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Inauguracja Roku
Augusta Cieszkowskiego
Homilia Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego Stanisława Gądeckiego
wygłoszona 16 marca 2014 roku w kościele św. Mikołaja w Wierzenicy

dniudzisiejszymuczestniczymyw modlitwieinaugurującej
RokAugustaCieszkowskiego,człowiekajaknajściślejzwiązanegoz Wierzenicą.Zdaniemjednegoz profesorów– August
byłjednymz „najgenialniejszychumysłów XIX wieku.Podziw
i uznaniebudzijegowszechstronnewykształcenieorazrozległośćzainteresowańnaukowych,owocnadziałalnośćspołecznai organizacyjnaorazponadczasowewartościdzieł,którepo
sobiepozostawił.Cieszkowskijestnietylkogenialnymfilozofem,polskimheglistą,alerównieżprzewidującymekonomistą,wielkimpatriotą,obrońcąsprawpolskichw XIXwieku,
społecznikiem,organizatoremnowoczesnychformżycianaukowego,mecenasemsztuki,kreatorempostępuedukacyjnegonawszystkichszczeblachnauczaniaorazinspiratorempostępurolniczego”(prof.AndrzejDubas,Filozofi gospodarz).

Cieszkowskiurodziłsię 12września 1814rokuw SuchejkołoWęgrowanaPodlasiu.StudiowałnaWydzialeFilozoficznym
UniwersytetuJagiellońskiego.W roku 1832– rokpośmierciHegla– wyjechałdoBerlina,gdziekontynuowałstudianatamtejszymuniwersytecie.Doktoratz filozofiiobroniłw Heidelberguw 1838roku,w roku 1840zaśpowróciłdokrajui osiadł
w posiadłościrodzinnej,w Surhowie(powiatkrasnostawski).
Planowałtamzreformowaćgospodarstwo,zamierzałuruchomićcukrownię,założyćplantacjęmorwy.Tymczasempracował
naukowo,pisałteżdo„BibliotekiWarszawskiej”.Jegodziałalnośćpublicystycznazwróciłauwagęcarskichwładzi spowodowałaaresztowanie.Z uwaginagroźbękolejnychzatrzymańzostałzmuszonydoopuszczeniaziemikrasnostawskiej,przeniósł
siędoWielkiegoKsięstwaPoznańskiegowchodzącegow skład

Fot.3×WłodzimierzBuczyński

W

GościehonorowiobecnipodczasuroczystejinauguracjiobchodówRokuAugustaCieszkowskiego:odlewej:JMrektorUniwersytetuPrzyrodniczego
w Poznaniu,prof.drhab.GrzegorzSkrzypczak,radnaPowiatuw PoznaniuBarbaraAntoniewicz,posełBożenaSzydłowska,BurmistrMiastai Gminy
SwarzędzAnnaTomickaorazczłonekZarząduPowiatuw PoznaniuMieczysławFerenc
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Prus.Nabyłmajątekw Wierzenicy(2lipca 1842roku),gdziedotrwałdośmierci.O Wierzenicypowiedziano:„Jesttomożejedynyzakątekw Poznańskiem,któryprzemawiadowyobraźni
i douczucia”(TeodorTyc).

Ewangelia
W takiejchwilidzisiejszaEwangeliaprzypominanamscenęmetamorfozy(metamorfosis)Jezusa;scenęJegoprzemienienia.NaoczachwybranychuczniówJezuspojawiasięw chwale
zmartwychwstania– z twarząjaśniejącąjaksłońce,w szacie,od
którejbiłniezwykłyblaskświatła(por.Mt 17,2).Objawiłsięjakoapokaliptycznesłońce,którejaśniejew całejswejmocy(por.
Ap 1,16).Jegociałoziemskieprzemieniłosięw ciałoniebieskie;
to,cozniszczalne– zmieniłosięw to,coniezniszczalne.Kawałekniebapojawiłsięnaziemi.Owametamorfozamusiałabyć
takporażającopiękna,żePiotr,straciwszygłowę,powiedział:
„postawiętutrzynamioty”(Mt 17,4),pragnącprzedłużyćmomentoglądaniachwałyJezusa.
SpełniłasięobietnicazapowiadanaprzezMojżesza:„Pan,
Bógtwój,wzbudziciprorokaspośródbracitwoich,podobnegodomnie.Jegobędzieszsłuchał”(Pwt 18,15).„Jegosłuchajcie!”(Mt 17,5).SłuchaćJezusaznaczysprowadzaćniebonaziemię.SłuchaćJezusaznaczyprzemieniaćsięjużterazi jaśnieć
nowymżyciemz Boga.

Filozofiaczynu
Cieszkowski– jakoczłowiekgłębokowierzący– zmierzał
w pewnymsensiedotego,bymetamorfozaJezusapowtórzyłasięrazjeszczenaziemi.OczekiwałpojawieniasięKrólestwa
Bożegonatejziemi.Pisało tymobszerniew swoichdziełach:
ProlegomenazurHistoriosophie (Berlin– 1838); Ojczenasz
(t. 1.Par yż– 1848;kolejnetomypublikowanedo 1906roku);
O drogachducha (Poznań– 1869).
O pojawieniusięKrólestwaBożegonaziemipisał,rozwijająctewątkihistoriozofiiHegla,któreniezostałydostateczniedopracowane.NajsłabszączęściąsystemuHeglawydawałamusięhistoriozofiai właśnieodniejCieszkowskirozpoczął
uzupełnianie heglizmu (por. Jan Dębowski, Czyn i natura
w AugustaCieszkowskiegowizjispołeczeństwaprzyszłości).
Najciekawszedlanaszdająsiętrzyjegotematy:czyn,praca,
wspólnotamiędzynarodowa.
Czyn
W swojejpracymłodzieńczej,obronionejw Heidelbergu
(ProlegomenazurHistoriosophie – 1838),zakwestionowałheglowskipodziałdziejów,wyodrębniająctrzyepokihistor yczne:przeszłość(czyliepokęstarożytną),teraźniejszość(wciąż
trwającąepokęchrześcijańską)orazprzyszłość(tojestostatnią
epokędziejów,któramanastąpić).
Pierwszaepokabyła– wedługniego– epokąuczucia.Druga– epokąmyśli.Trzecia,nadchodzącaepokamiałacharakteryzowaćsię„czynem”.Miałapołączyćto,cow poprzedzających
epokachstałow opozycjidosiebie,a więcuczuciez myślą,naturęz duchem,bezpośredniośćz refleksją.W zapowiadanej
epoce czynu działania nieświadome („fakty”) mają ustąpić
miejscaczynomświadomym(„akty”),w któr ychczłowiekod-

najdziesięjakoistotatwórcza.W tejtrzeciejepocenastąpiuregulowaniewszystkichzawiłychsprawtegoświataprzezpowszechneurzeczywistnienieKrólestwaBożegonaziemi,którejestcelemdążnościDucha.
Echatejfilozofiipowrócąw poezjijegoprzyjaciela,ZygmuntaKrasińskiego:
Cokolwiekbędzie– cokolwieksięstanie,
Jakkolwiekpieśniniepojmąszydercę,
Myjużw niejcałewyśpiewaliserce,
I tujestnaszezeSłowemrozstanie!
Niechnucąjeszczedzieciątkaniewinne–
Harfyjużnigdy,nigdynienastroję!
Drogiprzednamiotwartesąinne:
Zgińcie,mepieśni– wstańcie,
Czynymoje!
(ZygmuntKrasiński,Przedświt)

Przykłademtakichwłaśnieczynówbyładlaniegofilantropia,pracenarzeczrozwojuedukacjii wychowania,powstawaniestowarzyszeńsamopomocowych,zakładówopiekuńczych
i ochronekwiejskich,kaszapomogowo-pożyczkowych,świadczeniepracnarzeczinnych.Tegorodzajudziałaniawytyczają
drogędoKrólestwaBożego.
Onsamdałprzykładfilozofiipraktycznej,gdyw 1857rokuzostałwspółzałożycielemPoznańskiegoTowarzystwaPrzyjaciółNauk,któremuprezesowałprzeztrzykadencje.Dałprzykład, gdy założył w swoich dobrach w Żabikowie szkołę
rolniczą,którejotwarcienastąpiłodnia 21listopada 1870roku.A choćniemiałaonaprawakademickich,tojednakrealizowanyw niejprogramnauczaniabyłbardzoszerokii nowoczesny, odpowiadający potrzebom kształcenia na użytek
nowoczesnegorolnictwa.Takżedziękitejszkole– w roku 1919
– urzeczywistniłysięjegowieloletniestaraniao utworzenie
w Poznaniu polskiego uniwersytetu. Została utworzona
WszechnicaPiastowska(przemianowanaw roku 1920rokuna
UniwersytetPoznański),w którejskładwszedłtakżeWydział
Rolniczo-Leśny,opartyw dużymstopniunakadrze,dorobku
naukowymi dydaktycznymorazzasobachmaterialnychWyższejSzkołyRolniczejw Żabikowie.OwoKrólestwoBożenaziemi– pisał– to:„nowyporządeksocjalny,gdzieprawnyi moralny stan społeczeństwa nie przez gwałt zewnętrzny lub
wewnętrzną walkę, ale przez harmonię naturalnych chuci
[żądz]z istotąobowiązkówustalonymzostanie,i gdziewszystkienajwznioślejszeceleludzkościw sferzerodziny,społecznościi państwawolnypopędmiećbędą,a ideapięknego,prawdziwegoi dobregow absolutnychsferachsztuki,naukii religii
ostatecznąrealizacjęznajdą”.Będzietozatemdrugirajnaziemi,tworzonytymrazemprzezsamegoczłowieka;poprzezjegoczyn.Owasyntezareligiii filozofii,czyli„religiaparakletyczna”nienastanie,jeślinajpierwnienastąpiąprzemiany
w świadomościludzi.JeśliideałChrystusaniezostałjeszcze
przezludziosiągnięty,tojedyniez tejprzyczyny,żerozwójdziejówniedobiegłjeszczekońca.Nienastałajeszczeostatniaepokategorozwoju,w którejludzie„prędzejczypóźniej,zatysiąc
czyzawieletysięcylat,musząstaćsięw istociei w czynie,
w duchui w cielepodobnymiChrystusowi”.
Jakibyłstosunekreligiidopolityki?Religia– pisał– „jest
ze swej natur y związkiem, zjednoczeniem, pojednaniem.
ZwiązkiemmiędzyBogiema światem,międzyDuchemabso-
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Małykościółśw.MikołajawWierzenicywypełnionybyłdoostatniegomiejsca

Mszęśw.koncelebrowali:ArcybiskupMetropolitaPoznańskiStanisławGądecki(wówczasodkilkudniPrzewodniczącyKonferencjiEpiskopatu
Polski)orazproboszczkościołaśw.MikołajawWierzenicy
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lutnyma duchamiograniczonymi,a nawetzwiązkiemsamegoświataw sobie.Religianigdyniejestczystoosobistym,prywatnymtylkożywiołem,leczzawszew najwyższymstopniu
społecznym,uspołeczniającym.Sposób,w jakiludpojmujeBóstwo,w tensamsposóbi w tejsamejmierzekształtujeswój
stanspołeczny,swojąrzeczpospolitą.Kiedyzadninaszych
wstrząsnęłysięwszystkieposadydotychczasowegostanupolitycznego,wstrząsnęłysięjednocześniewszystkiedotychczasowewyobrażeniao Bogu.UznanieBogaDuchemŚwiętym,
a społeczeństwanaszegospołecznościąJego,toreligijnewyświęceniepolitykiziemskiej,i sprowadzenienaziemięKrólestwaniebieskiego.JesttoaktWiar y,Nadziei,Miłości,aktNatchnienia,Wiedzyi Czynu”(Ojczenasz,s. 135–138passim).
ZdaniemCieszkowskiegotakazmianamożedokonaćsię
tylkow sposóbewolucyjny.Onbowiemuważał„czyn”jakodoskonalenietego,cozastane.Uważał,żepostępuniemożna
osiągnąćprzezzniszczenie,gdyżwszelkadestrukcjajestze
swejnatur yczymśzłym.Dlategonieakceptowałmetodrewolucyjnych,jakożekażdarewolucjadążydozniszczeniazastanejrzeczywistości.
Taewolucjazakładastopnioweprzechodzenieilościw jakość.„I taknp.w doczesnemżyciupojedyńczegoczłowieka
jestpewienrok,pewiendzieńi pewnachwila,któraczłowiekapełnoletnimczyni,– a przecieżowachwila,któratakwielkązmianęw nimsprawićzdolna,jestzupełniedoinnychpoprzednichlubnastępnychilościowopodobna;onaciągużycia
człowieczegobynajmniejnieprzecina,tylkow owymciągłym
postępiestanowczyjakościowyodskoksprawia.– Jesttodzień,
jesttochwilapodobnadowieluinnych,a przecieżczłowiek,
dostępującowejchwili,spostrzegasięzupełnieinnym;– dotądbyłbezprawnym,odtądstajesięuprawnionym,– dotąd
nicstanowczosamprzezsiędziałaćniemógł,odtąd,cotylko
uczyni,stajesięważnym”(Ojczenasz,t. 3,s. 279).
praCa
Narzędziembudowyspołeczeństwa„czynu”jestpraca,bo
onastwarzamożliwościpełnejrealizacjiludzkichpotrzeb.Będącdzisiajprzyjmowanajakoprzymusi gwałt,w epoce„społeczeństwaczynu”staniesię„ponętnąi przyjemną”.Cieszkowskiwierzył,żeczynnikiemsprawczymtejzmianycharakteru
pracybędziewłaściwajejorganizacjai „uprzemysłowienie”.
Pociągnietozasobązmianęmotywacjipracy.Przestanieona
być czymś poniżającym, wykonywanym w pocie czoła dla
utrzymaniasięprzyżyciu,stającsiędziedzinątwórczości,porównywalnąz działalnościąartysty.W społeczeństwieepoki
czynupowódpracy„pracować,abyżyć”zostanieuznanyza
„bluźnierstwosocjalne”.Zastąpisięgomotywem– „żyć,aby
pracować”.
Pracastaniesięchlubąi źródłemradości.Abymóczrealizowaćtencel,pracamusizmienićswójkształt.Niemożepozostaćwyłącznie„mechaniczną”czynnością;naniskimszczebluorganizacjitechnicznej.W takiejbowiempostaciobciąża
onamięśnierobotnika,czyniącz niegoswoistąmaszynę,bezrozumniewykonującąwciążtesameczynności.Abypracastała się przyjemnością i sposobem samorealizacji człowieka,
musionabyć„organiczną”,czyliwykonywanąz rozumnym
zamiłowaniem,musiupodobnićsiędotwórczejdziałalności
artystycznej.
Klasa przemysłowa – twierdzi Cieszkowski – „będzie
w przyszłościprawdziwąarmiąludzkości,którapodchorągwią

duchawciążnowewywalczaćbędziezdobycze,a tezdobycze
nigdyz klęskamipołączoneniebędą,nigdyłezniewycisną,
leczzapewniąniezliczonekorzyściobecnym,szczęścienastępnychpokoleńustalą”.
Pracarozumianajakotwórczośćpociągniezasobątakże
zmianyw sferzemoralnościi obyczajów.Przedewszystkimze
stosunkówspołecznychzostanieusunięterozpanoszonedzisiajzło,którewyrastanapodłożunieludzkichwarunkówżycia.Jednakżezmianacharakterupracywymagatakichzmian
moralności,którebędązmierzaćdowykształcenianowejreligii,jakrównieżzmianintelektualnychpoprzezwprowadzenie
powszechnejedukacjii ustawicznegokształcenia.Dopierocałokształttychzmiandoprowadzidosytuacji,w którejczłowiek
epokiczynustaniesięartystą,uczonymi działaczemspołecznym.Dopierow epoceczynukażdyczłowiekodnajdziei zrealizujeswojepotrzeby;będzietoepokapełnegohumanizmu.
W epoceczynukażdadziałalnośćuzyskarangę„służbyBożej”
i obowiązkuwobecdrugiegoczłowiekaorazspołeczeństwa.
WspólnotamiędzynarodoWa
Byłprzekonany,żewielowiekowybiegdziejówzaowocuje
„wspólnąojczyzną”narodówi państw.Uważał,żeprocesyzjednoczeniowejużznajdująsięw zaawansowanymstadium.Chociażbyuruchomionaw tymczasiekolejżelazna,umożliwiającasprawniejszeprzemieszczaniesię,wzmogław nimnadzieję
nałatwiejszezbliżeniei porozumienietakmiędzyjednostkami,jaki narodami.Jemuzależałonietylkonazjednoczeniu
Europy,alenazjednoczeniucałejkuliziemskiej.
Augustniedopuszczałmyślio przekreśleniuznaczenianarodu.„Jeżelidostojeństwopojedynczegoczłowiekajestświętei nietykalne,jakżeżbardziejnarodowośćpojedynczegoludu”.W tychsłowachzostałozawarteprzeświadczeniefilozofa,
żenarodom,podobniejakjednostkom,przysługujeautonomia
orazrównouprawnienie– niezbywalneprawa,któr ychw żadnychwarunkach(zatemtakżew postulowanejfederacjinarodówi państw)niemogąutracić.Więcej,właśniew „epoceczynu”ujawniąsięonew całejpełni.

zakończenie
Nazakończeniewypadazwrócićuwagęnadwiesprawy.Po
pierwsze,jestjakiśszczególnytragizmpolegającynaukazaniu
sięw tymsamym 1848rokuksiążkiCieszkowskiegoOjczenasz
orazManifestuKomunistycznego Marksa.ZamiastKrólestwa
BożegonaziemipodługmyśliCieszkowskiegowybranoniszczycielskązasadę„redukcjii radykalizmu”wedługMarksa.
Podrugie,zbawienieniejestkwestiąludzkichczynów,nawetniefilozofiiczynu,alejestdziełemmocyBożej.„Weźudział
w trudachi przeciwnościachznoszonychdlaEwangeliiwedług
mocyBoga!Onnaswybawiłi wezwałświętympowołaniemnie
napodstawienaszychczynów,leczstosowniedowłasnegopostanowieniai łaski,któranamdanazostaław ChrystusieJezusieprzedwiecznymiczasami”(2Tm 1,8b-10).Niemniejjednak
człowiekzbawionyjestzobowiązanyzaangażowaćwszystkie
swojesiływ realizacjęKrólestwaBożego– słowemi czynem–
jużteraz.

arcybiskupStanisławGądecki
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Społeczność akademicka
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Augustowi Cieszkowskiemu
W

Fot.EwaStrycka

numerze 5–6(188–189)tegorocznych„WieściAkademickich”
pisaliśmyo tym,żepatronnaszejuczelnizostanieuhonorowanyprzezspołecznośćakademickąUniwersytetuPrzyrodniczegow Poznaniukolejnątablicąpamiątkową.Jejuroczysteodsłonięcieodbyłosięw sobotę 13września 2014roku,a więc
dokładniedzieńpodwusetnejrocznicyurodzinpatronanaszejuczelni.Poprzedziłojerównieuroczysteodsłonięciepomnikaautora Ojczenasz naswarzędzkimRynku(ufundowanegoprzezprywatnegosponsoraJackaWojciechowskiego)oraz
koncelebrowanamszaśw.w kościelepodwezwaniemśw.Mikołajaw Wierzenicy,którąpoprowadziłgościnnieks.Bogdan
Reformat, opiekun duchowy Duszpasterstwa Pracowników
UniwersytetuPrzyrodniczegow Poznaniu(homilięwygłoszonąprzezks.Reformatapublikujemynastronach55–57).

Fot.PiotrKrybus

Podczas odsłaniania tablicy mogliśmy spotkać samego Augusta
Cieszkowskiego

TużprzedodsłonięciempomnikaAugustaCieszkowskiegonaswarzędzkimRynku
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Tablicazawisłaprzygłównychdrzwiachfrontowychpodniesionegoz ruinDworuw Wierzenicy.JejuroczystegoodsłonięciadokonałJMrektornaszejuczelniprof.drhab.Grzegorz
Skrzypczakwrazprof.dr.hab.AndrzejemDubasemi artystą
plastykiemStanisławemMystkiem.Tablicazawierapodobiznę
naszegopatrona,herbCieszkowskichDołęgaorazherbUniwersytetuPrzyrodniczegow Poznaniu.Napisnaniejgłosi,co
następuje:„W tymdworzew latach 1842–1894mieszkałi pracowałświatowejsławyekonomistai filozof,mecenasnauki
i edukacjirolniczej,fundatorWyższejSzkołyRolniczejim.Halinyw ŻabikowieAugusthrabiaCieszkowski[…],patronUniwersytetuPrzyrodniczegow Poznaniu.W dwusetnąrocznicę

Fot.PiotrKrybus
Fot.PiotrKrybus

TablicęodsłoniłJMrektorUniwersytetuPrzyrodniczegowPoznaniu,prof.drhab.GrzegorzSkrzypczak,wrazzartystąplastykiemStanisławem
Mystkiem(stoiwśrodku)iprof.dr.hab.AndrzejemDubasem

UroczystościzwiązanezdwusetnąrocznicąurodzinAugustahr.CieszkowskiegohonorowympatronatemobjąłPrezydentRPBronisławKomorowski;
podczaswierzenickichuroczystościreprezentowałgoprof.drhab.TomaszNałęcz,obokniegostojąodlewej:BurmistrzMiastai GminySwarzędz
AnnaTomicka,wiceburmistrzAgataKubacka,przewodniczącaRadyMiejskiejw SwarzędzuBarbaraCzachura,państwoLucynai ZbigniewW.KundzewiczowieorazJMrektorUniwersytetuPrzyrodniczegow Poznaniu,prof.drhab.GrzegorzSkrzypczak
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Fot.PiotrKrybus

przydomowychw Wierzenicy”(więcejnatematdziałalności
Kołapiszemynastronach58–59).
Wartoteżw tymmiejscudodać,żenauroczystośćtęprzybyłydelegacjez drugiegokońcaPolski:przedstawicieleDworuw Surhowie(gdzienaszpatrongospodarował,zanimprzeniósłsięnastałedoWielkopolski)orazZespołuSzkółCentrum
KształceniaRolniczegow SiennicyRóżanej,któr yw czerwcu
tegorokuświętował 50-lecieistnieniapołączonez nadaniem
imieniapatrona– AugustaCieszkowskiego.
Posymbolicznymprzecięciuwstęgitablicępoświęciłks.
PrzemysławKompf,proboszczkościołaśw.Mikołajaw Wierzenicy,późniejzaśzaproszenigościewzięliudziałw promocjikoW obchodachdwusetnejrocznicyurodzinAugustaCieszkowskiego
wzięłarównieżudziałprorektords.studiówUniwersytetuPrzyrod-
niczegow Poznaniu,prof.drhab.MonikaKozłowska

Fot.PiotrKrybus

urodzinRektor,Senati SpołecznośćAkademickaUniwersytetuPrzyrodniczegow Poznaniu”.
Komitetobchodów 200-leciaurodzinAugustahr.CieszkowskiegouzyskałpatronatPrezydentaRP,któregoprzedstawiciel– prof.TomaszNałęcz– wziąłudziałw częściuroczystości.Wśródprzybyłychwymienićnależyrównież:posłaRafała
Grupińskiego,europosłankęKrystynęŁybacką,posełBożenę
Szydłowską, posła Stanisława Kalembę, burmistrz Miasta
i GminySwarzędzAnnęTomicką,wiceprzewodniczącegoRadyPowiatuw PoznaniuMarkaLisaorazprzewodniczącego
RadyMiejskiejw SwarzędzuMarianaSzkudlarka.Uniwersytet
Przyrodniczyw Poznaniureprezentowali– pozawspomnianymjużJMrektoremprof.dr.hab.GrzegorzemSkrzypczakiem
orazprof.dr.hab.AndrzejemDubasem– prorektords.studiówprof.drhab.MonikaKozłowska,kwestormgrBarbara
Gierszewska-Szrajber,prof.drhab.StanisławKozłowskioraz
drhab.Cezar yBeker,prof.nadzw.Z koleiw wystawie,która
towarzyszyłauroczystości,wzięliudziałstudenciz KołaNaukowegoArchitektur yKrajobrazuWOiAKwrazz opiekunem,
dr hab. Elżbietą Raszeją. Młodzież zaprezentowała wyniki
pierwszegoetapupracynadprojektem„Koncepcjaogrodów

Fot.EwaStrycka

Spiritusmovens obchodówdwusetnejrocznicyurodzin,azarazem
autorzynowejksiążkioAuguścieCieszkowskim–regionaliściEwaJ.
iWłodzimierzBuczyńscy

BurmistrzMiastai GminySwarzędzAnnaTomick aotwieraminikonferencję połączoną z promocją nowej książki o Auguście hr.
Cieszkowskim
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lejnegowydawnictwapoświęconegoAugustowihr.CieszkowskiemuorazmoglibezprzeszkódzwiedzaćDwór,poktór ym
chętnychoprowadzałprof.drhab.ZbigniewW.Kundzewicz,
nowywłaścicielobiektu.Wcześniej,tużpomszyśw.,można
byłowziąćudziałw „agapie”przygotowanejprzezmiejscową
parafięśw.MikołajaorazmieszkańcówWierzenicyi okolic– na
którąprzybyłrównieżsamAugustCieszkowski(tooczywiście
tylkoucharakter yzowanyaktorTeatruNowegoAndrzejLajborek),byporozmawiaćz kilkomawybranymiuczestnikamiimprezy,międzyinnymiz rektoremnaszejuczelni.

EwaStrycka

Non omnis mortuus est! –
– Augustowi Cieszkowskiemu
w rocznicę urodzin
N

Fot.6×EwaStrycka

onomnismoriar – takiepragnieniezagościłow sercuHoracego(QuintusHoratiusFlaccus– 8 XII 65p.n.e – 27 XI 8p.n.e.).
Zagościłoi drążyło.Odejśćz tegoświatai niepozostawićśladuswejobecności?Wielkipoetarzymski,augustowskiejdoby,
swójśladpozostawił,utrwalił,jestbogatyw swejtreścii ciągleaktualny.Pragnienienieśmiertelnościzostawiłw spadku
potomnym,czytelnikomswych Pieśni.Niewątpliwiepoeta,
tworząc,wkładacząstkęsiebiew swojedzieło. Exegimonumentum aereparennius?– Stawiamsobiepomnik,trwalszy
niżzespiżu,pokonującyśmierći czas?

Augusthr.Cieszkowski– obrazwykonanytechnikąintarsji,dzieło
Jana Kułakowskiego ze Swarzędza, ofiarowane latem 2014 roku
kościołowiśw.Mikołajaw Wierzenicy

Nonomnismoriar – jesttopragnieniekażdegomyślącego człowiek a. Każdy bowiem pragnie utrwalić ślad swojej
obecnościnaziemi,uchronićgoodzapomnienia.Każdymyślącyczłowiekodchodziz tegoświataz pewnymdrżeniem
serca– codalej?Czyśmierćjestkońcemwszystkiego?Popiół
pozostaniepomnie,czydiament?Tak,niespokojnejestser-

ceczłowiekao jegoprzyszłość,o jegopamięćwśródpotomnych.Niewątpliwiez tymdylematem,znanymodwieków,borykająsięszczególnieludziekultur y,ludziesztuki.Jestontakżebliskiludziomnauki.Uprawiającnaukę,odkrywająPrawdę
i w każdejjejdziedziniewnosząponadczasowewartoścido
skarbcakultur y.Stająsięwięcnieśmiertelni.Niezniknąz firmamentuludzitworzącychdziejeświata.Ocalająswójśladod
zapomnienia.Powstajejednakistotnepytanie– codeterminujegranicępragnienianieśmiertelności?Próżnachwała,czy
skrywanapycha?
Utrumnonomnismoriar? Czyz tympytaniemzmagałsię
takżeAugustCieszkowski?
Niewątpliwiezgromadzonemutuzacnemugremiumjego
postaćjestbardziejlubmniejznana.A możejednakw roku
obchodówdwusetnejrocznicyurodzinCieszkowskiegonależyzapytać,kimbył,a raczejkimjestdlanastutajobecnych
(i nietylko)AugustCieszkowski?Filozof.Myśliciel.Człowiek
nauki.Pisarz.Ekonomista.Rolnik.Przyrodnik.Człowiekczynu.Gigantpracyi ducha.ObywatelEuropy.Sercem– Polak.
Chrześcijanin.Mąż.Ojciec.Syn.Przyjaciel.Światłoi sóltejziemi,takżeWielkopolskii Poznania.Talistajestdługa.Uzupełniaćjąmożnanietylkoprzymiotnikami.
Kimbył?Spośródwielorakichodpowiedzitajednaintrygujenasnajbardziej.Byłuczonym,człowiekiemnauki XIX-wiecznejEuropy.Filozofiastałasiędomenąjegonaukowego
życia.FenomenCieszkowskiegotkwiw tym,żenaukabyładla
niegowszystkim.Onawypełniaławszelkąprzestrzeńjegożycia.Naukazawładnęłajegoumysłemi sercem.Determinowałajegotożsamość.PracanaukowabyładlaAugustaprzyjemnością,rozr ywkitowarzyskie– utrudzeniem.„Pochłaniająmnie
naprzemiannaukai rozr ywki…,bawięsiępracując,a pracuję– bawiąc”– pisał 2lutego 1839rokuz Par yżadoKarlaMicheleta.Jużw wieku 21latwypowiedziałodmiennyniżHegel
poglądnafilozofiędziejówświata.
AugustCieszkowskibyłotwartynawszelkąwiedzę,która
zaspokajałajegociekawośćświata.Nauce,którajestwartością
ponadczasowąi przekraczającągranicepaństworazsystemów
politycznychi gospodarczych,służyłz oddaniem,służyłnie
dlazyskuczyzłudnejsławy.Słowateznanesąuczonym,każdemuz nas.Oddawna,a możeodzawsze,akademicy,osiągnąwszystopieńnaukowydoktora,składająprzysięgę,żezdobytejwiedzyniebędąnadużywalianidlamarnegozysku,ani
dlazłudnejsławy.TakąprzysięgęzłożyłrównieżCieszkowski?
Utrumnonomnismoriar?
FenomenCieszkowskiegotkwitakżew tym,żenigdynie
byłpracownikiemuniwersytetu.Tenbrak(zatrudnienia)formalnegozwiązaniasięz jednymuniwersytetemzapewniałAugustowiswobodędziałaniai wyrażaniaswychopinii.AleCiesz-
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AlejaFilozofówlatem2014roku
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kowskizawszebyłnauniwersytecieobecnydziękiswejidei,
swejnowatorskiejmyśliwyrażonejsłowempisanym,akademickądyskusją.(Twórcządyskusjąnaargumenty.Czymypotrafimyjeszczedyskutować?Rozumwyższyw nasniżsiła?)
Prof.ChantalDelsol,jednazewspółczesnychnajbardziejznanychfrancuskichfilozofówtwierdzi– żyjemyw społeczeństwie,któreumiera,dyskutującbezowocnie.Żyjemyw świecie, w któr ym następuje eliminacja wartości absolutnych.
MłodziEuropejczycyoświadczylikilkanaściednitemu– „Nasz
światstraciłideały”(MłodziEuropejczycydlaświatabezprzemocy).
August Cieszkowski mocno zajaśniał w XIX-wiecznych
kręgachnaukowychi intelektualnychEuropyjakofilozof.Podejmującfilozoficznestudia,uczestniczyłtakżew wykładach
z dziedzinyantropologii,historiipowszechnej,historiiliteratur y,pedagogiki.Niewątpliwiew tamtejepocewymaganood
absolwentauniwersytetuszerokiejwiedzy. I niebyłatosprawaspołecznejmody.NamądrościpragnąłAugustbudować
swójautor ytet.Chciałi potrafiłczerpaćz tejmądrości,jaką
dajeuniwersytet.Tenstylduchazachowałdokońcaswych
dni.Wiedzęczerpałz europejskichbibliotek,z wielkiegoksięgozbioru(liczącegookoło 40 000tomów),jakistworzyłw wierzenickimdworze,z konferencyjnychdyskusji.Nieustannie
powiększałswojezainteresowania– o fizykę,zwłaszczaelektryczność,o prawo,geografię,przyrodę,statystykę,psychologię.Talistajestdługa.„Czytałbardzodużoi niemalcodziennieskrupulatnieodnotowującw swoim»Dzienniku«zarówno
autorów,tytułyjaki interesującąproblematykę”.
Uczestniczyłwewszystkichwykładachi seminariachnaukowych,doktór ychmiałdostęp,a prowadzonychprzezuni-

SosnaKrasińskiego(lato2014roku)

wersytetyi towarzystwanaukowe,przedewszystkimPar yża,
Berlinai Londynu.Publikującwłasneprace,czytającksięgi
i traktatyorazprowadzącożywionedyskusje,wniósłważki
wkładw rozwójfilozofii,aletakżewieluinnychdziedzinwiedzy.Byłpowszechnieznany,docenianyi szanowany.OdczasówMaciejaKazimierzaSarbiewskiego(24 II 1595– 2 IV 1635),
czołowegointelektualistyeuropejskiego XVII wieku,poety,
o któr ym mówiono: „chrześcijański Horacy z Mazowsza”,
(a któr yzażyciadoczekałsiękilkudziesięciuwydańswoich
dzieł– Lyricorumlibri– w całejEuropie),poetywyróżnionegolaurem poetalaureatus – najwyższąnagrodąliterackąówczesnegoświata(złotynaszyjnikz medalemUrbanaVIII),nie
byłowiększegopolskiegomyślicielai intelektualnegoautor ytetu,jakAugustCieszkowskiw sferzefilozofii.
Cieszkowskistałsięnietylkofilozoficznymautor ytetem,
aletakżeekonomicznym,finansowymi rolniczym.Rządpruskizapragnąłwięcspożytkowaćwiedzęi mądrość 38-letniego
Augusta,proponującmutekęministrafinansów.Ofertabyła
kusząca.Augustmiałświadomość,żeprzyjmującpropozycję,
oddałbywładzy,pruskiejwładzy,swojąwiedzę,mądrośći doświadczenie.Stałbysięzakładnikiemwładzy.(Czywówczas
myślało nas?)A coz polskąsprawą,którejAugustsłużył?Miał
jązdradzić?PrzewodniczącypruskiegosejmuostroskrytykowałCieszkowskiego,żenaparlamentarnymforumśmiałpublicznieoświadczyć,żewystępujejakoprzedstawicielnarodu
polskiego,a nieczujesiędeputowanympruskim!
Skądczerpałsiłędozdobywaniatakrozległejwiedzy?Ini-
tiumsapientiaetimorDomini? – CzyAugustczytałtę XVI-wiecznąksięgęAnzelmaGostomskiegopodtytułem Gospodarstwo,któraposiadałatakponadczasowemotto?Tegonie

wiem,alez całąpewnościączytałksięgę,z którejtencytatzaczerpnąłGostomski.
Cieszkowskiwybrałnaukęjakodrogę,którasprawępolskąwywiedziez niepamięcipolitycznej.Godzisięw tymmomencieprzypomniećscenę,którarównieżrozegrałasięw Pruskim Sejmie. Poseł Paweł Niegolewski informował izbę
o wydarzeniach, jakie miały miejsce w przedpowstaniowej
Warszawieroku 1861.– Carskiewojskobrutalnierozprawiło
sięz demonstrantaminaPlacuZamkowym.Sązabicii ranni,
popłynęłakrew.– Reakcjąpruskichposłówbyłśmiech.WówczasCieszkowskizareagowałbardzoszybkoi gwałtownie,mówiąc:– „Jakto,maciesumienie,sercei odwagęśmiaćsięnad
rzeczą,którąnamkrwiąprzepłacaćprzychodzi!”.W polskiej
sprawiezawiedliwięcpolitycy.Zabrakłodlaniejmiejscaw Manifeście komunistycznym, wydanym w tym samym roku,
w któr ym ukazał się pierwszy tom najważniejszego dzieła
Cieszkowskiego – Ojcze nasz. Pozostały więc intelektualne
i naukoweelity.Toone,poprzezfilozofięCieszkowskiego,miałystaćsięrzecznikiempolskiejsprawy.
FilozofiaCieszkowskiegotofilozofiaczynu.Rodziłasięona
w dobieeuropejskiegoromantyzmu,w atmosferzecarskichrepresjipoPowstaniuListopadowym– zapełniłysięwówczas
Polakamicarskiewięzienia,wypełniłykibitkamidrogiwioząceichnaSyberię,konfiskatamieniastałasiępowszechnąrzeczywistością,a wymuszonaemigracja– ratunkiemdlaprzetrwania.Pytanie– codalejczynić,jakąwybraćdrogęwiodącą
doodzyskaniawolności– byłopytaniemo strategicznymcharakterze.W tymmomenciepolskichdziejówdrodzeorężnej
walkiprzeciwstawiłCieszkowskidrogęczynu,filozofięczynu.
„Postęppoleganienaniszczeniui zniszczeniu,lecznarozwi-
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janiui przekształcaniu”.MesjanizmCieszkowskiegoniebyłrewolucyjnymmesjanizmemMickiewicza,leczmesjanizmem
pracyorganicznej.Nieprzewidywałonrewolucyjnegotrzęsieniaziemi,leczkoncepcjęewolucyjnejmodernizacjispołeczeństwa.Wykładnikiemczynubyłapraca.Czynobejmowałtakże
pracęnadsobą.RealizacjaideiczynubyładlaAugustaautentycznąsłużbąPolsce.
TrudnoniedocenićznaczeniafilozofiiCieszkowskiegodla
rodzącejsięświadomościnarodowej,filozofiibędącejrekompensatąutraconejwolności,filozofiipodnoszącej„narodowe”
do „europejskiej uniwersalności”, filozofii demonstrującej
światu,żePolskaistnieje.Dziełożycia,czyliOjczenasz,stanowiłowięcmocneświadectwoideologiinaroduw czasieniewoli.Świadomośćklęskiporozbiorach,poPowstaniuListopadowym,rodziłamarzeniao wyniesieniuPolskinadinnenarody
w jedyniemożliwysposób– potęgąintelektu,potęgąducha.
Filozofiamiałastaćsiętriumfemnapoluintelektualnym.
AugustCieszkowskibyłświadkiemwydarzeń,jakiemiały
miejscew roku 1848.PodczasWiosnyLudówsprawynarodowewypłynęłyszczególniemocno.„Budząsięnarodydowolności– nadszedłichczas”.„Ideanarodowościjesttakpotężna
i czynitakwielkiepostępyw Europie,żenicjąniepokona”
– wyznałwówczas.ZdaniemCieszkowskiegoszczególnąrolę
dospełnieniamająnarodysłowiańskie.„Czynprzyszłyprzypadniew udzialeplemieniuSłowian”.W tymroku,znaczonym
wojnami,z jegoteżinicjatywynaPolskimZjeździeweWrocławiuwydanazostałaodezwadoparlamentówEuropy,nawołującadopowszechnegoporozumieniamiędzynarodami.

DwórCieszkowskichwidzianyodstronyAleiFilozofów
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AugustCieszkowskidoceniałrolęnaukiw rozwojukulturalnymi gospodarczymspołeczeństwai kraju,naukizintegrowanejz potrzebamigospodarczymi.Najbardziejuwidoczniłosię
tow jegowalcez władzamipruskimio polskiuniwersytetw Poznaniu.Zasadnośćutworzeniatakiejuczelni,jaki szkolnictwa
niższegoszczebla,wynikałaniez osobistychpragnieńAugusta
o snobistycznympodłożu,alez przekonania,żenaukazadecydujeo przyszłościi narodowejtożsamości„tejziemi”.Naródnie
możeżyćbeznauki,niemożetrwaćpozbawianynauki.Cieszkowskiwierzył,żenapłaszczyźnienaukiNiemcyniebędątak
brutalni,jakw innychdziedzinach.Zdumiewasiłaargumentacjii wytrwałośćAugustaCieszkowskiegow dążeniudoosiągnięciategocelu.Mądrąbatalięo uniwersytetprowadziłw oparciu
o obowiązującepruskieprawoi przypoparciuświatłychumysłówWielkopolan.„Niemożemyuchodzićzabuntowników,ale
teżmusimypokazać,jakdrogajestnamOjczyzna”– powiedział
doposłówKołaPolskiegow SejmiePruskim.Mocargumentacji
i determinacjadziałańCieszkowskiegookazałysięjednakzasłabewobecpruskiejpolitykigermanizacyjnej.Kilkuletniabatalia
zakończyłasięniepowodzeniem,alenieprzegraną.
Cieszkowskisięzawiódł.Niemcyokazalisiębrutalni.Ale
Cieszkowskinieustałw działaniu.Trzebajednoczyćludzinauki,pióra,przedsiębiorczości,jednejmyślii jednegoducha.Trzebatworzyćnaukowąelitę„tejziemi”,elitęPoznania.Analizując
działalnośćtowarzystwnaukowychWarszawy,Krakowa,Londynu,zrozumiał,żeichcelemjestpomnażanie„wszelkichnauk,
rozszerzenieświatła,rozkrzewieniesztuki,przemysłui wszelkichkunsztóww narodzie”.Drogadopomnażaniawiedziepoprzeztwórczedyskusjew czynprzemienione.Z tychdoświadczeńi działańzrodziłsiępomysłnanaukowyparlament,który
będzieskupiałludzio różnychpoglądach,którzyw trakcierzetelnejkrytykidoprowadządowypracowanianajlepszychwzorcówi ideałów.TymparlamentemstałosięPoznańskieTowarzystwoPrzyjaciółNauk.NiewątpliwiebyłoonodziełemAugusta.
W realizacjiczynudlaprzetrwaniapolskichumysłówi polskichsercw pruskimzaborzeważnemiejscezajmowałaziemia. Dla Cieszkowskiego posiadała ona ogromną wartość,
przedewszystkimw sensienarodowym.Należałowięcziemię
właściwiewykorzystywać,a więcwprowadzaćnowetechnologieuprawi nowemaszynyorazstosowaćekonomicznekalkulacje.A źródłemnowatorstwai postępuw gospodarowaniuziemią była nauka. Należało więc rozwijać naukę i kształcić
młodzież.WzoremtakiegodziałaniastałasięSzkołaRolnicza
w Żabikowie.Przytakimpodejściu,a przedewszystkimprzy
umiłowaniuziemii przyrody,gospodarstwoCieszkowskiego
stawałosiędlaokolicznychziemiani włościancentrumpostępui nowatorstwa,stawałosięgospodarstwemmodelowym
godnymnaśladowania.Stanowiłodlamłodzieżyzachętędo
pozostawaniaprzyziemii tworzeniarolnictwaKsięstwaPoznańskiego,konkurencyjnegowobecinnych,a bogatych,prowincjikrólestwapruskiego.
AleAugustCieszkowskizaangażowałsiętakżew innedziałania,sprzyjającepozostawaniuprzyziemi,a równocześniezapobiegającejejwykupywaniuprzezNiemców.Swojepoglądy
w tejagrarnejkwestiiprezentowałnakongresachrolniczych.
Opracowałteżprogramproporcjonalnegowynagradzaniarobotników(opublikowanynałamachczasopismpolskichi włoskichorazpubliczniedyskutowanymiędzyinnyminazebraniuTowarzystwaRolniczegodlaMarchiiDolnychŁużyc).Z jego
inicjatywyi w myśljegoprojektuutworzonoLigęNarodową

Polską,któramiałanacelumoralnei materialnepodniesienie
poziomużyciapolskiejludnościwiejskiej.W efekciejejdziałańzakładanokasyoszczędnościowedlamieszkańcówwsi,
tworzonoochronkidladzieci.W WierzenicyCieszkowskizałożyłteżkółkowłościańsko-rolnicze.W swoimgospodarstwie
wprowadziłzasadęudziałurobotnikówfolwarcznychw zyskachgospodarstwa.Wszystkietedziałaniabyłyrealizowane
podrządamiBismarcka,w epocewalkio języki ziemię.SymbolemtejwalkipozostająniewątpliwieMichałDrzymała,kardynałMieczysławLedóchowskii dzieciWrześni.Alesymbolem tej mądrej i wielkiej walki jest także, a może przede
wszystkim,AugustCieszkowski.Czypodejmującwszystkiete
działania,Augustpytałsiebie:Utrum nonomnismoriar?
Auguście!Mężuwielkiejmądrościi zacności,wielkifilozofie,mistrzuwielkiegoczynu.Zwłaszczaw obecnymroku
uległaożywieniupamięćo Tobiemieszk ańców„tejziemi”
(a narodybezpamięciginą).DwunastegowrześniaSejmRzeczypospolitejPolskiejuczciłCiebieokolicznościowąuchwałą.
Podobneuchwałypodejmowałyróżnychszczebliwładzerządowei samorządowe.Trwaciągkonferencji,sympozjówi sesjinaukowychsławiącychTwojedokonania.Wydanoo Tobie
wielepięknychksiąg.Twojeimięnosiwieleszkółi bibliotek.
W pobliżuTwojejWierzenicy(w Swarzędzu)wystawionoCi
pomnikz orlimskrzydłemw tle.Takmocnoi częstowspominasięTwojeimięi twojąprzyjaźńz ZygmuntemKrasińskim,
EdmundemBojanowskim,KarolemLibeltem…Talistarównieżjestdługa…TekstOjczenasz naTwojeurodzinyanalizowałowieleserci przepisywałowielewielkopolskichrąk.
KroczymypoTwoichziemskichśladach,odgrzebującje
z niepamięcilubczyniącjebardziejwyrazistymi.ZmartwychwstałTwójwierzenickidom.Uratowanoodrozpadudwor y
w Sucheji w Surhowie.KwitniePoznańskieTowarzystwoPrzyjaciółNauk.RozwijasięPoznańskiUniwersytet,noszącydziś
imięAdamaMickiewicza.RozwijasięUniwersytetPrzyrodniczyw Poznaniu,mającyswójrodowódw żabikowskiejszkole
i w WydzialeRolno-LeśnymWszechnicyPiastowskiej.Jesteś
jegopatronem.TakzadecydowałjegoSenat.W dziejachtej
uczelnibyłczas,żez wolinarodu,wyrażonejprzezSejm,jaśniałaonaPolscei Wielkopolsce,naucei rolnictwujakoAkademia Rolnicza w Poznaniu im. Augusta Cieszkowskiego. I chcemy, abyś Ty nam jaśniał, jaśniał, Uniwersytetowi
Przyrodniczemuw Poznaniu.
Aletonieto,czegoTypragnieszi oczekujeszodnas.Nie
pamięćjestnajważniejsza,leczczyn.Tynieustanniepytasz,
pytasz profesorów, ludzi nauki – nas tutaj zgromadzonych
– „Jesteśuczonym,czywykonujeszzawóduczonego?”Jakajest
kondycjapolskiejnauki,codziejesięz filozofią– jakijeststan
jejducha,jakiesąw niejwspółczesnekierunkii trendy– nihilizm?Jakrozwijająsięnaukiprzyrodnicze?Jakieschorzenia
trawiądziśEuropę?Ty,któryumiłowałeśOjczyznębardziejniż
Horacyi Sarbiewski,wciążpytasz– jakiejestmiejscePolski
w Europie,czyziemiajestmiłowana,jakaprzyszłośćczeka
młodzież?Tymówiszdziś,jakAleksySperański,wielkibiolog,
wyklętyuczeńi prawdziwynastępcaIwanaPawłowa,któr y
ostrzegałswoichstudentów,abynietraciliczasunarojenia
o świetnychperspektywachbadań,leczzważalitylkonamożliweprzeszkodyi zagrożenia:sukcesprzyjdziesam,jeślinie
stracąodwagi.A młodziEuropejczycydopowiedzą:„Poprzez
odwagębudujesiępokój”.Tymówiszdziśdonas:Sapereaude! – miejcieodwagębyćmądrymi!

Nonomnismoriar… Napierwszymplanietrumnaz prochamiAugusta
hr.Cieszkowskiego(stanz roku 2014)

PoprzeznaukęsłużyłeśPolsce,którejniebyło.SłużyłeśEuropie.Tysamjesteśźródłemtożsamościi pamięciPolskii Europy.
Jesteśdziedzictwem,którezobowiązuje.Ty– osobowośćwielka;
duchwielkii sercezłote– przerosłeśswojąepokęperspektywicznymmyśleniem.W dziejachpokoleńbyłeśdoceniany,odrzucanyi zapominany.ZawdzięczaTobiewieleintelektualnaEuropa.
ZawdzięczaPolskai Poznań.Tylkozabrakłopolskiegokrólai nikt
niewybiłnaTwojącześćmedalu„Sapereauso”.
ZacnyAuguście!PrzyjacieleMichałaz Wielunia(ok. 1450–
–1 VIII 1487),z mojegoWielunia,dziekanaWydziałuNauk
WyzwolonychAkademiiKrakowskiejw XV wieku,tejuczelni,
w którejpodejmowałeśstudiai któraobdarowałaCięgodnościądoktora honoriscausa,pojegotragicznejśmiercinawyspieRodoswystawilimutakąopinię:„Człowiektakwyjątkowy,prawieo boskimumyśle,wewszechnicyrównegosobie
niemający. Znakomity filozof i badacz przyrody, biegły we
wszelkiejnauce,a jegośmierćtowielkastratadlanauki”.Ich
opinięczynięmojąopiniąo Tobie,Auguście.Czynięopiniąuniwersytetu,któremupatronujesz.
I jeszczejednamyśl.RobertSchuman(29 VI 1886–4 IX
1963),zapomnianytwórcazjednoczonejEuropy,mówiło sobie– „JestemLuksemburczykiemz urodzenia,wykształconym
w Niemczech,rzymskimkatolikiemz przekonaniai Francuzemz serca”.Ty– AugustCieszkowskijesteśdzieckiemKsięstwaWarszawskiego,któreszybkoprzestałoistnieć,wykształconym w Niemczech, rzymskim katolikiem z przekonania
i Polakiem– z serca”.
W dniuinauguracjinowegorokuakademickiego,rokuznaczonegodwusetnąrocznicąTwoichurodzin,tutaji teraz,głoszęakademickiejwspólnocie:nonomnismortuusest!
Niewszystekumarłeś!Jesteśz namii bądźz nami,z Twoimuniwersytetem,któr ydziśpowtarzazapoetą:
Przemieląsiędziejeprzezstraszliwymłyn,
naszeoczysięnieulękną:
mywybierzemyczyn,
i tojestpiękno!
(WładysławBroniewski)

prof.drhab.StanisławKozłowski
Poznań, 2październikaAD 2014
(wykładinauguracyjnynaUniwersyteciePrzyrodniczym
wPoznaniu)
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Genius loci sprawił…
U

roczysteposiedzenieSenatuUniwersytetuPrzyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach dnia 21 maja 2014 roku było
zwieńczeniemobchodów 45-leciaistnieniatejuczelni.W auli
WydziałuHumanistycznegoz pierwszymitaktamipoloneza
Pożegnanieojczyzny MichałaKleofasaOgińskiegorozpoczęła
sięuroczystość,którazgromadziłalicznegronoznamienitych
gości.W swoimwystąpieniuz okazjijubileuszuJMrektor,
prof.drhab.TamaraZacharuk podkreśliła,żepodekadach
zmian„dziękiwielkiemuzaangażowaniui współdziałaniuwieluosób,zarównoz naszego,akademickiegośrodowiska,jak
i partneróworazprzyjaciółnaszejuczelni,możemyszczycićsię
mianemUniwersytetu”.

dział,żegenius loci sprawił,iżuczelniasiedleckawyróżniłago
godnościąswegodoktorahonorowegowłaśniew roku 2014
– rokudwusetnejrocznicyurodzinAugustahr.Cieszkowskiego,patronajegomacierzystegoUniwersytetuPrzyrodniczego
w Poznaniu.Przybranympotomkiemwielkiegofilozofabył
mistrzi nauczycielprofesoraDubasa,wieloletniprofesorpoznańskiej uczelni – Felicjan Cieszkowski-Dembiński, któr y
odziedziczyłdobrai dwórw SuchejkołoSiedlec,gdziegospodarowałażdopierwszychpowojennychlat,gdywyrzuciłago
stamtądreformarolnawprowadzonaw życieprzeznowąkomunistycznąwładzę.
DoktorathonorowyprofesoraDubasa– wychowankaUniwersytetuPrzyrodniczegow Poznaniu– nadanyprzezUniwersytetPrzyrodniczo-Humanistycznyw Siedlcachjestzatemkontynuacjąhistoriii tradycjizwiązanejz AugustemCieszkowskim,
łączącejSuchą,Żabikowo,Poznańi Wierzenicę:ziemiąpodlaskąi Wielkopolskę.
informacjepodanenastronieinternetowejUP-H
uzupełniłaEwaStrycka

Fot.PiotrUziak

Wystąpienieprof.dr.hab.,
dr.h.c.multi andrzejadubasa

Profesordrhab.,drh.c.multi AndrzejDubas

Honorowymgościemuroczystościbyłprof.drhab.Andrzej
Dubas,któremuSenatUniwersytetuPrzyrodniczo-Humanistycznegow Siedlcachnadałgodnośćdoktora honoris causa.
CeremonianadaniategozaszczytnegotytułuuświetniłauroczysteposiedzenieSenatu.PoodczytaniuprzezJMrektor,prof.
drhab.TamaręZacharuk odnośnejuchwałySenatu,laudację
wygłosiłapromotor,prof.drhab.BarbaraGąsiorowska, a preambułęaktunadaniatytułupołacinieodczytaładziekanWydziałuPrzyrodniczego,prof.drhab.JaninaSkrzyczyńska.Słowauznaniai szacunkuw imieniuzgromadzonychprzekazali
prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak, JM rektor Uniwersytetu
Przyrodniczegow Poznaniuorazprof.drhab.WiesławKoziara,dziekanWydziałuRolnictwai BioinżynieriiUniwersytetu
Przyrodniczegow Poznaniu.
ProfesorAndrzejDubasw swoimwystąpieniupowręczeniumudyplomu(wystąpienietopublikujemyponiżej)powie-
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Dlanauczycielaakademickiego,zwłaszczaemer ytowanego,któr yjużprzedlatyznacznieograniczyłswojądziałalność
zawodową,wszelkiewyrazyprzyjaźnii życzliwościzestrony
środowiska,w któr ymi dlaktóregonauczycielpracował,dają
muszczególniewielkąosobistąsatysfakcję,ogromnąradość
i poczucieprzynajmniejczęściowegospełnieniaprzeztelata
spoczywającychnanimobowiązkówi oczekiwań.Jestonatym
większa,imbardziejjegodotychczasowadziałalnośćspotyka
sięz uznaniemi przychylnąocenąśrodowiska.
TakteżznalezienieprzezUniwersytetPrzyrodniczo-Humanistycznyw Siedlcachw mojejdotychczasowejdziałalnościzarównonaukoweji dydaktycznej,jaki narzeczszkolnictwawyższego oraz całej szeroko pojętej gospodarki narodowej
wystarczającychargumentówdonadaniaminajwyższejgodnościakademickiej– tytułudoktora honoriscausa – sprawia
miszczególnąradość,jesttodlamniewydarzeniebardzodoniosłe,radosnei wzbudzająceszczerewzruszenie.Wręczony
midoktorathonorowyprzyjmujęz należnąpokorą,jakowyrazobdarowaniamnieprzezsiedleckąspołecznośćakademickąuznaniem,życzliwościąi przyjaźnią.Szczególnąwdzięcznośćzatozaszczytnewyróżnieniemojejosobykierujęnaręce
PaniRektor,ProfesorTamaryZacharuki przekazujęjerównież
WysokiemuSenatowioraznaręcePaniDziekan,ProfesorJaninySkrzyczyńskiej,RadzieWydziałuPrzyrodniczego.Wyrazy
wdzięcznościkierujęrównieżdoszanownychpanówrecen-

Fot.archiwumAndrzejaDubasa

BudynekbibliotekiUniwersytetuPrzyrodniczo-HumanistycznegowSiedlcach

Dzisiejszy Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny
w Siedlcach,ukształtowanyprzeztradycjeswoichpoprzedniczek:WyższejSzkołyNauczycielskiej,WyższejSzkołyPedagogicznej,WyższejSzkołyPedagogiczno-Rolniczeji ostatnio
AkademiiPodlaskiej,swojąstrukturąwydziałowąstworzył
podstawydonowoczesnegokształceniapedagogicznegona
wszystkichkierunk ach,w tymrównieżrolniczego.Dochodzeniedotegobyłobardzotrudne,wymagałonietylkoopracowaniai wdrożeniaodpowiednichprogramównauczania
orazkształceniai doboruodpowiedniejkadrynauczającej,ale
przedewszystkimkonsekwentnegodziałaniazmierzającego
doosiągnięciacelu,któr ymbyłokształceniepedagogiczne
i umiejętnośćnauczaniazwłaszczanakierunkachrolniczych.
BędącprzezwielelatczłonkiemRadyGłównejSzkolnictwa
Wyższego,byłemświadkiemtego,jako takimodeluczelni
i podkreślenieznaczeniapedagogikiw kształceniurolniczym
skuteczniei konsekwentnie– o czymwielokrotniesięprzekonałem– zabiegałrektorówczesnejWyższejSzkołyRolniczo-PedagogicznejprofesorLesławSzczerbaorazuczestnicząca w pracach Sekcji Uczelni Rolniczych Rady Głównej
SzkolnictwaWyższegoprofesorRomualdaJabłońska- Ceglarek.Przełomowymdlauznaniai docenieniatejnauczycielskieji pedagogicznejroliuczelnisiedleckiejw kształceniurol-

JMrektorUniwersytetuPrzyrodniczo-Humanistycznegow Siedlcach,
prof. dr hab. Tamara Zacharuk, podczas odczytywania odnośnej
uchwałySenatu

Fot.PiotrUziak

W takdoniosłeji ważnejdlamniechwilipragnępodzielić
sięz Państwemkilkomarefleksjami,abypodkreślićniektóre
ważneokoliczności,warteszczegółowegoomówieniaprzyokazji uroczystości 45-lecia siedleckiego Uniwersytetu, mające
równieższczególneznaczeniedlaPodlasia– regionu,w którymtauczelniadziała– a takżedlamojegomacierzystegoUniwersytetuPrzyrodniczegow Poznaniui dlamnieosobiście.

Fot.PiotrUziak

zentów:ProfesoraWojciechaBudzyńskiegoi ProfesoraZbigniewaSkindera,zaponiesionytrudi okazanążyczliwośćw oceniemojejwieloletniejdziałalnościzawodowejorazdoPaniProrektorProfesorBarbar yGąsiorowskiej,którapodjęłasiębyć
promotoremmojegodoktoratu.

Laudacjęwygłosiłapromotor,prof.drhab.BarbaraGąsiorowskaz Uni-
wersytetuPrzyrodniczo-Humanistycznegow Siedlcach
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niczymbyłowyjazdoweposiedzenieKonferencjiRektorów
UczelniRolniczych,którez inicjatywyprofesoraSzczerbyodbyłosięwSiedlcachw roku1996.

Fot.PiotrUziak

Znamiennei godnepodkreśleniajestrównieżpołączenie
–porazpierwszyw Polsce– kształceniahumanistycznego
z przyrodniczymi matematycznym,zapoczątkowanew WyższejSzkoleRolniczo-Pedagogicznej,a kontynuowanepóźniej
w AkademiiPodlaskiej.Byłotoniewątpliwierównieżwielkie
osiągnięcie profesora Szczerby, które stopniowo podnosiło
uczelnięsiedleckądorangiuczelniuniwersyteckich,coostateczniestałosięfaktemw roku 2010.

Fot.PiotrUziak

PreambułęaktunadaniatytułupołacinieodczytaładziekanWydzia-
łuPrzyrodniczego,prof.drhab.JaninaSkrzyczyńska

Właściwei pełnepojęcierolnictwa XXI wiekudotyczybowiemnietylkoproblemówsamegogospodarstwarolnegooraz
odbywającejsięw nimprodukcjiroślinneji zwierzęcej,alecałego obszaru zwanego zwyczajowo wiejskim, stanowiącego
zwartąi wzajemniezesobąpowiązanąstrukturęsocjalno-społeczną,organizacyjnąi administracyjną.Kształceniekadrdla
takiegorolnictwawymagazatemprzekazywaniastudentom
wiedzynietylkotechnologicznej(agrotechnika,zootechnika,
przetwórstworolnicze),alerównieżogólnejwiedzyprzyrodniczej(ochronaśrodowiska)orazhumanistycznej(socjologia),
ekonomicznej(handel)i prawniczej.Takiewarunkikształceniawysokokwalifikowanejkadrydlapotrzebwspółczesnego

Fot.archiwumAndrzejaDubasa

Wręczenie tytułu doktora honorowego prof. dr. hab. Andrzejowi
Dubasowi

Dzisiejszy Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny
w Siedlcach,mającysześćWydziałów:Humanistyczny,Nauk
Ekonomicznychi Prawnych,NaukŚcisłychorazPrzyrodniczy
– mauprawnieniadodoktor yzowanianapięciukierunkach,
a takżehabilitowaniaw naukachrolniczychw dziedzinieagronomiii zootechniki.Tak astrukturasprawia,żespełniaon
podstawowewymogiuniwersyteckiegokształceniakadryzarównozawodowej,jaki naukowejdlapotrzebwspółczesnego
rolnictwa.

Wykładprof.dr.hab.AndrzejaDubasa
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Fot.archiwumAndrzejaDubasa

GratulacjeodministraMarkaSawickiego

Źródłemmojejkolejnejrefleksji,którąpragnęsięz Państwempodzielić,jestziemiapodlaskai miejscowośćSucha,będącamacierząwielkiegoPolaka,Augustahr.Cieszkowskiego,
patronaUniwersytetuPrzyrodniczegow Poznaniu.Geniusloci sprawił,żesiedleckauczelniawyróżniłamnie,emer ytowanegoprofesorategożwłaśniepoznańskiegoUniwersytetu,god-

Fot.archiwumAndrzejaDubasa

rolnictwaspełniaćbędą– i w wieluwypadkachjużspełniają
– tylkouniwersytetyprzyrodniczeo odpowiedniejstrukturze
wielowydziałowej.W takimwłaśniekierunkuprzezwszystkie 45latswejdziałalnościkonsekwentniezmierzałUniwersytetPrzyrodniczo-Humanistycznyw Siedlcachi celten– jak
widzimy– zostałosiągnięty.

Pamiątkowerodzinnezdjęcietużpouroczystości
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Fot.archiwumAndrzejaDubasa
Fot.archiwumAndrzejaDubasa

Wizytaw Suchej,miejscuurodzeniapatronanaszejuczelni,a zarazemmajątku,któr ymdo 1946rokuzarządzałnauczycieli mistrzprofesora
AndrzejaDubasa– profesorFelicjanCieszkowski-Dembiński;odlewejstoją:dziekanprofesorWiesławKoziara,małżonkaprofesoraAndrzeja
DubasaLidia,JMrektorprofesorGrzegorzSkrzypczak,kustoszskansenuw SuchejJolantaRadzikowska,profesorBarbaraGąsiorowska,profesor
AndrzejDubas,jegosiostrzeniecWojciechPieszczochi wnukFilipTratwal

PrzykamieniuitablicyupamiętniającejpostaćAugustahr.Cieszkowskiego,„filozofaiekonomisty”
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Fot.archiwumAndrzejaDubasa
Fot.archiwumAndrzejaDubasa

ZwiedzaniewnętrzadworuwSuchej

WjednymzpokoidworuwSuchej
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nościąswegodoktorahonorowegow roku 2014,a więcdokładniew dwusetnąrocznicęurodzinnaszegopatrona,roktenzostałteżogłoszonyw PolsceRokiemCieszkowskiego.Tenświatowej sławy uczony, filozof i ekonomista, obrońca spraw
polskichw XIX wieku,wielkifilantrop,mecenasnaukii oświatyz domurodzinnegow Suchejwyniósł– jakpięknieo tym
mówiw swoichgawędacho siedzibachwielkichPolakówBarbaraWachowicz– głębokipatriotyzm,któr ymkierowałsię
w swojejpóźniejszejdziałalnościnaukowej,społeczneji politycznej,prowadzonejzarównow kraju,jaki pozajegogranicami.Jegoniezwyklebogatydorobekw wieludziedzinachnauki,ekonomiki,organizacjii szerokopojętejgospodarkima
wartośćponadczasowąi wciążjeszczeniew pełnipoznaną
i docenioną.Jegofilozofiaczynui pracyorganicznejzewzględunaspecyficznewarunkigeopolitycznei społecznepanującewewspółczesnejmuWielkopolsceznalazłatamnajpewniejsząakceptacjęi zastosowanie,skutecznieprzyczyniającsię
do gospodarczego rozwoju całego regionu. W działalności
oświatowejdorangiprior ytetowejCieszkowskiwyniósłedukacjęrolnicząi koniecznośćpodniesieniapoziomucywilizacyjnegośrodowiskawiejskiego.Najdobitniejszymprzykładem
tej działalności było utworzenie z jego inicjatywy Wyższej
SzkołyRolniczejim.Halinyw Żabikowie,którejdziałalność
przejął Wydział Rolniczo-Leśny Wszechnicy Piastowskiej,
a późniejUniwersytetuPoznańskiego.DzisiejszyUniwersytet
Przyrodniczy,któregopatronemjesthrabiaAugustCieszkowski,synziemipodlaskiej,jestkontynuatoremtejfilozofiiczynui pracyorganicznejnarzeczrolnictwai leśnictwa.

Jestzatemwielebardzoważkichdlamniewątkówosobistychorazokolicznościzwiązanychz mojąwieloletniądziałalnością akademicką, łączących mnie z Podlasiem. Stąd mój
szczególnyhonori wdzięcznośćzawyróżnieniemniewłaśnie
przezUniwersytetPrzyrodniczo-Humanistycznyw Siedlcach
nadaniemgodnościdoktorahonorowego.

WystąpienieJmrektora
Uniwersytetuprzyrodniczegow poznaniu,
prof.dr.hab.Grzegorzaskrzypczaka
Toszczególnyzaszczyti chwała,gdyrektorUniwersytetu
Przyrodniczegow Poznaniumożeuczestniczyćw uroczystości
nadania przez Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy
w Siedlcachgodnościprofesora honoriscausa naszemuprofesorowi.Jesttojednoz najbardziejcenionychwyróżnień,jakie może być udziałem uczonego. Jest to uhonorowanie
wszechstronnychi imponującychosiągnięćnaukowychi dy-

Fot.archiwumAndrzejaDubasa

Z Podlasiemi ziemiąsiedleckąłączymnierównieżosoba
FelicjanaCieszkowskiego-Dembińskiego,mojegonauczyciela

i mistrza,wspaniałegorolnika,wielcezasłużonegoprofesora
mojegoUniwersytetuPrzyrodniczegow Poznaniu,któr ybył
promotoremmojejrozprawydoktorskieji któr yukształtował
mojądziałalnośćakademickąi naukową.ProfesorpousynowieniugoprzezAugustaCieszkowskiegosynazostałspadkobiercądóbrCieszkowskichw SuchejkołoSiedlec.Gospodarowałtamażdodoczasówprzeprowadzeniareformyrolnej,po
czymprzeniósłsięnakrótkodoWarszawy,a późniejnastałe
doPoznania,gdziezostałprofesoremówczesnejWyższejSzkołyRolniczej,gdziekontynuowałemstudiai specjalizowałem
siępodJegokierunkiemw uprawieroślinrolniczych.

Zabytkowepolichromiewewnętrzudworu
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Fot.PiotrUziak

Fot.PiotrUziak

GratulacjeodJMrektoraUniwersytetuPrzyrodniczegow Poznaniu,
prof.dr.hab.GrzegorzaSkrzypczaka

WystąpieniedziekanaWydziałuRolnictwai BioinżynieriiUniwer-
sytetuPrzyrodniczegow Poznaniu,prof.dr.hab.WiesławaKoziar y

daktycznychPanaProfesoraorazogromnegowkładuw rozwój
polskieji światowejnauki.W tymmiejscuwyrażęteżswoją
wielkąradośći wewnętrznezadowoleniez tego,żewłaśnie
dzisiaj– jakouczeńi wychowanekPanaProfesora,podobnie
jakdziekanWiesławKoziara– podziękujęMurównieżzato,
żew początkowymokresienaszejedukacjiprzekazywałnam
wiedzę,potemwprowadzałw tajnikiżycianaukowego,a dzisiaj,kiedyjesteśmyz wolispołecznościakademickiejnaszego
uniwersytetupowołanidopełnieniafunkcjirektorai dziekana,PanProfesorpokazujenami dajewskazówki,jakgodnie
tenurządreprezentować.Zato,PanieProfesorze,serdecznie
dziękujemy!

WystąpieniedziekanaWydziałurolnictwa
i Bioinżynierii,prof.dr.hab.WiesławaKoziar y

SzanownyPanieProfesorze!W takszczególnymdniuproszęprzyjąćodcałejspołecznościUniwersytetuPrzyrodniczegow Poznaniuwyrazygłębokiegoszacunkui dużegouznania
zaogromnezaangażowaniei wkładPańskiejpracynarzeczcałegośrodowiskaakademickiego.Życzęw imieniutejżespołecznościi własnymdalszychsukcesów,realizacjiplanówi satysfakcji,a nadalszyokresgodnegożyciawszelkiejpomyślności
w dobrymzdrowiu.
PozwólciePaństwo,żeprzyokazjitegoadresu,właśnie
w tymmiejscu,naziemisiedleckiej,przekażęPanuProfesorowicoś,codlanas,dlanaszejspołeczności,jestrzeczącenną.
Otóżpodjęliśmysiędokonaniareprintupierwszegowydania
dziełaOjczenasz Augustahr.Cieszkowskiego.Chciałbym,aby
todziełoprzyniosłoPanuProfesorowidużoradościpodczas
studiowaniai czytania.Trzebaw tymmiejscubowiempowiedzieć,żeProfesorAndrzejDubasjestosobą,któraszczególnie
dbao godnośći pamięćnaszegopatronaAugustahr.Cieszkowskiego.
Dziękujębardzo!

Nadaniegodnościdoktora honoriscausa jestnajwyższą
godnością,jakąkomukolwiekuczelniamożeprzyznać.Nadaje
sięjąosobomniezwyklezasłużonymw dziedzinienauki,kultur yi życiaspołecznego.Takiewydarzeniejestważnymmomentemnietylkodlawyróżnionego,alerównieżdlacałego
uniwersytetu.W tensposóbuczelniakontynuujetradycjęi budujeswojąhistorię.
W takuroczystymdniuprzypadłmizaszczytwręczeniaPanuProfesorowi– w imieniudziekanówi własnym– gratulacji
z okazjitegowielkiegowyróżnienia.Pozwolęsobieprzypomnieć,żejesttojużkolejnetakiewydarzeniew życiuPanaProfesora,codowodziniezwykłegouznaniaakademickiegośrodowiskanaszegokraju.
Przyłączającsiędopięknychsłów,któreprzedchwiląwypowiedziałrektorUniwersytetuPrzyrodniczegow Poznaniu,
życzę w imieniu własnym oraz dziekanów wielu dalszych
twórczychdokonań,dobregozdrowiai zadowoleniaw życiu
osobistym.Wszystkiegonajlepszego,PanieProfesorze!

Szerzejsylwetkęprof.dr.hab.,dr.h.c.multi AndrzejaDubasa
zaprezentowaliśmyw ubiegłorocznymwakacyjnymnumerze„WieściAkademickich”,w artykułachopublikowanychz okazjipięknego jubileuszu 80-lecia urodzin Profesora, któremu towarzyszyła
międzyinnymikonferencjanaukowa„Roślinystrączkowea bezpieczeństwobiałkowekraju”(„WieściAkademickie”nr 7–8[178–
–179]/2013)(przyp.red.).
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HerbCieszkowskich–Dołęga

AugustCieszkowski

Helena(Halina)Cieszkowska

DwórwSuchej–miejscenarodzinAugustaCieszkowskiego,
stanobecny;portykdobudowanow1843roku

Helena(Halina)iAugust
Cieszkowscy

SynowiehrabiegoCieszkowskiego:
siedziAugustAdolf,stoiKrzysztof

KlaraDembińska,opiekunkaipowiernica
AugustaAdolfaiKrzysztofa

KrzysztofCieszkowski,
starszysynCieszkowskiego

AugustAdolf„Guga”Cieszkowski,
młodszysynCieszkowskiego

AugustCieszkowskizsynami:
zlewejsiedziKrzysztof,zprawejAugust„Guga”;
stojąosobynierozpoznane
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Śladami Augusta Cieszkowskiego
na Lubelszczyźnie (część 1)
T

ytułemwstępu
PorazpierwszyodwiedziliśmySurhóww 2009roku;po
dwóchlatach– w sierpniu 2011roku– udałosięnamkolejny
razpojechaćnaLubelszczyznętropamiAugustaCieszkowskiego.Ponownieprzejechaliśmyponad 500 km,couwzględniając
postojenaremontowanychodcinkachdróg,zajęłonamniemalcałydzień.Zastanawialiśmysię,ileczasupotrzebowałwierzenickihrabianadotarciew rodzinnestronyswojejmatki,jadącpowozem.Pamiętajmy,żemiałonteżdoprzebyciagranicę
zaborupruskiegoi rosyjskiego,dzielącąwtedyziemiepolskie
natejtrasie.
W 2009rokunaobejrzenieSurhowamieliśmytylkokilka
godzin,przyjechaliśmytamprawienocą,a następnegodnia
przedpołudniemwyruszaliśmydalej.Tymrazempostanowiliśmyspędzićw tamtychokolicachwięcejczasu.

surhowai Wierzenicypodobieństwa
i różnice
Z powiatowegoKrasnegostawudoSurhowaw liniiprostej
jestjużtylkookoło 12 kmnapołudniowywschód,odległośćni-

czymz PoznaniadoWierzenicy.Surhówleżynazboczudoliny
niewielkiejrzeczkiWojsławki,prawegodopływuWieprza.WielkościąprzypominaonaGłówną,alew dolniejestwięcejłąk,
nadbrzegamimałodrzew,niemakompleksustawówrybnych,
a zboczasąniższeniżkołoWierzenicyczyWierzonki.W krajobraziezaznaczasięszeregwydłużonychgarbówpokrytychlessem,a podpowierzchniąsąskałykredowe– w przeciwieństwie
dopagórkóworazpiaskówi glinw naszychokolicach.Obecnośćlessówsprawia,żew lasach– w odróżnieniuodprzeważającychkołoWierzenicyiglastych– jestzdecydowaniewięcej
gatunkówliściastych:bukai jaworu.Wierzenicależyw otulinieParkuKrajobrazowegoPuszczaZielonka,natomiastSurhów
w granicachSkierbieszowskiegoParkuKrajobrazowego.Mając
więcejniżw 2009rokuczasu,mogliśmyzauważyć,żew SkierbieszowskimParkuKrajobrazowym,w odróżnieniuodPuszczy
Zielonka,jestznaczniemniejlasów,przeważająterenyrolnicze.W PuszczyZielonkalasyprzetrwały,ponieważrosnąna
znaczniegorszychglebach.
SamSurhówmakrótszyniżWierzenicarodowódhistoryczny,pierwszawzmiankao istnieniumiejscowościpochodziz 1419roku.Z okolicamiPuszczyZielonkaSurhówłączy
teżródRejów,w pierwszejpołowie XVIII wiekunależałondo

PałacwSurhowie(stanz2011roku)
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NarodzenieJowisza–jednaznajciekawszychpolichromiiMontiegozdobiącawnętrzesurhowskiegopałacu

KarolaReja(Reya);w drugiejpołowietamtegostulecia,po 1770
roku,wszedłw posiadanieKickichherbuGozdawa.

Kiccyi Cieszkowscy
W październiku 1813rokuAugustKickiherbuGozdawa,
starostakrasnostawskii jegożona,Mariannaz Kowalkowskich
herbuPrzegonia,wyrazilizgodęnaśluburodzonejw 1796rokucórkiZofiiz o 10latstarszymPawłemCieszkowskimherbuDołęga– niebawemrodziców„naszego”Augusta.Zgodnie
zezwyczajemtamtychczasówcórkaotrzymałaposagw postacidóbrsurhowskich.ObokSurhowabyłyto:MajdanSurhowski,Łukaszówka,Franciszków,Augustówka– dziśw granicach
Surhowa.W tensposóbdobrasurhowskienablisko 120lat
znalazłysięwewładaniuCieszkowskich.
Nowiwłaściciele,jakpodająźródła,jużw 1813rokurozpoczęlibudowępałacu,któratrwałado 1819roku.Takdługi
czasrealizacjimożewskazywać,żew jejtrakciebyłyprzer wy.
Końcowymefektembudowyjestmurowanyi otynkowanypałacz cegły.Klasycystycznabudowlanarzucieprostokątama
parteroweskrzydławzniesionenawysokichpiwnicachi piętrowączęśćśrodkową,z wgłębnymportykiemjońskim,w nim
międzydwomaskrajnymifilaramidwiekolumny;portykjest
zwieńczonytrójkątnymszczytem.Odstronyparkudotejczęścibudynkuprzyleganiskitaras.Wewnątrzi naścianachzewnętrznychpostronieparkowejzwracauwagęszeregpółkolumn.Samparkma 6,80 hapowierzchni,rośniew nimwiele
okazałychdrzew,w tympomnikowych.Stoiw nimpowstała
w 1990 roku drewniana kaplica. Jeszcze przed całkowitym
ukończeniempracbudowlanych,w 1818rokuwłoskimalarz

PałacwSurhowie–wnętrze(hol)
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StarydomwSurhowie

NiccoloMontirozpocząłzdobieniewnętrz.Niestety,zarówno
końcowegoefektupracbudowlanych,jaki pierwszychmalowidełniezobaczyłaZofiaCieszkowska,którazmarła 17sierpnia 1818rokuweWłoszechi zostałapochowanaweFlorencji
–w bazyliceSantaCroce.Wcześniejteżraczejtudłużejnie
przebywała,zważywszyżeAugusturodziłsięw Suchej,rodzinnychdobrachCieszkowskich.
Montido 1820rokuwykonałtechnikątemperowąwiele
polichromiio tematycebiblijnej,mitologicznej,histor ycznej
i symbolicznej.Chybanajcenniejsząjestowalnyplafonw sztukater yjnymzłoconymobramieniunasuficiesalonu,ukazującynarodzinyJowisza.Z polichromiihistor ycznychw niezłym
staniejesttaprzedstawiającaksięciaJózefaPoniatowskiego.
Nazasadzie:PanuBoguświeczkęi diabłuogarek,czylizapewnedlauniknięciapretensjirosyjskichwładzzaborczych,jest
też„CarAleksander I nadającykonstytucjęKrólestwuPolskiemu”.Malowidłanasufitachsąw relatywniedobrymstanie.
Tenaścianach,będącew zasięgurąkludzkich,w wielumiejscachsąponiszczone.

(Ciągdalszynastronach30–33)
EwaJ.i WłodzimierzBuczyńscy
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Fot.5×WłodzimierzBuczyński

PośmierciAugustaAdolfa„Gugi”,ostatniegoz wielkopolskiejliniiCieszkowskich,pałacprzeszedłw ręceusynowionegoprzezniegoJanaTyszkiewiczaz Waki,wówczaskoło,a dziś
w granicachWilna.Nierezydowałonw Surhowie.Nadal,jak
zaczasów„Gugi”,dzierżawcąbyłZygmuntSkolimowski.
NowywłaścicieldworuimajątkuwSurhowiezginąłw katastrofielotniczej 30maja 1939roku.

DolinarzekiWojsławkiwSurhowie
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AugustCieszkowski,
fotografiazBerlina

Oizbiewyższejiarystokracyi
wnaszychczasach,Poznań1908

Okredycieiobiegu,wydanietrzecie
1884,pierwodrukParyż1839

Okredycieiobiegu.Uwaginad
obecnymstanemfinansów
angielskich,Poznań1911

ListAugustaCieszkowskiego
dosynówzWiednia

Oromansienowoczesnym,
Warszawa1846,
pierwodrukw„Bibliotece
Warszawskiej”

Uwaginadobecnymstanemfinansówangielskich,
„BibliotekaWarszawska”1842

Organizacyahandludrzewemiprzemysłu
leśnego,„BibliotekaWarszawska”1843
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MateriałydohistoriiJagiellonówzarchiwówweneckich,
„RocznikiPTPN”t.XV,1887

AugustCieszkowski,litografiazokresu
1851-1862

Ojczenasz,pierwszebezimienne
wydanie,Paryż1848

Odrogachducha dedykowanypamięciżony

PracadoktorskaCieszkowskiego,
„BibliotekaWarszawska”1841

UniwersytetwHeidelbergu

Ojczenasz,wydaniepofrancusku,
Paryż1927

Prolegomena
dohistoriozofii,
Poznań1908

Ojczenasz,pierwszepełnewydanie,
Poznań1922-1923

Bóg i Palingeneza,
wydaniepierwsze,
Berlin1842

BógiPalingeneza,Poznań
1912
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Śladami Augusta Cieszkowskiego
na Lubelszczyźnie (część 2)
D

zieńdzisiejszysurhowskiegopałacu
WkrótcepośmierciJanaTyszkiewiczaprzyszładrugawojnaświatowa,a poniejreformarolna.Ziemiaz dóbrsurhowskichtrafiław ręcechłopów,a w pałacuzaczęłykolejnofunkcjonowaćróżneinstytucje.NajpierwPCKi ociemnialiżołnierze
– inwalidziwojenni.NastępniePaństwowyZakładSpecjalny
dla Nieuleczalnie Chor ych. W latach 1953–2000 pracowały
w nimsiostryzeZgromadzeniaSióstrFranciszkanekRodziny
Mar yi.Odroku 1992byłtoDomPomocySpołecznejdlaDorosłychw Surhowie(DPS),od 2000rokupensjonariuszamisą
osobyprzewleklechorepsychicznie.Dziśpodopieczni,przeniesieniw czerwcu 2007rokuz wieloosobowychsal,mieszkająw dwóchnowychpawilonachw dwuosobowychpokojach
z węzłemsanitarnym.Poichwyprowadzcebudynekprzezjakiśczasstałpustyi nieogrzewany,coniepozostałobezwpływunajegostan,zwłaszczamalowideł.Obecniew pałacudziałanowocześniewyposażonakuchnia,a nazmodernizowanym
po 2007rokupiętrzemieścisięadministracja.Częśćpomieszczeńnaparterzestoipusta,w innychmieszcząsięświetlica
czygabinetpsychologa.
Do zachowanych śladów z czasów świetności pałacu
– opróczmalowideł– należąteżniektóredrzwi,zamekw głównychdrzwiachwejściowychi kilkaklamek.Towidzieliśmyjuż

dwalatawcześniej,dziękiuprzejmejzgodzieAnnyHoreckiej,
księgowejDPS,kierującejplacówkąw zastępstwieprzebywającegoakuratnaurlopiedyrektora.Przekazałanamwówczas
wieleinformacjio pałacu.SamAugustCieszkowskijestjejznany„poliniizawodowej”– jakowybitnyekonomista.Wiedzą
najegotematmilenaszaskoczyła.MogliśmyteżwtedypierwszyrazspędzićnocpoddachemCieszkowskich.Tymrazem
dotarliśmydoSurhowapodwieczór.Kiedyodbieraliśmyklucz
dopustegoo tejporzepałacu,okazałosię,żeobrastaonopowieściami.Podobno,choćniktdokładnieniewie,czynapewnoi kiedytobyło,w skrzydlebudynkuodstrony,gdzieteraz
jestkuchnia,ktośzostałzamurowanyi potemznalezionotylkojegoszkielet.Mamyuważać,botam,w pałacu,straszy…
Nas jednak nie straszyło, może to opowieść na zasadzie
– w każdymstar ymdworzeczypałacustraszyjakiśduch.Tak
jakprzeddwomalaty,doświadczaliśmyżyczliwegozainteresowanianaszymprzyjazdemzestronypracownikówi pensjonariuszyDPS.
W pałacuzauważyliśmyczęśćtego,o czymmówiław rozmowietelefonicznejAnnaHorecka– a u nascośsiędzieje.To
„dziejesię”madobrąi gorsząstronę,tadobra– toodkrycie
przezpracownikówLubelskiegoWojewódzkiegoKonserwatoraZabytków(WojewódzkiUrządOchronyZabytków– WUOZ)
Delegaturaw Chełmiekolejnych,dotądzamalowanychpoli-

GorzelniawSurhowie
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StarydomweFranciszkowie(stanz2009roku)

chromiiMontiego.W kilkupomieszczeniachwidać„odkrywki”,a w nichzar ysymalowideł.Następnegodniaspotkaliśmy
sięz AnnąHoreckąi MonikąŁukasik,świeżoupieczonądyrektorDPS,którarozpoczynałaakuratdrugimiesiącswojego
urzędowania. I poznaliśmyteżgorsząstronętego,codziejesię
w pałacu. Już poprzedni dyrektor bezskutecznie zabiegał
o środkinajegorenowację.DyrektorMonikaŁukasikmadodatkoweproblemy.Tokwestiarenowacjiznanychi terazodkrytychmalowideł,a takżewidocznegołymokiempęknięcia
ścianyw salonieodstronytarasu.Jednaktotylkowierzchołekgór ylodowej,czylizakresuniezbędnych– w świetleekspertyzybudowlanej– praczabezpieczającychpałac.Coprawda kiedy w listopadzie od kierującej chełmską delegaturą
WUOZStanisławyRudnikotrzymaliśmyznanenamz publikacji,aleterazczytelnezdjęcia,okazałosię,żeścianaw salonie
pękałatamprzed 1939rokiem,czylikwestiataniejestnowa.
Tojednakw żadensposóbnieumniejszadzisiejszychproblemówz zabytkowąbudowlą.Wcześniej,bojeszczepodkoniec
sierpnia 2011roku,dowiedzieliśmysię,żedzieciJanaTyszkiewiczaubiegająsięo zwrotpałacu.Jesieniąnastępnegoroku
usłyszeliśmyo awariikotłownii koniecznościzainstalowania
nowegopieca.Różneprocedur ysprawiły,żeczęśćpomieszczeńznowubyłanieogrzewana,coodbiłosięnastaniemalowideł,i nietylko.Naszczęścietekłopotyzakończyłysiępod
koniecgrudnia 2012roku.

Wewsii okolicy
Pożegnawszygościnneprogisurhowskiegopałacuw 2009
roku,pojechaliśmyprzezMajadanSurhowskidoFranciszkowa.Ponocnejburzy,którejtowarzyszyłaulewa,nadrodzebyłymiejsca,gdziezalegałoniemałożółtawegobłota– torozmyty less. Powstają na nim żyzne gleby, co było widać po
uprawianychroślinach,naprzykładtytoniu.Polazupełnieinneniżwierzenickie,zamiastrozległychwielohektarowych–
małe,tworząceszachownicę.Wśródnichi przydrodzewidać

byłoparowyi wąwozy.Równieżzabudowawsibyłaodmienna,tylkogospodarstwaindywidualne.WeFranciszkowiecieszyłynaszeokodrewnianedomy,prostew formie,wspaniałe
dzieławiejskichcieśli.TymrazemgdydotarliśmydoFranciszkowa, pogoda dopisywała. Spostrzegliśmy, że piękno starej
drewnianejarchitektur y–tam,gdziewymagaonarenowacji–zaczynaginąćw zderzeniuz nowoczesnymimateriałami
budowlanymi.Poprzedniozauważyliśmytylkojednopoletytoniu,terazbyłoichwięcej,a naścianachzabudowańczyna
specjalnychstojakachschłyjegoliście.
W samymSurhowiew 2011rokuodnaleźliśmypochodzącąz zabudowyfolwarcznejgorzelnię,zapewnez lat 1905–1906
i dawnąkuźnię;dowiedzieliśmysięo ruinachmagazynui stolarni.Trafiliśmynacmentarz,któryznajdujesięjużpozamiejscowością,przydrodzew kierunkuwsiBrzezinyi Kraśniczyna
– będącegosiedzibągminy.OdnaleźliśmynanimgrobyczłonkówrodzindzierżawcówSurhowa– DionizegoSzczypiorskiegoi ZygmuntaSkolimowskiego,a takżeksięży(ks.Franciszek
Michalski,proboszczw latach 1847–1874,mógłsięspotykać
z AugustemCieszkowskim,a ks.JózefJaworowski,proboszcz
w latach 1896–1910,z jegosynem„Gugą”),mogiłyżołnierskie
z września 1939rokui partyzanckie.Trochędziwiłonas,żepozajednąalejką,częściowoz gruntobetonu,pozostałesązarośniętetrawą.Mimodniaroboczegospotkaliśmykilkaosób.Od
starszejpaniz Franciszkowadowiedzieliśmysię,gdziebyła
Dzierżawkawchodzącaw składdóbrsurhowskich.Kiedypadłonazwisko:Cieszkowski,panirzekła,żejejdziadkowiepamiętaliCieszkowskiego,jednakonaniewie,którego.Myskojarzyliśmy,żemusiałtobyćAugustAdolf,czyli„Guga”,a więc
ostatniz wielkopolskiejliniirodu.
PojechaliśmyteżdoOrłowaMurowanego,odległegood
Surhowaw liniiprostejokoło 5 km(sąsiadujez Orłowem
Drewnianym),leżącegopopołudniowejstroniew tejczęści
porośniętych lasem Działów Grabowieckich, też niegdyś
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Nacmentarzuw Surhowieodnaleźliśmygróbks.JózefaJaworowskiego,miejscowegoproboszczaw latach 1896–1910;byćmożespotkał
sięonkiedyśz młodszymsynemAugusta– AugustemAdolfemzwanym„Gugą”?…

Odnaleźliśmy też grobowce rodziny Szczypiorskich, dzierżawców
Surhowa

PałacwOrłowieMurowanym(stanz2011roku)
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Poczęściw tymcelunaprzeciworłowskiegopałacumiał
powstaćbudynekpełniącyrolęwspółczesnychnamdomów,
a możelepiej:pałacówkultur y.Dladzieciplanowanowybudowaćochronkę,szkołęelementarną,a dlastarszychzakład
agronomiczny.Dwieostatnieplacówkimiałyopróczwiedzy
ogólnejprzekazywaćwiadomościpotrzebnew zarządzaniugospodarstwem– uprawąziemi,hodowlązwierząti gospodarkąleśną.Toostatniewynikałostąd,żeKajetanKickidostrzegał zagrożenie, jakie niesie wycinanie lasów na drewno
opałowe– wobecogromnegozapotrzebowaniananiewynikającego z powszechnego wtedy stosowania maszyn parowych.Zalecałrównież,bywznoszonebudowlenienaruszały
pięknakrajobrazu.Dwukrotniew testamenciepojawiłasię
wzmiankao walcez wadąnarodową– „nieocenieniapożytkudokładności”.
Zamiar ybyływspaniałe,z realizacjąbyłojużgorzej,choćbyzewzględunanieprzychylnestanowiskorosyjskichwładz
zaborczych.Terazpałacstoipustyi niszczeje(zwłaszczalewa
oficyna);tylkoprawa(w niejmieścisięprzychodnialekarska)
jestw dobrymstanie.Zaniedbanyparkniezachęcadowejścia.
My,dowiadującsięo tym,comiałobyćw OrłowieMurowanym,mieliśmyjednoznaczneskojarzeniaz wcześniejsządziałalnościąjegosiostrzeńca– AugustaCieszkowskiego(Szkoła
im.Halinyw Żabikowie,doktórejdrogawiodłaprzezwierzenicką „Akademię”, jego publikacje: O ochronach wiejskich
i Organizacjahandludrzewemi przemysłuleśnego).
W niewielkiejodległościodzespołupałacowo-parkowego
samotnienawzgórzustoikościółmogącypomieścićdodwu
i półtysiącaosób,wybudowany(z wapienia)dopieronapoczątku XX wieku,aleteżz wolihr.Kajetana…
(Ciągdalszynastronach36–39)
EwaJ.i WłodzimierzBuczyńscy

LewaoficynapałacuwOrłowieMurowanym

Kościółpodwezwaniemśw.KajetanawOrłowieMurowanym

Fot.8×WłodzimierzBuczyński

wchodzącegow składdóbrKickich.JegowłaścicielembyłKajetanKicki,bratZofii– żonyPawłaCieszkowskiego.Należał
dopowstałegow roku 1872TowarzystwaOsadRolnychi PrzytułkówRzemieślniczych(od 1922rokutoWarszawskieTowarzystwoPatronatunadNieletnimi).Misjątejorganizacjibyło
zapobieganieosadzaniuskazanychnieletnichrazemz dorosłymi.Kajetanzmarł 22czerwca 1878rokuw Warszawie,pozostawiając sensacyjny do dziś dla wielu testament. Żona
i siostraotrzymałydożywotniąrentę,a całąresztęmajątku,
w tymOrłówMurowany,przekazałTowarzystwu.Zbudowanyw XIX wiekuwedługprojektuHenr ykaMarconiegopałac,
jaki resztadóbr,miałysłużyćdobruogólnemu,z przeznaczeniem„naceleczystoświatowe”.Majątekw OrłowieMurowanymmiałbyćw jegozamyślewzoremgospodarowania,ale
i cywilizacyjnegopięknaoddziaływającegonaodwiedzające
gozamożneziemiaństwo.Jednaktonieonomiałobyćgłównymbeneficjentem,a ludnośćmiejscowa.Tui w innychdobrachmiałysięodbywaćodczyty,planowanopokazywaćzdobyczenauki– takżedlatych,„którzypokarczmachzabawy
szukają”.Chcianouczyćludzirzemiosła,tkania,ciesielki.Darczyńcamarzyło odkrywaniutalentów,o szkoledlamatek,sierocińcu,zakładzieresocjalizacyjnym,o bezpłatnejpomocylekarskiej,aptece,szpitalu– „ażebykażdychorobądotknięty,
wolałbyćleczonyw nimaniżeliwewłasnymdomu,lubprzy
familii…”

Tablicanakościelew OrłowieMurowanymprzypomina,żefundatoremświątynibyłKajetanKickii jegożonaMariaz Maszkowskich(wu-
jostwozestronymatkiAugustaCieszkowskiego)
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AugustCieszkowskijakoprezes
TowarzystwaPrzyjaciółNaukwPoznaniu

WniosekwsprawiezałożeniaUniwersytetuwPoznaniu,
Kraków1852

Staraniaopolskiuniwersytet
wPoznaniu,Poznań2009

ZaproszenieSzkoły
NarodowejPolskiej

Dyplomdoktorahonoris causa Uniwersytetu
Jagiellońskiego(zzakresuprawa),Kraków1887

Pamiątkaz50-leciadziałalnościnaukowejAugusta
CieszkowskiegowW.KsięstwiePoznańskim
BiletTowarzystwaPrzyjaciółSztuk
PięknychwKrakowie,1894
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Oskojarzeniudążeńiprac
umysłowychwW.Księstwie
Poznańskiem,Poznań1843

AugustCieszkowskijakoprezesTowarzystwa
PrzyjaciółNaukPoznańskiego

KościółWszystkichŚwiętychwKórniku,miejsce
walnegozebraniaLigiPolskiejwstyczniu1849roku

PierwszewalnezebranieLigiPolskiejwkościelewKórniku;
litografiaMarianaJaroczyńskiego

AugustCieszkowski(pierwszy
zklęczących)narysunku
satyrycznymLeonaKaplińskiego

Projektdokumentówstatutowych
LigiPolskiejnapisanyprzezAugusta
Cieszkowskiego

Obradyparlamentupruskiego

KołoPolskiezKarolemLibeltem
jakoprzewodniczącym

Spisczłonkówfrakcjipolskiej
wsejmiepruskim,1849

OdezwadowszystkichczłonkówLigiPolskiej

ZjazdPolskiweWrocławiu,1848
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Śladami Augusta Cieszkowskiego
na Lubelszczyźnie (część 3)
K

ościółw surhowiei Łukaszówkaw 2009roku
W 2009 roku, po powrocie z Majadanu Surhowskiego
i FranciszkowadoSurhowa,udaliśmysiędokościołaNawiedzeniaNajświętszejMariiPannyi św.Łukasza.Parafiaw Surhowiepowstałau schyłku XVI wieku.Przedrokiem 1675– erygowaniejakosamodzielnejparafii– Surhównależałdoparafii
w Krasnymstawie,a następniew Kraśniczynie.Wydarzenia
związanez reformacjąspowodowały,żepóźniejKraśniczyn
znalazłsięw parafiiSurhów,byłw niejdo 1972roku.Ksiądz
kanonikEdwardŁatka,mimoproblemówz pracownikamiremontującyminowąplebanię,znalazłczas,bypokazaćnamkościół.Czekającnaniego,nabudynkustarejplebaniiodnaleźliśmytablicęinformującą,żew czasiedrugiejwojnyprzebywał
w niejks.drS[tefan]Wyszyński,późniejszyPrymasPolski,
ukrywającysięw Żułowiena(ówczesnym)terenieparafiiSurhów.Tamod 1939rokuprzebywałysiostryFranciszkankiSłużebniceKrzyżaprowadząceośrodekopiekinadociemniałymi.
Z kolejnejtablicyz medalionemprzedstawiającymPrymasa,

znajdującej się wewnątrz budynku, dowiedzieliśmy się, że
działosiętow latach 1941–1942.
Wcześniej podziwialiśmy znajdujący się na skarpie, na
skrajudolinyWojsławki,kościół– z perspektywywiodących
doniegoschodów.Teraz,stojąckołoniego,zauważamyokazałelipyrosnącenaistniejącymtuniegdyścmentarzuprzykościelnymi kaplicępolowązakościołem.WedługinformacjinauczycielaregionalistyLeszkaAntoniakatotrzecikościółw tym
miejscu.Dwapierwszebyłydrewniane,pierwszyz nichspłonął,a drugizestarościprzestałnadawaćsiędoużytku.Obecny– wedługźródeł– zostałzbudowanyw latach 1819–1823
(LeszekAntoniakpodajelata 1820–1824)z fundacjiPawłai ZofiiCieszkowskich.Tuznowupojawiasięwątpliwośćcodofundatorów, powtórzmy: Zofia z Kickich Cieszkowska zmarła
w 1818roku.Bardzoprawdopodobne,żezamiarbudowykościołabyłwyrazemwdzięcznościZofiii PawłazałaskizwiązanezezdrowiemsamejZofiii ichsynaAugusta,obojebylisłabegozdrowia.Zapewnew obliczuspodziewanejśmierciZofia
jeszczerazdobitniepodkreśliłaswojąwolębudowykościoła.

KościółNawiedzeniaNajświętszejMariiPannyi św.Łukaszaw Surhowiezbudowanonawysokiejskarpie,naskrajudolinyrzekiWojsławki(stan
z 2014roku)
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Z koleiwewnątrzświątyniznajdujesiętablicainformującao tym,że
pochowanotuserceZofiiz KickichCieszkowskiej(matkiAugusta,
zmarłeji pochowanejweFlorencji)

Tablicanaścianiekościoław Surhowieupamiętniapobyttuw latach
1941–1942PrymasaTysiącleciaStefanaWyszyńskiego

Przemawiazatymznajdującasięwewnętrzuświątynitablica
z napisem:„SERCEś.p.ZOFIIz KICKICHCIESZKOWSKIEJ
FUNDATORKITUTEJSZEGOKOSCIOŁ A”(„S”zamiast„Ś”możesugerować,żetablicapowstałazagranicą).Choćniemazapisujednoznaczniepotwierdzającegoobecnośćowegoserca
w tymmiejscu,wydajesiętoniemalpewne,zważywszyna
obyczajeepoki.Głośnymwydarzeniembyływędrówkiurny
z sercemzmarłegow tymsamymcoZofiaCieszkowska 1818
rokugen.JanaHenr ykaDąbrowskiego,a serce Fryder ykaChopinaznajdujesię pod epitafiumw kościeleśw.Krzyżaw War-

OłtarzgłównyzesłynącymłaskamiobrazemprzedstawiającymMatkęBoskązDzieciątkiemiśw.Łukasza(stanz2009roku)
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szawie.NajpewniejPawełCieszkowskipoukończeniubudowypałacu,realizującdecyzjęobojga,zleciłbudowękościoła,
a powybudowaniu,zgodniez przedśmiertnąwolążony,umieściłw nimjejserce.
Tentrzecisurhowskikościółjestbudowląmurowaną,jednonawową,orientowaną,narzucieprostokątai podobniejak
pałacjestw styluklasycystycznym.Powiększonogoi przebudowanow 1876roku,z tegoczasupochodziwieżaorazściany
prezbiterium.Zaprzytoczonymiprzeznaswywodamiodnośniedofundatorówprzemawiawezwaniekościołai ilustrującyjeobrazw ołtarzugłównym.Jesttosłynącyłaskamiobraz
MatkiBożejz Dzieciątkiemi św.ŁukaszemjakoPośrednikiem
Łask,przeniesionyw 1764rokuz kaplicyleśnejw Łukaszówce.Aktawizytacyjnez 1672rokupotwierdzają,żetamtomiejsceodniepamiętnychczasówbyłoczczonejakoświęteorazże
wielułaski cudówdoznalilicznieprzybywającytampątnicy.
W dniu świętego Łukasza i Nawiedzenia NMP na przełomie XVII i XVIII wiekuichliczbasięgaładwóchtysięcy.Napoczątku XVIII stuleciadotegołaskamisłynącegoobrazupielgrzymowałaKrystynaz LubomierskichPotockaz niedalekiego
majątkuWojsławice,modlącsięo uzdrowieniez ciężkiejchoroby.Pocudownymuleczeniu,jakowyrazswojejwdzięcznościdlaMatkiBożeji św.Łukasza,poleciławybudowaći ozdobićnowąkaplicę.Odbywaładoniejcoroczniepielgrzymki.

Drewnianykrzyżupamiętniającymiejsce,gdziewedługmiejscowej
legendy odpoczywał Tadeusz Kościuszko ze swoim wojskiem po
stoczeniubitwyz Moskalami

Dlaodwiedzającegosurhowskąświątynięwymownymdowodemdoznawanychw niejłasksąlicznewotawiszącena
ścianachpoobustronachołtarza.Z najstarszych,osiemnastoi dziewiętnastowiecznychpozostałotylko 21sztuk,aresztazaginęławrazz relikwiarzemśw.Łukasza.Uzdrowienipozostawialiteżnajpierww kaplicy,a późniejw kościelelaskii kule.
Ksiądz Edward Łatka odsłonił dla nas ten cudowny obraz,
ozdobionypięknąsukniąi koronamiz 1780roku(nacodzień
zasłonięty obrazem Wniebowstąpienia). Obraz przedstawia
MatkęBoskąz Dzieciątkiem,a u jejstóppolewejstroniepa-

WjeżdżamydoŁukaszówki
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Typowypejzażtychokolic

trzynaniąklęczącyśw.Łukasz.W prawymdolnymnarożniku
stojąwpatrzonew niegopostacieludzipragnącychdziękijego
pośrednictwuotrzymaćłaski.Pobokachw ołtarzustojąfigur y
św.św.Piotrai Pawła.Ksiądzopowiedziałteżo koniecznejrenowacjidrewnianegowyposażeniaświątyni.Choćnapierwszyrzutokawszystkietrzypozłacane,pochodzącez 1876rokuołtarze:głównyi dwaboczne,wyglądająnie najgorzej,po
bliższymprzyjrzeniusięwidaćnanichdziałanie„zębaczasu”.
Proboszczwspomniał,żeśredniawiekuparafianprzekracza 50
lat,a w jednejzewsiwynosiona 58lat.

Z kościołaudaliśmysiędoŁukaszówki.Naskrzyżowaniu
z drogądoKrasnegostawu,naniewysokimwzgórkustoidrewnianykrzyżz tablicąu podstawy,informującą,żejesttoKopiecKościuszki.Wśródmiejscowejludnościtomiejscezwie
się„KrzyżemKościuszki”.Tunaszbohaternarodowymiałwedługprzekazówodpoczywaćzeswoimiżołnierzamipowalce
z wojskiemrosyjskim.SamaŁukaszówkależyw doliniemiędzygarbami.Najejkońcupoprawejstronienadstrumykiem
odnajdujemynalipiekapliczkę.Wspomnianawcześniejnocnaulewai mokraponiejwysokaroślinnośćpowstrzymałynas
przedposzukiwaniempołożonegoniedalekomiejsca,gdziena
wzgórzustałaleśnakapliczkaw miejscuobjawienia.Jakz każdym,odległymw czasietegorodzajuwydarzeniem,związane
sąnapołylegendarneprzekazy.Wedługjednegoz nichdziedzicdałchłopomw obrębieobecnejŁukaszówkilasdokarczunku.Podczaspracyzobaczylionito,cooglądaćmożemyna
obraziew kościele:klęczącegośw.Łukaszau stópMatkiBożej
z Dzieciątkiem.ŚwiętyŁukaszmodliłsiędoMatkiBożej,a oni
zaczęlisięmodlićdoniego.Toprzesłaniejestaktualnedodnia
dzisiejszego.Ludziemodląsiędośw.Łukasza,onprzedstawia
ichprośbyMatceBożej,a Onaz koleidalej.Ktośw podzięce
zadoznanełaskimiałnamalowaćto,cozobaczył. I nicto,że
histor ycysztukimówiąo obrazie„dobregopędzla”.

Fot.8×WłodzimierzBuczyński

Związkipersonalnepowstającychposobiepałacui kościołaobejmująnietylkoCieszkowskich,alerównieżMontiego.
W kościelebyłyobrazyjegoautorstwa: NawrócenieSzawła
z 1823roku– w lewymbocznymołtarzui św.Zofiiz córkami
(?)w prawym.W latach 1884–1932w prawymbocznymołtarzuznajdowałsięzachowany,odnowionyw 1998rokuobraz
św.Mikołaja.ObecniejesttamobrazMatkiBożejRóżańcowej,
którapodajeróżaniecśw.Dominikowi.

Jednazprzydrożnychkapliczek(Łukaszówka)

W tejnieistniejącejjużkapliczcesłynącyłaskamiobraz
znajdowałsiędo 1764roku.W połowie XVIII wiekuwokółkaplicyi miejscapoistniejącejobokniejpustelnirozpoczęłosię
osadnictwo,a nowąwieś– napamiątkęobjawieniaśw.ŁukaszaEwangelisty– nazwanoŁukaszówką.
(Dokończenienastronach50–51)
EwaJ.i WłodzimierzBuczyńscy
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PortretAugustaCieszkowskiego–
patronaUniwersytetuPrzyrodniczego
wPoznaniu

Oochronachwiejskich,Poznań1922;pierwodruk
w„BiblioteceWarszawskiej”,1842

Statut(ustawa)Szkołyim.Haliny

Tablicapamiątkowanabudynku
dawnejWyższejSzkołyim.Haliny
BudynekwLuboniu–Żabikowie,siedzibaWyższejSzkoły
im.Haliny

TablicaupamiętniającaCieszkowskich
naKolegiumCieszkowskich
BroszuraJuliuszaAuoSzkoleRolniczejim.Haliny
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BudynekKolegiumCieszkowskichUniwersytetu
PrzyrodniczegowPoznaniu

AugustCieszkowskiwczasie
władaniaWierzenicą

ListAugustaCieszkowskiego
doTeodoraDembińskiegozWiednia

WystąpienieCieszkowskiegowsprawieudziałurobotników
rolnychwzyskach,Berlin1846,Wenecja1891

KościółwWierzenicy,
latamiędzywojenne

TeodorDembiński–dzierżawca
Wierzenicy,współzałożycielkółka
rolniczego

GorzelniawWierzenicy,1932

Artykułw„Ziemianinie”oSzkoleim.Haliny,1870

MłynwWierzenicy,stanpo1945roku
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Rękopis znaleziony
nie w Saragossie
M

AJąKSIąŻKISWOJELOSy – toznanepowiedzeniebardzopasujedorękopisuAugustahr.Cieszkowskiegopt.:„O drogach
Ducha”.Książkowawersjazostałaopublikowanaw Poznaniu
w 1869roku.W BiblioteceGłównejUniwersytetuPrzyrodniczegow Poznaniuposiadamyczystopisrękopisutegodzieła.
Skądsiętuwziął?
WszystkozaczęłosięodtelefonupanaFranciszkaJasińskiegoz BieruniakołoTychów.Zapytałwprost,czyBiblioteka
byłabyzainteresowanakupnemrękopisuzatytułowanegowłaśnie„O drogachDucha”,w któregojestw posiadaniu.Zaczęłysięnegocjacje.Przedewszystkimnależałozbadaćautentycznośćrękopisu.Próbawypadłapozytywnie.Kolejnymważnym
etapembyłynegocjacjeodnośniedoceny.Stronyuzgodniły
wartośćrękopisunaokrągłytysiączłotych(rok 2006).Należało teraz znaleźć „sponsora”. Bez zbytnich uzasadnień całą
kwotęBibliotekauzyskałaodUczelni:JMrektorprof.Erwin
Wąsowiczsfinansowałzakup. I takotorękopisznalazłsię
w naszejBibliotece.
Stanjegobyłbardzoopłakany,jednaktekstnatyleczytelnyi – coważne– w całości,żemożnabyłopomyślećo jego
profesjonalnymarchiwalnymzabezpieczeniu.Trwałotokilka
lat.Dopierow roku 2014udałosięsfinalizować(oczywiście

Ozdobnepudełko…
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bezkosztowo)tenzamysł.ArchiwumPaństwowew Poznaniu,
dziękiwielkiejuprzejmościjegodyrektora,Henr ykaKrystka,
podjęłosięfachowejkonserwacjizabytku.Wszczętowięcodpowiednieprocedur ykonserwacyjne,wtym:
❍ działaniaprofilaktyczne,mającenaceluzapewnieniejak
najlepszychwarunkówprzechowywania
❍ określenieodpowiednichwarunkówprzechowywania
❍ przeprowadzenie pomiarów temperatur y i wilgotności
w magazynie
❍ analizępotrzebw zakresiebezpieczeństwamagazynu
❍ przeprowadzeniewewnętrznegoszkolenianatematwarunkówprzechowywaniai zabezpieczaniamateriałówarchiwalnych
❍ konserwacjęwłaściwąmateriałuarchiwalnego:
❏
wykonanieoprawyorazinnychpracintroligatorskich
❏
uzupełnianieubytkówpapieru
❏
poddaniedigitalizacjicałościmateriału
❏
dezynfekcjęi dezynsekcjęmateriału.
W takimkształcierękopisjestdoużytkudla„wtajemniczonych”.OczywiścieBibliotekaudostępniawersjęelektroniczną.
I gdzietutajlosytegorękopisu?Opowieśćzaczynasięzgołafantastycznie.OtóżwspomnianyjużpanFranciszekJasiński przekazał swoje zbior y synowi Jarosławowi, w którego
imieniu występuje jego mama, pani Teresa Jasińska. Same
zbior ytrafiłydonichjakospuściznapozmarłymw 1964roku
profesorzeJanieDobrowolskim.Przezz górą 40latchronili
spuściznę.OjciecpaniTeresykupiłnawetposiadłośćprofesoraDobrowolskiegoodjegospadkobierców,wśródktór ychznalazłsiębyłyrektorAkademiiRolniczejw Poznaniu,prof.Jerzy
Zwoliński– zięćprof.Dobrowolskiego.
Z tradycji rodzinnych państwa Jasińskich wynika, że
przedmiotowyrękopisbyłnajpierww posiadaniuprof.WincentegoLutosławskiego,któr yotrzymałgoprawdopodobnie
odsynaAugustaCieszkowskiego– AugustaAdolfaJózefa.ProfesorLutosławskiz koleiprzyjaźniłsięz prof.Dobrowolskim,
któr yjeszczejakostudentnależałdoStowarzyszeniaPatriotyczno-NarodowegoEleusis,założonegowłaśnieprzezprof.
Lutosławskiegow 1903roku.PaństwoJasińscymieszkaliwielelatw BurzyniekołoTarnowa.Tamteż,jeszczeprzeddrugą
wojnąświatową,wybudowałdomprof.Dobrowolskii mieszkałz rodzinąażdoczasujegosprzedaży.Podrugiejwojnie
światowejpaństwoJasińscyprzyjaźnilisięz prof.Dobrowolskimorazprof.Zwolińskimi gościliichw okresiewakacyjnym,gdyprzyjeżdżaliz PoznaniadoBurzyna.Takwięcponitce do kłębka doszliśmy do losów rękopisu znalezionego
w BieruniukołoTychów.
mgrMariuszPolarczyk
dyrektorBibliotekiGłówneji Centrum
InformacjiNaukowej

Fot.3×EwaStrycka

…wktórymprzechowywanyjest…

…rękopisAugustaCieszkowskiego
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CyprianKamilNorwid

AugustAdolfCieszkowski
iprof.StefanDąbrowskizrodziną

ListCyprianaKamilaNorwidadoAugustaCieszkowskiego

Roger,RóżaiEdwardRaczyńscy,
1936
ListZygmuntaKrasińskiegodo
AugustaCieszkowskiegozRzymu

„Księgagości”wierzenickich
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AugustCieszkowskinarysunkuCypriana
KamilaNorwida

ZygmuntKrasiński,najsławniejszy
zgościwWierzenicy

DwórodstronydolinyrzekiGłównej
Dwórodfrontu

RysunekCyprianaKamilaNorwida
przedstawiającyAugustaCieszkowskiego

Piwnicedworu
Odtworzonypiec
zzachowanym
ozdobnymkaflem

Obrazznalezionypodczasprac
remontowychpoddachemdworu

Wnętrzezwidokiemnadolinę
rzekiGłównej

Stawwparku

Parkprzechodzącywnadrzecznąłąkę

Parkzdworemwtle
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Augusta Cieszkowskiego
promieniowanie myśli, czynu i serca
Wykład prof. Stanisława Kozłowskiego w ramach Uniwersytetu „Trzeciego Wieku”.
Ośrodek Kultury w Swarzędzu, 28 kwietnia 2014 roku

N

Fot.WłodzimierzBuczyński

ajwięcejo człowiekumówijegodom.Spotkaniew Swarzędzu
zestudentami„trzeciegowieku”jestdlamniewejściemw wierzenickidomAugustaCieszkowskiego.Tutajnajmocniejodczuwasięjegoobecnośćjakogospodarzatejziemi.W tymmiejscu najmocniej odczuwa się też wejście Augusta w dom,
któr ymbyłaWielkopolska.On,obywatelCesarstwaRosyjskiego,poczułsięw Wierzenicysobą.Czymożetodziwić?Zmieniałkrajezamieszkiwaniai obywatelstwa,jednakżesercempozostawałPolakiem.
Przyszłomużyćw dramatycznymdlapolskiegosercawieku– zawiedzionychnadzieiroku 1812,trudnychdecyzjiKongresuWiedeńskiego,przegranychpowstańnarodowych,rozczarowań narodów podczas Wiosny Ludów, rodzenia się
brutalnegokapitalizmu,rozwojunauki.Równieżjegoosobiste
życiebyłoznaczonedramatycznymizdarzeniami.Wszystkoto
hartowałojednakjegoducha,umysłi serce,a tewypełniała
zawszetwórczamyślo perspektywicznymukierunkowaniu.

Wykładprof.dr.hab.StanisławaKozłowskiegow ramachUniwersytetu„TrzeciegoWieku”(28kwietnia 2014roku)
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Najpełniejujawniłasięonaw filozofii.Pouzyskaniustopnia
doktoraz filozofiiAugustpodjąłkonfrontacjęz naukąHegla,
wielkiegoumysłuniemieckiejfilozofii.Konfrontacyjnetezy
zawarłw życiowychdziełachProlegomenadohistoriozofii oraz
Ojczenasz.W nichzakwestionowałstworzonyprzezHeglapodziałdziejówświata.WedługCieszkowskiegoepokaprzeszłości,czylistarożytność,epokauczuciaprzeszładohistorii.Epokawspółczesności,czyliepokachrześcijaństwa,zmierzaku
końcowi.Nadchodziostatniaz dziejów– epokaczynu.
W epoce czynu wszystkie działania nieświadome mają
ustąpićdziałaniomświadomym,w którychczłowiekodnajdzie
siebiejakoistotętwórczą.W epoceczynunastąpiurzeczywistnienieKrólestwaBożegonaziemi.Powstanienowyprawny
i moralnystanczłowieczeństwa,stworzonynieprzezwalkę,
leczharmonięnaturalnychpragnień.Naziemizapanujedrugirajstworzonyprzezczłowieka,alemusiw związkuz tymnastąpićzmianaświadomościczłowieka.„Czynjestdoskonaleniem tego, co zastane”. Postępu nie można osiągnąć przez
zniszczenie,filozofięczynunależywięcprzemienićw pracę.
A pracamusibyćchlubąi źródłemradości.W epoceczynu–
wedługCieszkowskiego– każdapracastajesięsłużbąbożąoraz
obowiązkiemwobecdrugiegoczłowiekai społeczeństwa.Jednakżepracatonietylkotwórczość,aletakżezmianyw sferze
moralnościi obyczajów.
I takrozumianąpracęAugustCieszkowskiurzeczywistniał.
Jejnajbardziejcharakterystycznemomentygodzisię,tutaji teraz,przypomnieć.Pierwszakwestiatotworzeniestrukturorganizacyjnychdlanauki.Wykładyw Bazarzenawettakwielkich
znakomitościtamtejepoki,jakKarolLibelt,TytusDziałyński,
KarolMarcinkowski,HipolitCegielski– tozamało.W Poznaniu
potrzebny jest uniwersytet z polskim językiem wykładowym. I AugustCieszkowski,wspomaganyumysłamiświatłych
Wielkopolan,podejmujetozadanie.PięciokrotniewnosipetycjedokrólaPrus,poprzezSejmKrajowyWielkiegoKsięstwaPoznańskiego, o wyrażenie zgody na powołanie takiej uczelni.
„Krótszychi bardziejprzekonywującychdowodówużywa,a zawszetakzręcznieprzeszłorocznez nowympowiążepodanie,iż
wydajesię,żejednowypływaz drugiego,żepowtórzenienie
jestskutkiemprzegranej,aledalszymi koniecznymrozwojem
jednejorganicznejmyśli”.
Bataliao uniwersytetzakończyłasięniepowodzeniem.AugustCieszkowskijednaksięniepoddał.Szukałinnejdrogido
stworzeniasilnegonaukowegoi intelektualnegozapleczaw Poznaniu.Wiedział,żew Wielkopolscecorazmocniejswojąobecnośćzaznaczająstowarzyszeniao charakterzekulturalno-naukowym.Potrzebnabyłaintegracjatychogniskżycianaukowego.
Podjęteprzezniegodziałaniaznalazłyswojezwieńczeniew Po-

Fot.WłodzimierzBuczyński

ProfesorStanisławKozłowskipowykładzierozdałwieleautografów

znańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk, powołanym do życia 13lutego 1857roku.
Myślo uniwersytecie,o tworzeniuw Poznaniuośrodkanaukowego,towarzyszyłaCieszkowskiemunieustannie.Nauka,
czylimyśltwórcza,niejestwłasnościąelit.Umiejętniewykorzystana,stajesiędobremspołeczeństwa,dobremnarodu.Takimdobremjesttakżeziemiapozostającaw rękachwielkopolskichgospodarzy. I władzepruskiepodjęłyszerokozakrojoną
walkęo ziemię,a symbolemsprzeciwuwobectejakcjipozostał Michał Drzymała. Ziemia to fundament gospodarstwa
i społeczeństwa,aletakżeświadectwoi rękojmianarodowej
tożsamości.Jestteżinnewielkienarodowedobro– tomłodzież!AugustCieszkowskibyłtegowszystkiegoświadomy.
Należyprzystąpićdoczynu. I Cieszkowskipodejmujedziałaniaw celustworzeniaszkołyrolniczej.Wnioskodawcą(pięknasztukadyplomacji)jestCentralneTowarzystwoGospodarcze.AugustCieszkowskizaśzabezpieczabytszkoły– bezpłatna
dzierżawa 105-hektarowegofolwarkuoraz 6000talarównaniezbędneinwestycje.Udałosię!Otwarciezlokalizowanejw ŻabikowiekołoLuboniaszkołytypuuniwersyteckiegonastąpiło 21
listopada 1870roku.Jejżywotjednakbyłkrótki.Przetrwałazaledwiepięćlat.Władzepruskieniechciałydłużejtolerowaćtej
placówki.Alesukcesemszkołybylinietylkojejabsolwenci,tak
potrzebniwielkopolskiemurolnictwu.SzkołatastałasiępolatachrodniąkadrydlaWydziałuRolniczo-LeśnegoUniwersytetuPoznańskiego,któryformalniezostałutworzony 7maja 1919
roku.
AugustCieszkowskimiałtakżeświadomośćdysproporcji
pomiędzystanemrolnictwaw Wielkopolscei innychregionach
państwapruskiego.Różnicędostrzegałnietylkojakownikliwy
obserwator, ale równocześnie jako ekonomiczny myśliciel.
WcześniejdostrzegałjąrównieżgenerałDezyderyChłapowski.
Cieszkowskiprzystąpiłwięcdoczynu.Miejscemurzeczywistnianiaekonomicznejmyślii technologicznegonowatorstwastałosięnietylkowłasnegospodarstwo.Dowodem– tworzenie
bankugwarantującegoodpowiedniekredytydlapolskichplacówekgospodarczych.Rolniczeinnowacjerodzązapotrzebowa-

nienanowoczesnemaszynyi urządzenia,a tozadaniemaurzeczywistniaćfabrykaHipolitaCegielskiego.
Osiedleniew Wierzenicyrodziu AugustaCieszkowskiego
szacunekdlaprzyrodyi ziemi.Wzmacniatakżezainteresowanienaukamiprzyrodniczymi.Interesujegojednak„nieopisowahistorianaturalnai systematykaroślini zwierząt,leczwarunki życia i rozwoju organizmów żywych”. Życie pośród
przyrodyrodzipotrzebębadańprzyrodniczych. I zachęceni
przezAugustaprzyrodnicydocierajądoWierzenicy,Wierzonki,Kicina,Gór yDziewiczej,Kobylnicy…
Filozofiai czyn,„myślność”i praca– niewypełniająjednak
pełnegoobrazuAugustaCieszkowskiego.Niejesttowybujały
myśliciel,żądnypochwałnaukowiecczytwardokalkulujący
ekonomista.W czymwięctkwijegowielkośći oryginalność?
Codopełniajegoobraz?Odpowiedźjestjednoznaczna– serce.
AugustCieszkowskibyłczłowiekiemwielkiegoserca.Niewątpliwiesercaoddanegofilozofii,nauce,rolnictwu,przyrodzie.
Cieszkowskiegotrzebamierzyćmiarąsercawrażliwegonapotrzebyinnychludzi– zwłaszczamłodychi biednych.Dowodem
może być wspieranie działalności Edmunda Bojanowskiego
oraztroskao kształceniei wychowywaniemłodegopokolenia,
równieżw sferzepostawestetycznychi moralnych.(A doosiągnięciategocelupotrzebnisąoddaninauczyciele– koniecznośćnależytejichformacjirównieżdostrzegał.)Nieustannietowarzyszyło mu poczucie odpowiedzialności: za drugiego
człowieka– z kręgurodziny,przyjaciół(a tenkrągbyłbardzo
bogaty!),a takżezaspołeczeństwo,sprawynarodowe,Polskę,
Kościół,przyrodę,rolnictwo…„Byłmężemwiary”– takieświadectwowystawiłAugustowipoznańskibiskupEdwardLikowskiw mowiepogrzebowej– „Gdybymtegoz całąstanowczością
powiedziećtegoniemógł,niewidzielibyściemniedziś…przemawiającego”.
OdśmierciAugustaCieszkowskiegomija 120lat.Jednakżenieprzer waniejestonobecny– pośródnasi dlanas.Nieustanniepromieniujejegomyśl,czyni serce.Czypotrafimy
todostrzeci docenić?
prof.drhab.StanisławKozłowski
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MadonnaprzewijającaDzieciątko,darspadkobierców
AugustaAdolfaCieszkowskiego
AugustCieszkowski

KościółwWierzenicyodstrony
zachodniej

Widoknaołtarzgłówny

WizerunekMatkiBoskiejWierzenickiej
z1636roku

Tablicawiedeńskawkruchcie
zachodniej,ufundowana
przezAugustaCieszkowskiego

Fotelcelebransa
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Widoknanawęiprezbiterium,polewejpomniknagrobnyAugustaCieszkowskiego

PopiersieAugustaCieszkowskiegowedług
odlewuzmaskipośmiertnej,dzieło
AntoniegoMadeyskiego,Rzym1909

MoważałobnabiskupaEdwardaLikowskiego,Poznań1894

HerbCieszkowskichDołęga
wieńczącykryptę
ZadaszeniekryptyCieszkowskich
przylegającedopółnocnejstronynawy

Cieszkowscypochowaniwwierzenickiejkrypcie

PomniknagrobnyAugusta
Cieszkowskiego

Drzwiśmierciizmartwychwstania
wpomnikunagrobnym,dziełoTeofila
Lenartowicza,Florencja1872

TrumnaAugustaCieszkowskiego
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Śladami Augusta Cieszkowskiego
na Lubelszczyźnie (część 4)
S

urhowskaświątyniaw 2011roku
Podwóchlatach,w 2011rokuponowniepodjechaliśmy
podkościół,pełninadziei,żemożezastaniemyks.Edwarda
Łatkę.Wcześniejszekilkakrotnepróbykontaktutelefonicznegoniepowiodłysię.Jest,poznajenas,kojarzącz Poznaniem.
Byłkilkadninaurlopiei akuratwrócił.Opowiadało trwającymwłaśnieremoncieołtarzaw swojejświątyniw związku
z rocznicowymiobchodamiprzewidzianymina 2014rok.Nam
natychmiastprzyszłanamyśldwusetnarocznicaurodzinAugustaCieszkowskiego.Pokilkuchwilachokazałosię,żeks.
Edwardowichodzijednako innąrocznicę.W 2014rokuprzypada 250-lecieprzeniesieniacudownegoobrazuz kaplicyw Łukaszówce.Gospodarz,podobniejakks.PrzemysławKompf
z Wierzenicy,szukałróżnychźródełfinansowaniai liczyłna
szczęśliwyfinał.Pojawiłysięteżproblemynatur ypoznawczej,
gdyokazałosię,żeczęśćołtarzajestwyraźniemłodsza,wykonanamniejstarannie,czyrzeźby,którewedługzapisówmiały
byćdrewniane,wykonanesąz gipsu…

Fot.3×WłodzimierzBuczyński

Kiedyzajrzeliśmydoświątyni,okazałosię,żew 2009roku
mieliśmyszczęściei mogliśmyzobaczyćcudownyobraz,teraz
niebyłonatożadnychszans.Uświadomiliśmysobie,żepo
częścito,o czymusłyszeliśmy,a terazoglądaliśmy,miałojakiś
pośrednizwiązekz AugustemCieszkowskim.Przecieżkiedy
w 1876rokuświątynięprzebudowywanoi powiększano,Cieszkowski– jakowłaścicielSurhowa– byłkolatoremkościołai zapewnemiałw tymdzieleswójmaterialnyudział.Następnego
dnia zapytaliśmy ks. Łatkę o jakieś dokumenty związane
z przebudową,niekojarzyłtakowych,wobecczegopozostaliZajrzeliśmyznówdokościoław Surhowie,byuwiecznićnafotografii
zmienionąkolorystykęołtarzy(podobniejakw Wierzenicy,poremoncieprzywróconotampierwotną,najstarsząbarwępolichromii)

Uroczystośćnadaniaimieniapatrona– AugustaCieszkowskiego–
w ZespoleSzkółCentrumKształceniaRolniczegow SiennicyRóżanej
(14czerwca 2014roku)
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śmyw sferzeprzypuszczeń.Proboszczudostępniłnamksięgi
parafialnez początku XIX wieku,w któr ychusiłowaliśmyznaleźć,niestetybezskutecznie,jakieśzapisyzwiązanez Zofią,
Pawłemi AugustemCieszkowskimi.Potychposzukiwaniach
zastanawialiśmysię,dlaczegoojciecAugustatakrzadkotubywał,przecieżsurhowskipałacbyłnajokazalsząz jegosiedzib,
podlaskie dwor y były znacznie skromniejsze. Gdy czytamy
w listachZygmuntaKrasińskiegoo odwiedzinachAugustau ojca,najczęściejpojawiająsięStawiskai Sucha.MożePawłado
Surhowazniechęcałoto,żemiałtobyćich,jegoi Zofii,rodzinnydom,a takimnigdysięniestałz uwaginaprzedwczesną
śmierćżony?Nawetjejsercew kościeleniebyłow stanietego
zmienić,możetoonobudziłowspomnienia,któr ychwolał
unikać?Z koleiKrasińskidoradzałnawetprzyjacielowi(Augustowi)sprzedażSurhowa.

Napożegnanieks.Edwardzaprosiłnasdosiebiew 2014
roku,myzachęcaliśmygodoodwiedzeniaWierzenicy.Niemieliśmyw planachnatenrokodwiedzinSurhowa,ostatecznie
jednakstałosięinaczej:trafiliśmytamponownieprzezSiennicęRóżaną…

siennicaróżanai surhóww 2014roku

Naspecjalnympokaziew SiennicyRóżanejzaprezentowanoróżne
publikacjedotycząceAugustaCieszkowskiego(równieżegzemplarz
„WieściAkademickich”z 2009roku)

sza.Z ks.kanonikiemEdwardemŁatkązdążyliśmyzamienić
kilkasłówi zrobićpamiątkowezdjęcia.
W poniedziałek 16czerwcapodczasrozmowytelefonicznejdopytaliśmyjeszczeo zmianękolor ystykiołtarzy,sąteraz
w ciemnychbarwach.Okazałosię,żetakjakw Wierzenicy,jest
tonajstarszaznalezionawarstwaprzemalowań(któr ychw sumiebyłoosiem).
EwaJ.i WłodzimierzBuczyńscy

Fot.EwaStrycka

Odlutego 2013rokuwspomagaliśmynaszymimateriałamiwybórpatronaZespołuSzkółCentrumKształceniaRolniczegow SiennicyRóżanej.W groniesześciukandydaturbył
równieżAugustCieszkowski,i toonostateczniezostałwybrany.W imieniuKomitetu obchodówdwusetnejrocznicy
urodzinAugustaCieszkowskiegow sobotę 14czerwca 2014
rokuuczestniczyliśmyw uroczystościnadania imieniaAugusta Cieszkowskiego Zespołowi Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczegow SiennicyRóżanej.Będąctam,w odległościniecałychdziesięciukilometrów– w liniiprostej– odSurhowa,
niemogliśmychoćnachwilęniezajrzećdodawnegomajątkuCieszkowskich.PouroczystościachdyrektorMonikaŁukasiki AnnaHoreckabyłyuprzejmepojechaćz namidoSurhowai pokazaćpałac.Niestety,jegostantechnicznypogarsza
się,czegowidomymdowodembyłykolejnebelkipodpierającepękającąścianęw salonie.Oznakązmiannalepszebyła
trwającawówczasgruntownaodnowagłównychdrzwiwejściowych.Zajrzeliśmyteżnakrótkoprzedwieczornąmsządo
kościołaNawiedzeniaNajświętszejMariiPannyi św.Łuka-

PostScriptum:SiennicaRóżanaiSurhówprzybyłyteżdoWierzenicynaobchodydwusetnejrocznicyurodzinAugustaCieszkowskiego 13września 2014
roku;odprawejstoją:MonikaNagowska(bibliotekarznauczyciel),JacekJagiełło(dyrektor)– obojez ZespołuSzkółCentrumKształceniaRolniczegoim.AugustaCieszkowskiegow SiennicyRóżanej,MonikaŁukasik(DomPomocySpołecznejw Surhowie),EwaJ.Buczyńska,StanisławMystek
(projektanttablicypoświęconejAugustowiCieszkowskiemu,ufundowanejprzezspołecznośćakademickąUniwersytetuPrzyrodniczegow Poznaniu),AnnaHorecka(DomPomocySpołecznejw Surhowie)orazWłodzimierzBuczyński
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DwórwWierzenicyodstronyrzekiGłównej;okresmiędzywojenny

AugustCieszkowskiw1875roku

WnętrzedworuwWierzenicy,popiersieDiany
(zprawej)iWenus;okresmiędzywojenny

WnętrzedworuwWierzenicy,
wgłębiszafazksiążkami;
okresmiędzywojenny

ZnakiwłasnościoweipieczątkiwksiążkachzbibliotekiCieszkowskich
Popiersia:ZofiizKickichCieszkowskiej,DianyiWenus

BudynekbibliotekiCieszkowskichwStawiskach
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WojciechJędroszyk–
majordomus,opiekun
zbiorów,zżoną

KsiążkizezbiorówCieszkowskichwPTPN

AugustCieszkowski

Dawnakarczmazwana„Betlejemką”,funkcjonowaławniejochronka

WidoknadolinęrzekiGłównejidwór
zAleiFilozofów

PomnikowedębywdolinierzekiGłównej
„Akademia”,wniejmiałafunkcjonować
Szkołaim.Haliny
Cmentarzysko„Żalik”wśródwierzenickichpól

WidoknadolinęrzekiGłównej

AlejaFilozofówwporannejmgle

ŁąkawdolinierzekiGłównej

Pozostałościposośnie–pomnikuprzyrody;miejscespacerów
CieszkowskiegoiKrasińskiego
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Przebywającyw Wiedniusynfilozofapokilkudniachod
aponadstuletnimobraziew grubejzłoconejramieukazanyjest
pierwszejwizytyprzekazałKlarzeDembińskiejkolejnąrelację
przygarbionymężczyznaz książkąw prawejdłoni.Maprzerzez pobytuw pracownimalarza:„U Pochwalskiegobyliśmywczodzonenadczołemsiwewłosyi przyciętąkwadratowobrodę,
raj.Prosio przysłaniewszelkichfotografiiTatki[…].Prosirówa błyszcząceoczybadawczospoglądająspodwydatnychbrwi.
nieżPochwalski– jeżelimożnadostać– o kliszęfotografiiTatki,
Mężczyznajestubranyw czarnąmarynarkęi białąkoszulę,a jektórądostał[…].NiechPaniw mojemimieniukażeimwysłać
gopostaćdominujenadoliwkowymtłemobrazu.Namalowanie
wprostowąkliszęTatkipodadresem:Prof.PochwalskiWien
tegoportretufilozofaAugustaCieszkowskiegozleciłjegosynAuSchillerplatz 3”4.
gustAdolfznanemuartyściez WiedNamalowanywówczasprzezKazinia, Kazimierzowi Pochwalskiemu.
mierzaPochwalskiegoportretAugusta
Cieszkowskijuniorwspomniało tym
CieszkowskiegojegosynAugustjunior
zleceniuw liściez 7kwietnia 1905ropodarowałw 1907rokuTowarzystwu
kudoKlaryDembińskiej1:„JutropójPrzyjaciółNaukw Poznaniu,którego
dziemy do Pochwalskiego, choć ten
filozofbyłprezesemw latach 1857–
portretuwcaleniezaczął”2.
–1858, 1861–1868i 1885–1894.Fakt
KazimierzPochwalski(1855–1940)
darowizny odnotował opiekun zbiobyłnaprzełomie XIXi XX wiekubarrów Towarzystwa, Bolesław Erzepki,
dzo wziętym malarzem portrecistą.
w katalogugaleriiobrazówwydanym
Urodzony w Krakowie, początkowo
drukiemw 1912roku5.
studiował malarstwo w tamtejszej
BadaczetwórczościKazimierzaPoSzkoleSztukPięknych.Wykorzystując
chwalskiego podkreślają, że artysta
uzyskane stypendium, uczył się
tworzyłportretyrealistyczne,a nawet
w AkademiiSztukPięknychw Monanaturalistyczne.W niezwykłysposób
chium, a także w Wiedniu, Rzymie
oddawałfizycznepodobieństwomoi Par yżu, by w 1885 roku wrócić do
dela,równocześniewydobywającjego
Krakowa. W tym czasie spod jego
cechypsychiczneorazukazującportrepędzlawyszłowieleobrazówznanych
towanegojakoprzedstawicielapewnej
postacipolskiejarystokracjii inteligenPortretAugustaCieszkowskiegopędzlaKazimierza
formacjikulturowej,którejduchowość
cji.W 1892rokuPochwalskiprzeniósł
Pochwalskiego(1905rok)wiszącyw SaliPosiedzeń
zgłębiałw swoimobrazie6.
siędoWiednia,bydwalatapóźniejob- Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (olej
W tymwypadkumalarzpoprawił
jąć katedrę malarstwa wiedeńskiej
napłótnie,wymiar y 71× 58 cm,nrinw.Mp 783)
naturę,ukazującfilozofatrochęinaAkademiiSztukPięknych.W stolicy
czej niż przedstawiała go fotografia z lat dziewięćdziesiąAustriijegotwórczośćcieszyłasięwielkimuznaniemwśródtamtych XIX wieku.Artystazmieniłkształtustportretowanego,
tejszychelit,czegowyrazembyłomiędzyinymipowierzeniemu
cofającjegowydatnądolnąszczękę,wydłużyłręcei domalonamalowaniakilkuportretówcesarzaFranciszkaJózefaorazliczwałniewidocznąnazdjęciuprawądłoń,w którąwłożyłksiążnychwizerunkówinnychosóbz rodzinycesarskiej3.
kę.Dodałniecowzrostufilozofowi,któr yw rzeczywistościbył
Pochwalskiwykonywałtakżeportretyz fotografii,międzyinmizernejpostury.Dziękitymzabiegommalarzaoglądającypornymiosóbnieżyjących.Doniegowłaśniewiosną 1905rokuzgłotretskupiająsięnabadawczymspojrzeniufilozofa,niepamięsiłsięAugustAdolfCieszkowski,abyzamówićwizerunekswetająco jegoułomnościachfizycznych.
gosławnegoojca.
PortretAugustaCieszkowskiegonamalowanyprzezKazimierzaPochwalskiegododziśznajdujesięw zbiorachPoznańskiego
1
Klara Dembińska (1829–1910), opiekunka synów filozofa
TowarzystwaPrzyjaciółNauki jesteksponowanyw SaliPosieod 1868roku,późniejzajmowałasiędomemCieszkowskichw WiedzeńPTPNwśródwizerunkówinnychprezesówTowarzystwa.
rzenicy.
JoannaPietrowicz
2
„Listy Augusta Cieszkowskiego jun. do Klar y Dembińskiej
Bi
b
lio
t
e
k
aPo
z
nań
s
kie
g
oTo
w
a
r
zy
s
twaPrzy
jaciółNauk
z lat 1904–1905”,rękopiszezbiorówBibliotekiPTPN:rkp. 1893,k. 57.
Fot.archiwumPTPN

N

Portret Augusta Cieszkowskiego
ze zbiorów Poznańskiego Towarzystwa
Przyjaciół Nauk

Polskisłownikbiograficzny,t. 27,Wrocław–Warszawa 1983,
s. 13–16.Od 1919do 1940rokuKazimierzPochwalskimieszkałw Krakowie.W tymokresienamalowałwieleportretówpolskichdostojnikówpaństwowych,międzyinnymiJózefaPiłsudskiego,Stanisława
Wojciechowskiego,IgnacegoMościckiegoi Cyr ylaRatajskiego,oraz
licznychprzedstawicielipolskiejarystokracjii inteligencji.
3
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Listz 11kwietnia 1905roku– rkp. 1893,k. 59.
[B.Erzepki], Kataloggaler yiobrazóww Muzeumim.MielżyńskichTowarzystwaPrzyjaciółNaukw Poznaniu,Poznań 1912,s. 84.
6
Słownikartystówpolskichi obcychw Polscedziałających(zmarłychprzed 1966r.),podred.U.Makowskiej,t. 7,Warszawa 2003,s. 318.
4
5

„… wkopał się głęboko i fundament
założył na skale” (Łk 6,48)
Homilia ks. Bogdana Reformata, opiekuna Duszpasterstwa Pracowników Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu, wygłoszona 13 września 2014 roku w kościele św. Mikołaja
w Wierzenicy

dwusetnąrocznicęurodzinAugustaCieszkowskiegogromadzimysięw kościeleśw.Mikołajaw Wierzenicy,bydziękowaćBoguzadarżyciategowielkiegoczłowieka– arystokratyducha,
filozofai ekonomisty.Trzebawspomnieć,żedzisiejszeświętowanie rocznicy urodzin dopełnia obchody sto dwudziestej
rocznicyjegośmierci.Tuw kościelewierzenickimdnia 12marcategorokuarcybiskupStanisławGądecki,sprawującEucharystięi głosząchomilię,zainicjowałrokpoświęconyAugustowiCieszkowskiemu.[…]
Zdumiewaróżnorodnośćzainteresowań,pasji,działańAugustaCieszkowskiego.BiskupEdwardLikowskiw mowieżałobnej,odnoszącsiędozadziwiającejwielościzainteresować
Cieszkowskiego,mówił:„Onsamzagadnionyw tymprzedmiociekilkadniprzedśmiercią,prostądajenatodajewypowiedź:
»Sątogałązkiz tegosamegopniawyrastające«.A tympniem
toduchmiłującyprawdęi szukającyprawdy,tensammiłującyBoga,któr yjestnajwyższąprawdą,duchpragnący,abybło-

Fot.WłodzimierzBuczyński

W

KsiądzBogdanReformat,opiekunDuszpasterstwaPracownikówUniwersytetuPrzyrodniczegow Poznaniu,podczaswygłaszaniahomilii
w wierzenickiejświątyni

gosławieństwoprawdyspłynęłonawszystkiewarstwyspołeczne,nawielkich,możnych,uczonych,aletakżenamałych,na
prostaczkówi wzgardzonychtegoświata”.
Ewangelista Łukasz w usłyszanym dzisiaj fragmencie
ewangeliiprzytaczasłowaJezusa,którecharakter yzująowocneżycieAugusta:„Poowocubowiempoznajesiękażdedrzewo:niezrywasięfigz ciernia,aniz krzakajeżynyniezbiera
sięwinogron.Dobryczłowiekz dobregoskarbcaswegoserca
wydobywadobro[…].Boz obfitościsercamówiąjegousta”.
A sercejegopałałotęsknotązawolnąOjczyzną,zabogatymi
duchemi mądrościąprzywódcami,zaprawymii poszukującymi prawdy uczonymi, za ludźmi wrażliwymi i niosącymi
oświatętam,gdziebieda,nędzamaterialnai duchoweubóstwo,zamoralniezdrowymirodzinamii szczęśliwymidziećmi.Wzywałdoczynuwszystkich,sampor ywającsięw wirzajęć,pracyi zabiegów,odpolitykipoczynając,nadziecięcych
ochronkachkończąc.Wzywałwielkichi małych,byzdobylisię
nawysiłekbudowynowejrzeczywistości– Niebanaziemi,
o cozresztąmodlimysięsłowamiprefacji,proszącJezusaChrystusaKrólaWszechświata,abypoddawszyswejwładzywszystkiestworzenia,przekazałBoguOjcu„wiecznei powszechne
Królestwo:królestwoprawdyi życia,królestwoświętościi łaski,królestwosprawiedliwości,miłościi pokoju”.Cieszkowskipragnąłtegoświatatui teraz.Widzączaśdokołasiebieobojętnośći egoizmswoichrodaków,szczególnietychpiastujących
odpowiedzialnestanowiskai urzędy,przestrzegał:„NaMiłość
Ojcanaszego,któr yjestw Niebiosach,jakiżtoowszemupiornyduchopętaniaWassamychogarnąćmusiał,skorowszelki
zmysłprawdyi prawaz sumieniaWaszegowyrugowawszy,do
tegostopniaWaszaślepił,iżnietylkozgrozynieczujecieżadnej,alenawetoczywistościniewidzicie,a spokojnościwłasnej,takwiecznejjakdoczesnej,nieratujecie”.Bolałogookrutnieto,żeowcelwomprzewodzą.
Wróćmydoewangeliii wsłuchajmysięw słowaJezusa:
„Pokażęwam,dokogopodobnyjestkażdy,ktoprzychodzido
mnie,słuchasłówmoichi wypełniaje.Podobnyjestdoczłowieka,któr ybudujedom:wkopałsięgłębokoi fundamentzałożyłnaskale.Gdyprzyszłapowódź,potokwezbranyuderzył
w tendom,aleniezdołałgonaruszyć,ponieważbyłdobrze
zbudowany”.
BiskupLikowskidajeświadectwoo Cieszkowskim:„Prawda,któranańspłynęłakiedyśpodczasmodlitwyw kościele
PannyMar yiw Krakowiei którasiępóźniejstaniegranitem
zarównojegofilozofiiprzeszłości,przyszłości,jakcałegojego
niepokalanego życia – prawda, że osią dziejów ludzkości
i głównymsensemżyciaczłowiekajestJezusChrystus.Taką
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Fot.HenrykBłachnio

Drzwiśmierciizmartwychwstaniaznajdującesięobokkrypty,wktórejspoczywająprochy
wielkopolskiejliniiroduCieszkowskich,dziełopoetyirzeźbiarzaTeofilaLenartowicza(Florencja1872)
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Fot.EwaStrycka

Kościółśw.MikołajawWierzenicy– widokodstronypołudniowej

żywąprawdąbyładlańwiara,żeBógjesti żejestnietylkomądrością,alei miłością”.„Nieuciekajsiędożadnejsztukiani
nauki,byOjcaodszukać,bożadnymmozołem,choćbypobożnym,niedobierzeszsiętakbezpiecznie,jakwłasnegosercażywymdoświadczeniem”– mówiłCieszkowski.
„W ostatniąsobotęprzedzgonemjegorazjeszczeodwiedziłem– wspominabiskupLikowski– a onprosząc,abymjak
najbliżejdoniegoprzysiadł,uchwyciłkrzyżmójbiskupii przyłożywszygodoust,pocałunkamiokrywał,jakbychciałpowiedzieć:otożyciamojegojedynanadzieja”.W ostatnichdniach
chorobyCieszkowskiwyznał:„Wszyscylekarze,którzymnie
w chorobieodwiedzają,zacnisąi dobrzy,alenajlepsicidwaj,
z któr ychjedenz PanemBogiemw SakramenciePokutymnie
pojednał,a drugiNajświętszymCiałemi KrwiąPańskąmnie
nakarmił”.Możemypowiedziećo Cieszkowskim,że„wkopał
sięgłębokoi fundamentzałożyłnaskale”.
„CzemutowzywacieMnie:»Panie,Panie«,a nieczynicietego,comówię?”W modlitwie,jakąJezusnauczyłswychuczniów,
Cieszkowskiwidziałmocsłowawzywającegodoczynu.Tamodlitwawedługniegobyłaprzedewszystkimprogramemdziałania,budowaniaKrólestwaBożegonaziemi.ModlitwatazresztąstałasiędlaCieszkowskiegoobjawieniemi dałapoczątekjego
ideiprzemianyświata,którązawarłw wizjonerskimdzieleOjczenasz.Widziałogrommożliwościtkwiącychw Polakach,widziałmocduchaw społeczeństwiei miałnadzieję,żejegorodacyprzebudząsięi będąwznosićnowąrzeczywistość.
Człowiektrzeciejepoki– samsobiewytkniecelżycia;tym
celembędzietworzonedobro– dlaczego?Jedyniedlatego,że
będziekochał. I tamiłośćbędziemuprawemi zasadąwszystkichjegoczynów,a zarazemprawemi zasadąjegowolności.
Bowolnąwoląniejestprzecieżmożnośćczynieniawszystkiego,cosiękomupodoba,„bowolnośćniejestanibyćniemożewiotkądowolnościądającąsięladapowiewemzewnętrz-

nymtualboówdzieobrócić.Wolnośćprawdziwamarównie
konieczność, jak przypadkowość, w sobie samej, i dopiero
z owejwewnętrzneji istotnejkoniecznościwyprzędza,jakjej
siępodoba,pasmozewnętrznychprzypadkowości.Cóżjesttą
koniecznością?Właśniemiłość.Czytakoniecznośćczyniczłowiekaniewolnym?Przeciwnie– wolnym,botejmiłościsam
człowiekchce”.
W wierzenickimkościeleznajdujesiękaplicanagrobna
Cieszkowskich, a od nawy odgradza ją nagrobek Augusta
Cieszkowskiego,odlanyz brązuw formiedrzwi.Nagrobek
ten,wykonanyw 1872rokuprzezpoetęi rzeźbiarzaTeofila
Lenartowicza,w pełnioddajeto,kimbyłAugustCieszkowski,i to,costanowiłosensjegowysiłkówi zmagań.U dołu
prawegoskrzydładrzwinagrobka– jakopisująpaństwoEwa
i WłodzimierzBuczyńscy– widzimy„wzburzonemorze,nad
nimnieboprzeciętebłyskawicą,a w morzuczłowiekapłynącego ku unoszącemu się na falach krzyżowi. Wyżej anioł
z opuszczonymiskrzydłami,zamykającydrzwidożyciadoczesnego.U gór y,w strefienieba,personifikacjaBoskichcnót
– Wiaraz krzyżem,Nadziejaz kotwicą,Miłośćwskazującaserce.Nalewymskrzydleu dołuwyspaczyśćcowaz pokutującymiduszami.Wyżejsłońce,a w jegopromieniachuskrzydlonegłowyaniołków.Nadnimianiołzewzniesionymiku
górzeskrzydłami,któr yzdajeotwieraćdrzwidożyciawiecznego.Nalewymjegoskrzydle,podpostaciąnagiegodziecka,
duszaludzk azmierzającakusymbolicznemuwyobrażeniu
drzeważycia,kuBogu.Scenytemająsymbolizowaćżycie
ludzkiei losjednostki,dlaktórejjedynymratunkiemi drogowskazemjestkrzyż”.
UrodziłsięAugustCieszkowski 200lattemu,bynarodzić
sięponowniedlaBoga 120lattemu,wypełniwszysweżycie
wiarą,nadziejąi miłością…
ks.BogdanReformat
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Prezent na urodziny Cieszkowskiego
Studenci Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
– dla naszego patrona

K

ołoNaukoweArchitektur yKrajobrazuprzyWydzialeOgrodnictwai Architektur yKrajobrazuzajmujesięzgłębianiemwiedzyw dziedzinachzwiązanychz projektowaniemterenówzieleni.Naszymzadaniemjestrównieżpraktyczneprzygotowanie
przyszłycharchitektówkrajobrazudopracyz ludźmii dlaludzi.W związkuz tymopracowaliśmyprojektpodrobocząnazwą„PrezentnaurodzinyCieszkowskiego”,któr yłączyw sobiezarównoteorię,jaki praktykę.Jaksamanazwasugeruje,
jestonściślezwiązanyz obchodamidwusetnejrocznicyurodzinpatronanaszejuczelni,hr.AugustaCieszkowskiego.Pomysłodawcącałegoprzedsięwzięciajestnaszopiekun,drhab.
arch.ElżbietaRaszeja.Projektdotyczyprzywróceniadawnych
ogrodówprzydomowychwzdłużgłównejulicywsiWierzenica.Wieśpołożonajestnaszlakukościołówdrewnianych,odwiedzająwięc,zwłaszczalatem,przyładnejpogodzie,wielu
turystów.Kolorowe,pełneekspresjiprzedogródkimiałybystać
sięelementemwyróżniającymwspomnianąwieśspośródinnychnanizanychnanićszlaku.

PortretAugustaCieszkowskiegoautorstwastudentkiLidiiSzuster
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Informacje o interesujących nas założeniach z przełomu XIX i XX wiekuznaleźliśmyw zbiorachFiliinr 2BibliotekiGłównejUniwersytetuPrzyrodniczegonaWydzialeOgrodniczym.Nieocenionąpomocąokazałysiękonsultacjez drhab.
StanisławąSzczepaniak,prof.nadzw.,orazdrinż.MariąChojnacką,dziękiktór ymbyliśmyw staniepogłębićswojewiadomościnatematstosowanychroślinorazcechcharakter ystycznychwiejskichogrodówprzydomowychz interesującegonas
czasu.Podczasszukaniainformacjidowiedzieliśmysię,żestosunkowoniedawnozaczętointeresowaćsiętymtypemzałożeńogrodowych.Głównąprzyczynąbrakudbałościo utrwalenietejwiedzyw minionychwiekachbyłniskistatusspołeczny
dawnychwłaścicieliprzedogródków.
Po zakończeniu etapu gromadzenia niezbędnej wiedzy
o wiejskichogrodachprzydomowychprzeprowadziliśmykonsultacjespołeczne.Naichpodstawieudałonamsięustalić,jakiepreferencjemająmieszkańcyWierzenicyodnośniedozestawieńkolorów,ulubionychi tychniezbytlubianychroślin,stylów
projektowania,a takżeilemajączasunasamodzielnezajmowaniesięroślinami.Pobraliśmyrównieżpomiaryparceliosób,którezgodziłysięnaudziałw projekcie.Następniestworzyliśmy
parękoncepcjiprojektowych,zróżnicowanychpodwzględem
kolorystykiorazpokrojuroślin.Pamiętaliśmyprzytymo indywidualnychpreferencjachwłaścicieli.
Z projektamikoncepcyjnymiprzeprowadziliśmykolejne
konsultacje.Mieszkańcybardzoentuzjastycznieoceniliefektynaszejpracy.Częśćzostałazaakceptowanaprzeznichw stu
procentach,kilkaprojektówzmodyfikowaliśmy.
Dnia 13września 2014rokuuczestniczyliśmyw uroczystościachzwiązanychz dwusetnymiurodzinamihr.AugustaCieszkowskiegow Wierzenicy.Przeprowadzoneetapynaszegoprojektu zaprezentowaliśmy na planszach, które można było
zobaczyćprzykościeleśw.Mikołaja.WażnymelementemwystawybyłportretpatronanaszejuczelniwykonanyprzezczłonkinięKołaNaukowegoArchitekturyKrajobrazu– LidięSzuster.
Natenroknaszapracadobiegłakońca.Kolejnymetapem
projektubędziepozyskaniemateriałuroślinnego.Mamynadzieję,żedziękiprzychylnościwładzrektorskichudanamsię
gopozyskaćz zasobówuczelni.Mieszkańcy,którzyzgodzili
sięnaudziałw tymprzedsięwzięciu,mogąrównieżliczyćna
naszewsparciepodczaswykonywaniaprojektów,począwszy
odprzygotowaniagleby,ażpozasadzenieroślin.
Zakończenieprojektuplanowanejestnakoniecwiosny
przyszłego(2015)roku.Wiemy,żenaszapracabędziemiaładużywpływnapoprawęestetykiWierzenicy,cow przyszłościzaowocujewiększymzainteresowaniempotencjalnychtur ystów
tąokolicą.
MateuszChorzępa
przewodniczącyKołaNaukowego
Architektur yKrajobrazu

Fot.3×MateuszChorzępa

PrzedstawicieleKołaNaukowegoArchitekturyKrajobrazu:LiliannaJędrzejczakorazMateuszChorzępawrazzopiekunem,drhab.ElżbietąRaszeją
(stoiwśrodku)natlewystawyzorganizowanej13września2014rokuwWierzenicy

CzłonkowieKołaNaukowegoArchitekturyKrajobrazuwrokuakademickim2014/2015
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PortretAugustaCieszkowskiegowSuchej

KościółwSurhowie,gdzieznajdujesięsercematki
AugustaCieszkowskiego

PałacwSurhowiezbudowanydlaZofiiiPawłaCieszkowskich

DworekzdwomagankamiwŁukówcu–dom
rodzinnyHeleny(Haliny),żonyAugustaCieszkowskiego

KościółwJeruzalu,miejsceślubu
AugustaiHelenyCieszkowskich

Jeruzal–mauzoleumFlorianaCieszkowskiego,
dziadkaAugusta

Leśnaklasaim.AugustaCieszkowskiegowsąsiedztwie
leśniczówkiAnnowo

Kościółśw.JózefawKicinie
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Ławkakolatorska
wkościelewKicinie,być
możezasiadałwniej
AugustCieszkowski

Kamienny„fotelik
Cieszkowskiego”wOpinogórze

Opinogóra,pałacykKrasińskiego

O NASzYM PATRONIE z NIECO INNEJ STRONY

Auguście – choć jeszcze nie święty
– o świętą cierpliwość proś Pana…
ajpierwjedenz dwunastu,potemjedenz sześciu,nakoniec
pozostałsamjeden.ChoćkandydatównapatronaZespołu
SzkółCentrumKształceniaRolniczegow SiennicyRóżanejna
Lubelszczyźniebyłowielu,wybranowłaśniejego.Napoczątkulatczterdziestych XIX wiekumieszkałw pobliskimSurhowie.Miałplanyzwiązanez majątkiemi pałacempobudowanymprzezrodziców– Pawłai Zofię.Wicherhistoriiwiejącyze
wschodu,czyliodstronycarskiegoimperium,zaniósłgojednakdoWierzenicy.TamdopieroAugustCieszkowskiw pełni
rozwinąłskrzydłai dałsiępoznaćjakoczłowiekzewszechmiar
nieprzeciętny.
Przynajmniej w taki sposób przedstawiano go w wielu
opracowaniach.A te,w liczbienieprzebranej,odkrywanebyły
sukcesywnieprzezpewnegobibliotekarza,któremupowierzonow siennickiejszkolekarkołomnezadaniewytłumaczenia
całejspołeczności,kimbyłtencałyCieszkowski.Z czasembibliotekarznauczyłsięrecytować,ktozacz.Niestety,z racjilicznychzasługrecytacjatrwaładługoi słuchaczomtrudnobyło
ogarnąćcałośćbogategożycior ysukandydata.
Nadodatekfaktówwciążprzybywałoz dnianadzień,bo
o planachnadaniaszkoleimieniadowiedzielisiępaństwoEwa
Jarosławai WłodzimierzBuczyńscyzWierzonkikołoPoznania.
Tyluinformacjiprzekazywanychw takimtempieSiennicaRóżanajeszczeniewidziała.Skrupulatniewykorzystywanotęgorącąliniętelefonicznąi mailową,boprzecieżkażdysposóbjest
dobry,byprzejąćAugustai przenieśćgoz WielkopolskinaLubelszczyznę…

Pierwotniemiałtobyćpewienrodzaj…„wrogiegoprzejęcia”,złagodzonyobietnicąkompromisu.Jednakkażdy,ktochoć
trochęznapaństwaBuczyńskichwie,żeichżyczliwośćpotrafirozbroićkażdego.Coruszw rozmowietelefonicznejpadało:
„I cotamnowego,paniMoniko?”Okazałosiępoprostu,żenie
możnatylkokorzystaćz ichwiedzy,trzebateżdziałać,i toefektywnie!CinowopoznaniWielkopolanieoczekiwalikonkret-

I w tensposóbpowstałaponiższafraszka:
PewienAugustz Surhowamusiałwyemigrować,
czymucieszyłrodakówz Poznania.
Pracowityi wierny,w swejdobrociniezmierny
tamdoczekałsięw końcuuznania.
LudzewschodnichrubieżyCieszkowskiegozamierzył
dozbiorowejprzywrócićpamięci.
Nadszedłczasz WierzenicyprzenieśćsiędoSiennicy!
Nieodpuszcząkrajaniezawzięci!
A żeprzemocnaganna,zmiłujsięŚwiętaPanna...
Przecieżtylkorachunkirównamy.
DługobyłnaZachodzie,leczdlazgodyw narodzie
zastuleciegoznowu...oddamy.

Fot.MKLZNOZP

N

„Możnai wodęz ogniemzłączyć…ale…trzebamachinęparową
pierw zbudować!” – tak słowa Augusta Cieszkowskiego cytuje
z „rozmowyprywatnej”samCyprianKamilNorwid,podpisując
w tensposóbswójszkictuszemi piórempowstałyokoło 1846roku(jegowymiar yto: 20,0× 14,0mm);pierwodrukrysunkuukazałsięw 1937rokunałamach„Pamiętnik aLiterackiego”(R. 34),
oryginałznajdujesięw MuzeumKsiążątLubomirskichZakładuNarodowegoim.OssolińskichweWrocławiu– w ZbiorzePawlikowskich(nrinw. I.g. 5012)
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Fot.archiwumBN

KolejnyszkicCyprianaKamilaNorwidatorysunekołówkiemo wymiarach 7,1× 6,4 cm,sygnowanytuszempodkompozycją;oryginałznajdujesięw zbiorachBibliotekiNarodowejw Warszawie
(sygn.BN:R716)(jegoudanąkopięmożnapodziwiaćrównieżw dzisiejszymDworzeWierzenica)

nychefektówodnośniedowyborupatronai mobilizowalido
jeszczewiększegowysiłku.
W celuogarnięciacałościzagadnieńzwiązanychz Augustem przygotowano podręczne opracowania na jego temat
i przekazanojewszystkimbardzieji mniejzainteresowanym.
Dziękitemuniktjużniemusiałrecytowaćbogategożyciorysu
sprawcycałegozamieszania.Możnasięzatobyłoskupićnaprojekcie,któryjużodjakiegośczasukołatałsięmiędzypomysłami– kalendariumżyciai działalnościAugustaCieszkowskiego.
Otomarzeniebibliotekarza:liczneinformacjeo dokonaniach
hrabiegouporządkowanechronologicznie,zweryfikowanei dostępnew każdejchwili,bezpracochłonnegoprzeszukiwanialiteratury.Pracanadkalendariumtrwaławieletygodni,czasuteż
wymagałykonsultacjezespecjalistami,czyliz państwemBuczyńskimi.Gdywszystkobyłojużgotowe,publikacjąopracowaniazainteresowałasięredakcjaczasopismaartystycznego
„Nestor”,odwielulatzajmującasięprzeszłościąi kulturąpowiatukrasnostawskiego.Cóż,o Auguścieniecozapomniano
w tymregionie,naszczęściesukcesywnierosłaliczbaosóbzainteresowanychtąpostacią.Kalendariumwrazzewstępem
ukazałosięw ostatnimgrudniowymnumerzekwartalnikana
koniec 2013roku.Dlawielubyłotoswegorodzajuodkrycie.
W WielkopolsceAugustaodkrywaćniemusiano,patronujemiędzyinnymiUniwersytetowiPrzyrodniczemuw Poznaniui paruszkołom.Jesttuodlatznanyi podziwiany.Opracowanie spodobało się jednak i po zachodniej stronie Wisły.
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Opublikowanojew „Wierzeniczeniach”.Czytelnicy„Nestora”
dodziśwspominają,żekalendariumprzemówiłodoichwyobraźni,bow końcuzałapali,o coz tymCieszkowskimchodzi.Miłosłyszeć,alejeszczemilej,gdypewnapanipolekturzepowiedziałao Auguście:„Ależtobyłmądryczłowiek...”.
Nicdodać,nicująć.
W niełatwymprocesieprzybieraniaimieniaprzezszkołę,
opróczwymianyściślemerytorycznej,równolegledokonywało
sięwsparcieduchowe.Każdyz nasodczasudoczasupotrzebowałmocnejdawkioptymizmuw trudnymrokujubileuszowym.
Płynęływięcsłowaotuchyz WierzenicydoSiennicyi z powrotem.Wzdychaliśmyprzytymo pomocdosamegoAugusta:
Auguście– choćjeszczenieświęty–
o świętącierpliwośćprośPana,
byprzetrwałżyciowezakręty
PR-owiecTwój,Włodek,zawzięty
i jegomałżonkakochana.

I tak oto po kampanii wyborczej przygotowanej przez
wszystkichzawziętychfanówAugustaCieszkowskiego14czerwca2014roku,podczasjubileuszu 50-leciaplacówki,zostałonpatronem siennickiej szkoły. Obecni na uroczystości państwo
Buczyńscyniekrylidumyz tegofaktui w imieniukomitetuorganizacyjnegozaprosiliszkolnądelegacjęnadwusetneurodzinyAugustadoWierzenicy.

Fot.EwaStrycka

O NASzYM PATRONIE z NIECO INNEJ STRONY

August Cieszkowski (w świecie realnym aktor Teatru Nowego w Poznaniu Andrzej Lajborek) „przepytuje” JM rektora Uniwersytetu Przyrodniczegow Poznaniu,prof.dr.hab.GrzegorzaSkrzypczaka…

gojubilata.Uparcieprzytympozowałdozdjęćz Andrzejem
Lajborkiem,święciewierząc,żetosamAugustzstąpiłz nieba*.
Zresztąktowie,jakbyłonaprawdę?

Fot.EwaStrycka

MonikaNagowska
nauczycielbibliotekarzz ZespołuSzkółCKR
w SiennicyRóżanej

…oraznauczycielkęz SiennicyRóżanejnaLubelszczyźnie(stoiobok
aktoraw czerwonejsukience),czywystarczającohuczniei uroczyście
świętowali(lubbędąświętować)dwusetnąrocznicęurodzinAugusta
Cieszkowskiegow podległychimmiejscachpracy

TrzynastegowrześniaobokdyrektoraszkołyJackaJagiełły
w uroczystościachwzięłytakżeudziałpanieadministrujące
pałacemw Surhowie(dyr.MonikaŁukasiki AnnaHorecka).
Naurodzinypojechałteższkolnybibliotekarz,któryzewszystkichobecnychosobistościnajbardziejupodobałsobie…same-

*
Niewtajemniczonymmusimytuwyjaśnićpewneokoliczności
związanez obchodamidwusetnejrocznicyurodzinAugustaCieszkowskiego,któreodbyłysię 13września 2014rokuw Wierzenicy.Otóż
w krótkimczasiepozakończeniumszyśw.w miejscowymkościółku,
a tużprzedodsłonięciemtablicypoświęconejpatronowinaszejuczelni na ścianie dawnego dworu Cieszkowskich, bryczką zaprzężoną
w dwarumakidoWierzenicyzajechałsam…AugustCieszkowski.
OczywiścieniebyłtoprawdziwyAugust,leczudatnieucharakteryzowanyaktorTeatruNowegow PoznaniuAndrzejLajborek,którynaokolicznośćtegowystępu„przepytał”ważnychi…jeszczeważniejszych
gości,reprezentującychmiędzyinnymiUrządMiastai GminySwarzędz,RadęPowiatuPoznańskiego,posłów,ParafięWierzenica,redakcjęczasopisma„Wierzeniczenia”,a nawetJMrektoraUniwersytetu
Przyrodniczegow Poznaniu,prof.dr.hab.GrzegorzaSkrzypczaka– co
dobregouczynili,byuczcićpamięći niejakopromowaćautora Ojcze
nasz.WśródprzepytywanychznalazłasięrównieżautorkapowyższegofelietonuMonikaNagowska,któraprzybyładoWierzenicyz odległejLubelszczyzny– tylkopoto,bytegodniauczestniczyćw obchodach dwusetnej rocznicy urodzin Augusta Cieszkowskiego. Dnia
14czerwcategorokuszkoła,w którejpracujepaniNagowska(Zespół
SzkółCentrumKształceniaRolniczegow SiennicyRóżanej),uroczyście
przyjęłaimiępatrona– AugustaCieszkowskiego.Dodatkoweinformacjenatematuroczystościz 13wrześniaCzytelnicyznajdąw artykule
SpołecznośćakademickaUniwersytetuPrzyrodniczegow PoznaniuAugustowiCieszkowskiemu,którypublikujemynastronach6–8,o jubileuszuszkoływ SiennicyRóżanejzaśpisaliśmyw numerzemajowo-czerwcowymtegorocznych„WieściAkademickich”(przyp.red).
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August Cieszkowski
w oczach dzieci i młodzieży
W

obchodydwusetnejrocznicyurodzinAugustahr.Cieszkowskiegowłączyłosiębardzowieleinstytucji.Oprócznaszejmacierzystejuczelni(którąnaróżnychszczeblachreprezentowali:drhab.Cezar yBeker,prof.nadzw.,prof.drhab.Małgorzata
Mańka,prof.drhab.StanisławKozłowski,drhab.ElżbietaRaszeja,mgrAnnaZielińska-Krybusorazniżejpodpisana)w działalnośćnarzeczuhonorowaniaautoraOjczenasz włączyłysię
również:UrządMiastai GminySwarzędz,UrządMiastaLuboń,
RadaMiastaLuboń,ParafiaWierzenica,redakcjaczasopisma
„Wierzeniczenia”,DwórAugustaCieszkowskiego,Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Forum Lubońskie im. Augusta
Cieszkowskiegoorazkilkaokolicznychszkółpodstawowych
i gimnazjalnych.
Pokłosiemjednejz licznychinicjatyw– konkursuplastycznegozorganizowanegoprzezSzkołęPodstawowąw Wierzonce– byławystawa(zaprezentowana 23kwietnia 2014roku
w DworzeWierzenicapodczasfinałowychzmagańkonkurso-

wych,o czympisaliśmyw numerze 3–4[186–187]„Wieści
Akademickich”)orazniezwykleurokliwapublikacjazatytułowana AugustCieszkowskiw oczachdziecii młodzieży.„Prezentowane[w niej]tekstykultur y– czytamynastronietytułowej– tonagrodzonei wyróżnionepraceuczniów,którzy
wzięliudziałw projekcie”.Zawierafragmentyprackonkursowych,jesttakże„udokumentowaniemcałegoprzedsięwzięciai propozycjąpomocyw pracyedukacyjneji patriotycznej
wśróddziecii młodzieży”.Pracezebrałyi opracowałyMaria
Maciołek,GenowefaSpringeri EwaIdziak,projektgraficzny
i skład:MariuszMamet,druk:DrukarniaSwarzędzkaStanisławi MarcinWiteckiSp.J.
Zajrzyjmydotejpublikacjii zobaczmynakoniec,jakAugustaCieszkowskiegoi jegoTusculum – Wierzenicę,dwóri kościółśw.Mikołaja– widząnajmłodsimieszkańcytychokolic.

EwaStrycka

Tak Wierzenicę i Augusta Cieszkowskiego widzi
zwyciężczynikonkursu,GabrielaAntysiakzeSzkoły
Podstawowejnr1wSwarzędzu(Imiejsce)

AtosamDwórwWierzenicy(IImiejsce,autor:Kacper
WiderowskizeSzkołyPodstawowejwWierzonce)
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„Niebieski”AugustCieszkowskiwyszedłspodrękiSzymonaFraskize
SzkołyPodstawowejw Kobylnicy(wyróżnienie)

„Pastelowy”AugustCieszkowskiAdyMaćkowiakzeSzkołyPodstawowejw Kobylnicy(wyróżnienie)

AugustCieszkowski„Brązowy”– pracaMariiGogojewskiejzeSzkoły
Podstawowejnr 5w Swarzędzu

Oto„AugustCieszkowskiw barwachjesieni”autorstwaWeroniki
KaźmierczakzeSzkołyPodstawowejnr 5w Swarzędzu(III miejsce)

Wieści Akademickie

65

Kościółśw.MikołajawWierzenicynamalowanyprzezLidięKraskęzeSzkołyPodstawowejwWierzonce(wyróżnienie)
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Fot.8×archiwumMariiMaciołek,GenowefySpringeriEwyIdziak

A toznówkościółśw.Mikołajaw Wierzenicy,alewykonanyinnąniżtylkomalarskatechniką(wyróżnieniedlaMichałaMagdzińskiego
zeSzkołyPodstawowejw Wierzonce)
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