
Co jeszcze warto 
zobaczyć?

6-metrowej wysokości grobowiec w kształcie 
piramidy, z którą wiąże się niezwykła legenda,

Najstarszy w Polsce drewniany kościół 
w Tarnowie Pałuckim –  ok. 6 km  od Wągrowca,

Rezerwat przyrodniczy „Dębina” z 350-letnim dębem 
„Korfanty” (4 km na zachód od Wągrowca),

Kamień św. Wojciecha we wsi Budziejewko
–  jeden z największych w Europie głazów narzutowych  
(12 km od Wągrowca). 
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- rzeki
- cmentarze
- kościoły
- kaplice
- klasztor
- granice miasta
- uli- ulice przelotowe
- ulice
- linie kolejowe
- ulice jednokierunkowe
- ulice inne
- ciągi piesze
- ulice w planach
- most- mosty, wiadukty, kładki
- taxi
- policja
- poczta
- stacje benzynowe
- stacje obsługi pojazdów
- parkingi, park. strzeżone
- przystań - przystań kajakowa
- kino
- muzeum, pomnik
- leśniczówka
- restauracje
- kawiarnie
- hotele
- sz- szkoły

- informacja turystyczna
- szpitale, pogotowia
- ośrodki zdrowia, 
   przychodnie
- dworzec PKS
- dworzec PKP
- pr- przedszkola
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Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się z nami!

Projekt współfi nansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

www.wagrowiec.eu

Urząd Miejski w Wągrowcu
Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej
ul. Kościuszki 15a, 62-100 Wągrowiec

Tel. +48 67 26 80 305 lub 332
Fax +48 67 26 20 325
Email: promocja@wagrowiec.eu

www.wagrowiec.eu
www.facebook.com/miastowagrowiecf
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Na wysokości plaży miej- 
skiej z łatwością znajdziesz 
też miejsce, w którym 
będziesz mógł przysiąść 
ii odpocząć, racząc się smacznym 
posiłkiem, wykwintnym deserem, 
aromatem dobrej kawy lub 
chłodnym napojem w jednej 
z położonych tutaj restauracji lub 
kawiarni.  Kilkadziesiąt metrów dalej 
znajduje się Aquapark Wągrowiec,.......
  najładniejszy tego typu obiekt w regionie, 
w którym możesz się oddać zdrowemu relak-
sowi korzystając z bąbelkowych kąpieli, jacu-
zzi, biczów wodnych, a także ze strefy saun. Na 
piętrze wągrowieckiego aquaparku, prócz kawiar-
ni, znajduje się także grota solna z tężniami, 
w której przy relaksacyjnej muzyce, otulony kocem 
na wygodnej leżance, można oddać się zdrowej 
inhalacji. 

Swój spacer po Wągrowcu możesz rozpocząć też na 
oddalonym o ok. 600 m od Rynku parkingu przy 

siedzibie Urzędu Miejskiego,      skąd zejdziesz na 
promenadę nad Jeziorem Durowskim. 

Skręcając w lewo zobaczysz rzeźbę przedstawiającą Neptuna, 
a kilkadziesiąt metrów dalej, na skarpie, znajduje się 

lapidarium na dawnym cmentarzu żydowskim.          Stąd, 
w cieniu drzew, powróć w okolice rzeźby Neptuna i roz-

koszuj się przechadzką na świeżym powietrzu 
z widokami na Jezioro Durowskie. Po przejściu 

kilkuset metrów dotrzesz do plaży .......                  
miejskiejmiejskiej, gdzie znajduje się wypożyczalnia 

sprzętu wodnego (kajaki, rowery 
wodne) oraz rowerów i gdzie możesz 

–  po uprzednim zamówieniu –  
skorzystać z wycieczki kata-

maranem „Elizabeth” po 
rozległym Jeziorze Du-

rowskim. 

Nasyciwszy wzrok widokami, warto powrócić na 
ścieżką spacerową. Podążając promenadą w górę 

biegu rzeki Wełny, po przejściu ok. 500 m, dotrzesz do 
ciekawego zjawiska hydrologicznego – skrzyżowania 

rzek Nielby i Wełny.           Wody tych rzek mieszają się tylko 
w małym stopniu, płynąc dalej nurtem każdej z rzek. 

Po zwiedzeniu kościoła farnego, możesz wrócić na ul. Klasztorną, 
przejść na przeciwległą stronę ulicy i zwróciwszy się w prawą 

stronę, podążyć na wprost, w kierunku odległej o 500 m wieży 
widokowej.       Obecnie w jej wnętrzu mieści się Izba 

Tradycji Pożarnictwa OSP, a na szczycie urządzono 
taras widokowy. Możliwość zwiedzania wieży 

dostępna jest po uprzednim umówieniu wejścia 
(m(można tego dokonać w Muzeum Regional-

nym –  tel. 67 26 85 911). Warto to zrobić, 
bowiem ze szczytu wieży będziesz mógł 

podziwiać uroczą panoramą 
„Jakubowego Grodu”

Opuszczając budynek muzeum, zobaczysz przed sobą zabudowania 
pocysterskiego zespołu klasztornego.         Można do niego dojść 
podążając w górę ul. Opackiej, następnie skręcić w prawo w ul. 
Klasztorną. Aby wejść na teren zespołu klasztornego, musisz 
dotrzeć do drugiej bramy, przy której znajduje się tablica infor-
macyjna (ok. 400 m od muzeum). Należy pamiętać, że 
samodzielnie można zwiedzać tylko teren przyklasztorny. 
ZwiedzanieZwiedzanie wnętrza klasztoru oraz kościoła możliwe jest 
wyłącznie z przewodnikiem (usługa jest dostępna 
w Muzeum Regionalnym). W murach zespołu klasz-
tornego można zwiedzić krużganki i dziedziniec 
wewnętrzny (wirydarz), na środku którego znaj-
duje się studnia. Niegdyś studnia spełniała 
funkcje praktyczne, natomiast obecnie jej rola 
się zmieniła. Mówi się, że wrzucając grosz do 

studni, należy 
przywołać w myś-

lach życzenie, a ist-
nieje duża szansa, że się 

spełni. 
W kościele pocysterskim

wwarto zwrócić uwagę na ołtarz 
zrekonstruowany według wizerunku 

z XVIII w. Stoją przed nim: mównica, stół 
ołtarzowy oraz tron papieski, przy których 

mszę (w pobliskim  Gnieźnie) odprawiał 
papież Jan Paweł II. Na uwagę zasługują 

też podziemia kościoła –  miejsce pochówku 
wągwągrowieckich cystersów. 

Po zakończeniu zwie- 
dzania klasztoru  , 

wróć na ul. Klasztorną 
i skieruj się w stronę, 

z której wcześniej 
przybyłeś.  

PPo przejściu ok. 250 m dotrzesz do kościoła farnego pw. św. 
Jakuba Apostoła.        Przechodząc przez bramę wejściową zo-
baczysz przed sobą budynek kościoła –  późnogotycki obiekt 
sakralny z połowy XVI wieku. Po lewej stronie 
dostrzeżesz drewnianą, podmurowaną dzwonnicę 
z 1847 r., a obok niej zabytkowy dzwon –  przykład 
sztuki ludwisarskiej z XVII w. Po prawej stronie znaj-
duje się poświęcony w 1973 r. przez ks. kardynała 
Stefana Wyszyńskiego pomnik ks. Jakuba Wujka 
z Wągrowca, który zasłynął jako autor znakomite-
go przekładu Pisma Świętego na język polski.

Opuszczając Rynek, skieruj się 
ww stronę mostu na rzece Wełnie (50 m). 

Podążając w górę Alei Jana Pawła II po ok. 
80 m dotrzesz do skrzyżowania z ulicą 

Klasztorną. Aby dotrzeć do muzeum      –  
następnego punktu spaceru –  skręć w prawo, 

w ul. Klasztorną, a następnie w ulicę Opacką. Po 
przejściu ok. 450 m, po lewej stronie zobaczysz 

budynekbudynek „Opatówki” –  dawnej siedziby opata 
klasztoru wągrowieckich cystersów. Obecnie bu-

dynek jest siedzibą Muzeum Regionalnego. Stałe 
ekspozycje muzealne są poświęcone dziejom miasta 

i kulturze ludowej regionu Pałuk (tzw. „chata rybaka”).

Rynek stanowił w prze- 
szłości „serce” życia gos-

podarczego miasta. Przy Ryn- 
ku mieszkali najzamożniejsi mie-

sszczanie, a odnowione fasady zbu-
dowanych przez nich w XIX wieku 

kamienic tworzą niepowtarzalny 
klimat tego miejsca. Przechodząc po 

płycie Rynku warto zatrzymać się przy 
zegarze słonecznym,        czyli pozio-

mym zegarze, w którym „wskazówką” 
(gnomonem) jest stojący człowiek, 

a jego cień wskazuje aktualną 
godzinę. 

Na Rynku znajduje się również cukier-
nia, ogródek letni, restauracja, pizzerie 

i kawiarnia.

Kierunek: muzeum, zespół cysterski 
poklasztorny, kościół farny

Kierunek: Jezioro Durowskie, 
  lapidarium, plaża i aquapark

Ważne adresy

Spacer po niezwykłych miej-
scach Wągrowca rozpocznij 

na wągrowieckim Rynku         –  
miejsca,miejsca, w którym warto zatrzymać 

się na dłuższą chwilę. Tutaj będziesz 
miał okazję zobaczyć jedyną w regionie 

„tańczącą fontannę”,          której multi-
medialny program  jest uruchamiany 

codziennie, niemal przez cały rok:

    Punkt Informacji Kulturalno-Turystycznej
ul. Rynek,  Tel. +48 783 977 800

Hotel „Pietrak” ****
Tel. +48 67 262 86 07, www.pietrak.pl

Hotel „Jamajka” ***
Tel. +48 67 26 85 860, www.hoteljamajka.pl

Ośrodek Sportu i Rekreacji
Tel. +48 67 26 22 481, www.osir.wagrowiec.eu

Ośrodek „Wielspin”
Tel. +48 67 262 09 00, www.wielspin.pl

Aquapark Wągrowiec
ul. Kościuszki 49a
Tel. +48 67 26 85 555
www.aquapark.wagrowiec.eu

Muzeum Regionalne
ul. Opacka 15
Tel. +48 67 26 85 911
www.opatowka.pl

Miejski Dom Kultury
ul. Kościuszki 55
Tel. +48 67 262 05 45 
www.mdkwagrowiec.pl

Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Kościuszki 59
Tel. +48 67 26 22 481
www.osir.wagrowiec.eu

   o godz. 21:30 układy wodno-muzyczne 
wzbogacone są o wspaniałe efekty świetlne.

   o godz. 12:10 tryskająca z fontanny woda 
tworzy piękne obrazy wodne w rytm muzyki,
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