Nowy Tomyśl

8/P/18

W harmonii z przyrodą i historią

Nowy Tomyśl to urokliwe miasto położone w zachodniej części Wielkopolski, w odległości 60 km od Poznania,
jest jednym z najmłodszych miast w Wielkopolsce. Mimo krótkiej historii miasto może poszczycić się unikatowym
układem urbanistycznym. Tworzą go dwa rynki: plac Niepodległości i nieco mniejszy - plac Chopina, połączone
ulicą Mickiewicza. Wśród zasługujących na uwagę zabytków należy wymienić: Ratusz z 1879 roku, kościół Najświętszego Serca
Pana Jezusa wzniesiony w latach 1778 – 1779 oraz kościół NMP Nieustającej Pomocy z 1895 roku. Nowy Tomyśl jest znanym
w kraju i za granicą ośrodkiem wzornictwa przemysłowego i artystycznego wikliny. Tradycja uprawy i przetwarzania wikliny sięga
czasów przedrozbiorowych. Spacerując po mieście warto zwrócić uwagę na wiklinowe formy zdobiące ulice. Najważniejszą z nich
jest znajdujący się na placu Niepodległości kosz gigant, który ze względu na swe wymiary wpisany został do Księgi Rekordów
Guinnessa. Innymi unikatowymi budowlami wykonanymi z wikliny są: wiklinowe igloo - wigloo, wiklinowa muszla koncertowa,
wiklinowa altana oraz ptasia wyspa, także wykonana
z wikliny. Te duże przestrzenne wiklinowe obiekty świetnie
komponują się z miejską przestrzenią. Z kolei w Muzeum
Wikliniarstwa i Chmielarstwa można podziwiać mniejsze
wiklinowe formy, mające zarówno charakter użytkowy,
jak i ozdobny. Zatem ruszajmy w miasto…
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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.
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Długość trasy: 1,7 km
Do potwierdzenia: 20 PK
Aktualność: lipiec 2018

Opracowanie trasy:

Ryszard Ratajczak
Dariusz Mazurek

Kreślenie mapy:

Dariusz Mazurek
Wersja 1.0

Turystyczno-Rekreacyjna
Rekreacyjna Impreza na Orientację (8/P/18)
PK 1
PK 2
PK 3

Kosz wiklinowy – jeden z symboli miasta. Jego rozmiary zapewniły mu miejsce w światowej
wiatowej Księdze
Ksi
Rekordów Guinessa.
Jak miał na imię Mazurek - plecionkarz, współtwórca pierwszego kosza z 2000 roku?
Rzeźba „Tancerka” autorstwa prof. Józefa Petruka.
W którym roku ją ufundowano?
ufundowano
Willa Weinertów.10 lipca 1938 r. przed budynkiem odbyło się
si uroczyste przekazanie polskiej armii sprzętu
sprz
wojskowego
zakupionego ze składek społecznych. Obecnie w obiekcie mieści
mie się Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.
Sanitarno
Z ilu liter składa się napis na stojaku rowerowym?

PK 4

Ul. Mickiewicza, zwana wcześniej
niej Złotą
Złot od „złotych interesów”, jakie robili na niej tutejsi handlarze. Obecnie jest to reprezentacyjny
fragment miasta zwany „Wiklinowym deptakiem”.
Jaka firma sfinansowała renowację
renowacj zabytkowej pompy?

PK 5

PK 6

Stojący na deptaku zegar – popularne miejsce spotkań
spotka zarówno mieszkańców jak i przyjezdnych.
przyjezdnych
Jaką nosi on nazwę?
Eklektyczna kamienica z poł. XIX wieku, w której mieścił się hotel, najpierw „pod
pod czarnym”
czarnym a później, po odzyskaniu
przez Polskę niepodległości, „Pod Złotym Orłem”. W okresie powojennym w budynku działał m.in. specjalny sklep dla
funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej tzw. konsumy.
W którą rocznicę otwarcia sklepu PSS Społem ufundowano tablicę?

PK 7

XIX-wieczny
wieczny budynek mieszczący
mieszczą pierwotnie szkołę zawodową. 26 stycznia 1945 roku, tuż przed wycofaniem się
si z miasta,
hitlerowcy dokonali mordu na przetrzymywanych tutaj zakładnikach. Tablica pamiątkowa.
Kto opiekuje się tym miejscem?
miejscem

PK 8

Budynek Banku Spółdzielczego. Tablica przypominająca
ca o organizatorach Banków Ludowych, które zakładane m.in. na ziemiach
polskich pod zaborem pruskim, odegrały
odegrał ważną rolę, najpierw w oporze przeciw germanizacji,
germanizacji a po odzyskaniu
niepodległości, w rozwoju tych
ych ziem.
ziem
Co łączy ze sobą postacie upami
upamiętnione na tablicy?

PK 9

Pierwszy urząd
d pocztowy w Nowym Tomy
Tomyślu
lu uruchomiony został 1 kwietnia 1840 roku. Od tego czasu kilkakrotnie zmieniał
on swoją lokalizację.
Kto użyczył pomieszczeń
ń dla poczty,
poczty gdy tę przeniesiono na ul. Poznańską?

PK 10
PK 11

Dom Wojciecha Barteckiego.
eckiego. To jego osobie Nowy Tomyśl
Tomy zawdzięcza budowę pierwszego kościoła katolickiego.
Ile schodków należy
y pokonać,
pokonać aby wejść do budynku?
Na widocznym po prawej stronie placu stał Kunstmühle
Kunstm
– nietypowy wiatrak, napędzany
dzany nie tylko siłą
sił wiatru, ale i przez maszynę
parową. Nietypowy wygląd
d uczynił z niego symbol Nowego Tomy
Tomyśla, wyraźnie wyróżniający
cy się w panoramie miasta.
Ile latarenek zwisa z kwietników na ostatnim piętrze
pi
budynku z tablicą szlaku miejskiego?
miejskiego

PK 12

Willa mistrza murarskiego H. Hasenfeldera.
Hasenfeldera Uwagę zwraca ozdobna elewacja budynku wyraźnie
wyraź
kontrastująca z szarością
pobliskiej ulicy.
Ile potrójnych uchwytów flagowych zamocowano na fasadzie budynku?
budynku

PK 13
PK 14
PK 15

Pomnik upamiętniający
cy polskich oficerów oraz funkcjonariuszy PP zamordowanych w Katyniu, Charkowie i Miednoje.
Ile lat miała najmłodsza ofiara zbrodni?
zbrodni
Ul. Wojciecha Barteckiego – gorącego
gorą
patrioty i obrońcy polskości.
Kim był z zawodu?
Neogotycki kościół
ciół NMP Nieustaj
Nieustającej Pomocy. Budowa świątyni była trudna, gdyż przypadała na okres zmasowanej walki
państwa
stwa pruskiego z wszelkimi przejawami polskości
polsko tzw. Kulturkampfu. Kapliczka z figurą MB.
Jakie miasto, oprócz Nowego Tomyśla,
Tomy
wymieniono na podstawie figury?

PK 16

Nowy Tomyśl rozwijał się dzięki
ki ludziom i przemysłowi. Głównym zakładem produkcyjnym miasta,
miasta na początku XX wieku,
była fabryka „Żar” wytwarzająca
ąca si
siatki żarowe do lamp gazowych. Po wojnie, na zajmowanych przez nią terenach powstała
Fabryka Narzędzi
dzi Chirurgicznych „Chifa”.
Jak nazywa się otwarta tutaj akademia?

PK 17

LO im. Mikołaja Kopernika. Szkoła niedawno obchodziła 70 lecie swojego istnienia. Patron zobowiązuje
zobowi
i dlatego jej uczniowie
mają dostęp
p m.in. do obserwatorium astronomicznego.
Którą jeszcze rocznicę istnienia szkoły upamiętniono?
upami

PK 18

Wzniesiony w 1965 roku budynek Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej.
Publicznej Tablica upamiętniająca
upami
jej wieloletniego
dyrektora, Czesława Krolka.
Czyje słowa przytoczono na tablicy?
tablicy

PK 19

Wiklinowa muszla koncertowa powstała w 2002 roku z inicjatywy nowotomyskich plecionkarzy. Miejsce organizacji wielu
imprez o charakterze kulturalno - rozrywkowym. Marmurowa tablica.
Jakie hasło przyświecało
wiecało twórcom muszli koncertowej?

PK 20

Budynek wzniesiony
zniesiony w 1883 roku na potrzeby aresztu i szpitala.
szpitala. Posiadał dwie cele oraz kilka pokoi dla pacjentów.
Swoją rolę pełnił do 1913 roku, kiedy otwarto nowy szpital powiatowy.
Ile okien wycięto w dachu budynku?
budynku

Odpowiedzi należy przesłać na e-mail:
e
poczta@trino.pttk.pl lub za pomocą formularza.
Przesłanie odpowiedzi oznacza zgodę
zgo na umieszczenie na liście osób, które przebyły TRInO.

trino.pttk.pl

