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Krętymi ścieżkami między 
Koźmińskimi zabytkami i skarbami 

przyrody

Koźmińskie ścieżki

• Długość ścieżki – 11 km

• Czas przebycia – 3,5 do 4 godz.

• Środek lokomocji – pieszo 

• Dokumentacja ścieżki:

Mapa ścieżki

Wskazówki lokalizacji obiektów kulturowo -
przyrodniczych 

Zdjęcia obiektów z opisem 

Bibliografia 

Witamy na ścieżce skarbów Koźmina .              
Tu gdzie włodarz naszego grodu panuje 1

nasza gromada wycieczkę planuje.                 
Nie rowerową a pieszą , już się 

wszystkim nogi cieszą. Ze Starego Rynku 
wyruszamy i w stronę Jarocina 

podążamy.
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Idąc tą drogą klasztor pobernardyński 
zobaczysz 2 tak go potocznie 

Koźminianie nazywają, piękny 
i wspaniały, a na dziedzińcu rośnie 

orzech okazały.

Po ulicy poznańskiej śmigamy i do 
kolejnego skarbu docieramy. Po prawej 

stronie obiekt drewniany na lekkim 
wzniesieniu postawiony, wyższe od 

niego są tylko drzew korony 3.

Gdy od frontu kościółka w prawo się 
udamy to w piękne miejsce trafiamy. 

Szukamy bramy na której rok widnieje 
1824, to właśnie w nim miejsce spotkań 
rodzinnych stworzono, 4 gdzie do dziś 

rodzinne spotyka się grono.

Gdy nacieszymy się kwiatów i owoców 
zapachem , bierzemy torbę pod pachę 

i ruszamy po własnych śladach. 
Skręcamy w prawo i do ulicy o 

wdzięcznej nazwie Stodolna się udamy. 
Teraz w lewo i prosto poganiamy, bo 
piękny widok przed nami. Zobaczysz 
kulę po której woda leci, kochają to 

miejsce wszystkie dzieci 5.
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Z parku wychodząc wieże widzimy, nie 
kościelną a zamkową, naszą chlubę 

miastową. Tu dziś muzeum i szkoła się 
mieści, to dla nas mieszkańców dobre 
wieści 6. Inne zamki tyle szczęścia nie 

miały i w ruinę popadały.

Z zamku w lewo się udaj przez 
Strzelecką, Kobylińską i Krotoszyńską, 
byś znalazł ulicę, której nazwa sugeruje 

co się na niej znajduje. Tam się 
odrestaurowany obiekt znajduje, lecz 
mąka się już z niego nie wysypuje 7.

Przy Zielonym Rynku obiekt okazały 
miejsce pamięci na, którym resztki 

mogił się tylko zachowały 8.

Wychodząc z cmentarza ewangelickiego 
skręcamy w prawo , szukając drogi 

która „ kocimi łubami” jest wyłożona.  

Idąc po niej dotrzemy do miejsca, w 
którym co roku na wiosnę klekoty 
słyszy się radosne. Serca ludzi się 

radują i szybko gniazda dla nich budują 
9.
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Obiekt ten znajdziesz po zagadki 
rozwiązaniu : nie groby a macewy, 2 km 

na wschód od miasta się znajduje , na 
bramie wejściowej menora króluje ?  10.

Do celu wędrowcze docierasz, gdzie swe 
walory ostatni obiekt  rozpościera, tu 

siądziesz, odpoczniesz i swe siły 
zregenerujesz 11. Wsłuchaj się 

w przyrody odgłosy i pamiętaj, że to od 
nas zależą jej losy.

Skarb wielki zdobyłeś, to co zobaczyłeś 
i dla swego zdrowia uczyniłeś. To co 

przyroda stworzyła i nasi przodkowie 
pozostawili, to się liczy właśnie w tej 
chwili. Oby w pamięci nam to utkwiło 

i następne pokolenia zaraziło.

Stary Rynek1
Stary Rynek wraz z otaczającymi go 
uliczkami i kamieniczkami z XVIII 
i XIX w. We wschodniej pierzei 
Rynku ratusz z 1828 r., 
z neobarokową fasadą.
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2Barokowy kościół pod 
wezwaniem św. Stanisława 
Biskupa i Męczennika jest 

budowlą jednonawową, z nieco 
węższym, zamkniętym 

trójbocznie prezbiterium. 
Wnętrza przykrywają sklepienia 

kolebkowe z lunetami. 
Zachowało się cenne, głównie 

barokowe i rokokowe 
wyposażenie świątyni z 2 

połowy XVII i 1 połowy XVIII w. 
Oprócz ołtarzy uwagę zwraca 
bogato rzeźbiona, rokokowa 

ambona wykonana przez 
poznańskiego snycerza 
Franciszka Antoniego 

Brumbachera w 1725 roku.

kośCiół śW. trójCy

Cmentarny kościółek z XVI w., który na przestrzeni dziejów 
swego istnienia pozostałw prawie nie zmienionym kształcie, 
dopiero w wieku XVIII nadano mu barokowy wystrój wnętrza. 
Kościół pełni funkcje mszalne podczas pogrzebów oraz 
nabożeństw odpustowych w uroczystość św. Trójcy.

3

4

Pierwsza wzmianka dotycząca ogrodów 
działkowych w Koźminie Wlkp. zawarta 
jest w dokumencie wydanym przez 
Andrzeja Górkę na Zamku Koźmińskim 
z 7 listopada 1575r. Na mocy tego 
dokumentu mieszczanie otrzymali "około 
Miasta naszego Wielkiego Koźmina" 
ogrody w wieczyste użytkowanie. Kolejni 
właściciele Koźmina przywilej ten 
potwierdzali własnoręcznymi podpisami, 
Kolejny dokument z 14 czerwca 1824r. 
świadczy o ciągłości istnienia ogrodów 
i zawiera wymiary "Ogrodów na Błoniu 

leżące" oraz spis użytkowników.

park miejski W koźminie 
Wielkopolskim

powstał na bazie dawnego ogrodu kościoła farnego. Jego 
tworzenie rozpoczęto w latach 1939-1941 i przeniesiono do 

niego wiele gatunków roślin z dawnych ogrodów zamkowych, 
ratując je od zniszczenia. Osią parku jest aleja grabowa, 

pozostała po ogrodzie kościelnym, mająca dziś ponad 100 lat. 
Liczący ponad 4 ha park poza ciekawymi okazami drzew i 

roślin ozdobiony jest malowniczym stawem, po którym pływają
łabędzie i kaczki krzyżówki. Znad stawu rozciąga się piękny 

widok na kościół św. Wawrzyńca i zamek.

5
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W 1 połowie XIV w. właścicielem 

Koźmina 
z nadania królewskiego był słynny 

z bogactw i rozbojów Maćko 
Borkowicz wojewoda poznański, 
którego król Kazimierz Wielki za 
liczne zbrodnie głodem umorzyć

kazał. Po nim posiadłość przejął brat 
Jan z rodu Nałęczów, a od połowy XIV 

w. wymieniany jest w przekazach 
Bartosz Wezenborg, syn Peregryna, 
któremu przypisuje się wzniesienie 
w Koźminie około 1360 r. nowej, 
średniowiecznej, obronnej budowli 

zamkowej. 

7

Drewniany wiatrak-koźlak zbudowany w 1868 roku. Pod koniec  
XIX wieku było ich osiem. 

Cmentarz Niemiecki
W XVIII w. Elżbieta z Branickich Sapieżyna była właścicielką Koźmina Starego

i Nowego. Jednak  postanowiła „ założyć nową kolonię
rzemieślniczego i handlowego Miasta Niemieckiego”. W ten sposób powstał

Koźmin Niemiecki, na południe od Bramy Wrocławskiej przy głównym trakcie
przelotowym aglomeracji koźmińskiej obecnie ul. Krotoszyńskiej. Zbudowano tam
kościół ewangelicki oraz wyznaczono miejsce na „pogrzebisko”, oraz kilka domów

mieszkalnych.
Od 2003r. Zaczęły się prace związane z odbudowywaniem cmentarza.

Pierwszym etapem były prace porządkowe - wywożenie śmieci i zadbanie o zieleń
cmentarną. Równocześnie rozpoczęto przygotowanie projektu technicznego 

i kompletowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na prace 
budowlane, by odtworzyć ogrodzenie wokół nekropolii. W 2005 roku, po uzyskaniu 

niezbędnych pozwoleń gmina przystąpiła do remontu ogrodzenia.
15 maja 2009r. Na cmentarzu ewangelickim przy. ul. Zielony Rynek w Koźminie
Wielkopolskim stanął Krzyż, który łączy żywych i umarłych, Niemców i Polaków, 

katolików i ewangelików, przeszłość i teraźniejszość. To historyczny moment, wieńczący 
działania podjęte przez samorząd koźmiński oraz stowarzyszenia "Z pomocy zrodziła się

przyjaźń Koźmin Wlkp. - Bellheim" i "Krąg Przyjaźni" z Bellheim, mające na celu 
rewitalizację zaniedbanego i dewastowanego przez lata cmentarza. W uroczystości 

poświęcenia krzyża wzięli udział przedstawiciele społeczności polskiej i niemieckiej.

8
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Po raz pierwszy para bocianów zamieszkała na 
Nowym Rynku w 2001 r. Mieszkańcy tej części 

miasta zaprzyjaźnili się z ptakami. Od siedmiu lat, 
na wiosnę przygotowują gniazdo, a później 

obserwują życie bocianiej rodziny 
i wyczekują jej potomstwa. Tradycją stały się też

chrzciny bocianów. Boćki, które w kolejnych latach 
wykluły sięw gnieździe na Nowym Rynku, 

otrzymały imiona: Robuś, Przemek i Dominik, od 
imion osób, które opiekują się gniazdem. Pod topolą

mieszkańcy Nowego Rynku ustawili tablicę z 
informacją o zasiedleniu gniazda i kolejnych 

lęgach. Bociania rodzina ma w naszym miejsce 
coraz szersze grono wielbicieli, którzy, podczas 

spacerów odwiedzająNowy Rynek, by dowiedzieć
się, co u niej słychać.

Cmentarz ŻydoWski
HISTORIA ŻYDÓW W KOŹMINIE

Żydzi pojawiają się w dokumentach koźmińskich już w XV wieku. Żyli 
i utrzymywali się handlując, zajmowali się finansami, pośrednictwem. W XVII 

wieku Żydzi stanowili 6,5% miast. Dogodne warunki sprawiały, że gmina rozrasta 
się w szybkim tempie. Kilka lat później Żydzi stanowią aż 20% społeczeństwa. 

Mieli swoją gminę, w której zamieszkiwało około 68 rodzin. W 1838 roku po raz 
pierwszy Żyd w osobie Mojżesza Czapskiego wchodzi w skład rady miasta.

Ciekawostki
Czy wiesz, że cmentarz żydowski jest jedną z największych i najlepiej 

zachowanych nekropolii wyznania mojżeszowego w Wielkopolsce? Znajduje się
tu obecnie około 250 macew w bardzo dobrym stanie z XIX wieku. 

Czy wiesz, że Żydzi stawiali cmentarze o kwadratowym kształcie z ciasno 
ustawionymi macewami? (Wyjątkiem jest północno wschodnia część cmentarza, 

gdzie pochowane są dzieci, nadal jednak w ustalonym porządku)
Czy wiesz, że pierwszy cmentarz żydowski powstał pod koniec XVIII wieku 

wokół drewnianej synagogi? Ze względu na zwiększenie się poziomu ludności w 
roku 1772 gmina otrzymuje od Kazimierza Nestora Sapiechy spory teren ziemi na 

cmentarz niedaleko miasta. Ostateczna decyzja o likwidacji starego cmentarza 
pochodzi z 1872 roku, kiedy powstał pomysł na budowę nowej, murowanej 

synagogi.

10
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Staw WUKO traktowany jest jako łowisko znajduje się przy ulicy 
Wierzbowej.
Występują tu takie ryby jak Karp, Karaś, Szczupak, Okoń, Lin, Sum, 
Płoć, Amur.
Wędkując tu można miło i przyjemnie spędzić czas. Jest to również
miejsce spacerów i  wypoczynku wielu mieszkańców Koźmina .
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Twórcy questu

Dorota Rybka, Dagmara Idzikowska, Magdalena Skrzypczak, 
Magdalena Zmyślona, Błażej Woźny, Witold Szymczak, Jakub 

Juszczak, Amanda Stępniak, Paulina Olejnik, Natalia Szymczak, 
Julia Kowalska, Maria Kryś, Konrad Śląski, Marcin Ratajczyk, 

Agnieszka Kopeć, Anna Balcerek, Zuzanna Bączyk, Julia 
Goździńska, Florentyna Rybczyńska, Aleksandra Dutkowiak, 
Marcelina Szewczyk, Karolina Kostuj, Alicja Gromadzińska, 

Wiktoria Krysztofiak, Joanna Zajfert, Bartosz Kucharski, Dawid 
Kasołka, Weronika Pieniężna, Weronika Prajs, Wiktoria Dulas, 

Agnieszka Brdys, Maja Zmyślona, Amelia Kaczmarek, Kinga 
Ruszczyńska, Joanna Przybyłka, Jakub Markuszewski. 

Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy 
w Koźminie Wielkopolskim

Opiekun : Jarosław Zmyślony

25 październik 2015 roku

Źródła informacji :

- wywiady z mieszkańcami Koźmina;

- „Monografia Koźmina Wielkopolskiego i okolic”  praca zbiorowa;

- strony internetowe : regionwielkopolska.pl, kozminwlkp.pl ;


