Gołuchów to pięknie położona miejscowość w województwie wielkopolskim, w powiecie
pleszewskim, 17 km od Kalisza i 100 km na południowy wschód od Poznania, z dala od zgiełku
miast, wśród malowniczej zieleni.
Na obszarze Gołuchowa znajduje się wspaniały zabytkowy zamek z basztami, stanowiący Oddział
Muzeum Narodowego w Poznaniu. Historia zamku wznoszącego się nad rzeczką Trzemną w
Gołuchowie liczy ponad 400 lat. Zabytki Gołuchowa należą do znanych i świetnie zachowanych
założeń rezydencjalnych w Polsce.
Dzieje zamku, związane ze znakomitymi rodami Wielkopolski - Leszczyńskich, Działyńskich, a w
końcu Czartoryskich, wpisane zostały na trwałe do historii i kultury polskiej.
Park w Gołuchowie
Piękny, a przy tym ogromy park angielski zaprojektowany przez Adama Kubaszewskiego dla
Działyńskich, otaczający gołuchowską posiadłość, jest wspaniałym miejscem wypoczynku dla
całych rodzin. Zabytkowy Park poza cennym starodrzewem, kryje wiele ciekawych atrakcji.
Największą, szczególnie dla dzieci, jest Pokazowa Zagroda Żubrów m.in. z żubrami, danielami,
dzikami i konikami polskimi, ale czeka tu również ciekawe Muzeum Leśnictwa Pokazowa Zagroda
Zwierząt w Gołuchowie powstała w 1977 roku.
Do 2014 roku hodowano w zagrodzie gołuchowskiej 107 żubrów, aż 92 osobniki urodziły się
właśnie tutaj. Koniki polskie natomiast sprowadzone tu zostały z Roztoczańskiego Parku
Narodowego.
W obrębie zagrody występują dwa typy siedlisk leśnych - bór mieszany świeży oraz las mieszany
świeży, a dominującymi gatunkami drzew są tutaj sosna oraz dąb.
Co ciekawe, zagroda jest dostępna bezpłatnie i czynna jest codziennie przez cały rok, od świtu do
zmierzchu.
Na południe od zacisznego Gołuchowa, znajduje się sztucznie spiętrzony Zalew Gołuchowski, w
obrębie którego powstał atrakcyjny ośrodek rekreacyjny z kąpieliskiem, polem namiotowym i
ośrodkiem sportów wodnych.
Niedaleko Gołuchowa - Kalisz
Kaliski Gród Piastów to wspaniały rezerwat archeologiczny powstały w 2007 roku w Kaliszu na
terenie dzielnicy Zawodzie. Stanął on w miejscu, gdzie niegdyś stał wczesnośredniowieczny gród
obronny, którego początki sięgają IX wieku. Obecny, zrekonstruowany gród powstał na podstawie
wnikliwych badań archeologicznych, toteż dostępny dla turystów obiekt jest zgodny z prawdą

historyczną i przenosi nas w realny świat naszych odległych przodków - założycieli państwa
polskiego. Istnieją bowiem teorie historyków, wg których właśnie w Kaliszu, w grodzie w
rozlewiskach Prosny, znajdowała się kolebka pierwszych polskich władców - Piastów, którzy stąd
ruszyli na podbój Ostrowa Lednickiego i Gniezna.
Równie blisko znajduje się Pleszew i skansen Pleszewskiej Kolejki Wąskotorowej – na odcinku
Pleszew Miasto – Kowalew nadal kursuje.
Dojazd do Gołuchowa :
- samochodem z Poznania DK 11, w Pleszewie DK12
- pociągiem z Poznania do Pleszew Kowalew i dalej kolejką dojazdową do Pleszew Miasto, dalej
autobusem podmiejskim lub pks – kierunek Kalisz
- rower – z Poznania do Pleszew Kowalew pkp i dalej ok. 15 km, dobrą ścieżką rowerową do
Gołuchowa. W miejscowości Brzezie słabo oznaczona ścieżka rowerowa – najlepiej zapytać
miejscowych (przejazd przez DK12, dalej koło kościoła prosto, bez wyjazdu na DK12 – ścieżka
prowadzi do przejazdu powrotnego przez DK12, ale trochę dalej, nie przy zjeździe dla
samochodów)
- zapewne można też dojechać pkp do Kalisza i z tamtej strony dotrzeć do Gołuchowa – drogi nie
znam
- pks z Poznania – kierunek Kalisz
Miłego zwiedzania :)

