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Na mapie czerwonymi okręgami  

zaznaczono punkty kontrolne (PK).  

Do każdego z nich zadano pytanie.  

Odpowiedzi na pytania, 

 jako potwierdzenie przebycia trasy,  

należy dostarczyć do organizatora. 

Opracowanie trasy:   

Rafał M. Socha  

Elwira Socha 

Kreślenie mapy: Dariusz Mazurek 

Aktualność: grudzień 2019 r. 
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                                Wierzenica to niewielka wieś w gminie Swarzędz, położona na prawym 

brzegu rzeki Głównej. Związana jest z osobą Augusta Cieszkowskiego herbu Dołęga 

(1814-1894) – polskiego hrabiego, filozofa, działacza i myśliciela społecznego oraz poli-

tycznego, współtwórcy i prezesa Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Jego 

częstym gościem w Wierzenicy był m.in. Zygmunt Krasiński, jeden z trójcy wieszczów, 

największych poetów polskiego romantyzmu. We wsi znajdują się m.in. drewniany 

kościół św. Mikołaja, dwór rodu Cieszkowskich oraz drewniana karczma. Na wschód 

od wsi w 1918 roku prof. Józef Kostrzewski odkrył cmentarzysko popielnicowe z epoki 

brązu. 
źródło: wikipedia 

Wierzenica 
Śladami Cieszkowskiego i Krasińskiego 

 

1/P/20 

Długość trasy: 2,8 km 

Do potwierdzenia: 20 PK 
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Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację

PK 1 

Wybudowany przed 1589 rokiem

w Wielkopolsce. Na szczególną uwagę zasługuje umieszczony w ołtarzu głównym, pochodzący z 1636 roku, 

barokowy obraz Matki Bożej z postacią jego fundatora, Bartłomieja 

Cieszkowskich. 

 Jakie imię wymieniono dwukrotnie na 

PK 2 
Grób zmarłej w 1910 roku opiekunk

Jak się nazywała? 

PK 3 
Krzyż misyjny.  

Z jakiego zakonu pochodzili ojcowie prowadzący Misje Święte w 2008 roku

PK 4 
Który z poetów wykonał nagrobek Augusta Cieszkowskiego
nagrobnej rzeźby romantycznej

PK 5 Jak nazywana jest stojąca przy drodze do Wierzonki 

PK 6 
Na jednym z kamieni leżących

Co to za szlak? (jako odpowiedź można opisać symbol 

PK 7 

Założony ok. 1830 roku cmentarz parafialny z 

3 września 1939 r. w czasie bombardowania Kobylnicy

Jaki element żołnierskiego ekwipunku wyeksponowano na tablicy pamiątkowej?

PK 8 

Pozostałości dawnego XIX-wiecznego młyna wodnego. Oprócz mielenia ziarna na mąkę i śrutę, służył 

niewielka elektrownia wodna. Obecnie jest tutaj zlokalizowana oczyszcz

Co produkował w tym miejscu u schyłku XIX w. A. Pawlak?

PK 9 
Uschła sosna – pomnik przyrody. 

Kto był nadawcą listów, które pod tym drzewem czytał Zygmunt 

PK 10 

Wzniesiony w 1842 roku dwór Cieszkowskich. 

prezydenta Polski na uchodźstwie. W 

Działyński, Karol Libelt czy Jerzy Lubomirski. O wakacjach w Wierzenicy w listach do Cieszkowskiego rozmarzał 

się Cyprian Kamil Norwid. Obecnie obiekt pełni funkcje hotelowe. 

Z jakiej okazji wmurowano 

PK 11 Jaki szlak tematyczny poprowadzono dookoła Puszczy 

LOP – Linia Obowiązkowego Przebycia. Na zaznaczonym czerwoną linią odcinku Alei Filozofów znajduje się 

9 punktów kontrolnych (PK), do których zadano pytania. Odpowiedzi na nie stanowią potwierdzenie przebycia LOP.

PK 12 Odnaleziony w dworku Cieszkowskich wizerunek Matki Boskiej ze szczygłem. 

PK 13 W jakich latach przebywała w Wierzenicy prawnuczka młodzieńczej miłości Adama Mickiewicza? 

PK 14 Jaki jest tytuł wiersza Kazimiery Iłłakowiczówny 

PK 15 Jak miała na imię wielokrotnie bywająca w Wierzenicy synowa Zygmunta Krasińskiego? 

PK 16 Weteranem którego powstania był pan Piotr, który przez długie lata strzegł wie

PK 17 
W którym roku urodził się 
z licznych gości dworu w Wierzenicy? 

PK 18 Jak nazywał się jeden z animatorów skautingu w Wielkopolsce? 

PK 19 Kto był największym przyjacielem Zygmunta Krasińskiego? 

PK 20 W jakiej miejscowości powstała Wyższa Szkoła Rolnicza im. Haliny?

 

Odpowiedzi należy przesłać na e

Zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fi

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO), przesyłający wyraża zgodę

które przebyły trasę TRInO na stronie internetowej http://trino.pttk.pl/.

Rekreacyjna Impreza na Orientację

przed 1589 rokiem kościół św. Mikołaja należy do najstarszych świątyń drewnian

Na szczególną uwagę zasługuje umieszczony w ołtarzu głównym, pochodzący z 1636 roku, 

barokowy obraz Matki Bożej z postacią jego fundatora, Bartłomieja – kołodzieja z Kłecka. 

imię wymieniono dwukrotnie na tablicy pod krzyżem wieńczącym kryptę? 

1910 roku opiekunki dzieci Augusta Cieszkowskiego, która zajmowała się nimi po śmierci jego żony Haliny. 

Z jakiego zakonu pochodzili ojcowie prowadzący Misje Święte w 2008 roku? 

Który z poetów wykonał nagrobek Augusta Cieszkowskiego, będący najwybitniejszym dziełem polskiej 
nagrobnej rzeźby romantycznej?  

Jak nazywana jest stojąca przy drodze do Wierzonki zabytkowa, szachulcowa chałupa podcieniowa

leżących pod płotem dawnej karczmy z XVIII lub I poł. XIX wieku wymalowano

(jako odpowiedź można opisać symbol własnymi słowami) 

mentarz parafialny z grobem nieznanego polskiego żołnierza

3 września 1939 r. w czasie bombardowania Kobylnicy.  

Jaki element żołnierskiego ekwipunku wyeksponowano na tablicy pamiątkowej?

wiecznego młyna wodnego. Oprócz mielenia ziarna na mąkę i śrutę, służył 

niewielka elektrownia wodna. Obecnie jest tutaj zlokalizowana oczyszczalnia ścieków. 

Co produkował w tym miejscu u schyłku XIX w. A. Pawlak? 

pomnik przyrody.  

Kto był nadawcą listów, które pod tym drzewem czytał Zygmunt Krasiński? 

wór Cieszkowskich. W późniejszym okresie należał on do 

prezydenta Polski na uchodźstwie. W wierzenickim dworze bywali Zygmunt Krasiński, Hipolit Cegielski, Tytus 

Jerzy Lubomirski. O wakacjach w Wierzenicy w listach do Cieszkowskiego rozmarzał 

Obecnie obiekt pełni funkcje hotelowe.  

Z jakiej okazji wmurowano tablicę pamiątkową?  

Jaki szlak tematyczny poprowadzono dookoła Puszczy Zielonka? 

Linia Obowiązkowego Przebycia. Na zaznaczonym czerwoną linią odcinku Alei Filozofów znajduje się 

, do których zadano pytania. Odpowiedzi na nie stanowią potwierdzenie przebycia LOP.

Odnaleziony w dworku Cieszkowskich wizerunek Matki Boskiej ze szczygłem. Ile 

W jakich latach przebywała w Wierzenicy prawnuczka młodzieńczej miłości Adama Mickiewicza? 

Jaki jest tytuł wiersza Kazimiery Iłłakowiczówny opisującego uroki Wierzenicy? 

Jak miała na imię wielokrotnie bywająca w Wierzenicy synowa Zygmunta Krasińskiego? 

Weteranem którego powstania był pan Piotr, który przez długie lata strzegł wie

W którym roku urodził się przedwcześnie zmarły historyk Uniwersytetu Poznańskiego, będący 
dworu w Wierzenicy?  

Jak nazywał się jeden z animatorów skautingu w Wielkopolsce?  

Kto był największym przyjacielem Zygmunta Krasińskiego?  

powstała Wyższa Szkoła Rolnicza im. Haliny? 

Odpowiedzi należy przesłać na e-mail: poczta@trino.pttk.pl lub za pomocą formularza.

Zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fi

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO), przesyłający wyraża zgodę na publikację na liście osób, 

które przebyły trasę TRInO na stronie internetowej http://trino.pttk.pl/. 

Rekreacyjna Impreza na Orientację (1/P/20) 

kościół św. Mikołaja należy do najstarszych świątyń drewnianych  

Na szczególną uwagę zasługuje umieszczony w ołtarzu głównym, pochodzący z 1636 roku, 

kołodzieja z Kłecka. Krypta grobowa rodu 

 

dzieci Augusta Cieszkowskiego, która zajmowała się nimi po śmierci jego żony Haliny.  

, będący najwybitniejszym dziełem polskiej 

chałupa podcieniowa? 

wymalowano symbol szlaku.  

ołnierza Armii Poznań poległego  

Jaki element żołnierskiego ekwipunku wyeksponowano na tablicy pamiątkowej? 

wiecznego młyna wodnego. Oprócz mielenia ziarna na mąkę i śrutę, służył on jako 

alnia ścieków.  

W późniejszym okresie należał on do Edwarda Raczyńskiego – 

ierzenickim dworze bywali Zygmunt Krasiński, Hipolit Cegielski, Tytus 

Jerzy Lubomirski. O wakacjach w Wierzenicy w listach do Cieszkowskiego rozmarzał 

Linia Obowiązkowego Przebycia. Na zaznaczonym czerwoną linią odcinku Alei Filozofów znajduje się  

, do których zadano pytania. Odpowiedzi na nie stanowią potwierdzenie przebycia LOP. 

Ile lilijek otacza Madonnę?  

W jakich latach przebywała w Wierzenicy prawnuczka młodzieńczej miłości Adama Mickiewicza?  

?  

Jak miała na imię wielokrotnie bywająca w Wierzenicy synowa Zygmunta Krasińskiego?  

rzenickich zbiorów?  

historyk Uniwersytetu Poznańskiego, będący jednym  

trino.pttk.pl  

lub za pomocą formularza. 

Zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  

na publikację na liście osób,  


