
 

Codziennie w zabieganiu przemierzamy ulice naszych miast. Rzadko kiedy mamy 

czas, aby przystanąć i w chwili spokoju spojrzeć na otaczający nas świat. Warto 

zwolnić bieg życia, by w chwili zadumy móc dostrzec to, co na co dzień umyka  

naszej uwadze. Okazją do tego niech staną się nowotomyskie drzwi, będące nie tylko  

elementem architektury budynku ale i niemym strażnikiem historii dawnych dziejów. 

Stojąc naprzeciwko nowotomyskich drzwi zaczynamy dostrzegać artyzm każdego 

szczegółu. Naszym oczom ukazują się wykonane sprawną ręką stolarza  

roślinne ornamenty, kunsztowne narożniki, geometryczne 

panele oraz ozdobne rozety. 
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Gmina  
Nowy Tomyśl 

Do wnętrz niektórych budynków dostępu bronią majestatyczne lwy, które spoczęły 

na mosiężnych klamkach. Wszystkie te drobne elementy, kompozycyjnie powiązane 

ze sobą, wzbogacają estetykę nowotomyskich drzwi. Osadzone w murach zabytkowych 

kamienic, budynków, świątyń, stanowią ich integralną część, nadając tym obiektom 

wyjątkowy wygląd. 

Drzwi to symbol przejścia, przejścia pomiędzy dwoma światami. Przez lata chroniąc 

dostępu do miejsc, gdzie zostały przytwierdzone, były świadkami wielu zdarzeń. 

Można rzec, że rysy, które historia pozostawiła na drzwiach są jak zmarszczki, 

które z wiekiem naturalnie pojawiają się na twarzy człowieka. Są świadectwem 

upływu czasu oraz zdarzeń na przestrzeni lat. Otwierając nowotomyskie drzwi 

i przekraczając ich progi wkraczamy w obszar, który dotąd znany był tylko 

nielicznym. Poznajemy tajemnice tych miejsc oraz historie ludzi dawniej tam 

mieszkających. 
Miejska i Powiatowa Biblioteka w Nowym Tomyślu 

Otwórz się na Nowy Tomyśl. Nowotomyskie drzwi – pamięć, historia, szczegół 

Zadanie uczestnika polega na przejściu widocznego fragmentu 

miasta i odszukaniu wśród mijanych po drodze budynków 

umieszczonych na zdjęciach elementów drzwi. 

 

Jako potwierdzenie przebycia trasy należy podać literę ze zdjęcia 

oraz numer, pod jakim kamienica figuruje w rejestrze ZGM  

lub w przypadku jego braku, numer adresowy posesji. 

Uwaga, zdjęć jest o jedno więcej. 



 

Odpowiedzi należy przesłać na e-mail: poczta@trino.pttk.pl lub za pomocą formularza. 

Przesłanie odpowiedzi oznacza zgodę na umieszczenie na liście osób, które przebyły TRInO. 
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