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Gmina Nowy Tomyśl 

 Dalej od szosy, bliżej natury 

 

Na mapie, czerwonymi okręgami, zaznaczono 
punkty kontrolne (PK). Do każdego z nich 

zadano pytanie.  
Odpowiedzi na pytania, jako potwierdzenie 

przebycia trasy, należy dostarczyć  
do organizatora. 

 Aktualność: lipiec 2018 r. 
 wersja 1.0 

Gmina 
Nowy Tomyśl 

Z uwagi na dużą liczbę piaszczystych odcinków dróg, trasa  

zalecana jest rowerzystom dysponującym odpowiednim  

sprzętem, doświadczeniem oraz kondycją  

lub pokonanie trasy w mniejszych odcinkach.  Legenda 
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PK 1 

Sękowo to jedna z najstarszych 
posiadającej układ przestrzenny nazywany rz
zakładanych w pobliżu rzek. 
pasowym układem pól oraz du
długiego, wąskiego pasa ułoż
biegła usypanym wzdłuż rzeki wałem
dodatkowo chronił pola i domostwa przed powodzi

Ile wynosi suma cyfr na najbli

PK 2 

Budynek mieszkalny z począ

Jaka litera poprzedza rok jego budowy

PK 3 

Pozostałości dębu zwanego

Jaki numer znajduje się na tabliczce przybitej do pobliskiej stodoły

PK 4 

Przyłęk to największa spoś
parabolicznej ciągnącej się
literę „S” i wysokość prawie 100 m n.p.m. 
postojowym, gdzie stoi okazały wigwam oraz zapozna
„Golgota Stanisława”. Ptasi gaj na tyłach krzy

Ile budek lęgowych zawieszono na otaczaj

PK 5 

Figura Chrystusa ustawiona tutaj, jako wotum dzi
kamień z tabliczką upamiętniaj
pościgu za zbirem napadają

Co wzmocniła jego krew? 

PK 6 

Glinno. Cmentarz żołnierzy radzieckich
W centralnym miejscu cmentarza

Jakie nazwisko wypisano na tabliczce przykr

PK 7 

Glinno. Świetlica wiejska mieszcz

Z ilu wersów składa się napis na 

PK 8 

Wieś Stary Tomyśl znana była jako Tomy
po założeniu w 1778 r. Nowego Tomy
kondygnacje i przykryty był 
celom edukacyjnym. Mieś
prawdopodobnie po pożarze, pałac przebudowano dodaj
na płaski. W latach 2004-2013 z budynku korzystało Nauczycielskie Kolegium J
pałac pozostaje w rękach prywatnych.

Ile schodków prowadzi do głównego wej

PK 9 

Ceglany budynek gołębnika z ko

Ile otworów wlotowych posiada budynek od frontu

PK 10 

Barokowy dwór w Starym Tomy
prawdopodobnie powstał jako 
mansardowym dachem. W latach 
w dworze mieściły się sale lekcyjne Zespołu Szkół Rolniczych. Od likwidacji szkoły w 2004 roku parter nie jest
użytkowany. Na poddaszu zlokalizowane zostały mieszkania

Ile łącznie okien (lukarn) 

PK 11 

Wzniesiona w 2000 roku g
upamiętniający mieszkańców wsi 

Ilu z upamiętnionych miało na 

PK 12 

Wieś Kozie Laski powstała w efekcie powtórnego zasiedlenia. Oznacza
roli, a jej zwarta zabudowa była 
lokacyjnym z 1772 roku pojawia si
oraz przeznaczeniu 7,5 morgi roli na utrzymanie jej nauczyciela. W okolicach wsi swoje 
wodny Rów Szarkowski zwany S

Ile żywotników otacza krzy
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kowo to jedna z najstarszych osad olęderskich w gminie Nowy Tomyśl. Stanowi ona przykład wsi 
cej układ przestrzenny nazywany rzędówką bagienną. Układ taki dominował głównie w

u rzek. Typ zabudowy, związany z osadnictwem olęderskim,
pasowym układem pól oraz dużym rozproszeniem zagród. Nadawana osadnikom ziemia miała kształt 

skiego pasa ułożonego prostopadle do rzeki. Poszczególne gospodarstwa ł
 rzeki wałem. Takie rozwiązanie zapewniało całoroczną przejezdno

dodatkowo chronił pola i domostwa przed powodzią. Krzyż przydrożny. 

Ile wynosi suma cyfr na najbliższym słupku drogowym?  

Budynek mieszkalny z początku XX wieku. 

Jaka litera poprzedza rok jego budowy?  

bu zwanego „Starym”. Liczył on sobie ponad 350 lat. 

ę na tabliczce przybitej do pobliskiej stodoły?  

ksza spośród 18 wsi gminy. W jej rejonie przebiegają zalesione wały wielkiej wydmy 
cej się na przestrzeni aż 19 km. Ma ona łukowaty kształt przypominaj
 prawie 100 m n.p.m. Przejeżdżając przez wieś warto zatrzyma

postojowym, gdzie stoi okazały wigwam oraz zapoznać się z historią wyjątkowego miejsca, jakim jest 
Ptasi gaj na tyłach krzyża. 

gowych zawieszono na otaczających to miejsce drzewach?  

Figura Chrystusa ustawiona tutaj, jako wotum dziękczynne za odzyskaną wolno
 upamiętniającą Ludwika Bocha, mieszkańca Przyłęku, który zgin

cigu za zbirem napadającym na samotne kobiety. 

Co wzmocniła jego krew?  

ołnierzy radzieckich. W 64 zbiorowych mogiłach spoczęło łącznie 819 czerwonoarmistów. 
W centralnym miejscu cmentarza, w 1964 roku, ustawiono pomnik z rzeźbą autorstwa Jana Bakalarczyka.

Jakie nazwisko wypisano na tabliczce przykręconej do mogiły o numerze 60? 

wietlica wiejska mieszcząca się w budynku dawnej szkoły podstawowej. 

ę napis na ścianie świetlicy?  

znana była jako Tomyśl już od czasów średniowiecza. Okreś
eniu w 1778 r. Nowego Tomyśla. Wzniesiony tutaj w 1916 roku pałac pierwotnie posiadał dwie 

kondygnacje i przykryty był wysokim, czterospadowym dachem. Po wojnie, przeję
Mieścił się tutaj Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka. W latach 70
żarze, pałac przebudowano dodając dwie kondygnacje oraz zmieniono 

2013 z budynku korzystało Nauczycielskie Kolegium Ję
kach prywatnych. 

Ile schodków prowadzi do głównego wejścia?  

bnika z końca XIX wieku. 

wlotowych posiada budynek od frontu?  

Barokowy dwór w Starym Tomyślu wzmiankowany jest w przekazach od 1751 r. i w tym czasie 
powstał jako siedziba zarządcy lub dzierżawcy. Jest to 

W latach 1843-1945 dwór zamieszkiwała niemiecka rodzina von Ponzet. Po wojnie 
 sale lekcyjne Zespołu Szkół Rolniczych. Od likwidacji szkoły w 2004 roku parter nie jest

ytkowany. Na poddaszu zlokalizowane zostały mieszkania.  

(lukarn) doświetla mieszkalne poddasze?  

Wzniesiona w 2000 roku grota św. Jana Padewskiego, św. Anny oraz Matki Boż
ców wsi – ofiary II wojny światowej. 

tnionych miało na imię Władysław?  

 Kozie Laski powstała w efekcie powtórnego zasiedlenia. Oznacza to, że była ona lokowana
roli, a jej zwarta zabudowa była być może układem przejętym po lokacjach średniowiecznych. W akcie 
lokacyjnym z 1772 roku pojawia się ciekawy zapis o przekazaniu ziemi pod budynek szkoły 
oraz przeznaczeniu 7,5 morgi roli na utrzymanie jej nauczyciela. W okolicach wsi swoje 
wodny Rów Szarkowski zwany Szarką – dopływ Obry. Krzyż przydrożny. 

ywotników otacza krzyż?  

trino.pttk.pl      

lub za pomocą formularza. 

b, które przebyły TRInO. 
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Stanowi ona przykład wsi 
. Układ taki dominował głównie wśród osad 

derskim, charakteryzuje się 
rozproszeniem zagród. Nadawana osadnikom ziemia miała kształt 

Poszczególne gospodarstwa łączyła droga, która 
zanie zapewniało całoroczną przejezdność drogi a wał 

 zalesione wały wielkiej wydmy 
 19 km. Ma ona łukowaty kształt przypominający odwróconą 

 warto zatrzymać się na miejscu 
tkowego miejsca, jakim jest 

wolność. Obok znajduje się 
ku, który zginął zastrzelony w czasie 

cznie 819 czerwonoarmistów. 
 autorstwa Jana Bakalarczyka. 

conej do mogiły o numerze 60?  

.  

redniowiecza. Określenie „Stary” dodano jej  
Wzniesiony tutaj w 1916 roku pałac pierwotnie posiadał dwie 

Po wojnie, przejęty przez państwo służył 
 tutaj Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka. W latach 70-tych, 

c dwie kondygnacje oraz zmieniono dach  
2013 z budynku korzystało Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych. Obecnie 

lu wzmiankowany jest w przekazach od 1751 r. i w tym czasie 
Jest to budynek parterowy kryty 

1945 dwór zamieszkiwała niemiecka rodzina von Ponzet. Po wojnie 
 sale lekcyjne Zespołu Szkół Rolniczych. Od likwidacji szkoły w 2004 roku parter nie jest 

Matki Bożej Różańcowej. Kamień 

e była ona lokowana na gotowej 
średniowiecznych. W akcie 

 ciekawy zapis o przekazaniu ziemi pod budynek szkoły  
oraz przeznaczeniu 7,5 morgi roli na utrzymanie jej nauczyciela. W okolicach wsi swoje źródła ma ciek 
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PK 13 

Pierwsze wzmianki o Wytomy
Była to wówczas jedna z wa
wieś weszła w skład dóbr lwóweckich. Nastał trudny czas dla 
znaczenia na rzecz nowo powstałego o
kowalom i szewcom, aby nie stwar
obowiązek kupowania piwa w Lwówku.

Jaki kolor mają pasy jednego z dwóch masztów flagowych (inne ni

PK 14 

Jeden z dwóch cmentarzy parafialnych. 

W potyczce pod jaką miejscowo

PK 15 

Kościół w Wytomyślu istniał ju
(obecnie już tylko św. Michała
z Ostroroga oraz archidiakona pszczewskiego. Gdy 
w 1729 r. Obecny kościół został konsekrowany w 1800
symetrycznymi kaplicami po bokach.
stoi drewniana dzwonnica z około

Ile lat żyła osoba wspomniana na 

PK 16 

Wieś Wytomyśl zbudowana jest na kształt owalnicy. Po południowej 
z końca XIX w. ze starszą figur

Jaka data widoczna jest na pomalowanym 

PK 17 

Róża. Kapliczka MB Królowej Polski z 1884 roku. 
przebłagalnym o przebaczenie za dokonan
w Grodzisku Wlkp. Żydzi, którzy zatrzymali 
i sierpem odcięła mieszki z 
zbudować kapliczkę na rozstaju dróg.

Do jakich posesji prowadz

PK 18 

Róża. Miejsce postojowe. Warto si
czasów Bolesława Krzywoustego, histori

Jaka rasa koni hodowana jest w stadninie

PK 19 

Mauzoleum rodziny Schwarzkopfów 
rodzaj monumentalnego grobowca, w formie wolnostoj
ono swego opiekuna – Nadle

Ile majestatycznych żywotników ro

PK 20 

Wieś Sątopy. Nazwa wsi  łą
grzęzawisk, które nazwano
wyrazu sątop inaczej miejsce
Pierwsze wzmianki o wsi znajduj
ona w skład dóbr lwóweckich
wtórnego zasiedlenia, tym 
zachowały się liczne stare 
wpisanych jest do rejestru zabytków.

Jaki rok można dostrzec na 

PK 21 

Zabytkowy kościół poewangelicki w S
murowana, jednonawowa, z wysok
kościoła zachował się jego pierwotny wystrój z typowymi dla 
w kościele przechowywane s

Ile łącznie kamiennych kul umieszczono od frontu ko

PK 22 

Budynek szkoły powszechnej w S
26 I 1945 roku szkołę przeję
Śliwiński – obecny patron. 

Ile stojaków rowerowych stoi pod 

PK 23 

Posterunek klimatyczny w Paproci. Jego pocz
miejsc na terenie dzisiejszej Wielkopolski, gdzie Pruski Instytut Meteorologiczny dokonywał swoich 

Ile niebieskich skrytek tworzy
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Wytomyślu pochodzą z 1250 r. gdzie wymieniany jest pleban Stefan de Vitomysl.
Była to wówczas jedna z ważniejszych miejscowości w okolicy. Jej rozwój trwał do poł

dóbr lwóweckich. Nastał trudny czas dla Wytomyśla, ponieważ
znaczenia na rzecz nowo powstałego ośrodka we Lwówku. W Wytomyślu zakazano
kowalom i szewcom, aby nie stwarzali konkurencji dla rzemieślników lwóweckich. 

zek kupowania piwa w Lwówku. Miejsce postojowe. 

 pasy jednego z dwóch masztów flagowych (inne niż biało-czerwone)

Jeden z dwóch cmentarzy parafialnych. Spoczywają na nim m.in. powstańcy wielkopolscy.

 miejscowością poległ Władysław Woliński?  

lu istniał już w 1250 roku. Początkowo nosił wezwanie św. Michała Archanioła i 
w. Michała Archanioła). Kolejny kościół powstał w 1413

archidiakona pszczewskiego. Gdy ta świątynia spłonęła odbudował 
ciół został konsekrowany w 1800 r. Zbudowany jest na planie 

symetrycznymi kaplicami po bokach. Wewnątrz świątyni przeważa barokowe wyposa
dzwonnica z około 1800 r.  

yła osoba wspomniana na epitafium?  

zbudowana jest na kształt owalnicy. Po południowej jej części
ą figurą św. Wawrzyńca. Budynek szkoły z 1901 roku. 

Jaka data widoczna jest na pomalowanym w barwy narodowe kamieniu?  

Kapliczka MB Królowej Polski z 1884 roku. Została ona ufundowana przez Katarzyn
przebłagalnym o przebaczenie za dokonaną wcześniej kradzież. Poszkodowanymi byli 

, którzy zatrzymali się po drodze na odpoczynek. Kobieta 
mieszki z pieniędzmi. Dręczyło ją jednak sumienie i postanowiła

na rozstaju dróg. 

Do jakich posesji prowadzą rozchodzące się tutaj drogi (podaj numer z tabliczek)

Warto się tutaj zatrzymać, aby nie tylko odpocząć, ale i pozna
czasów Bolesława Krzywoustego, historię pobliskiego krzyża. Kamień polny. 

koni hodowana jest w stadninie?  

Mauzoleum rodziny Schwarzkopfów - właścicieli majątku Róża. Wzniesiono je ok. 1893 roku. Jest to 
rodzaj monumentalnego grobowca, w formie wolnostojącej. Dewastowane przez lata, ostatnio znalazło 

Nadleśnictwo Grodzisk.  

ywotników rośnie wokół mauzoleum?  

łączy się z krajobrazem tego miejsca i prawdopodobnie 
nazwano sątopią. Według innej teorii może ona również pochodzi

miejsce spływu wody. Wieś bowiem rozciąga się wzdłuż naturalnego
znajdują się w rejestrze poboru podatków z roku 1508 

lwóweckich. W XVIII wieku należała już do Szołdrskich z Wytomy
 razem na prawie holenderskim. Z tego okresu, wśród
 budynki z II połowy XIX wieku – najstarszy pochodzi z
zabytków.  

na dostrzec na ścianie szczytowej budynku?  

poewangelicki w Sątopach został wzniesiony na początku XX wieku. Jest to 
murowana, jednonawowa, z wysoką na 30 metrów wieżą, na której zawieszono 4 zegary

 jego pierwotny wystrój z typowymi dla świątyni ewangelickiej balkonami. 
ciele przechowywane są relikwie jego patrona św. Andrzeja Boboli. 

cznie kamiennych kul umieszczono od frontu kościoła?  

szkoły powszechnej w Sątopach powstał w 1903 roku. Początkowo była to szkoła niemiecka. 
 przejęli Polacy. Jej organizatorem i zarazem pierwszym dyrektorem 

 

stojaków rowerowych stoi pod ścianą budynku od strony placu zabaw?  

Posterunek klimatyczny w Paproci. Jego początki sięgają końca XIX wieku. Był on wówczas jednym z 8 takich
miejsc na terenie dzisiejszej Wielkopolski, gdzie Pruski Instytut Meteorologiczny dokonywał swoich 

tworzy skrzynkę pocztową?  

trino.pttk.pl      

lub za pomocą formularza. 

b, które przebyły TRInO. 
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gdzie wymieniany jest pleban Stefan de Vitomysl. 
Jej rozwój trwał do poł. XVI wieku, kiedy to 

, ponieważ stracił wiele ze swojego 
zakazano działalności krawcom, 

lników lwóweckich. Wprowadzono również 

czerwone)?  

cy wielkopolscy. 

w. Michała Archanioła i św. Doroty 
ciół powstał w 1413 r. z fundacji Sędziwoja  

odbudował ją Ludwik Szołdrski  
r. Zbudowany jest na planie prostokąta z dwiema 

a barokowe wyposażenie. Przy kościele 

ęści  znajduje się kapliczka  

Została ona ufundowana przez Katarzynę Kurowską w akcie 
oszkodowanymi byli wracający z jarmarku  

Kobieta zakradła się do śpiących  
 jednak sumienie i postanowiła za skradzione pieniądze 

 tutaj drogi (podaj numer z tabliczek)?  

i poznać ciekawą, sięgającą 

Wzniesiono je ok. 1893 roku. Jest to 
cej. Dewastowane przez lata, ostatnio znalazło 

 wywodzi się od pobliskich 
pochodzić od staropolskiego 
naturalnego cieku wodnego. 

 (Sathop), kiedy wchodziła 
Wytomyśla, którzy dokonali jej 
śród obecnej zabudowy wsi, 

z 1808 r. Wiele budynków 

tku XX wieku. Jest to świątynia 
, na której zawieszono 4 zegary. Wewnątrz 

tyni ewangelickiej balkonami. Od 2017 roku 

tkowo była to szkoła niemiecka.  
ierwszym dyrektorem został Leonard 

 

ca XIX wieku. Był on wówczas jednym z 8 takich 
miejsc na terenie dzisiejszej Wielkopolski, gdzie Pruski Instytut Meteorologiczny dokonywał swoich pomiarów. 


