1. TURYSTYKA i PROMOCJA W GMINIE WOLSZTYN W LATACH 2014 – 2018
1.1.

TURYSTYKA

Usytuowana na pograniczu Pojezierzy Poznańskiego i Lubuskiego gmina Wolsztyn, dzięki
polodowcowemu ukształtowaniu terenu, licznym lasom i jeziorom oraz zabytkom
i infrastrukturze rekreacyjnej jest regionem bardzo atrakcyjnym turystycznie. Miłośnicy historii
znajdą tu zabytkowe świątynie (w Wolsztynie i Obrze), otoczone parkami pałace
(w Wolsztynie, Chorzeminie, Gościeszynie, Wroniawach), skansen z zabudowaniami dawnej
wsi wielkopolskiej (w Wolsztynie), znakomite muzea poświęcone znanym postaciom (nobliście
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Perłą na tej zabytkowej mapie jest oczywiście słynna wolsztyńska Parowozownia.
W pobliżu Wolsztyna przebiega fragment Wielkopolsko – Lubuskiej Pętli Szlaku Cysterskiego.
Jeden z jego obiektów, pocysterski zespół klasztorny w Obrze, leży na terenie gminy Wolsztyn.
Po cystersach pozostały zabudowania klasztorne i kościół pw. św. Jakuba, opatówka, pomnik
św. Jana Nepomucena oraz drewniany kościół pw. św. Walentego w centrum wsi.
Współcześnie dobudowano nowy gmach seminaryjny, w którym znajduje się m.in. Muzeum
Misyjne oraz Skarbiec.
Miasto i gmina Wolsztyn to tereny chętnie odwiedzane przez turystów, także z powodu
ich walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Lasy, jeziora, kanały Obry i urokliwa rzeka
Dojca, pomnikowe aleje i zabytkowe pałacowe parki, tereny chronione przyciągają do tego
regionu miłośników przyrody, zwłaszcza tych, którzy cenią ciszę i wypoczynek na łonie natury.
Ponad 37% powierzchni gminy zajmują lasy, a krajobraz urozmaica aż osiem jezior. Bardzo
interesująca jest przepływająca przez gminę rzeka Dojca, malowniczo wijąca się wśród lasów
i łąk, która w rynnie wolsztyńskiej łączy ze sobą jeziora Wolsztyńskie i Berzyńskie.
Dla turystów chcących poznać walory przyrodnicze ziemi wolsztyńskiej przygotowane zostały
ścieżki dydaktyczne:
* PRZYRODNICZO-LEŚNA BAGNO CHORZEMIŃSKIE, ścieżka położona na terenie Leśnictwa
Nowe Tłoki, w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu "Bagno Chorzemińskie";
* ŚCIEŻKA SZLAK ŻURAWI WOKÓŁ JEZIORA WOLSZTYŃSKIEGO,
* ŚCIEŻKA PRZYRODNICZO–DYDAKTYCZNA W PARKU MIEJSKIM W WOLSZTYNIE.

Rozrastająca się infrastruktura turystyczna, w tym ścieżki rowerowe, wieża obserwacyjno –
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zagospodarowanie piknikowe wyspy na Jeziorze Wolsztyńskim, czy przystanie dla wodniaków
sprawiają, że wypoczynek na ziemi wolsztyńskiej z roku na rok staje się coraz atrakcyjniejszy.
Gmina Wolsztyn to także idealna przestrzeń do aktywnego wypoczynku, mozaika jezior,
lasów, łąk, meandrującego Kanału Obry stwarza wspaniałe warunki do pełnej inwencji
ruchowej rekreacji. Preferowane dyscypliny to:

* TURYSTYKA BIEGOWA: dogodne tereny do jej uprawiania to: Szlak Żurawi, trasy wokół
Jez. Berzyńskiego oraz okoliczne lasy od strony: Karpicka, Starego Widzimia, Kębłowa,
czy Obry;

* TURYSTYKA WODNA - dzięki dwóm akwenom w mieście, a także kilku innym w najbliższej okolicy
turyści mogą wybrać się na kajakowe wycieczki, czy popływać rowerami wodnymi;

* SPORTY ROWEROWE – na terenie gminy Wolsztyn wyznaczono i oznakowano 5 tras rowerowych
o łącznej długości około 80 km;

* WĘDKARSTWO – gmina Wolsztyn dysponuje wieloma jeziorami, nad którymi można znaleźć ciszę
i spokój dla realizowania wędkarskiej pasji.

Ofertę turystyczną gminy Wolsztyn uzupełnia ciekawa i bogata lista wydarzeń kulturalnych,
jak i sportowych. Wśród wydarzeń kulturalnych na uwagę zasługują:
*
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PW. ŚW. BARTŁOMIEJA W KĘBŁOWIE,
* PARADA PAROWOZÓW,
* PRZEGLĄD TEATRÓW ULICZNYCH,
* FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ IM. JANA PAWŁA II W ŚWIĘTNIE,
* SPOTKANIA FOLKLORYSTYCZNE NA ZIEMI WOLSZTYŃSKIEJ,
* MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYKI ORGANOWEJ I KAMERALNEJ,
* MIEDZYNARODOWY FESTIWAL CZYSTE COUNTRY,
* FESTYN JESIENNY NA SKANSENIE.

Natomiast z imprez sportowych:
* WOLSZTYŃSKI TYDZIEŃ ŻEGLARSKI,
* BIEGI ULICZNE WOLSZTYŃSKA DZIESIĄTKA,
* POLSKA MAN TRATHLON,
* KACZMAREK ELECTRIC MTB,
* WOLSZTYŃSKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI.

Z zakresu infrastruktury turystycznej w planach do realizacji przygotowane są następujące
zadania:
1. Budowa „Zintegrowanego centrum komunikacyjnego z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo
– autobusowym w Wolsztynie, służącego również promocji Gminy Wolsztyn i Parowozowni
Wolsztyn”.

2. Zagospodarowanie plaży i kąpieliska w Parku Miejskim w Wolsztynie – 18 kwietnia 2017 r.
przedstawiony został dokument koncepcyjny pod nazwą KĄPIELISKO Z OCZYSZCZONĄ
WODĄ I PLAŻĄ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ opracowany przez zespół
projektowy pod kierownictwem mgr inż. arch. Marka Szapiela z Poznania. Głównymi
koordynatorami opracowania są naukowcy z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu.
3. Budowa miasteczka kolejowego – 2 etapy:
- I etap uporządkowanie terenu, zagospodarowanie zieleni wraz z ciągami komunikacyjnymi.
- II etap przygotowanie ekspozycji parowozów, dróg dojazdowych, parkingów, placów zabaw
w postaci miasteczka kolejowego, budynku gastronomiczno-usługowego oraz wieży
widokowej.
1.2.

PROMOCJA

Za promocję walorów turystycznych Gminy Wolsztyn odpowiedzialne jest Biuro Promocji
i Turystyki Urzędu Miejskiego w Wolsztynie, będące jednostką organizacyjną Urzędu, dawne
Gminne Centrum Informacji. Zakres swoich obowiązków Biuro Promocji realizuje poprzez:
I. prowadzenie działalności w zakresie biura informacji turystycznej, jako pierwszy kontakt
z gośćmi przybyłymi do Wolsztyna, oprowadzania grup zorganizowanych przebywających w Wolsztynie
w ramach partnerskich porozumień, m.in. pobyt: młodzieży ukraińskiej (współpraca Powiatu
Wolsztyńskiego z Lityniem), młodzieży mołdawskiej (współpraca między Gminą Siedlec a miastem
Stauceni), zespół muzyczny z Indii przybyły na zaproszenie ZPiT KĘBŁOWO, młodzieży francuskiej
przebywającej w wolsztyńskich parafiach w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży’2016).

II. opracowywanie materiałów informacyjnych prezentujących atrakcje turystyczne Wolsztyna
i okolic:
a. broszury informacyjne, tematyczne – wydane w lipcu 2015 r. z zakresu promocji turystycznej
przedstawiające tematy: 1. Gmina. 2. Zabytki. 3. Turystyka rodzinna. 4. Turystyka aktywna. 5 Przyroda;
z zakresu promocji gospodarczej, tematy: 1. Gmina. 2. Gospodarka i inwestycje. 3. Turystyka i przyroda;

b. plan miasta Wolsztyna z opisem atrakcji turystycznych gminy, wersje: polska, angielska, niemiecka;
c. seria Wielkopolskich questów, 7 różnych tematów:
i. Wolsztyn – spotkanie z Marcinem Rożkiem,
ii. Wolsztyn – śladami wybitnych postaci,
iii. Wolsztyn – wyprawa pełną parą,
iv. Wolsztyn – od karczmarza do półrolnika,
v. Wolsztyn – od traka do pieca chlebowego,

vi. Wolsztyn – chwała bohaterom,
vii. Obra – tu mieszczą się pocysterskie dobra.

d. „Przewodnik turystyczny dla dzieci – Wolsztyn i okolice”, wydany we wrześniu 2014 r. –
przedstawiający główne atrakcje turystyczne Wolsztyna, których opis urozmaicony jest zadaniami
do wykonania w książce, jak: kolorowanki, labirynty, rozwiązywanie rebusów i krzyżówek,
itp. Uzupełnieniem przewodnika, integralną jego część stanowią: - kolorowanka „Wolsztyńska
parowozownia”, - Paszport Małego Podróżnika - będący kolekcją obrazkowych pieczątek do zebrania
przez dzieci podczas wizyt w wolsztyńskich punktach atrakcji turystycznych oraz - plakaty z ilustracjami
bohaterów przewodnika - format A3; przewodnik prezentowany był podczas spotkań autorskich
m.in. w: Przemęcie, Siedlcu, Buczu, Kargowej;

e. album „Pocysterska Obra” – prezentujący fotografie p. Marka Narożnego uzupełnione zarysem
historycznym pocysterskiego klasztoru w Obrze oraz działalnością obecnych gospodarzy obiektu,
Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej; publikacja jest efektem wystawy fotograficznej p. Narożnego
„Stojąc – leżąc – biegając”, zorganizowanej w Wolsztynie w lipcu 2015 r.;

f. folder „Weekend w Wolsztynie” przygotowany dla Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, dodruk;
g. broszura „Tradycje regionalne i kulinarne Gminy Wolsztyn”, wydana w kwietniu 2018 r., jako
publikacja przedstawiająca wielkopolskie tradycje Wolsztyna wraz z działalnością Stowarzyszenia Kół
Gospodyń Wiejskich Gminy Wolsztyn.

III. dystrybucję w/w materiałów w obiektach hotelarskich i gastronomicznych na terenie Wolsztyna
i całej gminy, jak również kraju poprzez ich przekazywanie do Centrów Informacji Turystycznej
w Poznaniu, Zielonej Górze, oraz Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej uczestniczącej w licznych
imprezach targowych w kraju i za granicą; udział w krajowych targach turystycznych w: Chorzowie –
„Atrakcje regionów” (2017 r.), Jeleniej Górze – Tourtec ( 2014, 2015 r.), Opolu – „W stronę słońca”
(2015,2016 r.), Szczecinie – „Piknik nad Odrą” (2016 r.), Wrocławiu – Międzynarodowe Targi
Turystyczne (2014r.); promocja miasta przeprowadzona w galeriach handlowych w Lesznie i Ostrowie
Wlkp.;

IV. organizację wizyt studyjnych, poznańskich Centrów Informacji Turystycznej (marzec 2015 r.)
oraz dziennikarzy ogólnopolskich mediów, jak np. Podróże, Tele Tydzień, Kropka Tv, Wiadomości
Turystycznych,

portal

internetowy

Onet.pl

(kwiecień
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r.)

oraz

przygotowywanych

przez Wielkopolską Organizację Turystyczną;

V. prowadzenie działalności promocyjnej wśród mieszkańców Wolsztyna i gminy poprzez:
a. organizację cyklu zajęć regionalnych dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych (8 spotkań
odbywających się w trakcie roku szkolnego: 1. Informacja turystyczna i działalność Biura Promocji.
2. Zespół pałacowo - parkowy w Wolsztynie. 3. Cmentarze Wolsztyna. 4. Warsztaty Bożonarodzeniowe.
5. Obra – pocysterski klasztor. 6. Warsztaty plastyczne. 7.
8. Parowozownia i przygotowania do Parady.);

Wielkanoc i jej obrzęd w regionie.

b. organizację wystaw o tematyce regionalnej; działalność ciesząca się bardzo dużym
zainteresowaniem i pozwalająca na przestrzeni ostatnich dwóch lat na comiesięczną zmianę ekspozycji,
terminarz zajęty do czerwca 2019 r.; wśród najważniejszych na uwagę zasługują: wystawa fotograficzna
Regionu
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oraz absolwentów wydziału pedagogiczno-artystycznego w Kaliszu; zdjęć lotniczych Grzegorza
Olejarza „Wolsztyn inspiruje”; wystawa „Wolsztyn w litografiach i kartkach pocztowych z początku
XX

wieku”

–

prywatne
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wolsztyńskiego

fotografa
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Molskiego;

wystawa grafik Rafała Wechterowicza;

c. wystawa „Wielkanocne stoły” przy współpracy ze Stowarzyszeniem Kół Gospodyń Wiejskich
Gminy Wolsztyn oraz chóru LUTNIA parafii NMP Niepokalanie Poczętej w Wolsztynie;

d. współpraca z lokalnymi organizacjami, jak: Fundacja Sztuka dla Ludzi (warsztaty ceramicznomalarskie), Stowarzyszenie AKTIV, Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Wolsztyn
(warsztaty kulinarne dla uczniów wolsztyńskich szkół, gminny kalendarz na 2018 r., książka „Kulinarne
podróże po Wielkopolsce” - wydawca Głosu Wlkp.), Stowarzyszenie PRZYJACIEL PIĄTKI (Piknik
ekonomiczny „Przedsiębiorcze dziecko”, Międzyszkolne Warsztaty Ekologiczno – Artystyczne z okazji
Dnia Ziemi), Stowarzyszenie RAZEM ŁATWIEJ, Towarzystwo Przyjaciół Wolsztyńskiej Parowozowni,
Towarzystwo Walki z Kalectwem (wernisaż prac z warsztatów malarskich z p. A. Początek), Uniwersytet
Trzeciego Wieku (spotkania klubowe), Rotary Club, Warsztaty Terapii Zajęciowej, portalem
internetowym wolsztyndzieciom.pl (konkursy LATO W LESIE, NASZE ULUBIONE MIEJSCE W
POWIECIE WOLSZTYŃSKIM, promocja eko-bajki „O tym jak Jaś chciał zostać eko-strażnikiem”);
Civitas Christiana (organizacja wystaw, spotkań tematycznych);

e. współpraca z Wolsztyńskim Domem Kultury: organizacja zajęć dla młodzieży szkolnej podczas
ferii zimowych; cyklu „Spotkań z podróżnikiem” w latach 2015-2016; współorganizacja wyjazdów
na krajowe targi turystyczne oraz do miast partnerskich Gminy Wolsztyn; opracowanie i przygotowanie
kalendarium wydarzeń kulturalnych na terenie Gminy Wolsztyn wraz z ich promocją; współpraca
w zakresie organizacji: obchodów rocznic Powstania Wlkp., Parady Parowozów, Zlotu Pojazdów
Zabytkowych, Festiwalu Organowego, Dożynek gminnych, itp. wydarzeń; sprzedaży wolsztyńskich
pamiątek i gadżetów; przygotowanie „Bajkowych zaułków”;
f. współpraca z Biblioteką Publiczną im. St. Platera – promocja Przewodnika turystycznego
dla dzieci; przygotowanie ekspozycji targowych na cele promocyjne;
g. współpraca z Muzeum Regionalnym w Wolsztynie: opracowanie materiałów historycznych
dotyczących Wolsztyna, w tym albumu „Pozdrowienia z Wolsztyna – pocztówki w zbiorach Muzeum
Regionalnego w Wolsztynie” – wydane wiosną 2016 r., kalendarium wydarzeń wraz z biogramami
znanych postaci – na stronę internetową wolsztyn.pl; współorganizacja stoisk targowych Gminy
Wolsztyn; opracowanie Wielkopolskich questów; przeprowadzenie zajęć regionalnych o tematyce
muzealnej;
h. współpraca z Wydziałem Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego
w Wolsztynie: współorganizacja: Konkursu wiedzy o Powiecie Wolsztyńskim, wspólnego stoiska
promocyjnego podczas targów TOURTEC w Jeleniej Górze, wakacyjnych obozów młodzieży miast
partnerskich;

i. współpraca z organizatorami imprez: Festiwal Country (wspólna promocja na Targach Turystyki
i Wypoczynku LATO w Warszawie; przygotowanie festiwalowej gazetki „Wolsztyn Country Kurier”,
zawierającej pełne vademecum informacji dla turystów przybyłych na Festiwal nt. możliwości spędzenia
czasu wolnego w naszym regionie, oznakowanie przystanków dojazdowych, przekazanie materiałów
promocyjnych, itp.); Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej – promocja wydarzenia,
koordynacja prac organizacyjnych: pobyt artystów w Wolsztynie; administrowanie strony internetowej
Festiwalu; zapewnienie dokumentacji fotograficzno-filmowej; projekt, zamówienie i dystrybucja
festiwalowego plakatu; przekazanie informacji o artystach celem przygotowania festiwalowej broszury;
projekt, zamówienie i kolportaż ulotki parafii farnej); Parada Parowozów: promocja wydarzenia;
propozycja i podanie pomysłu organizacji konkursu fotograficznego „PAROWOZOWE IMPRESJE”
oraz „Nocnego zwiedzania Parowozowni”; przegląd archiwalnych wolsztyńskich kronik filmowych
o tematyce kolejowej; koordynacja działań marketingowych: projekty, zamówienie i druk: plakatów,
zaproszeń, identyfikatorów dla mediów, banerów wraz z ich rozmieszczeniem na przedmieściach
Wolsztyna; urozmaicenie programu Parady, drugi dzień: stoisko promocyjne Gminy Wolsztyn
wraz z atrakcjami dla dzieci, wynajęcie symulatora kabiny maszynisty, prezentacja makiety kolejki
ogrodowej z Dziwnowa, pokazy sprzętu wojskowego; przygotowanie materiałów redakcyjnych
w ramach patronatu medialnego Głosu Wlkp., itp.); Konferencji Stowarzyszenia Naukowego im. Roberta
Kocha – maj, sprawy organizacyjne wszelakie;
j. koordynowanie działań i spotkań Komitetu Organizacyjnego obchodów 100 rocznicy Powstania
Wielkopolskiego na terenie Gminy Wolsztyn;
k. współpraca ze Związkiem Międzygminnym OBRA: bajka „O tym jak Jaś chciał zostać
eko-strażnikiem”;
l. współpraca z Instytucją Kultury Parowozownia Wolsztyn; stała współpraca z pracownikiem
ds. promocyjno-muzealnych; współorganizacja Parady Parowozów, w tym propozycje konkursu
fotograficznego PAROWOZOWE IMPRESJE, czy „Nocne zwiedzanie parowozowni”;’ przygotowanie
i wydanie questu „Wolsztyn wyprawa pełną parą”; promocja Instytucji na targach, portalach
internetowych, podczas wizyt studyjnych; nagrań programów telewizyjnych, jak np. „Makłowicz
w podróży”;

m. współpraca z parafią NMP Niepokalanie Poczętej w Wolsztynie – organizacja: pierwszej edycji
NOCY KOŚCIOŁÓW w 2017 r., wejść na wieżę kościoła p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego
z przedstawieniem historii dawnej parafii ewangelickiej i architektury kościoła; koncepcja Znaczka
Turystycznego; współorganizacja Festiwalu Organowego; współpraca z parafialnym chórem LUTNIA;

n. współpraca z WSD w Obrze: organizacja: pierwszej edycji NOCY KOŚCIOŁÓW w 2017 r., lekcji
regionalnych przybliżających historię cystersów w Obrze; przygotowanie i wydanie questu
„Obra – tu mieszczą się pocysterskie dobra”; redakcja i wydanie albumu fotograficznego M. Narożnego
„Pocysterska Obra”; koncepcja Znaczka Turystycznego;
o. współpraca ze Związkiem Literatów Polskich – akcja POEZJA WĘDRUJĄCA, czyli wspólne
czytanie wiersza „LOKOMOTYWA” Juliana Tuwima w różnych językach: polskim, niemieckim,
angielskim oraz w gwarze poznańskiej połączona z kampanią promocyjną Gminy Wolsztyn na
poznańskim Dworcu PKP, przy współpracy z:
Niemieckiego, Instytutem

Polskim Stowarzyszeniem Nauczycieli Języka

Promocji i Rozwoju Kolei TURKOL.PL, Centrum Informacji Miejskiej w

Poznaniu, wolsztyńskimi szkołami: Szkoła Podstawowa nr 1 oraz Liceum Ogólnokształcące;

p. współpraca z Wielkopolską Organizacją Turystyczną – promocja na targach krajowych
oraz portalu Wielkopolska Travel; udział w certyfikacji punktów IT; współorganizacja wizyt studyjnych
dziennikarzy, blogerów i touroperatorów, m.in. z Australii, Japonii i St. Zjedn.; wydanie ulotki „Weekend
w Wolsztynie, Nowym Tomyślu i Rakoniewicach”;

VI.

rozpowszechnianie i

opracowywanie

przejazdów

turystycznych pociągów retro

prowadzonych przez wolsztyńskie parowozy poprzez stałą współpracę z Instytutem Rozwoju
i Promocji Kolei TURKOL.PL z Poznania;
VII. działania promocyjne inne:
i.

promocja Gminy Wolsztyn w katalogu Filharmonii Poznańskiej;

ii.

wprowadzenie koncepcji Znaczka Turystycznego na terenie Gminy Wolsztyn,
m.in. Park Miejski w Wolsztynie – Dąb Marcina Rożka;

iii.

pomysł „Bajkowych zaułków” będących uzupełnieniem iluminacji świątecznych miasta
w okresie Świąt Bożego Narodzenia;

iv.

przygotowanie spotów z życzeniami świątecznymi: Wielkanoc i Boże Narodzenie
w 2016 r.;

v.

wybranie wykonawcy, zaprojektowanie i zamówienie wraz z procedurą wniosku
do GDDKiA ustawienia znaków „witaczy” Gminy Wolsztyn przy drogach dojazdowych
od strony: Poznania, Zielonej Góry i Wschowy;

vi.

przygotowanie historycznych opisów nazw ulic przy współpracy z wydz. KOS Urzędu
Miejskiego w Wolsztynie oraz Muzeum Regionalnym w Wolsztynie – połączone z wizją
lokalną i lokalizacją poszczególnych tablic;

vii.

koncepcje i projekty gminnych kalendarzy: 2015 r. – parowozy; 2016 r. – prace Mateusza
Kaźmierczaka; 2017 r. - „PAROWOZOWE IMPRESJE” na podstawie konkursowych
fotografii; 2018 r. – kulinarny przy współpracy Stowarzyszenia KGW Gminy Wolsztyn;

viii.

kontakt z mediami w materiałach promujących gminę, m.in. stacje: TVP Info, TVN,
Food Network, Polskie Radio Program 1, RMF FM;

VIII.

NAGRODY:

II nagroda w kategorii Najlepsze zdjęcia IX FilmAt, Art.&Tourism Festival dla „Wolsztyn Inspiruje”
Urząd Miejski w Wolsztynie - Warszawa maj ‘2014 r.;
Wyróżnienie 15 Międzynarodowych Targów Turystyki „W stronę słońca” dla Gminy Wolsztyn
za markowy produkt turystyczny „Pociągi turystyczne” – Opole 15 -17 maja 2015 r.;

DYPLOM XXIV Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej – Wyróżnienie
Centralnej Biblioteki Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. Kazimierza
Kulwiecia w Warszawie za publikację „Przewodnik turystyczny dla dzieci – Wolsztyn i okolice” Poznań, 16 października 2015 r.;

Wyróżnienie 16 Międzynarodowych Targów Turystyki „W stronę słońca” dla Gminy Wolsztyn za
„Przewodnik

turystyczny

dla

dzieci”

wraz

z

Paszportem

Małego

Podróżnika

– Opole 20 - 22 maja 2016 r.;
CERTYFIKAT Polskiego Systemu Informacji Turystycznej w kategorii *** dla Gminnego Centrum
Informacji w Wolsztynie, Warszawa 24 stycznia 2017 r.

1.3.

WSPÓŁPRACA GMINY WOLSZTYN Z ZAGRANICĄ

Partnerskie kontakty Wolsztyna z miastami i gminami w innych krajach mają długoletnią tradycję.
Międzynarodowa współpraca rozwija się w wielu dziedzinach – poczynając od wymiany młodzieży i grup
sportowych, poprzez spotkania samorządowców i przedsiębiorców, po współpracę działaczy organizacji
społecznych.
Współpraca z Lübben (Niemcy) - najdłuższe kontakty Wolsztyn utrzymuje z miastem Lübben ich początki sięgają 1990 roku. Podobieństwo oraz bliskość obu miast (ok. 180 km) sprzyjają działaniom
prowadzonym na szeroką skalę oraz zwiększają ilość uczestniczących w nim osób i podmiotów.
Podczas

obchodów

25-lecia

podpisania

umowy

o

partnerstwie

między

Wolsztynem

a Lübben w 2018 roku dokonano uroczystego otwarcia wystawy malarsko-rzeźbiarskiej Pani Małgorzaty
Suwalski w Wolsztyńskim Domu Kultury.
W latach 2015-2018 zrealizowano następujące punkty współpracy:
- organizacja wystawy „Graficzne sugestie” wolsztyńskiego artysty - Pana Romana Derbicha w Lübben,
- prezentacja folkloru przez Zespół Pieśni i Tańca Kębłowo na Dniach Spreewaldu w Lübben,
- występy Powiatowej Wolsztyńskiej Orkiestry Dętej na Spreewaldfest w Lübben,
- wizyta kilkunastoosobowej grupy ze Stowarzyszenia Partnerstwa Miast z Lübben,
- przygotowanie paczek świątecznych dla Domu Dziecka w Wolsztynie przez Stowarzyszenie
Partnerstwa Miast z Lübben,
- wizyta przedsiębiorców i radnych z Lübben,
- wizyta delegacji samorządowców z Lübben celem omówienia dalszej współpracy.
Współpraca z Maasbree/ Peel en Maas (Holandia) - do nawiązania pierwszych kontaktów
z holenderską gminą Maasbree przyczyniły się znajomości i kontakty osób prywatnych,
przede

wszystkim

rzemieślników.

Zaowocowało

to

podpisaniem

wspólnego

porozumienia

o partnerstwie. Na znak przyjaźni pomiędzy Wolsztynem i holenderskim miastem Maasbree na Rynku
odsłonięto pomnik ze splątanym węzłem, autorstwa japońskiego rzeźbiarza Shinkichi Tajiri. W wyniku
połączenia Maasbree z kilkoma innymi gminami holenderskimi, powstała nowa gmina o nazwie Peel en
Maas, która kontynuuje stosunki partnerskie z Wolsztynem.
W latach 2015 -2018 współpraca obejmowała następujące wydarzenia:

- reprezentacja gminy Wolsztyn przez Zespół Pieśni i Tańca Kębłowo w przeglądzie orkiestr dętych
Taptoe Roermond – capstrzyk w Roermond, mieście położonym w Limburgii (Holandia),
- zorganizowanie wystawy wolsztyńskich artystów w Panningen: pokaz rzeźb Rafała Mencla oraz ikon
Stanisława Kasztelańczyka,
- zakupienie polskich publikacji dla najmłodszych oraz dla dorosłych do książnicy Peel en Maas,
- podarowanie przez gminę Peel en Maas wyposażenia do szkół, które - za pośrednictwem Wolsztyna
- zostało przekazane do Litynia na Ukrainie.
Współpraca z Bad Bevensen (Niemcy) - otwarcie granic ułatwiło nawiązanie współpracy pomiędzy
mieszkańcami Wolsztyna a Ziomkostwem Heimatkreis Wollstein e.V. z Bad Bevensen. Zawarta
w 2002 roku umowa o partnerstwie między Kołem Ziomków a Muzeum Roberta Kocha zacieśniła
te kontakty. Doskonałym ich przykładem jest wieloletnia pomoc Koła Ziomków dla wolsztyńskiego
szpitala, a także odbudowa i remont muzeum noblisty oraz odrestaurowanie zegara i dofinansowanie
wymiany dachówki na wieży dawnej świątyni ewangelickiej, obecnie kościoła pw. Wniebowstąpienia
Pańskiego. Co roku w maju członkowie Koła Ziomków Heimatkreis Wollstein z Bad Bevensen
odwiedzają na kilka dni Wolsztyn, aby zobaczyć, jak rozwija się miasto. Stałym punktem ich programu
jest zwiedzanie Muzeum Roberta Kocha i poewangelickiego kościoła.
Współpraca z Domont (Francja) - współpraca z podparyskim miastem Domont została zainicjowana
w 1996 roku, choć umowę partnerską podpisano kilka lat później. Na pamiątkę tego wydarzenia
zasadzono dąb na wolsztyńskim Rynku. Współpraca obejmuje wiele dziedzin - m.in. wzajemne
promowanie swoich miast, wspieranie działalności różnych stowarzyszeń, rozwijanie wymiany
kulturalnej, turystycznej oraz ekonomicznej. Warto wspomnieć też o kontaktach, jakie utrzymują ze sobą
kluby Rotary z obu zaprzyjaźnionych miast. Prawie co roku na przełomie kwietnia i maja odwiedza
Wolsztyn kilkuosobowa grupa samorządowców i członków Stowarzyszenia Polsko-Francuskiego
w Domont.
Współpraca z Neunkirchen (Niemcy) - od 1986 roku Neunkirchen utrzymuje kontakty partnerskie
z miastem Lübben i to właśnie dzięki pośrednictwu władz tego miasta doszło do nawiązania współpracy
z Wolsztynem oraz podpisania porozumienia o sportowej współpracy między Neunkirchen
a Wolsztynem. Jego głównym celem było wspieranie wymiany sportowej młodzieży. A że w latach 2008
– 2010 ta współpraca rozszerzyła się także o inne dziedziny, wkrótce podpisano umowę o partnerstwie
miast.
Najważniejsze działania zrealizowane w latach 2015-2018:
- spotkanie członków stowarzyszeń działających w partnerskich miastach (z Wolsztyna, Neunkirchen,
Lübben i Mantes la Ville) w Mantes la Ville,
- zorganizowanie Turnieju Miast Partnerskich dofinansowanego ze środków Polsko-Niemieckiej
Współpracy Młodzieży pomiędzy następującymi państwami i miastami: Polską – Wolsztyn, Zielona
Góra, Niemcami – Lubolz, Neunkirchen oraz Litwą - Ejszyszki.
Współpraca z Lityniem (Ukraina) - od kilku lat Wolsztyn współpracuje ze wschodnim sąsiadem –
ukraińskim Lityniem, stolicą rejonu Lityńskiego wchodzącego w skład obwodu winnickiego. Umowa
o przyjacielskich stosunkach między miastami została zawiązana w 2011 roku i ma na celu wspieranie

obustronnych kontaktów. Dotyczą one w szczególności kultury, sportu, edukacji, zdrowia, spraw
socjalnych, ochrony środowiska, wymiany młodzieży, współpracy stowarzyszeń oraz wymiany
doświadczeń samorządowych.
Lata 2015-2018 to przede wszystkim takie działania jak:
- coroczna wizyta w Wolsztynie młodzieży z Litynia,
- wsparcie materialne dla mieszkańców Litynia: rodzin i uczestników walk w obwodzie Donieckim,
- przekazanie sprzętu ratowniczego dla strażaków z Litynia,
- wizyta strażaków z Ukrainy w Wolsztynie.
Współpraca z Mór (Węgry) - kontakty z miastem Mór rozpoczęły się dzięki przyjaźni nawiązanej
w 2011 roku pomiędzy Zespołem Pieśni i Tańca Kębłowo a węgierską grupą taneczną Edelweiss.
Oficjalne podpisanie umowy partnerskiej między oba miastami nastąpiło w 2016 roku. Spowodowało
ono chęć poszerzenia współpracy nie tylko w zakresie kultury, ale również w sferze życia społecznego,
gospodarczego i sportowego miast. Wynikiem tego porozumienia jest również zapoczątkowanie
wymiany młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Wolsztynie z Tancsics Mihaly Gimnazium w Mór.
Współpraca z innymi miastami zagranicznymi – najważniejsze wydarzenia:
- coroczny międzynarodowy obóz szkoleniowo – wypoczynkowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
z terenu gminy Wolsztyn i Schönwalde,
- w ramach spotkań folklorystycznych odbywających się rokrocznie w Wolsztynie zapraszane są zespoły
z całego świata: Indii, Nowej Zelandii, Rumunii, Ukrainy czy Chorwacji,
- zorganizowanie międzynarodowego pleneru malarskiego, w którym wzięli udział artyści z zagranicy:
z Lwowa (Ukraina) oraz z miejscowości Baranowicze (Białoruś),
- w ramach obchodów Światowych Dni Młodzieży gościliśmy młodzież z Francji, natomiast dzięki
współpracy z Wielkopolską Organizacją Turystyczną - Touroperatorki z Tokio (Japonii),
- wizyta ambasadora z Norwegii - Karsten Klepsvik oraz Prezesa Zarządu Skandynawsko-Polskiej
Izby Gospodarczej - Carsten Nielsen,
- współpraca z prawnukiem Roberta Kocha - Wolfgangiem Pfuhl, który przyjeżdża do Wolsztyna
na uroczystości poświęcone nobliście, w roku 2017, W. Pfuhl przekazał cenny eksponat do zbiorów
Muzeum Roberta Kocha - komodę, której właścicielem był ów naukowie

Wolsztyn, 2018-10-19
Przygotowały:
Katarzyna Jęcznionka
Partycja Rogozińska
Danuta Sawicka

