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Waloryzacja turystyczno-kulturowa powiatu ostrowskiego 
 
1. Ankieta waloryzacyjna 
 
Kategoria I: Potencjalne cele turystyki kulturowej 
 
I.A: Zabytki:  
 
I.A. a) Obiekty sakralne: 
 
Mniejszy lub częściowo zachowany historyczny zespół sakralny (pierwsze dwa) (3) 
Sadowie: kościół Męki Pańskiej, klasztor Zgromadzenia Męki Chrystusa - 3 
Ołobok: zespół klasztorny cysterek: kościół, klasztor, plebania, drewniany kościół - 3 
 
Inna świątynia innych wyznań i religii Z (2) 
Synagoga w Ostrowie Wielkopolskim - 2 
 
Inne sanktuarium tej rangi lub sanktuarium o znaczeniu regionalnym bez historycznego 
kultu (za pierwsze dwa) (3) 
Sanktuarium w Jankowie Zaleśnym - 3 
Sanktuarium maryjne w Skalmierzycach - 3 
 
Inny obiekt sakralny o znacznych walorach architektonicznych (za pierwsze trzy) (4) 
Konkatedra św. Stanisława Biskupa w Ostrowie Wielkopolskim - 4 
Barokowy kościół poklasztorny św. Jana Ewangelisty w Ołoboku - 4 
Barokowy kościół św. Michała Archanioła w Cieszynie - 4 
 
I.A. b) Zamki i pałace:  
 
Zamek lub pałac historyczny, ZD (za pierwsze trzy) (3) 
Pałac Lipskich w Lewkowie - 3 
Pałac myśliwski książąt Radziwiłłów w Antoninie -3 
 
Ruina historycznego zamku/grodu/pałacu (za pierwsze trzy) (2) 
Pałac Moja Wola w Sośniach - 2 
Pałac Niemojowskich w Śliwnikach - 2 
Pozostałości po zamku w Odolanowie - 2 
 
I.A. c) Inne zabytkowe obiekty architektoniczne i techniczne: 
 
Historyczny zespół urbanistyczny z rynkiem, zachowany we fragmentach (pierwsze 
dwa) (3) 
Rynek z ratuszem miejskim w Ostrowie Wielkopolskim - 3 
 
Budynek o znacznych walorach architektonicznych Z (pierwsze trzy) (3) 
II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Stanisława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim 
- 3 
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I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego w Ostrowie 
Wielkopolskim - 3 
 
I.A. d) Obiekty militarne 
brak obiektów w tej kategorii 
 
Dodatkowe punkty za obiekty dziedzictwa kulturowego: 
brak obiektów w tej kategorii 
 
Dodatkowe punkty za wszystkie obiekty wpisanych powyżej klas: 
 
Za bardzo dobry stan konserwacji i estetyki najważniejszych trzech obiektów (element 
uznaniowy) można doliczyć w sumie od 1 do 2 punktów dla całego regionu) 
Stan konserwacji głównych obiektów bardzo dobry - 2 
 
 
I.B. Miejsca historyczne lub znaczące:  
 
I.B. a) Budowle historyczne i monumenty: 
 
Pomniki lub obiekty małej architektury o znaczeniu lokalnym (do trzech****) (1) 
Pomnik patrona Ziemi Odolanowskiej- św. Marcina. Odolanów - 1 
Pomnik Powstańców Wielkopolskich Ostrów Wielkopolski - 1 
Pomnik Świętego Marcina Patrona Ziemi Odolanowskiej - 1 
 
Miejsca związane z biografią osób o międzynarodowym znaczeniu (pierwsze trzy) (3) 
Antonin – miejsce pobytu Fryderyka Chopina - 3 
 
Miejsca związane z biografią osób o krajowym znaczeniu (do trzech) ZD (2) 
Antonin – Radziwiłłowie - 2 
 
Miejsca związane z biografią osób o regionalnym znaczeniu (pierwsze dwa) (1) 
Skalmierzyce - Gunther von Hagens – miejsce urodzenia - 1 
Odolanów – miejsce urodzenia Tadeusz Gaworzewski artysta plastyk - 1 
 
 
I.B. b) Cmentarze historyczne  
 
Nekropolia zbiorowa znanych w skali regionu (do trzech) (2) 
Antonin - Groby Radziwiłłów - Kaplica grobowa Radziwiłłów - 2 
 
Pojedyncze miejsce pochówku osobistości znanej w skali regionu (do trzech) (1)  
Grobowiec Lipskich w Lewkowie - 1 
 
 
I.B. c) Budowle współczesne 
 
Budowle współczesne o wysokiej wartości architektonicznej (do trzech**) (1) 
Dworzec kolejowy Ostrów Wielkopolski, modernistyczny (proj. H.Jakubowicz, K.Serowski 
nagroda ministerialna) - 1 
Energa i Citibank Handlowy przy ulicy Zamenhofa w Ostrowie Wielkopolskim - 1 
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I.C) Pojedyncze dzieła sztuki: 
 
Pojedyncze obiekty sztuki o znaczeniu regionalnym (do trzech*) (3) 
Płaskorzeźba św. Jana Chrzciciela z 1499r. w kościele św.Michała Archanioła w Cieszynie- 3 
Rzeźby Pawła Brylińskiego w kościele w Odolanowie - 3 
 
I.D. Muzea i wystawy (w tym skanseny, galerie, muzea techniki)  
 
Muzea o znaczeniu regionalnym (do trzech) (5) 
Lewków – Muzeum Wnętrz Pałacowych - 5 
Skansen Pszczelarski w Ostrowie Wielkopolskim 5 
 
Zorganizowane w ostatnim roku wystawy czasowe o zasięgu krajowym (w sumie za 
pierwsze trzy) (4) 
 Fotografia dzikiej przyrody. Wildlife Photographer of Year 2002 – 2008, Muzeum Miasta 
Ostrowa Wielkopolskiego, Ostrów Wielkopolski - 4 
Wystawa fotografii Jana Pawła II autorstwa Adama Bujaka i Arturo Mari „Promieniowanie 
świętości”, Ostrów Wielkopolski - 4 
Wystawa Chińskiej Armii Terakotowej Cesarza Qin - Największe Odkrycie Archeologiczne 
XX wieku, Ostrów Wielkopolski - 4 
 
I.E. Eventy kulturowe:  
 
Regularne eventy kultury wysokiej o znaczeniu międzynarodowym (7) 
Międzynarodowy Festiwal „Chopin w barwach jesieni”, Ostrów Wielkopolski – Antonin - 7 
 
Regularne eventy kultury wysokiej o znaczeniu krajowym (do dwóch) (6) 
Ogólnopolski Festiwal Teatrów Niezależnych, Ostrów Wielkopolski – 6 
 
Regularne eventy kultury masowej o znaczeniu międzynarodowy (7) 
Muzeum Jazz Festiwal, Ostrów Wielkopolski - 7 
 
Regularne eventy kultury masowej o znaczeniu regionalnym (do trzech) (4) 
Letni Festiwal Orkiestr Dętych Południowej Wielkopolski, Ostrów Wielkopolski - 4 
 
I.F. Funkcjonujące zakłady przemysłowe: 
 
Brak obiektów w tej kategorii 
 
I.G. Kulturowo znacząca oferta przyrodnicza: 
 
Park Krajobrazowy na terenie regionu (do trzech) (2) 
Park Krajobrazowy Dolina Baryczy - 2 
 
Rezerwat przyrody na terenie regionu (Poza Parkami Narodowymi i Krajobrazowymi) 
do trzech) (1) 
Rezerwat przyrody Majówka - 1  
Rezerwat przyrody Niwa - 1 
Rezerwat przyrody Wydymacz - 1 
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Ogród przy rezydencji, park kultywowany (za pierwsze dwa obiekty) (2) 
Ogród przy pałacu myśliwskim, Antonin - 2 
Ogród przy pałacu Lipskich, Lewków – 2 
 
Park miejski duży, kultywowany, bez obiektów sztuki* (za pierwsze dwa) (1) 
Park miejski w Ostrowie Wielkopolskim - 1 
 
I.H. Szlaki kulturowe: 
 
Przebiegające przez regon lub jego miejscowości materialne szlaki kulturowe o 
znaczeniu krajowym (pierwsze trzy) (6) 
Szlak cysterski, Klasztor w Ołoboku pod wezwaniem św. Jana Ewangelisty i Najświętszej 
Maryi Panny - 6 
 
Wirtualne trasy tematyczne w miejscowościach regionu (za pierwsze trzy) (1) 
Samochodowy szlak turystyczny w południowej Wielkopolsce, (powiat jarociński, pleszewski, 
ostrowski, ostrzeszowski, kępiński) - 1 
 
Kategoria II: Elementy obsługi turystycznej: 
II.A. Informacja turystyczna: 
 
Informacja turystyczna na miejscu, regularnie czynna (2) 
Punkt Informacji Turystycznej Ostrowa Wielkopolskiego - 2 
 
Przewodnicy miejscy lub terenowi na zamówienie (3) 
Dostępni przewodnicy miejscy - 3 
 
Wersje obcojęzyczne materiału informacyjnego wysokiej jakości (każdy język do trzech) 
(1) 
Wersja angielska - 1  
Wersja niemiecka - 1 
 
II.B. Infrastruktura turystyczna: 
 
Hotele 5,4,3,2,1-gwiazdkowe, hostele, schroniska, kwatery zorganizowane – (za pierwsze 
dwa obiekty każdej kategorii) (2)  
Hotel 3 gwiazdkowy: 
 „Granda", ul. Wrocławska 93 (Ostrów Wielkopolski) - 2 
 „Komeda”, ul. ks. Kompałły 9 (Ostrów Wielkopolski) - 2 
Hotel 2 gwiazdkowy: 
 „Omega”, ul. Raszkowska 24 (Ostrów Wielkopolski) - 2 
„Malwa”, ul. Krotoszyńska 179 24 (Ostrów Wielkopolski) - 2 
Hotel KS „STAL”, ul. J. Kusocińskiego 1 (Ostrów Wielkopolski) - 2 
Hotel „LBN” (Odolanów) - 2 
Agroturystyka „Pod Podkową” Bronisława Stępniak ul. Środkowa 19 (Psary) - 2 
Agroturystyka „U źródeł Baryczy” Przygodziczki 8b (Przygodziczki) - 2 
Schronisko „Schronisko” ul. Szkolna 13 (Przygodzice) - 2 
Schronisko młodzieżowe przy Gimnazjum im. Jana Pawła II, al. Jana Pawła II (Odolanów)- 2 
Pokoje gościnne „Domek”, ul. Wojska Polskiego 14 (Radłów) - 2 
Pokoje gościnne „Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa” (Garki) - 2 
Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy „Lido”, ul. Wrocławska 6, Antonin - 2 
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Restauracje z autentyczną krajową kuchnią tradycyjną (za pierwszy inny obiekt) (2) 
Restauracja Malwa, ul. Krotoszyńska 179, Ostrów Wielkopolski - 2 
Restauracja-Hotel Pałac Radziwiłłów, Przygodzice - 2 

 
Inne restauracje (za pierwszy obiekt) (1) 
Restauracja "Villa Rogal”, ul. Sienkiewicza 2a, Ostrów Wielkopolski - 1 
 
Dodatkowe punkty za restauracje otwarte po godzinie 22 (za pierwszą) (1) 
Hotel i Restauracja „Granda”, ul. Wrocławska 93, Ostrów Wielkopolski - 1 
 
Bistra, bary (za pierwszy obiekt) (1) 
„Bistro Bravo" Rynek 15, Ostrów Wielkopolski - 1 
 
Możliwość wynajęcia na miejscu autokaru, minibusa, samochodu (za pierwsze dwie 
oferty) (2) 
„Car Net Polska” - Wypożyczalnia Samochodów, ul. Królowej Jadwigi 22, Ostrów 
Wielkopolski - 2 
Wypożyczalnia Samochodów D.C. Rent. Jerzy Dmyszewicz, ul. Sowińskiego 11, Ostrów 
Wielkopolski - 2 
 
II.C. Infrastruktura komunikacyjna: 
 
Duży dworzec kolejowy na miejscu (za pierwszy) (3) 
Dworzec PKP Ostrów Wielkopolski - 3 
 
Dworzec autobusowy na miejscu (za pierwszy) (2) 
Dworzec PKS Ostrów Wielkopolski - 2 
 
Droga ekspresowa lub droga główna krajowa w odległości mniej niż 10 km (za pierwsze 
dwie) (2) 
Droga krajowa nr 11 Kołobrzeg-Poznań-Sobótka-Ostrów Wielkopolski-Antonin-Bytom - 2 
Droga krajowa nr 25: Bobolice k. Koszalina – Bydgoszcz – Inowrocław – Konin – Kalisz – 
Ostrów – Oleśnica - 2 
 
Obecność komunikacji miejskiej, gminnej, regionalnej (2) 
Autobusowa komunikacja miejska (MZK Ostrów Wlkp.) - 2 
 
Całodobowa oferta taxi na miejscu (1)  
"NOVA Taxi" Ostrów Wielkopolski - 1 
 
II.D. Promocja turystyczna: 
 
Wydawanie regularnych publikacji o charakterze promocyjnym (za pierwsze 2 w 
ostatnim roku) (1) 
Informator-Navigator Ostrów Wielkopolski 2009 - 1 
 
Kategoria III: Pozostała oferta czasu wolnego: 
III.A. Instytucje Kultury 
 
Kino stałe (za pierwszy obiekt) (2) 
Kino „Komeda” Ostrów Wielkopolski - 2 
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III.B. Atrakcje krajobrazowe:  
 
Pomniki przyrody (za pierwsze dwa) (1) 
Klon srebrzysty przy al. Powstańców Wielkopolskich, Ostrów Wielkopolski - 1 
Dąb szypułkowy „Jan” k. Możdżanowa - 1 
 
III.C. Oferta sportowa, edukacyjna i rekreacyjna: 
  
Baseny kryte ogólnodostępne – (za pierwszy obiekt) (2) 
Kryta pływalnia „Wodny Raj” ul. Wojska Polskiego 17, Ostrów Wielkopolski - 2 
 
Stała oferta kursów językowych ogólnodostępnych (za pierwszą ofertę) (2) 
„Euro School” Ostrowska Szkoła Języków Obcych - 2 
 
Stałe centra sportowe z ofertą ogólnodostępną (za pierwszy obiekt) (2) 
"Stal" Klub Sportowy , ul. Kusocińskiego 1, Ostrów Wielkopolski - 2 
 
Stadiony sportowe (za pierwszy obiekt) (1) 
Stadion Miejski przy ul. marsz. Piłsudskiego 65, Ostrów Wielkopolski - 1 
 
Szkoły i szkolenia sportowe ogólnodostępne (jeździeckie, lotnicze, inne) (pierwsze dwa) 
(1) 
„Aeroklub Ostrowski” Lotnisko Michałków - 1 
Szkoła spadochronowa” Skydive.Pl” -1  
 
Lodowiska sezonowe* (za pierwszy obiekt) (1) 
Lodowisko na Rynku w Ostrowie Wielkopolskim - 1 
 
Kategoria IV: Inne czynniki wspierające turystykę kulturową:  
 
IV. A. Instytucje w regionie: 
Obecność innej uczelni wyższej w regionie (za pierwsze dwie) (2) 
Filia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - 2 
Oddział Zamiejscowy Wydziału Elektrotechniki i Elektroniki Politechniki Łódzkiej w Ostrowie 
Wielkopolskim - 2 
 
IV.B. Oferta turystyki zdrowotnej w regionie: 
brak 
 
IV.C. Oferta turystyki biznesowej w regionie:  
 
Całoroczne centra konferencyjne (za pierwszy obiekt) (3) 
Centrum Konferencyjno – Szkoleniowe „Pałac Bagatela”, Czekanów - 3 
 
IV.D. Oferta shoppingu w regionie:  
Deptak handlowy (za pierwszy) (2) 
Ostrów Wielkopolski ul.Kolejowa 16 - 2 
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IV.E. Zagraniczne Partnerstwa Miast i Regionów:  
Istnienie zagranicznych związków partnerskich regionu lub jego miejscowości (pierwsze 
cztery) (1) 
Współpraca Ostrowa Wielkopolskiego z Nordhausen - 1 
Współpraca Ostrowa Wielkopolskiego z Delitzsch - 1 
Współpraca Ostrowa Wielkopolskiego z Lecce - 1 
Współpraca Ostrowa Wielkopolskiego z Brantford - 1 
 
 
RAZEM PUNKTÓW: 
I Kategoria 133 
II Kategoria 57 
III Kategoria 14 
IV Kategoria 13 
 
Suma punktów za wszystkie kategorie: 217 
 
 
2. Ocena Powiatu Ostrowskiego z punktu widzenia turystyki kulturowej 
 

Mikroregion ostrowski posiada średni potencjał turystyczno-kulturowy. Bez wątpienia 
na taki wynik wpływają występujące różnorodne tematycznie atrakcje turystyczno-kulturowe. 
Powiat ostrowski posiada wiele miejsc wartych odwiedzenia, jednak jednym z głównych 
problemów jest fakt, że większość z nich nie jest dostępna dla ruchu turystycznego. Pomimo 
dużych walorów tych obiektów, są one wykorzystywane w innych celach. Liczne z nich 
dostosowane są do pełnienia funkcji placówek oświatowych ,edukacyjnych lub stanowią 
własność prywatną. Na terenie mikroregionu wśród potencjalnych atrakcji dominują zabytki 
architektury sakralnej, a także zamki i pałace posiadające bogatą przeszłość historyczną. 
Warto podkreślić, że budowle te usytuowane są ,w malowniczych i starannie 
zagospodarowanych okolicach. Interesująco wyglądają perspektywy rozwoju turystyki 
zwłaszcza w oparciu o tereny leśne objęte ochroną w licznych rezerwatach przyrody. Powiat 
ostrowski bogaty jest w pomniki przyrody, z których najciekawsze to z pewnością Dęby 
Antonińskie, aleja dębowa w Raduchowie czy zabytkowe założenia parkowe, np. park 
okalający dwór w Antoninie lub pałac w Lewkowie. Widocznym mankamentem w 
odniesieniu do turystyki kulturowej jest niemal nieistniejąca promocja powiatu. Brak też 
kompetentnych osób i instytucji, które mogłyby wypełnić tę lukę. Dokładna analiza walorów 
turystyki kulturowej wykazała, że przeważająca ilość atrakcji skupiona jest w okolicach lub 
dokładnie w największej miejscowości – Ostrowie Wielkopolskim. Ogromnym plusem, na 
który warto zwrócić uwagę, są odbywające się stale od kilku lat imprezy kultury wysokiej o 
znaczeniu międzynarodowym. Nalezą do nich: Międzynarodowy Festiwal „Chopin w 
barwach jesieni” w Antoninie, popularny „Ogólnopolski Festiwal Teatrów Niezależnych” i 
„Muzeum Jazz Festiwal” w Ostrowie Wielkopolskim. Wszelkiego rodzaju eventy zarówno 
kultury wysokiej jak również masowej przyczyniają się do rozszerzenia oferty turystyki 
eventowej.  

Baza noclegowa powiatu jest stosunkowo dobrze rozwinięta. Region posiada hotele 3, 2 
i 1 gwiazdkowe, jednak wszystkie są usytuowane w Ostrowie Wielkopolskim. Widocznym 
minusem jest brak hoteli 4 i 5-cio gwiazdkowych, jak również nierównomierne 
rozmieszczenie miejsc noclegowych. Gastronomia to także atut największej aglomeracji w 
powiecie. Oprócz restauracji znajdujących się w hotelach jej oferta jest również rozwinięta 
samodzielnie. Brakuje natomiast zadowalającej turystów oferty shoppingu, a także miejsc, w 
których można nabyć charakterystyczne produkty regionalne. 
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 Infrastruktura komunikacyjna na terenie mikroregionu jest dość dobrze rozwinięta. 
Przez powiat ostrowski przebiegają szlaki komunikacyjne o istotnym znaczeniu. Są to drogi 
krajowe Wrocław – Bydgoszcz i Katowice – Poznań oraz szlaki kolejowe Katowice – 
Poznań, Wrocław – Łódź – Warszawa. Powiat posiada także korzystne położenie w 
odległości mniej więcej równej od dużych aglomeracji: Wrocławia i Poznania.  

Zabiegi polegające na podniesieniu atrakcyjności powiatu nie wymagają wielu 
kosztownych inwestycji. Poprzez aktywną i skuteczną akcję promocyjną można by 
wypromować tak istotne i bogate w walory turystyczno-kulturowe atrakcje. Atrakcyjne 
eventy kulturowe przyciągają już teraz turystów nie tylko z regionu. Warto natomiast 
podejmować działania w kierunku stworzenia warunków sprzyjających  powstaniu nowych 
obiektów noclegowych poza Ostrowem, w tym przynajmniej jednego hotelu klasy wyższej. 
Może to przyczynić się do zatrzymania większej liczby turystów, i szerszego wykorzystania 
miejscowej oferty gastronomicznej - a co za tym idzie powiększyłoby zyski z turystyki. 
 
 
3. Powiat Ostrowski jako destynacja turystyki kulturowej 
 
Turystyka religijna. 

Regionu ostrowskiego nie można utożsamić jako bardzo ważnego celu turystyki 
pielgrzymkowej i religijnej, jednak znajduje się tu cały szereg wartych zobaczenia obiektów 
sakralnych. Można do nich zaliczyć Opactwo w Ołoboku, obiekt cysterski. Na przełomie XV 
i XVI wieku wybudowany został obecny, orientowany kościół w stylu późnogotyckim pod 
wezwaniem świętego Jana Ewangelisty oraz murowany klasztor. Wewnętrzny wystrój 
kościoła z bogatą dekoracją snycerską pochodzi z lat 1779-1795 i ma charakter jednolicie 
rokokowy. Z zabudowań klasztornych zachowało się tylko piętrowe skrzydło przylegające od 
północy do kościoła oraz skarbczyk i kapitularz. Przed kościołem znajduje się barokowa, 
kamienna figura świętego Wawrzyńca oraz nowsza kamienna figura świętego Jana 
Nepomucena. Innym ciekawym obiektem sakralnym jest Kościół św. Stanisława Biskupa, 
obecnie konkatedra diecezji kaliskiej w Ostrowie Wielkopolskim. Jest to jedyny neoromański 
kościół katedralny w Polsce. Położony jest w Śródmieściu, przy placu Stefana Rowińskiego, 
otoczony kompleksem zabytkowych budynków parafii. Kamień węgielny pod budowę 
obiektu wmurowano w 1904 roku, w 500 rocznicę powstania pierwszego ostrowskiego 
kościoła. Warte zobaczenia są murowane kościoły a także piękne drewniane kościółki z 
XVIII wieku, m.in. w Szczurach, Górznie, Biskupicach Ołobocznych czy Droszewie. Podziw 
budzą również sięgające nawet 10 metrów przydrożne drewniane XIX-wieczne krzyże z 
rzeźbami niezwykłego samouka, ludowego rzeźbiarza Pawła Brylińskiego (1814–1890) z 
Masanowa. Krzyże znajdują się m.in. w Mikstacie, Nabyszycach, Odolanowie. Ponadto warto 
dodać, że mikroregion bogaty jest w kościoły w stylu gotyckim: w Wysocku Wielkim, 
Sośniach, Sobótce i barokowym. Ciekawymi przykładami są te Odolanowie i Cieszynie.  

 
Turystyka tematyczna. 

W regionie znajduje się kilka dworków i pałaców, które niewątpliwie zachęcają do ich 
odwiedzenia. Warto podkreślić, że zachwycają one nie tylko swoim pięknem i architekturą, 
ale także historią z nimi związana, jak również rolą, jaką odgrywali ich dawni właściciele. 
Jednym z najciekawszych przykładów jest modrzewiowy pałac myśliwski z lat 1822–1824 w 
Antoninie. Był letnią siedzibą wielkopolskiej gałęzi książąt Radziwiłłów. To tu gościem 
Antoniego Radziwiłła był Fryderyk Chopin. Na elewacji pałacu znajduje się tablica 
upamiętniająca te wizyty, a przy wejściu na teren pałacowy umiejscowiony jest pomnik 
kompozytora. Jest to także miejsce koncertów Międzynarodowego Festiwalu „Chopin w 
barwach jesieni”. Poza pałacem na uwagę zasługuje rozległy park w stylu angielskim ze 
stawem i pomnikowymi drzewami, które tworzą malowniczy widok. Kolejnym wartym 

 57



Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org            Nr 6/2010 (czerwiec 2010) 

 58

odwiedzenia obiektem jest klasycystyczny pałac w Lewkowie z lat 1788–1791. Pozostawał w 
rękach patriotycznego rodu Lipskich obecnie mieści Muzeum Wnętrz Pałacowych. Wokół 
pałacu możemy podziwiać krajobrazowy park w stylu angielskim z urozmaiconym 
drzewostanem, stawem i wyspą.  

 
Turystyka eventowa. 

Najważniejsze wydarzenia kulturalne w mikroregonie koncentrują się wokół 
Międzynarodowego Festiwalu „Chopin w barwach jesieni” odbywającego się w Antoninie. 
Rangę festiwalu podkreśla obecność najwybitniejszych polskich i zagranicznych pianistów. 
Festiwalowi towarzyszą: Międzynarodowa Wystawa Ekslibrisu Muzycznego w Antoninie i w 
Ostrowie oraz Konkurs Chopinowski w Antoninie. Z ważniejszych eventów kultury wysokiej, 
który może przyczynić się do rozwoju turystyki, warto wymienić również Ogólnopolski 
Festiwal Teatrów Niezależnych odbywający się w Ostrowie Wielkopolskim. W prezentacjach 
konkursowych bierze udział ok. 20 zespołów teatralnych z całego kraju, reprezentujących 
nurt teatru niezależnego, uczestnikami festiwalu są czołowe krajowe teatry niezależne, 
prezentujące różnorodne formy wypowiedzi . Interesującą ofertę wystawienniczą proponują 
także: Powiatowa Galeria Sztuki Współczesnej, Biblioteka Publiczna oraz Muzeum Miasta 
Ostrowa Wielkopolskiego. 

 
Turystyka kulturowo-przyrodnicza. 

Na obszarze powiatu ostrowskiego znajduje się dolina rzeki Barycz, która rozpoczyna 
tu swój bieg do Odry. Stawy rybne pod Przygodzicami i Możdżanowem oraz podmokłe łąki 
pod Odolanowem to miejsca znane przyrodnikom nie tylko w naszym kraju. Warto dodać, że 
ze względu na niezwykle bogaty świat ptaków lęgowych i przelotnych cała dolina Baryczy 
uznana została za ostoję ptaków o randze europejskiej (Important Bird Area in Europe). W 
1996 na tym terenie w celach ochrony flory i fauny roku utworzono Park Krajobrazowy 
„Dolina Baryczy”. Doskonałymi przykładami piękna przyrody mikroregionu ostrowskiego są 
chociażby ogromne dęby w okolicach Antonina, które liczą 300 lat, a ich obwody sięgają 
nawet 7 metrów. Wschodnia część powiatu to zdecydowana dominacja lasów liściastych z 
dużym udziałem dębów (zwanych dąbrowami), rosnących na żyznych glebach. Jest to 
fragment ich największego kompleksu w Europie Środkowej.  
 
 


