
 

                             Nowy Tomyśl – jedno z najmłodszych miast w Wielkopolsce. Prawa miejskie otrzymało 8 kwietnia 1786 roku. Założycielem Nowego Tomyśla był 

                      polski szlachcic Feliks Szołdrski. Współczesny herb Nowego Tomyśla nawiązuje do herbu rodowego Szołdrskich - Łodzia. Ród ten w XVIII wieku 

                                                                                                                                                     sprowadził na te tereny osadników tzw. olędrów, którzy przybyli z terenu 

                                                                                                                                                     Brandenburgii, Śląska i Pomorza. Była to głównie niemieckojęzyczna ludność 

                                                                                                                                                     wyznania protestanckiego. To dla nich Feliks Szołdrski ufundował kościół 

                                                                                                                                                     (1780 rok), który obecnie znajduje się na pl. Chopina. Wokół kościoła 

                                                                                                                                                     wytyczono plac handlowy i tak powstał pierwszy nowotomyski rynek (Stary 

                                                                                                                                                     Rynek). Pierwsze budynki wokół niego powstały z nakazu Feliksa Szołdrskiego, 

                                                                                                                                                     który następnie sprzedał je pragnącym osiedlić sie w mieście przybyszom. 

                                                                                                                                                     Na początku XVIII wieku wytyczono Nowy Rynek (obecnie pl. Niepodległości), 

                                                                                                                                                                gdzie w roku 1879 powstał budynek ratusza, który możemy podziwiać 

                                                                                                                                                                     do dzisiejszych czasów. Poznajmy historię miasta położonego nad 

                                                                                                                                                                                  rzeką Szarką i historię dwóch jego rynków… 

Długość trasy: 2,4 km 
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Przesłanie odpowiedzi oznacza zgodę na umieszczenie na liście osób, które przebyły TRInO.

Rekreacyjna Impreza na Orientację

Szpital wzniesiony w latach 1912 – 1913 na podstawie projektu firmy Mohr und Weidner z Charlottenburga. Po wojnie
Od 2008 roku nosi imię Kazimierza Hołogi – znakomitego lekarza i wspaniałego człowieka

miejsc parkingowych dla karetek wydzielono przed budynkiem?  

du Miasta. Stojący opodal Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego dopełnia 

z 1914 roku. Dawniej znajdowała się w obrębie Paproci. 

Pod jakim numerem budynek figuruje w ewidencji ZGM?  

ący współczesną wersją kamieni milowych. 

d do Biesenthal – miasta partnerskiego Nowego Tomyśla

Kamienica zbudowana na początku XIX wieku. Do 1936 roku należała do rodziny Janott. 

ę od strony ulicy Poznańskiej?  

Najstarszy, nowotomyski rynek, obecnie zwany placem Chopina, o czym przypomina stoją
kompozytora i pianisty, słusznie zwanego poetą fortepianu.   

tni z wymienionych na tablicy fundatorów pomnika?  

więtszego Serca Pana Jezusa. To wokół tej świątyni powstał współczesny Nowy Tomy
c obok warto zajrzeć do środka, aby zobaczyć unikatowe, dwupoziomowe rokokowe balkony

ambonę z rzeźbą Mojżesza na baldachimie i herbem Łodzia należą

cznie drzwi prowadzi do kościoła?  

Miejsce gdzie stała do wybuchu wojny synagoga. Z tutejszą gminą żydowską związana była osoba Józefa Flatau, 
Tomyśla, jako miasta chmielu, honorowego obywatela miasta.  

tami przymocowana jest do chodnika tablica informacyjna?  

staroluterański. Przed wybuchem I wojny światowej tutejsza gmina liczyła ok. 1000 wyznawców.

Jaki rok widnieje na stojącym tu obecnie budynku?  

Kompleks nowotomyskiej sieci wodociągowej, której początki sięgają pierwszych lat XX wieku
 z daleka jego elementem jest 30 metrowa wieża ciśnień. Pomalowana na niebiesko masywna zasuwa sieciowa.

Jaki jest jej czterocyfrowy numer?  

Miejsce dawnego cmentarza ewangelickiego funkcjonującego tutaj do końca II wojny światowej

gazonów otacza półkolem pamiątkowy kamień?  

Jeden z najstarszych budynków w mieście, świetny przykład małomiasteczkowej zabudowy.

wszystkich cyfr na czerwonej tabliczce znamionowej?  

Dom Carla Goldmanna przedwojennego regionalisty i miłośnika historii Nowego Tomyśla. Spisał 
erskich, wiatraków oraz młynów. 

cy najbliżej willi parkomat?  

Drugi z nowotomyskich rynków. Jednym z jego charakterystycznych elementów jest budynek ratusza z 1879 roku, w którym
rejonowy. 

 w budynku na początku wojny?  

ców Wielkopolskich wzniesiony w 1963 roku. Przy jego budowie wykorzystano materiał ze stoj
tniającego Niemców poległych w pierwszej wojnie światowej. 

ą pomnik?  

Neogotycki, ceglany budynek młyna parowego Schmidta z 1885 roku. 

 umieszono pod literą „S” (Sauergaz) na zabytkowej tabliczce znamionowej

Budynek Wojskowej Komendy Uzupełnień. Tablica upamiętniająca wkroczenie do Nowego Tomy
ców Wielkopolskich. 

Kto jest autorem tablicy?  

Przedwojenny budynek szkoły powszechnej. Pod koniec wojny mieścił się w nim szpital wojskowy. Obecnie budynki 
zajmuje Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie. 

Co nasza noblistka dała ojczyźnie, a co ludzkości?  

 nazwą nawiązuje do wieloletnich tradycji młynarskich Nowego Tomy
tutejszy cech młynarzy skupiał rzemieślników pracujących w 31 okolicznych młynach. Mural upami

Ile miast, których nazwa zaczyna się na literę „P” widnieje na szlaku walk powsta

tniający osobę płk Franciszka Rosta, uczestnika walk o wolną 
ę zbrodni katyńskiej. 

 uzupełnia wizerunek żołnierza z muralu?  
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lub za pomocą formularza. 
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1913 na podstawie projektu firmy Mohr und Weidner z Charlottenburga. Po wojnie 
znakomitego lekarza i wspaniałego człowieka. 

stwa Polskiego dopełnia wyrzeźbiona w 2016 roku 

śla?  

Chopina, o czym przypomina stojący tutaj pomnik wybitnego 

tyni powstał współczesny Nowy Tomyśl. 
 unikatowe, dwupoziomowe rokokowe balkony dla wiernych – 

esza na baldachimie i herbem Łodzia należącym do rodziny Szołdrskich. 

zana była osoba Józefa Flatau, 

wiatowej tutejsza gmina liczyła ok. 1000 wyznawców. 

XX wieku. Charakterystycznym, 
. Pomalowana na niebiesko masywna zasuwa sieciowa.  

wiatowej. 

wietny przykład małomiasteczkowej zabudowy. 

la. Spisał on wiele relacji dotyczących 

Drugi z nowotomyskich rynków. Jednym z jego charakterystycznych elementów jest budynek ratusza z 1879 roku, w którym 

ców Wielkopolskich wzniesiony w 1963 roku. Przy jego budowie wykorzystano materiał ze stojącego na placu 

znamionowej?  

Nowego Tomyśla 3 stycznia 1919 roku 

 w nim szpital wojskowy. Obecnie budynki 

wieloletnich tradycji młynarskich Nowego Tomyśla. W latach świetności 
cych w 31 okolicznych młynach. Mural upamiętniający Powstanie 

 „P” widnieje na szlaku walk powstańczych?  

 Polskę, dyrektora tutejszego 


