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Rada jestem wielce powitać tak zacnych i wyjątkowych gości,
w Nowym Tomyślu - mieście słynącym z wiklinowych różnorodności.

Zwą mnie Panienką Jarmarkową, gdyż Jarmark Chmielo-Wikliniarski symbolSuję,
bywam też Panienką Wiklinową i dziś w tej odsłonie się zaprPentuję.

Towa\y^yć wam będę na ^laku wiklinowej p\ygody,
gdzie poMuje^ się odkrywcą, nie ważne Myś dorZły My młody.

ZobaMy^ u nas sporo obiektów z wikliny wblecionych,
które z pewnością doda^ do listy swoich ulubionych.

Ze mną odkryje^ prawdziwe skarby, które z wikliny wykonano,
one to sprawiły, że unikatowy charakter na^emu miastu nadano.

Gotowi? Zatem z uśmiechem na buzi na^ą wycieMkę zaMynamy,
na placu Niepodległości spod najwięk^ego k[a wyru^amy.

| Wiklinowe przygody Panienki Jarmarkowej

Szlak wiklinowy ...
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Pierw^y z wiklinowych skarbów na placu Niepodległości się znajduje,
gdzie wrJ z dawnym ratu^em i kamienicami pięknie się komponuje.
To olb\ymi k[ za sprawą swych rozmiarów gigantem nJwany,
symbol Nowego Tomyśla tak chętnie p\P turystów oglądany.

W 2000 roku pierw^y k[ p\P 50. plecionka\y zZtał wbleciony,
t\y dni bP p\erwy pracował nad nim ^tab \emieślników niestrudzony.
Dzieło to z myślą uMMenia p\ełomu tysiącleci powstało
i uroMyście do Księgi Rekordów Guinnessa wpisane zZtało.

NiPwykły to obiekt, co k^tałtem do łodzi z herbu miasta nawiązuje,
wykonany z prawdziwej wikliny, która niestety z Masem się psuje.
Gdy pierw^y k[ zaMął ni^Meć konieMnym się stało,
aby sprawdzone grono plecionka\y ponownie się zebrało.

W 2006 roku wspólnymi siłami zupełnie nowy k[ wbleciono,
co więcej, jego rozmiar od pop\edniego znaMnie powięk^ono.
Dziś jego wnęt\e różnorodne ozdobne k\ewy i d\ewa porastają
i fantJyjną formę najwięk^ego kwietnika na świecie nadają.

Stał tak p\P lat Mternaście, aż do roku 2020,
niestety z upływającym Masem tracąc sporo uroku swojego.
K[ stał się ^ary - od de^Mu, słońca i mrozu popękany,
dłużej nie było co Mekać – na^ symbol pot\ebował odmiany.

I znów, tradycyjnie, nasi plecionka\e na placu Niepodległości się zebrali,
\ekli – sprawimy, aby w^yscy nie ze smutkiem leM z radością na k[ spoglądali.
Szybko więc rękawy do pracy zakasano i ze starej wikliny k[ rozebrano,
świeże witki na miejsce dZtarMono i nowy wblot w parę dni wykonano.

K" gigant
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Nowy Tomyśl jest wyjątkowy pod wieloma względami,
bo ileż jest miast, które pochwalić się może dwoma rynkami.

Pierw^y to plac Niepodległości, gdzie gigantyMny k[ zbudowano,
drugiemu natomiast nJwę ku Mci Fryderyka Chopina nadano.

Place łąMy ulica MickiewiMa, która wiklinowym deptakiem jest określana,
a każdy kto był tutaj potwierdzi, że nJwa ta jest słu^na i dZkonale dobrana.

W 2004 roku imprPę pod nJwą „Piknik z Wikliną” w miejscu tym zorganSowano,
podMas której tą najstar^ą Męść miasta finPyjnie wikliną p\yozdabiano.

W 2020 roku ulicę MickiewiMa na nowo w wiklinę p\ybrano,
w kilku miejscach niPwykłe formy artystyMne poustawiano.
Jest tutaj łódeMka, filiżaneMka, k[e i d\ewka wiklinowe,

w^ystko pomysłowe, piękne, radZne i kolorowe.

Wiklinowy deptak
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Kolejna budowla na nowotomyskiej liście wiklinowych Zobliwości
potwierdza, że mie^kającym tutaj ludziom nie brakuje pomysłowości.
Mowa o mu^li koncertowej, co wikliną zZtała p\yozdobiona,
w której różnorodna działalność kulturalna jest prowadzona.

W 2002 roku, w myśl pomysłodawców „sobie i innym” ją zbudowano,
w miejscu, które z pewnością niep\badkowo wybrano.
Tuż obok wiklinowej mu^li biblioteka i dom kultury działają,
które wspólnie swego rodzaju „trójkąt kulturalny” stwa\ają.

Wiklinowa mu^la to miejsce, gdzie naprawdę sporo się dzieje
i każdy nowotomyślanin wie, że nigdy tutaj nudą nie wieje.
Są pokJy taneMne, koncerty plenerowe, różnorakie p\edstawienia,
w tym Pastorałka Nowotomyska w Masie Świąt Bożego Narodzenia.

Wiklinowa mu#la koncertowa
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Wigloo

Każdy wie co to igloo – to dom EskimZów zbudowany ze śniegu i lodu,
a Wigloo? Nie wie^? Zatem p\yjedź do na^ego wiklinowego grodu.

NJwa tej niPwykłej budowli jest trafna i nie bP p\yMyny,
oto kolejny nowotomyski cud wykonany oMywiście z wikliny.

Wigloo na terenie Parku im. Feliksa Szołdrskiego się znajduje,
a jego powstanie w 2008 roku do wyjątkowej imprPy nawiązuje.

WówMas Światowy Festiwal Wikliny i Plecionkarstwa zorganSowano,
na którym idee tego zanikającego \emiZła popularcowano.

Z tej okJji p\ybyli do na^ego miasta plecionka\e z różnych stron świata,
aby pokJać, z jakich surowców i materiałów w ich krajach się wblata.

Na pamiątkę festiwalu Wigloo zZtało zbudowane p\P plecionka\y,
a także dzięki wspólnej pracy: cieśli, ślusa\y, mura\y orJ bruka\y.
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Wiklinowa żywa altana

W sąsiedztwie Wigloo kolejny ciekawy obiekt zZtał ulokowany,
którego rodowód z II Światowym Festiwalem Wikliny jest związany.
W 2011 roku ponownie tutaj najlepsi plecionka\e z całego świata zjechali
i w Masie zorganSowanego dla nich konkursu niesamowite formy wblatali.

Prace te można zobaMyć w muzeum, ale o nim za chwile będzie mowa,
wróćmy terJ do wiklinowej altany, bo to naprawdę „budowla” wyjątkowa.
Aby ją stwo\yć wpierw metalową konstrukcję skręcono,
a następnie całość dookoła pędami wikliny oKadzono.

Od tego Masu samodzielnie rZnąca wiklina k^tałt altanie nadaje,
który mimo że co roku się zmienia zaw^e naturalnym pozZtaje.
Gdyby nie plecionka\e, któ\y wie\yli, że ten pomysł się uda,
nie powstałaby altana, jak i inne wiklinowe cuda.
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Muzeum
Wikliniarstwa
i Chmielarstwa

Nowotomyskie muzeum to miejsce jedyne w swoim rodzaju,
ponieważ nie znajdzie^ takiej drugiej placówki w na^ym kraju.

W 1985 roku w Parku Kultury i WboMynku zZtało utwo\one
i od tego Masu w^ystko co związane z wikliną jest tam gromadzone.

Projektując siedzibę muzeum do historii regionu nawiązano,
stąd wygląd drewnianej zagrody olęderskiej miejscu temu nadano.

Jest to do dawnego Zadnictwa niemieckiego odwołanie,
które wpłynęło na Nowego Tomyśla powstanie.

W chacie olęderskiej prPentowane są stałe ekspozycje,
które uprawy chmielu i wikliny długie pokJują tradycje.

Ponadto zobaMy^, jak różne gatunki wie\by wyglądają,
a także spZoby, jakimi plantato\y doj\ały chmiel zbierają.

Gdy wejdzie^ do drewnianej stodoły, którą zbudowano w 2006 roku,
od prPentowanych tutaj eksponatów nie oderwie^ wzroku.
P\ekona^ się, jakie rodzaje k[y z wikliny się wytwa\a,

a także ukradkiem zaj\y^ do war^tatu plecionka\a.

Można tutaj uMestniMyć w pokJach wblatania i lekcjach muzealnych,
a także w war^tatach, na których wblata się \eźby o k^tałtach niebanalnych.

W^ystko to sprawia, że muzeum odwiedza turystów wielu,
zatem warto, abyś również i ty tutaj zaj\ał drogi p\yjacielu.
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I tak oto dotarliśmy do Ztatniego obiektu na na^ej liście,
mam nadzieję, że w Masie tego spaceru się nie nudziliście.
Poznaliśmy wiklinowe igloo, altanę i jakby tego było mało,
terJ Mas na wyspę, na której to wodne ptactwo zamie^kało.

Ptasia Wyspa podobnie jak wiklinowa altana, w 2011 roku powstała
i pamiątką po II Światowym Festiwalu Wikliny i Plecionkarstwa pozZtała.
Konstrukcję tę na wyspie w nowotomyskim parku wykonano,
wskJując na ekologiMne zalety wikliny, którą do budowy wyko\ystano.

Dzięki wiklinie dzieło to idealnie wtopiło się w środowisko naturalne,
two\ąc wrJ z rZnącym tutaj d\ewZtanem miejsce unikalne.
Zdaje się, że wbleciona dla ptaków Ztoja chyba im się spodobała,
skoro cała rodzina kaMek k\yżówek na niej zamie^kała.

Wiklinowa
Ptasia Wyspa
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Tak oto końMy się na^e wspólne po Nowym Tomyślu wędrowanie,
leM zanim wrócicie do domu Meka na was Ztatnie zadanie.
Spój\cie rJ je^Me, jak prPentuje się dumnie na^ piękny k[ wiklinowy,
dzięki władzom miasta, plecionka\om, ludziom dobrej woli zZtał odnowiony.

Wielkie serca, pracowite dłonie i miłość do miasta, co z wikliny słynie
sprawia, że p\P kolejne lata tradycja plecionkarska tutaj nie zaginie.
Ja - Panienka Wiklinowa składam im w^ystkim gorące podziękowania,
nie byłoby Wikli-Nowego Tomyśla, gdyby nie ich pomysł, trud i starania.

Moi drodzy - dość biegania, dość skakania, wśród wikliny harcowania,
Mas po tak aktywnym dniu pomaleńku ^ykować się do spania.
LeM sobą bym nie była, gdybym rJ je^Me do mego miasta nie zaprZiła.
Odwiedzajcie Nowy Tomyśl! Kolejna wycieMka na pewno będzie równie miła!
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