
                                                     

 

                                                                              

            
    

Podróżnik 
 zaprasza    

                   Wielkopolska   

           Wolsztyn miasto pełne atrakcji 
 

TERMIN: 25 września 2021 , sobota 
WYJAZD: godz.06:30 parking pl. Solidarności (okolice pl. Jana 

Pawła II) 
 

Zwiedzanie Wolsztyna zaczniemy od słynnej Parowozowni, gdzie 

zobaczymy pracujący na pełnych obrotach parowóz. Podczas spaceru z 
przewodnikiem zwiedzimy najbardziej atrakcyjne miejsca tego miasteczka. 

Zatrzymamy się w rynku, obejrzymy kościół parafialny, wypijemy kawę w 
jednej z licznych kafejek.  

Parowozownia 
Powstała w 1907 roku i do dzisiaj istnieją wzniesione wtedy zabudowania i 

urządzenia. Parowozownia , obecnie funkcjonująca jako Instytucja Kultury, 
posiada 20 parowozów różnych serii. Najstarszy eksponat to lokomotywa 

niemieckiej konstrukcji z 1912 roku. Najbardziej jednak znanym parowozem jest 
„Piękna Helena”  z 1937 roku wyprodukowana w Chrzanowie, najszybszy polski 
parowóz który osiągał prędkość aż 130 km/godz. Przy parowozowni mieści się 

także małe muzeum w którym można zobaczyć eksponaty związane z 
kolejnictwem. Parowozownia w Wolsztynie jest ostatnim miejscem na świecie  w 

którym parowozy wykorzystywane są do prowadzenia pasażerskiego ruchu 
planowego i gdzie można zobaczyć parowóz „pod parą”. Na przełomie kwietnia i 
maja organizowana jest tu Parada parowozów na którą zjeżdżają się turyści z 

całego świata. O wszystkim opowie nam przewodnik. 
 

  
 
 



 

Muzeum Roberta Kocha 
Mieści się w zabytkowym XIX wiecznym budynku który pełnił funkcję szpitala dla 
ubogich. Eksponowane tutaj są pamiątki związane z pracą i pobytem Roberta 
Kocha w Wolsztynie o czym bardzo ciekawie opowiada muzealny przewodnik. 

Robert Koch to twórca nowoczesnej bakteriologii. W 1869 roku otrzymał 
nominację na lekarza powiatowego w Wolsztynie. Przez 8 lat mieszkał w domu, w 

którym obecnie znajduje się muzeum. W swoim laboratorium rozpoczął prace i 
doświadczenia nad wąglikiem i zakażeniami ran. W 1880 roku przeniósł się do 
Berlina gdzie otrzymał dobrą posadę. Tu rozpoczął badania nad gruźlicą i wygłosił 

swój historyczny wykład o odkryciu bakterii wywołujących tą chorobę. W 1905 
roku otrzymał z tego tytułu nagrodę Nobla. 

 

      
 

Muzeum Marcina Rożka 
Dom w którym dziś można oglądać prace Marcina Rożka został zbudowany dla 
rzeźbiarza wg jego koncepcji – z pracownią rzeźbiarską i malarską, z ogrodem 
dochodzącym do brzegu jeziora, ozdobionym licznymi pracami dłuta artysty. 

Marcin Rożek zamieszkał jako 8-latek z rodzicami w Wolsztynie.  
 

      
 

Wykształcenie artystyczne zdobywał w Berlinie i w Monachium. Dwa lata 
przebywał w Paryżu. W 1934 roku osiadł na stałe w Wolsztynie. Podczas II wojny 
światowej znalazł się obozie koncentracyjnym Auschwitz, gdzie zmarł w 1944 

roku. Rożek to autor wielu pomników, m.in Chopina w Poznaniu, Bolesława 
Chrobrego w Gnieźnie, twórca wielu rzeźb portretowych. Malował również obrazy. 

W muzeum zapoznamy się z jego twórczością, wnętrzem mieszkalnym i 
pamiątkami po artyście.  
 



Park i pałac 
Nad jeziorem Wolsztyńskim rozciąga się park z zabytkowym drzewostanem, 

pośrodku którego stoi XIX wieczny pałac zbudowany w 1911 roku wg projektu 
Rogera Sławskiego dla Stefana Mycielskiego. Jeszcze kilka lat temu pałac pełnił 
funkcję hotelową, dzisiaj niestety stoi zamknięty na głucho i opuszczony. Ale 

otaczający go park jest bardzo chętnie odwiedzany przez mieszkańców i 
turystów. Przejdziemy się fragmentem parku i promenadą nad jeziorem 

Wolsztyńskim.  
 

             
 

Powrót do Wrocławia godz. 20:00 
 

CENA :  125 zł/os. (w tym przejazd autokarem, przewodnik , ubezpieczenie,  podatek 

VAT). Cena nie obejmuje wstępów. 
 

Dla posiadaczy Wrocławskiej Karty Seniora – 120 zł 
 
Wstępy płatne dodatkowo; pieniądze będą zebrane podczas przerwy w podróży 

 Muzeum Marcina Rożka –2zł 

 Parowozownia - 8zł 

 Muzeum Roberta Kocha –2zł 

W restauracji zjemy zorganizowany obiad – 25 zł/os (rosół + polędwica 
wieprzowa w sosie pieczarkowym, ziemniaki, surówka)  chętni proszę się zgłaszać 

przy zapisach  płatne w autokarze 

 

 

ZASADY UCZESTNICTWA  W WYCIECZCE 
 Zapisy na wycieczkę przyjmowane są; 

-  telefonicznie pod nr 609 941 775  
lub  
- e-mailem na adres wycieczkipodroznik@wp.pl 

 Przy zapisach należy podać dane niezbędne do ubezpieczenia: imię i nazwisko, pesel , nr 

telefonu kontaktowego ewentualnie adresu e-mail. 
 Po potwierdzeniu wpisania na listę uczestników należy dokonać wpłatę 

- przelewem na konto Biuro Obsługi Turystycznej Podróżnik Jolanta Furyk ul. 
Podwale 19A 50-043 Wrocław  nr 02 1090 2398 0000 0001 1876 7413                                         
z dopiskiem; imię i nazwisko –Wolsztyn (brak wpłaty w ciągu 7  dni od zgłoszenia 
oznacza wykreślenie z listy uczestników) 

lub  
           - wpłatą w Urzędzie Pocztowym na konto Biura 

 Każdy uczestnik zostanie poinformowany tuż przed wyjazdem o przydzielonym miejscu w 

autokarze i otrzyma wersję papierową programu wycieczki 
 O miejscu w autokarze decyduje kolejność zapisów pod warunkiem wpłacenia należności 

nie później niż w ciągu 5-ciu dni od dnia zgłoszenia uczestnictwa. Późniejsza wpłata 
powoduje przesunięcie na dalsze miejsce w autokarze.  



 Nie ujęta w cenie wycieczki opłata za wstępy i ewentualne posiłki  pobierana będzie 

oddzielnie  – w autokarze, w dniu wycieczki, przez pilota. 
 W przypadku rezygnacji z wycieczki  w terminie od 10 do 3 dni przed jej  rozpoczęciem, 

bez wskazania osoby na swoje miejsce, zwrot dokonanej wpłaty pomniejsza się o 
rzeczywiste koszty wynikające z rezygnacji uczestnika (to jest koszty rozkładane 
równomiernie na całą grupę – np. koszty przejazdów, przewodników, rezerwacji grupowych 
itp.). 

 W przypadku rezygnacji z wycieczki  w terminie późniejszym niż  3 dni przed jej  

rozpoczęciem, bez wskazania osoby na swoje miejsce, wpłata za wycieczkę nie będzie 
zwracana. 

 Dodatkowe informacje - tel. 509 550 645,   program ze zdjęciami i opisem dostępny na 
stronie www.botpodroznik.pl 

 

Jolanta Furyk Biuro Obsługi Turystycznej PODRÓŻNIK Wrocław tel. 509 550 645 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


