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Przedstawiamy Państwu folder, 
którego podstawowym celem jest 
zaprezentowanie historii Ostrzeszowa, 
pokazanie zabytków oraz możliwości 
do wypoczynku, jak również do uprawiania 
różnorodnych dyscyplin sportowych. 
Folder ten oraz portal internetowy 
www.wypocznijwostrzeszowie.pl 
dofinansowano ze środków Unii
Europejskiej. Uważamy, że atrakcyjne 
położenie i zbudowana w ostatnich latach 
infrastruktura rekreacyjno-sportowa 
to atuty, które powinniśmy promować.
Łagodnie nachylone stoki pozwalają 
zdobywać najwyższe wzniesienia 
Wielkopolski osobom dorosłym 
i dzieciom. Są to idealne tereny do 
wypoczynku rodzinnego, a miłośnicy 
wędrówek po wzgórzach i lasach powinni 
znaleźć tu wiele interesujących, uroczych 
miejsc. Dla amatorów pływania oferujemy 
latem naturalne kąpielisko z piaszczystą 
plażą, otoczone z trzech stron brzozowo-
-sosnowym lasem, a przez cały rok Krytą 
Pływalnię OCEANIK z rozbudowaną częścią 
rekreacyjną. Sądzimy, że odwiedzą nas 
także wędkarze, miłośnicy grzybobrania, 
myśliwi oraz osoby lubiące jeździć na 
quadach, rowerach i nartach. 
Na ostrzeszowskich szlakach znakomicie 
czują się miłośnicy spacerów nordic walking.
Istnieją tu również doskonałe warunki 
do uprawiania paralotniarstwa.

Main aim of this brochure is to describe the 
history of Ostrzeszów, show historical sites 

worth seeing and present different ways
of relaxation and kinds of sport activities 
that can be performed in the region. This 

publication as well as the internet website 
www.wypocznijwostrzeszowie.pl 

were co-funded by the European Union. 
Attractive location altogether with 

recreation and sport infrastructure built in 
recent years are qualities of the region that 
should be promoted. Gently inclined slopes 

allow for the hills of Wielkopolska to be 
reached by both adults and children. 

The terrains serve perfect as family 
recreational areas and those, who love 

walking up the hills or strolling along the 
forests will find a lot of interesting and

charming places for themselves. For those, 
who are keen on swimming there is 

a natural swimming pool with a sandy 
beach available all summer. It is surrounded 

on three sides by forest of  birch and pine 
trees. There is also OCEANIK — an indoor 
swimming pool with recreation area open 

year-round. Fishermen, mushroom pickers, 
hunters and those, who enjoy riding quads, 

cycling and skiing are very welcome and 
will find entertainment. Nordic walking
lovers will approve of the Ostrzeszów’s 

trails. Additionally, there are excellent 
conditions for performing paragliding.  

Szanowni Państwo!
Ladies and Gentlemen!
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Droga na Bałczynę · Route to Bałczyna, fot. T. Wojciechowski 



Ostrzeszów położony jest w kotlinie 
otoczonej Wzgórzami Ostrzeszowskimi 
będącymi przedłużeniem Wału Trzebnickiego. 
Te najwyższe wzniesienia Wielkopolski 
zostały ukształtowane przez lądolód 
skandynawski, a drugie pod względem 
wysokości wzniesienie tych gór — Bałczyna 
(278 m n.p.m.) — znajduje się kilka 
kilometrów od centrum Ostrzeszowa.
Charakterystyczna dla gminy Ostrzeszów 
jest duża ilość lasów zajmujących 39% jej 
powierzchni. Rosną one często na zboczach 
wzgórz i otaczają malownicze stawy. 
Leniwie płynące, wśród łąk, strumienie 
zasilają rzeki: Barycz i Prosnę. Cała gmina 
wchodzi w skład Obszaru Chronionego 
Krajobrazu „Wzgórza Ostrzeszowskie 
i Kotlina Odolanowska”.

Location

Ostrzeszów is situated in a valley 
surrounded by Ostrzeszowskie Hills, which 

are an extension of Trzebnicki Ridge. These 
highest hills of the region of Wielkopolska 

were shaped by the Scandinavian Ice Sheet 
with the second highest peak Bałczyna 
(278 m a.s.l./912 feet a.s.l.) located just 

a few kilometers from the centre of 
Ostrzeszów.  What characterizes the 

Commune of Ostrzeszów is a large amount 
of forests constituting 39% of its area. 

They usually grow on the slopes of the 
hills and surround picturesque ponds. 

Streams that flow through the meadows 
feed two rivers — Barycz and Prosna. The 

whole Commune is a part of Protected 
Landscape Area “  Ostrzeszowskie Hills and 

Odolanowska Valley”.

Położenie
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Widoki z Bałczyny,    
Views from Bałczyna

fot. (2x) J. Czwordon
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Widok z Bałczyny,    
View from Bałczyna

fot. J. Czwordon
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Słoneczniki — Pola Rojowskie · Sunflowers — fields in Rojów, fot. E. Dytfeld



Przez ziemię ostrzeszowską przebiegał 
ważny trakt Via Nova, łączący Rzym 
z Zatoką Gdańską. Ostrzeszów założono 
jako gród obronny przy tym trakcie, 
na pograniczu Wielkopolski i Śląska, ponad 
750 lat temu. Obecnie wzdłuż tego traktu 
wytyczono ścieżkę rowerową nazwaną 
„Szlakiem Bursztynowym”. Dokument 
Przemysła II z 1283 roku poświadcza, 
że lokacja miasta na prawie magdeburskim 
miała miejsce w czasie rozbicia dzielnicowego 
w latach 1241–1283. Z tego okresu pochodzi 
średniowieczny układ ulic wlotowych 
z prostokątnym rynkiem. W Ostrzeszowie, 
w ramach fortyfikowania granic Polski,
wzniesiono w XIV wieku za panowania 
Kazimierza Wielkiego zamek obronny 
z wieżą. Akt erekcyjny dotyczący kościoła 
farnego wydany został w czwartek po 
Popielcu w 1353 r. W 1373 roku rozpoczęła 
pracę komora celna, a z roku 1383 pochodzi 
pierwsza wzmianka o powiecie 
ostrzeszowskim zamieszczona w dokumencie 
księcia Władysława Opolczyka. W 1393 
roku Ostrzeszów został przyłączony jako 
miasto królewskie do Wielkopolski. Szybki 
rozwój miasta został zahamowany przez 
wielki pożar w 1456 r., jednak następujące 
czynniki: położenie na szlakach handlowych 
Śląsk–Poznań oraz Wrocław–Toruń oraz 
organizowanie licznych jarmarków 
przyczyniły się do szybkiej odbudowy miasta. 

Historia
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Ostrzeszowski rynek 
Ostrzeszów’s Main Square  

fot. B. Busz



Through the district of Ostrzeszów ran 
an important route “Via Nova” connecting 

Rome with the Bay of Gdańsk. Along this 
route, more than 750 years ago Ostrzeszów 

was founded as a fortified settlement on
the border of Wielkopolska and Silesia. 

Contemporarily, along this track “Amber 
Route” bicycle path is marked. Document 
from the year 1283 by Przemysł II certifies

that location of the town by Magdeburg 
Law took place at the time of fragmentation 

of Poland in the years 1241–1283. 
Medieval inlet streets pattern with 

rectangular main square is also dated to 
that period. By means of fortification of

Polish borders, in the 14th century under 
the rule of Casimir the Great, a defensive 

castle with a tower was elevated. Act 
concerning the erection of the Parish 

Church was introduced on Thursday, after 
Ash Wednesday in 1353. Customs House 

began to work in 1373 and in 1383 County 
of Ostrzeszów is mentioned for the first

time in the documents of Prince Władysław 
of Opole. In 1393 Ostrzeszów was annexed 

to Wielkopolska as the Royal Town. 
The rapid development of the town was 

halted in 1456 by great fire. However, due
to the factors like location on trade routes 

Silesia–Poznań and Wrocław–Toruń as well 
as vast number of fairs organized, the town 

was quickly reconstructed. With 
a resolution passed by the Polish Coronation 

Seym in 1633, Bernardine Order gained 
a permission to build monastery and church. 

Brick buildings of the monastery complex 
were built during the years 1710–1741 and 

in 1741 the church was consecrated. St. 
Michael the Archangel church and con-

nected to it the Sisters of Nazareth Mon-
astery in Ostrzeszów are embellished with 

the late baroque polychromes made in 1740 
by Antoni Ignacy Linke (among them there 
is the Poland’s biggest collection of the 26 

founders’ coats of arms). 
Way of the Cross frescoes dating back most 

probably to the turn of the 17th and 18th 
century were discovered during renovation 

works of the monastery. 

History
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Kościół pw. Chrystusa Króla · Christ the King Church, fot. G. KosmalaWieża · The Tower, fot. D. Życiński



Uchwałą sejmu koronacyjnego w 1633 roku 
zatwierdzono budowę klasztoru i kościoła 
przez zakon bernardyński. Murowane 
budynki zespołu klasztornego wybudowano 
w latach 1710–1741, a w 1741 roku 
konsekrowano kościół. Kościół pw. św. 
Michała Archanioła i połączony z nim 
budynek klasztoru sióstr nazaretanek 
w Ostrzeszowie zdobią późnobarokowe 
polichromie wykonane w 1740 przez 
Antoniego Ignacego Linkego (m.in. 
największy w Polsce zbiór 26 herbów 
fundatorów). Podczas prac remontowych 
w klasztorze odkryto zabytkowe freski, 
prawdopodobnie z przełomu XVII i XVIII 
wieku, przedstawiające drogę krzyżową. 
Obok kościoła znajduje się kaplica św. 
Tadeusza Judy z osiemnastowiecznym 
obrazem patrona w barokowym ołtarzyku. 
W muzeum można obejrzeć eksponaty 
związane z obecnością ojców bernardynów 
w tutejszym klasztorze oraz z historią sióstr 
nazaretanek w Ostrzeszowie. Turystom 
udostępniono do zwiedzania także 
podziemia, które pełniły rolę katakumb 
i były dawniej miejscem pochówku zmarłych.
W czasach najazdu szwedzkiego na Polskę 
agresorzy obrabowali mieszkańców 
Ostrzeszowa, a także zniszczyli zamek, 
kościół farny i zespół klasztorny. Po drugim 
rozbiorze Polski miasto wraz z okolicą 
znalazło się pod panowaniem Prus. 
Pod koniec XIX wieku pobudowano 
przebiegającą przez Ostrzeszów linię 

kolejową i kilka zakładów ceramicznych. Liczba mieszkańców 
miasta przekroczyła 5.000. W czasie I wojny światowej 
ostrzeszowianie bohatersko walczyli o wyswobodzenie 
z zaboru pruskiego. W 1918 roku miasto stało się ośrodkiem 
południowego odcinka powstania wielkopolskiego. 
Wkrótce po zakończeniu zwycięskiego zrywu w dniu 
1.03.1919 roku powołano pierwszego polskiego burmistrza 
Ostrzeszowa. Kolejny 20-letni okres rozwoju przerwała 
II wojna światowa. W centrum miasta Niemcy utworzyli 
obóz jeniecki. Przebywali w nim żołnierze alianccy. W latach 
1940–1945 w obozie było łącznie 120 000 jeńców. Wśród 
uwięzionych znalazł się m.in. św. Maksymilian Kolbe wraz 
z grupą 36 zakonników z Niepokalanowa. Dużą grupę 
więzionych stanowili jeńcy alianccy: Francuzi, Włosi, 
Holendrzy i Norwegowie. Mieszkańcy miasta i okolicy 
włączyli się aktywnie w organizowanie dla nich pomocy. 
Wyzwolenie Ostrzeszowa, w dniu 21 stycznia 1945 roku, 
zapoczątkowało kolejny etap rozwoju miasta. Stało się ono 
ośrodkiem kulturalnym, edukacyjnym, administracyjnym 
i przemysłowym dominującym na terenie obecnego powiatu 
ostrzeszowskiego, reaktywowanego w 1999 roku w ramach 
reformy administracyjnej. 

Next to the church, there is a St. Jude Thaddaeus chapel with a baroque altar and the Saint’s portrait. In the museum, 
there is an exhibition of pieces connected with the Bernardines’ presence in the monastery and the history of the 

Sisters of Nazareth in Ostrzeszów. Tourists are also able to explore the underground, which served as catacombs and 
was formerly the burial place of the dead. During the Swedish invasion of Poland, the 

aggressors robbed the residents of Ostrzeszów, destroyed the castle, the Parish Church and the complex of monastery 
buildings. After the Second Partition of Poland, the town and its surroundings got under Prussian rule. At the end of the 

19th century railway line through Ostrzeszów was built altogether with a few ceramic factories. 
The town’s population reached over 5000 people.

In World War I inhabitants of Ostrzeszów fought heroically for liberation from the Prussian partition. In 1918 the town 
became the centre of the Southern division of Wielkopolska Uprising. Shortly after the triumphant uprising on 1st 

of March 1919, the first Polish mayor of Ostrzeszów was appointed. Another 20-year period of the town’s development
was interrupted by World War II. In the centre of Ostrzeszów, Germans established prisoner-of-war camp, in which 

Allied soldiers remained. From 1940 to 1945, altogether 120 000 prisoners were held in the camp. Among the captives 
was Saint Maximilian Maria Kolbe together with 36 monks from Niepokalanów. Allied prisoners of war: French, Italian, 
Dutch and Norwegian also constituted a large group. Residents of Ostrzeszów and surrounding area joined actively in 

providing help for them. Liberation of Ostrzeszów, which took place on the 21st of January 1945 marked the beginning 
of yet another period of the town’s development. It became cultural, educational, administrative and industrial centre 

leading in the area of the present Ostrzeszów County reactivated in 1999 under the administrative reform.
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Oświetlenie LED — Wieża Wodociągowa 
LED lighting — Water Tower

fot. W. Bąk
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W 1840 roku powstał zabytkowy ratusz, 
będący w chwili obecnej siedzibą Muzeum 
Regionalnego, które posiada w swoich 
zbiorach dzieła malarskie Antoniego 
Serbeńskiego, dokumenty z okresu 
powstania wielkopolskiego i II wojny 
światowej. W ostrzeszowskim muzeum 
znajdują się obecnie wystawy stałe, m.in.: 
„Oficerowie norwescy w oflagu XXI C”,
„Antoni Serbeński — życie i twórczość” 
oraz „Ignacy Moś swojemu miastu”. 
W roku 2007 muzeum odwiedził premier 
Norwegii Jens Stoltenberg. Jego dziadek 
Emil był jeńcem norweskim w oflagu XXI C.
Ostrzeszów to miasto, w którym mieszkali 
i tworzyli artyści. Wspomnieć tu należy 
choćby Stanisława Czernika — poetę, 
prozaika, twórcę literackiego nurtu 
„autentyzmu” oraz Antoniego Serbeńskiego 
— malarza, grafika, który swoimi obrazami
utrwalił niepowtarzalny urok małego 
miasteczka południowej Wielkopolski. 

Kultura
Culture

Historic Town Hall was built in 1840. The 
building currently serves as a Regional 

Museum, which is in the possession 
of Antoni Serbeński’s collection of paint-
ings, documents dating back to the time 
of Wielkopolska Uprising and World War 
II. The Museum’s permanent exhibitions 
are “Norwegian Officers in Oflag XXI-C”,
“Antoni Serbeński — life and work” and 

“Ignacy Moś for His Hometown”. In 2007 
Prime Minister of Norway Jens Stoltenberg, 

whose grandfather Emil was Norwegian 
prisoner in Oflag XXI-C, visited the Museum.
Ostrzeszów is a town, in which artists lived 

and created. Worth mentioning here are, 
for example, Stanisław Czernik — a poet, 

novelist, founder of a literary trend “authent-
ism” and Antoni Serbeński, who with his 

paintings was able to grasp the unique 
charm of the small town in the Southern 

Wielkopolska.
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Wystawa stała w Muzeum Regionalnym
Permanent exhibition in the Regional 
Museum 
fot. St. Kulawiak

Ko
nc

er
t g

ita
rz

ys
ty

 Y
i C

he
na

 z 
Ch

in
 · 

Co
nc

er
t o

f Y
i C

he
n 

—
 a

 g
ui

ta
ris

t f
ro

m
 C

hi
na

 
fo

t. 
J. 

Cz
w

or
do

n

Wystawa Ostrzeszowskie Crossy na Rynku  
Ostrzeszów cross country running exhibition 

on the Main Square  
fot. J. Czwordon
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Koncert zespołu Full-X
Concert of a band Full-X
fot. St. Kulawiak

Zakończenie koncertu w Kinie Piast 
The end of a concert at the Piast Cinema  

fot. St. Kulawiak

Pokaz tańca towarzyskiego  
Ballroom dance show  

fot. J. Czwordon
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Bieg PROFI · Profi running competition
fot. J. Czwordon

Plac zabaw w Potaśni  
Playground in Potaśnia 
fot. J. Czwordon
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Od 1965 roku przybywają na Crossy 
Ostrzeszowskie biegacze z całej Polski 
i sąsiednich krajów. Na tych samych 
trasach organizowano także 
międzynarodowe zawody organizacji 
INAS FID (Międzynarodowej Federacji 
Sportu Niepełnosprawnych 
Intelektualnie).  W roku 2014 podczas 
Jubileuszowego 50. Crossu odbyły się 
Ogólnokrajowe Dni Olimpijczyka, 
w których udział wzięło trzydziestu 
znanych olimpijczyków oraz mistrzów 
świata. Zawody sportowe odbywają się 
zgodnie z ceremoniałem olimpijskim. 
Łączą w jednej idei sportowców 
i amatorów, młodzież i dorosłych, 
uczniów i nauczycieli. Mieszkańcy 
miasta stanowią liczną rzeszę kibiców 
podczas corocznych Crossów. 
Bazę sportową stanowią: stadion 
z tartanową bieżnią, z zadaszoną 
widownią, boiska treningowe, 
oferujemy więc organizację obozów 
sportowych. Sportowcy i zawodnicy, 
po całodniowym treningu, wypoczną 
w Hotelu Sportowym i uzupełnią kalorie 
w słynącej z dobrej kuchni Restauracji 
Zacisze. Uczestnicy obozów mają rów-
nież do dyspozycji basen pływacki oraz 
strefę rekreacyjną wraz z odnową 
biologiczną na Krytej Pływalni 
„Oceanik”. Na wymienionym stadionie 
i boiskach trenują obecnie zawodnicy 
Klubu Piłkarskiego Victoria Ostrzeszów 
liczącego się w okręgu kaliskim. W 2009 
roku klub obchodził rocznicę 90-lecia 
działalności. Ostrzeszowskie 
Stowarzyszenie Sportowe PIAST, 
wysiłkiem działaczy, sponsorów, przy 
pomocy Miasta i Gminy Ostrzeszów, 
zbudowało 4 korty tenisowe przy 
ul. Sportowej. Szkoli tenisistów 
i organizuje liczne zawody. 
W wyremontowanej hali, stojącej obok 
kortów, zorganizowano wiele 
turniejów tenisa stołowego. „Orlik” 
został oddany do użytku w 2013 roku. 
Obiekt składa się z: boiska do piłki 
nożnej, boiska do koszykówki 
i siatkówki, a także budynku zaplecza 
z szatniami. Teren jest ogrodzony 
i oświetlony. Ostrzeszów to znany 
ośrodek, w którym organizowane są 
turnieje piłki halowej (nożnej i ręcznej), 
brydża sportowego, rajdy rowerowe 
i zawody strzeleckie. Kurkowe Bractwo 
Strzeleckie jest najstarszą organizacją 
sportową, powstałą w 1850 roku.

Sport
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Rozpoczęcie Crossów Ostrzeszowskich 

Ostrzeszów cross country running – the start, fot. G. Kosmala



Sport

Runners from all over Poland and neighbouring countries have been taking part in Ostrzeszów cross-
country running since 1965. At the same tracks was also organized an international competition for the 

International Sports Federation for Persons with an Intellectual Disability (INAS-FID). During the 50. 
Ostrzeszów cross country running in 2014, there were the Nationwide Days of the Olympian, in which thirty 

well-known Olympians and Champions of the World took part. The sport competition is conducted in 
accordance with the Olympic Ceremony. This concept unites everybody — the athletes and the amateurs, 

the youngsters and the adults, the students and the teachers. The town’s inhabitants always set up a large 
crowd of supporters at the annual cross country running. Our sport base constitutes of:  a stadium with 

a tartan running track, auditorium under a roof, sports training fields, there are perfect conditions for sport
camps to be organized. After all-day training, athletes and contestants can relax in “Sportowy” Hotel and in 
“Zacisze” Restaurant, which is famous for serving good food, make up for all the calories they had lost. 

Our camp’s participants are free to use the swimming pool, the recreational swimming pool and the 
wellness area located within the indoor swimming pool OCEANIK building. Currently, on the mentioned 

stadium and sports fields, footballers from “Victoria Ostrzeszów” football club are practicing. In 2014, the
club celebrated its 95. year of existence. It is known and counts in Kalisz district. Ostrzeszów Sport 

Association PIAST, with help from its participants, sponsors, and the Town and Commune Council 
in Ostrzeszów, managed to have 4 tennis courts built at ul. Sportowa (Sportowa Street). Thank to that, 

PIAST is now able to train tennis players as well as to organize numerous tennis contests. In a renovated 
sports hall, which is next to the tennis courts, a lot of table tennis contests were organized. In 2013 an area 

called “Orlik” was opened. It consists of: a football pitch, a basketball and a volleyball court, and a side 
building with changing rooms. The area is fenced and illuminated. Ostrzeszów is also known as a centre, 
which organizes tournaments of  indoor ball games (football and handball), bridge, cycling and shooting 

contests. The Shooting Fraternity (also called „Cock” Fraternity) is the oldest sport 
organization dating back to 1850.

Zjazd z Bałczyny
Downhill slide from Bałczyna 

fot. L. Grabowski

Trening na boisku ORLIK  
Training at the ORLIK football pitch, fot. J. Czwordon22

Bieg przełajowy
Cross-country running
fot. W. Bąk
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Korowód bractwa kurkowego  
The Shooting Fraternity march 

fot. J. Czwordon

Mecz piłki siatkowej 
Volleyball match  
fot. J. Czwordon

Zawody konne w Korpysach   
Horse contest in Korpysy  
fot. J. Czwordon

Trening karate  
Karate training session 

fot. J. Czwordon



OCEANIK — basen rekreacyjny
OCEANIK — recreational swimming pool, fot. G. Kosmala

Oceanik — rekreacja · Oceanik – recreation, fot. (2x) M. LisOceanik, zawody pływackie · Oceanik – recreation swimming, fot. H. Gagatek



Ostrzeszowskie kąpielisko 
Outdoor swimming pool facility in Ostrzeszów 
fot. (4x) J. Czwordon
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Z Bałczyny, najwyższego wzgórza gminy 
Ostrzeszów, widoczne są malownicze 
zalesione pagórki i pofalowane pola, 
ale dopiero wędrówka lub przejazd 
wytyczonymi szlakami pieszymi 
i rowerowymi pozwoli poznać piękno 
okolic Ostrzeszowa. Szlaki przebiegają 
obok śródleśnych stawów, wzdłuż licznych 
strumieni oraz w pobliżu rezerwatów 
przyrody. To idealne miejsce dla organizacji 
biegów przełajowych.
Spoglądając z Bałczyny w kierunku 
północnym, zobaczymy symbol miasta 
— kazimierzowską wieżę z I poł. XIV w. 
o wysokości 24 m. Jej zwiedzanie należy 
uzgodnić z pracownikami Muzeum 
Regionalnego, o którym szerzej napisano 
w rozdziale „Kultura” (tel. +48 62 730 20 42).

Turystyka i rekreacjaTourism 
and recreation

 Picturesque, wooded hills and 
waved fields are within sight from the

highest hill of the Commune of Ostrzeszów 
— Bałczyna, but only hiking or cycling the 

marked up routes makes it possible to truly 
get to know the beauty of the Ostrzeszów 

region. The routes run next to mid-forest 
ponds, along numerous streams and nearby 

nature reserves. That is an ideal place for 
cross-country races to be organized.

When looking in the Northern direction 
from the top of Bałczyna, it is possible to 

spot the 24-metre-high Tower dating back 
to the first half of the 14th century built by

Casimir the Great. To visit the Tower, you 
need to contact the staff of the Regional

Museum already described in the “Culture” 
chapter (tel. +48 62 730 20 42). 
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Zawody na strzelnicy bractwa kurkowego   
Contest on the Shooting Fraternity’s 
shooting range 
fot. J. Czwordon

Podgrzybki
Mushrooms
fot. J. Czwordon

Wytyczanie trasy wycieczki rowerowej   
Bike trip route planning activities 
fot. J. Czwordon

Na rowerowym szlaku 
On a bicycle route 

fot. J. Czwordon



Dzięcioły · Woodpeckers 
fot. E. Dytfeld

Na ostrzeszowskim szlaku
On a trail in Ostrzeszów
fot. St. Kulawiak

Konie na wybiegu · Horses in a paddock
fot. B. Busz



Kolejne charakterystyczne dla miasta 
zabytki to:

Kościół farny pod wezwaniem 
Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej 
— ufundowany przez Kazimierza Wielkiego 
w XIV wieku, późny gotyk, obecnie 
odrestaurowane freski z XVI w.

Zespół klasztorny pobernardyński 
— barok, przełom XVII/XVIII w., 
polichromie z 1740 r.

Kościół pod wezwaniem św. Mikołaja 
— wybudowany z drewna modrzewiowego 
w 1758 r., rzeźby późnogotyckie z pocz. 
XVI w., obecnie odrestaurowany.

Wieża ciśnień — zbudowana w 1916 roku 
w ciągu 9 miesięcy według projektu inż. 
Maksa Rosenquista; wieża o wysokości 
prawie 45,5 metra jest jedną z najwyższych 
wież wodociągowych w Polsce.

W okolicy Ostrzeszowa polecamy 
obejrzenie dwóch zabytków:

Kościół pw. św. Andrzeja w Siedlikowie 
— drewniany, o konstrukcji zrębowej, 
pochodzący z 1778 roku; obraz św. Andrzeja 
apostoła i męczennika znajdujący się 
w ołtarzu głównym pochodzi ze zniszczonej 
świątyni, która stała w tym samym miejscu 
i została rozebrana.

Kościół pw. św. Wawrzyńca w Olszynie 
— datowany na lata 1820–1821, ołtarz 
główny pochodzi z roku 1650.

Another characteristic monuments 
of the town:

 
The Parish Church of The Assumption of 

the Blessed Virgin Mary — founded in the 
14th century by Casimir the Great; 

Late Gothic, restored frescoes 
from the 16th century.

Former Bernardine Monastery Complex 
— Baroque, turn of the 17th and 18th century, 

polychromes dating back to 1740.

Church of St. Nicolas — built of larch wood 
in 1758, Late Gothic sculptures from the 

beginning of the 16th century, now renovated. 

Water Tower — built according to engineer 
Max Rosenquist’s design; the construction 

took place in 1916 and lasted 9 months; 
the Tower measures 45,5 metres (149 feet), 

which makes it one of the highest 
water towers in Poland.

 
When sightseeing around Ostrzeszów, 

it is worth to visit 2 places:

Church of Saint Andrew in Siedlików 
— wooden church of carcass construction 

built in 1778;  the painting featuring 
St. Andrew, apostle and martyr, located 

in the main altar comes from the destroyed 
temple, which used to be in the place of the 

present church, but was disassembled.
 

Church of Saint Laurence in Olszyna 
— dating back to 1820–21, the main altar 

was built in 1650.
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Wieża ciśnień górująca na miastem · Water Tower overlooking the town, fot. J. Czwordon Panorama miasta z wieży ciśnień

Panorama of the town from the Water Tower, fot. St. Kulawiak



36

Wieża i fragmenty murów obronnych zamku 
 The Tower with fragments of the castle’s wall 

fot. G. Kosmala

Ołtarz w kościele farnym
The altar in the Parish Church 

fot. J. Czwordon

 Wnętrze kościoła pobernardyńskiego (str. 37)  
Former Bernardine Church — the interior 

fot. St. Kulawiak

Ołtarze w kościele pw. św. Andrzeja w Siedlikowie  
(str. 37)  

The altars in the Church of Saint Andrew in Siedlików 
fot. G. Kosmala
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Kościół pobernardyński, Former Bernardine Church
fot. J. Czwordon

Muzeum klasztorne
Monastic museum, fot. Sł. Brdęk

Krypty grobowe w kościele ss. Nazaretanek 
Monastic catacombs
fot. St. Kulawiak

Pokaz multimedialny w bibliotece klasztornej
Multimedia show in the convent library, fot. G. Kosmala



Dla mieszkańców i turystów 
rozbudowano bazę sportowo-rekreacyjną. 
Obecnie możemy polecić Krytą Pływalnię 
OCEANIK z częścią rekreacyjną, kąpielisko 
z piaszczystą plażą i zjeżdżalnią, stadion 
z tartanową bieżnią, korty tenisowe, boiska, 
kręgielnię, pełnowymiarową halę sportową, 
ośrodki jazdy konnej. Dla dzieci w wielu 
miejscach wybudowano atrakcyjne place 
zabaw. Liczne hotele, restauracje 
i gospodarstwa agroturystyczne stwarzają 
możliwości wypoczynku w okresie letnim 
i zimowym. Na terenie gospodarstwa 
agroturystycznego w Niedźwiedziu znajduje 
się minizoo.

Wypoczywający w naszych okolicach 
turyści, amatorzy turystyki kulinarnej, 
mogą także spróbować potraw miejscowej 
kuchni. Bogate tradycje kulinarne oraz 
różnorodność smaków lokalnych potraw 
zadowolą podniebienie nawet najbardziej 
wybrednych smakoszy. Warto odwiedzić 
Ostrzeszów we wrześniu. Wiele potraw 
mięsnych można spróbować podczas 
degustacji w trakcie Ogólnopolskiego 
Festiwalu Pasztetników i Potraw z Gęsi. 
Będą to liczne pasztety, pieczenie, a także 
inne regionalne potrawy (zupy, ziemniaki 
z gziką, wiejski chleb ze smalcem, ciasta 
itp.). Jedną z atrakcji festiwalu, który odbył 
się w 2007 roku, była możliwość 
obejrzenia największego tortu 
pasztetowego na świecie i spróbowanie 
tego wyjątkowego produktu. Tort z masy 
pasztetowej, pasztetu z dziczyzny i pasztetu 
dworskiego miał długość 6,19 m 
i ważył 426 kg! 

Odkryj wyjątkowość i bogactwo 
ziemi ostrzeszowskiej. 

Serdecznie zapraszamy! 
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Rojowskie drzewa · Trees in Rojów, fot. J. Czwordon



For residents of Ostrzeszów as well as for tourists, sport and recreation centre 
was expanded. Currently, worth visiting are OCEANIK — an indoor swimming 

pool with recreation area,  natural swimming pool with a sandy beach 
and a slide, stadium with a tartan running track, tennis courts, playing fields,

bowling alley, full size sports hall, horse riding centres. In many places 
attractive playgrounds for children were built. Numerous hotels, restaurants 

and agrotouristic farms offer plenty of recreational opportunities during
summer and winter. In agrotouristic farm in Niedźwiedź, there is a mini zoo. 
Holidaymakers in our area, who are also culinary tourists, have possibility 

of tasting local cuisine. Rich culinary traditions and diversity of tastes of the 
local dishes will satisfy the palate of even the most demanding gourmets. 

Ostrzeszów is worth visiting in September. Various meat dishes can be tasted 
during All-Poland Festival of Pâté Makers and Goose Dishes. There is a rich 
variety of pâtés, roast meat and other regional foods like soups, potatoes 

with gzik (special cottage cheese with onion, radish or chives — depending on 
the region), traditional rustic bread with lard (kind of lard richly seasoned with 

onion and crackling), cakes, pies, etc. One of the attractions of the festival, 
which took place in 2007 was the biggest pâté cake in the world. Visitors could 
have not only admired, but also tasted this exceptional product. The cake was 

made of pâté mass, game pâté and dworski pâté (dworski — “from the 
court”, quality pâté, made of wild boar, deer, rabbit or pork). 

It was 6,19 metres (20 feet) long and weigh 426 kg (937.2 lbs)!

Discover the uniqueness and richness of the region of Ostrzeszów!
You are more than welcome!

42 43
Rekordowy tort pasztetowy · Record Pâté Cake, fot. St. Kulawiak

Pokaz Rycerski
Knight show 

fot. A. Derewiecki

Pomnik Aleja Gwiazd Sztuki Kulinarnej    
(The Art of Cooking Stars’ Alley) monument, fot. J. Czwordon



SPORTOWY
63-500 Ostrzeszów, ul. Kąpielowa 5 
tel. +48 62 730 27 65
www.osir-ostrzeszow.pl

DWOREK
63-500 Ostrzeszów, ul. Kaliska 7/9
tel. +48 62 730 95 50
www.dworek.net.pl

KATRINA
63-500 Ostrzeszów, ul. Zamkowa 20a
tel. +48 62 730 48 33
www.katrina.pl

KLIF
63-500 Ostrzeszów, ul. Kolejowa 52 
tel. +48 62 730 10 30
www.pubklif.pl

OSTOJA
63-500 Ostrzeszów, Kozły 5a
tel. +48 503 004 225
www.zajazdostoja.eu

ZAJAZD NA KUŹNIKACH
63-500 Ostrzeszów, al. Wojska Polskiego 25a
tel. +48 62 730 94 50
www.zajazdnakuznikach.clik.pl

Hotele / Accomodation

APARTAMENTY „POD DĘBEM”
63-500 Ostrzeszów, ul. Kościuszki 31
Tel. +48 725 795 007 

ZESPÓŁ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH
63-500 Ostrzeszów, ul. gen. Sikorskiego 19
tel. +48 62 732 07 16

OŚRODEK CEGIEŁKI
63-500 Ostrzeszów, Szklarka Myślniewska 101
tel. +48 609 609 225

ZAJAZD OSTRZESZÓW
63-500 Ostrzeszów, ul. Gen Sikorskiego 43 A
Tel. + 48 62 732 88 21, + 48 607 426 000, + 48 605 624 629

Inne miejsca noclegowe
 Other accomodation

Dla chcących skorzystać z naszej oferty 
turystycznej posiadamy zróżnicowaną bazę noclegową 
i gastronomiczną. 

For those, who are willing to visit the local tourist 
attractions, there is a wide range of accommodation 
and catering possibilities.

45Ostrzeszowski hotel · Hotel in Ostrzeszów, fot. J. Czwordon
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Urozmaiconą ofertą turystów przyciągają także 
malowniczo położone gospodarstwa agroturystyczne, 
w których można zarówno kosztować potrawy 
miejscowej kuchni, jak i uczestniczyć w ich 
przygotowywaniu. 

Beautifully situated agrotouristic farms offer guests not
only the possibility to taste the local dishes, but also the 
occasion to learn how to prepare them. 

AGRO–ZACISZE Wiesława Jończak  
63-500 Ostrzeszów, Rojów, ul. Meszyny 22   
tel. +48 730-08-03, +48 693 461 093 
www.agro-zacisze.com

CICHO–SZA Andrzej Cichosz  
63-500 Ostrzeszów, Niedźwiedź 77 
tel. +48 62 732 77 69, +48 602 417 396 
www.cicho-sza.com.pl

STEFANÓWKA Stefan Sadowski
63-500 Ostrzeszów, Niedźwiedź 1a
tel. +48 62 732 77 09

DWOREK POD SOWĄ CELINKĄ Aleksandra i Marek Heflik
63-500 Ostrzeszów, Kochłowy, Celinka 58
tel. +48 062 730 81 65

ROJÓW GĘSTWA Ryszard Andrejków
63-500 Ostrzeszów, Rojów 104a
tel./fax +48 62 732 05 09, +48 607 244 942, 
+48 502 216 518
www.agroturystykarojow.ipolska.info

GAJÓWKA TALARY Andrzej Szymczykiewicz
63-500 Ostrzeszów, Marydół 58
tel. +48 062 732 75 01, +48 693 269 693

AGROGOSPODARSTWO U EMILI Emilia Klepacz 
63-500 Ostrzeszów, Siedlików 191
tel. + 48 603 647 053, + 48 62 730 75 34

GĘSIA STRUGA Wiktor Stefański
63-500 Ostrzeszów, Marydół 15
tel. +48 512 483 467

ATENA Anna i Witold Hudzik
63-500 Ostrzeszów, ul. Pogodna 17A
tel. + 48 667 119 242, + 48 607 412 734

 Agroturystyka / Agrotourism
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Gospodarstwa agroturystyczne
Agrotouristic farms 
fot. J. Czwordon, St. KulawiakPr
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ZACISZE
63-500 Ostrzeszów, ul. Kąpielowa 5 
tel. +48 62 730 26 16
www.osir-ostrzeszow.pl

DWOREK
63-500 Ostrzeszów, ul. Kaliska 7/9
tel. +48 62 730 95 50
www.dworek.net.pl

KATRINA
63-500 Ostrzeszów, ul. Zamkowa 20a
tel. +48 62 730 48 33
www.katrina.pl

KLIF
63-500 Ostrzeszów, ul. Kolejowa 52 
tel. +48 62 730 10 30
www.pubklif.pl

OSTOJA
63-500 Ostrzeszów, Kozły 5a
tel. +48 503 004 225
www.zajazdostoja.eu

U EWY
63-500 Ostrzeszów, ul. Kościuszki 31
tel. +48 62 586 06 60, +48 696 023 461

VANILLA
63-500 Ostrzeszów, ul. Przemysłowa 19/20
tel. +48 62 732 05 63
www.vanilla.net.pl

ZAJAZD OSTRZESZÓW
63-500 Ostrzeszów, ul. gen Sikorskiego 43a
tel. +48 62 732 88 21, +48 607 426 000, 
+48 605 624 629

Restauracje / Restaurants

Wypoczywający w naszych okolicach turyści mogą korzystać z położonych nieopodal kąpielisk Anto-
nin i Kobyla Góra, gdzie można wypożyczyć żaglówkę, rower wodny lub kajak. 

Holidaymakers in our area can also use two swimming sites in the vicinity — Antonin and Kobyla Góra 
— to swim outside, rent a sailing boat, a pedalo or a canoe.

HANOI
63-500 Ostrzeszów, pl. Borek 6
tel. +48 62 730 43 49

PICCOLO
63-500 Ostrzeszów, ul. gen. Sikorskiego 9
tel. +48 62 730 16 16

WENECJA
63-500 Ostrzeszów, pl. Stawek 2a
tel. +48 62 730 20 67

KATRINA
63-500 Ostrzeszów, ul. Zamkowa 20a
tel. +48 62 730 48 33 
www.katrina.pl

EM–JAR
63-500 Ostrzeszów, ul. Kwiatowa
tel. +48 62 586 05 55, +48 605 784 534
www.emjar.pl 

TOSCANA
63-500 Ostrzeszów, pl. Borek, pawilon 9 
tel. +48 62 586 14 91
www.pizzeria-toscana.pl

HEAVEN
Rynek 11, tel. 667 090 038 
www.pizzaheaven.pl

BASZTA
63-500 Ostrzeszów, ul. Zamkowa 6
tel. +48 691 791 436

TAZZA D’ORO
63-500 Ostrzeszów, Rynek 9 
tel. +48 62 730 24 91

TABU
63-500 Ostrzeszów, Pl. Borek 8
Tel. + 48 500 075 522

FILIŻANKA
63-500 Ostrzeszów, ul. Sportowa 6A
Tel. + 48 796 580 576

Kawiarnie / Cafés

Pizzerie / Pizzerias

Bary / Bars
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CLUB EUPHORIA
63-500 Ostrzeszów, pl. Borek 8
tel. +48 62 730 11 35

PUB KRĘGIELNIA HULA KULA
63-500 Ostrzeszów, pl. Borek 18
tel. +48 697 911 483

PUB PRL KLUB
63-500 Ostrzeszów, ul. Gen. Sikorskiego 52
tel. +48 602 831 393

Kluby / Clubs
Na stronie www.wypocznijwostrzeszowie.pl/multimedia znajduje się odnośnik do filmu po tym

samym tytułem, opowiadającego o walorach naszego miasta. 
Zapraszamy do obejrzenia filmu.

On the website www.wypocznijwostrzeszowie.pl/multimedia, there is a link to the film under
the same title. The film shows all the attractions of our town.

We strongly recommend you to see it.

Przydatne linki
Useful websites

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie.  Projekt realizowany w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju 
Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” Projekt pn.: „Rozwijanie turystyki i rekreacji na obszarze gminy Ostrzeszów poprzez stworzenie nowej 

strony internetowej oraz wydanie publikacji informacyjnych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.

www.wypocznijwostrzeszowie.pl 
www.ostrzeszow.pl
www.emapy.com/ostrzeszow_new
www.basen-ostrzeszow.pl 
www.ock.ostmedia.pl/ 
www.ock.ostmedia.pl/muzeum-regionalne



Wypocznij 
w Ostrzeszowie

Relaxation in Ostrzeszów
ISBN 978–83–932518–1–0


