: Miasto i Gmina Wolsztyn 

Uzasadnienie: 
moze zmienic czestotliwosc organizacji dni wolsztyna-co dwa lata. 
zainwestowac wowczas w atrakcyjniejszy program.czesc imprez 
przeniesc do miasta.niech miasto zyje wowczas radoscia imprezami 

muzka.zachecic mieszkancow do osobistego zaangazowania w organ 

email: ziel*******@poczta.onet.pl 
płeć: kobieta 
wiek: 35 lat 
wykształcenie: wyższe 
miejscowość: inne 

Uzasadnienie: 
Jedynym elementem, który powinien pozostać do Parada Lokomotyw. 
Wszystkie imprezy należałoby scalić. Dużo miejsca jest w parku. 
Koncerty w jednym miejscu. Maksymalnie 2 dni. 
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email: maci*******@tlen.pl 
płeć: mężczyzna 
wiek: 42 lat 
wykształcenie: wyższe 
miejscowość: Miasto i Gmina Wolsztyn 

Uzasadnienie: 
Proponuję "odciążenie" Parku miejskiego, a na pewno usunięcie 
nieestetycznych stoisk upominkowo-gastronomicznych z alejki w 
kierunku Karpicka. Niech scena tętni życiem, a wokół widzę 
estetyczne ogródki kawiarniano - gastronomiczne. Bardziej 
zaangażowałbym 

email: styz*******@wp.pl 

płeć: kobieta 
wiek: 32 lat 
wykształcenie: wyższe 
miejscowość: Miasto i Gmina Wolsztyn 

Uzasadnienie: 
Zbyt długa ilość dni, mało atrakcyjne, i zbyt kosztowne dla gminy. 

email: orga*******@o2.pl 
płeć: mężczyzna 
wiek: 50 lat 
wykształcenie: średnie 
miejscowość: Miasto i Gmina Wolsztyn 

Uzasadnienie: 
Więcej pracy mniej igrzysk 
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#Metryczka 

 

1) Podział wg płci: 
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Kobiet (128) Mężczyzn (118) Nie podano (13)

 

2) Podział wg miejsca zamieszkania: 
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3) Podział wg wykształcenia: 
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wyższe (106) średnie (94) zawodowe (28) gimnazjalne (18) podstawowe (13)


