Z cyklu „Wielkopolskie po
Wielkopolsce”
–
KW
Nowy
Tomyśl
Dodano: 02 stycznia, 2020
Nowy Tomyśl to miasto powiatowe położone przy trasie kolejowej
z Poznania do Zbąszynka. Powstało ono kilka wieków temu, czyli
nie aż tak dawno. Przedtem tereny te były porośnięte przez
wielkie lasy, które początkowo zostały zagospodarowane przez
osadników olęderskich.
Warto zobaczyć:
– Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa,
– największy na świecie kosz wiklinowy,
– Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa,
– Park Miejski z Ogrodem Zoologicznym.
Na zwiedzanie w tym układzie można przeznaczyć 2-6 godzin.
Zdjęcia:
Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa
Znajduje się on przy placu Chopina i łatwo go znaleźć
idąc do centrum Nowego Tomyśla.
Słowa Jana Pawła II
Tablica ta jest zawieszona obok wspomnianego Kościoła.
Słowa te w dalszym ciągu „przemawiają”.
Największy kosz wiklinowy na świecie. Kosz ten stoi,
można też powiedzieć, że leży na rynku nowotomyskim.
Przy jego budowie w 2006 roku użyto 13 ton wikliny. Ma
niecała 20 m długości, a pałąk sięga do wysokości 10 m.
Został wpisany do księgi rekordów Guinnessa. Na zdjęciu
kosz przypomina płynący statek.
Wiklinowy Trabant

Znajduje się w Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa
stojąc pod zadaszeniem na wolnym powietrzu.
Wiklinowy Anioł
Także on jest w muzeum, ale chyba nie cały czas.
Przy stawie w Parku Miejskim
Wracając jeszcze kilka dłuższych chwil można spędzić w
tym pięknym miejscu w parku. Niedaleko stamtąd do ZOO.
Kroczące drzewa
Jeżeli wybrałeś się (wybraliście) na wycieczkę rowerową
polecam leśne zakamarki Nowego Tomyśla. Niezbędna będzie
do tego dobra mapa, bo łatwo się zgubić.
Polecam tereny Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego
„Glińskie Góry”. Są to wydmy zasiedlone lasami
sosnowymi. Powstały one 20-30 tys. lat temu.
Urzekające miejsca.
Można zaplanować sobie także piesze „wałęsanie się” po
leśnych zakątkach. Samo zdrowie.
Na koniec wycieczki po Nowym Tomyślu warto bez skrupułów
przyjrzeć się sobie … w krzywych zwierciadłach
zamontowanych w Parku Miejskim. Pytania o to, kto
najpiękniejszy na świecie, lub najmądrzejszy, będą w tej
sytuacji śmieszne.

