
Nowy Tomyśl to miasto w zachodniej Wielkopolsce, 
położone 60 km od Poznania. Doskonałe połączenie   
z różnymi regionami kraju i zagranicą zapewnia 
przebiegająca przez teren gminy autostrada A2, 
rozbudowana sieć dróg lokalnych oraz międzynarodowa 
linia kolejowa. 

Najbardziej efektownym elementem wiklinowego 
krajobrazu Nowego Tomyśla jest największy na świecie 
wiklinowy kosz. Ze względu na swe wymiary (ok. 20 m 
długości, ok. 10 m szerokości i ok. 9 m wysokości) obiekt 
wpisany został do Księgi Rekordów Guinnessa.

Kolejnym wiklinowym dziełem jest wiklinowa muszla 
koncertowa, natomiast w nowotomyskim Parku im. Feliksa 
Szołdrskiego znajduje się wiklinowe igloo, czyli Wigloo. Do 
jego wykonania zużyto 5 ton kija wiklinowego, a powstała 
budowla ma wymiary: 12 m długości, 5 m wysokości i 9 m 
średnicy.

W tym samym parku znajduje się jedyne w Polsce Muzeum 
Wikliniarstwa i Chmielarstwa. Prezentowane są tutaj 
wystawy dotyczące historii wikliniarstwa i plecionkarstwa,    
a także chmielarstwa. Wśród licznych eksponatów zobaczyć 
można wiklinowe meble, kosze , a także formy artystyczne. 

Odwiedzając Nowy Tomyśl warto skorzystać z Nowotomyskiego 
Szlaku Turystyczno-Historycznego. Obejmuje on miejsca istotne 
zarówno pod względem wartości historycznej, jak i atrakcyjności 
turystycznej. Każdy z obiektów na trasie szlaku został oznaczony 
tablicą informacyjną. Dzięki odpowiednio oznakowanej trasie, 
każdy może sam zwiedzić i poznać nasze miasto. 

Spacerując trasą Nowotomyskiego Szlaku Turystyczno-
Historycznego zobaczyć można m.in.: poewangelicki 
kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa zbudowany  
w latach 1778-1779, dawny ratusz z 1879 roku, neoromański 
kościół pw. Najświętszej Maryi Panny z 1895 roku, a także 
działający nadal młyn z początku XX wieku. Ciekawostką 
jest również nowotomyski ogród zoologiczny, który 
utworzono w 1974 roku.

Do Nowego Tomyśla szczególnie warto przyjechać pod 
koniec letnich wakacji, kiedy to organizowana jest 
największa nowotomyska impreza - Jarmark Chmielo-
Wikliniarski. To trzydniowy festyn, łączący promocję 
miasta ze znakomitą rozrywką. Króluje na nim chmiel   
i wiklina. Dla nowotomyskich plecionkarzy to doskonała 
okazja do promocji swoich wyrobów.

Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
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Przydatne adresy: 

Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl

tel. 61 44 26 600, e-mail: urzad@nowytomysl.pl
www.nowytomysl.pl

Gminny Ośrodek Informacji
pl. Niepodległości 10, 64-300 Nowy Tomyśl

tel. 61 44 23 806, e-mail: goi@nowytomysl.pl

Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa
ul. Topolowa 10, 64-300 Nowy Tomyśl

tel. 61 44 22 311, 
e-mail: nowytomysl@muzeum-szreniawa.pl

 www.muzeum-szreniawa.pl

Ogród zoologiczny
ul. Topolowa 11, 64-300 Nowy Tomyśl

tel. 61 44 22 297, e-mail: parkmiejski1@o2.pl
www.zoonowytomysl.pl

Propozycja pobytu jednodniowego w Nowym Tomyślu 

Oferta przygotowana dla grup zorganizowanych po 
wcześniejszej rezerwacji. Poszczególne elementy 
programu mogą różnić się w zależności od preferencji 
grupy.
Zapytania dotyczące organizacji pobytu w Nowym Tomyślu 
należy zgłaszać dzwoniąc pod nr telefonu 61 44 26 677 lub 
drogą mailową: r.ratajczak@nowytomysl.pl

ź Przyjazd do Nowego Tomyśla. 
ź Spacer po mieście (ok. 40 minut).
ź Przerwa na kawę (możliwość organizacji w placówce 

gminnej).
ź Przejazd do Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa 

(zwiedzanie, możliwość organizacji warsztatów 
plecionkarskich, ok. 1,5 godziny).

ź Spacer po Parku im. Feliksa Szołdrskiego (ok. 30 minut).
ź Przejazd do hurtowni wikliny (możliwość zakupu 

wiklinowych produktów). 
ź Przerwa na obiad.
ź Wizyta w sklepie z regionalnymi produktami.
ź Wyjazd z Nowego Tomyśla.

Optymalny czas pobytu w Nowym Tomyślu - ok. 5 godzin.
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