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Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację (1/P/23) 

PK 1 

Na skraju wsi, nieopodal drogi krajowej nr 11, znajdują się 3 wiatraki typu 
koźlak. Przeniesione zostały do Koszut w latach 70-tych XX w. Pochodzą one 
z Jarosławca (1783 r.), Pałczyna (poł. XVIII w.) oraz Pięczkowa (1755 r.). Obok 
znajduje się nieczynny Zajazd „Tośtoki”, zbudowany na początku lat 70-tych 
XX w. Jest to Gościniec charakterystyczny dla krajobrazu Wielkopolski. 

W ilu wiatrakach jest dodatkowe zewnętrzne pomieszczenie? 

PK 2 

Krzyż został postawiony w tym miejscu w 2000 r. Wcześniej znajdował się na 
wieży miejscowego kościoła. Zamontowany został podczas budowy świątyni 
w latach 1926-1930. W bezpośrednim sąsiedztwie krzyża do 2020 r. znajdowała 
się stodoła będąca częścią zabudowy dworsko-folwarcznej. Ze względu 
na pogarszający się stan została rozebrana. 

Ile „ślimaków” zdobi krzyż? 

PK 3 

Budynek z czerwonej cegły ze zdobionymi łukami nadokiennymi powstał pod 
koniec XIX w. W budynku mieściła się folwarczna stajnia. W mniejszym 
budynku za stajnią zlokalizowana była kuźnia. 

Dopasuj zdjęcie. 

PK 4 
Budynek dawnej chlewni. Dziś w budynku mieści się świetlica wiejska. 

Podaj nazwę lokalnej grupy działania (LGD) działającej m.in. w powiecie 
średzkim. 

PK 5 
Plebania zbudowana pod koniec XIX w. 

Dopasuj zdjęcie. 

PK 6 

Oficyna dworska. Budynek z połowy XIX w., powstały do obsługi dworu 
i folwarku. Mieściły się w nim m. in. kuchnia, biuro zarządcy, pokoje gościnne, 
pomieszczenia gospodarcze. Obecnie budynek pełni funkcje mieszkalne. Przed 
budynkiem znajdował się gołębnik, od którego do dziś budynek oficyny 
nazywany jest gołębnikiem. 

Ile kominów znajduje się na dachu gołębnika? 

PK 7 

Dwór powstał około 1760 roku dla Józefa Zabłockiego. Obecny neobarokowy 
wygląd dworu jest konsekwencją przebudowy przeprowadzonej w 1902 roku 
przez Witolda Kosińskiego. Zmieniono wtedy kształt alkierzy ogrodowych 
i dobudowano niewielkie alkierze frontowe.  
20 kwietnia 2018 r. rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Zespół Dworsko-Parkowy w Koszutach otrzymał godność pomnika historii. 

Po wejściu do sieni jakie pomieszczenie znajduje się po prawej stronie? 

PK 8 

Figura Najświętszej Maryi Panny ufundowana została przez właścicieli majątku 
w Koszutach Marię i Witolda Kosińskich z okazji uczczenia dwudziestu pięciu lat 
ich wspólnego szczęśliwego pożycia małżeńskiego. Pierwotna figura uległa 
zniszczeniu, obecna replika postawiona została w 1998 r. 

W którym roku odbył się ślub Marii i Witolda Kosińskich? 

PK 9 

Neobarokowy Kościół pw. św. Katarzyny i Najświętszego Serca Jezusowego. 
Budowę świątyni rozpoczęto 19 września 1926. Konsekracji dokonał biskup 
poznański Walenty Dymek 13 lipca 1930 r. W kościele pochowany jest dziedzic 
i fundator kościoła Witold Kosiński. Na witrażach w prezbiterium umieszczone 
są herby Kosińskich (Rawicz) i Rekowskich (Wantoch). Obecna świątynia 
zbudowana została w miejscu spalonego w 1922 r. drewnianego kościoła 
z ok. 1698 r. 

W którym roku proboszczem w Koszutach został ks. Józef Banaszak? 
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PK 10 

W grobowcu pochowani zostali właściciele majątku w Koszutach: Napoleon 
Rekowski, jego żona Aniela ze Szwiszulskich Rekowska, oraz ich córka Maria 
z Rekowskich Kosińska. 

W którym roku zmarł Napoleon Rekowski? 

PK 11 

Obelisk poświęcony Michałowi Kuszellowi pułkownikowi z okresu powstania 
listopadowego, rezydentowi u właścicieli Koszut w ostatnich latach życia. 
Na pomniku słabo widoczny napis: „Pułkownikowi Dowódcy Wolnych Strzelców 
Wojsk Polskich Wdzięczni Rodacy na Podlasiu i w Koszutach – 14 Lipiec 1856”. 

Podaj rok i nazwę miejscowości umieszczoną na kolumnie. 

PK 12 

Poniatówki budowane w celu poprawy warunków mieszkaniowych i 
siedliskowych ludności rolniczej. Część mieszkalna Poniatówek w Koszutach 
budowana była w latach 1922-1926. Przeznaczone były dla rodzin rolniczych, 
pracowników majątku w Koszutach. 

Podaj numery posesji trzech Poniatówek wybudowanych w Koszutach. 

PK 13 

Budynek z początku XX w., w którym po odzyskaniu niepodległości znajdowała 
się szkoła. Zajęcia odbywały się tu do roku 1966. W latach 50-tych oraz 
w okresie 1963-1976 zajęcia szkolne odbywały się także w budynku dworu 
w Koszutach. 

Dopasuj zdjęcie. 

PK 14 

Rząd 16. po prawej stronie. Grób Mieczysława Majchrzyckiego uczestnika 
Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 (uczestnik walk w Poznaniu, Szubinie oraz 
Nakle nad Notecią) oraz wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r. 

Rząd 19. po prawej stronie. Grób Franciszka Kosińskiego średzkiego 
regionalisty, staraniem którego 22 lipca 1966 w budynku dworu szlacheckiego 
otwarte zostało Muzeum Ziemi Średzkiej. Początkowo muzeum mieściło się 
w górnych pomieszczeniach. Po przeniesieniu w 1976 r. szkoły do pobliskiej 
Słupi Wielkiej na cele muzealne zaadaptowano cały budynek. 

Ile lat miał Franciszek Kosiński, gdy otwarto Muzeum Ziemi Średzkiej? 

Odpowiedzi należy przesłać za pomocą formularza dostępnego na stronie trino.pttk.pl 

 Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67 z dnia 27.04.2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych, tzw. RODO), przesyłający wyraża zgodę na publikację na liście osób. 

trino.pttk.pl 
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