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                                Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie.  
 
                                                                                                              Stanisław Jachowicz 
 

 
Wirynka 

 

Wirynka – inna nazwa tej rzeki to Wirenka. Lewy dopływ Warty. Wypływa na łąkach na wschód 

od Zakrzewa, na wysokości 86 m  n.p.m. Ujście na północ od Puszczykowa. Długość 19 km. 

Płynie w niedużej rynnie polodowcowej.  

W środkowym biegu, gdzie przepływa przez Komorniki i Wiry, ma niezbyt głęboką, ale wyraźnie 

zaznaczającą się w terenie dolinę. Ma bardzo kręty przebieg. Obecnie rzeka jest niezbyt głęboka i 

porusza się ze średnią prędkością 0,3  m3 / s. Kiedyś była rwącą rzeką, która popychała koło 

młyńskie. Dawniej Wirynka nazywana była Ciemną –prawdopodobnie od gnijących w wodzie liści 

olchy czarnej. Przepływa ona przez Dopiewie, Palędzie, Gołuski, Głuchowo, Komorniki, Wiry, 

Łęczycę. Rzeka Wirynka jest urokliwą atrakcją Gminy Komorniki.  

 
Opis ścieżki 

 
Ścieżka o długości 12 km  prowadzi nurtem Wirynki do jej ujścia przez trzy wioski Gminy 

Komorniki:  Komorniki –Wiry –Łęczycę . Ścieżka pozwala poznać walory przyrodnicze i 

krajoznawcze doliny Wirynki.  

Składa się z  9 przystanków.  

 
Trasę rozpoczynamy od Kościoła parafialnego p.w. św. Andrzeja Apostoła w Komornikach 

 
Przystanek 1 

                     Kościół parafialny p.w. św. Andrzeja Apostoła przy  ul. Kościelnej  

                         w Komornikach 

 

 
Za biskupa Andrzeja (1297 – 1326) powstał  

w Komornikach kościół parafialny pod wezwaniem  

św. Andrzeja Apostoła. Został on usytuowany na  

wzniesieniu nieopodal przepływającej w dole rzeczki 

Wirynki . 

W XVI w. wzniesiono jednonawowy, późnogotycki  

przybytek, który poświęcił w 1611 r. sufragan  

poznański ks. Brzeźnicki. 

W roku 1911 ks. kanonik Stanisław Gładysz  

przebudował barokową świątynię, dobudowując do 

 starego prezbiterium nawę główną na planie krzyża. 

Obecny kościół ma 37,75 m długości oraz  16 m szerokości. Kościół wewnątrz jest bogato 

polichromowany. Posiada cztery ołtarze. Na chórze znajdują się organy wybudowane w r. 1912 

przez firmę niemiecką Vrelkner z Bydgoszczy. Ma w swych podziemiach krypty grobowe, gdzie 

chowano wybitnych zmarłych  i osoby duchowne.   

Jednym z cenniejszych zabytków w kościele jest chrzcielnica z dawnych wieków pamiętająca 

czasy I Rzeczpospolitej Szlacheckiej. 

W kruchcie kościoła znajduje się tablica z nazwiskami 122 parafian poległych 1914-1918. 
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Przy kościele znajdują się groby proboszczów:  

Stanisława Gładysza, Stanisława Ratajczaka 

Franciszka Ksawerego Malinowskiego 

 i Stanisława Torczewskiego. 

Ksiądz Malinowski był językoznawcą, badaczem 

języka polskiego, współtwórcą Towarzystwa  

Przyjaciół Nauk w Poznaniu. Towarzystwo  

ufundowało w końcu XIX wieku pomnik nagrobny  

w formie popiersia księdza na cokole  

przypominającym kształtem obelisk. 

 

 
Ulicą Kościelną udajemy się w kierunku centrum  Komornik. Idziemy prawym brzegiem 

Wirynki. Dochodzimy do Ogrodu Pamięci  

 
Przystanek 2 

                     Ogród Pamięci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
W 2000 r. Prezes Honorowy, założyciel Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Komornickiej - Stanisław 

Nowak, przekazał Gminie Komorniki kawałek gruntu przy ul. Kościelnej nad Wirynką, a następnie 

we współpracy z Piotrem Kowalakiem postawił Krzyż Milenijny. W trzy lata później, po 

uzyskaniu zgody Rady Gminy Komorniki- utworzony został na tym miejscu Ogród Pamięci, 

w którym usytuowano kamienie pamiątkowe, upamiętniające: Powstanie Wielkopolskie, Armię 

Wielkopolską i Lokację Komornik. W Ogrodzie Pamięci znajduje się Pomnik ku czci „Ofiarom 

golgoty wschodu”, którego fundatorem jest Mieczysław Przywecki. Jest to swoiste Miejsce 

Pamięci zlokalizowane w rejonie, gdzie odkryto ceramikę i inne przedmioty kultury materialnej z 

początków osadnictwa Komornik 

W Ogrodzie Pamięci zasadzony został ,,Dąb Katyński” poświecony  

pamięci córki gen. Józefa Dowbora Muśnickiego pilot 

por. Janiny Antoniny Lewandowskiej. Przywiózł go Mariusz 

Polarczyk, pracownik Biblioteki Uniwersytetu Przyrodniczego  

w Poznaniu, który 10 kwietnia 2010 pojechał pociągiem na uroczystości  

katyńskie do Smoleńska. Dąb miał stanąć przed Pałacem Prezydenckim  

w Warszawie, ale katastrofa prezydenckiego samolotu sprawiła,  

że drzewo trafiło do Komornik. Jako symbol-pomnik wzbogacił gminne  

miejsce pamięci. 
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Po lewej stronie mijamy Park Strażaka „Zdrój” z centralnie położonym stawem zasilanym z 

rzeczki Wirynki. Droga prowadzi nas dalej pod mostem łukowym z blach stalowych, pod drogą 

krajową nr 5 Poznań –Wrocław.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Idziemy ulicą Młyńską do ul. Łąkowej. Idąc ulicą Łąkową skręcamy w prawo w ul. Pasieki. 

Idziemy nasypem ciągnącym się do Mostu Żydowskiego. Nasyp ten  stanowił fragment robót 

prowadzonych podczas II wojny światowej związanych z budową autostrady A2 Warszawa-

Berlin (tędy miano kolejką wąskotorową transportować piasek i żwir z pobliskiej żwirowni na 

Księżej Górze), a po zakończeniu budowy miał służyć jako ciąg komunikacyjny prawdopodobnie 

związany z siedzibą namiestnika Rzeszy w Kraju Warty – Arthura Greisera w Jeziorach nad J. 

Góreckim. 

 
Przystanek 3 

                     Most Żydowski 

 

W dolinie Wirynki znajduje się 

niedokończona budowla mostu. Most  

ten jest łukowatym przepustem konstrukcji  

żelbetowej przez który miała przebiegać 

 droga pomocnicza do budowy autostrady 

 do Berlina.  

Mieszkańcy nazywają go Mostem Żydowskim. 

Budowany był przez Żydów w ramach  

niemieckich prac przymusowych podczas 

II wojny  światowej w 1941 roku. Żydów  

przywożono tu kolejką wąskotorową z sąsiedniego 

Żabikowa, gdzie znajdował się obóz   

Wielu Żydów zmarło przy budowie.  

Przypuszcza się, ze część z nich została  

pochowana na pobliskich łąkach. 

 

Wracamy do ul. Pasieki. Idziemy w kierunku Wir, prawym brzegiem Wirynki ( polna droga) 
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Przystanek 4 

                     Ślady bytności bobrów 

 
Nie bez znaczenia dla ochrony fauny jest  

powtórne wsiedlenie  zwierząt, które wyginęły 

 w Wielkopolsce przed wiekami –czyli  

reintrodukcja. Bóbr europejski wymarł  

całkowicie na przełomie XIII /XIV w.,  

a aktualnie dzięki reintrodukcji wielkość  

populacji w naszym regionie gwałtownie  

wzrasta. Aczkolwiek niekiedy gatunek ten 

 doprowadza przez swoją działalność do  

lokalnych konfliktów z gospodarką człowieka.  

Należy pamiętać, że dzięki tworzonej przez  

niego małej retencji przyczynia się do zachowania w naszym regionie bezcennej wody i tworzy 

środowiska dla innych gatunków zwierząt. 

Żyje w rodzinach. Kojarzy się późną zimą. Ciąża trwa 105 dni, w miocie występuje 2-4 młodych. 

Na małych strumieniach i potokach wszystkie osobniki z rodziny wspólnie budują tamy, 

powodując spiętrzenia i podtopienie terenów łąkowych i leśnych. Tworzą się rozlewiska i małe, 

zabagnione jeziorka. Wskutek swojej działalności odwraca melioracyjne osuszenie terenu, 

pozytywnie wpływając na małą retencję wód. Latem bobry żywią się głównie roślinami wodnymi i 

przybrzeżnymi, zimą odżywiają się łykiem drzew liściastych i krzewów, szczególnie osiki i 

wierzby, której nie brakuje na brzegach Wirynki. Drzewa stanowią jeden z budulców żeremi. 

Bobry bez problemu ścinają drzewa w okolicach rzek. Starają się ścinać drzewo w ten sposób, aby 

przewróciło się ono w kierunku rzeki. Kopią nory w brzegach rzek oraz wałach 

przeciwpowodziowych lub w brzegach jezior. W przypadku braku dogodnych miejsc budują kopce 

z gałęzi i mułu, otoczone wodą, zwane żeremiami. Wejście do nory znajduje się pod wodą. Nora 

zaopatrzona jest także w otwór wentylacyjny. Czasami w żeremiu bobrów zamieszkują także 

piżmaki. 

 
Idąc cały czas prosto  drogą polną dochodzimy do Wir  

 

Wiry – rozległa wieś przy drodze do Łęczycy, równoległej do płynącej w niewielkiej dolinie 

Wirynki. Jest znana od 1357, gdy była własnością Rogalińskich herbu Łodzie. Często zmieniała 

właścicieli. Nazwa wsi prawdopodobnie wywodzi się od słów ,, wir” –od wody wirującej w rzece. 

 

Przystanek 5 

                    Kościół parafialny p.w. Św. Floriana w Wirach  

 
                                                                                                   Data erekcji parafii nie jest znana.  

                                                                                                   Kościół parafialny p.w. Św. Floriana 

                                                                                                   istniał prawdopodobnie już w  

                                                                                                   XIII  wieku. Pierwsza wzmianka o  

                                                                                                   istniejącym drewnianym kościele  

                                                                                                   pochodzi z 1510 r. W początkach  

                                                                                                   XVII wieku kościół groził  

                                                                                                   zawaleniem. Po roku 1663 dzięki  

                                                                                                   staraniom Anny Zbijewskiej  

                                                                                                   przeprowadzono konieczny remont  

                                                                                                   kościoła i duszpasterstwo  

                                                                                                   powierzono Ojcom Karmelitom z  

                                                                                                   Poznania. W 1737 roku kościół runął  
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ze starości. Na jego miejsce wojewoda kaliski Augustyn  i Anna z Radomickich Działyńskich 

wznieśli nowy kościół, również drewniany, konsekrowany w roku 1782. Kościół okazał się jednak 

za mały. Został rozebrany w 1899 roku i staraniem ks. prob. Karola Seichtera zbudowano nowy, 

większy, murowany, który przetrwał do obecnych czasów. Budowę ukończono w 1900 roku. W 

tym samym roku konsekrował go biskup Likowski, sufr. poznański - 02.12.1900r. Kościół jest 

zbudowany w stylu neoromańskim, posiada trzy nawy z transeptem; nawa główna jest zakończona 

półkolistą absydą. W tym samym stylu są utrzymane ołtarz i ambona. Prezbiterium ma sześć okien, 

boczny krzyż, dwie ogromne rozety średnicy trzech metrów. Kościół posiada również obrazy 

pochodzące prawdopodobnie z XVIII wieku. 

Ks. proboszcz Seichter wybudował w roku 1906 Dom Katolicki służący po dziś dzień parafii.  

 

Idziemy chodnikiem w kierunku Łęczycy – lewym brzegiem Wirynki . Mijamy  Tablicę 

poświęconą Powstańcom Wielkopolskim.  

 

Przystanek 6 

               Pamięci Powstańcom Wielkopolskim 

 
Jako pierwszy wiedzę o powstańcach  

wielkopolskich, powiązanych z ziemią  

komornicką, zaczął gromadzić Benedykt Wieloch 

 – członek Towarzystwa Przyjaciół Ziemi  

Komornickiej. Swój wielki wkład w to dzieło 

 wnieśli również Maria Sikorska i Zenon  

Majchrzak, mieszkańcy Wir.  

28 października 2006r., podczas uroczystości 

 poprzedzonej mszą świętą, została odsłonięta  

tablica z nazwiskami Powstańców Wielkopolskich  

z naszego okręgu. Druga, mniejsza tablica została  

odsłonięta w 2008r. Obydwie tablice znajdują się przed Domem Kultury w Wirach. 

 

Idąc cały czas prosto lewym brzegiem Wirynki dochodzimy do jedynego w swoim rodzaju mostu 

kolejowego.  

 

 
Przystanek 7 

                     Ceglany most łukowy w Wirach 

 

 
W Wirach zachował się jedyny w swoim  

rodzaju, ceglany most kolejowy nad rzeką 

Wirynką na linii kolejowej Poznań – 

Wolsztyn uruchomiony w 1909 roku.  

Jest to malowniczo położony most łukowy  

z czerwonej cegły o trzech półkolistych  

arkadach. Ściany czołowe, również  ceglane,  

łączące się ceglanymi murami oporowymi,  

podtrzymują skarpy nasypu. Most wznosi 

 się na około 20 m  ponad koryto rzeki  

Wirynki  i łudząco przypomina starożytny 

 rzymski akwedukt. 
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Trasa prowadzi dalej ul. Łęczycką do Łęczycy.  

 
Łęczyca – wśród wielu miejscowości w Gminie Komorniki na szczególną uwagę zasługuje wieś 

Łęczyca, która jako jedyna była niegdyś miastem. Z jakich przyczyn utraciła prawa miejskie nie 

wiadomo. Najstarsza wzmianka sięga pierwszej połowy XV stulecia. W źródłach historycznych 

zachowały się wzmianki, że już w 1442 roku mieszkańcy Łęczycy nazywani byli mieszczanami. 

Łęczyca należała zawsze do właścicieli Wir. Okolice Łęczycy otaczały niegdyś wielkie lasy 

tworzące trudną do przebycia puszczę i zasobne w trawy łąki nadwarciańskie.  

Łęczyca już w 1756 roku posiadała dwa młyny i jeden wiatrak.  

W latach 1812-1813 kwaterowały tu wojska francuskie podczas wielkiej wyprawy na Moskwę.  

W 1848 roku w czasie Wiosny Ludów stacjonowały tu oddziały powstańców pod wodzą 

Krauthofera –Krotowskiego i Franciszka Maciejewskiego.  

 
 

Przystanek 8 

                      Młyn wodny 

 
W dolince rzecznej widzimy  

pozostałości po tamie spiętrzającej  

wodę przy starym młynie wodnym  

u państwa Werblińskich.  

Młyn wodny to wyposażone w koło  

młyńskie urządzenie hydrotechniczne  

usytuowane nad ciekami wodnymi o 

dużym spadku, w którym siła  

napędzająca mechanizmy mielące  

ziarno czerpana była z energii  

spiętrzonej wody. Wewnątrz tej  

budowli znajdowały się urządzenia  

służące do przemiału ziaren zbóż na  

mąkę i kaszę, poruszane za pomocą 

 koła wodnego lub turbiny wodnej. 
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Dochodzimy do szosy Poznań –Mosina. Przechodzimy na pasach w ul. Łąkową. Przechodzimy 

przez tory kolejowe. Idziemy drogą leśną trzymając się lewego brzegu Wirynki. W tej części 

Wirynka ma bardzo kręty przebieg. W korycie pełno jest wykrotów i zwalonych pni. 

 
Przystanek 9 

                    Ujście Wirynki  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Rzeka Wirynka uchodzi do Warty na wysokości miejscowości wsi Łęczyca.  

Ujście Wirynki jest niesamowicie urokliwe. Niedaleko ujścia zachował się pomnikowy okaz sosny 

zwyczajnej. Posiada potężny pień o pierśnicy 115 cm z czterema rozgałęzieniami. Wiek tej sosny 

określa się na 200 lat. 

Kolejną atrakcją ujścia Wirynki  są występujące tu zimorodki - ptaki bardzo rzadkie.  

Zimorodki rzucają się w oczy dzięki swojemu połyskującemu turkusowemu upierzeniu, dużemu 

dziobowi i krótkiemu ogonowi. Nurkują z gałęzi zwieszonej nad wodą, aby łapać małe ryby.  

Gniazdem jest pozioma nora w stromym urwisku. W ciągu roku zimorodek wyprowadza jeden lub 

dwa lęgi, składając od kwietnia do lipca 6 do 8 jaj. Jaja wysiadywane są przez okres 19 do 21 dni 

przez obydwoje rodziców. Pisklęta opuszczają gniazdo po ukończeniu jednego miesiąca. 

 

                                                                           Życzymy miłych wrażeń 
 

Opracowanie ścieżki turystycznej:  

                                                  

Nauczyciele: Iwona Jankowiak i Elżbieta Gęsior oraz uczniowie z SKKT/PTTK 

      

 


