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Komorniki

Wieś położona nad Wirynką w otulinie Wielkopolskiego Parku Narodowego. Pierwsze wzmianki 

o Komornikach pochodzą z bulli papieża Innocentego II z roku 1136.  Nazwa powstała 

prawdopodobnie od urzędnika pierwszych Piastów- komornika. Wieś Komorniki była własnością 

biskupa poznańskiego. Dziś  Komorniki są jedną z najdynamiczniej rozwijających się 

demograficznie i ekonomicznie miejscowości powiatu poznańskiego.

Znajdziemy tu też ciekawe zabytki, do których należy m.in. zespół kościelny w Komornikach.

W jego skład wchodzi: kościół pw. św. Andrzeja Apostoła, istniejący już od XII w., 

w obecnym, neobarokowym kształcie od 1912 roku i plebania z początku wieku XX 

z neobarokowym szczytem. 

Przy kościele znajdziemy groby zasłużonych dla rozwoju Komornik proboszczów ks. Stanisława 

Gładysza i ks. Ksawerego Malinowskiego. 

Ogród Pamięci to kolejne miejsce warte odwiedzenia. Powstał w 2003 r. z inicjatywy 

Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Komornickiej w miejscu, gdzie znaleziono naczynia ceramiczne 

i inne przedmioty świadczące o początkach osadnictwa w Komornikach. Na zespół składają się 

pomniki upamiętniające ważne wydarzenia historyczne oraz drzewa pamiątkowe. 

Przy ul. Kościelnej usytuowane jest  Komornickie Centrum Tradycji i Kultury oraz Dwór dawnego 

dziedzica Komornik Marcina Goldmana z ponad stuletnim parkiem. W Komornikach swoje  

siedziby mają Władze Gminy oraz Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Komornickiej.



Z lekkim wietrzykiem, 

Z komornickim echem, 

ślę pozdrowienia 

wraz z pięknym uśmiechem.

Cezary Janochowski ,3D 

Spacerkiem przez gminę 

(Komorniki - obrzeża WPN, 

tory kolejowe z mostem, 

Szreniawa - kamień przed 

muzeum, las - WPN, Jezioro 

Rosnowskie)



KOMORNIKI





Wielkopolski Park Narodowy

Część Gminy Komorniki położona jest w obrębie Wielkopolskiego Parku Narodowego. 

Jest to obszar o najwyższych walorach przyrodniczych. Przeważającą część terenu Parku 

pokrywają lasy. Fragmenty naturalnych lasów chronione są w ścisłych rezerwatach 

„Świetlista dąbrowa na wysoczyźnie” oraz „Zalewy nadwarciańskie”.

Przez WPN biegnie pięć znakowanych szlaków turystyki pieszej o łącznej długości

85 km. Szlakami tymi wyznaczono 7 tras wycieczkowych pozwalających na poznawanie 

nie tylko wartości przyrodniczych, ale także kulturowych tego terenu. W Parku 

udostępniono ponad 100 km dróg dla rowerzystów oraz 30 km dla miłośników hippiki. 

Na terenie Parku znajdują się liczne zabytki. Do najcenniejszych należy drewniany 

kościół w Łodzi z XVII w. Inne zabytkowe kościoły możemy spotkać w Puszczykowie, 

Stęszewie i Wirach. W Szreniawie i Trzebawiu zachowały się do dziś 

dziewiętnastowieczne dwory. Ciekawym obiektem są także ruiny zameczku zbudowanego 

w 1827 roku przez Tytusa Działyńskiego dla jego siostry Klaudyny Potockiej na wyspie 

Zamkowej na J. Góreckim. 

http://www.wielkopolskipn.pl/


Moc serdecznych pozdrowień 

z ciekawego przyrodniczo 

Wielkopolskiego Parku 

Narodowego, pełnego 

niepowtarzalnych zwierząt 

i okazałych roślin, 

polodowcowych jezior oraz 

wspaniałych ścieżek pieszych 

i rowerowych 

przesyła Stanisław 

Szydłowski z klasy III e.



Szreniawa

Szreniawa to historyczna wieś położona 8 km na południe od Poznania. Leży w otulinie 

Wielkopolskiego Parku Narodowego.

Powstała na gruntach pobliskiego Rosnowa,  wsi szlacheckiej istniejącej już w średniowieczu. 

W roku 1852 od Antoniny Pomorskiej kupił ją Niemiec Hermann Bierbaum, który w połowie 

XIX w. rozpoczął tutaj budowę zespołu pałacowo-parkowego i folwarku. Powstały także cegielnia 

i gorzelnia. 

Pierwszym polskim właścicielem dóbr Marienberg (ówczesna nazwa Szreniawy) został dr Józef 

Glabisz (1880-1935) z Sarbinowa w powiecie żnińskim. Nowy właściciel zmienił nazwę 

miejscowości na Marzenin, ale wkrótce została nadana urzędowa nazwa Szreniawa. 

http://www.muzeum-szreniawa.pl/

W 1962 r. Ministerstwo Rolnictwa podjęło decyzję o utworzeniu na jego terenie Muzeum Rolnictwa 

i Przemysłu Rolno- Spożywczego. W pobliżu znajduje się także Mauzoleum Bierbaumów, zwane 

w tutejszej gwarze „Kryplem”.https://pl.wikipedia.org/

Wycieczka do Szreniawy to wspaniały pomysł na wypad za miasto z dziećmi. Podziwiać tu możemy 

olbrzymie kombajny (i inne maszyny), ozdobne ule, żywe zwierzęta hodowlane i egzotyczne ptaki. 

Jest tu też piękny park spacerowy, a wszędzie dookoła rozciągają się tereny Wielkopolskiego Parku 

Narodowego. 

http://www.muzeum-szreniawa.pl/imuzeum/web/app.php/vortal/
https://pl.wikipedia.org/






Wiry

Były prywatną wsią rycerską, a potem szlachecką. Nazwa wsi przypuszczalnie 

pochodzi od słowa „wir”, oznaczającego źródlisko.

Wiry są rozległą wsią położoną 3 km na południowy wschód od Komornik, przy drodze 

do Łęczycy.

Najcenniejszymi zabytkami są neoromański kościół pw. św. Floriana, wzniesiony 

w latach 1899-1900 oraz ceglany most łukowy. To bardzo ciekawy element architektury 

kolejowej. Most znajduje się na linii kolejowej Poznań – Wolsztyn, nad rzeczką 

Wirynką. Obiekt i linia kolejowa powstały w latach 1904 – 1909. Most jest wykonany 

z czerwonej cegły i wznosi się na wysokość 20 metrów ponad lustrem przepływającej 

pod nim rzeczki. Swoim wyglądem przypomina rzymski akwedukt, gdyż tworzą go trzy 

półkoliste arkady.  Most w Wirach to jeden z nielicznych obiektów tego typu 

zachowanych na tej linii kolejowej.



Pozdrowienia

„Przeszłość 

z teraźniejszością drogą 

do przyszłości” -

- pozdrawiam spod starej 

bramy, która stała 

w miejscu, gdzie 

wybudowano moją nową 

szkołę - Hania



Zdjęcie zostało zrobione 12 marca 2017 roku 

podczas spaceru z mamą. Przedstawia ono 

starą bramę z napisem „Wiry”, w miejsce której 

obecnie powstała nowa brama naszej przyszłej 

szkoły.

Pozdrawiam serdecznie z pięknych Wir -

Hanna Włodarczyk klasa 3b





Serdeczne pozdrowienia z Komornik przesyła 

Aleksander Lisiecki z klasy III c.

Byłem przy ceglanym moście łukowym w Wirach.





" Przesyłam zimowe pozdrowienia 

spod CEGLANEGO MOSTU 

ŁUKOWEGO W WIRACH,

Wojtek Perlak 3e.

P.S. Zachęcam do zbierania 

Znaczków Turystycznych."



Łęczyca

Wśród wielu miejscowości w Gminie Komornik na szczególną uwagę 

zasługuje wieś Łęczyca, która jako jedyna była niegdyś miastem. 

Pierwsze wzmianki o Łęczycy pochodzą już z pierwszej połowy 

XV stulecia. 

W 1442 roku mieszkańcy Łęczycy nazywani byli mieszczanami. 

Łęczyca należała niegdyś do właścicieli Wir. Już w 1756 roku posiadała 

dwa młyny i wiatrak. 

Miejscowość ta  położona jest przy północnej granicy Wielkopolskiego 

Parku Narodowego, w pobliżu niezwykle urokliwego  

ujścia Wirynki do Warty. To tu znajdziemy pomnikowe okazy sosny czy 

bardzo rzadkiego zimorodka.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielkopolski_Park_Narodowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wirynka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Warta


Przesyłam pocztówkę z mojego 

niedzielnego spaceru w okolicach 

rzeki Wirynki. 

Zdjęcie z drewnianego pomostu 

w Łęczycy w okolicy ul. Polnej.

Zachęcam do poznawania 

ciekawych miejsc w okolicy.

Oliwia Machowska

Klasa 3C Szkoła Podstawowa 

w Wirach



Plewiska

Plewiska należały do najdawniejszych posiadłości biskupów poznańskich. Pierwszą 

wzmiankę o wsi można znaleźć w dokumencie księcia Władysława Odonica z 1237 r. 

W 1335 r. nadano wsi akt lokacyjny. 

W 1856 r. majątek Plewiska o powierzchni 478 ha nabył poznański kupiec Józef 

Freudenreich. On też postawił dworek z zabudowaniami folwarcznymi i założył park 

w stylu angielskim. 

Po wojnie korzystali z niego tylko naukowcy i plantatorzy. Obecnie należy do 

Instytutu Roślin i Przetworów Zielarskich. Znajduje się tu Ogród Roślin Leczniczych. 

W roku 1980 Ogród uznano za zabytek kultury i wpisano do rejestru zabytków.

Park jest otwierany dla zwiedzających codziennie o godzinie 9:00, a jego bramy zostają 

zamknięte po zmroku. Można w nim spacerować, ale także jeździć na rowerze. 

W parku możemy podziwiać kilkaset unikatowych roślin.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Biskupi_poznańscy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Akt_lokacyjny




Serdeczne pozdrowienia z miejsca, gdzie czytając wypożyczone 

książki, możemy przeżyć wiele ciekawych przygód i poznać 

różnych bohaterów. 

Każdy kto lubi czytać, powinien odwiedzić to miejsce. 

Książki, które weźmiecie do domu, umilą Wam wiele 

wieczorów.

Polecam Wam bardzo odwiedziny Biblioteki w Plewiskach.

Jasiu Kaliczak





Pozdrowienia z Plewisk :)

Budynek, przy którym się znajduję to Dworek Historyczny w Plewiskach.

Aktualnie w użytku Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich.

Dworek pochodzi z XlX wieku i ma bardzo ciekawą historię.

Życzyłbym sobie, aby był wyremontowany i dostępny do zwiedzania, jak 

leżący przy Dworku park.

W tym Dworku dawno, dawno temu zamieszkiwało dużo wpływowych 

ludzi, którzy mieli duży wpływ na ziemie w Plewiskach i Plewiszczan.

Byłoby o czym opowiadać.

Do zobaczenia w Plewiskach

Nikodem Majewski 2c



Pozdrowienia spod pomnika upamiętniającego bohaterów Powstania 

Wielkopolskiego.

Sara Jammes 3e



Składamy podziękowania wszystkim uczestnikom konkursu 

ze szkół: Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich 

w Wirach, Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tytusa i Jana Działyńskich 

w Plewiskach i Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka 

w Komornikach za nadesłanie pocztówek z Komornik.

Bardzo dziękujemy również fundatorom nagród: Panu Bogdanowi 

Czerwińskiemu, regionaliście i pasjonatowi dziejów Komornik, Panu 

Mirosławowi Wielochowi, radnemu powiatu poznańskiego, i Radzie 

Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w 

Komornikach, za uhonorowanie laureatów XV Międzyszkolnego 

Konkursu Regionalnego dla uczniów klas II i III 

pt. „Pocztówka z Komornik”.

Organizatorki konkursu: Dorota Błaszczyk, Paulina Perz-Szydłowska, Katarzyna Proch


