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Słowo na Wielki Post 
potrzebuję 

nawrócenia

   Rozpoczêliœmy Wielki Post. Jest to czas kiedy, spogl¹daj¹c na 
mêkê i krzy¿ Jezusa,  mamy myœleæ o swoim nawróceniu, o prze-
mianie swego ¿ycia. Im bardziej daleko oddalimy siê od mi³oœci 
Boga, im bardziej doœwiadczamy rzeczywistoœci grzechu, tym 
mocniej potrzebujemy zbawienia, które jest w Jezusie. Jezus mo¿e 
byæ latami lekcewa¿ony w naszym ¿yciu. Niejednego trzeba 
doœwiadczyæ, niejedno trzeba prze¿yæ ¿eby ostatecznie dotar³o, ¿e 
cz³owiek sam siebie nie zrozumie bez Jezusa. Obserwacja ¿ycia 
w³aœnie to pokazuje, ¿e im prêdzej cz³owiek to zobaczy, tym mniej 
g³upstw zrobi w swoim 
¿yciu.

Jezu, jeœli rzeczywiœcie jesteœ 
zbawicielem œwiata, 
wejdŸ do mojego ¿ycia i b¹dŸ 
moim zbawicielem.
Po latach b³¹dzenia, po 
latach poszukiwañ
mówiê do Ciebie Jezu, 
przyjdŸ ! 

x Przemys³aw Kompf 

W 2014 roku na naszym 
terenie w sposób szczególny 
prze¿ywaæ bêdziemy, w 
zwi¹zku z przypadaj¹cym we 
wrzeœniu jubileuszem 200 
lecia urodzin, rok pamiêci
 o Auguœcie Cieszkowskim. 
Pocz¹tek  tych obchodów ma 
mieæ miejsce 16 marca
 w 120 rocznicê œmierci.

Witam w naszej parafii  Ks. Arcybiskupa Stanis³awa 
G¹deckiego Metropolitê Poznañskiego, który bêdzie 
przewodniczy³ uroczystej Mszy œwiêtej.  W osobie Ksiêdza 
Arcybiskupa witam tego, który podj¹³ znacz¹c¹ decyzjê budowy 
domu dla m³odzie¿y uzale¿nionej tu w Wierzenicy. Przez lata, 
kiedy ten dom funkcjonuje, mieliœmy okazjê byæ œwiadkami cudu 
z martwych wstania wielu m³odych ludzi, ongiœ umar³ych, jakby 
ju¿ straconych, teraz na nowo wracaj¹cych do ¿ycia.  Patrz¹c na 
rozwój tego dzie³a, na jego owoce, s¹dzê, ¿e August hrabia 
Cieszkowski, znakomity mieszkaniec Wierzenicy, któremu drogie 
by³y sprawy wychowania dzieci wiejskich, który tyle uczyni³ dla 
sprawy kszta³cenia m³odzie¿y, by³by dumny z naszego dzie³a. 
Mo¿e nawet ze swoich dóbr wy³o¿y³by jakieœ œrodki na 
prowadzenie tego domu, skoro tak hojnie  wspiera³ rozmaite 
dzie³a s³u¿¹ce dobru cz³owieka.

Witam wszystkich zaproszonych goœci, którym drogie jest imiê 
wielkiego Polaka Augusta hrabiego Cieszkowskiego. W sposób 
szczególny pozdrawiam i b³ogos³awiê osoby, które od szeregu 
miesiêcy anga¿owa³y siê w prace komitetu przygotowuj¹cego 

Rok Cieszkowskiego
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w rozmaitych miejscach naszego powiatu szereg jubileu-
szowych uroczystoœci. Cieszkowski uczy³ sobie wspó³czesnych 
dzia³ania wspólnego, solidarnego w jednoœci. Dobrze, ¿e 
cz¹stk¹ takiego dobrego wspó³dzia³ania  mogliœmy siebie 
nawzajem obdarowaæ przygotowuj¹c ca³okszta³t spotkañ tego 
jubileuszu. 
    Dobrze, ¿e chcemy wszyscy uczyæ siê mi³oœci do Boga i ludzi, 
do Ojczyzny i Koœcio³a od takich piêknych i m¹drych postaci 
jak August hrabia Cieszkowski.        
                                                             x Przemys³aw Kompf

Ludzie wiary i pobo¿noœci gromadz¹ siê w Wielkim Poœcie na 
nabo¿eñstwach pasyjnych. W naszej parafii nabo¿eñstwo gorzkich 
¿ali odprawiaæ bêdziemy na przemian w 1,3 i 5 niedzielê w Kar³o-
wicach o 15.00, w 2, 4 i 6 w Wierzenicy, przy czym ostatnie, 
w niedzielê palmow¹, by³oby godzinê póŸniej o 16.00.  Na drodze 
krzy¿owej modliæ siê bêdziemy w pi¹tki o 17.10 w Wierzenicy
i soboty w Kar³owicach po Mszy œw. wieczornej o 19.00.
W Wielki Pi¹tek w Wierzenicy o œwicie o 4.45. Droga krzy¿owa 
dla m³odzie¿y w pi¹tek 28 marca o 18.30, dla dzieci w pi¹tek 
4 kwietnia te¿ o 18.30.  
W bie¿¹cym wydaniu „Wierzeniczeñ” zapraszamy do krótkiej 
modlitwy na drodze krzy¿owej wspominaj¹c przy poszczególnych 
stacjach wa¿ne s³owa Jezusa. Jako 
zadanie duchowe dla siebie mo¿na 
przyj¹æ, ¿e nauczê siê tych w³aœnie s³ów 
by sta³y siê czêœci¹ moich myœli i mojej 
pamiêci. 

      x PK

Droga krzyżowa ze Słowem Jezusa

Zaprawdê, sprawiedliwe s¹ Bo¿e wyroki! 
Bo im komu wiêcej dano, 
tem wiêcej siê od niego wymaga (...).

Nazwisko Cieszkowskich pojawia siê 
w dziejach ziemi krasnostawskiej, ilekroæ 
wspominany jest pa³ac w Surhowie. O w³a-
œcicielach maj¹tku wiemy, ¿e... byli. Pa³ac mia³ 
staæ siê domem rodzinnym Zofii z Kickich 
i Paw³a Cieszkowskiego, ale œmieræ Zofii w 1818 
roku zniweczy³a te plany. W surhowskim 
murowanym koœciele ufundowanym przez 
ma³¿onków, znalaz³o spokojn¹ przystañ jedynie serce Zofii, o czym 
przypomina umieszczone przy o³tarzu epitafium. August  potomek Zofii 
i Paw³a  sprowadzi³ siê do Surhowa, ale nie zagrza³ tu d³ugo miejsca. 
Wkrótce i on wyjecha³, zmuszony do emigracji. Jego dalsze losy nie 
wszystkim s¹ znane, a to ciekawa i szanowana postaæ, choæ nieco 
zapomniana w naszym regionie. S¹ jednak takie miejsca, w których 
w 2014 roku z wielkimi honorami obchodzony bêdzie podwójny jubileusz  
200. rocznica urodzin i 120. rocznica œmierci Augusta Cieszkowskiego. 
Mo¿e warto i w powiecie krasnostawskim przypomnieæ kim by³? 

Urodzi³ siê 12 wrzeœnia 1814 roku w Suchej na Podlasiu. 
W Warszawie - na miarê mo¿liwoœci 16-letniego ucznia - bra³ udzia³ 

w powstaniu listopadowym, towarzyszy³ ojcu 
w obradach sejmowych, sypa³ szañce. 
Œwiadectwo dojrza³oœci uzyska³ ju¿ 
w Krakowie. Studiowa³ nie tylko na 
Uniwersytecie Jagielloñskim, ale tak¿e na 
uczelni w Berlinie (obecnie Uniwersytet 
Humboldta), zaœ doktorat z filozofii uzyska³ w 
Heidelbergu. W latach 40-tych XIX wieku 

list z Siennicy Różanej 
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osiedli³ siê w Surhowie, w pobudowanym przez rodziców pa³acu, 
istniej¹cym do dziœ. Planowa³ zreformowaæ gospodarstwo, zamierza³ 
uruchomiæ cukrowniê, za³o¿yæ plantacjê morwy. Przy tym nieustaj¹co 
pracowa³ umys³owo, pisa³ prace naukowe i artyku³y do „Biblioteki 
Warszawskiej”. Jego dzia³alnoœæ publicystyczna zwróci³a uwagê carskich 
w³adz i spowodowa³a aresztowanie. Z uwagi na groŸbê kolejnych 
zatrzymañ, zosta³ zmuszony do opuszczenia ziemi krasnostawskiej. Po 
wyjeŸdzie jego sta³¹ siedzib¹ sta³ siê maj¹tek w Wierzenicy ko³o 
Poznania. W Wielkim Ksiêstwie Poznañskim kontynuowa³ swoj¹ 
dzia³alnoœæ jako... 

patriota i społecznik

August Cieszkowski by³ przedstawicielem nurtu narodowego w 
polskiej filozofii, dzia³aczem narodowym i spo³ecznym, pos³em w sejmie 
pruskim i przewodnicz¹cym Ko³a Polskiego. Nie pragn¹³ przy tym kariery 
politycznej dla zaspokojenia w³asnych ambicji. Œwiadczy o tym choæby 
fakt odmówienia przyjêcia teki ministra finansów w pruskim rz¹dzie 
i konsekwentne skupienie na kwestiach narodowych. Za zas³ugi 
w obronie polskoœci zosta³ w Poznaniu uhonorowany medalem. Jego 
pogl¹dy opisane w publikacji „S³owa wieszcze Polaka...” wywar³y istotny 
wp³yw na przebieg pierwszego Zjazdu S³owiañskiego w Pradze w 1848 
roku. W tym samym roku zainicjowa³ powstanie Ligi Narodowej Polskiej. 
By³ przekonany, ¿e mo¿na ocaliæ to¿samoœæ narodow¹ poprzez 
zaanga¿owanie w ¿ycie spo³eczne i polityczne, pracê organiczn¹, osobisty 
rozwój intelektualny i doskonalenie umiejêtnoœci. 

By³ przeciwny rozwi¹zaniom si³owym, wszelkim aktom terroru, 
jako niszcz¹cym spo³ecznoœæ. Za szczególnie wa¿ne uwa¿a³ 
przestrzeganie standardów moralnych i piêtnowa³ grzech zaniechania: 
Niech¿e wiêc ci, którzy rano i w wieczór bij¹c siê w piersi wyznaj¹, i¿ 
zgrzeszyli myœl¹, mow¹, uczynkiem i za-
niedbaniem, zastanowi¹ siê nad tym co mówi¹, 
i przekonaj¹ siê, i¿ to ostatnie jest najobfitszym 
Ÿród³em z³ego,  a  zarazem Ÿród³em 
najniebezpieczniejszym, bo cichym i nie-
znacznym.

 August Cieszkowski ceni³ 
solidarnoœæ miêdzy ludŸmi 
niezale¿nie od ich pozycji 
spo³ecznej. Siêgaj¹c do wzorów 
angielskich i pomys³ów Roberta 
Owena, d¹¿y³ do otoczenia trosk¹ 
najs³abszych i najm³odszych 
mieszkañców wsi. W rozprawie „O 
ochronach wiejskich” domaga³ siê 
utworzenia sieci „ochron”, czyli 
odpowiednika wspó³czesnych 
przedszkoli, w których dzieci 
uzyskiwa³yby pomoc i opiekê. 
W publikacjach wielokrotnie 
odwo³ywa³ siê do przypowieœci o 
mi³osiernym Samarytaninie, a w 
swoim ¿yciu konsekwentnie 
kierowa³ siê chrzeœcijañskimi 
zasadami. Jego najwiêkszym 
dzie³em sta³ siê traktat filozoficzny 
„Ojcze nasz”, stanowi¹cy swoist¹ 
interpretacjê Modlitwy Pañskiej. 

reformator rolnictwa

We w³asnym maj¹tku wprowadza³ najnowoczeœniejsze 
rozwi¹zania agrotechniczne, wiele z nich do dziœ nale¿y do dobrej praktyki 
rolniczej. Podró¿owa³ do Niemiec i Francji w poszukiwaniu nowych 
pomys³ów. Podczas zagranicznych podró¿y po Europie, nawi¹zywa³ 

kontakty z oœrodkami badawczymi i poznawa³ 
dynamicznie rozwijaj¹ce siê gospodarstwa. 
Jako postaæ znana w bran¿y rolniczej zosta³ 
wybrany przez Francuzów delegatem na 
Krajowy Kongres Rolniczy w Pary¿u w 1847 
roku. Do koñca ¿ycia korespondowa³ z euro-
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rozwi¹zania agrotechniczne, wiele z nich do dziœ nale¿y do dobrej praktyki 
rolniczej. Podró¿owa³ do Niemiec i Francji w poszukiwaniu nowych 
pomys³ów. Podczas zagranicznych podró¿y po Europie, nawi¹zywa³ 

kontakty z oœrodkami badawczymi i poznawa³ 
dynamicznie rozwijaj¹ce siê gospodarstwa. 
Jako postaæ znana w bran¿y rolniczej zosta³ 
wybrany przez Francuzów delegatem na 
Krajowy Kongres Rolniczy w Pary¿u w 1847 
roku. Do koñca ¿ycia korespondowa³ z euro-
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pejskimi i polskimi naukowcami 
oraz wynalazcami (np. Hipolitem 
Cegielskim).  Cieszkowski  
wspiera³ tworzenie gospodarstw 
doœwiadczalnych oraz stacji 
badawczych. W 1867 roku 
za³o¿y³ na terenie swojego 
maj¹tku kó³ko w³oœciañsko-
rolnicze (jedno z pierwszych w 
Wielkopolsce). Mawia³: Ludz-
koœæ nie ¿yje urojeniami  ale 
czynami.

Zgromadzi³ fachowy 
ksiêgozbiór (wed³ug szacunków 
licz¹cy do 40 tys. woluminów), 
zawieraj¹cy nie tylko ksi¹¿ki 
filozoficzne czy ekonomiczne, 
ale równie¿ wiele prac z dzie-
dziny uprawy, hodowli i techniki. 
Zdobytej wiedzy nie zamyka³ 
jednak za drzwiami prywatnej 
biblioteki, lecz realizowa³ misjê 
dzielenia siê ni¹ z innymi. 

Za³o¿y³ pierwsz¹ Wy¿sz¹ Szko³ê Rolnicz¹ w Wielkopolsce. Realizowano 
w niej nowoczesny program nauczania, zbli¿ony do  sposobu kszta³cenia 
europejskich uniwersytetów rolniczych. Program ten obejmowa³ 
przedmioty praktyczne (zawodowe) oraz podstawy produkcji roœlinnej i 
zwierzêcej, przedmioty ekonomiczne, podstawy przetwarzania surowców 
rolniczych, budownictwo wiejskie, maszy-
noznawstwo, melioracje rolnicze i leœne, 
ekonomikê i organizacjê rolnictwa. Szko³a 
prowadzi³a prace badawcze oraz aktywnie 
uczestniczy³a w ¿yciu naukowym. Jej 
funkcjonowanie przyczyni³o siê do wzrostu 
poziomu kultury rolnej i racjonalnej 
gospodarki leœnej w regionie. 

pracowity Europejczyk

Swoj¹ dzia³alnoœæ opie-
ra³ na zasadach wspó³pracy. 
Ceni³ porozumienie uzyskane 
ponad podzia³ami, rozwi¹zania 
s³u¿¹ce dobru wspólnemu. By³ 
w swoich czasach prawdziwym 
Europejczykiem  swobodnie 
pos³ugiwa³ siê kilkoma jêzykami 
obcymi, nawi¹zywa³ wspó³pracê 
z miêdzynarodowymi organiza-
cjami i stowarzyszeniami. 
Jednoczeœnie sam intensywnie 
pracowa³ naukowo, publikuj¹c 
dzie³a z dziedzin odleg³ych 
tematycznie (filozofii, historii, 
ekonomii) w jêzyku niemieckim, 
francuskim i polskim. By³y to 
profesjonalnie przygotowane 
o p r a c o w a n i a ,  p r z y d a t n e  
wspó³czesnym (np. „Uwagi nad 
obecnym stanem finansów 
angielskich”, „Organizacja 
handlu drzewem i przemys³u leœnego”, „O kredycie i obiegu”). Dziêki nim 
zyska³ uznanie u obcokrajowców. By³ przekonany, ¿e w XIX-wiecznej 
Europie mo¿liwe jest utworzenie wspólnoty narodów, na wzór unii polsko-
litewskiej. W 110 lat po jego œmierci Polska przyst¹pi³a do Unii 

Europejskiej i tym samym sen Cieszkow-
skiego spe³ni³ siê, choæ mo¿e niekoniecznie w 
taki sposób, jak przewidywa³. 

By³ niezwykle wykszta³conym cz³o-
wiekiem. Jednoczeœnie nie ustawa³ w wysi³-
kach, by pog³êbiaæ swoje kompetencje, 
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poznawaæ nowe dziedziny nauki, mieæ dostêp do wszelkich znanych 
wówczas Ÿróde³ wiedzy. W tym „wieku pary i elektrycznoœci” docenia³ 
najnowsze odkrycia naukowe i stosowa³ nowoczesne urz¹dzenia w prak-
tyce. Osobiœcie wzi¹³ udzia³ w Pierwszym Miêdzynarodowym Kongresie 
Elektryków w Pary¿u w 1881 roku. Jego pracowitoœæ do dziœ pozostaje 
godna podziwu. Jako m³odzieniec sprawnie zarz¹dza³ maj¹tkiem 
i wykazy-wa³ nowatorskie podejœcie do spraw rolnictwa, a jako cz³owiek 
w podesz³ym wieku  aktywnie sprawowa³ funkcjê prezesa Towarzystwa 
Przyjació³ Nauk. Dziœ powiedzielibyœmy, ¿e jest doskona³ym przyk³adem 
kszta³cenia ustawicznego, gdy¿ przez ca³e swoje ¿ycie przejawia³ 
naukow¹ i spo³eczn¹ aktywnoœæ.

Zmar³ 12 marca 1894 roku. Æwieræ wieku póŸniej, gdy w Poznaniu 
powsta³a Wszechnica Piastowska, w jej sk³ad wszed³ Wydzia³ Rolniczo-
Leœny oparty na kadrze, dorobku naukowym i zasobach Wy¿szej Szko³y 
Rolniczej. Z Wydzia³u powsta³a Akademia Rolnicza, a po kolejnych 
dziesiêcioleciach Sejm Rzeczypospolitej Polskiej nada³ Akademii imiê 
Augusta Cieszkowskiego, uznaj¹c jego wk³ad w rozwój nauki i edukacji 
rolniczej. 

Publikacje Augusta Cieszkowskiego zawieraj¹ wiele aktualnych 
treœci, a dokonania stanowi¹ inspiracjê dla kolejnych badañ naukowych. 
Jest cytowany jako przyk³ad patrioty i cz³owieka wra¿liwego na sprawy 
spo³eczne. Jest równie¿ wzorem naukowca pragn¹cego pod¹¿aæ za 
postêpem i poszerzaæ swoj¹ wiedzê nie dla w³asnych ambicji, lecz dla 
dobra spo³ecznoœci. 

Monika Nagowska

PS: W przygotowaniu kalendarium i weryfikacji danych nieocenion¹ 
pomoc okazali pañstwo Ewa i W³odzimierz Buczyñscy  regionaliœci 
z Wierzonki s¹siaduj¹cej z Wierzenic¹ (gmina 
Swarzêdz), wspó³twórcy strony internetowej 
poœwiêconej Augustowi Cieszkowskiemu i 
niestrudzeni tropiciele tajemnic z nim 
zwi¹zanych. 

Kalendarium

1813 r.  œlub Paw³a Cieszkowskiego herbu Do³êga i Zofii z Kickich - 
córki Augusta Kickiego herbu Gozdawa  starosty krasnostawskiego.
1813 - 1819 r.  budowa pa³acu w Surhowie  maj¹tku rodziców Augusta 
Cieszkowskiego.
12 wrzeœnia 1814 r.  narodziny Augusta Cieszkowskiego w Suchej 
(obecnie Nowa Sucha) w pobli¿u Wêgrowa na Podlasiu.
17 sierpnia 1818 r.  œmieræ matki Augusta Cieszkowskiego - Zofii z 
Kickich Cieszkowskiej.
1818 - 1820 r.  wykonanie polichromii na œcianach pa³acu w Surhowie  
przez Miko³aja Montiego (np. „Hektor gani Parysa”, „Narodziny 
Jowisza”, „Moj¿esz otrzymuje dziesiêcioro przykazañ od Boga”).
1819 - 1823 r.  budowa koœcio³a parafialnego - sanktuarium Matki 
Bo¿ej i œw. £ukasza Ewangelisty w Surhowie z fundacji Zofii i Paw³a 
Cieszkowskich.
1820 - 1825 r.  Pawe³ Cieszkowski - ojciec Augusta - pe³ni funkcje 
pos³a na sejm z powiatu krasnostawskiego. 
od 1829 r.  podró¿ Augusta z ojcem do Niemiec i Czech (spotkanie z 
Adamem Mickiewiczem w Karlowych Warach), pobyt we W³oszech dla 
podratowania zdrowia.
1830 r.  Pawe³ Cieszkowski zostaje wybrany deputowanym okrêgu 
krasnostawskiego na sejm, podczas sesji z 18 grudnia 1830 r.  
przekazuje na Skarb Publiczny drug¹ co do wielkoœci sumê 20000 
z³otych polskich w listach zastawnych, a 25 stycznia 1831 r.  jest 
jednym z sygnatariuszy aktu detronizacji Miko³aja I.
 1830 - 1831 r.  nauka nastoletniego Augusta w Warszawie, udzia³ w 
powstaniu listopadowym (towarzyszenie ojcu w posiedzeniach sejmu, 
protoko³owanie obrad sejmowych, sypanie szañców), wyjazd do 

Krakowa, rozpoczêcie nauki w liceum œw. 
Barbary
10 lutego 1832 r.  uzyskanie œwiadectwa 
dojrza³oœci w liceum œw. Barbary 
w Krakowie.
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od 1832 r.  studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu 
Jagielloñskiego w Krakowie (równie¿ udzia³ w wyk³adach z zakresu 
antropologii, historii powszechnej, historii literatury polskiej i w³oskiej, 
pedagogiki). Kontynuacja studiów na Uniwersytecie w Berlinie 
(póŸniejszy Uniwersytet Humboldta).
1838 r.  August Cieszkowski doktoryzuje siê na Uniwersytecie w 
Heidelbergu; praca doktorska pt. „Rzecz o filozofii joñskiej jako wstêp 
do historyi filozofii”. w Berlinie ukazuje siê publikacja w jêzyku 
niemieckim „Prolegomena zur Historiosophie” („Prolegomena do 
historiozofii”).
1838 r. - 1839 r.   pobyt we Francji.
ok. 1838 r.  opracowanie tekstu pt. „Wezwanie”, póŸniejszego drugiego 
tomu dzie³a „Ojcze nasz”.
1839 r. - publikacja w Pary¿u dzie³a z zakresu ekonomii w jêzyku 
francuskim pt. „Du credit et de la circulation” („O kredycie i obiegu”).
jesieñ 1839 r.  czerwiec 1840 r.  pobyt w Rzymie i Wenecji, spotkanie z 
Zygmuntem Krasiñskim w Mediolanie (który towarzyszy Delfinie 
Potockiej), odnowienie przyjaŸni.
pocz. lat 40-tych  objêcie maj¹tku w Surhowie (1500 ha z trzema 
folwarkami, z których jeden nazwano „Augustówk¹”), w planach 
za³o¿enie cukrowni i plantacji morwy oraz hodowli jedwabników; 
budowa plebanii w Surhowie, gospodarczych budynków dworskich i 
gorzelni.
1841 r.  pomoc w za³o¿eniu periodyku pt. „Biblioteka Warszawska. 
Pismo Poœwiêcone Naukom, Sztukom i Przemys³owi”, publikacja na 
jego ³amach pracy doktorskiej pt. „Rzecz o filozofii joñskiej jako wstêp 
do historyi filozofii”, artyku³u na temat wychowania najm³odszych 
dzieci z ubogich rodzin wiejskich pt. „O ochronach wiejskich” oraz 
tekstu „Kilka wra¿eñ z Rzymu”.
23 kwietnia - 3 czerwca 1841 r.  opuszczenie zaboru rosyjskiego z 
obawy przed dalszymi represjami, osiedlenie siê w zakupionym maj¹tku 
Dobrin i Kappe w Prusach Zachodnich 
(obecnie Dobrzno Wieœ i Trudna w powiecie 
z³otowskim).

1842 r.  publikacja w „Bibliotece Warszawskiej” kolejnych artyku³ów 
Augusta Cieszkowskiego „Uwagi nad obecnym stanem finansów 
angielskich”, „Uwagi na temat mowy Schellinga”, „Organizacja handlu 
drzewem i przemys³u leœnego”.
1842 r.  publikacja w jêzyku niemieckim ksi¹¿ki pt. „Gott und 
Palingenesie” („Bóg i palingeneza”)  dzie³a filozoficznego na temat 
osobowoœci Boga i nieœmiertelnoœci duszy.
2 lipca 1842 r.  zakup maj¹tku w Wierzenicy od Aleksandra 
Brudzewskiego. 
1843 r.  druk tekstu pt. „O skojarzeniu d¹¿eñ i prac umys³owych w 
Wielkim Ksiêstwie Poznañskim” (program pracy organicznej) w 
publikacji „Rok pod wzglêdem Oœwiaty, Przemys³u i Wypadków 
Czasowych”, pobyt w Berlinie.
1844 r.  publikacja w „Bibliotece Warszawskiej” sprawozdania pt. 
„O wystawie berliñskiej”; pobyt w Pary¿u, publikacja pracy pt. „De la 
pairie et de l`aristocratie moderne” („O izbie wy¿szej arystokracji w 
naszych czasach”).
luty 1845 r.  udzia³ Augusta Cieszkowskiego w obradach sejmu 
prowincjonalnego w Poznaniu.
17 maja 1845 r.  spo³eczna dyskusja nad programem proporcjonalnego 
wynagradzania robotników na zebraniu Towarzystwa Rolniczego dla 
Marchii Dolnych £u¿yc.
paŸdziernik 1845 r.  publikacja programu proporcjonalnego 
wynagradzania pracowników w jêzyku francuskim w „Journal des 
Economistes” (w 1846 r.  w jêzyku niemieckim, w 1894 r.  w jêzyku 
w³oskim).
1846 r.  publikacja w „Bibliotece Warszawskiej” artyku³u pt. 
„O romansie nowoczesnym”; podró¿e do Berlina, Pary¿a i Nicei.

1846 r.  zakup posiad³oœci Champtercier w 
departamencie Basses Alpes (Alp Ni¿szych); 
drugie wydanie pracy pt. „De la pairie et de 
l`aristocratie moderne” („O izbie wy¿szej 
arystokracji w naszych czasach” oraz drugie 
wydanie „Du credit et de la circulation” 
(„O kredycie i obiegu”).
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1846 r.  zakup posiad³oœci Champtercier w 
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l`aristocratie moderne” („O izbie wy¿szej 
arystokracji w naszych czasach” oraz drugie 
wydanie „Du credit et de la circulation” 
(„O kredycie i obiegu”).



14 15

1847 r.  udzia³ Augusta Cieszkowskiego w kongresie rolniczym 
w Pary¿u, na którym wyg³osi³ referat o organizacji kredytu hipotecznego 
we Francji (opracowany wspólnie z Ludwikiem Wo³owskim); podró¿e 
do Berlina.
grudzieñ 1847 r.  kolejne aresztowanie przez w³adze carskie podczas 
œwi¹tecznego pobytu w domu rodzinnym w Warszawie, krótkotrwa³e 
osadzenie w Cytadeli Warszawskiej.
1848 - 1855 r.  August Cieszkowski zostaje wybrany do Pruskiego 
Zgromadzenia Konstytucyjnego, nastêpnie zostaje cz³onkiem Pruskiego 
Zgromadzenia Narodowego (od 1850 r. nazywanego - sejmem pruskim), 
nale¿y do Ko³a Polskiego zawi¹zanego przez polskich pos³ów.
luty 1848 r.  anonimowa publikacja w Pary¿u „Wstêpu”, znanego 
póŸniej jako tom I do dzie³a „Ojcze nasz”.
5 - 8 maja 1848 r.  udzia³ w zjeŸdzie miêdzydzielnicowym we 
Wroc³awiu i uchwaleniu odezwy do parlamentów œwiata.
czerwiec 1848 r.  w Pradze z okazji pierwszego Zjazdu S³owiañskiego 
zostaje opublikowana bezimienna broszura pt. „S³owa wieszcze Polaka 
wyrzeczone roku MDCCCXLVI”; tekst dotycz¹cy roli i znaczenia 
S³owian zosta³ napisany przez Augusta Cieszkowskiego. 
25 czerwca 1848 r.  utworzenie Ligi Narodowej Polskiej na wniosek
i w myœl projektu Augusta Cieszkowskiego.
30 paŸdziernika 1848 r.  wyst¹pienie Augusta Cieszkowskiego w 
sejmie pruskim podczas dyskusji nad konstytucj¹ (mowa opublikowana 
w „Gazecie Polskiej” 5 listopada 1848 r., cytowana po latach przez 
B. Chrzanowskiego w „Rocznikach Historycznych” w 1934 r.).
10 - 12 stycznia 1849 r.  udzia³ w walnym zebraniu delegatów Ligi 
Narodowej Polskiej w Kórniku.
1850 r.  rz¹d pruski proponuje Augustowi Cieszkowskiemu tekê ministra 
finansów (Cieszkowski nie przyjmuje 
propozycji), publikacja artyku³u w 
„Ziemianinie” (z publikacji tej pochodzi 
cytat: Dzisiaj ju¿ nie mo¿e œlepa rutyna 
prowadziæ rolnika...), likwidacja Ligi 
Narodowej Polskiej.

1850 r.  August Cieszkowski otrzymuje tytu³ hrabiego papieskiego od 
papie¿a Piusa IX (tytu³ zatwierdzony w Prusach w 1854 r.)
1850 - 1860 r.  remont koœcio³a i budowa nowej plebanii z 
zabudowaniami gospodarczymi w Wierzenicy przy udziale finansowym 
Augusta Cieszkowskiego (zakoñczenie remontu koœcio³a w 1852 r., 
oddanie do u¿ytku plebanii w 1860 r.).
1851 r.  wyg³oszenie przemówienia w sejmie pruskim w sprawie 
powiêkszenia iloœci szkó³ œrednich dla Polaków i powo³ania 
uniwersytetu z polskim jêzykiem wyk³adowym (wniosek ten 
Cieszkowski zg³asza³ jeszcze wielokrotnie).
1853 r.  udzia³ Augusta Cieszkowskiego w Kongresie Statystyki w 
Brukseli.
1853 - 1856 r.  pobyt w Wierzenicy, wyjazdy m.in. do Baden, Pary¿a, 
Ostendy.
1857 r.  utworzenie w Poznaniu Towarzystwa Przyjació³ Nauk.
13 lutego 1857 r.  wybór Augusta Cieszkowskiego (zaocznie) na 
prezesa Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk (wybierany 
trzykrotnie).
kwiecieñ 1857 r.  œlub Augusta z kuzynk¹ Halin¹ (Helen¹) 
Cieszkowsk¹.
1857 - 1858 r.  pe³nienie funkcji prezesa Poznañskiego Towarzystwa 
Przyjació³ Nauk.
luty 1858 r.  Augusta Cieszkowskiego na stanowisku prezesa 
Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk zastêpuje Tytus Dzia³yñski 
(pe³ni tê funkcjê do swojej œmierci w 1861 r.).
1859 - 1866 r.  August Cieszkowski pe³ni obowi¹zki pos³a.
31 lipca 1859 r.  narodziny syna Krzysztofa 
1860 - 1862 r.  August Cieszkowski pe³ni obowi¹zki przewodnicz¹cego 
Ko³a Polskiego w sejmie pruskim, pobyt w Wierzenicy, wyjazdy do 

Berlina.
1860 r.  wrêczenie Augustowi 
Cieszkowskiemu medalu za zas³ugi w 
obronie polskoœci w hotelu Bazar w 
Poznaniu (dawnej siedzibie Komitetu 
Narodowego  polskiego rz¹du podczas 
Wiosny Ludów).
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19 marca 1861 r.  udzia³ Augusta Cieszkowskiego w zebraniu komitetu 
Towarzystwa Rolniczego w Warszawie.
19 marca 1861 r.  narodziny syna Augusta Adolfa w Berlinie. 
24 marca 1861 r. - œmieræ ¿ony Haliny w Berlinie.
1861  1868 r. - pe³nienie funkcji prezesa Poznañskiego Towarzystwa 
Przyjació³ Nauk.
11 maja 1861 r.  zg³oszenie przez Augusta Cieszkowskiego na 
posiedzeniu Ko³a Polskiego w Berlinie gotowoœci powo³ania instytutu 
agronomicznego w Wierzenicy (o ile pruski rz¹d bêdzie blokowa³ 
ustawy agrarne dotycz¹ce drobnych rolników).
26 marca 1862 r.  œmieræ ojca - Paw³a Wincentego Cieszkowskiego.
1863  1866 r.  - August Cieszkowski pe³ni obowi¹zki przewodnicz¹cego 
Ko³a Polskiego w sejmie pruskim.
1863 r.  publikacja rozprawy „O drogach ducha” w „Rocznikach 
Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk” (pomyœlana jako wstêp do 
„Ojcze nasz”); kupno budynku w ¯abikowie na potrzeby szko³y 
rolniczej od Juliana i Katarzyny Gintrowiczów.
1865 r.  August Cieszkowski oddaje Wierzenicê w dzier¿awê Teodorowi 
Dembiñskiemu (zawiera z nim szczegó³owy 12-letni kontrakt).
lipiec 1865 r.  wyjazd z synami  Krzysztofem i Augustem juniorem - do 
Amalie-les-Bains, uzdrowiska we wschodnich Pirenejach.
1867 - 1868 r.  pobyt we Francji (m.in. w Pau - francuskim uzdrowisku 
u stóp Pirenejów, w Cannes, Pary¿u).
26 maja 1867 r.  August Cieszkowski wspólnie z dzier¿awc¹ Teodorem 
Dembiñskim zak³ada w Wierzenicy kó³ko w³oœciañsko-rolnicze, o tym 
fakcie donosi pismo rolniczo-przemys³owe „Piast”; Cieszkowski d¹¿y 
do zachowania ziemi w rêkach polskich ch³opów i propaguje 
nowoczesne gospodarowanie (realizuje pomys³ udzia³u robotników 
folwarcznych w zyskach z gospodarstwa).
1869 r.  wyjazd do Austrii i W³och; 
w Poznaniu zostaje opublikowana 
samodzielna broszura „O drogach ducha”.
2 lipca 1869 r.  przekazanie folwarku w 
¯abikowie przedstawicielom Centralnego 
Towarzystwa Gospodarczego dla Wielkiego 
Ksiêstwa Poznañskiego w celu utworzenia 

pola doœwiadczalnego dla szko³y rolniczej.
grudzieñ 1869 r. - lato 1870 r.  pobyt z synami w Rzymie w celu 
œledzenia przebiegu Soboru Watykañskiego I, na którym przyjêto 
konstytucje dogmatyczne o wierze katolickiej i o Koœciele (dogmat o 
nieomylnoœci papie¿a).
1870 r. - w Poznaniu ukazuje siê drugie wydanie „Wstêpu” do „Ojcze 
nasz” (traktowanego jako tom I ca³oœci).
1870 - 1872 r.  wykonanie przez Teofila Lenartowicza drzwi do 
pomnika nagrobnego matki Augusta Cieszkowskiego - Zofii z Kickich 
Cieszkowskiej. 
21 listopada 1870 r.  otwarcie Szko³y Rolniczej w ¯abikowie, 
przekszta³conej po trzech latach w Wy¿sz¹ Szko³ê Rolnicz¹ (pierwszy 
dyrektor  Juliusz Au), szko³a funkcjonowa³a do 1876 r. 
1871 - 1874 r.  pobyt w Wenecji, Neapolu, Rzymie, DreŸnie, Wiedniu 
oraz Franzensbad  Franciszkowych £aŸniach (wielokrotne wyjazdy do 
tego uzdrowiska).
1873 r.  wst¹pienie Augusta Cieszkowskiego w poczet Krakowskiej 
Akademii Umiejêtnoœci; przes³anie „Drzwi z pomnika Cieszkowskiej” 
przez W³osk¹ Akademiê Sztuk Piêknych na Wystawê Œwiatow¹ do 
Wiednia (praca zdobywa medal, gubi siê i odnajduje, z br¹zu zostaje 
odlana jej kopia). 
styczeñ 1874 r. - pomnik Zofii z Kickich Cieszkowskiej, z³o¿ony z 
popiersia oraz drzwi, wykonanych przez Teofila Lenartowicza, zostaje 
umieszczony w koœciele Santa Croce we Florencji (miejscu pochówku 
Zofii).
1874 - 1876 r.  gruntowny remont zabudowañ gospodarczych w maj¹tku 
Cieszkowskiego w Wierzenicy.
8 sierpnia 1875 r.  udzia³ Cieszkowskiego w Miêdzynarodowym 
Kongresie Geograficznym w Pary¿u.
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Zofii).
1874 - 1876 r.  gruntowny remont zabudowañ gospodarczych w maj¹tku 
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8 sierpnia 1875 r.  udzia³ Cieszkowskiego w Miêdzynarodowym 
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1876 r.  likwidacja Wy¿szej Szko³y Rolniczej w ¯abikowie; przebudowa 
koœcio³a w Surhowie (wykonanie trzech o³tarzy staraniem ks. Hipolita 
Kuleszy).
1876 - 1879 r.  pobyt Cieszkowskiego w Brukseli, Berlinie, DreŸnie.
od 1880 r.  intensywny udzia³ w pracach Wydzia³u Przyrodniczego 
Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk.
7 paŸdziernika 1881 r.  udzia³ w Pierwszym Miêdzynarodowym 
Kongresie Elektryków w Pary¿u.
1881 - 1883 r. - wyjazdy Cieszkowskiego do Francji (Boulevard des 
Capucines).
1884 r.  trzecie paryskie wydanie pracy pt. „De la pairie et de 
l`aristocratie moderne” („O izbie wy¿szej arystokracji w naszych 
czasach” i równie¿ trzecie wydanie „Du credit et de la circulation” 
(„O kredycie i obiegu”).
od 1885 r.  trzeci wybór na prezesa Poznañskiego Towarzystwa 
Przyjació³ Nauk.
1887 r.  Uniwersytet Jagielloñski przyznaje Cieszkowskiemu tytu³ 
doktora honoris causa.
1890 r.  zamkniêcie stacji doœwiadczalnej w ¯abikowie, przekazanie 
zbiorów i biblioteki Studium Rolniczemu w Krakowie.
9 - 28 stycznia 1891 r.  pobyt w Wenecji w celach naukowych.
1893 r.  August Cieszkowski inicjuje powstanie nowego Wydzia³u 
Prawno-Ekonomicznego w Towarzystwie Przyjació³ Nauk i kieruje 
przygotowaniami do Ogólnopolskiego Zjazdu Prawników i 
Ekonomistów w Poznaniu; obchody 50-lecia dzia³alnoœci naukowej 
Augusta Cieszkowskiego.
12 marca 1894 r.  œmieræ Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, maj¹tek 
dziedziczy syn Krzysztof.
1894 r.  publikacja programu proporcjonalnego wynagradzania w jêzyku 
w³oskim; „Drzwi z pomnika Cieszkowskiej” zostaj¹ wystawione na 
Powszechnej Wystawie Krajowej we Lwowie.
1895 r.  w Poznaniu ukazuje siê „Ojcze nasz. Ustêp z tomu II”.
1899 r.  w Poznaniu rozpoczyna siê poœmiertna publikacja „Ojcze nasz”, 
jako pierwszy zostaje wydany tom II pt. „Wezwanie”.
12 lutego 1901 r.  œmieræ Krzysztofa Cieszkowskiego w wyniku ataku 
serca, maj¹tek dziedziczy brat August Adolf.
1903 r. - w Poznaniu kontynuowana jest poœmiertna publikacja „Ojcze 
nasz”, jako drugi zostaje wydany tom III pt. „Pierwsza Proœba  Œwiêæ siê 
Imiê Twoje”.
1905 r. - kontynuacja publikacji „Ojcze nasz”, jako trzeci zostaje 

wydany w Poznaniu tom I pt. „Wstêp”, zawiera tekst „O drogach 
ducha”.
1906 r. - kontynuacja publikacji „Ojcze nasz”, jako czwarty zostaje 
wydany w Poznaniu tom IV pt. „Druga Proœba  PrzyjdŸ Królestwo 
Twoje”.
1908 r.  wydanie w Poznaniu pracy pt. „O izbie wy¿szej arystokracji 
w naszych czasach” w t³umaczeniu Augusta Adolfa Cieszkowskiego 
z jêzyka francuskiego oraz pracy „Prolegomena do historiozofii”  
równie¿ w jego t³umaczeniu z jêzyka niemieckiego. 
1909 r.  wykonanie w Rzymie popiersia Augusta Cieszkowskiego przez 
Antoniego Madeyskiego (rzeŸba znajduje siê w koœciele w Wierzenicy).
1911 r.  w Poznaniu ukazuje siê „O kredycie i obiegu” w t³umaczeniu 
Augusta Adolfa Cieszkowskiego; w Wilnie opublikowano streszczenie 
„Ojcze nasz”, napisane przez Adama Karpowicza.
1912 r.  w Poznaniu ukazuje siê dzie³o „Bóg i Palingenezya”.
1919 r.  utworzenie w Poznaniu Wszechnicy Piastowskiej (póŸniejszego 
Uniwersytetu Poznañskiego).
9 lipca 1919 r.  August-junior przekazuje w darowiŸnie folwark 
w ¯abikowie na potrzeby Wszechnicy Piastowskiej (maj¹tek ten zostaje 
rozparcelowany, a uzyskane œrodki przekazane na dzia³alnoœæ 
uniwersytetu, m.in. na budowê Kolegium Cieszkowskich, istniej¹cego 
do dziœ).
1920 r.   zmiana nazwy Wszechnicy Piastowskiej na Uniwersytet 
Poznañski (istniej¹cy Wydzia³ Rolniczo-Leœny, oparty jest na kadrze 
i dorobku naukowym Wy¿szej Szko³y Rolniczej w ¯abikowie).
1922 - 1923 r.  nowe poznañskie wydanie „Ojcze nasz”, z³o¿one z 
trzech tomów (tom I  „Wstêp” i „O drogach ducha”, tom II  „Wezwa-
nie” i „Pierwsza Proœba”, tom III  „Proœby Druga do Siódmej i Amen”.
1929 r.  w Poznaniu ukazuje siê „Ojcze nasz. Wstêp”.
1932 r.  August-junior dokonuje adopcji czterech cz³onków 
zaprzyjaŸnionych rodzin, by uchroniæ maj¹tek przed rozdrobnieniem; 
adoptowani zostali: Felicjan Dembiñski (póŸniejszy wybitny profesor 
Wy¿szej Szko³y Rolniczej), Edward Raczyñski (naczelnik wydzia³u 
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, póŸniejszy ambasador w 
Londynie i prezydent), Jan Tyszkiewicz (ziemianin i pose³ na sejm), 
Pawe³ ¯ó³towski (radca w Ministerstwie Rolnictwa). 
23 maja 1932 r.  œmieræ ostatniego potomka Augusta Cieszkowskiego  
syna Augusta Adolfa.
1945 r.  maj¹tek Cieszkowskich w Suchej przechodzi na Skarb Pañstwa, 
zostaje w nim utworzona Pañstwowa Nieruchomoœæ Ziemska, a na-
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stêpnie PGR, w modrzewiowym dworze Cieszkowskich (zbudowanym 
w latach 1748-1745) mieszkaj¹ do 1980 r. pracownicy PGR-u. 
1945 r. -  maj¹tek Cieszkowskich w Surhowie (w latach 1920-1944 
dzier¿awiony przez Skolimowskich) przechodzi na Skarb Pañstwa, 
w pa³acu powstaje Szkoleniowy Zak³ad dla Ociemnia³ych, a po 
przeniesieniu zak³adu do Wielkopolski (jesieni¹ 1946 r.)  Pañstwowy 
Zak³ad Specjalny dla Nieuleczalnie Chorych. 
1946 r. -  maj¹tek Cieszkowskich w Wierzenicy przechodzi na Skarb 
Pañstwa, zostaje w nim utworzona Pañstwowa Nieruchomoœæ Ziemska, 
a nastêpnie PGR; w latach 1948-1951 grunty w Wierzenicy 
dzier¿awione s¹ przez spó³kê Buszczyñskich, w 1952 r. spó³ka zostaje 
przejêta pod zarz¹d pañstwowy i powstaje Stacja Selekcyjna Roœlin (od 
1958 r. - Stacja Hodowli Roœlin, funkcjonuj¹ca do dziœ). W dawnym 
dworze Cieszkowskiego mieœci³y siê pomieszczenia biurowe 
i mieszkania. 
1951 r.  z Uniwersytetu Poznañskiego zostaje wyodrêbniony Wydzia³ 
Rolniczo-Leœny i tworzy Wy¿sz¹ Szko³ê Rolnicz¹ (od 1972 r. nosi ona 
nazwê: Akademia Rolnicza w Poznaniu).
1992 r.  Pañstwowy Zak³ad Specjalny dla nieuleczalnie Chorych zmienia 
nazwê na Dom Pomocy Spo³ecznej w Surhowie, nastêpuje modernizacja 
budynków i uporz¹dkowanie terenu; w latach 2000-2007  wybudowano 
nowe pawilony dla chorych i oczyszczalniê, a zabytkowy pa³ac 
przeznaczono na czêœæ administracyjn¹. 
14 paŸdziernika 1993 r.  otwarcie w Suchej Muzeum Architektury 
Drewnianej Regionu Siedleckiego z siedzib¹ w dworze Cieszkowskich, 
wyremontowanym przez Mariê i Marka Kwiatkowskich (dwór nabyli 
w roku 1988). 
1 paŸdziernika 1996 r.  nadanie przez Sejm RP imienia Augusta 
Cieszkowskiego Akademii Rolniczej w Poznaniu; Akademia zostaje 
przekszta³cona w Uniwersytet Przyrodniczy w 2008 r.
2004 r.  konferencja naukowa „August Cieszkowski  jego intelektualna 
i materialna spuœcizna”, zorganizowana z okazji 190 rocznicy urodzin 
i 110 rocznicy œmierci; publikacja okolicznoœciowego wydawnictwa 
pt. „Duch wielki, serce z³ote”.
2008 r.  dwór w Wierzenicy wraz z przylegaj¹cym parkiem zostaje 
sprzedany przez córki Edwarda Raczyñskiego (spadkobiercê 
Cieszkowskiego) Witoldowi Kundzewiczowi, po remoncie zostaje 
oddany do u¿ytku w 2012 r. jako Centrum Agroturystyczne.

[1] [August Cieszkowski]: S³owa wieszcze Polaka wyrzeczone roku MDCCCXLVI [on-
line]. Praga 1848 [dostêp 19 listopada 2013]. Dostêpny w internecie: 

http://polona.pl/item/33718/3/

http://www.polona.pl/item/812359/3/

http://www.polona.pl/item/267786/2/

, s. 11 
[2] August Cieszkowski: O ochronach wiejskich. Przedruk z „Biblioteki Warszawskiej” 
[on-line]. Warszawa 1842 [dostêp 19 listopada 2013]. Dostêpny w internecie: 

, s. 45

[3] August Cieszkowski: Ojcze-nasz. Tom I  Wstêp [on-line]. Pary¿ 1848 [dostêp: 19 

listopada 2013]. Dostêpny w internecie: , s. 13

       Od kilku lat w marcowym wydaniu „Wierzeniczeñ” piszemy 
o wielkim szacunku jaki zaskarbi³ Cieszkowski u sobie wspó³czesnych. 
Przedstawialiœmy jak¹ wielk¹ manifestacj¹ by³ jego pogrzeb, jak 
w sensie dos³ownym w tym dniu zatrzyma³ siê w ho³dzie ca³y Poznañ. 
Przypomnieliœmy wydania poznañskich gazet: „Dziennika 
Poznañskiego” i „Kuryera Poznañskiego” z tamtych dni ze 
szczegó³owym opisem tych podnios³ych uroczystoœci. Mieliœmy okazjê 
wys³uchaæ mowy ¿a³obnej wyg³oszonej podczas pogrzebu przez 
biskupa Likowskiego, odtworzonej nam ustami aktora. Rok temu 
zamieszczaliœmy s³owa z wychodz¹cego w dalekim Petersburgu 
polskiego pisma „Kraj”. „Zgas³a jedna z polskich chwa³”, Dzisiaj 
przytaczamy komentarze z poczytnego, popularnego wtedy 
wychodz¹cego w Krakowie dziennika „Czas”, który w kilku wydaniach 
podejmowa³ temat zgonu Augusta hrabiego Cieszkowskiego. Pierwsza 
informacja ukaza³a siê ju¿ 14 marca w obszernym materiale na 
pierwszej stronie. 
       „Kilka miesiêcy temu zamkn¹³ siê grób nad zw³okami jednego 
z najwiêkszych mê¿ów naszego narodu, Matejki. Dziœ now¹ nam 
zapisaæ przychodzi narodow¹ ¿a³obê: August Cieszkowski nie ¿yje!” 
                                                              (Czas, nr 59 z 14 III 1894, s 1). 
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i dalej w podsumowaniu ¿ycia:
      „Serce wielkie, dusza gor¹ca, by³ zarazem i mê¿em czynu, jednym z 
przewodników narodu, obywatelem znakomitym i zas³ugi pe³nym. 
Charakter to by³ szlachetny i czysty jak kryszta³. Ofiarny na cele 
publiczne i dobroczynny, wielu do wdziêcznoœci zobowi¹zywa³, a mimo 
to – rzecz dziwna – nie mia³ nienawistnych ani oszczerców. Gdzie siê 
pojawia³, wszystkie g³owy sk³ania³y siê przed nim z uszanowaniem. Bo 
te¿ gdzie by³ Cieszkowski, tam te¿ mo¿na by³o byæ pewnym, ¿e dzia³o siê 
coœ zacnego, po¿ytecznego i donios³ego” (tam¿e).

W zakoñczeniu tekstu napisano proroczo:
        „Dziœ ju¿ zamilk³ na zawsze. Ale nie przestanie mówiæ do nas 
swymi pracami i przyk³adem nie zgaœnie jego pamiêæ i ¿yæ bêdzie jego 
dzie³o. Naród ca³y wdziêcznie i z chlub¹ imiê jego wspominaæ bêdzie” 
(tam¿e).

        W nastêpnym wydaniu w korespondencji z Poznania zamieszono 
min. informacje o ostatnich chwilach ¿ycia Cieszkowskiego i woli 
synów odnoœnie pogrzebu. 
     „Nasz poznañski korespondent pisze nam: Ju¿ kilkakrotnie 
donosi³em o z³ym stanie zdrowia hr. Augusta Cieszkowskiego. 
Katastrofa nast¹pi³a rychlej ni¿ siê spodziewano, skutkiem 
wycieñczenia si³, z powodu niemo¿liwoœci od¿ywiania pacyenta. Cia³o 
jego w¹tla³o z ka¿d¹ godzin¹. Ale duch prawie do ostatniej chwili 
zachowa³ siê w dziwnie energicznej œwie¿oœci. Z ka¿dym 
odwiedzaj¹cym rozmawia³ hr August Cieszkowski  nie o swych 
cierpieniach lecz o sprawach bie¿¹cych, publicznych” 
                                                                 (tam¿e, nr 60 z 15 III 1894, s.2). 

W innym miejscu: 
         „Zmar³y pozostawia znaczn¹ fortunê i dwóch synów, z których 
jeden osiad³y na Podlasiu, drugi w Wierzenicy pod Poznaniem. Jeden 
z nich przez ca³y czas agonii najczulsz¹ opiek¹ otacza³ ojca, drugi 
z dalekiej podró¿y z W³och zd¹¿y³ jeszcze powróciæ, ¿eby tak¿e zamkn¹æ 
powieki ojca, którego wspólnie z rodzin¹ op³akuje kraj ca³y ... Jak 
s³yszymy, synowie zmar³ego nie ¿ycz¹ sobie, ¿eby na trumnê ich ojca 
sk³adano wieñce liczne i tegoczesnym obyczajem coraz  okazalsze. 
Nieboszczyk nie lubi³ i unika³ wszelkiej okaza³oœci i wystawy. To jego 
usposobienie uczciæ chc¹ s³usznie synowie a publicznoœæ nasza uczciæ 
je tak¿e powinna, sk³adaj¹c raczej zamiast wieñców na grób datki 
odpowiednie na cele naukowe lub dobroczynne” (tam¿e). 

 W doœæ obszernym sprawozdaniu z pogrzebu  oczywiœcie 
wyszczególniony by³ udzia³ przedstawicieli z Krakowa: delegacji 
Polskiej Akademii Umiejêtnoœci i Uniwersytetu Jagielloñskiego. 

                                                                x Przemys³aw Kompf

       Po raz pierwszy na przestrzeni 14 lat kiedy jestem w Wierzenicy, 
parafia podjê³a siê zadañ inwestycyjnych w okresie zimowym. Do tego 
by³y to prace prowadzone na dworze. Korzystaj¹c z ciep³ej pogody 
zdecydowa³em siê rozpocz¹æ naprawê schodów przed koœcio³em 
i jednoczeœnie przed probostwem. Stan jednych i drugich nie by³ dobry. 
Kiedy wybudowana zosta³a wiata, trzeba myœleæ o tym jak 
uporz¹dkowaæ ca³y teren wokó³ naszej œwi¹tyni. Rozmaitych prac do 
wykonania jest sporo. Na szczêœcie nie s¹ one a¿ tak pilne i dlatego 
wszystkie te zadania mo¿na realizowaæ ze spokojem.  Schody s¹ wa¿ne 
ze wzglêdów komunikacyjnych. Dobrze, ¿e one nie bêd¹ zamkniête  

w sezonie wiosennym i  letnim, 
kiedy zdecydowanie wiêcej 
przybywa goœci i wiêcej dzieje 
siê uroczystoœci. Koszt ca³ego 
przedsiêwziêcia wyniós³ 16000 
z³. Nie maj¹c œrodków na 
realizacjê tego zadania, od 
dobrych ludzi parafia po¿yczy³a 
pieni¹dze. S¹dzê, ¿e w stosun-
kowo krótkim czasie zostan¹ 
one zwrócone. Kiedy to zadanie 
jest skoñczone, myœlê o nas-
têpnym. Chcia³bym aby w s¹-
siedztwie wiaty pojawi³ siê 
ma³y ogródek jordanowski. 
Parafia musi byæ otwarta wobec 
ludzi. 
Wobec tych co mieszkaj¹ na jej 
terenie i na przybywaj¹cych 
goœci. Nie tylko wobec 
doros³ych ale tak¿e i dzieci.
                                           xPK

Nowe prace przed kościołem i probostwem
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O tym, ¿e coœ takiego mo¿e siê wydarzyæ wiedzieliœmy poœrednicz¹c w 
kontaktach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z córkami Edwarda 
Raczyñskiego (Cieszkowskiego-Raczyñskiego) prezydenta RP na 
uchodŸstwie. Dotyczy³y one wykorzystania herbu Cieszkowskich w godle 
uczelni. Trwa³o to jakiœ czas, ale dla wszystkich zainteresowanych 
Cieszkowskimi z satysfakcjonuj¹cym fina³em. I tak:

Zarz¹dzeniem nr 134/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu z dnia 16 wrzeœnia 2013 roku wprowadzono do stosowania 
znak graficzny, stanowi¹cy god³o Uniwersytetu Przyrodniczego w 
Poznaniu. Jednoczeœnie god³em, o którym mowa staje siê herb 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Poniewa¿ na ³amach 
„Wierzeniczeñ” mo¿emy przedstawiæ to god³o w wersji czarno-bia³ej 
wobec tego pos³u¿ymy siê jego urzêdowym opisem. 
Charakterystyka Herbu 

Herb przedstawia na tarczy zielonej dwa skrzy¿owane ber³a 
rektorskie, prawe (heraldycznie) z³ote, lewe (heraldycznie) srebrne, 
pomiêdzy g³owicami których znajduje siê god³o z herbu Augusta 
Cieszkowskiego (srebrny element w kszta³cie podkowy z krzy¿em 
kawalerskim z³otym zaæwieczonym na barku i strza³¹ srebrn¹ na opak w 
œrodku). Barwa herbu jest jego istotnym i niezmiennym elementem.
Wiêcej o tym do czego odwo³uje siê symbolika przyjêta przez Uniwersytet 
Przyrodniczy mo¿na przeczytaæ w Ksiêdze Znaku.

Herb jest zaszczytnym znakiem graficznym Uczelni sk³adaj¹cym 
siê z god³a umieszczonego na tarczy z zastosowaniem odpowiedniego 
barwienia odnosz¹cym siê symbolicznie do historii i tradycji 
pielêgnowanych przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Przedstawia 
dwa skrzy¿owane ber³a rektorskie, pomiêdzy g³owicami których 
umieszczono god³o z herbu Augusta hrabiego Cieszkowskiego. Pierwszy 
element  dwa skrzy¿owane ber³a rektorskie to ber³o, którego u¿ywa obecnie 
Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego (z³ote) oraz ber³o wzorowane 
kszta³tem na ber³ach z Uniwersytetu Poznañskiego (srebrne). Ber³o 
srebrne symbolicznie nawi¹zuje do czasów, w których uniwersyteckie 
studia na kierunkach rolnych i leœnych realizowane by³y w murach 

Uniwersytetu Poznañskiego. Z³ote ber³o  wspó³czeœnie u¿ywane, 
symbolizuje czasy pocz¹tkowo Wy¿szej Szko³y Rolniczej, potem Akademii 
Rolniczej, a nastêpnie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Drugi 
element god³a herbowego  god³o z herbu Augusta Cieszkowskiego 
odwo³uje siê do osoby d³ugoletniego Patrona Uczelni, a tak¿e 
symbolicznie nawi¹zuje do Wy¿szej Szko³y Rolniczej im. Haliny w 
¯abikowie, pierwszej rolniczej szko³y wy¿szej w Wielkopolsce, której 
tradycja zakorzenia siê w dzisiejszym Uniwersytecie Przyrodniczym.
God³o Uczelni mo¿e  byæ umieszczane na: dyplomach ukoñczenia 
studiów, kursów oraz w indeksach, dokumentach poœwiadczaj¹cych 
przyznanie statusu honorowego okreœlonej osobie,  wydawanych przez 
ni¹ publikacjach. Tak¿e na fladze Uczelni stanowi¹cej chor¹giew 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Chor¹giew przedstawia na 
zielonym p³acie god³o z herbu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z 
rozmieszczeniem bere³ w optyce prostok¹tnej (optycznie zmienionej na 
prostok¹tnym p³acie chor¹gwi).  Oba symbole mog¹ byæ zgodnie z treœci¹ 
zarz¹dzenia u¿ywana wy³¹cznie w kszta³cie, proporcjach i kolorach 
zgodnych ze wzorem graficznym.

Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy

Herb Cieszkowskich w godle
 Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 
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 „Tak, na pierwszy rzut oka wi¹zanie obecnoœci Boga z pewnym 
okreœlonym miejscem mo¿e siê wydawaæ niestosowne. A jednak trzeba 
pamiêtaæ, ¿e czas i miejsce nale¿¹ ca³kowicie do Boga. Choæ ka¿dy czas 
i ca³y œwiat mo¿na uwa¿aæ za Jego "œwi¹tyniê", to jednak s¹ czasy i s¹ 
miejsca, które Bóg obiera, aby w nich w sposób szczególny ludzie 
doœwiadczali Jego obecnoœci i Jego ³aski”.  S³owa te wypowiedzia³ Jan 
Pawe³ II w Krakowie-£agiewnikach w  2002 r. Przychodz¹ mi czêsto do 
g³owy, gdy myœlê o Wierzenicy. Wieœ urokliwie po³o¿ona wœród 
pagórków, nad piêkn¹ dolin¹ rzeczki, na skraju lasów musia³a zawsze 
wzbudzaæ dobre odczucia u ludzi tu przybywaj¹cych. Na samym 
pocz¹tku istnienia „Wierzeniczeñ” w 1999 roku napisa³em, wyjaœniaj¹c 
sk¹d wzi¹³ siê tytu³ pisma, ¿e Cieszkowski „stworzy³ w Wierzenicy 
miejsce pe³ne wyciszenia, serdecznoœci i goœcinnoœci”. Krajobraz 
przyrodniczy i osoba Gospodarza wywiera³y u goœci wielkie wra¿enie. 
Czy pozosta³o coœ z tamtego czasu? Tak¹ refleksj¹ o Wierzenicy 
podzieli³ siê prof. Marek Szulakiewicz z Bydgoszczy. „Niekiedy mówi 
siê po prostu, i¿ „tu” dobrze siê czujemy, chêtnie tu wracamy
i „sprowadzamy” ze sob¹ innych, chc¹c ”podzieliæ siê” tym miejscem”. 
S¹dz¹c choæby po iloœciach samochodów parkuj¹cych w niedzielne 
przedpo³udnie przed koœcio³em zapewne mo¿na  powiedzieæ, ¿e nic siê 
nie zmieni³o. To w³aœnie drewniana Œwi¹tynia na wzgórzu szczególnie 
promieniuje i przyci¹ga. 
Wierzenica jest miejscem goœcinnym i przyjaznym. Zawdziêcza to 
przede wszystkim mieszkañcom tego miejsca. To oni, nikt inny, przyjêli 
dom dla uzale¿nionej m³odzie¿y. Takie gesty buduj¹ atmosferê tego 
miejsca. Potrafimy te¿ dziêkowaæ ludziom, którzy dobrze czyni¹ na 
rzecz Wierzenickiej Ziemi przyznaj¹c coroczn¹ nagrodê „Przyjaciela 
Wierzenicy”.
W ostatnich latach trochê siê w Wierzenicy zmieni³o. Konsekwentnie 
odnawiany zabytkowy koœció³, kaplica Rodu Cieszkowskich, wiata dla 
turystów, wspomniany dom dla m³odzie¿y, plac zabaw z miejscem 
odpoczynku, kwietniki, przystanki autobusowe. W³asnymi si³ami i 
dziêki ¿yczliwoœci ksiêdza Proboszcza, który udostêpni³ wie¿ê koœcio³a, 
pozyskano prywatnego operatora internetu. Dziêki temu nie jesteœmy 

„wykluczeni cyfrowo” z tej dziedziny ¿ycia, choæ do szczêœcia trochê 
brakuje. Zabytkowy Dwór Cieszkowskiego odzyska³ swoj¹ œwietnoœæ 
i bêdzie w jubileuszowe dni miejscem spotkañ i wierzeniczeñ.
Cieszy, ¿e wiele osób remontuje swoje domy i mieszkania, dba 
o otoczenie. Dzieje siê to powoli i na skalê mo¿liwoœci czêsto 
niezamo¿mych przecie¿ ludzi. Œródpolne drogi zosta³y wysprz¹tane i s¹ 
mi³e dla spacerowiczów. Lada moment zostan¹ udostêpnione nowe 
szlaki spacerowo - turystyczne. Mo¿na powiedzieæ, ¿e idea tak zwanego 
spo³eczeñstwa obywatelskiego jest tu realizowana. 
Niestety od czasu zmian ustrojowo-gospodarczych w latach 90-tych 
wieœ zosta³a pozostawiona samej sobie z jej problemami. Infrastruktura 
zapewniana przez PGR-y przesta³a praktycznie istnieæ. Sieæ 
wodoci¹gowa i kanalizacyjna sta³y siê zmor¹ mieszkañców na wiele lat. 
Na szczêœcie problem wody zosta³ rozwi¹zany przez budowê nowego 
wodoci¹gu. Ci¹gle tocz¹ siê prace nad rozwi¹zaniem problemu 
ciekn¹cych pseudo-szamb. Czêœæ Wierzenicy otrzyma³a od Gminy 
Swarzêdz przydomowe oczyszczalnie œcieków. Niestety budynki 
wielorodzinne przy g³ównej ulicy ca³y czas oczekuj¹ na swoj¹ kolej. 
Projekt ci¹gnie siê ju¿ ponad dwa lata, a nieczystoœci zatruwaj¹ ¿ycie 
ludziom i powietrze. Mam nadziejê, ¿e w tym roku zostanie wreszcie to 
zakoñczone. Wierzenicka spo³ecznoœæ mo¿e wiele rzeczy zrobiæ 
w³asnymi si³ami, pewnych jednak nie przeskoczy. Liczê na ¿yczliwoœæ
i przychylnoœæ Gminy.
Jako mieszkañcowi wsi powiem, ¿e ¿yje siê tu bardzo dobrze. Nie raz, 
nie dwa by³em zaskakiwany wielk¹ ¿yczliwoœci¹. PodwieŸæ paliwo, 
ustawiæ antenê, za³atwiæ lekarstwa w aptece, udostêpniæ pr¹d, gdy jest 
awaria i wiele innych drobiazgów dnia codziennego dziêki s¹siedzkiej 

pomocy jest wielkim dobrodziejstwem. Tak¿e w 
sytuacjach bardzo wa¿nych, gdy wydaje siê, ¿e 
œwiat siê wali, ¿e sytuacja jest dramatyczna nikt w 
Wierzenicy nie jest sam. Kto i jak wtedy pomaga 
niech pozostanie tajemnic¹. To wszystko buduje 
mój zachwyt tym miejscem. 
Nieraz gdy siedzê w naszym wierzenickim koœciele 
spogl¹dam na popiersie Augusta Cieszkowskiego. 
Mam wtedy nieodparte wra¿enie, ¿e ze swojego 
miejsca z zaciekawieniem przys³uchuje siê temu co 
s³ychaæ w Jego Wierzenicy. Wierzê, ¿e nie czuje siê 
zawiedziony.  

Maciej Dominikowski
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 „Tak, na pierwszy rzut oka wi¹zanie obecnoœci Boga z pewnym 
okreœlonym miejscem mo¿e siê wydawaæ niestosowne. A jednak trzeba 
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Otwarcie uroczystości jubileuszowych Msza św. pod przewodnictwem 
ks. Arcybiskupa  Stanisława Gądeckiego Metropolity Poznańskiego 
Niedziela 16 marca godz. 11:00 

Rok Cieszkowskiego


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28

