Urokliwy las wierzenicki
Na dworze coraz cieplej, dni coraz d³u¿sze. Przed nami okres
wakacyjny, który sprzyja spacerom i woja¿om na œwie¿ym powietrzu.
Podobnie by³o na prze³omie XIX i XX wieku, o czym dowiadujemy siê
ze starej prasy. Czytamy w niej, ¿e mieszkañcy miast w niedzielê
(wówczas obowi¹zywa³ szeœciodniowy tydzieñ pracy) bardzo chêtnie
korzystali z mo¿liwoœci wypoczynku na ³onie natury. W okolicach
Poznania najbardziej znanym oœrodkiem wypoczynku by³o
Puszczykowo, bardzo chwalone, chocia¿ by³y te¿ g³osy odmienne.
„Kto bywa³ w Puszczykowie wie bardzo dobrze jak tam niewygodnie,
po prostu dlatego, ¿e jest za ciasno, czemu siê dziwiæ nie mo¿na, gdy¿
Poznañ ma blisko 140 tysiêcy mieszkañców, z których co najmniej
trzecia czêœæ pragnie latem przebywaæ w lesie. Po¿¹danym wiêc by³oby
¿eby oprócz Puszczykowa utworzone drugie takie przyjemnie miejsce”.
Zaczêto zatem rozgl¹daæ siê za innym miejscem, gdzie mog³yby udaæ siê
osoby chc¹ce za¿yæ ruchu i œwie¿ego powietrza. Zwrócono wówczas
uwagê na Kobylnicê i s¹siaduj¹cy z ni¹ las wierzenicki.

„Przecie¿ nie wszyscy spracowani i wycieñczeni potrzebuj¹ koniecznie
zagranicznych drogich kuracji. Dla wielu osób wystarczy œwie¿e
i zdrowe powietrze, po³¹czone z przechadzkami w uroczej okolicy.
Zupe³nie nowa powy¿sza myœl nie jest. Wszak¿e szlachetne
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Towarzystwo (w domyœle Towarzystwo Stella), zajmuj¹ce siê koloniami
wakacyjnymi dla dzieci poznañskich, upatrzy³o sobie tutejsz¹
Kobylnicê, granicz¹c¹ bezpoœrednio z dziewiczymi prawie lasami
wierzenickimi i urz¹dzi³o tutaj stacyê dla 150 dzieci w celu
pokrzepienia si³ ich m³odzieñczych”.

Kolejne fragmenty prasy poznañskiej zachwala³y uroki przebywania
w lesie w Wierzenicy.
„Nikt nie zaprzeczy, ¿e las wierzenicki przewy¿sza pod wzglêdem
uroku o wiele las puszczykowski. A jak¿e tam cudownie.
A komunikacya jak¿e dogodna. Najzupe³niej dobr¹ drog¹ dociera siê do
uroczego lasu od dworca w Kobylnicy w przeci¹gu 10 minut, a dworzec
w Kobylnicy odleg³y jest od Poznania zaledwie 2 mile.
Gdyby tedy w lesie wierzenickim urz¹dzono coœ podobnego jak
w Puszczykowie – publicznoœæ poznañska niezmiernie by³aby
uradowana”.
„Jaka szkoda, ¿e np. w uroczym lesie w Wierzenicy nie ma podobnego
jak w Puszczykowie urz¹dzenia. W Puszczykowie bowiem w niedziele
latowe przebywaj¹ takie t³umy publicznoœci, ¿e w skutek tego nie ma
wygody.
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„Widzia³em siê tu w tych dniach z osobami bardzo s³abowitymi ze
s¹siedniego Swarzêdza i Poznania, które mi oœwiadczy³y, ¿e gdy tu
chocia¿ kilka godzin przebywaj¹, doznaj¹ widocznej rzeŸkoœci
i krewkoœci w organizmie swoim”.
Okaza³o siê, ¿e mi³oœnicy œwie¿ego powietrza i ruchu natrafili na pewne
k³opoty, o których dowiadujemy siê z nastêpuj¹cych fragmentów:
„Ale có¿, kiedy pan hrabia Cieszkowski pod ¿adnym warunkiem nie
chce odst¹piæ czêœci swego lasu na urz¹dzenie mi³ego pobytu dla
mieszkañców Poznania. (…) ponoæ poczyniono ju¿ kroki celem
wyjednaniu u pana hrabiego osobnego pozwolenia, a poœredniczy³ nawet
jeden z wybitniejszych naszych obywateli, ale - nadaremnie”.
„Mo¿e by pan hrabia Cieszkowski, w³aœciciel Wierzenicy, nad tem siê
zastanowi³. Mieszkañcy Poznania byliby mu za to nies³ychanie
wdziêczni”.
Dalej redaktor niejako t³umaczy postêpowanie hr. Cieszkowskiego.
„Z jednej strony dziwiæ siê nale¿y, ¿e w³aœciciel tak znakomitego
po³o¿enia swego lasu nie chce wyzyskaæ na dochód (…), a z drugiej

22

strony trzeba pamiêtaæ, ¿e nie ka¿dy chce siê nara¿aæ na stycznoœæ
z niesforn¹ niekiedy publicznoœci¹, nie umiej¹c¹ uszanowaæ obcej
w³asnoœci”.
Nie do koñca by³o prawd¹, o czym pisa³a prasa, bowiem hr. Cieszkowski rzeczywiœcie nie zezwala³ na indywidualne wycieczki po jego
terenie, ale nie mia³ nic przeciwko temu, by ró¿nego rodzaju
towarzystwa urz¹dza³y zabawy w lesie dla swoich cz³onków
i sympatyków. By³y to: Towarzystwo WstrzemiêŸliwoœci „Jutrzenka”,
wspomniana wy¿ej „Stella” czy te¿ „Gwiazda”.
Z innego z kolei artyku³u wynika, ¿e jednak by³y mo¿liwe spacery po
lesie wierzenickim dla zwyk³ych obywateli. Czytamy, ¿e: „Dusza
mieszkañców wielkomiejskich podnosi siê urokiem widoków
wierzenickich przy przechadzkach po drogach i dró¿kach, pagórkach
i dolinach tutejszych. I podwórze wierzenickie staro¿ytne na wzgórzu
bardzo siê podoba, a na najwy¿szych punkcie koœció³ek staropolski
i obok niego skromny grób œp. Augusta Cieszkowskiego, chluby naszej
epoki”.
Równie¿ sam
hr. Cieszkowski
pomaga³
zorganizowaæ
zabawy dla
cz³onków
towarzystw,
o czym mo¿emy
przeczytaæ w
kolejnym artykule:
„Rokrocznie
urz¹dzana przez
Towarzystwo
„Gwiazda”
wycieczka do
uroczego lasu
wierzenickiego uda³a siê i w tym roku najzupe³niej. Liczny zastêp
cz³onków oraz ¿yczliwych Towarzystwu goœci wyruszy³ poci¹giem
popo³udniowym zaraz po godzinie 3 wraz z muzyk¹ do Kobylnicy,
sk¹d pieszo wœród dŸwiêków muzyki udano siê do odleg³ego od

4 [160] 2020

23

dworca kwadrans drogi miejsca zabawy w lesie p.hr Cieszkowskiego,
dziêki którego goœcinnoœci spêdzono wczoraj nader przyjemnie kilka
godzin. Ci, którzy nie zd¹¿yli na poci¹g lub nie chcieli nim jechaæ,
a koniecznie pragnêli byæ uczestnikami zabawy, przyjechali powózkami.
Bawiono siê swobodnie i ochoczo w najró¿niejsze gry, przy sprzyjaj¹cej
najpiêkniejszej pogodzie.
Prawdziw¹ niespodziankê sprawi³ silny chór mieszany Towarzystwa
Œpiewu z Œw. £azarza. Pod batut¹ dyr. P. Marcinkowskiego wykona³
poprawnie kilka utworów, zyskuj¹c gromkie oklaski.
Z wielk¹ przyjemnoœci¹ biegano po uroczym lesie, œpiewano oraz
szukano grzybów, jagód i malin. Zastanawiano siê tak¿e nad tem,
dlaczego w piêknym tym lesie nie gromadzi siê czêœciej publicznoœæ?
Spodziewaæ siê mo¿na, ¿e pan hrabia Cieszkowski nie mia³by nic
przeciwko temu.
Takie wycieczki s¹ godne polecenia, tylko musz¹ byæ przygotowane tak,
¿eby publicznoœæ by³a z nich pod ka¿dym wzglêdem zadowolona.
¯a³owaæ trzeba, ¿e gospodarz, który rozbi³ wczoraj namiot w lesie
z potrawami i napojami, niezupe³nie sprosta³ zadaniu. Mniejsza ju¿, ¿e
brak³o sto³ów i krzese³, to goœcie chêtnie wybacz¹, maj¹c dziœ miejsce na
murawie, ale przynajmniej kawy i mleka powinno byæ wiêcej ni¿
wczoraj. Zwa¿yæ bowiem trzeba, ¿e s¹ to niezbêdne napoje dla pañ
i dzieci.
Pomin¹wszy te usterki, które przy przysz³ych wycieczkach mo¿na
usun¹æ, bawiono siê dobrze. O zmroku rozpoczê³y siê tañce, a po
trzygodzinnych, ochoczych pl¹sach, po godzinie 10 wyruszono
z muzyk¹ na dworzec, sk¹d wrócono do miasta o godzinie 11”
Nie tylko sam las wierzenicki by³ w zainteresowaniu mieszkañców
Poznania, pragn¹cych oddychaæ œwie¿ym powietrzem. Równie¿ zyska³a
Kobylnica, bowiem sta³a siê modnym miejscem pobytu poznaniaków.
Kolejny artyku³y o tym wspominaj¹:
„Kobylnica le¿y przy linii kolejowej Gniezno-Poznañ, poci¹gi (je¿d¿¹)
doœæ czêsto, bilet zwrotny do Poznania 90 fen., a niedzielny zwrotny z
g³ównego dworca 60 fen., zaœ z tamy garbarskiej 45 fen. I przy niedzieli
urz¹dzone poci¹gi nadzwyczajne”.
„Toæ i kilka rodzin poznañskich okupi³o siê tutaj (tj. w Kobylnicy)
i urz¹dzi³o sobie wille dla letniego pobytu w tutejszym zdrowym
powietrzu, a do tego w cieniu wiêkszych lasów wierzenickich pe³nych
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jaknajró¿norodniejszego
drzewa. Ma tutaj ka¿dy na
ustach i w sercu
wdziêcznoœæ dla
p. hr. Cieszkowskiego
w Wierzenicy, za
bezinteresowne
zezwolenie na pobyt
i przechadzki w tych
lasach. Ca³a nadto
majêtnoœæ wierzenicka,
s¹siaduj¹ca z Kobylnic¹,
uprzyjemnia bardzo pobyt
latowy tutejszy, bo to
doprawdy ma³a
Szwajcarya”.
„Pozna³ siê na
zdrowotnoœci i uroku
Kobylnicy i Wierzenicy
œp. dr Drobnik (w ówczesnych latach znany
poznañski lekarz), bo (…) on pierwszy urz¹dzi³ willê w Kobylnicy,
a obecnie ju¿ ich szeœæ naliczyæ mo¿na. Na willi, s³u¿¹cej dla dzieci
w czasie wakacji szkol-nych, wznosi siê nadto od kilku lat kapliczka,
wyposa¿ona we wszystkie aparaty potrzebne do obrz¹dków
koœcielnych, a uznana przez w³adzê duchown¹ poznañsk¹, w której
tego roku kap³an emeryt w czasie wakacyi szkolnych odprawia mszê
œw. i inne nabo¿eñstwa i w których jest zarazem sposobnoœæ do
pokrzepienia duszy sakramentami œw”.
„Gospodarze tutejsi maj¹ tak¿e mieszkania o kilku pokojach, jest tu
przytem przyzwoita ober¿a w posiadaniu p. Szymañskiego,
dawniejszego urzêdnika gospodarczego, jest i poczta i kolejowa stacja
(Kobelnitz)”.
Cytowane fragmenty pochodz¹ z prasy poznañskiej, tj. „Dziennika
Poznañskiego” z lat 1905 i 1906.
Zwracam uwagê na pewne b³êdy, ale stara³em siê cytowaæ oryginalne
s³owa.
Eugeniusz Dobiñski
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