O tej książce myślałem już dawno temu.
Chciałem by powstało popularne
opracowanie, które w sposób ciekawy
i przystępny przybliży postać
znakomitego mieszkańca Wierzenicy Augusta hrabiego Cieszkowskiego. W naszym
zespole tego zadania mogli się podjąć tylko Ewa z Włodkiem, którzy w rozmaitych
wydaniach „Wierzeniczeń”, na przestrzeni szeregu lat, przybliżali czytelnikom wiele
wątków związanych z tą postacią. Bardzo im dziękuję za trud, który włożyli
w przygotowanie tego opracowania.
Ukazuje się ono w roku jubileuszowym 200-lecia urodzin Augusta Cieszkowskiego
jako kolejny numer specjalny naszego wydawnictwa. Jestem przekonany, że książka ta
trafi licznie do domów mieszkańców
Wierzenickiej Ziemi, że sięgnie po nią wiele
innych osób z poza naszego terenu, że nie tylko
zostanie zakupiona, ale i przeczytana.
Warto poczytać dla swojego pożytku o ludziach,
którzy pięknie potrafili kochać Boga i Ojczyznę,
którzy sobą budowali innych.
x Przemysław Kompf
proboszcz parafii w Wierzenicy
12 IX 2014 roku
w 200 rocznicę urodzin
Augusta hrabiego Cieszkowskiego

Z okazji dwusetnej rocznicy urodzin Augusta hrabiego Cieszkowskiego
pragniemy przybliżyć zarówno jego postać, jak i osoby oraz miejsca związane
z nim i jego rodziną. Z założenia nie jest to praca naukowa i nie pretenduje do
miana monografii.
Dziękujemy tym, którzy zachęcali nas do zebrania i opracowania naszych
artykułów na temat Cieszkowskich publikowanych od lat na łamach
„Wierzeniczeń”.
Ewa Jarosława Buczyńska i Włodzimierz Buczyński

Adiustacja
Anna Zielińska-Krybus i Ewa Strycka
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Projekt okładki Marek Berezowski
Skład, łamanie i opracowanie graficzne
Maciej Dominikowski
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Ewa Jarosława Buczyńska, Włodzimierz Buczyński

August hrabia Cieszkowski z Wierzenicy
Œwiat stary umiera, a nowy siê rodzi,
œwiat trzeci nastaje.
Przeznaczeniem cz³owieka jest spo³eczeñstwo.
August Cieszkowski Ojcze nasz

Droga Cieszkowskich do Wierzenicy

D

zieje rodzin, zw³aszcza zamo¿nych, o wielowiekowym
rodowodzie, nierzadko s¹ zwi¹zane z licznymi posiad³oœciami
w ró¿nych czêœciach kraju. W ich posiadanie cz³onkowie tych
rodów wchodzili w ró¿ny sposób. Otrzymywali je za zas³ugi od w³adców,
w posagu czy spadku, kupowali i… te¿ w ró¿ny sposób tracili.
Cieszkowscy nim trafili do Wierzenicy, przebyli d³ug¹ w czasie
i przestrzeni drogê. Ród ten wywodzi siê z dawnego powiatu ³êczyckiego.
Byli szlacht¹ herbow¹ i pieczêtowali siê herbem Do³êga. W Ÿród³ach
pisanych na ziemi ³êczyckiej pojawiaj¹ siê na prze³omie XIV i XV wieku.
Ich nazwisko wywodzi siê od miejsca zamieszkania, czyli wsi, która do
nich nale¿a³a. Najczêœciej spotykana nazwa rodowej wsi to Cieszkowo, ale
te¿ i Czeszkowo. Dziœ ¿adna z miejscowoœci w obrêbie dawnego powiatu
³êczyckiego nie nosi takiej nazwy. Bior¹c pod uwagê ró¿ne zapisy nazw tej
samej miejscowoœci, brak liter „ê” i „ó” w jêzyku ³aciñskim oraz
przekszta³cenia nazwy zwi¹zane ze zmianami jêzyka mo¿emy
przypuszczaæ, ¿e to dzisiejszy Ciê¿ków w gminie Poddêbice.
Ród Cieszkowskich mia³ kilka ga³êzi. Niektórzy jego cz³onkowie
pozostan¹ w ³êczyckim do po³owy XVIII wieku i dopiero wówczas
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przenios¹ siê w ró¿ne strony kraju. Wiêkszoœæ jednak znacznie wczeœniej
powêdruje, g³ównie na Wo³yñ i Podlasie. Tam osi¹gn¹ wy¿sz¹ pozycjê
materialn¹ i spo³eczn¹. Cieszkowscy zajmowali ró¿ne urzêdy i osi¹gali
godnoœci. Byli senatorami, pos³ami, kasztelanami, starostami, nie
dochodzili do wysokich stopni wojskowych. Jeœli za warszawskim
heraldykiem Stanis³awem Cieszkowskim przyjmiemy, ¿e protoplast¹ rodu
by³ Jêdrzej (I pokolenie), to pocz¹tków wielkopolskiej, czyli hrabiowskiej
linii Cieszkowskich nale¿y szukaæ od VI pokolenia. W nim by³ Florian, syn
Ignacego, który poœlubi³ Katarzynê Bobrownick¹, stolnikównê mielnick¹,
a dwaj jego synowie: Pawe³ i Krzysztof to ju¿ bezpoœredni przodkowie
wierzenickich Cieszkowskich. Pawe³ by³ ojcem „naszego” Augusta,
a Krzysztof zosta³ jego teœciem, poœlubiwszy Joannê baronównê Maltzan,
z któr¹ mia³ córkê Helenê (Halinê), z czasem ¿onê Augusta.
Aktem przedœlubnym zawartym 20 paŸdziernika 1813 roku
w Dobrzanach pod Lwowem August Kicki herbu Gozdawa, starosta
krasnostawski i jego ¿ona Marianna z Kowalkowskich herbu Przegonia,
wyrazili zgodê na ma³¿eñstwo urodzonej w 1796 roku córki Zofii ze
starszym o 10 lat Paw³em Cieszkowskim. Pawe³ Wincenty Cieszkowski
(22 stycznia 1786 - 26 marca 1862) mia³ opiniê znakomitego gospodarza,
w szczególnoœci hodowcy koni. Swoje kilkudziesiêcioletnie
doœwiadczenie w tej mierze opisa³ w 1847 roku w dziele O wychowaniu
i pasieniu koni niewielkim kosztem. Uwagi zebrane i opisane przez Paw³a
Cieszkowskiego. Cieszy³ siê autorytetem w œrodowisku, m.in. zosta³
mianowany marsza³kiem Sejmiku Powiatowego Krasnostawskiego,
przewodniczy³ zebraniu Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego
w Warszawie. W 1817 roku papie¿ Pius VII nada³ mu tytu³ hrabiego. By³
pos³em na sejmy Królestwa Polskiego wybieranym w latach 1820 i 1825
(wybór przez szlachtê) i deputowanym wybranym w 1830 roku przez
zgromadzenie gminne. Zgodnie ze zwyczajem tamtych czasów córka
otrzyma³a posagw postaci dóbr surhowskich ko³o Krasnegostawu. Oprócz
Surhowa by³y to: Majdan Surhowski, £ukaszówka, Franciszków,
Augustówka dziœ w granicach Surhowa. W ten sposób do podlaskich
w³oœci Cieszkowskich dosz³y te na LubelszczyŸnie, umacniaj¹c pozycjê
rodu. Zofia i Pawe³ mieli dwójkê dzieci, z których tylko jedno osi¹gnê³o
wiek dojrza³y.
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Dzieciństwo i młodość Augusta

A

ugust Gwido Henryk Joachim Cieszkowski przyszed³ na œwiat
przed pó³noc¹ w poniedzia³ek 12 wrzeœnia 1814 roku, we dworze
w Suchej niedaleko Wêgrowa na Podlasiu. Jak g³osi napis na nim:
SUB VETERI TECTU SED PARENTALI, czyli pod dachem starym, lecz
rodzinnym. Jego szczêœliwymi rodzicami byli 28-letni Pawe³

Cieszkowski, staroœcic kleszczelewski, dziedzic dóbr Stawiska (Sucha
by³a jego tymczasow¹ rezydencj¹) i 18-letnia wówczas Zofia z Kickich
Cieszkowska, staroœcianka krasnostawska. August przyszed³ na œwiat
w Suchej, mimo ¿e jego rodzice rezydowali w odleg³ych o oko³o 9 km
Stawiskach. Dziœ nie sposób ustaliæ, co spowodowa³o, ¿e miejscem
porodu sta³ siê dwór w Suchej. Mo¿na tylko domniemaæ, ¿e by³y tam
lepsze warunki b¹dŸ lepsza opieka. Równie dobrze mog³a to byæ kwestia
przypadku. Nie wiemy, kiedy i gdzie urodzi³a siê jego m³odsza siostra
Gabriela. Od urodzenia s³abowitego zdrowia Augusta wraz z matk¹ ojciec
wywióz³ na kilka lat do W³och.
W 1818 roku zosta³ pó³sierot¹, matka zmar³a 17 sierpnia i zosta³a
pochowana w bazylice Santa Croce we Florencji. Po jej œmierci
wychowaniem syna zaj¹³ siê ojciec. Pawe³ Cieszkowski by³ cz³owiekiem
du¿ej kultury, zafascynowanym W³ochami. Otacza³ syna najtroskliwsz¹
opiek¹. Nie mog¹c zapewniaæ jej osobiœcie, odda³ go pod opiekê
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baronowej de la Haye. Ta francuska emigrantka po Wielkiej Rewolucji,
wdowa po belgijskim radcy stanu, najpierw by³a opiekunk¹ syna
Napoleona Bonaparte, póŸniej Zygmunta Krasiñskiego, a nastêpnie
Augusta. Jej osoba i zapewne czêste osobiste kontakty ich ojców
doprowadzi³y do zapocz¹tkowania przyjaŸni synów. Jednak, jak pisa³
Adam ¯ó³towski, to ojciec:
[…] nie tylko wychowaniem syna pokierowaæ umia³
najszczêœliwiej, nie tylko od troski materialnej go zabezpieczy³,
lecz zapewni³ mu te¿ swobodê potrzebn¹ do wy³¹cznego
poœwiêcenia siê naukom, pierwszymi jego krokami kierowa³,
postêp prac jego œledzi³, a¿ do samej œmierci w podesz³ym wieku
opatrzn¹ otacza³ go opiek¹.

Lata dzieciñstwa i wczesnej m³odoœci to dla niego liczne podró¿e,
g³ównie z ojcem. Podczas podró¿y do Niemiec i Czech m³ody August, mia³
wówczas 15 lat, spotka³ siê z Adamem Mickiewiczem w Karlowych
Warach. Na wieœæ o przyjeŸdzie Mickiewicza z³o¿y³ mu wizytê w hotelu
„Pod Strza³¹” i zaskoczonego poetê powita³ s³owami z Konrada
Wallenroda:
Bo gdzie¿ ma lecieæ, po jakie rozkosze,
Kto pozna³ Boga wielkiego na niebie,
I kocha³ mê¿a wielkiego na ziemi.

Jednak na jakiœ czas podró¿e musia³y zostaæ od³o¿one. August zacz¹³
przygotowywaæ siê do nauki w szkole œredniej. Czyni³ to pod kierunkiem
jednego z najwybitniejszych wówczas pedagogów, autora licznych prac
pedagogicznych, Tomasza Dziekoñskiego, który szybko zauwa¿y³
wybitne zdolnoœci swojego ucznia. Naukê podj¹³ w szkole na Lesznie
w Warszawie. Kiedy wybuch³o powstanie listopadowe, by³ uczniem,
jednak wzi¹³ w nim udzia³. Pomaga³ protoko³owaæ obrady sejmowe i sypa³
szañce. W tym te¿ okresie po raz pierwszy siêgn¹³ po pióro, pisz¹c
i og³aszaj¹c drukiem Œpiew na nutê piosnki o maju.
B³oga ju¿ nadesz³a pora!
Czeœæ wam Polskiej ziemi dzieci!
W wiêzach jêczeliœmy wczora
Dziœ nam œwiêta wolnoœæ œwieci !
Otó¿ czas! otó¿ czas!
Który wolnych widzi nas!
Odzyskana wolnoœæ nasza,
Nasz charakter odzyskany!
Dzielnoœæ polskiego pa³asza
Skruszy³a wrogów kajdany!
Nadszed³ czas! nadszed³ czas!
Polska szabla skruszy g³az! (fragment)
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Szko³ê œredni¹, liceum œw. Barbary, ukoñczy³ w Krakowie w 1832
roku, dok¹d zosta³ wywieziony jeszcze przed upadkiem powstania przez
ojca obawiaj¹cego siê carskich represji. W Krakowie zaczyna studia na
Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagielloñskiego; ju¿ wówczas
uwidaczniaj¹ siê jego rozleg³e zainteresowania. Oprócz wyk³adów
z filozofii s³ucha kursu poezji i wymowy czy historii literatury w³oskiej.
Przebywa wtedy w zaborze austriackim, ale szybko dosiêga go, jako
poddanego cara rosyjskiego, zakaz studiowania na UJ. Studia koñczy
w Berlinie i w ich trakcie wchodzi w kr¹g filozofii Hegla.
Po studiach podró¿uje po Niemczech, Holandii, Anglii. Wróciwszy
z Anglii po raz pierwszy, praktycznie mierzy swoje si³y z gospodarowaniem na roli. Zarz¹dza licz¹cymi blisko 1500 ha dobrami
surhowskimi w powiecie krasnostawskim. To najlepsze pod wzglêdem
gleb ze wszystkich dóbr jakie kiedykolwiek znajd¹ siê w jego posiadaniu.
Nosi³ siê wówczas z zamiarami za³o¿enia cukrowni czy plantacji morwy
pozwalaj¹cej hodowaæ jedwabniki. Trudno by³o jednak oczekiwaæ jakichœ
zdecydowanych i g³êboko zaanga¿owanych dzia³añ w tej mierze,
zwa¿ywszy m³ody wiek, nabieranie doœwiadczenia, decyduj¹c¹ wolê ojca
i wreszcie zainteresowania naukowe. Równolegle pracowa³ nad rozpraw¹
doktorsk¹, obronion¹ w Heidelbergu i dzie³em o dialektyce historii: Rzecz
o filozofii joñskiej (De philosophiae ionicae ingenio, vi, loco)
i Prolegomena do historiozofii (Prolegomena zur Historiosophie). Po
uzyskaniu doktoratu i wydaniu w 1838 roku Prolegomenów ponownie
przez d³u¿szy czas przebywa³ za granic¹, najd³u¿ej we Francji. Nie tylko
uczestniczy³ w wyk³adach i posiedzeniach towarzystw naukowych,
zwiedza³ tak¿e fabryki i gospodarstwa rolne. Tam w nastêpnym roku
og³asza O kredycie i obiegu (Du crédit et de la circulation). Te i szereg
póŸniejszych publikacji jako pierwodruki ukazywa³y siê po francusku czy
niemiecku. W ten sposób od razu by³y dostêpne dla elit Europy. Jednak tam
gdzie chodzi³o o sprawê narodow¹ w dzia³aniach Polaków i S³owian, pisa³
po polsku. Nie mia³ problemów jêzykowych, zna³ niemiecki, francuski i
angielski, ³acinê i grekê, w jakimœ stopniu w³oski i byæ mo¿e rosyjski.
Wiosn¹ 1840 roku wraca z Wenecji. Jest to powrót poprzedzony
zdobyt¹ za granic¹ s³aw¹ g³êbokiego myœliciela i utalentowanego pisarza.
Wspó³zak³ada i aktywnie dzia³a jako autor i osoba kszta³tuj¹ca profil
pisma literacko-naukowego „Biblioteka Warszawska”, poœwiêconego
naukom, sztukom i przemys³owi. Na jej ³amach w 1842 roku publikuje:
O ochronach wiejskich oraz Uwagi nad obecnym stanem finansów
angielskich. Choæ zawsze uwa¿a³ siê za legitymistê i sprzeciwia³ siê walce
zbrojnej, jego dzia³alnoœæ w Warszawie zwróci³a nañ uwagê carskiej
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policji i zaprowadzi³a za kraty wiêzienia. Po tym jak z trudem uwolni³ siê
z niego, opuszcza ziemie polskie w imperium rosyjskim, przenosz¹c siê na
ziemie polskie w pañstwie pruskim. Wynika³o to z obawy ojca przed
konfiskat¹ maj¹tku syna przez w³adze carskie.
Najpierw wiosn¹ 1841 roku sta³ siê w³aœcicielem wsi Dobrin i Kappe,
dziœ to Debrzno Wieœ i Trudna w powiecie z³otowskim. Dobra te zakupi³
dla niego ojciec. Tam napisa³ wydane w 1842 roku Bóg
i palingeneza (Gott und Palingenesie). Jednak nie zwi¹za³ siê na d³u¿ej
z ziemi¹ z³otowsk¹. Korzystniejsz¹, co pokaza³a przysz³oœæ z punktu
widzenia jego kontaktów ze œrodowiskiem berliñskim i zachodem Europy,
siedzib¹ okaza³a siê Wierzenica le¿¹ca w centrum Wielkiego Ksiêstwa
Poznañskiego. Naby³ j¹ 2 lipca 1842 roku od Aleksandra BrauseBrudzewskiego (uprzednio 28 czerwca 1842 roku sprzedawszy Debrzno
Wieœ i Trudn¹ rodzinie Goetzendorf-Grabowskich) i osiad³ w niej na sta³e.
Wierzenica od tego czasu by³a jego najwa¿niejsz¹ siedzib¹ jako, ¿e wiele
podró¿owa³. Sta³a siê ona jego Tusculum, czyli wiejskim schronieniem
nadaj¹cym siê do spokojnej pracy. August Cieszkowski przywêdrowa³ do
Wierzenicy jako Polak, obywatel rosyjski, uznany pisarz i naukowiec,
Europejczyk w najlepszym znaczeniu tego s³owa. Nabywaj¹c j¹,
rozpocznie swoj¹ drogê do tego, by staæ siê Wielkopolaninem z wyboru
i zas³ug. One sprawi¹, ¿e znajdzie siê w panteonie wybitnych Wielkopolan
XIX wieku zapisanych w dziejach regionu i kraju. Równoczeœnie tu zacz¹³
w pe³ni samodzielnie gospodarzyæ, co znowu nie oznacza bezpoœredniego
gospodarowania, lecz odpowiedzialnoœæ za kierowanie wierzenickim
maj¹tkiem.
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Helena i August

W

doros³e ¿ycie po œmierci siostry Gabrieli, która zmar³a 26 lipca
1820 roku, August Cieszkowski wkroczy³ jako jedyny potomek
Paw³a. D³ugo nie móg³ znaleŸæ sobie towarzyszki ¿ycia.
W koñcu 19 kwietnia 1857 roku w koœciele w Jeruzalu poœlubi³ swoj¹
stryjeczn¹ siostrê Helenê, córkê Krzysztofa, co wywo³a³o wielkie
zaskoczenie wœród przyjació³. Tak skomentowa³a to Eliza Krasiñska:
„A Ty co powiesz, moja Cioteczko, o naszym ³otrzyku i don Juanie
Cieszkotin ¿eni siê! … poœlubia m³od¹ dziewczynê!!! Swoj¹ 16 czy
17-letni¹ kuzynkê!!!!!! Jak obwieœciæ tê nowinê poza Alpami!!!” Œlubu
udziela³ im proboszcz jeruzalski, ks. Tomasz Przygodzki, kanonik
honorowy warszawski, dziekan siennicki. W aktach zapisa³ August: [...]
„Cieszkowski dziedzic dóbr Wierzenica, urodzony we wsi Sucha lat 42,
zamieszka³y we wsi Wierzenica arch. poznañskiej, syn Paw³a
Cieszkowskiego i Zofii z Kickich zawar³ œlub z Helen¹ Izabell¹
Cieszkowsk¹ siostr¹ stryjeczn¹ ze wsi £ukówiec, córk¹ Krzysztofa
Cieszkowskiego”. By ma³¿eñstwo mog³o byæ zawarte, potrzebna by³a
„dyspensa od drugiego stopnia pokrewieñstwa linii bocznej”. Wybranka
serca Augusta na œwiat przysz³a 1 wrzeœnia 1836 roku w domu rodziców,
Joanny z baronów Maltzan i Krzysztofa Cieszkowskiego przy ul. Krakowskie Przedmieœcie w Warszawie. Na chrzcie 10 wrzeœnia 1836 roku
w warszawskim koœciele œw. Krzy¿a otrzyma³a imiona Helena Izabella.
Matka pochodzi³a ze znakomitej, starej, znanej od XIII wieku rodziny
pruskiej osiad³ej w Królestwie Polskim i tu spolszczonej. Ojciec by³
dziedzicem dóbr £ukówiec z przyleg³oœciami w parafii Jeruzal. Helena
Izabella Cieszkowska by³a jednym z czworga dzieci Joanny i Krzysztofa
i ich jedyn¹ córk¹.
Ma³¿eñstwo Augusta i Heleny by³o szczêœliwe, choæ krótkie
(przetrwa³o nieca³e cztery lata). Jak wspomina Stefan Cegielski: „hr.
August do ubóstwienia kocha³ swoj¹ ma³¿onkê”. Zygmunt Krasiñski w
jednym z listów zapewnia przyjaciela o mi³oœci Helenki: „¿e Ciê kocha
Helenka Twoja, wiem o tem, bo z jej listu pisanego tu a pe³nego
uwielbienia i mi³oœci k'tobie dowiedzia³em siê”. Helena obdarzy³a
Augusta dwójk¹ synów. Krzysztofa urodzi³a 31 lipca 1859 roku w
Wierzenicy i tutaj te¿ ch³opiec zosta³ ochrzczony. Po narodzinach
pierworodnego August: „jest najszczêœliwszym ojcem na œwiecie nie
dotkn¹³ grubego Krzysztofa nawet koñcem palca, gdy¿ to mu jest
zakazane, lecz bawi siê z nim; wyobraŸ sobie, ¿e syn Cieszka jest
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Herkulesem, Bachusem, coœ niezwykle silnego, du¿ego, grubego,
krzepkiego; sk¹d, ale sk¹d siê to wziê³o?!!!” odnotowuje Eliza Krasiñska.
Drugiego syna Helena urodzi³a 19 marca 1861 roku w Berlinie. Niestety,
24 marca tego roku zmar³a: „boleœæ niezmierna wstrz¹snê³a przy jej zgonie
jego sercem kochaj¹cym, a smutek ¿a³obny sta³ siê odt¹d nieodstêpnym
towarzyszem”. Utrata ¿ony, „choæ po tak krótkim po¿yciu, za³ama³a
Cieszkowskiego, straty tej nie przebola³ nigdy”.
Œmieræ w tak m³odym wieku spowodowa³a, ¿e Helena poza byciem ¿on¹
Augusta i urodzeniem synów nie zd¹¿y³a bezpoœrednio silniej zapisaæ siê w
historii. Wiemy, ¿e towarzyszy³a Augustowi w jego podró¿ach. „Mieliœmy
przez kilka dni Cieszkotin'a [Cieszkowskiego] z ¿on¹. Jeszcze raz bêd¹
têdy przeje¿d¿aæ zanim wyrusz¹ za granicê. Biedny Cieszek, ma zupe³nie
bia³¹ brodê, co zreszt¹ przystoi filozofowi” napisa³a Eliza Krasiñska do
Zofii Potockiej. Bywa³a razem z nim i wtedy, kiedy odbywa³y siê
posiedzenia sejmowe, co zauwa¿y³a Klara Dembiñska:
Pan hrabia C[ieszkowski] wtedy pos³owa³ w Berlinie i z ca³ym
dworem tam na zimê zamieszka³, i przypominam sobie, jak siê
unosi³a pani hrabina C[ieszkowska] do pani hrabiny Z[amoyskiej]
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nad swojem szczêœciem. Krzysztof mia³ wtedy 3 miesi¹ce, matka
go karmi³a, by³o œliczne dziecko.

G³êboka mi³oœæ do zmar³ej ¿ony leg³a u podstaw dzia³añ Augusta
zmierzaj¹cych do utworzenia w Wierzenicy wy¿szej szko³y rolniczej jako
jej pomnika.
Helena Cieszkowska na co dzieñ nazywana by³a Halin¹. Przemawiaj¹
za tym napis w³asnorêcznie skreœlony rêk¹ Augusta Cieszkowskiego na jej
fotografii znajduj¹cej siê w zbiorach Poznañskiego Towarzystwa
Przyjació³ Nauk: „Halinka moja zbola³a œwie¿em sieroctwem po stracie
Matki i Ojca” (matka zmar³a w 1854, a ojciec 1856 roku). W jego dziele
O drogach ducha jest dedykacja: „Œ.p. ¿onie swojej Halinie”. Imiê to
znajdujemy równie¿ w „Roczniku Nauk Rolniczych i Leœnych” z 1932
roku, we wspomnieniu poœmiertnym jej m³odszego syna. Takie te¿ imiê
Halina widnieje w Wierzenicy na zwieñczeniu krypty, w której pochowani
s¹ Cieszkowscy. Opisuj¹cy starania o powo³anie szko³y im. Haliny
Napoleon Urbanowski odnotowa³, ¿e August Cieszkowski chcia³: „by
rozpoczête dzie³o do przyjaznego portu jak najprêdzej doprowadziæ w
dzieñ imienin nieboszczki swej ¿ony (22 maja)”, czyli w dzieñ imienin
Heleny. Pod tym imieniem (Heleny), wystêpuje w biogramie mê¿a
w „Polskim S³owniku Biograficznym”.
W chwili œmierci Helena by³a starsza, ni¿ to siê zwykle przyjmuje.
Najwiêkszy przyjaciel Augusta Zygmunt Krasiñski napisa³ 2 marca 1857
roku do innego ze swych przyjació³ Adama So³tana w liœcie z Pary¿a:
„Wiesz, ¿e Aug[ust] Cieszk[owski] ¿eni siê z siostr¹ stryjeczn¹ 16stoletni¹?” Napis na krypcie w Wierzenicy g³osi:

HALINA z CIESZKOWSKICH
CIESZKOWSKA
* 1838 R. † 1861 R.
Wed³ug tego zapisu Helena prze¿y³a 23 lata. W Poznañskim
Towarzystwie Przyjació³ Nauk znajduje siê inny dokument, który zda siê
wyjaœniaæ takie daty jej ¿ycia. To wystawione w 1932 roku w Berlinie
œwiadectwo œmierci. Mówi ono, ¿e zmar³a prze¿y³a 23 lata. Dokument ten
zawiera imiê Helena. Wobec tego rodzi siê pytanie ile lat prze¿y³a Helena
(Halina) Cieszkowska? Wiek jej matki Joanny podawany w aktach
narodzin braci, Wac³awa i Henryka wreszcie zapis z aktu œlubu: „lat
Dwadzieœcia i miesiêcy siedem licz¹ca”, jednoznacznie przemawia za
prawid³owoœci¹ zapisu o jej narodzinach w 1836 roku i tym samym
prze¿yciu 25 lat.
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Po œmierci ¿ony August musia³ sam zaj¹æ siê wychowaniem dzieci.
Stefan Cegielski odnotowa³: „Dwóch synów kocha³ odt¹d jeszcze wiêcej,
kocha³ za zmar³¹ i za siebie, a wychowa³ na obywateli chlubê OjczyŸnie
przynosz¹cych”. Czyni³ to z oddaniem i umi³owaniem. Pamiêci ¿ony
zosta³ wierny przez ponad 30 lat, do koñca swoich dni. Zmar³ 12 marca
1894 roku w Poznaniu. Uroczystoœci, które poprzedzi³y pochówek w
Wierzenicy, by³y wielk¹ manifestacj¹ spo³eczeñstwa. W pierwszym ich
dniu mimo rzêsistego deszczu t³umnie uczestniczyli w nich mieszkañcy
Poznania:
Na czele pochodu ¿a³obnego kroczy³a kapela graj¹ca œlicznie
marsza ¿a³obnego. Przed trumn¹ postêpowa³y cechy i bardzo liczny
orszak duchowieñstwa. Kondukt prowadzi³ ks. biskup Edward
Likowski. Za trumn¹ synowie i dalsza rodzina, dalej cz³onkowie
Towarzystwa Przyjació³ Nauk z Zarz¹dem na czele, delegaci
galicyjscy instytucji naukowych, ca³a inteligencja miejscowa i
zamiejscowa, powa¿ny zastêp obywatelstwa wiejskiego i wreszcie
lud z Wierzenicy, dziedzicznej wsi Cieszkowskich, dla którego
zmar³y by³ ojcem „Dziennik Poznañski” nr 62 z 1894 roku.

SYNOWIE AUGUST "GUGA" I KRZYSZTOF (Z PRAWEJ)
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Śni mi się Wierzenica…

P

ierwsze lata po nabyciu Wierzenicy przez Cieszkowskiego w 1842
roku zapisz¹ j¹ na ³amach literatury. Poczynaj¹c od szanuj¹cych siê
przewodników turystycznych, poprzez szersze opracowania
przeczytamy o wizytach Zygmunta Krasiñskiego w Wierzenicy. Tragiczne
zdarzenia z dzieciñstwa, czyli osierocenie przez matki i wspólna bona
leg³y u podstaw ich przyjaŸni. By³a to przyjaŸñ od dzieciêcych lat do
grobowej deski. Œmieræ Krasiñskiego 23 lutego 1859 roku zakoñczy³a tê
przyjaŸñ, jednak nie wymaza³a jej z pamiêci Augusta. Nieca³y rok przed
swoj¹ œmierci¹, w nag³ówku listu do Stanis³awa Tomkowicza napisa³:
„w 81 rocznicê urodzin Zygmunta”. Ka¿da przyjaŸñ ma z ró¿nych
przyczyn okresy wzlotów i upadków. Ta te¿ je mia³a. Podupad³a, mo¿e
nawet odesz³a na skraj niepamiêci w okresie ich wczesnej m³odoœci. O dwa
lata starszy Krasiñski wczeœniej i na d³u¿ej wyje¿d¿a³ za granicê, poza
ziemie zaboru rosyjskiego. Tam te¿ ponownie zetknê³y siê ich drogi
w 1839 roku. W listopadzie tego roku spotkali siê w Mediolanie, a zimê
1839 i wiosnê 1840 roku spêdzili razem w Rzymie. Miejscem ich spotkañ
i zarazem symbolem odrodzonej przyjaŸni by³y Termy Karakalli.
Wielokrotnie spotykali siê potem w wielu miejscach Europy, w tym
piêæ razy w Wierzenicy. Krasiñski odwiedzi³ Wierzenicê, wielkopolsk¹
siedzibê Cieszkowskiego, szeœciokrotnie. Szeœæ wizyt i piêæ spotkañ w
Wierzenicy to nie b³¹d. Po raz pierwszy zawita³ do Wierzenicy 14 sierpnia
1843 roku i ku swojej rozpaczy nie zasta³ przyjaciela, który musia³
niespodziewanie wyjechaæ. S³owa z pozostawionego Augustowi listu
oddawa³y huœtawkê jego nastroju, a zarazem przypomina³y ich dawn¹
bonê: „Biedna pani de la Haye, pewno przebudzi³a siê w grobie i p³acze
nade mn¹ teraz”. W innych listach Krasiñski nazwa³ j¹ wspóln¹ matk¹
dziecinnych lat, odwo³ywa³ siê do odwiedzin jej grobu w Opinogórze.
Wróæmy jednak do pozostawionego listu, dalsze jego s³owa s¹ ju¿ bardziej
optymistyczne i zdaj¹ siê zapowiadaæ przywi¹zanie poety do Wierzenicy:
„Oto w tej chwili czujê siê lepiej; chcia³bym tu w Wierzenicy ot ! zostaæ
i nie wracaæ”. Obaj osi¹gnêli ju¿ do tego czasu znacz¹c¹ pozycjê w swych
dziedzinach twórczoœci; Krasiñski w literaturze, a w nauce oraz filozofii
Cieszkowski. Zarazem obopólnie wp³ywali na swoj¹ twórczoœæ, czego
wyrazem by³ pozostawiony przez Krasiñskiego pierwodruk Przedœwitu
z dedykacj¹: „Temu, który natchn¹³, natchniony”. Ta dedykacja to dowód
wp³ywu, jaki mia³ Cieszkowski na kszta³towanie siê jego pogl¹dów
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spo³ecznych i myœli filozoficznej. To tak¿e wyraz podziwu poety dla
intelektu filozofa poprzedzony jego wczeœniejszymi s³owami o nim
„geniusz, który nie umrze ca³y”. Mimo, ¿e nie dosz³o do spotkania
przyjació³, widaæ wierzenicki genius loci zacz¹³ dzia³aæ, bo w kolejnych
listach kierowanych do Augusta pojawiaj¹ siê nastêpne odniesienia do wsi:
Œni mi siê Wierzenica teraz, jak Nicea dawniej, wyrywam siê ku
niej, wyci¹gam ramiona; gdy odje¿d¿aæ bêdê, wezmê trochê piasku
jej na pami¹tkê! Wzdycham do Wierzenicy ca³¹ serca têsknot¹;
wiêcej nie piszê, bo có¿ nada pisaæ?

Drugi pobyt Zygmunta Krasiñskiego w Wierzenicy, rozpoczêty 15
paŸdziernika 1843 roku, trwa³ 9 dni i podsumowany zosta³ takimi oto
s³owami z jego listu do gospodarza:
Wyjecha³em z Wierzenicy tak, jak niegdyœ wyje¿d¿a³em z miejsc,
gdzie mi dobrze, b³ogo, b³êkitno by³o tj. ze wstrêtem do jazdy
dalszej i ze ³zami w oczach! Pewno, gdybym tylko by³ móg³,
by³bym jeszcze z dzieñ siê zosta³.

Przez te dni w atmosferze wyciszenia dyskutowali o zagadnieniach
wielkiej dla nich wagi. Zapewne najwiêcej czasu poœwiêcili rozwa¿aniom
na temat tez do najwiêkszego dzie³a Cieszkowskiego Ojcze nasz. Krasiñski
w liœcie do Delfiny Potockiej napisa³:
Pogoda tak¿e jesienna, wielkie jêki wiatru, niebo szare, ale ogieñ na
kominku. August ze zwojem papierów w rêku stoi, a ja na kanapie z
przymkniêtymi oczyma s³ucham i krytykujê, i dzieñ tak ca³y
up³ywa.

Dyskusje przyjació³ dotyczy³y z jednej strony filozofii, z drugiej osobistej
sytuacji Krasiñskiego w kontekœcie zwi¹zku ³¹cz¹cego go z Delfin¹
z Komarów Potock¹, jego kochank¹, bohaterk¹ jednego z najwiêkszych
romansów w dziejach europejskiego romantyzmu. Wszak by³ ju¿ mê¿em
poœlubionej w lipcu 1843 roku Elizy Branickiej. Próba nak³onienia
przyjaciela do skupienia siê na zwi¹zku ma³¿eñskim zaognia stosunki
miêdzy nimi. St¹d te¿ tym bardziej niewielkie by³o zainteresowanie goœcia
pomys³ami gospodarza co do nowego sposobu organizacji gospodarstwa
wierzenickiego, po³o¿eniem polityczno-spo³ecznym Wielkopolski
i bie¿¹cymi zdarzeniami w prowincji. Ich relacje poprawi³y siê podczas
odwiedzin we wrzeœniu 1844 roku, bowiem ju¿ z pierwszego postoju po
wyjeŸdzie z odleg³ych o kilkanaœcie kilometrów Pobiedzisk s³owami listu
wyra¿a swoj¹ wdziêcznoœæ: „Trzy dni b³ogie, trzy dnia dobre, trzy dni
b³êkitne prze¿yliœmy razem! [...] Têskno mi do Wierzenicy”.
Ostatni pobyt Krasiñskiego w Wierzenicy mia³ miejsce w dniach 26-30
sierpnia 1845 roku. Czo³ow¹ spoœród wielu spraw do omówienia by³a
¿yczliwa ale i stanowcza cenzura najwiêkszego dzie³a Cieszkowskiego
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filozoficznego komentarza do modlitwy Ojcze Nasz. Tak pisa³ o tym
w liœcie do Delfiny Potockiej:
Wiesz, ¿e walczy³em przeciwko niektórym rzeczom tam i wywalczy³em
wreszcie, czyli raczej prawda sama wywalczy³a czego chcia³em.

Mimo krytycznych uwag nie zmieni³o to jego oceny powstaj¹cego Ojcze
nasz i do tej samej adresatki w 1846 roku kierowa³ s³owa:
Jakom ci¹gle utrzymywa³ i dot¹d utrzymujê. To dzie³o bêdzie
znaczyæ w historii œwiata. Iluzj¹ to nie jest od lat 8-miu to samo
myœlê, ilekroæ odczytujê je, a zawsze odczytujê w innych
okolicznoœciach, w innym wieku ¿ycia, w innym usposobieniu. To
samo wra¿enie, niespo¿yte, trwa.

Zygmunt Krasiñski jeszcze kilkakrotnie mia³ zamiar przyjechaæ do
Wierzenicy. Chcia³ tu byæ do po³owy maja 1847 roku, a potem w sierpniu
1849 roku, jednak nie uda³o siê. Nie bez znaczenia by³a te¿ rewolucja
komunikacyjna za spraw¹ kolei. Poeta zawsze przyje¿d¿a³ do Wierzenicy
swoim powozem zwanym „nieœmiertelny”. Kiedy wyje¿d¿a³ po

15

przedostatniej wizycie w kwietniu 1845 roku, jego pojazd uleg³
uszkodzeniu: „Przepaœæ pod m³ynem Twoim ostatni¹ by³a odwag¹
i wygran¹ starego nieœmiertelnego. W Wiedniu rozsypa³ siê, gdy go
naprawiæ kaza³em”. Nieliczne jeszcze wtedy linie kolejowe powodowa³y,
¿e gdy tylko Krasiñski na krótko przyje¿d¿a³ z zagranicy do Warszawy lub
Opinogóry, jecha³ kolej¹ przez Drezno i Wroc³aw. Nie by³a to najkrótsza,
ale za to najszybsza i najwygodniejsza trasa, jednak omija³a Poznañ. Po
1845 roku ich kontakty nabra³y nieco innego charakteru, spotykali siê tylko
za granic¹.
Wierzenica urzek³a Krasiñskiego od „pierwszego wejrzenia”, bo
przecie¿ s³owa „Œni mi siê Wierzenica…” napisa³ po pobycie, podczas
którego nie zasta³ przyjaciela. Wyrazem duchowej potrzeby Zygmunta do
spotkañ w wielkopolskim domu przyjaciela, w atmosferze œwiadomego
odizolowania siê, spokojnej a zarazem rzeczowej, czêsto filozoficznej
dyskusji sta³o siê s³owo „wierzeniczenia”. Ten neologizm wymyœlony
przez Krasiñskiego, okraszony nut¹ têsknoty za tym miejscem, wiele razy
pojawia siê w listach do Cieszkowskiego. Zdecydowanie „wierzeniczenie” odnosi³o siê do atmosfery, bowiem bêd¹c w Wierzenicy ogl¹da³
bez zainteresowania majêtnoœæ przyjaciela, zagl¹da³ do podupad³ego
wtedy koœcio³a. Niemal zupe³nie abstrakcyjna dla ówczesnych
mieszkañców wsi tematyka ich rozmów jednak siê przebi³a, patrz¹c na ni¹
w kategoriach ogólnych, do ich zbiorowej œwiadomoœci i pamiêci pokoleñ.
Wszystkie materialne œlady tej przyjaŸni, w tym ponad 300 listów
Krasiñskiego do Cieszkowskiego, wiatr historii wymiót³ z wierzenickiego
dworu. W pamiêci ludzi zachowa³y siê jednak nazwy Wzgórze
Krasiñskiego oraz Aleja Filozofów. Spaceruj¹c z przyjacielem, Zygmunt
podziwia³ wiekowe dêby na ³¹ce, las na wzgórzu i zapewne rosn¹c¹ przy
drodze nieopodal m³yna sosnê, pod któr¹ jakoby mia³ siadywaæ
i rozmyœlaæ. Na przeciwleg³ym krañcu tej drogi (przy dzisiejszej
asfaltowej do Kobylnicy) jej odcinek wiod¹cy pod górê jest wybrukowany
kamieniami polnymi, obsadzony wiekowymi, w czêœci dobiegaj¹cymi
swoich dni, bia³odrzewami i kasztanowcami. To o lesie na wzgórzu pisa³
w liœcie do Potockiej jako o:
[...] tym arcydziele natury polskiej, tej jedynej piêknoœci rosn¹cej na
piaskach naszych, wœród której kszta³tnie i ponuro jak œród filarów katedr
gotyckich, a cicho jak w grobie, lub szumno, gdy wiatr wieje, jak na
wielkim pogrzebie, pe³nym hymnów!.

S³owem pisanym, pobytami i zwi¹zanym z nim ludowym przekazem
poeta, ostatni z trzech wieszczy epoki romantyzmu, najwiêkszy przyjaciel
i powiernik Augusta Cieszkowskiego uwieczni³ Wierzenicê na ³amach
literatury i w zbiorowej pamiêci.
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Działania na niwie rolnictwa

B

êd¹c w koñcu pierwszej i w drugiej po³owie XIX wieku polskim
ziemianinem w Wielkopolsce pod pruskim jarzmem, mo¿na by³o
oczywiœcie majêtnoœæ traktowaæ jako Ÿród³o dochodu, g³êbiej siê
ni¹ nie zajmuj¹c. Wiêkszoœæ ówczesnych wielkopolskich ziemian by³a
jednak w³aœcicielami i zarazem gospodarzy³a, choæ niemal z regu³y nie
mia³a rolniczego wykszta³cenia. Pisano: „Tylu mamy ³acinników
gospodarzy [...] najtêŸsi gospodarze nie mieli studiów rolniczych”.
W drugiej po³owie stulecia musieli oni skuteczn¹ gospodark¹ walczyæ
o utrzymanie ziemi w polskich rêkach. August Cieszkowski dodatkowo
³¹czy³ troskê o stan materialny z dzia³alnoœci¹ naukow¹, spo³eczn¹
i polityczn¹. By³ ziemianinem nie tylko z urodzenia, ale i dzia³ania. Na
pocz¹tek przysz³o mu wzorem wszystkich wielkopolskich w³aœcicieli
ziemskich zetkn¹æ siê z problemem robotników rolnych. Wi¹za³o siê to ze
zmierzaj¹cym ku koñcowi procesowi uw³aszczenia w regionie. Proces ten
powodowa³ niezadowolenie i ¿¹danie zmian wœród robotników rolnych
w gospodarstwach ziemian i bogatych w³oœcian (ch³opów). Domagali siê
oni parcelacji. Cieszkowski widzia³ rozwi¹zanie tego problemu
w dopuszczeniu robotników folwarcznych do udzia³u w zyskach
z gospodarstwa. Swój pomys³ wprowadzi³ w ¿ycie w Wierzenicy.
Rozpropagowa³ go wyst¹pieniem na drugim walnym zebraniu
Towarzystwa Rolniczego dla Marchii i Dolnych £u¿yc. Jego wyst¹pienie
Zur Verbesserung der Lage der Arbeiter auf dem Lande,(…) 17 Mai 1845
zosta³o wydane po niemiecku w 1846 roku. W tym samym roku ukaza³ siê
przek³ad francuski, a u schy³ku wieku w Wenecji w³oski; nigdy nie ukaza³o
siê po polsku. Wœród polskich ziemian pomys³ ten nie przyj¹³ siê. Karol
Libelt zarzuca³ Cieszkowskiemu istotne niedoszacowanie wk³adu
robotnika folwarcznego do gospodarstwa. Idea ta nie do koñca zosta³a
zapomniana. Ju¿ wówczas na zachodzie Europy, gdzie na wsi brakowa³o
r¹k do pracy, by³a postrzegana jako jedna z propozycji zatrzymania
chocia¿ czêœci odchodz¹cych do przemys³u robotników rolnych.
August Cieszkowski podejmowa³ te¿ bardzo konkretne zabiegi
zmierzaj¹ce do poprawy stanu w³asnego maj¹tku i gospodarstw
okolicznych w³oœcian. W niedzielê 26 maja 1867 roku w jego
wierzenickim dworze zawi¹za³o siê Kó³ko Rolniczo-W³oœciañskie
Wierzenica - Kicin. Powsta³o ono jako dziewi¹te, rok po pierwszych
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w Wielkopolsce kó³kach rolniczych w Mi³os³awiu i Dolsku. Do kó³ka
zapisa³o siê 16 osób z obu parafii. Powo³anie kó³ka maj¹cego na celu
zatrzymanie ziemi w rêkach polskich, poprawienie sytuacji na wsi
i prowadzenie nowoczesnego gospodarowania by³o nad wyraz po¿¹dane.
Prezes Cieszkowski, znany ze swej mi³oœci do ksi¹¿ek, wyposa¿y³ kó³ko
w „doœæ znaczn¹ bibliotekê”. Obok ksi¹¿ek cz³onkowie kó³ka korzystali
z zaprenumerowanych czasopism: „Ziemianin”, „Piast”, „Przyjaciel
Ludu”, „Gospodarz”, „Poradnik Gospodarski” oraz broszur z czasem
przesy³anych przez patrona Maksymiliana Jackowskiego z Wronczyna.
Teodor Dembiñski, dzier¿awca Wierzenicy, za jego zgod¹ dla polepszenia
jakoœci materia³u siewnego wymieni³ wielu cz³onkom po kilkanaœcie korcy
¿yta. Dziêki zdobywanej wiedzy gospodarze stopniowo odchodzili od
przestarza³ej trójpolówki na rzecz p³odozmianu. Do udzia³u
w zebraniach kó³ka zarz¹d zachêca³, organizuj¹c loterie narzêdzi
rolniczych i ró¿nych przedmiotów, wœród których by³y obrazy ofiarowane
przez prezesa Cieszkowskiego. Niezmiernie istotne sta³y siê organizowane
przez kó³ko, zwykle w czerwcu, lustracje gospodarstw cz³onków.
Sam August Cieszkowski zaanga¿owawszy siê w szereg ró¿nych
dzia³añ osobiœcie, nie prowadzi³ gospodarki rolnej, pozostawiaj¹c j¹
dzier¿awcom. Jednak wysnuwanie na tej podstawie wniosków, ¿e nie
zajmowa³ siê gospodarowaniem w swoich dobrach, to bardzo mylne
przekonanie. Kiedy podpisywa³ kontrakt na dzier¿awê Wierzenicy
z Teodorem Dembiñskim, jednoznacznie obwarowa³ w nim wymogi
dotycz¹ce p³odozmianu, nawo¿enia, melioracji gruntów, zadrzewieñ
przydro¿nych i œródpolnych. Œwiadom dokonuj¹cego siê w drugiej
po³owie XIX wieku postêpu technicznego i organizacyjnego w rolnictwie,
sprowadza³ maszyny rolnicze. Jego czo³owym partnerem by³ Hipolit
Cegielski. Ich wspó³praca nie opiera³a siê jednak na znajomoœci i
przyjaŸni, ustnych porozumieniach czy tym, ¿e s¹ Polakami, lecz na
twardych podstawach ekonomicznych i prawnych. W liœcie Cegielskiego
skierowanym do niego czytamy:
[…] wszelako nie chcia³bym Ci odmówiæ proponowanego
wypo¿yczenia [lokomobili] na ca³e lato, jeœli to siê jakokolwiek
z interesem moim pogodziæ da.

A w kolejnym:
Warunki ju¿ Ci przedstawi³em, a poniewa¿ ¿yczy³eœ sobie, i to
s³usznie spisania tych¿e dla jasnoœci i pamiêci, wiêc posy³am Ci
spisan¹ w tym interesie umowê.

Kiedy Jerzy Lubomirski, przyjaciel Augusta mia³ k³opoty z gospodarowaniem w dobrach galicyjskich, ten u¿yczy³ mu swojego rz¹dcê
Michalskiego. Cieszkowski, wbrew niektórym opiniom, umia³ nie tylko
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teoretyzowaæ, lecz tak¿e skutecznie dbaæ o w³asne interesy zwi¹zane
z dzia³alnoœci¹ rolnicz¹.
Nieobce by³y mu te¿ sprawy lasu. Ju¿ w 1843 roku publikuje pracê
Organizacya handlu drzewem i przemys³u leœnego. W innej O kredycie
i obiegu wypowiada siê przeciw krêpowaniu u¿ywania prywatnej
w³asnoœci leœnej bez dostatecznej mo¿noœci zapobiegania jej
nadu¿ywaniu. Proponuje premie za zadrzewianie dla w³aœcicieli lasów
prywatnych, dostarczanie nasion i sadzonek z lasów skarbowych
(pañstwowych) nawet za darmo, ze wzglêdu na u¿ytecznoœæ publiczn¹.
Las stanowi³ dla niego niezwykle wa¿ny element gospodarki, nie chcia³
nieprzemyœlanego jego wykorzystania. Sam we w³asnych lasach
oszczêdnie stosowa³ wyr¹b drzew i dba³ o nowe nasadzenia. Drewno
uzyskane z wyrêbów sprzedawa³ nie w stanie surowym, natychmiast po
œciêciu, lecz obrobione (okorowane i przyciête do ¿¹danych wymiarów).
Nie tolerowa³ dzikich, niekontrolowanych i nieplanowanych wyrêbów,
kradzie¿y drewna i niszczenia œció³ki. Nakazywa³ regularne sprz¹tanie
lasu i porz¹dkowanie jego zasobów. Choæ sam chyba nie polowa³, to
przywi¹zywa³ du¿¹ wagê tak¿e do ³owiectwa, zakazuj¹c bezmyœlnych
polowañ i k³usownictwa. W Paw³ówku oprócz folwarku (by³y tam wtedy
te¿ pola) posiada³ szkó³kê leœn¹. Pochodz¹ce z niej sadzonki przeznaczone
by³y na zalesienie, powiêkszenie area³u leœnego w dobrach wierzenickich.
W piœmie „Ziemianin” z marca 1881 roku wydawanym przez Centralne
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Towarzystwo Gospodarcze dla Wielkiego Ksiêstwa Poznañskiego
znalaz³y siê ciekawe informacje o lasach ko³o Wierzenicy. Jest tam mowa o
projekcie utworzenia leœnej stacji doœwiadczalnej oraz o wycieczce do
wierzenickich lasów, podczas której zwiedzano ciekaw¹ i starannie
pielêgnowan¹ szkó³kê na kilkunastu morgach, otoczon¹ wysokim
parkanem. Wokó³ niej z trzech stron ros³y piêkne zagajniki sosnowe:
Szkó³ka ta posiada prócz wszystkich prawie rodzajów i gatunków
drzew naszych leœnych, niektóre mniej u nas znane drzewa, które to
wszystkie bez wyj¹tku chodowane s¹ z nadzwyczajn¹
pieczo³owitoœci¹ i znajomoœci¹ rzeczy. Przy wejœciu do szkó³ki,
zwróci³y na siebie uwagê nasz¹ piêkne egzemplarze jode³: pinus
abies pectinata i balsamea, u nas rzadko napotykanych, dalej jod³y
zwyczajnej, a przy kilku zagonikach sosny zwyczajnej p. silvestris,
która co tylko wzesz³a. […] poœliœmy dalej podziwiaæ jej
osobliwoœci, a mianowicie: piêkne lipy, jarzêby, wi¹zy, brzósty,
jesiony, klony, akacye, dêby (pomiêdzy temi qu. coccinea), wierzbê
kaspijsk¹ i koszykarsk¹; dalej zwróci³ na siebie uwagê nasz¹
egzemplarz jesionu fraxinus rotundifolia, jako i roœlina liœciasta
zwana asclepias, chodowana dla ³yka. Po wyjœciu ze szkó³ki,
udaliœmy siê do obok po³o¿onego zagajenia, w którem znajduje siê
kilkadziesi¹t egzemplarzy sosny p. rigida, której g³ówn¹ jest
w³asnoœci¹ i zalet¹, ¿e po jej œciêciu z pnia œwie¿e wypuszcza pêdy.
Nastêpnie wœród ulewnego deszczu zwiedziliœmy resztê lasu,
obejmuj¹cego oko³o 1500 morgów; z tego jest mniej wiêcej 500
morgów prawie rêbnego drzewa, a reszta zaœ zagajeñ w ró¿nych
stopniach wieku. Dominuj¹cym drzewostanem jest sosnowy, atoli i
brzeziny i olszyny pomniejsze znajduj¹ siê partye. Wszystkie starsze
drzewostany stoj¹ w odpowiedniem zwarciu, zagajenia zaœ,
troskliw¹ pielêgnowane rêk¹, bardzo mi³e robi¹ wra¿enie na widzu
swym wzrostem. […] Na odjezdnem pokaza³ nam jeszcze p. hr.
Cieszkowski budynek przeznaczony na stacy¹ doœwiadczaln¹ leœn¹.
Obok budynku tego znajduje siê znaczny obszar ziemi do robienia
odpowiednich doœwiadczeñ. Budynek jako te¿ miejsce samo
zupe³nie odpowiada celowi.

Ten budynek z przyleg³ym area³em to nic innego jak „Akademia”, czyli
obiekt wybudowany na potrzeby maj¹cej powstaæ w Wierzenicy Wy¿szej
Szko³y Rolniczej im. Haliny.
Zajmuj¹c siê kwestiami ekonomicznymi, Cieszkowski nie by³ g³uchy
na zwi¹zan¹ z rolnictwem problematykê spo³eczn¹ w odniesieniu do
ma³ych dzieci. St¹d jego praca z 1842 roku O ochronach wiejskich,
mówi¹ca o potrzebie zapewnienia dzieciom wiejskim opieki
i wychowania przedszkolnego. Tak jak w przypadku udzia³u robotników
w zyskach i tê ideê realizowa³ od strony praktycznej w Wierzenicy.
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Jako polityk

P

rzez pierwsze lata swego pobytu w Wierzenicy August Cieszkowski
by³ nadal obywatelem rosyjskim. Dopiero w 1847 roku otrzyma³
obywatelstwo pruskie. To istotne wbrew pozorom wydarzenie, po
pierwsze zwiêksza³o jego osobiste bezpieczeñstwo wzglêdem w³adz
pañstwa. Hipotetyczna, (ale czy do koñca?) obawa, ¿e zostanie zes³any na
Sybir, a jego dobra bêd¹ skonfiskowane, sta³a siê przesz³oœci¹. Z drugiej
strony otworzy³o mu drogê do dzia³alnoœci politycznej. Wielkopolanie
obdarzaj¹ go przy pierwszej nadarzaj¹cej siê okazji zaufaniem i w 1848
roku wybieraj¹ do Pruskiego Zgromadzenia Konstytucyjnego. PóŸniej by³
cz³onkiem Pruskiego Zgromadzenia Narodowego, którego oficjalna
nazwa w 1850 roku zostaje zmieniona na sejm pruski. Zasiada³ w nim
w Izbie II (nazwa do 1854 roku, potem jako Izba Deputowanych). Jego
kariera polityczna trwa³a od 1848 do 1866 roku, z przerw¹ w latach 18551859. Od jesieni 1860 do 1862 roku i w latach 1863-1866 by³ prezesem
Ko³a Polskiego w parlamencie pruskim. W tym te¿ okresie, od roku 1850
wzros³a jego pozycja spo³eczna; otrzyma³ tytu³ hrabiego od papie¿a Piusa
IX (zatwierdzony w Prusach w 1854 roku).
Na pocz¹tku swej dzia³alnoœci parlamentarnej walnie przyczyni³ siê do
powstania „na wniosek i w myœl projektu przedstawionego przez
Cieszkowskiego” Ligi Polskiej (Liga Narodowa Polska, niekiedy zwana
Lig¹ Cieszkowskiego). Powo³ana do ¿ycia w czerwcu 1848 roku
w Berlinie mia³a „na celu skupienie w jedno ognisko si³ moralnych
i materialnych tak w kraju, jak i zagranic¹, do jawnego, legalnego dzia³ania
na korzyœæ narodowoœci polskiej”. Wspierana przez koœció³ katolicki za
g³ówny cel stawia³a sobie obronê, legalnymi metodami dzia³ania, sprawy
narodowej interesów Polaków. G³osi³a has³a solidaryzmu narodowego,
skupiaj¹c przedstawicieli ró¿nych grup spo³ecznych, od bogatych
(ziemiañstwo) po ch³opów. Nale¿a³ do w³adz tej organizacji wybranych
w dniach 10-12 stycznia 1849 roku w Kórniku. Jej dzia³alnoœæ by³a
zauwa¿ana wœród Polaków za granic¹. Eliza Krasiñska tak pisa³a do
Katarzyny Potockiej z Baden, 21 stycznia 1849 roku:
Widzia³am w gazetach opis pierwszych posiedzeñ s³ynnej Ligi,
bractwa polskiego, jak mówi lud. Widok tych pierwszych posiedzeñ
jest naprawdê imponuj¹cy. Mia³y one miejsce w koœciele, poœród
zimy i 20° mrozu przez ca³y dzieñ. Mój przyjaciel Cieszek (A.
Cieszkowski) mówi³ jak œwiêty gdy¿ nie wypowiedzia³ ani jednego
frazesu i mówi³ tylko prawdê ale te¿ ona go natchnê³a, gdy¿ zebra³
on wszystkie laury, œciskano go z radoœci i entuzjazmu, a ja
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rozczulam siê widz¹c z dala jego tryumf tak bardzo zas³u¿ony.
Roger (Raczyñski) powiedzia³, ¿e podczas gdy mówi³ zdawa³o mu
siê wci¹¿, ¿e s³yszy dzwonek dŸwiêcz¹cy ze stolicy duchów.

W okresie najintensywniejszej dzia³alnoœci Liga Polska liczy³a oko³o 40
tys. cz³onków, skupionych w 300 ligach obwodowych i 200 oddzia³ach
parafialnych. W Wierzenicy 15 czerwca 1849 roku odby³o siê zebranie
delegatów lig powiatowych. Uczestniczyli w nim: Potworowski, Libelt,
Palacz, Turno, ¯ó³towski, Wolniewicz, Stablewski, Miel¿yñski (w protokole zapisano nazwiska bez imion), a wiêc osoby szeroko wówczas znane.
W ramach dzia³alnoœci w Lidze Cieszkowski opracowa³ i opublikowa³
okólnik w sprawie zak³adania kas oszczêdnoœciowych dla ludnoœci
wiejskiej. Mia³y one wspomagaæ drobn¹ polsk¹ w³asnoœæ na wsi, daæ
gospodarstwom ch³opskim kredyt. Opiesza³oœæ lig lokalnych, a póŸniej,
w kwietniu 1850 roku, zaostrzenie przez w³adze pruskie przepisów
o stowarzyszeniach oraz wzmocnienie nadzoru policyjnego sprawi³y, ¿e
ten pomys³ wzajemnego wsparcia, solidarnoœci spo³ecznej nie przetrwa³.
Jednak, jak mówi³ po latach Stanis³aw Motty:
Myœl szlachetna za³o¿yciela prze¿y³a wszak¿e zabronion¹ formê
od¿y³a w innej postaci, zgodnej z dzisiejszymi przepisami
prawnemi, a liczne towarzystwa przemys³owe i rolnicze, spó³ki
po¿yczkowe i inne podobne stowarzyszenia ciesz¹ siê coraz
wiêkszym powodzeniem i œpiewaj¹ hymn pochwalny na czeœæ tego,
który pierwszy wyrzek³ zasadê: Viribus unitis zespolonymi si³ami
dojdziemy do celu.

W dniach 5-8 maja 1848 roku odby³ siê we Wroc³awiu zjazd, tzw. kongres
polski 60 czo³owych dzia³aczy z trzech zaborów. August Cieszkowski
u³o¿y³ uchwalon¹ przez zjazd 8 maja 1848 roku odezwê do parlamentów
(a nie do w³adców czy rz¹dów, jak to czyniono dotychczas) nawo³uj¹c¹ do
porozumienia miêdzy pañstwami i powszechnego rozbrojenia. Wczeœniej
wyst¹pi³ z projektem organizacji masowej wzorowanej na angielskiej lidze
przeciwzbo¿owej, skoro pozwala³o na to ustawodawstwo pruskie
i austriackie. Taka masowa organizacja licz¹ca 20-30 tysiêcy cz³onków
siêgaj¹ca swoj¹ dzia³alnoœci¹ na wszystkie zabory przyczyni³aby siê do ich
zespolenia. Choæ sam nie wzi¹³ w nim udzia³u, podpisa³ we Wroc³awiu
odezwê zachêcaj¹c¹ Polaków do udzia³u w maj¹cym siê odbyæ zjeŸdzie
s³owiañskim w Pradze (spotkaniu reprezentantów narodów s³owiañskich
w dniach 2-12 czerwca 1848 r.).
W 1851 roku na forum parlamentu po raz pierwszy wyst¹pi³
z wnioskiem w sprawie powiêkszenia liczby szkó³ œrednich dla Polaków
i za³o¿enia uniwersytetu z polskim jêzykiem wyk³adowym. Ponowi³ go
w nastêpnym roku Wniosek o za³o¿eniu Szko³y G³ównej (Uniwersytetu)
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w Poznaniu Augusta hr. Cieszkowskiego pos³a z Wielkiego Ksiêstwa
Poznañskiego na Sejmie w Berlinie. Mimo znakomitego uzasadnienia
wniosku, opublikowania jego treœci po niemiecku, nie przyniós³ on skutku.
Do koñca swojej pracy parlamentarnej przy ka¿dej nadarzaj¹cej siê
sposobnoœci, w latach: 1853, 1854, 1855, 1861 ponawia³ zabiegi w tej
sprawie. By³ znakomitym mówc¹, perfekcyjnie przygotowanym do
swoich wyst¹pieñ, co odnotowa³ pose³ Roman Komierowski:
[…] gdy i tym razem Cieszkowski wszed³ na mównicê, wysypa³a
siê z bufetu do Sali obrad ca³a izba i œcisn¹wszy siê, stoj¹c oko³o
trybuny, aby lepiej s³yszeæ s³aby g³os mówcy, s³ucha³a go przez
blisko godzinê z nadzwyczajn¹ uwag¹ i spokojnoœci¹, któr¹ tylko
raz po raz liczne brawa i oklaski przerywa³y.

Cieszkowski by³ pos³em bardzo aktywnym i zajmowa³ siê ró¿nymi
sprawami. Komierowski tak to opisuje:
Poczucie jego polityczne zarówno by³o œmia³e i trafne w sprawach
wszelkich naszej narodowoœci jako te¿, s³usznie i sumienne w
sprawach ogólnoludzkich, spo³ecznych.

Postrzega³ go równie¿ jako pos³a o gruntownej wiedzy:
Wszêdzie gdzie tylko zachodzi³a potrzeba opracowania
gruntowniejszego lub rozwi¹zania zasadniczej sprawy bystry
umys³ pos³a Cieszkowskiego ujawni³ siê w rozwi¹zaniu
zagadnienia. Genialna indywidualnoœæ Augusta hr. Cieszkowskiego odnajduje siê w zawi³ych labiryntach politycznych.

Natomiast jego dzia³alnoœæ w sejmie:
[…] nacechowana jest pewn¹ sta³¹ i stanowcz¹ powag¹,
wszechstronnym rozmys³em, g³êbok¹ nauk¹, przede wszystkim zaœ
rzadk¹ dziœ sumiennoœci¹, rzetelnoœci¹ i uczciwoœci¹.

Zajmowa³ siê te¿ sprawami natury praktycznej. Ju¿ w 1849 roku
opowiada³ siê za rozwojem transportu kolejowego, wbrew sprzeciwowi
kolegów spoœród polskich pos³ów bêd¹cych ziemianami. Nie minê³o tak
bardzo wiele lat, i jeszcze za jego ¿ycia w 1881 roku „Dziennik Poznañski”
donosi³:
[…] w ostatnich czasach bardzo os³ab³y widoki, a¿eby rz¹d mia³
w niedalekim czasie podj¹æ budowê kolei drugorzêdnej na linii
Poznañ-Bydgoszcz albo Gniezno-Kcynia-Nak³o. [...] Ów kwadrat
ograniczony [...] obejmuje wiêcej ni¿ sto mil kwadratowych
najurodzajniejszej ziemi a na tej ogromnej przestrzeni nie ma ani
jednej kolei ¿elaznej. Jest to klêsk¹ prawdziw¹ dla rolnictwa
tamtych okolic do produkcyi buraków cukrowych, mog³yby i tam
powstaæ cukrownie, ale có¿? nie ma kolei ¿elaznych. Ta sama
przeszkoda nie dozwala zak³adaæ gorzelni, m¹czkarni, ¿adnego
przemys³u rolniczego.
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Biografowie Augusta Cieszkowskiego sk³onni s¹ wi¹zaæ zakoñczenie
przez niego kariery politycznej w 1866 roku z tym, co okreœla³ jako klêski
osobiste i narodowe, a wiêc œmieræ ¿ony w 1861 roku i ojca w 1862 roku
oraz klêska powstania styczniowego w 1863 roku.

Hrabiego Augusta działania na rzecz nauki

W

1843 roku opublikowa³ O skojarzeniu d¹¿eñ i prac umys³owych
w W.[wielkim] Ksiêstwie Poznañskiem. Jego projekt stworzenia
oœrodka naukowego integruj¹cego rozproszone wysi³ki i
dzia³aj¹cego w formie modnego w tamtych czasach towarzystwa
naukowego doczeka³ siê realizacji w 1857 roku, po tym kiedy kolejne
próby powo³ania do ¿ycia w Poznaniu polskiego uniwersytetu nie
powiod³y siê. Powsta³o Towarzystwo Przyjació³ Nauk Poznañskie, dziœ
ostatni cz³on jego nazwy jest na pocz¹tku. On sam zosta³ pierwszym jego
prezesem i jako jedyny w jego dziejach pe³ni³ tê funkcjê jeszcze
dwukrotnie, 1861-1868, 1885-1894 (do œmierci). Podczas swoich trzech
prezesur ogromnie zas³u¿y³ siê Towarzystwu. Ju¿ w 1857 roku
przeprowadzi³ jego podzia³ na wydzia³y: Nauk Historycznych i Nauk
Moralnych oraz Nauk Przyrodniczych. Doprowadzi³ do uchwa³y
o wydawaniu „Roczników Towarzystwa” jako czasopisma naukowego.
Wydzia³ przyrodniczy nakierowany zosta³ na prace zwi¹zane z rozwojem
przemys³u i rolnictwa. Z w³asnych œrodków finansowa³ liczne badania.
Niektóre posiedzenia Zarz¹du TPNP odbywa³y u Cieszkowskiego
w Wierzenicy. W perspektywie Towarzystwo mia³o okazaæ siê kuŸni¹ kadr
dla powsta³ej w 1919 roku Wszechnicy Piastowskiej.
Kolejnym znacz¹cym jego dzia³aniem na rzecz polskiej nauki by³o
powo³anie do ¿ycia jedynej polskiej wy¿szej uczelni na ziemiach zaboru
pruskiego, czyli Szko³y Rolniczej imienia Haliny w ¯abikowie. Po trzech
latach dzia³ania zosta³a przekszta³cona w Wy¿sz¹ Szko³ê Rolnicz¹ im.
Haliny. U podstaw jej powstania splot³y siê w¹tki tragedii osobistej,
tragedii narodowej, walki z germanizacj¹, a tak¿e myœl organicznikowska i
nowatorskie podejœcie do idei pomnika. Mia³ wtedy za sob¹ szereg dzia³añ
zwi¹zanych z walk¹ o polskoœæ prowadzonych drog¹ parlamentarn¹. Ten
tragiczny dla niego osobiœcie okres, od œmierci ¿ony, zbiega siê z
nasilaniem procesu germanizacji. To oznacza, ¿e jego kolejny (ostatni ju¿)
wniosek o uniwersytet w Poznaniu zg³oszony w parlamencie pruskim w
1861 roku podzieli los poprzednich i zostanie odrzucony. Tak samo stanie
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siê ze z³o¿onym przez niego równolegle wnioskiem o wy¿sz¹ szko³ê
rolnicz¹. Swoim dotychczasowym ¿yciem Cieszkowski dowiód³, ¿e jest
pragmatykiem i organicznikiem, a decyzj¹ o sposobie upamiêtnienia
zmar³ej ¿ony dowiedzie tak¿e, ¿e i wizjonerem. Mo¿na to jego dzia³anie
okreœliæ jako filozofiê czynu. Pomnikiem pamiêci ¿ony ma byæ szko³a
rolnicza jej imienia. W obecnych czasach gdy szko³y „Pomniki Tysi¹clecia
Pañstwa Polskiego”, szpitale: „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka” czy
„Centrum Zdrowia Matki Polki” zadomowi³y siê, a niekiedy ju¿
przebrzmia³y w powszechnej œwiadomoœci, taka forma upamiêtnienia nie
wydaje siê niczym szczególnym. Wtedy, w drugiej po³owie XIX wieku,
by³o to jednak zupe³ne novum, koœció³ albo obelisk czy coœ w tym rodzaju
jak najbardziej, ale instytucja pomnika s³u¿¹cego ogó³owi i sprawie
narodowej to coœ zupe³nie niespotykanego ewenement. Tê ideê zaczyna
wprowadzaæ w czyn wkrótce po œmierci ¿ony, w swej wielkopolskiej
siedzibie, czyli w podpoznañskiej Wierzenicy. Wspó³dzia³a w tej sprawie
ze œwie¿o powsta³ym, 21 lutego 1861 roku, Centralnym Towarzystwem
Gospodarczym dla Wielkiego Ksiêstwa Poznañskiego (CTG):
Równie¿ pan August hr. Cieszkowski, czci¹ wspomnienia
przedwczeœnie zgas³ej swej ¿ony wiedziony, ofiarowa³ celem
za³o¿enia zak³adu naukowego imienia H a l i n y, na przeci¹g lat
dwudziestu, dochód ca³kowity wsi swej dziedzicznej Wierzenicy
z warunkiem za³o¿enia go tam¿e.

Chce swój zamiar szybko zrealizowaæ, a w CTG procedury i dyskusje
przeci¹gaj¹ siê w czasie:
Tymczasem hr. August Cieszkowski, nie czekaj¹c na dalszy rozwój
prac w Zarz¹dzie, w tym w³aœnie roku [1861] zacz¹³ k³aœæ
fundamenta pod wznieœæ siê maj¹cy naukowy zak³ad w Wierzenicy,
a budynki, które do dziœ dnia tam istniej¹, s¹ œwiadkami jego
ówczesnych dla kraju zamiarów.

Zleci³ budowê samego budynku szko³y i domu dla profesorów. Pierwsza
z budowli zostaje ukoñczona, prace przy drugiej przerywaj¹ przywo³ane
ju¿ œmieræ ojca i wydarzenia 1863 roku. Tym samym powstanie szko³y te¿
zostaje od³o¿one w czasie. W styczniu 1868 roku w odpowiedzi na projekt
Towarzystwa Rolniczego Poznañsko-Szamotulskiego odnoœnie za³o¿enia
w ¯abikowie „stacyi doœwiadczalnej chemicznej i ogrodowej” nie stawia
projektowi ¿adnej trudnoœci, lecz owszem, jak sam siê wyra¿a:
[…] ¿¹daæ bêdê, byœcie myœl wasz¹ jak najprêdzej wykonali.
Oprócz tego wdziêcznoœæ z mej strony dla szanownej dyrekcyi, i¿ w
tych smutnych i ciê¿kich czasach, gdy klêski publiczne i prywatne,
które tak ogó³ jak i ka¿dego z osobna dotknê³y lub obarczy³y,
zmusi³y mnie do kilkoletniego zawieszenia przedsiêwziêtych prac
oko³o zak³adu w Wierzenicy i podaje mi sposobnoœæ przyczynienia
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siê w miarê obecnych œrodków do skromniejszego wprawdzie, acz
zaiste niemniej potrzebnego, a da Bóg po¿ytecznego dla kraju
dzie³a.

Dawn¹ 65-hektarow¹ osadê m³yñsk¹ w ¯abikowie Cieszkowski naby³
14 paŸdziernika 1863 roku, a nastêpnymi zakupami powiêkszy³ jej obszar.
W³aœnie tam powsta³a i dzia³a³a Szko³a Rolnicza im. Haliny. Inn¹ godn¹
uwagi spraw¹ jest to, ¿e August hrabia Cieszkowski uruchomi³ szko³ê
im. Haliny dziêki w³asnym funduszom. Tak to opisa³ Napoleon
Urbanowski w 1869 roku:
Rezultat obrad i preliminarz ustanowiony przez komisy¹ zosta³
zakomunikowany hr. Cieszkowskiemu, któren w niecierpliwoœci swej,
by rozpoczête dzie³o do przyjaznego portu jak najprêdzej doprowadziæ
w dzieñ imienin nieboszczki swej ¿ony (22 maja), [w kalendarzu to
imieniny Heleny] nastêpuj¹ce z Cannes datowane oœwiadczenie do
prezesa Zarz¹du przesy³a: „Odbieram wiadomoœæ, ¿e Komisya [CTG]
zwiedziwszy ¯abikowo uzna³a jego kwalifikacy¹ zupe³n¹ na za³o¿enie
szko³y i ¿e fundusz 6000 tal. jako fundusz zak³adowy jest dostateczny
do rozpoczêcia, dodaje nadto, ¿e wchodz¹c w myœl moj¹ zgodziliœcie
siê na wystaranie siê o wiêcej kapita³u, aby skuteczniej módz dzia³aæ”.
[…] Tak gor¹co pragnê zak³adu i tylem razy doœwiadczy³, ¿e co siê
odwlecze to i uciecze, ¿e nie waham siê wzi¹æ na siebie ów potrzebny
fundusz nak³adowy 6000 tal., pozwalaj¹c zaci¹gn¹æ d³ug
i zabezpieczyæ takowy na ¯abikowie, którego hipoteka, zw³aszcza jak
siê do niej dodadz¹ dwa œwie¿o przykupione gospodarstwa, na to a¿
nadto dostateczna. Owszem wolê nawet w ten sposób, bo wtenczas
jako wy³¹czny fundator i w³aœciciel funduszu zak³adowego
i nak³adowego, bêdê móg³ zadoœæuczyniæ jedynemu desiderio pietatis,
nadania instytutowi nazwy mojej Haliny, oraz mo¿noœæ przeniesienia
go kiedyœ, je¿eli opatrznoœæ pozwoli podnieœæ siê z klêsk doznanych,
do Wierzenicy, gdzie zw³oki nasze spocz¹æ maj¹. Proszê was zatem,
weŸcie siê zaraz do dzie³a, a cegielnia ¿abikowska sama przez siê
przyczyni siê do zredukowania kosztów nak³adowych.

Rozwi¹zanie to formalnie prywatna szko³a mia³o te¿ inn¹ zaletê. Na
podanie do w³adz pruskich z³o¿one 2 lipca 1870 roku przez dyrektora
maj¹cej powstaæ szko³y, dr Juliusza Au, prezes rejencji poznañskiej w
odpowiedzi napisa³, ¿e „szko³y rolnicze przez osoby prywatne lub
towarzystwa zak³adane, rz¹dowego pozwolenia niepotrzebuj¹”.
Wydalenie w 1875 roku z granic pañstwa pruskiego najpierw 30 uczniów
i 3 profesorów pochodz¹cych z Królestwa Polskiego (zaboru rosyjskiego),
a nastêpnie osób z zaboru austriackiego praktycznie po³o¿y³o kres
¿abikowskiej szkole. Tym samym dzia³ania rz¹du pruskiego przekreœli³y
te¿ marzenia fundatora o przeniesieniu jej do Wierzenicy. O jakoœci
kszta³cenia w jej murach:
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[…] mo¿e œwiadczyæ rozprawa Micha³a Girdwoynia pt. Anatomia
pszczo³y, która zyska³a sobie rozg³os i uznanie w œwiecie nauki.
Og³oszona w jêzyku polskim z 12 tablicami i 16 rysunkami w
wydawanym przez Jana Dzia³yñskiego Pamiêtniku Towarzystwa
Nauk Œcis³ych w Pary¿u oraz powtórnie w Poznaniu nak³adem
¯upañskiego, ukaza³a siê w t³umaczeniu francuskim nak³adem
Rothschilda w Pary¿u i w jêzyku angielskim nak³adem Macmollena
w Londynie.

Ostatni przywo³any fragment listu Cieszkowskiego o cegielni
w ¯abikowie to zarazem kolejny dobitny dowód na to, ¿e ten filozof
i romantyk by³ pragmatykiem twardo st¹paj¹cym po ziemi. Nie mog¹c
mieæ szko³y w swojej siedzibie, chce uruchomiæ dla jej potrzeb
w Wierzenicy eksperymentaln¹ stacjê ogrodnicz¹.
Na niwie nauki dzia³ te¿ za granic¹. Gdy w 1846 roku naby³ posiad³oœæ
Champtercier we Francjis zosta³ wybrany przez Francuzów delegatem
z departamentu Basses Alpes na kongres rolniczy w Pary¿u. Pracowa³ tam
w komisji kredytowej wspólnie z Ludwikiem Wo³owskim nad organizacj¹
kredytu hipotecznego we Francji. Zestawi³ w formie raportu wyniki prac
komisji. W tym samym roku wspólnie z J. Duvalem og³osi³ pracê
o ruchomym i nieruchomym kredycie rolniczym. Z kolei te rozwi¹zania
mia³y daæ rolnictwu kapita³ na inwestycje, w tym narzêdzia. Jeœli jeszcze
przypomnimy Uwagi nad obecnym stanem finansów angielskich, to jasne,
¿e nie by³a dzie³em przypadku odrzucona przez niego w 1850 roku oferta
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teki pruskiego ministra finansów. W 1853 roku uczestniczy³ w Kongresie
Statystyki w Brukseli, a w 1881 roku w Pierwszym Miêdzynarodowym
Kongresie Elektryków odbywaj¹cym siê w Pary¿u.
Plonem innej dzia³alnoœci naukowej hrabiego Augusta, by³o zebranie
i opracowanie materia³ów do historii Jagiellonów, które osobiœcie
wyszukiwa³ w archiwach weneckich, poœwiêcaj¹c tej pasji kilka lat.
Spoœród przemyœleñ Cieszkowskiego, które przybra³y formê ksi¹¿ek,
wspó³czeœnie najbardziej znane s¹ te zwi¹zane z filozofi¹, st¹d i on sam
funkcjonuje w powszechnej œwiadomoœci jako filozof. To zawê¿enie
dokonañ wynika z tego, ¿e jego idee i koncepcje z innych dziedzin nauk
spo³ecznych i ekonomii szybciej trac¹ aktualnoœæ, a te z filozofii maj¹
bardziej uniwersalny charakter. Cieszkowski mocno zwi¹za³ siê z filozofi¹
niemieck¹, w okresie jego studiów i m³odoœci wiod¹c¹ w œwiecie,
i osi¹gn¹³ w niej znacz¹c¹ pozycjê, rozprawiaj¹c siê z Heglem. St¹d doœæ
oczywiste jest, ¿e dwa pierwsze jego dzie³a filozoficzne Prolegomena do
historiozofii oraz Bóg i palingeneza zosta³y napisane po niemiecku. Bóg
i palingeneza znane jest tylko z napisanej i wydanej w oryginale po
niemiecku pierwszej czêœci. Napisana po polsku czêœæ druga zosta³a
zniszczona przez Zygmunta Krasiñskiego. Zrobi³ to tu¿ przed rewizj¹ b¹dŸ
obawiaj¹c siê jej, w ten sposób przepad³ rêkopis posiadany przez niego,
nigdy potem nieodtworzony przez autora. Nie mo¿na te¿ wykluczyæ
innego motywu zniszczenia. Mog³a to byæ równie¿ obawa przed zarzutem
heterodoksji, czyli nieprawowiernoœci (uznawania pogl¹dów, dogmatów
niezgodnych z obowi¹zuj¹c¹ doktryn¹ religii katolickiej) ze strony opinii
publicznej wobec Augusta Cieszkowskiego. Przed tym jako przyjaciel
chcia³ go uchroniæ. Byæ mo¿e z tego te¿ wzglêdu Ojcze nasz, jego
najwiêksze dzie³o filozoficzne, w ogóle zadebiutowa³o (po polsku) w 1848
roku w Pary¿u cz¹stkowo i jako utwór bezimienny. W ca³oœci
opublikowanie zosta³o dopiero po œmierci Cieszkowskiego.
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Uczony, teoretyk i praktyk, wizjoner ...

A

ugust Cieszkowski nie by³ gabinetowym
uczonym i dzia³aczem. Swoje przemyœlenia
stara³ siê wdra¿aæ w czyn. Zakres jego wiedzy
i zainteresowañ by³ na tyle rozleg³y, ¿e si³¹ rzeczy nie
wszystkie z nich mia³y szansê realizacji. Nieobca te¿
by³a mu g³êboka wiedza historyczna, choæby mniej
znana kwestia jego poszukiwañ w archiwach weneckich materia³ów do
historii Polski. Jednak najbardziej interesowa³o go to, co wi¹za³o siê
z postêpem, a zatem dotyczy³o nauk przyrodniczych i techniki. W XXI
tomie „Roczników” TPN wydanymw 1895 roku Franciszek Ch³apowski
publikuje artyku³, którego tytu³ O stosunku Augusta Cieszkowskiego do
nauk przyrodniczych w ogóle a do wydzia³u przyrodniczego
w szczególnoœci podkreœla rolê tych nauk w jego dzia³alnoœci. Zwraca te¿
uwagê na wzrastaj¹ce z wiekiem zami³owanie do nauk przyrodniczych od
strony poznawczej i praktycznego zastosowania:
[...] choæ mimo niezawodnie rozleg³ych jego na tem polu
wiadomoœci, nie wzi¹³ bezpoœrednio i samodzielnie w tym postêpie
udzia³u, t. j. nie obrobi³ sam ani jednej cegie³ki do budowy
wspania³ego ju¿ gmachu tych umiejêtnoœci. Z drugiej jednak strony
przyznaæ trzeba, ¿e ma³o by³o u nas ludzi, którzyby w takim stopniu
uznawali tego postêpu donios³oœæ [...] zajmowa³a go ka¿da nowa
teorya, o ile tylko przyczyniæ siê mog³a do postêpu tego, nie
odrzuca³ z góry ¿adnej, choæby najsprzeczniejsz¹ by³a z panuj¹cemi
pogl¹dami.

Bêd¹c w podesz³ym wieku na posiedzeniach wydzia³u przyrodniczego
TPN, referowa³ kwestie nowego aparatu do skraplania gazów, nitryfikacji
azotu, to¿samoœci eteru kosmicznego i materii promieniuj¹cej. Na innym
posiedzeniu te¿ jako niem³ody ju¿ cz³owiek:
[…] gdy do Roczników nadesz³a rozprawa Dicksteina o zas³udze
Hoehne-Wroñskiego w za³o¿eniu podwalin nowej nauki
Kinematyki. Nikt z obecnych nie rozumia³ w³aœciwie nawet
znaczenia tej umiejêtnoœci, która jednak w naszych czasach
wchodzi ju¿ w sk³ad obowi¹zkowych przedmiotów nawet dla
praktycznych in¿ynierów. On, nieprzygotowany, wyt³umaczy³ to z
tak¹ ³atwoœci¹, jak gdyby wy¿sza matematyka i mechaniczne
studya by³y go w ogóle zajmowa³y.

Odnosz¹c siê do teorii Darwina, zaj¹³ stanowisko, jakie nastêpnie
przyjêli katoliccy ewolucjoniœci godzenia ewolucjonizmu z kreacjonizmem.

29

W przypadku edukacji i nauk rolniczych nie czu³ siê powo³any do
osobistego praktycznego szkolenia niewielkiej grupy w³oœcian wzorem
Dezyderego Ch³apowskiego w Turwi czy Maksymiliana Jackowskiego
w Pomarzanowicach i Wronczynie. Widzia³ potrzebê powo³ania
uniwersytetu obejmuj¹cego swoim zasiêgiem zabór pruski oraz uczelni
rolniczej ogarniaj¹cej ziemie wszystkich zaborów, dowiod³a tego praktyka
Szko³y im. Haliny. Upatrywa³ w tym mozolnej i niewidowiskowej drogi
spo³eczeñstwa polskiego ku niepodleg³oœci. Przemiany ostatnich lat
znowu uczyni³y aktualnymi s³owa Augusta Cieszkowskiego z 1850 roku:
Dzisiaj ju¿ nie mo¿e œlepa rutyna prowadziæ rolnika, obudzi³ siê do
najwy¿szego stopnia duch spekulacji. W rolnictwie s¹ pewne
zasady, z których za pomoc¹ nauk przyrodniczych wystawiona
zosta³a œciœle naukowa i umiejêtna budowa gospodarstw rolnych.

Jeœli zajrzymy do jego pism ze œwiadomoœci¹, które z osi¹gniêæ myœli
naukowej i technicznej by³y jeszcze pieœni¹ mniej czy bardziej odleg³ej
przysz³oœci, to zauwa¿ymy to, o czym pisa³ ju¿ Ch³apowski:
[…] niejednokrotnie spotykamy dowody intuicyjnego jakoby daru
[...] przewidywa³ i przepowiada³ niejedno, co [...] póŸniej u nas sta³o
lub na co siê obecnie wyraŸnie zanosi, chocia¿ przed kilkudziesiêciu
laty nikt temu nie chcia³ dawaæ wiary. A dalej przepowiedzia³ nie
jedno odkrycie lub jego zastosowanie obszerne, gdy jeszcze nikomn
[u] siê o tem nie œni³o [...] i jaœniej przewidywa³ plan jego dalszego
rozwoju, ani¿eli niejeden z w³aœciwych budowniczych.

Podobnie mia³a siê sprawa wynalazkami:
Któ¿ obecnie nie uznaje znaczenia telegrafów i telefonów, bez
których siê prawie obyæ nie mo¿emy? kto nie uznaje znaczenia
elektrycznoœci jako motora taniego i dogodnego (przez transmisy¹),
wartoœci jej w komunikacyi, oœwietleniu, metalurgii i najrozmaitszym przemyœle? Ale przed 50 laty czy wielu by³o takich, co
wierzyli w tak¹ przysz³oœæ tej nowej si³y, która ju¿ teraz tak
odmiennym uczyni³a œwiat cywilizowany od stanu, w jakim siê
przed kilkunastu laty znajdowa³, i która ci¹gle w naszych czasach
zmienia jego postaæ?

Jeœli popatrzymy przez pryzmat fotografii cyfrowej i jej transmisji
z kosmosu, to kolejny fragment artyku³u Ch³apowskiego jest jak¿e
aktualny w naszych czasach:
Nie mniejszym okaza³ siê on w przepowiedzeniu roli, jak¹ fotografia
odegra w nauce, a w szczególnoœci w astronomii. Sam to s³ysza³em
od niego, ¿e przed kilkudziesiêciu laty, gdy sztuka fotograficzna
by³a jeszcze w pieluszkach, w naukowem zgromadzeniu w Pary¿u
zapowiedzia³, ¿e sposobem tym ³atwiej i dok³adniej dojdzie siê do
poznania nieba gwiaŸdzistego, s³oñca, ksiê¿yca, planet, gwiazd
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sta³ych oraz stosunku tych ostatnich do siebie, ani¿eli wszelkimi
dotychczasowymi œrodkami optycznymi.

¯y³ i dzia³a³ w szeroko pojêtym okresie, kiedy do wdra¿ania odkryæ
i wynalazków z ró¿nych powodów trzeba by³o spo³eczeñstwa
niejednokrotnie zachêcaæ, a czêsto ³amaæ uprzedzenia. Czynnie popiera³
ró¿ne zwi¹zane z tym dzia³ania praktyczne, choæ by³ œwiadom, ¿e nie
zawsze pierwsze próby ich realizacji zakoñcz¹ siê sukcesem. Tak jak to
by³o z przedsiêbiorstwami zajmuj¹cymi siê zak³adaniem podmorskich
kabli telegraficznych, w które zainwestowa³. Domaga³ siê jako pose³
wsparcia pañstwa w celu wdra¿ania przydatnych spo³eczeñstwu odkryæ
i wynalazków. Nie pomija³ te¿ aspektów praktycznego zastosowania ich
w rolnictwie:
W póŸniejszym ju¿ wieku Cieszkowski z zami³owaniem powraca³
do kwestyi zastosowania elektrycznoœci w rolnictwie. Choæ, o ile
wiem, nikt dot¹d nie wzi¹³ siê jeszcze do praktycznego
przeprowadzenia tej myœli, kto wie, czy sami nie doczekamy siê
tego, ¿e j¹ kto wyzyska i rozpowszechni. Obecnie wydawaæ siê ona
mo¿e niejednemu równie dziwaczn¹ i œmieszna, jak ojcom naszym
pomys³ rozwieszania na dr¹gach drutów telegraficznych, „które
lada pastuch mo¿e zniszczyæ”, jak nam samym nieprawdopodobn¹
utopi¹ siê wydaje dostarczanie elektromotorycznej si³y do
mieszkania robotnika.

Jego dokonania by³y doceniane i poza Wielkopolsk¹. W 1873 roku
zosta³ wpisany w poczet cz³onków krakowskiej Akademii Umiejêtnoœci.
Nie przyj¹³ ofiarowanej w 1880 roku przez Uniwersytet Jagielloñski
katedry Umiejêtnoœci Politycznych, Statystyki i Prawa Administracyjnego
Austriackiego. Uniwersytet Jagielloñski w 1887 roku nada³ mu tytu³
doktora honoris causa w dziedzinie prawa. Uroczystoœci 50-lecia jego
pracy naukowej (a niebawem ¿a³obne) dobitnie ukazywa³y, jak wielkim
autorytetem cieszy³ siê wœród rodaków ze wszystkich zaborów i diaspory.
Reprezentowa³ ten od³am dzia³aczy narodowych i spo³ecznych, którego
przedstawiciele zas³ugiwali siê spo³eczeñstwu prac¹, a nie szabl¹. Ci
drudzy czêsto zyskiwali s³awê i mocno zapisywali siê w pamiêci
spo³ecznoœci lokalnych, regionów czy narodu. Tym, do których nale¿a³
Cieszkowski, uznanie i pamiêæ przychodzi³y znacznie rzadziej i trudniej.
Zw³aszcza, ¿e na to by byæ znanym za ¿ycia i po œmierci, nie „zarabia³”
politycznymi i towarzyskimi skandalami. Mo¿na wrêcz powiedzieæ, ¿e
by³ zbyt pracowity, przyk³adny, grzeczny oraz spokojny, patrz¹c nañ
z perspektywy medialnej w jego a tym bardziej naszych czasach. Nie
sposób te¿ pomin¹æ zas³ug, jakie mia³ w walce o utrzymanie polskoœci,
choæ, podkreœlmy to ponownie, walczy³ s³owem a nie orê¿em, nie by³
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tragicznym bohaterem nieudanych zrywów niepodleg³oœciowych. Mo¿e z
tego wzglêdu nie jest tak ho³ubiony jak wielu z nich.
Zatrzymajmy siê chwilê przy jego walce o interes narodowy. Nie
oznacza³a ona œlepego nacjonalizmu i negowania wszystkiego co najpierw
rosyjskie, a potem niemieckie. Wœród osób mu bliskich, wspó³pracowników czy wrêcz przyjació³ znajdujemy tak¿e Niemców.
Karol Ludwik Michelet filozof, historyk filozofii, profesor
Uniwersytetu w Berlinie Cieszkowski by³ jego uczniem i dozgonnym
przyjacielem. Wspó³zak³ada³ z nim berliñskie Towarzystwo Filozoficzne
i pomaga³ przy tworzeniu jego periodyku „Der Gedanke”.
Leopold Henning profesor filozofii na Uniwersytecie w Berlinie. Od
1827 roku by³ redaktorem naczelnym „Berliner Jahrbücher”, przez
nastêpne 20 lat najbardziej wp³ywowego czasopisma heglowskiego.
Nauczyciel a póŸniej dozgonny przyjaciel Cieszkowskiego.
Gottlieb Brade by³ przyjacielem ze studiów Augusta Cieszkowskiego.
W Wierzenicy od 1842 roku zajmowa³ siê bibliotek¹, utrzymywa³ j¹
w porz¹dku. Sporz¹dza³ rejestr ksi¹¿ek zabierany w podró¿e przez
Cieszkowskiego. Sam mieszka³ w pokoju nad podrêczn¹ bibliotek¹

znajduj¹c¹ siê we dworze. By³ tak¿e osob¹ zaufan¹ w kwestiach
administracyjnych i prawnych. Bardzo ceniony przez Augusta seniora,
mimo jego braku zrozumienia dla spraw religijnych. Zmar³ 10 lat przed
œmierci¹ swojego przyjaciela i pracodawcy. August-junior okreœla³ go
mianem poczciwego cz³owieka.
Karl Lehmann bibliotekarz, przyjaciel z okresu studiów w Berlinie. By³
to wielce uczony teolog; w berliñskich bibliotekach i antykwarniach
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wyszukiwa³ ksi¹¿ki, które mog³yby uzupe³niaæ bibliotekê w Wierzenicy,
za³atwia³ te¿ wiele spraw w Berlinie, zwi¹zanych m.in. z prac¹
parlamentarn¹ Cieszkowskiego. Kiedy zestarza³ siê, August zabra³ go do
¯abikowa, chroni¹c w ten sposób przed niedostatkiem. Tam zmar³ w 1892
roku.
Nawet w okresie intensywnej germanizacji Cieszkowski nie unika³
cz³onkostwa w niemieckich organizacjach naukowych i kulturalnych.
W 1884 roku zosta³ cz³onkiem Posener Kunstverein, którego
pomys³odawca deklarowa³ stworzenie organizacji zrzeszaj¹cej
przedstawicieli ró¿nych narodowoœci zamieszkuj¹cych Poznañ i okolice
na neutralnym gruncie sztuki. Na pierwszej zorganizowanej przez
towarzystwo wystawie przedmiotów artystycznych z kolekcji prywatnych
pokaza³ szczególnie wiele cennych obrazów. Kiedy jednak zaczê³o ono
dryfowaæ w kierunku proniemieckim, podobnie jaki inni polscy jego
cz³onkowie wycofa³ siê z udzia³u w nim. W XXI tomie „Roczników” TPN
znajdujemy tekst Ch³apowskiego:
W pozaprzesz³ej zimie raz przyszed³ na nasze zebranie [wydzia³u
przyrodniczego TPN] z podwi¹zan¹ twarz¹ i z siniakami. Przykry
przypadek w drodze do Poznania wieczorem o mrozie nie
powstrzyma³ go od pod¹¿enia na to posiedzenie. Co wiêcej po jego
ukoñczeniu, zamiast siê po³o¿yæ lub odpocz¹æ przy wieczerzy,
zabra³ miê z sob¹ na sesy¹ tutejszego niemieckiego stowarzyszenia
przyrodników, którego tak¿e by³ cz³onkiem. Nie wiedzia³em co
wiêcej podziwiaæ w tym starcu, czy poczucie obowi¹zku, czy
m³odzieñczy iœcie zapa³ do korzystania z ka¿dej sposobnoœci
rozszerzenia swoich wiadomoœci.
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Hrabia August Cieszkowski w oczach jemu współczesnych

C

i, którym dane by³o poznaæ Augusta Cieszkowskiego, rzecz jasna
wypowiadali siê na jego temat. By³y to opinie i spostrze¿enia
zawarte, najpierw w korespondencji, a potem wyra¿ane publicznie,
choæby podczas jubileuszu 50-lecia pracy naukowej, czy wkrótce po jego
œmierci. Czytaj¹c te zapiski, dowiadujemy siê o wygl¹dzie Augusta,
cechach charakteru, nawykach, stosunku do ludzi, a nawet upodobaniach
kulinarnych. Zygmunt Krasiñski w liœcie do Delfiny tak pisa³ o swoim
przyjacielu:
W istocie jest brzydki na twarzy, w istocie nawet jest czasem
pedantem, […] Z tym wszystkim trudno o rozleglejsz¹ naukê, o
wy¿szy rozum, a zarazem o lepsze i cichsze serce. Jeœli ma siê za
piêknego to ³aska Boska nad nim, bo gdyby wci¹¿ czu³ siê brzydkim,
to by w koñcu ju¿ musia³ oszaleæ. Nie zna³em nigdy wy¿szej
inteligencji i bardziej naiwnego serca od Augustowego.

Wiek doda³ mu szlachetnoœci rysów i ducha:
Kto przypatrywa³ siê tej sokratesowej twarzy, to nie móg³ zapoznaæ
pewnego podobieñstwa miêdzy wielkim myœlicielem odleg³ych
czasów greckich a naszym Augustem. Ale nie samo podobieñstwo
zbli¿a³o obu filozofów; potêg¹ ducha byli wiêcej jeszcze do sobie
podobni.

W ten sposób Boles³aw Wicherkiewicz porównywa³ go do Sokratesa. Za
trafnoœci¹ tego równania przemawia te¿ jego obraz przekazany przez Klarê
Dembiñsk¹. Augusta Cieszkowskiego w swoich wspomnieniach okreœla³a
mianem „Tatko”:
Od osób, Pana Hrabiego starszego niezmiernie wysoko ceni¹cych,
jestem pytan¹ jak te¿ ten nasz filozof ¿y³. Otó¿ odpowiadam, ¿e
nadzwyczajnie skromnie, tak jak w umeblowaniu swego pokoju, jak
w ubiorze, na dowód czego niech pos³u¿y nastêpuj¹ce zdarzenie:
otó¿ w jedn¹ niedzielê, kiedym powraca³a z koœcio³a œw. Wojciecha,
spotka³am Tatkê na Placu Dzia³owym, wtedy jeszcze nie
zabudowanym i zapyta³am, gdzie idzie, na co mi odpowiedzia³, ¿e
do koœcio³a, a ja stamt¹d powracam. I Tatko poszed³, i stan¹³
zgarbiony pod chórem. Jakiœ zapewne gospodarz wychodz¹c
z koœcio³a, myœl¹c po Tatki ubiorze i skurczeniu, ¿e biedny, chcia³
Tatce daæ ja³mu¿nê, ale Tatko serdecznie podziêkowa³,
i przyszed³szy do domu przy kawie opowiada³ ze œmiechem, a kto
inny mo¿e by³by siê o to obrazi³. Ale Tatko nie obra¿a³ siê o nic.

W œwietle innych informacji o w¹t³ym zdrowiu i tym, ¿e czêsto chorowa³,
jej obraz z tej strony jest inny ni¿ ten, jakiego moglibyœmy oczekiwaæ.
Klara Dembiñska napisa³a w swoich pamiêtnikach:
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[…] ale co jest nadzwyczajnem, to to, ¿e przez 25 lat, jakie w Jego
domu za ¿ycia Jego spêdzi³am, nie widzia³am go chorym i le¿¹cym
w ³ó¿ku. Nigdy nie by³ chorym, czasem tylko ciê¿ko zakatarzonym
i parê razy mia³ ból oczu, na które cierpia³ przez dwa lata bêd¹c ju¿
na akademii w Berlinie, i tam wyszuka³ sobie dwóch lektorów:
niejakiego Bradego i Lehmanna. [...] I radzi³ sobie Cieszkowski
w ten sposób […] Ci s³uchali wyk³adów, robili zapiski […], a potem
mu je odczytywali, a do ostatniej chwili swego ¿ycia byli wiernymi
Tatce. Jeden z nich, jak osiad³ w Wierzenicy, tak jej ju¿ nie opuœci³,
drugi zaœ mieszka³ w Berlinie, ale korespondowa³ z Tatk¹
i przyjechawszy do ¯abikowa jako Tatki goœæ tam umar³ nagle.

Jej zapisom zawdziêczamy równie¿ najobszerniejsze informacje o tym co
jada³ i rozk³adzie dnia (po 1868 roku kiedy to pocz¹tkowo wychowywa³a
synów, póŸniej prowadzi³a dom najpierw Augustowi a potem jego synom,
³¹cznie przez 42 lata):
I nie uwa¿a³ na czas, tylko czy deszcz, czy œnieg, wybiega³ na
przechadzkê (z parasolem w rêku), i tak biega³ z godzinê lub d³u¿ej.
Potem przychodzi³ na bardzo obfit¹ kawê, bo du¿o œmietanki
i bardzo du¿o cukru, stós[?] grzanek wytartych cukrem i dopiero na
grabce d³ugiej upieczonych nad wêglami, z dzbaneczkiem têgiej
kawy. Ale te¿ potem do obiadu swego, który nie mia³ sta³ych godzin,
bo czasem o 8, 9, a i zdarzy³o siê czasem i o 11-tej, jeœli by³o
posiedzenie jakie d³ugie, nic zwykle nie jada³, czasami tylko dwa
lub trzy kêsy zimnego miêsa, np. zwierzyny, z kawa³kiem bu³eczki
ze sol¹. {W cygarach by³ Tatko niewybredny, tylko lekkie byæ
musia³y. W ogóle Tatko by³ bardzo ³atwy w jedzeniu, {byle mia³
dobr¹ zupê, któr¹ nazywa³ „frymuœn¹”, to by³ z ¿ó³tkiem rosó³ z
winem}, bo jada³ wszystkie jarzyny, nawet kwaœn¹ kapustê, a
wszystko dla zdrowia […] lubi³ rozmaitoœæ, ale z ka¿dej potrawy
troszeczkê. Z zup lubi³ czerninê, ale z kaszk¹ w kostki, polewkê
migda³ow¹, barszcz z uszkami, rosó³ dobry zasypany kaszk¹, do
której wsypywa³ talerzyk usiekanego szczypiorku twierdz¹c, ¿e to
bardzo zdrowo. kotlet barani z cebulk¹ albo purée, albo beefsteak,
ryba, albo jarzyna, pieczyste i coœ s³odkiego. Bardzo lubi³ galaretê
z ¿elatyn¹, któr¹ mia³ bardzo czêsto. Do obiadu musia³ mieæ pó³
butelki czerwonego wina, {zwyk³a porcja by³y 3 kieliszki}.
Wêgierskiego nie pija³, uwa¿a³ je za niezdrowe, i w ogóle innego,
chyba, ¿e na jak¹œ uroczystoœæ na deser kaza³ champana podaæ
W ogóle cebulê lubi³ pod ka¿d¹ postaci¹ i nieraz mówi³, ¿e ¯ydzi
¿yj¹ d³ugo, bo jedz¹ du¿o cebuli.
Tatko lubi³ bardzo kolacyjki u siebie i po posiedzeniach
T[owarzystwa] P[rzyjació³] Nauk, kogo móg³, to przyprowadza³.
Wtedy siê rozgada³ i rozweseli³, a ka¿dego przyci¹ga³ do siebie.
Poniewa¿ […] Nikim nie gardzi³, nikogo nie wyœmiewa³,
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powtarzaj¹c s³owa swego Ojca, „¿e i z niego bêd¹ ludzie”. Przy
kawie najlepiej Tatce siê czyta³o. Po niej usuwa³ siê do siebie i tam
czyta³ œwie¿e gazety, ksi¹¿ki jakie, albo te¿ mia³ listy do pisania
i lubi³ byæ sam u siebie, tote¿ mu siê nie przeszkadza³o. Jak by³
w Wierzenicy, to jego ustroniem by³a biblioteczka, z której wybiega³
na ganek i znowu doñ powraca³. U niego przyjemnoœæ stanowi³y
ksi¹¿ki, goni³ za nowemi odkryciami, ale nie za zbytkami. Kiedyœ
ubiera³ siê w Pary¿u i Berlinie, póŸniej lokajowi kaza³ sobie kupiæ
rzeczy gotowe i w tych zwykle chodzi³ . Wieczorem lubi³ wdziewaæ
frak z czarn¹ lub bia³¹ chustk¹ na szyjê. […] Tatko by³ [w m³odoœci]
s³awnym tancerzem, ¿e mazura tañczy³ jak baletnik, i ¿e lubi³
tañczyæ. Co prawda, ¿e tañcz¹cego Tatki nie widzia³am, ale
podskakuj¹cego czêsto, bo dla rozgrzania po zimnem wycieraniu
[mokrym przeœcierad³em].

Wspania³e cechy charakteru uwypuklone przez Klarê Dembiñsk¹
„Nikim nie gardzi³, nikogo nie wyœmiewa³” szczególnie mocno podkreœli³
¿egnaj¹c go biskup Edward Likowski:
Nigdy nikt nie us³ysza³ z ust Jego s³owa gorzkiego, nigdy s¹du
ostrego nie pozwoli³ sobie o ludziach wypowiedzieæ, dla ka¿dego
wyrozumia³y, pob³a¿liwy. A serce jego, serce pe³ne niezwyk³ej
i dziwnej dobroci by³o owocem i wykwintnem chrzeœcijañskiego
i katolickiego kierunku ducha [poniewa¿] silnych i niezachwianych
zasad religijnych by³.

Podkreœla³ te¿, ¿e wyró¿nia³ siê „bezustann¹ prac¹, bezprzyk³adn¹
obowi¹zkowoœci¹ i szlachetnoœci¹ charakteru”. Wynika³o to z tego, ¿e
„zrozumia³ w pierwszej m³odoœci powo³anie swoje wœród spo³eczeñstwa,
temu powo³aniu stara³ siê przez ca³e ¿ycie byæ wiernym”. Ciesz¹cego siê za
¿ycia wielkim szacunkiem wœród spo³eczeñstwa Augusta Cieszkowskiego
zapamiêtano jako „sêdziwego starca, […] w bia³ej jak œnieg brodzie”,
o oczach „które tak bystro rozgl¹daæ umia³y w zatartych rysach”. By³
„zawsze ¿ywy i ruchliwy. Duch wielki, serce z³ote najpierwszy w ofierze”.
W stosunku do otoczenia „nigdy nie objawi³, aby dla kogo ¿ywi³ w sercu
niechêæ lub ¿al, tak nie mia³ nigdy i nie pozostawia wœród nas ¿adnego
osobistego nieprzyjaciela”, poniewa¿ „w ca³ym swojem ¿yciu we
wszystkich stosunkach objawia³ niezwyk³¹ d¹¿noœæ jednoœci i zgody,
nigdy nikomu nie ubli¿a³ a unika³ starannie by i najmniejszej nie wyrz¹dziæ
nikomu przykroœci”.
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Synowie Augusta

O

sieroconych przez matkê ch³opców wychowywa³a najpierw
hrabina Krystyna Wielhorska, nastêpnie od lipca 1868 roku Klara
Dembiñska. Znaczn¹ czêœæ dzieciêcych lat August junior zwany
„Guga” i Krzysztof spêdzili we W³oszech. Tam, w Wenecji ich ojciec po
zakoñczeniu w 1866 roku dzia³alnoœci parlamentarnej zbiera³ materia³y do
historii Polski. Podczas obrad soboru watykañskiego przebywali
w Rzymie. Wtedy obaj ch³opcy zosta³ przedstawieni papie¿owi Piusowi
IX.
Starszy syn Heleny i Augusta, Krzysztof, nosz¹cy po dziadku drugie
imiê Pawe³ i trzecie Zygmunt po przyjacielu ojca, Zygmuncie
Krasiñskim, ukoñczy³ w 1878 roku gimnazjum œw. Marii Magdaleny,
zdoby³ te¿ gruntowne i wielostronne wykszta³cenie uniwersyteckie. Z
ojcem i sam odbywa³ liczne podró¿e po Europie Zachodniej, gdzie
uczestniczy³ w dyskusjach politycznych, spo³ecznych i ekonomicznych,
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zapoznawa³ siê tak¿e z rolnictwem europejskim. W 1892 roku ojciec
powierzy³ mu wierzenicki maj¹tek. Krzysztof by³ zaanga¿owany
w dzia³alnoœæ za³o¿onego przez ojca Kó³ka Rolniczego Wierzenica - Kicin,
bêd¹c jego ostoj¹. Oznacza³o to te¿ wspieranie wówczas intensywnie
zwalczanego przez w³adze niemieckie jêzyka polskiego. W 1901 roku,
wracaj¹c z Kongresówki na zebranie kó³kowe, zmar³ na atak serca
w poci¹gu na trasie miêdzy Gnieznem a Kobylnic¹. Po jego œmierci brak
wiêkszego zainteresowania ze strony „Gugi” spowodowa³, ¿e kó³ko
w 1904 roku przenios³o swoj¹ siedzibê do Kicina. Z jego nazwy wypad³a
wtedy Wierzenica. We wspomnieniach poœmiertnych o Krzysztofie
w czasopiœmie „Praca” napisano:
Wybitne umys³owi grono ludzi skupione wokó³ ojca oraz liczne
podró¿e za granicê, rozwinê³y jeszcze w wy¿szym stopniu
wrodzone talenty. [...] Zupe³ny brak pedanterii dodawa³ osobistego
wdziêku jego naturze. Polskiemu sercu nale¿y zawdziêczyæ, i¿
obowi¹zki jego le¿a³y bli¿ej obywatelstwa ziemian i pozostawa³ na
posterunku odziedziczonej po ojcu ziemi. Mimo olbrzymiego
maj¹tku twarde obowi¹zki oszczêdnoœci i rz¹dnoœci stawia³ na
pierwszym miejscu. By³ prostym cz³owiekiem, przywi¹zanym do
rodzinnych idea³ów.

Augusta juniora, berliñczyka z urodzenia, 3 maja 1861 roku trzyma³ do
chrztu w imieniu Ko³a Polskiego wiceprezes Ignacy Bniñski.
Lata gimnazjalne, odpowiednik dzisiejszych licealnych, spêdzi³
w Poznaniu i Wierzenicy. Uczêszcza³ do gimnazjum œw. Marii Magdaleny,
wtedy mocno ju¿ zniemczonego. Nie by³ nigdy wzorowym uczniem.
Zdarzy³a siê mu strata pó³ roku przez zaniedbanie nauki. Studia wzorem
ojca rozpocz¹³ od filozofii w Krakowie, potem zaœ studiowa³ leœnictwo
w Tharandtcie ko³o Drezna, a nastêpnie rolnictwo w Hochschule für
Bodenkultur w Wiedniu. Zwieñczeniem czasów studenckich mia³y byæ,
znowu œladem ojca, studia z filozofii w Heidelbergu u s³ynnego wtedy
Kuno Fischera. Przerwa³ je w po³owie lat osiemdziesi¹tych XIX wieku.
Kryzys rolniczy oraz to, ¿e Ÿle widziany politycznie pod rosyjskim
zaborem ojciec zapewne nie jeŸdzi³ tam od lat szeœædziesi¹tych XIX wieku
sprawi³y, ¿e jego fortuna podupad³a, a maj¹tki: Sucha, £ukówiec, Stawiska
oraz Surhów w Lubelskiem, administrowane przez dzier¿awców, popad³y
w zaniedbanie. W tej sytuacji Krzysztof pojecha³ do „Gugi”, a przedstawiwszy stan rzeczy, zadecydowa³: „przecie¿ nie bêdziemy
»landlordami«”. Chyba wtedy, przymuszony przez brata, zrozumia³, ¿e
bycie w³aœcicielem ziemi, której siê nie widzi, nie pracuje na niej, miejsca
swego nie zagrzewa, powo³ania swego nie spe³nia, jest niedopuszczalne.
Pamiêtajmy, ¿e by³y to lata intensywnego wynaradawiania, germanizacji i
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rusyfikacji. Znacz¹cym elementem tej pierwszej by³o przejmowanie przez
Niemców ziemi z polskich r¹k. Choæ w zaborze rosyjskim groŸba tego
by³a mniejsza, August junior, ¿yj¹cy w zaborze pruskim, myœla³
w kategoriach tego, czego by³ œwiadkiem. Przerwa³ wiêc studia
w Heidelbergu, odby³ krótk¹ praktykê rolnicz¹ i razem z bratem zaprz¹g³
siê do dŸwigania z upadku zaniedbanych folwarków. Podjêtym wtedy
obowi¹zkom ziemiañskim, dla niego czêsto niewdziêcznym i uci¹¿liwym,
pozosta³ wierny do koñca ¿ycia. Obu braciom uda³o siê utrzymaæ
ojcowiznê, a w Wierzenicy znacz¹co j¹ powiêkszyæ zakupami „Gugi”
w rejonie Mechowa:
Na licznych swoich maj¹tkach, które pieczo³owicie ochrania³, aby
niczego z ojcowizny nie uroniæ, nie gospodarowa³ osobiœcie,
z wyj¹tkiem Wierzenicy. Inne maj¹tki, jak Stawiska i Sucha
w Wêgrowskiem oraz Surhów w Krasnostawskiem, by³y
wydzier¿awione. Cieszkowski obje¿d¿a³ latem dzier¿awców
i opowiada³ z tych objazdów nie koñcz¹ce siê historie.
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Poszanowanie dla ziemi nie wi¹za³o siê u niego z wymuszon¹ przez
zaborcê gospodarnoœci¹, jednak z czasem „maj¹tki zapuœci³: wygl¹da³y
op³akanie. D³ugów jednak nie zaci¹ga³ i kryzys rolny prze¿y³ zupe³nie
dobrze, g³ównie dziêki oszczêdnoœci”.
Odejœcie ojca mia³o dla niego podwójny wymiar, œmierci bliskiej osoby i
brzemienia jego spuœcizny:
I otó¿ na dwa dni przed zgonem po raz pierwszy ods³oni³ starzec
synowi, kim by³ naprawdê, wyzna³ ¿e jego ¿ycie oddane by³o do
koñca nie pamiêci, lecz oczekiwaniu, kaza³ sobie przynieœæ swoje
manuskrypty i wraz z niemi w rêce jego odda³ stanowienie o ich
dalszych losach. Ten dzieñ, ta chwila, by³a odwróceniem karty, by³a
zupe³nym prze³omem w losach zmar³ego.

Tak zrelacjonowa³ ten moment Adam ¯ó³towski. To, „kim by³
naprawdê” w tym rozumieniu jego ojciec, dobitniej przedstawi³ w mowie
pogrzebowej samego „Gugi” ks. Aleksander ¯ychliñski:
Zdumia³em - tak opowiada³ niejednokrotnie œp. Zmar³y - w tej
bowiem chwili dowiedzia³em siê poraz pierwszy, ¿e autorem
wstêpnego tomu „Ojczenaszu”, który bezimiennie wyszed³ w
Pary¿u ju¿ w r. 1848, jest ojciec mój, ¿e dalsze tomy s¹ w rêkopisach,
¿e jestem spadkobierc¹ tej ogromnej spuœcizny duchowej, ¿e
wreszcie na mnie spada zadanie os¹dziæ, kiedy nadejdzie czas, w
którym potrzeba bêdzie przyst¹piæ do wydania próœb modlitwy
pañskiej.

Po œmierci ojca w 1894 roku „Guga” swoje ¿ycie poœwiêci³ w g³ównej
mierze pieczy nad jego spuœcizn¹ duchow¹ jako wydawca i t³umacz jego
dzie³. Wydania te, zw³aszcza ca³oœciowe Ojcze nasz z pocz¹tku lat
dwudziestych XX wieku, sta³y siê przedmiotem analiz i krytyk. Te ostatnie
niejednokrotnie by³y dla „Gugi” trudne do przyjêcia. Przyjmowa³ je ze
zdumiewaj¹c¹ pokor¹, nie polemizowa³ z nimi na forum publicznym,
mimo swej ogromnej, gruntownej i rozleg³ej wiedzy z wielu dziedzin.
W ten sposób, do koñca realizuj¹c ojcowskie przes³anie:
[…] ka¿dej godziny ¿ycia brzmia³o mu w pamiêci s³owo
wyrzeczone przez ojca, ¿e nie chcia³, by kamieñ budowy zamieni³
siê na kamieñ obrazy dla kogokolwiek.

Innym wa¿nym momentem w jego ¿yciu by³a œmieræ brata 12 lutego
1901 roku. Odt¹d zacz¹³ ³o¿yæ znaczne kwoty na cele prywatne i publiczne.
Dostarczy³ Akademii Umiejêtnoœci fundusze na wydawanie dzie³ Ojców
Koœcio³a, finansowa³ poszukiwania materia³ów do historii Polski w
archiwach w³oskich, wspomaga³ wiele osób prywatnych przy zakupie
ziemi albo innych obiektów gospodarczych, ratuj¹c lub umacniaj¹c w ten
sposób polski stan posiadania na wsi. Finansowo wspiera³ te¿ m³ode
polskie talenty wybijaj¹ce siê w ¿yciu naukowym, gospodarczym i
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zawodowym. Nie by³ obojêtny na sprawy wiêkszej wagi. Wraz z Janem
¯ó³towskim w 1906 roku zabiega³ w Stolicy Apostolskiej o interwencjê w
sprawie strajku w szko³ach poznañskich. W latach 1923-1925 by³
prezesem Oddzia³u Poznañskiego Towarzystwa Popierania Polskiej
Nauki Rolnictwa i Leœnictwa. Po przewrocie majowym w 1926 roku,
zosta³ cz³onkiem Senatu I kadencji i by³ nim do 1927 roku. Znacznym
kapita³em popar³ myœl budowy kana³u od Ba³tyku do Morza Czarnego.
Niestety, projekt upad³, a kapita³ siê zdewaluowa³. Po za³o¿eniu
Wszechnicy Piastowskiej, przemianowanej potem na Uniwersytet
Poznañski, nawi¹za³ do tradycji ojcowskiej, ofiarowuj¹c na potrzeby
uczelni folwark w ¯abikowie z myœl¹ o Wydziale Rolniczo-Leœnym. Nie
za³o¿y³ rodziny. Pa³a³ uczuciem do Alice Monk, Angielki wychowuj¹cej
dzieci u jego przyjaciela Stanis³awa Platera. „Przebywa³ te¿ chêtnie
w Rogalinie, mówiono, ¿e skrycie kocha siê w pani Ró¿y” [Raczyñskiej].
Potrafi³ „rozprawiaæ z ludem prostym, na który nawzajem wp³ywa³ nieraz
w sposób zadziwiaj¹cy”, w tym przekonywaæ do œwiadczeñ rzeczowych i
finansowych na rzecz potrzebuj¹cych, a tak¿e pañstwa.
Ojciec, jak wiele na to wskazuje: „odgaduj¹c wybitne uzdolnienie syna,
pragn¹³ go widzieæ kiedyœ na katedrze filozofji”. „Guga” nigdy
profesorem nie zosta³, choæ mia³ dar oryginalnego wys³awiania siê
i plastycznego przedstawienia rzeczy, cechowa³y go erudycja, obycie,
wierna pamiêæ i wrêcz twórcza w pewnych kierunkach wyobraŸnia. Na
staroœæ zacz¹³ podupadaæ na zdrowiu. W obliczu kresu swoich dni
zdecydowa³ o wybudowaniu przy koœciele w Wierzenicy krypty grobowej
rodu i pomnika nagrobnego ojca we wnêtrzu œwi¹tyni. Postanowi³ te¿
usynowiæ czterech cz³onków zaprzyjaŸnionych rodzin ziemiañskich
i podzieliæ miêdzy nich swój maj¹tek, którzy w zamian za ten dar mieli
przyj¹æ do swojego nazwiska cz³on „Cieszkowski”. W ten sposób jego
spadkobiercami zostali: Felicjan Cieszkowski-Dembiñski (1901-1981),
Edward Bernard Cieszkowski-Raczyñski (1891-1993), Jan CieszkowskiTyszkiewicz (1896-1939), Pawe³ Cieszkowski-¯ó³towski (1889-1985).
Przybrani synowie, z których najbardziej zwi¹zany z Wierzenic¹ by³
Felicjan Dembiñski, a jej w³aœcicielem zosta³ Edward Raczyñski, na co
dzieñ jednak nie u¿ywali nazwiska Cieszkowski.
August „Guga” Cieszkowski zmar³ w wierzenickim dworze przed
œwitem 23 maja 1932 roku.
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Dwór w Wierzenicy
Odremontowali dom
mówi do siebie wzruszony
gdzie mi dobrze, b³êkitnie by³o.
z Duchy przesz³oœci
Gra¿yna Bieliñska

W

ierzenicki dwór znajduje siê na krawêdzi doliny G³ównej, na
wysoczyznowym cyplu miêdzy bocznymi dolinkami
z bezimiennymi strumykami, w otoczeniu parku o powierzchni
2,55 ha. Powsta³ zapewne po zakupieniu Wierzenicy przez Augusta
Cieszkowskiego, byæ mo¿e z wykorzystaniem piwnic starszej budowli.
Spotyka siê te¿ informacje mówi¹ce, ¿e istnia³ on ju¿ wczeœniej. Jest to
budynek parterowy posadowiony równolegle do doliny i rzeki. Po œrodku
obu fasad znajdowa³y siê piêtrowe ryzality z trójk¹tnymi przyczó³kami.
Dach mia³ dwuspadowy z naczó³kami. Wejœcie g³ówne by³o od strony
pó³nocno-zachodniej, natomiast przeciwleg³e, skromniejsze, wychodzi³o
na stronê doliny. W czasach Cieszkowskiego przed dworem znajdowa³ siê
okr¹g³y lub owalny klomb. Wtedy dwór by³ dobrze wkomponowany w
przyleg³y niewielki park i maj¹tek ziemski. Przed dworem rosn¹ dwa
kasztanowce, wiêkszy o obwodzie 365 cm ma konary opasane ¿elazn¹
klamr¹. Dwór skromny jak na tak zamo¿nego w³aœciciela jakim by³ August
Cieszkowski. We w³adaniu rodziny Wierzenica i dwór pozostawa³y przez
90 lat. Jako ostatni z rodu rezydowa³ w nim do 1932 roku August „Guga”
Cieszkowski. Nastêpnie dwór do 1939 roku by³ w³asnoœci¹ Edwarda
Cieszkowskiego-Raczyñskiego, usynowionego w 1931 roku póŸniejszego
prezydenta RP na wychodŸstwie.
Okupacja i powojenne upañstwowienie zakoñczy³y na
dziesiêciolecia, nie z woli dawnych w³aœcicieli, zwi¹zki dworu
z Cieszkowskimi i ich spadkobiercami. W latach po II wojnie ulokowano
w nim pomieszczenia biurowe i mieszkania pracowników pañstwowego
zak³adu rolnego specjalizuj¹cego siê w hodowli i selekcji roœlin. Wtedy
budowla zosta³a zniekszta³cona przybudówkami i wewnêtrznymi
przebudowaniami. Po przemianach ustrojowych, w 1997 roku córki
Edwarda Raczyñskiego upomnia³y siê o swoj¹ w³asnoœæ i w 1998 roku
skorzysta³y z prawa pierwokupu. Przez nastêpne lata dwór sta³ pusty,
niszczej¹c chyl¹c siê ku ruinie. Pod koniec 2008 roku, znalaz³ nowego
w³aœciciela, Witolda J. Kundzewicza dzia³aj¹cego w imieniu rodziny.
W œrodê 23 marca 2011 roku rozpoczê³y siê prace remontowe inicjuj¹ce
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przywracanie jego dawnej œwietnoœci. Pocz¹tkiem by³a rozbiórka
zniszczonego dachu, stropów i czêœci murów. Nowy w³aœciciel zachowa³
czêœæ œcian przesi¹kniêtych wspania³¹ histori¹. Nie da siê zauwa¿yæ go³ym
okiem, ¿e budowla „uros³a” o 30 cm, pojawi³y siê okna na dachu i taras od
strony rzeki. Odzyska³o te¿ swoje walory otoczenie przyrodnicze, czyli
park. Po zakoñczeniu remontu dwór od jesieni 2012 roku funkcjonuje
jako „Centrum Agroturystyczne Dwór Augusta Cieszkowskiego
w Wierzenicy”.

Za ¿ycia Cieszkowskich dwór goœci³ wiele wybitnych osób od
Zygmunta Krasiñskiego poczynaj¹c. Dla Polaków ostatni z trzech
wieszczy epoki romantyzmu, a dla gospodarza najwiêkszy przyjaciel
i powiernik, by³ niew¹tpliwie najbardziej znanym spoœród
odwiedzaj¹cych. PóŸniej mury te goœci³y równie¿ bardzo wiele w swoim
czasie szeroko znanych osób, dziœ zapisanych na kartach historii.
Stanowi³y skarbnicê dzie³ sztuki: staro¿ytnoœci, obrazów starszej szko³y
w³oskiej, rzeŸb Teofila Lenartowicza i portretów rodzinnych, w tym
Augustowej (Heleny - Haliny) Cieszkowskiej pêdzla W³adys³awa
Baka³owicza, a tak¿e ksi¹¿nicê. Zbiory biblioteczne, oceniane nawet na
40 tys. tomów, obejmowa³y prace z filozofii, nauk spo³ecznych
i przyrodniczych, matematyki, ekonomii rolnictwa i techniki. Gwoli
œcis³oœci dodajmy, ¿e w ca³oœci trafi³y do Wierzenicy z innych maj¹tków
po jego œmierci, a niema³a ich czêœæ nie mieszcz¹ca siê we dworze by³a
przechowywana w „Akademii”.
Za czasów Augusta syna - senatora II Rzeczypospolitej
w Wierzenicy bywali Janina ¯ó³towska, prawnuczka Maryli
Wereszczakówny, m³odzieñczej mi³oœci Adama Mickiewicza, z mê¿em
Adamem, jednym z biografów Augusta Cieszkowskiego. Tadeusz Gustaw
Jackowski, syn patrona kó³ek rolniczych Maksymiliana, historyk
z Uniwersytetu Poznañskiego Teodor Tyc, Bernard Chrzanowski,
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animator wielkopolskiego skautingu (w lasach maj¹tku Wierzenica od
pierwszych lat istnienia obozowali wielkopolscy skauci). Goœcie tak
uwiecznili dwór i wieœ w swoich zapiskach:
Dom bia³y, d³ugi, niski, w cieniu kasztanów, z przeciwnej strony
zakoñczony pochy³oœci¹ zaroœniêt¹ dzikimi krzakami. U stóp
pochy³oœci ogród warzywny zakoñczony olchami, rowem i ³¹k¹. [...]
Wprost od dworu, na wzniesieniu koœció³, którego linia, wed³ug
pana Gugi, jest równi¹ doskona³¹. [...] Koœció³ jest szary, drewniany,
a ca³y jego urok polega na za³amaniach gontowego dachu. [...]
Wierzenica jest œlicznie po³o¿ona na stoku góry, nad ³¹kami i
rzeczk¹, a po przeciwleg³ej stronie wznosz¹ siê na pagórkach lasy o
wspania³ych sosnach. Wierzenica posiada sielsk¹ rozmaitoœæ
krajobrazu, staw i m³yn turkocz¹cy pod lasem, stare topole rosn¹ce
rzêdem nad rzek¹, ale przede wszystkim falistoœæ gruntu, owe
zag³êbienia i kotlinki, które urozmaicaj¹ drogi leœne.
(Janina z Puttkamerów ¯ó³towska)
Krajobraz cichy, lesisty, sielski, pe³en rzeczek i krzewów: sad stary,
gêsty, zapuszczony, dworek bia³y, skromny. Przy ma³ym koœció³ku
drewnianym wœród kwiatów p³yta grobowa Aug. Cieszkowskiego.
Nie móg³ le¿eæ gdzieindziej autor „Ojcze-nasza”; to miejsce jak
stworzone dla niego.
(Teodor Tyc)
Uchowa³a siê za sw¹ urod¹ i cisz¹, na uboczu od g³ównych dróg,
lasem na pó³ os³oniêta, tu¿ pod Poznaniem. [...] Ludzie te¿ dawno ju¿
sobie to krasy pe³ne miejsce umi³owali i pozostali mu od tysiêcy lat
wiernymi.
(Bernard Chrzanowski)

Po wygaœniêciu rodu Cieszkowskich du¿o czasu spêdzi³a
w Wierzenicy porz¹dkuj¹c dokumenty i zbiory hrabina Ró¿a z Potockich
Raczyñska z Rogalina (matka Edwarda Raczyñskiego, zarazem wdowa po
W³adys³awie Krasiñskim, synu Zygmunta, szeœciokrotnego goœcia
Wierzenicy). Goœci³a tu te¿ wybitna poetka Kazimiera I³³akowiczówna.
Uwieczni³a Wierzenicê w tomikach Trazymeñski zaj¹c oraz Liœcie i pos¹gi.
Fragment Pani Wenus ilustruje wygl¹d dworu w okresie miêdzywojennym:
Dworek obrasta³ szlachetn¹ winoroœl¹, ocienia³ siê lip¹ i kasztanem,
³opota³y na nim setki par go³êbich skrzyde³, ho¿e Wielkopolanki
o spokojnym wejrzeniu wyciera³y z kurzu cenne mahonie i rzadkie
porcelany, a majordomus Wojciech Jêdroszyk z dum¹ oprowadza³
przyjezdnych goœci po œwiec¹cej posadzce od obrazu do obrazu,
wymieniaj¹c bezb³êdnie imiona Murilla, Zurbana i Domenichina.
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Wspania³e zbiory bêd¹ce we dworze uleg³y zniszczeniu b¹dŸ
rozproszeniu podczas II wojny œwiatowej. Kolejny fragment Pani Wenus
znakomicie podsumowuje wojenne losy dworku:
Przez dworek w Wierzenicy przesunêli siê falami ró¿nojêzyczni
goœcie, a¿ dosta³ siê we w³adanie goœci najbardziej natrêtnych
i nieproszonych w czasie ostatniej wojny. Benedetto Croce, Paul
Cazin i wielu innych nie przeczuwali wchodz¹c w te progi, ¿e rych³o
nie zostanie ani jednego obrazu mistrzów, ani jednego
wypieszczonego, wypolerowanego mebla pod tym obsadzonym
przez go³êbie goœcinnym dachem.

Zainteresowanie Wierzenic¹ i pobytem w niej Zygmunta
Krasiñskiego spotykamy te¿ u wspó³czesnego poety poznañskiego,
Jerzego Grupiñskiego. W tomiku Imiê Twoje wiersz Wierzenica ¿ywy do
umar³ej, a w Album Wielkopolski wiersz Krasiñski.
W³aœnie tu nad strug¹
w czeluœci przy m³ynie
chocia¿ skrêci³ kark
nieœmiertelny kocz hrabiego
wiernie dot¹d nosz¹cy
po traktach Europy
i po polskich b³otach
st¹d jednak najbli¿ej
do Raju
[...]
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Ciemne siê rozjaœni
jak twarz Augusta przy œwiecach
i rêkopis jego pulsuj¹cy
mistycznym œwiat³em mroku (fragment)

Inny poznañski poeta, Nikos Chadzinikolau w wierszu Wierzenica
uwieczni³ nieodleg³¹ historiê:
Wielkie cienie dêbów
chciwie odbijaj¹ siê w prastarym dop³ywie Warty.
Pod kasztanami Cieszkowski wymyœla³
swoj¹ filozofiê „czynu”.
Tu te¿ z Zygmuntem Krasiñskim
tropi³ s³owa jak fryzy na metopie dnia.
Pamiêta ich drewniany koœció³ œw. Miko³aja
kryty gontem
i dom szachulcowy na krañcu wsi
z podcieniem wspartym na trzech s³upach.
Dworku nie mo¿na wkleiæ do albumu, ani koni.
Ich parskanie zag³uszaj¹ traktory Stacji Hodowli Roœlin.

W ten sposób wierzenicki dwór powróci³ na strony poezji.

August i „Guga” a wierzenicki kościół

J

ako w³aœciciel wsi i kolator koœcio³a w latach 1850-1860 poniós³
August Cieszkowski znaczne wydatki na jego odbudowê oraz budowê
nowej plebani z zabudowaniami gospodarczymi w Wierzenicy.
Pocz¹tkowa budowa strasznie siê œlimaczy³a, a remont koœcio³a
prowadzony by³ szczególnie opieszale. Dlatego ksi¹dz Brzeziñski
z ramienia kurii w liœcie do Cieszkowskiego zwraca³ uwagê, ¿e:
[…] smutny stan koœcio³a w Wierzenicy i zw³oka w reperacji do
dzisiaj nie nast¹pionej, któr¹ J.W. Pan Hrabia przed szeœciu laty
zobowi¹za³ siê uskuteczniæ do tego doprowadzi³a, ¿e rz¹dca
koœcio³a zosta³ znaglony zaprzestaæ w nim odprawiaæ nabo¿eñstwa
parafialnego, dopóki do stanu Dom Bo¿y przywiedziony zostanie.
Do tego czasu wszelkie pos³ugi duchowe mieszkañcy Wierzenicy
otrzymaæ mogli w pobliskim Kicinie.

Ingerencja ksiêdza Brzeziñskiego odnios³a pozytywny skutek. Do
28 czerwca 1850 roku przeprowadzono pierwsze prace remontowe. Stan
koœcio³a poprawi³ siê na tyle, i¿ wizytuj¹ca go w tym w³aœnie dniu komisja
koœcielna stwierdzi³a, ¿e msze œwiête mog¹ siê ju¿ odbywaæ. Koœció³ zosta³
wymalowany, wyremontowano o³tarz g³ówny i dwa boczne, wprawiono
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nowe szyby. Remont ukoñczono w 1852 roku, a w 1860 oddano do u¿ytku
now¹ plebaniê. Przez d³ugie lata pe³ni³a ona inne funkcje, w tym szko³y, po
czêœci z tego powodu, ¿e w tym czasie wierzenicka parafia nie mia³a swego
proboszcza.
August junior jako najzamo¿niejszy spoœród mieszkañców parafii
zwi¹zany by³ z powiêkszeniem nawy o przyziemie wie¿y w 1907 roku.
Sfinansowa³ prace zwi¹zane z powstaniem pomnika nagrobnego ojca
w starej czêœci nawy, poniós³ wiêkszoœæ kosztów budowy krypty rodu.
Przez d³ugi czas kolatorom koœcio³a, jego patronom b¹dŸ fundatorom
przys³ugiwa³o prawo dysponowania w³asnymi ³awkami. £awki takie
zachowa³y siê w koœciele w Kicinie i jeœli ktoœ z Cieszkowskich jeŸdzi³ do
tamtejszej œwi¹tyni, to byæ mo¿e siada³ w którejœ z nich. Mieli równie¿
prawo pochówku w jego murach, najczêœciej w podziemiach, b¹dŸ
umieszczania w koœciele kolateralnym tablic nagrobkowych.
Przed Cieszkowskimi rzadko Wierzenica pozostawa³a d³u¿ej
w rêkach jednej rodziny; nie by³a chyba wybierana na miejsce pochówku
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zmar³ych w³aœcicieli. Ka¿dy, kto wejdzie do wnêtrza koœcio³a, widzi
pomnik nagrobny Augusta Cieszkowskiego, natomiast obchodz¹c
œwi¹tyniê od pó³nocy, ogl¹da kaplicê grobow¹ rodu z krypt¹ w podziemiu.
W krypcie znajduje siê piêæ trumien. Tak¹ jej wielkoœæ nale¿y uznaæ za
docelow¹, nie ma bowiem mo¿liwoœci dostawienia kolejnych. Nawet tak
dalekowzroczny cz³owiek jakim by³ August Cieszkowski, nie móg³ oko³o
1870 roku przewidzieæ, ¿e jego synowie umr¹ bez¿ennie i bezpotomnie,
wobec czego tej wielkoœci krypta wystarczy dla ca³ej jego rodziny. To
wyklucza istnienie grobowca ju¿ w latach siedemdziesi¹tych XIX wieku.
Sprawa budowy pojawi siê w testamentach „Gugi”. Najwczeœniejszy
z nich zosta³ napisany w Suchej 27 lipca 1903 roku, a wiêc nied³ugo po
œmierci brata Krzysztofa. August junior zapisuje w nim: „Wierzenice
p. Klarze Dembiñskiej, która najlepszemu ze swoich krewnych j¹
przeka¿e. Ona mi by³a matk¹, jej krewni byli mej rodzinie przywi¹zani”.
W dalszej czêœci tego testamentu zwraca siê do spadkobierczyni:
P. Dembiñsk¹ proszê aby ze sprzeda¿y lasu Wierzenickiego
poœwiêci³a 50-80.000 marek na postawienie kaplicy przy koœciele
Wierzenickim gdzie sprowadziæ trzeba trumny Dziada mego, Mamy
i Ojca oraz Brata i moj¹. Plany w zarysie p. KaŸm. Kar³owskiego s¹
w biurku Wierzenickim. Ma to byæ kopia kaplicy z chrzcielnic¹
S. Satyra w Medjolanie, któr¹ Bramanta postawi³ a Krzyœ tak lubi³
i podziwia³.

Po latach w rodzinnym gnieŸdzie w Suchej, 8 sierpnia 19l4 roku
August junior pisze drugi testament, który nastêpnie 5 sierpnia 19l5 roku
w³asnorêcznie kopiuje w pa³acu Krasiñskich w Warszawie. W tym
testamencie pierwszoplanow¹ postaci¹ jest nowy spadkobierca
Wierzenicy (Klara Dembiñska zmar³a w 1910 roku), a najwa¿niejsz¹
kwesti¹ budowa kaplicy grobowej:
Wierzenicê zapisujê Paw³owi ¯ó³towskiemu z proœb¹ aby kaplicê
grobow¹, której plany w Medyolanie z baptistem S. Satiro
skopiowane znajduj¹ siê w Wierzenicy wystawi³ u stóp pó³nocnowschodniego stoku pagórka koœcielnego, tak aby drzwi boczne
kaplicy prowadzi³y de plein pied [wprost, bezpoœrednio] do
korytarza rozkopanego w g³¹b cmentarza koœcielnego, a nastêpnie
zawelbowanego i pokrytego ziemi¹ i darn¹. Z obydwóch stron
korytarza maj¹ byæ nisze dla trumien z tablicami, na których wyryte
bêdzie imiê zmar³ego i data urodzenia i œmierci. Tam zgromadziæ
trzeba cia³a spoczywaj¹ce u œw. Jadwigi w Berlinie, Dziada mego
Paw³a, Matki mojej Heleny, która spoczywaæ ma w jednej wiêkszej
niszy obok ojca mego œp. Augusta, pod³ug wyraŸnego ¿yczenia
Jego, z obietnicy danej Mu przezemnie. Obok tej niszy cia³o
œp. Krysztofa Brata mego i moje.
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Równie¿ ten testament nie zosta³ zrealizowany. Przekroczywszy
szeœædziesi¹ty pi¹ty rok ¿ycia, August junior osobiœcie podj¹³ dzie³o
budowy kaplicy grobowej. Odszed³ jednak od bliskiego bratu wzoru
mediolañskiego na rzecz florenckiego, zwi¹zanego z babk¹ i ojcem. Po
œmierci ¿ony samotnie wychowuj¹cy synów August Cieszkowski
niejednokrotnie wraca³ myœlami do swojego dzieciñstwa. To zapewne
zaowocowa³o decyzj¹ o upamiêtnieniu matki. Swemu przyjacielowi,
Teofilowi Lenartowiczowi zleci³ wykonanie pomnika nagrobnego matki.
W latach 1870-1872 mieszkaj¹cy we Florencji Lenartowicz tworzy
pomnik Zofii z Kickich Cieszkowskiej. Jego najcenniejsz¹ czêœæ stanowi
relief w kszta³cie postawionego prostok¹ta, imituj¹cy dwuskrzyd³owe
drzwi, wmontowany w klasycystyczny portal zwieñczony trójk¹tnym
tympanonem. Przed zamontowaniem dzie³o w marcu 1873 roku zosta³o
wys³ane przez W³osk¹ Akademiê Sztuk Piêknych na Wystawê Œwiatow¹
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do Wiednia, gdzie zaginê³o. Teofil Lenartowicz wykona³ drugi ich odlew,
który zamontowano w bazylice Santa Croce. Pierwszy trafia do
Wierzenicy, gdzie w 1928 roku „Guga” zleca zadanie budowy krypty
i pomnika nagrobnego ojca dwóm architektom: Marianowi Andrzejewskiemu i Stefanowi Cybichowskiemu. Zrealizowali oni projekt odleg³y
od zakreœlonego w testamentach. W odniesieniu do pomnika nagrobnego
Augusta Cieszkowskiego by³o to odwzorowanie florenckiego. Mo¿na
za³o¿yæ, ¿e wp³ynê³o na to nieplanowane wykonanie drugiego odlewu
drzwi i istnienie popiersia Augusta Cieszkowskiego; oba te dzie³a
najpewniej znajdowa³y siê w wierzenickim dworze. Wierzenickie drzwi
uznawane s¹ za najcenniejsze dzie³o polskiej romantycznej sztuki
nagrobnej.
Pomnik by³ ju¿ gotowy w 1929 roku, a do 1932 roku powsta³a krypta.
Swój dzisiejszy wygl¹d zewnêtrzna czêœæ kaplicy zyska³a znacznie
póŸniej. Dopiero 30 czerwca 1936 roku Marian Andrzejewski wyst¹pi³ do
w³adz konserwatorskich o zgodê „na wytworzenie pokrycia ponad
grobowcem rodziny hr. Cieszkowskiego przy koœciele w Wierzenicy”.
Powstanie tej czêœci mauzoleum nie by³o ju¿ bezpoœrednio zwi¹zane z
Cieszkowskimi. Zapewne zadecydowa³ o tym ostatni, tym razem
faktyczny spadkobierca Augusta juniora, Edward Cieszkowski-Raczyñski.
W jego imieniu prace te nadzorowa³ kolejny ze wspó³spadkobierców
Felicjan Cieszkowski-Dembiñski, któremu Edward Raczyñski powierzy³
administrowanie Wierzenic¹.
Obok pomnika nagrobnego i krypty w koœciele œladami po
Cieszkowskich s¹ (trafi³y tam ju¿ po ich œmierci) obraz i dwa meble. Obraz
to wisz¹ce na pó³nocnej œcianie nawy malowid³o przedstawiaj¹ce Matkê
Bo¿¹ przewijaj¹c¹ Dzieci¹tko; wed³ug tradycji zakupiony przez Augusta
hr. Cieszkowskiego we W³oszech. Malowany pod wp³ywem Correggia lub
Guido Reniego, kompozycj¹ i treœci¹ nawi¹zuj¹cy do obrazu z koœcio³a
Santa Maria Maggiore w Rzymie. Przedstawia siedz¹c¹ Matkê Bosk¹
lekko odchylon¹ do ty³u, ze spoczywaj¹cym na jej kolanach œpi¹cym
nagim Dzieci¹tkiem. Zosta³ ofiarowany koœcio³owi przez Felicjana
Cieszkowskiego-Dembiñskiego w imieniu Edwarda CieszkowskiegoRaczyñskiego. Bardziej okaza³ym z mebli jest fotel celebransa,
skromniejszym natomiast stoliczek z wysuwanym blatem. Te trzy obiekty
zosta³y odrestaurowane staraniem parafii.
August Cieszkowski przebywaj¹c za granic¹ korespondowa³ te¿
z administruj¹cymi wierzenick¹ parafi¹ proboszczami kiciñskimi. List
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z Drezna, 30 paŸdziernika 1853 roku: „dotyczy gruntów plebañskich
wierzenickich i tych¿e granic powtarzam com ju¿ mia³ zaszczyt ustnie
Szanownemu Ksiêdzu Proboszczowi Dobrodziejowi oœwiadczyæ i¿
kupuj¹c Wierzenicê zosta³em ju¿ wszelkie te grunta w dworskie
wcielone”. Obawia siê dzier¿awy czasowej, chce utrzymania
dotychczasowych warunków. Ich zmiana mog³aby oznaczaæ dla niego
innego ni¿ proboszcz s¹siada we wsi. Nie chce tego tak dalece, ¿e
opowiada siê te¿ za ewentualnym „zmniejszeniem parafii i
przywróceniem nam osobistego Proboszcza”. Ponownie wraca do
dzier¿awy gruntów probostwa wierzenickiego w liœcie z 23 maja 1866
roku, proponuj¹c umowê d³ugoterminow¹: „gotów jestem podpisaæ
oœmioletni kontrakt skoro tylko paragraf zmieniaj¹cy go ewentualnie na
roczny uchylonym zostanie”. Ten temat powróci³ w liœcie z Brukseli 24
grudnia 1869 roku, gdzie odnosi siê do proponowanego czynszu
dzier¿awnego: „po 2 gr z morgi bez ¿adnych budynków ani przypad³oœci ...
wyda³ mi siê te¿ odpowiednikiem rzeczywistej wartoœci”. Kiedy pracuje w
archiwach weneckich, wysy³a 28 lutego 1872 roku takie oto s³owa:
Odebra³em przed kilkoma dniami list Szanownego Ksiêdza
Proboszcza z 15 t.m. w odpowiedzi na mój z 6 go paŸdziernika i
prawdziwie w pierwszej chwili nie chcia³em wierzyæ w³asnym
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oczu wyczytuj¹c w nim jakobym by³ proponowa³ w owym
paŸdziernikowym liœcie „sprawienia pozytywki” w miejsce
organów dla koœcio³a w Wierzenicy.

Hrabia Cieszkowski proponowa³ „organy, które s³awny w Pary¿u
Aleksander buduje, których stokilkadziesi¹t do koœcio³ów i kaplic w
Rzymie przeda³” […] „zaiste nie myœla³em ubli¿yæ koœcio³owi
Wierzenickiemu ofiaruj¹c mu takie aleksandrowskie organki ani te¿
ukrzywdziæ Parafii uwalniaj¹c j¹ od sk³adki adhoc” [czyli od rêki]. Z tego
samego listu dowiadujemy siê o ofiarowaniu na szko³ê i plebaniê budynku,
który „stoj¹cy pod dachem, wysch³y a wiêc natychmiast urz¹dziæ i
zamieszkaæ siê daj¹cy w którymby nie tylko ... pomieœciæ siê mog³a i
Plebania i szko³a, ale jeszcze ta ostatnia da³a siê urz¹dziæ jak ma³o która w
naszem X twie. Budynek umyœlnie na szko³ê by³ wystawiony a po³¹czenie
obojga pod jednym dachem tylko po¿¹danem byæ mo¿e”. Ta czêœæ listu
dotyczy „Akademii” opisanej jako „budynek [który] o parê set kroków
niedaleko od koœcio³a stoi”. Cieszkowski chcia³ ofiarowaæ parafii organy i
dlatego „powód odmowy by³ mi bardzo przykry”, natomiast budynek po to
aby uwolniæ j¹ od „ogromnego a podwójnego ciê¿aru budowy plebanii”. Z
listów Cieszkowskiego wynika równie¿, ¿e od 1853 do 1872 roku sprawa
kontraktu na dzier¿awê gruntów plebañskich nie zosta³a definitywnie
za³atwiona. Jest to o tyle interesuj¹ce, ¿e posiadaj¹c przecie¿ du¿y maj¹tek,
toczy³ spory o ka¿dy punkt kontraktu tycz¹cego dzier¿awy gruntów
plebañskich w Wierzenicy. Jednoczeœnie by³ gotów ofiarowaæ parafii
budynek na plebaniê i szko³ê czy sprowadziæ do tego niewielkiego koœcio³a
organy z Pary¿a. Myœla³ równie¿ o mieszkañcach Wierzenicy i zna³ ich
sytuacjê materialn¹, co dowodzi, ¿e mia³ na wzglêdzie interesy nie tylko
swojego dominium, ale równie¿ mieszkañców. Bez wzglêdu na to, gdzie
bywa³, czym siê zajmowa³, czuwa³ nad wszystkimi sprawami, równie¿
tymi ma³ymi, lokalnymi. Mo¿e i te¿ dlatego warto przypominaæ za
Wawrzyñcem B. Engeströmem
„[...] I wiekopomnej godzien pamiêci”.

Znany i nieznany

P

atrz¹c na Augusta Cieszkowskiego z dzisiejszej perspektywy, warto
podj¹æ próbê zastanowienia siê nad dorobkiem autora Ojcze nasz
i jego aktualnoœci¹. Mo¿na zadaæ sobie dwa pytania. Czy jego postaæ
ma tylko wymiar archiwalny i antykwaryczny? Ma li tylko wymiar jednej
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parafii wierzenickiej, ot, takie malutkie dobro ma³ej ojczyzny? Na oba
trzeba odpowiedzieæ przecz¹co. Mimo wizjonerstwa Cieszkowskiego
w wielu dziedzinach i jego otwartoœci na nowe odkrycia dorobek kogoœ,
kto zmar³ ponad wiek temu, musi w naturalny sposób ulec duchowi
postêpu. Jeœli siê nawet nie zdezaktualizuje, to jego ranga zmaleje na tle
ogromnej iloœci nowych odkryæ czy uznaniu starszych za oczywisty
kanon. Niestety, doœæ powszechnie utrwali³ siê jego wizerunek jako
filozofa i dziœ pozostaje g³ównie w krêgu zainteresowañ filozofów. W
minionych latach powsta³y takie ksi¹¿ki, jak: Piotr Bartula: August
Cieszkowski redivivus (2006); Wies³awa Sajdek: Postêp bez rozboju.
Podstawy teorii dynamizmu spo³ecznego w filozofii Augusta
Cieszkowskiego (2008) i Polski Sokrates. Pojêcie czynu w filozofii Augusta
Cieszkowskiego (2013); Andrzej Wawrzynowicz: Filozoficzne przes³anki
holizmu historiozoficznego w myœli Augusta Cieszkowskiego (2010). To
w³aœnie filozofowie dostrzegaj¹ uniwersalizm myœli Cieszkowskiego.
Ekonomiœci, przyrodnicy i socjologowie zbyt rzadko siêgaj¹ do jego
dorobku. By³ wszak w swoim czasie uznanym i wp³ywowym w Europie w
pierwszym rzêdzie ekonomist¹, a dopiero potem filozofem. August
Cieszkowski jako mecenas i praktyk nauk rolniczych, jeden z pierwszych
polskich teoretyków cywilizacji naukowo-technicznej, osoba walcz¹ca o
utworzenie uniwersytetu w Poznaniu, czytany i rozumiany ma znacz¹ce
miejsce nie tylko w anna³ach nauki. Niestety, ju¿ u schy³ku XIX wieku
napisano o nim w Krakowie: „jego twórczoœæ naukow¹ [...] lepiej zna
œwiat naukowy na obczyŸnie” ni¿ w kraju. Dobrymi przyk³adami dzia³añ
zmierzaj¹cych ku temu, by Cieszkowski by³ znany nie tylko jako filozof,
s¹ publikacje: August Cieszkowski Wielkopolanin i Europejczyk wydane
przez Akademiê Rolnicz¹ w Poznaniu w 1994 i 1996 roku; Duch wielki
serce z³ote…, która ukaza³a siê w 2004 roku po konferencji naukowej
odbytej w Swarzêdzu i Wierzenicy (wydana przez Urz¹d Miasta i Gminy
Swarzêdz). Jego postaæ ukazuj¹ równie¿: Starania o polski uniwersytet w
Poznaniu. Augusta hr. Cieszkowskiego wnioski sk³adane w sejmie pruskim
(2009); rozdzia³y w: Siedzibach wielkich Polaków od Reja do
Kraszewskiego Barbary Wachowicz i Nie tylko orê¿em. Bohaterowie
wielkopolskiej drogi do niepodleg³oœci Marka Rezlera, obie publikacje
z 2013 roku.
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Tropem Cieszkowskich

P

isz¹c o Cieszkowskich, mieliœmy œwiadomoœæ, ¿e do niektórych
wiadomoœci mo¿na dotrzeæ tylko odwiedzaj¹c miejsca z nimi
zwi¹zane. Stopniowo doœwiadczaliœmy tego, ¿e poznawanie tych
miejsc pozwala³a lepiej zrozumieæ kontekst niektórych informacji,
rozpoczynaæ poszukiwania kolejnych. Te wêdrówki po kraju by³y równie¿
okazj¹ do poznania wielu wspania³ych osób, propagowania szeroko pojêtej
tematyki zwi¹zanej z Augustem Cieszkowskim i Cieszkowskimi
w ogóle. Od lat dziewiêædziesi¹tych XX wieku uda³o siê nam dotrzeæ do
ich siedzib, miejsc, gdzie przebywali, dzia³ali b¹dŸ zostali upamiêtnieni.
Uk³adem odniesienia w postrzeganiu tych miejsc jest ukochana
Wierzenica. Obszerniej pisaliœmy o tym na ³amach „Wierzeniczeñ” .

Debrzno Wieś i Trudna
(wsie, gmina Lipka, powiat złotowski, województwo wielkopolskie)
To pierwsze „zagraniczne” posiad³oœci Augusta Cieszkowskiego, nabyte
kiedy z trudem uwolniony po aresztowaniu przez Rosjan, przeniós³ siê do
zaboru pruskiego. Wiosn¹ 1841 roku, nadal jeszcze jako obywatel rosyjski,
sta³ siê w³aœcicielem wsi Dobrin i Kappe, dziœ to Debrzno Wieœ
i Trudna. Dobra te zakupi³ dla niego ojciec i by³a to wielkopolska siedziba
Augusta do czasu zakupu Wierzenicy 2 lipca 1842 roku. Tam napisa³
wydane w 1842 roku dzie³o Gott und Palingenesie.
Debrzno Wieœ to wioska przy granicy województwa wielkopolskiego,
nieopodal miasta Debrzno le¿¹cego ju¿ w województwie pomorskim,
typowa ulicówka rozci¹gniêta wzd³u¿ obecnej drogi wojewódzkiej nr 188.
Na pó³nocnym jej krañcu, po stronie wschodniej, znajduje siê kompleks
zabudowañ folwarcznych i pa³ac wraz z rozleg³ym 27-hektarowym
parkiem. Obecny pa³ac pochodzi z drugiej po³owy XIX wieku
i wybudowany zosta³ w stylu neoklasycystycznym. Kiedy byliœmy tam
w 2008 i 2010 roku, czeka³ na remont. We wsi jest te¿, oczywiœcie przy
samej drodze, kamienna neoromañska kaplica pochodz¹ca z lat 19011903. Tym samym ¿aden z tych obiektów „nie pamiêta” Augusta
Cieszkowskiego, s¹ zdecydowanie m³odsze. Jeœli jego dwór, podobnie jak
wierzenicki, by³ zlokalizowany na wysokiej skarpie na skraju doliny
Dobrynki, to w porze bezlistnej jego w³aœciciel móg³ z niego widzieæ mury
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obronne i zabudowania Debrzna. U stóp skarpy znajduje siê zabytkowy
cmentarz ¿ydowski. To jedyna z miejscowoœci bêd¹cych niegdyœ siedzib¹
Augusta Cieszkowskiego, gdzie natrafiliœmy na cmentarz ¯ydów. Pod
jeszcze jednym wzglêdem ta siedziba by³a wyj¹tkowa: w innych
spotykaliœmy rzeki i stawy, tu, na jej skraju, w dolinie Dobrzynki le¿y
jezioro Debrzno (Dobrzynka przez nie przep³ywa), które raczej nie
wchodzi³o w sk³ad dóbr Cieszkowskiego, ale by³o blisko, po s¹siedzku.
Wêdruj¹c z biegiem Dobrzynki, dotarliœmy do jeziora o swojskiej dla nas
nazwie: G³ówna (w Wierzenicy G³ówna to nazwa rzeki). Jezioro po³o¿one
jest w pobli¿u wsi Trudna. S¹ w niej œlady po zabudowie folwarcznej, by³y
te¿ gorzelnia oraz m³yn. W miejscu dawnej drewnianej dzwonnicy stoi
krzy¿. W obu miejscowoœciach Debrznie Wsi i Trudnej daremne jest
szukanie œladów po Auguœcie Cieszkowskim, nie znajdziemy ich tak¿e
w przewodnikach i opisach, z wyj¹tkiem tego, co napisa³a Joanna
Pietrowicz z Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk w „Wieœciach
Akademickich” Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i „Kronice
Wielkopolski”.
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Żabikowo
(miasto Luboń, powiat poznański, województwo wielkopolskie)
Obecnie prywatny budynek mieszkalny w Luboniu (¯abikowo jest dziœ
czêœci¹ tego miasta) przy zbiegu ulic Powstañców Wielkopolskich i
Streicha, by³ siedzib¹ Wy¿szej Szko³y Rolniczej im. Haliny. Uczelnia
zosta³a utworzona staraniem i sumptem Augusta Cieszkowskiego w 1870
roku w stanowi¹cym jego w³asnoœæ od 1863 roku folwarku ¯abikowo.
Funkcjonowanie szko³y przypomina tablica pami¹tkowa z napisem
W DOMU TYM MIEŒCI£A SIÊ W LATACH
1870-1876
WY¯SZA SZKO£A ROLNICZA
im. HALINY w ¯ABIKOWIE
DLA UCZCZENIA SETNEJ ROCZNICY
JEJ OTWARCIA W DNIU 21.11.1870
TABLICÊ TÊ ERYGUJ¥
REKTOR I SENAT
WY¯SZEJ SZKO£Y ROLNICZEJ
W POZNANIU

W pobli¿u da siê zauwa¿yæ wymieszane z nowsz¹ zabudow¹
niektóre obiekty z dawnego folwarku ¿abikowskiego.
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Szczawno Zdrój
(miasto, powiat wałbrzyski, województwo dolnośląskie)
Szczawno Zdrój to dolnoœl¹skie uzdrowisko le¿¹ce w s¹siedztwie
Wa³brzycha. Przed odzyskaniem tych ziem w 1945 roku, a wiêc tak¿e
w okresie rozbiorów, nosi³o nazwê Ober Salzbrunn (po styczniu 1935 roku
Bad Salzbrunn). Jego polska nazwa nawi¹zuje do wystêpuj¹cych w nim
wód mineralnych - szczawów. Wœród kuracjuszy by³y trzy osoby
bezpoœrednio zwi¹zane z Wierzenic¹ i wiele innych, którym Wierzenica
od lat czterdziestych XIX wieku za spraw¹ jej w³aœciciela nie by³a obca.
Najwa¿niejsza dla nas postaæ to oczywiœcie ówczesny w³aœciciel
Wierzenicy August Cieszkowski, którego stan zdrowia zmusza³ do
czêstego pobytu w uzdrowiskach. Jednym z odwiedzanych przez niego
miejsc by³o dzisiejsze Szczawno Zdrój. W czasach Augusta by³o to dobre,
modne, a co za tym idzie drogie uzdrowisko, do którego nie ka¿dy móg³
pojechaæ (ceny za pokoje by³y wy¿sze ni¿ w Bad Ems czy Wiesbaden).
Hrabia August by³ z pewnoœci¹ w Szczawnie w 1860 roku. Jego pobyt
odnotowany jest na tablicy wymieniaj¹cej Polaków zas³u¿onych dla
kultury i nauki polskiej, którzy korzystali z wód leczniczych uzdrowiska
w latach 1820-1901, znajduj¹cej siê na fasadzie Zak³adu Przyrodoleczniczego. Cieszkowski figuruje na niej jako filozof, jest te¿ tam
wymieniony Zygmunt Krasiñski. W 1850 roku w uzdrowisku tym kurowa³
siê Teofil Lenartowicz, który na owej tablicy figuruje, zgodnie z tym, czym
zajmowa³ siê w tamtym czasie, jako poeta. Jak wiemy, on sam Wierzenicy
nie odwiedzi³, ale trafi³o tam kilka jego dzie³. Jedno z nich do dzisiaj
znajduje siê w wierzenickim koœciele, a s¹ to drzwi pomnika nagrobnego
Augusta Cieszkowskiego. Wœród Wielkopolan, którym po 1842 roku
nazwa Wierzenica nie by³a obca, na tablicy znajdujemy nazwiska: Karola
Marcinkowskiego (1820 lekarza i spo³ecznika), Hipolita Cegielskiego
(1844 filologa), Walentego Stefañskiego (1845 dzia³acza politycznego),
Pauliny Wilkoñskiej (1857 pisarki), W³adys³awa Bentkowskiego (1857
dzia³acza spo³ecznego), Marcelego Mottego (1857 dziennikarza
i t³umacza). Na budynku pobliskiego sanatorium „Korona Piastowska”
tablica informuje ¿e, „W tym domu w 1838 roku mieszka³ poeta Zygmunt
Krasiñski”. W 2005 roku miasto w ramach cyklu „Byli tu wœród nas”
wyda³o obszern¹ broszurê August Cieszkowski w Szczawnie Zdroju.
Mo¿na w niej przeczytaæ o z³o¿eniu przez niego ho³du genera³owi
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Józefowi £¹czyñskiemu, uczestnikowi kampanii napoleoñskiej,
w miejscu bitwy stoczonej przez polskich u³anów z wojskami pruskimi
15 maja 1807 roku nieopodal miasta.

Poznań, ulica Mielżyńskiego
Pod numerem 27/29 na tej ulicy w Poznaniu znajduje siê siedziba
Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk. August Cieszkowski by³
jego wspó³za³o¿ycielem i trzykrotnym prezesem. W drodze na dziedziniec,
na œcianie widnieje mniejsza wersja znanej z wierzenickiego koœcio³a
tablicy upamiêtniaj¹cej dwusetn¹ rocznicê bitwy pod Wiedniem. Wœród
szeregu tablic pami¹tkowych, patrz¹c nieco w prawo, na wysokoœci
pierwszego piêtra zobaczymy tê, która nas interesuje: tablicê ku czci
Augusta Cieszkowskiego i Zygmunta Krasiñskiego, ods³oniêt¹ 19 lutego
1912 roku. W Wielkopolsce, bêd¹cej pod niemieckim panowaniem, rok
1912 w og³oszono Rokiem Krasiñskiego z racji setnej rocznicy urodzin
poety. Towarzystwo Przyjació³ Sztuk Piêknych og³osi³o konkurs na
medalion przedstawiaj¹cy Zygmunta Krasiñskiego, na który wp³ynê³o
osiem prac, zwyciê¿y³a (17 stycznia 1912 roku) i zosta³a skierowana do
realizacji praca W³adys³awa Marcinkowskiego. Zdaniem jurorów
wyró¿nia³a siê „odzwierciedleniem g³êbi myœli wieszcza, tudzie¿
podobieñstwem do portretu Zygmunta Krasiñskiego malowanego przez
Ary Szeffera”. Na tablicy znajduj¹ siê dwa br¹zowe medaliony:
Krasiñskiego z lewej i Cieszkowskiego z prawej strony. Medalion
Cieszkowskiego ju¿ w 1898 roku wykona³ równie¿ W³adys³aw
Marcinkowski, byæ mo¿e na zamówienie jego synów. Oba maj¹ jednakow¹
œrednicê 45 cm i s¹ umieszczone na tablicy z o wymiarach 90 × 140 cm.
W górnej, wyraŸnie oddzielonej czêœci, widzimy napisy: Zygmunt
Krasiñski 19 II 1812 †23 II 1859, August Cieszkowski 14 IX 1814 †12 III
1894 (zwróæmy uwagê na pomy³kê, Cieszkowski urodzi³ siê 12, a nie 14
wrzeœnia). PrzyjaŸñ Cieszkowskiego i Krasiñskiego przypomnia³o w
tamtym roku wiele innych wydarzeñ. Odczyt Cieszkowski i Krasiñski,
wyg³oszony 18 kwietnia 1912 roku przez Micha³a Sobeskiego
i opublikowany w XXXIX tomie „Roczników PTPN”, mówi³ o wp³ywie
Cieszkowskiego na ¿ycie i filozofiê Krasiñskiego. Tak siê z³o¿y³o, ¿e
wspomniane przez niego listy Zygmunta Krasiñskiego do Augusta
Cieszkowskiego w tym samym, 1912 roku opublikowa³ Józef Kallenbach
w krakowskim wydawnictwie Gebethnera. Tablica zosta³a ods³oniêta w
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godzinach popo³udniowych 19 lutego 1912 roku. Ods³oniêcie poprzedzi³o
nabo¿eñstwo w katedrze poznañskiej, które celebrowa³ ksi¹dz Edmund
Dalbor, arcybiskup gnieŸnieñski i poznañski w latach 1916-1924.
W czasie okupacji, w ramach usuwania œladów polskoœci, hitlerowcy
zdjêli i pot³ukli marmurow¹ tablicê, na szczêœcie nie zniszczyli
medalionów. Po 1958 roku na dawne miejsce powróci³a nowa, wykonana z
piaskowca.

Poznań, ulica Wojska Polskiego 71 c, Kolegium Cieszkowskich,
kompleks gmachów Uniwersytetu Przyrodniczego
Budowla, swoimi pocz¹tkami siêgaj¹ca 1937 roku, powstawa³a dziêki
œrodkom pochodz¹cym z parcelacji maj¹tku w ¯abikowie. W 1919 roku
August Adolf Cieszkowski, wype³niaj¹c wolê ojca, przekaza³ maj¹tek
¿abikowski Wydzia³owi Rolniczo-Leœnemu Wszechnicy Piastowskiej.
Postacie obu Cieszkowskich, z których ¿aden rzecz jasna nie stan¹³
w progu tego budynku, upamiêtnione s¹ w nazwie Kolegium
Cieszkowskich i na znajduj¹cej siê na œcianie tablicy z napisem:
Collegium im. Cieszkowskich
powsta³o dziêki ofiarnoœci
Augusta Cieszkowskiego 1814-1894
twórcy dzie³a Ojcze Nasz za³o¿yciela pierwszej
w Wielkopolsce Akademji Rolniczej im. Haliny
w ¯abikowie oraz syna jego
Augusta Cieszkowskiego 1861-1932
Spe³niaj¹c myœl Ojca Syn Fundacjê ¯abikowsk¹
Uniwersytetowi Poznañskiemu na wieczne czasy przekaza³
Czeœæ Ich pamiêci

Niestety, mimo wielokrotnych prób, nie uda³o siê ustaliæ, kiedy zosta³a
umieszczona na budynku.
Wisz¹ca obok tablica upamiêtnia usynowionego przez „Gugê” prof.
Felicjana Cieszkowskiego-Dembiñskiego.
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Poznań, ulica Wojska Polskiego 28, Collegium Maximum,
centralny gmach Uniwersytetu Przyrodniczego
W trakcie obchodów jubileuszu 90-lecia studiów rolniczo-leœnych w Poznaniu (18-21 listopada 2009 roku) na Uniwersytecie Przyrodniczym
w czwartek 19 listopada odby³o siê uroczyste posiedzenie Senatu, po
którym jego uczestnicy przemaszerowali do Collegium Maximum, gdzie
nast¹pi³o ods³oniêcie i poœwiêcenie popiersia Augusta hr. Cieszkowskiego.
Autorem rzeŸby wykonanej z tworzywa syntetycznego patynowanego,
z wygl¹du br¹z jest prof. Józef Petruk z poznañskiej Akademii Sztuk
Piêknych (obecnie Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu). Popiersie
poœwiêci³ arcybiskup Stanis³aw G¹decki.

Annowo
(wieś, gmina Czerwonak, powiat poznański, województwo wielkopolskie)
W 1999 roku ówczesne Nadleœnictwo Czerwonak utworzy³o œcie¿kê
przyrodniczo-leœn¹ „Dziewcza Góra”. Na jej trasie najokazalszym
punktem (do czasu wybudowania wie¿y na Dziewiczej Górze) by³a leœna
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klasa im. Augusta Cieszkowskiego utworzona w s¹siedztwie leœniczówki
Annowo. Miejsce specjalnie przygotowano do prowadzenia zajêæ
lekcyjnych na œwie¿ym powietrzu. S¹ tam ³awki, w ka¿dej mog¹ usi¹œæ
dwie lub trzy osoby, i sto³y (16 uczniowskich i nauczycielski) oraz dziesiêæ
tablic przedstawiaj¹cych niektóre grupy roœlin i zwierz¹t zamieszkuj¹cych
ten teren oraz wybrane zagadnienia z dziedziny ekologii. Wszystko
w otoczeniu wiekowego drzewostanu liœciastego (gr¹d), z dêbami
pomnikami przyrody. Jest te¿ tablica informuj¹ca o osobie i zas³ugach
Augusta Cieszkowskiego. Obecnie tereny te znajduj¹ siê w gestii
Nadleœnictwa £opuchówko.

Grębków
(wieś, siedziba gminy, powiat węgrowski, województwo mazowieckie)
W 2002 roku wybraliœmy siê po raz pierwszy na Podlasie i Pó³nocne
Mazowsze, do miejsc odleg³ych o setki kilometrów, ale bliskich ze
wzglêdu na postaæ Augusta Cieszkowskiego. Na pocz¹tku trafiliœmy do
Grêbkowa, po³o¿onego w odleg³oœci szeœciu kilometrów od Suchej
miejsca narodzin Augusta seniora. Kiedy dotarliœmy do koœcio³a œw.
Bart³omieja, ju¿ wiedzieliœmy, ¿e to nie ten. Nie ten, czyli to nie by³
koœció³ek, w którym August Cieszkowski modli³ siê podczas nabo¿eñstwa
dziêkczynnego, zamówionego przez jego ojca, Paw³a, w podziêce za
wydan¹ w 1838 roku w Berlinie pracê syna Prolegomena zur
Historiosophie. Wtedy to odmawiaj¹cy modlitwê Ojcze Nasz August
Cieszkowski dozna³, jak sam opowiada³ pod koniec ¿ycia, olœnienia.
Zrozumia³, ¿e s³owa tej modlitwy dotycz¹ tego, co chrzeœcijañstwo ma
osi¹gn¹æ, czyli przysz³oœci, a nie tego, co ju¿ osi¹gnê³o. To olœnienie
zaowocowa³o jego najwiêkszym dzie³em filozoficznym: Ojcze nasz.
Z tablicy przy wejœciu, na której wymienieni s¹ grêbkowscy
proboszczowie, ustaliliœmy, ¿e mszê, podczas której August Cieszkowski
dozna³ olœnienia, prowadzi³ zapewne ówczesny proboszcz ksi¹dz Micha³
Mystkowski. Od ksiêdza Wies³awa Proniewicza dowiedzieliœmy siê, ¿e
Grêbków by³ w³asnoœci¹ biskupa poznañskiego Andrzeja £askarza
z Gos³awic, który w 1424 roku wybudowa³ tu pierwszy drewniany koœció³.
Œwi¹tynia przetrwa³a do 1774 roku. Nie przerwa³ niestety i ten drugi, w
którym modli³ siê August. Zosta³ zast¹piony przez obecny, du¿y,
murowany, zbudowa³y w latach 1898-1902 z fundacji Eleonory
i Stanis³awa Brogowiczów. Gdy usi³owaliœmy dociec, gdzie sta³ ten nas
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interesuj¹cy, okaza³o siê, ¿e dziœ mo¿na to miejsce okreœliæ tylko w
przybli¿eniu. Pytaliœmy o dokumenty zwi¹zane z Augustem
Cieszkowskim, w tym o zapis odnoœnie do jego urodzin. Nie by³o ich, na
kilka lat przed narodzinami Augusta Cieszkowskiego Sucha znalaz³a siê w
granicach parafii w Kopciach.

Kopcie
(wieś, gmina Grębków, powiat węgrowski, województwo mazowieckie)
W Kopciach znajduje siê murowany koœció³ Matki Bo¿ej Królowej
Korony Polskiej. Na pierwszy rzut oka wiedzieliœmy, ¿e to nie ten,
w którym bywa³ August Cieszkowski. Ten, w którym byæ mo¿e zosta³
ochrzczony, a póŸniej siê modli³, ufundowa³ w 1722 roku jeden z jego
przodków, Wiktor Felicjan Cieszkowski, kasztelan, sêdzia liwski,
wykonuj¹cy wolê swojego zmar³ego w 1720 roku ojca Krzysztofa. Koœció³
by³ wtedy pod wezwaniem œwiêtego Krzysztofa Mêczennika i sta³ w
obrêbie dzisiejszego cmentarza parafialnego. W g³ównym o³tarzu
znajdowa³ siê obraz œwiêtego Krzysztofa, ods³aniany podczas uroczystoœci
odpustowych, dziœ wisi pod obrazem Matki Bo¿ej Królowej Korony
Polskiej, patronki obecnej œwi¹tyni. W 1844 roku tamten koœció³ zosta³
gruntownie odnowiony, jednak nie przetrwa³ tak jak wierzenicki. Po
pierwszej wojnie œwiatowej uznano, ¿e nie nadaje siê do remontu
i parafianie postanowili zbudowaæ now¹ œwi¹tyniê w nowym miejscu, na
przeciwleg³ym krañcu wsi. Przygotowania do budowy zgromadzenie
materia³ów odby³o siê ju¿ w 1920 roku, jednak przerwa³a je wojna polskoradziecka (bolszewicka); œwi¹tynia zosta³a ukoñczona w 1928 roku,
konsekrowano j¹ w 1930 roku. W kruchcie znajduje siê marmurowa tablica
z napisem:
Œ †P
FELICJAN
CIESZKOWSKI DEMBIÑSKI
1901-1981
BY£Y W£AŒCICIEL SUCHEJ
DOBRODZIEJ KOŒCIO£A
PARAFII W KOPCIACH
WIECZNY POKÓJ DAJ MU PANIE

Felicjan Cieszkowski-Dembiñski do 1944 roku rezydowa³ w
bêd¹cej jego w³asnoœci¹ Suchej.
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Stawiska
(wieś, gmina Grębków, powiat węgrowski, województwo mazowieckie)
Do tej niewielkiej wsi po raz pierwszy zajrzeliœmy w 2009 roku
w poszukiwaniu dworu w dziedzicznych dobrach Paw³a Cieszkowskiego,
ojca Augusta. Trafiliœmy tu œladem zapisu: „stawi³ siê wielm. Pawe³
Cieszkowski staroœcic kleszczelewski licz¹cy lat 28 dóbr Stawiska
z przyleg³oœciami dziedzic i okaza³ nam dzieciê p³ci mêskiej, które
urodzi³o siê we dworze Sucha, tymczasowej jego rezydencji pod nr 1”
mówi¹cego o narodzinach Augusta. We wsi odnaleŸliœmy zabudowê
folwarczn¹, drewniane domy mieszkalne, jednak dworu ani œladu.
Pytaliœmy mieszkañców i w koñcu dowiedzieliœmy siê, ¿e by³, ale w 1945
roku spalili go ¿o³nierze radzieccy. Nie sposób by³o ustaliæ jak wygl¹da³
i z czego by³ zbudowany mogliœmy siê tylko domyœlaæ, ¿e z drewna.
PóŸn¹ jesieni¹ 2009 roku trafi³ w nasze rêce egzemplarz
„Przewodnika Katolickiego” nr 35 z 2 wrzeœnia 1934 roku. Jest w nim
obszerny artyku³ zatytu³owany W stodwudziest¹ rocznicê urodzin
genjalnego Polaka, Augusta Cieszkowskiego. Jego autor, J. Obr.,
przedstawia dokonania Augusta Cieszkowskiego. Przypomina te¿, ¿e to
w koœció³ku w pobliskim Grêbkowie filozof zosta³ modlitw¹ Ojcze Nasz
natchniony do napisania swojego najwiêkszego dzie³a. Wskazuje, ¿e
zaczê³o siê ono rodziæ po powrocie z grêbkowskiego koœció³ka do
Stawisk, gdzie wówczas ojciec i syn przebywali. Mówi o tym ten fragment
tekstu: „Dawny pami¹tkowy koœció³ek w Grêbkowie nie istnieje ju¿.
Istnieje natomiast w s¹siaduj¹cych Stawiskach (powiat) to stare
dworzyszcze Cieszkowskich, w którem to dzie³o poczête zosta³o; istnieje
równie¿ budynek, w którym mieœci³a siê bibljoteka wielkiego uczonego”.
Tekst jest ilustrowany dwoma rysunkami. Wiêkszy z nich, zatytu³owany
Dwór Cieszkowskich w Stawiskach, w którym powsta³o „Ojcze Nasz”,
przedstawia parterowy dwór na rzucie prostok¹ta w otoczeniu parku ze
starymi drzewami. Budynek z dachem naczó³kowym, byæ mo¿e kryty
gontem, ma wejœcie po prawej stronie. Na drugiej rycinie, nosz¹cej tytu³
Bibljoteka Cieszkowskich w Stawiskach, widnieje piêtrowy budynek,
murowany, z wyraŸnymi szkarpami, czyli przyporami, od frontu
i mniejszymi z ty³u. Ma dwuspadowy dach, te¿ byæ mo¿e gontowy
i drewniane szczyty. Sprawa biblioteki jest te¿ o tyle ciekawa, ¿e w swoim
testamencie z 1915 roku August Adolf napisa³: „Adamowi ¯ó³towskiemu
wszelkie moje bibljoteki w Wierzenicy, Suchej i £ukówcu”. Z jednej
strony mo¿e to wskazywaæ, ¿e w Stawiskach w tym czasie nie by³o ju¿
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odziedziczonych po ojcu ksi¹¿ek, z drugiej, rysunek pochodzi z 1934 roku,
gdy nie by³o ju¿ wœród ¿ywych ¿adnego z wielkopolskiej linii
Cieszkowskich, a tu, w czyjejœ œwiadomoœci, ten budynek funkcjonowa³
jako ich biblioteka. Podobnie jak po dworze i parku, dziœ nie ma po nim
najmniejszego materialnego œladu.
W 2013 roku byliœmy tam ponownie. Tym razem Waldemar Sawicki
so³tys Stawisk, pokaza³ nam dok³adne miejsce, gdzie sta³ ten dwór.
Znajduje siê ono w obrêbie dzisiejszego boiska pi³karskiego. Podczas prac
niwelacyjnych znajdowano ceg³y i kamienie, zapewne z podmurówki.
So³tys okaza³ siê byæ bardzo zainteresowany postaci¹ Cieszkowskiego,
zamierza zaprezentowaæ j¹ mieszkañcom swojej wsi.

Bydgoszcz, ulica Augusta Cieszkowskiego
August Cieszkowski ma ulice swojego imienia w kilkunastu polskich
miastach. W Bydgoszczy ulica Augusta Cieszkowskiego ma nieca³e 200
metrów d³ugoœci, stoj¹ przy niej 22 domy, w których mieszka oko³o
czterysta osób. Ma wyj¹tkowych mieszkañców, którzy w 2007 roku
powo³ali do ¿ycia Stowarzyszenia Mieszkañców ulicy Augusta
Cieszkowskiego (SMAC). Dzisiejsza ulica Cieszkowskiego zosta³a
wytyczona w 1894 roku. Nosi³a wówczas nazwê Moltkestraße ulica
Moltkego (pruski feldmarsza³ek), imiê Cieszkowskiego nosi od 1920 roku.
Uznawana jest za jedn¹ z okazalszych architektonicznie ulic miasta,
niestety, jest bardzo zniszczona, zaniedbana i zat³oczona, zw³aszcza za
spraw¹ ogromnego ruchu autobusowego. SMAC d¹¿y do tego, by
mieszkañcom ich piêknej secesyjnej ulicy ¿y³o siê lepiej, by wypiêknia³a
oraz by zosta³ przywrócony jej dawny klimat i uroda.
Byliœmy tam kilkakrotnie, w tym raz na jej œwiêcie. W 2011 roku
mieszkañcy protestowali na weso³o i wybrali wyj¹tkow¹ formê ponownie
zorganizowali urodziny swojego patrona. Impreza odby³a siê w sobotê 17
wrzeœnia 2011 roku w godzinach od 12.00. do 17.00. Na jej otwarcie
zabytkowym samochodem przyjecha³ „hrabia” August Cieszkowski (aktor
Mieczys³aw Franaszek) z ma³¿onk¹ (Ewa Matuszak, pracownik naukowy
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego). Bydgoski „hrabia” powita³
uczestników œwiêta, wyt³umaczy³, dlaczego przyjecha³ samochodem
i obiecywa³: „Za 3 lata przybêdê tutaj na dwusetne lecie, wówczas ka¿dy
z mieszkañców tej osobliwej ulicy, dostanie jednorazowo 200 gram
gorzkiej wódeczki, s³ynnej pod nazw¹ Oko Wita Hrabiego Augusta”. Ta
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zapowiedŸ zdziwi³a nas z uwagi na zami³owanie hrabiego Augusta do
wina, a nie wódki. Nastêpnie oboje „hrabiostwo” spacerowali jezdni¹ (po
wy³¹czonej na ten czas z ruchu ulicy), omijaj¹c kwiaty w³o¿one w
spêkania asfaltu (w ten sposób podkreœlano, w jak kiepskim jest ona stanie,
chodniki te¿ s¹ dziurawe). PóŸniej by³y wystêpy solistów i zespo³ów, do
kupienia potrawy, jakie jada³ August Cieszkowski, serwowane przez
okoliczne restauracje oraz prezentacja poszczególnych domów ulicy z
przewodnikiem. Nie zabrak³o ciast upieczonych przez mieszkañców. Do
udzia³u w tym wszystkim najczêœciej zachêca³ ubrany tak jak wielu
mieszkañców w strój z epoki dr Grzegorz Kaczmarek, socjolog,
mieszkaj¹cy na tej ulicy i kieruj¹cy SMAC. Marek Kondrat, aktor i
winiarz, w³aœciciel sklepu z winami na ulicy Cieszkowskiego, równie¿
przy³¹czy³ siê do tych dzia³añ. Koñcowym akordem œwiêta by³
„Podwieczorek z Augustem Cieszkowskim” w Galerii Autorskiej
Kaja&Soliñski. Mieliœmy mo¿noœæ wspólnie z bydgoszczaninem o
wierzenickim rodowodzie, prof. Józefem Banaszakiem, szefem Klubu
Profesorów „Wierzenica”, prezentowaæ hrabiego Augusta i Wierzenicê.
Rozmowom towarzyszy³y wystawione teksty Augusta Cieszkowskiego
oraz fragmenty jego dzie³ czytane przez „hrabiego” Mieczys³awa
Franaszka. Wszystko odby³o siê z okazji 197. rocznicy urodzin
wierzenickiego hrabiego.
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Opinogóra Górna
(wieś, siedziba gminy, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie)
To wieœ prawie tak stara jak Wierzenica, bo wzmiankowana w 1185 roku.
Od 1659 roku by³a w³asnoœci¹ rodziny Krasiñskich. Tu w goœcinie u swego
przyjaciela przebywa³ August Cieszkowski. Dziœ w neogotyckim
romantycznym zameczku z czterokondygnacyjn¹ oœmioboczn¹ wie¿¹
mieœci siê Muzeum Romantyzmu. W 1843 roku Zygmunt otrzyma³ go w
prezencie œlubnym od ojca, genera³a Wincentego Krasiñskiego. W Salonie
Bia³ym mo¿na obejrzeæ pochodz¹c¹ z drugiej po³owy XIX wieku kopiê
bardzo znanego portretu Krasiñskiego autorstwa Ary Scheffera. Nie ma w
zameczku ¿adnych pami¹tek zwi¹zanych z przyjaŸni¹ Zygmunta i
Augusta. Zapytana o takowe w 2002 roku pracownica muzeum by³a
wyraŸnie zdziwiona. W parku znajduje siê odlany z br¹zu pomnik
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przedstawiaj¹cy siedz¹cego i patrz¹cego w lustro (?) Zygmunta
Krasiñskiego. Tak s¹dziliœmy w 2002 roku, ale bêd¹c ponownie
w Opinogórze w 2013 roku, spojrzeliœmy na ten element pomnika
z perspektywy poety, a sprawi³a to inna jego lokalizacja. Stoi teraz
w s¹siedztwie dworu wybudowanego w latach 2006-2008 wed³ug
projektu z 1908 roku. Okaza³o siê, ¿e trzyma podobiznê kobiety. Dylemat,
jakiej, czy konkretnej, rozstrzygnêliœmy z pomoc¹ Alicji Wodzyñskiej
kieruj¹cej Dzia³em Edukacji i Promocji Muzeum Romantyzmu
w Opinogórze. To podobizna Delfiny z Komarów Potockiej, romantycznej
muzy Krasiñskiego. Tak deklarowa³ autor rzeŸby Mieczys³aw Welter.
Przed laty nie by³o rozebranego w 1913 roku dworu, gdzie bywa³
Cieszkowski podczas pobytu w Opinogórze (obecnie w tym miejscu stoi
ów œwie¿o wybudowany). August goœci³ u Zygmunta od 20 do 22 sierpnia
1843 roku na festynie weselnym, gdy przyjaciel przyby³ do Opinogóry
w podró¿ poœlubn¹ z Eliz¹ Branick¹ zaœlubion¹ 26 lipca w DreŸnie.
W parku trafiliœmy na kamienny fotelik nazywany „fotelikiem
Cieszkowskiego”.
W Opinogórze nie ma te¿ koœcio³a, gdzie przyjaciele siê modlili.
Istniej¹cy neoklasycystyczny powsta³ w latach 1874-1885, zosta³
ufundowany przez Ró¿ê z Potockich Krasiñsk¹, ¿onê W³adys³awa.
W œwi¹tyni znajduje siê piêkny pomnik nagrobny Marii z Radziwi³³ów
Krasiñskiej, przedstawiaj¹cy scenê jej œmierci, dzie³o W³ocha Luigi
Pampalloniego z 1841 roku: ma³y Zygmunt klêczy przy ³o¿u umieraj¹cej
matki, jej rêka spoczywa na jego g³ówce. Oboje pochowani s¹
w katakumbach pod koœcio³em. Nad p³yt¹ Zygmunta herb rodziny
Krasiñskich Œlepowron. Na samej p³ycie, podobnie jak na innych,
skromny napis
Œ†P
ZYGMUNT
KRASIÑSKI
* 19 II 1812
† 23 II 1859

Ostatnim miejscem, które odwiedziliœmy w Opinogórze, by³
za³o¿ony w 1824 roku cmentarz parafialny. Wœród starych grobów jest ten
³¹cz¹cy losy Krasiñskiego i Cieszkowskiego, a tym samym Opinogórê
i Wierzenicê. To grób ich opiekunki z dzieciñstwa, pani de la Haye. Kiedy
w liœcie z 4 maja 1845 roku czytaliœmy: „Kocham Ciebie Auguœcie tym
uczuciem zaszczepionym, w dzieciñstwie” i dalej „tak jakby móg³ wo³aæ
z grobu g³os matki Twej lub tej kochanej, na której grobie rdzawym
siedzieliœmy oba w Opinogórze” s¹dziliœmy, ¿e to przenoœnia. Tu
zobaczyliœmy, ¿e tak nie jest. Na grobie opiekunki ch³opców le¿y ¿elazna,
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pordzewia³a p³yta nawi¹zuj¹ca form¹ do gotyckiego portalu, ze
stylizowanymi liliami lotaryñskimi na górze i inskrypcj¹:
PAMI¥TCE
HELENY Z HEMMERS
BARONOWEY
DE LA HAYE
ZMAR£EY W WARSZAWIE
DNIA 24 LIPCA 1829
W 61 ROKU ¯YCIA SWEGO
A TU POCHOWANEY
WDZIÊCZNY WYCHOWANIEC
POSTAWI£
ZYGMUNT HR. KRASIÑSKI

Kleszczele
(miasto, powiat hajnowski, województwo podlaskie)
Kiedy póŸnym letnim popo³udniem 2009 roku pojawi³ siê przed nami
drogowskaz z nazw¹ Kleszczele, pamiêæ przywo³a³a starostê
kleszczelewskiego, Florina Cieszkowskiego, pochowanego w Jeruzalu
i Paw³a Cieszkowskiego, staroœcica kleszczelewskiego, jako dziedzica
Stawisk. Zastanawialiœmy siê, czy tutaj coœ wiedz¹ o Cieszkowskich?
W¹tpiliœmy i nie zak³adaliœmy zatrzymania siê. Przeje¿d¿aj¹c,
zauwa¿yliœmy przyci¹gaj¹c¹ oko niebieskim kolorem kopu³ê cerkwi. Przy
koñcu tego niewielkiego miasta zwolniliœmy, zauwa¿ywszy nowiuteñki,
bardzo ³adny budynek z napisem H£ADYSZKA, a poni¿ej: Centrum
Kultury i Sportu w Kleszczelach. Zawróciliœmy, stanêliœmy i patrzymy
otwarte, to pierwsze mi³e zaskoczenie. Weszliœmy, do œrodka i tu drugie,
pracuj¹ca tam Agnieszka Piekutin na pytanie o starostów Cieszkowskich
siêgnê³a na pó³kê i wyjê³a ksi¹¿kê, sprawdzi³a i wskaza³a tytu³ rozdzia³u:
Potyczki s¹dowe ze starostami Cieszkowskimi. Jak póŸniej doczytaliœmy
w wydanej w 2002 roku publikacji Kleszczele autorstwa Miko³aja
Roszczenki, nie by³ to tytu³ bezzasadny. Przodkowie Augusta bardzo
dawali siê we znaki mieszkañcom. OdnaleŸliœmy te¿ koœció³ katolicki œw.
Zygmunta Burgundzkiego. Powsta³ w latach 1907-1910, na pró¿no wiêc
szukaæ w nim œladów Cieszkowskich.
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Łukówiec
(wieś, gmina Mrozy, powiat miński, województwo mazowieckie)
W 2002 roku byliœmy tylko w Suchej, miejscu narodzin Augusta
Cieszkowskiego. W 2009 roku dojechaliœmy do £ukówca, rodzinnej wsi
jego ¿ony. Z trudem odnaleŸliœmy na lekkim wzniesieniu skromny
parterowy dworek z dwoma symetrycznie rozmieszczonymi wejœciami od
frontu. Ka¿de wsparte na dwóch parach drewnianych kolumn toskañskich
podtrzymuj¹cych wysuniêty przed budowlê dwuspadowy daszek.
Dwuspadowy dach dworku kryty by³ bardzo nieciekawie wygl¹daj¹cym
eternitem. Drewniane szczyty w obrêbie poddasza wyraŸnie zniszczone.
Czêœæ mieszkalna jest otynkowana, st¹d tylko po przeœwituj¹cej podbitce
trzcinowej mo¿na siê zorientowaæ, ¿e przy lewym wejœciu jest konstrukcja
drewniana, wed³ug opisów zrêbowa. Ta jest starsza i pochodzi z pocz¹tku
XIX wieku, m³odsza, prawa, jest murowana. Budowla ma plan
wyd³u¿onego prostok¹ta, jest w stylu klasycystycznym. Dworek ³adnie
otoczony m³od¹, typowo dzia³kow¹ zieleni¹, z du¿ym udzia³em iglaków
oraz pozosta³oœciami starodrzewu. Nie by³ w najlepszym stanie, zza p³otu
mo¿na by³o bez trudu dostrzec tabliczkê oznaczaj¹c¹ obiekt zabytkowy.
Dwór zosta³ wpisany do rejestru zabytków w 1962 roku. Po jakimœ czasie
natrafiliœmy na informacjê, ¿e po œmierci Floriana, dziadka Augusta,
w 1798 roku z mocy umowy miêdzy jego potomstwem trafi³ w rêce
Krzysztofa, ojca Haliny (Heleny). Dalsza jej czêœæ mówi o dziedziczeniu
majêtnoœci przez jego dzieci, od 1860 roku przez Henryka artystê malarza,
bêd¹cego m³odszym synem Krzysztofa. Musia³ siê nie sprawdziæ jako
gospodarz, skoro w 1872 roku tê czêœæ rodzinnych dóbr naby³ na licytacji
August Cieszkowski. Tak wiec £ukówiec znalaz³ siê w jego dobrach, ale
nie jako posag ¿ony. Niestety, dot¹d nie uda³o siê nam dotrzeæ do
pierwotnego Ÿród³a tej informacji.
Kiedy w 2013 roku ponownie odwiedziliœmy te strony, ju¿ na
pierwszy rzut oka zauwa¿yliœmy zaskakuj¹ce zmiany. Po pierwsze, nowy
gontowy dach i odnowione œciany. Tym razem trafiliœmy na El¿bietê
Trojanowsk¹ i mogliœmy wejœæ do œrodka. Pañstwo Trojanowscy,
mieszkañcy Warszawy, nabyli dwór w 2011 roku, prowadz¹ zmierzaj¹cy
do fina³u jego kapitalny remont. Dowiedzieliœmy siê, ¿e budowla zosta³a
ca³kowicie rozebrana, nadaj¹ce siê do wykorzystania elementy drewniane
ponownie u¿yte, a ca³oœæ otynkowana. Podobnie jak wierzenicki dwór, ten
te¿ zyska³ w trakcie remontu kilkanaœcie centymetrów. Zosta³
podniesiony, czego nie byliœmy w stanie zauwa¿yæ. Piwnice pog³êbiono, a
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w³aœcicielka potwierdzi³a, ¿e s¹ one tylko pod zachodni¹ (praw¹) czêœci¹
budowli.
Kilkaset metrów dalej, na koñcu wsi, w obrêbie zespo³u
folwarcznego, znajduj¹ siê dobrze widoczne z drogi (dawniej traktu do
Siedlec) ruiny spichlerza. By³ zbudowany z ceg³y i otynkowany. Sk³ada³
siê z wysokich piwnic, kondygnacji u¿ytkowej i poddasza. Wejœcie i okna
kondygnacji u¿ytkowej mia³y kszta³t charakterystyczny dla budowli
gotyckich. Oczywiœcie spichlerz gotyckim nie by³, powsta³ na pocz¹tku lub
w drugiej æwierci XIX wieku, tym samym styl jego budowy okreœlany jest
jako neogotyk albo neogotyk romantyczny. Niestety, jego pozosta³oœci
pamiêtaj¹ce Cieszkowskich nie mia³y szczêœcia. Latem 2013 roku
zauwa¿yliœmy, ¿e zniknê³a œciana frontowa. Dowiedzieliœmy siê, ¿e to za
spraw¹ wichury sprzed roku.

Jeruzal
(wieś, gmina Mrozy, powiat miński, województwo mazowieckie)
Na tê wieœ dziœ powszechnie patrzy siê przez pryzmat serialu „Ranczo”.
Znana od 1426 roku pierwotnie nosi³a nazwê ¯eliszew. Od 1533 roku do
oko³o 1820 r. by³o to miasto. Pod koniec tego okresu sukcesywnie
zmienia³a siê nazwa. Od roku 1747 najpierw jako Jeruzalem, a z czasem
Jeruzal. W ¯eliszewie w 1532 roku wybudowano drewniany koœció³ pod
wezwaniem œwiêtych Anny, Bart³omieja i Stanis³awa. Przetrwa³ on ponad
220 lat. Nowy powsta³ prawdopodobnie na jego miejscu w latach 17571758, jest pod wezwaniem œwiêtych Wojciecha i Miko³aja. Na co dzieñ
funkcjonuje tylko jako œw. Wojciecha. Jest to koœció³ drewniany, kryty
gontem. Podczas remontu kapitalnego, podjêtego w 1884 roku, zosta³
wyd³u¿ony o oko³o 5 m w kierunku zachodnim. Na pocz¹tku XIX wieku
w jego s¹siedztwie powsta³a wolnostoj¹ca dzwonnica z trzema dzwonami.
Drewniana budowla koœcio³a i postacie œwiêtych patronów s¹ tym, co ³¹czy
koœcio³y jeruzalski i wierzenicki. Znacznie silniejszym ³¹cznikiem s¹
Cieszkowscy. W 1785 roku, a wed³ug innego zapisu 1786 roku £ukówiec i
Jeruzal kupi³ Florian Cieszkowski, starosta kleszczelewski, szambelan
króla Stanis³awa Augusta. Florian Cieszkowski prawdopodobnie
dokoñczy³ budowê i wyposa¿anie koœcio³a. Legenda g³osi, ¿e by³ on
wielkim utracjuszem, który za pokutê odby³ pielgrzymkê do Ziemi
Œwiêtej. W formie ekspiacji przywióz³ garœæ ziemi z grobu Chrystusa,
rzuci³ pod fundamenty i zbudowa³ nowy koœció³, a jednoczeœnie
przemianowa³ wieœ z ¯eliszewa na Jeruzalem. Zmar³ 11 sierpnia 1798 roku
w lesie miêdzy P³omieñcem a Jeziorkiem, dotkniêty apopleksj¹. Mo¿na
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o tym przeczytaæ na obelisku w miejscu jego œmierci w rezerwacie leœnym
Florianów. Pochowano go w grobowcu na cmentarzu przykoœcielnym
w Jeruzalu.
W jeruzalskim koœciele 19 kwietnia 1857 roku August Cieszkowski
poœlubi³ swoj¹ stryjeczn¹ siostrê Helenê. Kiedy w 2009 roku wjechaliœmy
na niema³y, 120 × 100 m rynek (œlad po tym, ¿e Jeruzal by³ miastem)
zwróci³y nasz¹ uwagê dwa obiekty: koœció³ i sklep w unijnych barwach. Po
chwili, niczym na zamówienie, pojawi³ siê kursowy autobus PKS.
Skierowaliœmy siê do sklepu, by zapytaæ, gdzie mieszka Piotr Zieliñski,
który mia³ wpuœciæ nas do koœcio³a. Ju¿ przed rozpoczêciem krêcenia

zdjêæ do serialu „Ranczo” koœció³ z zewn¹trz wymaga³ remontu, ten temat
te¿ pojawia³ siê w kilku odcinkach. Rozg³os zwi¹zany z serialem wydatnie
przyczyni³ siê do zrealizowania tych planów. Faktycznie, z zewn¹trz
koœció³ wygl¹da bardzo porz¹dnie, œwie¿o. Patrz¹c na równiutko
poprzycinane i poprzybijane deski na ca³ej budowli, zgodnie
skonstatowaliœmy, ¿e deski wierzenickie, ró¿nie obrobione i naznaczone
patyn¹ czasu, s¹ zdecydowanie ciekawsze dla oka. Jeruzalska wie¿yczka
na sygnaturkê jest wy¿sza i bardziej okaza³a ni¿ nasza, wierzenicka.
Pewnym podobieñstwem w otoczeniu koœcio³ów w Wierzenicy i Jeruzalu
s¹ pozosta³oœci cmentarza przykoœcielnego. U nas grób Dembiñskich, tu
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grobowiec Floriana Cieszkowskiego.
Œciany wewnêtrzne œwi¹tyni wy³o¿one w latach dziewiêædziesi¹tych XX wieku boazeri¹ z polakierowanych jasnych desek, i du¿e
okna z obu stron powoduj¹, ¿e wnêtrze jest bardzo jasne. Na tym tle dobrze
siê prezentuj¹ odnowione elementy wyposa¿enia w pastelowych barwach,
podobnych do tych sprzed kilku lat w Wierzenicy. Patrz¹c na ca³oœæ, trudno
nie zgodziæ siê z opini¹, ¿e po tym odnowieniu wnêtrza koœció³ straci³ na
sakralnoœci. W o³tarzu g³ównym obraz Ukrzy¿owanie pochodz¹cy z
po³owy XVIII wieku, przedstawiaj¹cy Chrystusa na krzy¿u. Nad o³tarzem
g³ównym wzrok przyci¹ga zaokr¹glone sklepienie. W o³tarzu bocznym
po³udniowym obraz œwiêtego Wojciecha, g³ównego patrona tamtejszej
parafii, datowany na prze³om XVIII i XIX wieku w o³tarzu pó³nocnym
Matki Boskiej Czêstochowskiej z koñca XVIII wieku, ze srebrn¹ sukni¹.
Na pó³nocnej œcianie nawy zwraca uwagê swoimi rozmiarami (oko³o
4 × 2,5 m) nieco ponadstuletni (z 1908 roku) obraz Matki Boskiej
Ró¿añcowej, niegdyœ wisz¹cy na suficie prezbiterium.
Po obejrzeniu koœcio³a, korzystaj¹c z uprzejmoœci pana Piotra
pojechaliœmy zobaczyæ „Bia³y s³up”, tak w okolicy nazywany jest obelisk
postawiony w miejscu œmierci Floriana Cieszkowskiego. Dobrze, ¿e
mieliœmy przewodnika, bo dotarcie tam nie by³o najprostsze. Obelisk jest
bardzo zniszczony i na pró¿no szukaæ na nim bia³ego koloru. Na miejscu
dowiedzieliœmy siê, ¿e deszczowa pogoda na pocz¹tku wakacji
uniemo¿liwi³a przyst¹pienie do jego renowacji.
Po powrocie do Jeruzala obejrzeliœmy mauzoleum Floriana
Cieszkowskiego, g³owi¹c siê, po co w nim otwory drzwiowe ze œladami po
zawiasach. Czego zazdroœciliœmy jeruzalskiej parafii, ¿egnaj¹c siê z jej
œwi¹tyni¹, to podœwietlenia koœcio³a, które pojawi³o siê po remoncie.
W 2013 roku w koœciele w Jeruzalu nie zauwa¿yliœmy zmian.
Stoj¹ce obok œwi¹tyni mauzoleum Floriana Cieszkowskiego, dziadka
Augusta, zosta³o odnowione. Wy³adnia³ te¿ jeruzalski rynek, znajduje siê
punkt gastronomiczny, kusi oferta przejazdu bryczk¹ œladami serialu
„Ranczo”. Jak us³yszeliœmy w sklepie, w weekendy jest tu bardzo du¿o
turystów. Mog¹ oni teraz nabyæ nie tylko „Mamrota z Wilkowyj”, ale wiele
innych gad¿etów nawi¹zuj¹cych do serialowych Wilkowyj oraz ksi¹¿kê
ksiêdza Zbigniewa Drzewieckiego Ranczo w Jeruzalu Miñskim. £¹czy ona
dzieje wsi i œwi¹tyni z serialem, który przyczyni³ siê do popularyzacji
miejscowoœci, odnowy œwi¹tyni i rewitalizacji wsi. Nadal na renowacjê
czeka „Bia³y s³up”.
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Węgrów
(miasto powiatowe, województwo mazowieckie)
Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹ im. Augusta Cieszkowskiego w Wêgrowie,
pe³ni¹c¹ rolê Biblioteki Powiatowej, odwiedzliœmy w 2002, 2009 i 2013
roku. W holu Domu Gdañskiego, siedzibie biblioteki, wisi wykonany
w 1989 roku portret Andrzeja So³tysiuka (obraz olejny na p³ótnie 62 × 82
cm) przedstawiaj¹cy Augusta Cieszkowskiego w zaawansowanym wieku.
Podczas pierwszego pobytu na pytanie o zbiory dotycz¹ce patrona
zostaliœmy skierowani do Agnieszki Kresa. Przejrzeliœmy kolekcjê dzie³
Cieszkowskiego, dowiedzieliœmy siê o kolejnym nabytku z jego
dedykacj¹. Zapoznaliœmy siê równie¿ ze zgromadzon¹ literatur¹ na jego
temat. Nie zauwa¿yliœmy wœród niej ksi¹¿ki Duch wielki, serce z³ote,
wydanej po konferencji naukowej odbytej w 190. rocznicê urodzin i 110.
œmierci Augusta Cieszkowskiego, w Swarzêdzu i Wierzenicy. Mieliœmy ze
sob¹ egzemplarz i przekazaliœmy go Bibliotece, wymieniliœmy siê te¿
informacjami na temat Ÿróde³ wiedzy o Cieszkowskim. Skorzystaliœmy
z mo¿liwoœci skserowania dwóch artyku³ów, których nie mieliœmy
w swoich zbiorach. W 2013 roku bez trudu zauwa¿yliœmy, ¿e Biblioteka
i jej otoczenie wypiêknia³y.

Kicin
(wieś, gmina Czerwonak, powiat poznański, województwo wielkopolskie)
Szko³a Podstawowa w Kicinie od 1998 roku nosi imiê Augusta
Cieszkowskiego, a od niedawna znajduje siê w niej lokalne muzeum.
£¹czy ono pamiêæ o Auguœcie patronie szko³y oraz ¿yciu mieszkañców
okolicznych wsi na prze³omie XIX i XX wieku. Po³¹czenie nad wyraz
s³uszne, zwa¿ywszy na zaanga¿owanie patrona w powstanie i dzia³alnoœæ
kó³ka rolniczego ³¹cz¹cego Wierzenicê i Kicin. W samej szkole
oczywiœcie ¿aden Cieszkowski nigdy nie by³, bywali w pobliskim koœciele
œwiêtego Józefa. Za ich czasów proboszczowie kiciñscy administrowali
te¿ parafi¹ wierzenick¹. 18 maja 2013 roku to szkolne muzeum wziê³o
udzia³ w „Nocy Muzeów”, prezentuj¹c materia³ o ¿yciu i dzia³alnoœæ
Augusta Cieszkowskiego, w czym i my mieliœmy udzia³.
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Liw (wieś gminna z siedzibą urzędu w Węgrowie,
powiat węgrowski, województwo mazowieckie)
Wieœ, znana od 1335 roku, niegdyœ miasto. Nas przyci¹ga³y ruiny
gotyckiego zamku obronnego ksi¹¿¹t mazowieckich, wzniesionego przed
1429 rokiem, kilka razy niszczonego (potop szwedzki, wojna pó³nocna).
Przetrwa³y jedynie wie¿a bramna, czêœæ murów okalaj¹cych i fundamenty
Domu Du¿ego. Na nich w 1782 roku powsta³ dwór bêd¹cy wówczas
siedzib¹ kancelarii starostwa, a dziœ muzeum. Kasztelanami liwskimi byli:
Wiktor Felicjan, Ignacy i Krzysztof Cieszkowscy. W muzeum, jak
twierdzili jego pracownicy w 2002 roku, nie ma nic zwi¹zanego
z Cieszkowskimi. Mieliœmy informacjê z Suchej, ¿e przeniesiono tu
z tamtejszego dworu ozdobny piec. Potwierdzi³a nam to równie¿ Halszka
Cieszkowska-Dembiñska, wdowa po ostatnim w³aœcicielu Suchej. W 2013
roku zauwa¿yliœmy, ¿e przy zamku pojawi³y siê nowe elementy
zagospodarowania turystycznego.

Nowa Sucha
(wieś, gmina Grębków, powiat węgrowski, województwo mazowieckie)
Sucha le¿y na pograniczu Podlasia i Mazowsza, nad rzek¹ Kostrzyñ
(czasami spotyka siê jej nazwê jako Kostrzyn), dop³ywem Liwca. Jest
m³odsza od Wierzenicy. Pierwsza wzmianka o niej pochodzi z roku 1416.
Sk³ada siê z dwu czêœci, dawniej nazywanych Wielka i Ma³a Sucha, a
obecnie Stara i Nowa Sucha. W 1669 roku wnios³a j¹ w posagu
Krzysztofowi Cieszkowskiemu jego pierwsza ¿ona Katarzyna Mokrzycka.
Ignacy, syn Krzysztofa, w Suchej w 1743 roku wybudowa³ dwór. W 1787
roku goœci³ w nim król Stanis³aw August Poniatowski. Ignacy Cieszkowski
cieszy³ siê jego zaufaniem. To w tym dworze 12 wrzeœnia 1814 roku urodzi³
siê August Cieszkowski. Do dworu prowadzi cienista latem aleja grabowa.
Na jej pocz¹tku, po lewej stronie, znajduje siê g³az z tablic¹ g³osz¹c¹:
AUGUST CIESZKOWSKI
FILOZOF EKONOMISTA
UR. W SUCHEJ 12 IX 1814 R.

Przed dworem jest okr¹g³y klomb, a dalej murowany, dostawiony w
1843 roku, czyli wtedy, gdy August Cieszkowski ju¿ na dobre zadomowi³
siê w Wierzenicy, portyk zwieñczony trójk¹tnym szczytem
z klasycystycznymi arkadami, otwarty na trzy strony. W zwieñczeniu pod
stylizowanym herbem Cieszkowskich Do³êga ³aciñski napis: SUB
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VETERI TECTU SED PARENTALI, najczêœciej t³umaczony jako, pod
star¹, lecz ojczyst¹ strzech¹. Strzechy, przynajmniej dziœ, na nim nie ma,
jest kryty gontem. Nie jest to jednak taki gont, jak na wierzenickim
koœciele, lecz cienki, ze struganego wióra. Poza portykiem
i rzecz jasna kominami oraz piecami dwór jest drewniany. Modrzewiowa
konstrukcja, wewn¹trz tynki na trzcinie, stoi na kamiennej podmurówce.
Tak jak dwór w Wierzenicy, jest budowl¹ parterow¹, ca³¹ pomalowan¹ na
bia³o. Rzucaj¹ siê w oczy czapa wysokiego czterospadowego dachu, a w
naro¿nikach wysuniête alkierze. W szczycie po prawej stronie mo¿na
dostrzec zachowane du¿e weneckie okno. Z ty³u, gdzie teren lekko opada,
znajduje siê zadaszona weranda ze schodami prowadz¹cymi do parku,
prowadz¹cymi do naruszonego zêbem czasu zegara s³onecznego. W sieni
wisz¹ portrety Krzysztofa Cieszkowskiego, Augusta Cieszkowskiego i
ostatniego, do 1944 roku, w³aœciciela Suchej, Felicjana CieszkowskiegoDembiñskiego.
Wejœcie do nastêpnych pomieszczeñ po lewej stronie wywo³uje
szok. Znajduj¹ siê tam zgromadzone materia³y zdjêcia i artyku³y
o dziejach dworu, zw³aszcza tych powojennych. Mieszkali w nim
pracownicy PGR, a w du¿ym, trudnym do ogrzania salonie gara¿owa³
przez pewien okres traktor uruchamiany „na pych”. Kompletnie
zniszczon¹ budowlê od zag³ady uratowali Maria i Marek Kwiatkowscy,
kupuj¹c j¹ w 1988 roku (prof. Kwiatkowski by³ w tym czasie dyrektorem
£azienek Królewskich w Warszawie). Przez piêæ lat prowadzili jego
gruntown¹ odbudowê, po³o¿yli nowy dach i wymienili wiêkszoœæ stolarki.
W niektórych pomieszczeniach uda³o siê uratowaæ oryginalne
modrzewiowo-dêbowe pod³ogi, drzwi i malowid³a na belkowanym
stropie. Malowid³a ocala³y tam, gdzie do belek przybito deski, podsufitkê
i otynkowano. Odtworzone zosta³y wed³ug dziewiêtnastowiecznych
wzorów piece kaflowe i kominki. Wnêtrza, w tym pokoje obecnych
w³aœcicieli, zosta³y wyposa¿one w bidermajerowskie i eklektyczne meble
z XIX wieku. Pieczo³owicie odrestaurowane wnêtrza uzupe³niaj¹: bogaty
ksiêgozbiór biblioteczny, obrazy pêdzla Marka Kwiatkowskiego i Franciszka P. Marczewskiego (ojca Marii Kwiatkowskiej) oraz fortepian, przy
którym odbywaj¹ siê wieczory muzyczne. W sumie we dworze
zgromadzono kilkaset eksponatów (malarstwo, sztuka u¿ytkowa, rzeŸby),
które czyni¹ to miejsce niezwyk³ym. W ten sposób zosta³ odtworzony
charakter i klimat polskiego dworku szlacheckiego.
14 paŸdziernika 1993 roku dwór zosta³ „otwarty” jako placówka
o charakterze muzealnym. Patrz¹c na zdjêcia i to, co ju¿ zobaczyliœmy,
ciê¿ko zrobi³o siê nam wówczas na sercu, gdy wróciliœmy myœl¹ do
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Wierzenicy, wtedy postêpuj¹cej ku ruinie. A nie sposób by³o do niej nie
wracaæ, gdy po przejœciu przez kuchniê weszliœmy do naro¿nego
pomieszczenia w lewym skrzydle, w którym mieœci siê izba pamiêci
poœwiêcona Augustowi Cieszkowskiemu. Pierwsze, co siê rzuca nam
w oczy, to gipsowa kopia popiersia Augusta Cieszkowskiego d³uta
Antoniego Madeyskiego. Tego popiersia, które na co dzieñ ogl¹damy
w wierzenickim koœciele. Tu stoi ono na ozdobnej szafie bêd¹cej niegdyœ
na wyposa¿eniu dworu. Z innych rzeczy s¹ tu obrazy i fotografie, w tym
portrecik Augusta, liczne publikacje o nim oraz Ojcze nasz. Mamy
nadziejê, ¿e do³¹czy do nich egzemplarz Têskno mi do Wierzenicy...
Kolejne sale to odtworzone: salon, biblioteka, pomieszczenia pani domu.
Ca³oœæ sprawia ogromne wra¿enie, zw³aszcza gdy siê pamiêta zdjêcia
z 1988 roku. Dwór jest te¿ osnow¹, wokó³ której powstaje prywatne
Muzeum Architektury Drewnianej Regionu Siedleckiego.
Ponownie Skansen w Suchej odwiedziliœmy w 2009 roku.
Z perspektywy siedmiu lat dostrzegliœmy, ¿e na zewn¹trz dwór nieco
podupad³, podobnie jego otocznie. Kiedy spotkaliœmy Jolantê
Radzikowsk¹, przewodniczkê i kustosza w jednej osobie, us³yszeliœmy, ¿e
to celowe, tak zdaniem prof. Kwiatkowskiego faktycznie niegdyœ
wygl¹da³o otoczenie tego i innych dworów. O ile przez te lata na zewn¹trz
dwór straci³, o tyle wewn¹trz zyska³, pojawi³y siê nowe obrazy i inne
elementy wyposa¿enia. Wzbogaciliœmy nasze zbiory, nabywaj¹c dwie
publikacje prof. Kwiatkowskiego: Skansen Sucha z 2005 roku oraz
poprzedzone wstêpem albumowe wydawnictwo ze zdjêciami Skansenu,
okolic i obrazów autora Sucha, ostatni zaœcianek polski z 2007 roku.
Zgodnie z zawart¹ w drugiej publikacji zapowiedzi¹ widaæ by³o
przygotowania do stworzenia w obrêbie Skansenu zaplecza
gastronomiczno-hotelowego, z którego dochody mia³y pomóc
wspó³finansowaæ muzeum. Jest tam równie¿ zapowiedŸ przekazania po
œmierci Profesora Suchej na w³asnoœæ narodu polskiego. Czytaj¹c Skansen
Sucha, z przykroœci¹ zauwa¿yliœmy jednak nieœcis³oœci dotycz¹ce
Cieszkowskiego i spadkobierców jego m³odszego syna.
Z Suchej podjechaliœmy do pobliskiego S³uchocina, te¿ niegdyœ
wchodz¹cego w sk³ad dóbr Cieszkowskich. W s¹siedztwie rzeki Kostrzyñ
znajduje siê kolejny w ich by³ych dobrach kompleks stawów rybnych.
Po raz trzeci zawitaliœmy do Suchej w 2013 roku. Na zewnêtrznych
œcianach dworu (w³aœnie mija³o 25 lat od jego zakupu przez pañstwa
Kwiatkowskich i 20 lat od ponownego otwarcia po remoncie) widaæ by³o
up³ywaj¹cy czas, na szczêœcie wewn¹trz siê on zatrzyma³. Za ka¿dym
razem coœ przyci¹ga³o nasz¹ uwagê na nowo. Tym razem uwa¿nie
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ogl¹daliœmy obraz Chrystusa syberyjskiego, o którym tyle s³yszeliœmy od
Barbary Wachowicz. Wœród wyeksponowanych ksi¹¿ek o Cieszkowskim
nasze oczy radowa³ Duch wielki, i ¯abikowo Stanis³awa Malepszaka.
Bli¿ej przyjrzeliœmy siê popiersiu Augusta, a kiedy Jolanta Radzikowska
wspomnia³a o napisie, wspólnie ustaliliœmy, ¿e na tym gipsowym
wizerunku jest napis Ant. Madeyski Rzym 1909. Zastanawialiœmy siê,
oczywiœcie pytanie zosta³o bez odpowiedzi, czy to projekt przys³any
„Gudze” przez Madeyskiego, czy odlew z wierzenickiego orygina³u.
Podobnie mia³a siê sprawa z pytaniem: w którym z pomieszczeñ dworu
urodzi³ siê August Cieszkowski? Przypuszczaliœmy, ¿e móg³ to byæ prawy
(patrz¹c od frontu) alkierz. Jest on ogrzewany piecem, którego po³owa
wystaje ze œciany, a palenisko znajduje siê w s¹siednim pomieszczeniu.
W tym miejscu rodz¹ca mia³a zapewniony z jednej strony spokój, a z drugiej potrzebne jej i dziecku o tej porze roku ciep³o. Poprzednio myœleliœmy,
¿e gdy uda siê nam ponownie dotrzeæ do Nowej Suchej, bêdziemy mogli
tam zanocowaæ w s¹siedztwie miejsca urodzin chluby naszej Wierzenckiej
Ziemi. Niestety, skansen jako ca³oœæ podupada, a idea utworzenia w nim
zaplecza gastronomiczno-hotelowego, finansuj¹cego obiekt, zakoñczy³a
siê nieciekawie.

Surhów
(wieś, gmina Kraśniczyn, powiat krasnostawski, województwo lubelskie)
Do Surhowa jeŸdziliœmy dwa razy, w 2009 i 2011 roku. Za ka¿dym
razem przeje¿d¿aliœmy ponad 500 km, co uwzglêdniaj¹c postoje na
remontowanych odcinkach dróg, zajmowa³o nam niemal ca³y dzieñ.
Zastanawialiœmy siê, ile czasu potrzebowa³ wierzenicki hrabia na dotarcie
w rodzinne strony swojej matki, jad¹c powozem. Mia³ te¿ do przebycia
granicê zaboru pruskiego i rosyjskiego, dziel¹c¹ wtedy ziemie polskie na
tej trasie. Wieœ (podobnie jak Wierzenica) le¿y na zboczu doliny
niewielkiej rzeczki Wojs³awki prawego odp³ywu Wieprza. Wielkoœci¹
przypomina ona G³ówn¹, ale w dolinie jest wiêcej ³¹k, nad brzegami ma³o
drzew, nie ma te¿ kompleksu stawów rybnych, a zbocza s¹ ni¿sze ni¿ ko³o
Wierzenicy czy Wierzonki. W krajobrazie zaznacza siê szereg
wyd³u¿onych garbów pokrytych lessem, a pod powierzchni¹ znajduj¹ siê
ska³y kredowe, w przeciwieñstwie do pagórków oraz piasków i glin
w naszych okolicach.
Sam Surhów ma krótszy ni¿ Wierzenica rodowód historyczny, pierwsza
wzmianka o istnieniu miejscowoœci pochodzi z 1419 roku. Po 1770 roku
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wesz³a w posiadanie Kickich, a w 1813 roku, po œlubie Zofii
i Paw³a, dobra surhowskie na blisko 120 lat znalaz³y siê we w³adaniu
Cieszkowskich. Nowi w³aœciciele rozpoczêli, jak podaj¹ Ÿród³a, ju¿
w 1813 roku budowê pa³acu, która trwa³a do 1819 roku. Tak d³ugi czas
realizacji mo¿e wskazywaæ, ¿e w jej trakcie by³y przerwy. Koñcowym
efektem budowy jest murowany, wykonany z ceg³y i otynkowany pa³ac.
Klasycystyczna budowla na rzucie prostok¹ta ma parterowe skrzyd³a
wzniesione na wysokich piwnicach i piêtrow¹ czêœæ œrodkow¹
z wg³êbnym portykiem joñskim zwieñczonym trójk¹tnym szczytem,
w nim miêdzy dwoma skrajnymi filarami stoj¹ dwie kolumny. Od strony
parku do tej czêœci budynku przylega niski taras. Wewn¹trz i na œcianach
zewnêtrznych po stronie parkowej zwraca uwagê szereg pó³kolumn. Sam
park ma 6,80 ha powierzchni, roœnie w nim wiele okaza³ych drzew, w tym
pomnikowych.
Jeszcze przed ca³kowitym ukoñczeniem prac budowlanych, w 1818
roku w³oski malarz Niccolo Monti rozpocz¹³ zdobienie wnêtrz. Niestety,
zarówno koñcowego efektu prac budowlanych, jak i pierwszych
malowide³ nie zobaczy³a Zofia Cieszkowska, która zmar³a 17 sierpnia
1818 roku we W³oszech. Wczeœniej te¿ raczej tu d³u¿ej nie przebywa³a,
zwa¿ywszy ¿e August urodzi³ siê w Suchej, rodzinnych dobrach
Cieszkowskich. Monti do 1820 roku wykona³ technik¹ temperow¹ wiele
polichromii o tematyce biblijnej, mitologicznej, historycznej
i symbolicznej. Chyba najcenniejsz¹ z nich jest owalny plafon
w sztukateryjnym z³oconym obramieniu na suficie salonu, ukazuj¹cy
narodziny Jowisza. Z historycznych w niez³ym stanie jest polichromia
przedstawiaj¹ca ksiêcia Józefa Poniatowskiego. Na zasadzie: Panu Bogu
œwieczkê i diab³u ogarek, czyli zapewne aby unikn¹æ pretensji rosyjskich
w³adz zaborczych, jest tam te¿ malowid³o „Car Aleksander I nadaj¹cy
konstytucjê Królestwu Polskiemu”. Malowid³a na sufitach s¹ we
wzglêdnie dobrym stanie. Te na œcianach, bêd¹ce w zasiêgu r¹k ludzkich,
w wielu miejscach s¹ poniszczone.
Po œmierci „Gugi” pa³ac przeszed³ w rêce usynowionego przez niego
Jana Tyszkiewicza z Waki niedaleko Wilna. Nie rezydowa³ on w Surhowie,
by³ tu dzier¿awca Zygmunt Skolimowski. Nowy w³aœciciel zgin¹³
w katastrofie lotniczej 30 maja 1939 roku. Wkrótce po œmierci
Tyszkiewicza przysz³a druga wojna, a po niej reforma rolna. Ziemia z dóbr
surhowskich trafi³a w rêce ch³opów, a w pa³acu zaczê³y kolejno
funkcjonowaæ ró¿ne instytucje. Od 1992 roku by³ to Dom Pomocy
Spo³ecznej dla Doros³ych w Surhowie (DPS), od 2000 roku pensjonariuszami s¹ osoby przewlekle chore psychicznie. Dziœ podopieczni,
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ostatecznie przeniesieni w czerwcu 2007 roku z wieloosobowych sal,
mieszkaj¹ w dwóch nowych pawilonach, w dwuosobowych pokojach
z wêz³em sanitarnym. Po ich wyprowadzce budynek przez jakiœ czas sta³
pusty i nieogrzewany, co nie pozosta³o bez wp³ywu na jego stan, zw³aszcza
malowide³.
Obecnie w pa³acu dzia³a nowoczeœnie wyposa¿ona kuchnia, na
zmodernizowanym po 2007 roku piêtrze zaœ mieœci siê administracja.
Czêœæ pomieszczeñ na parterze stoi pusta, w innych mieszcz¹ siê œwietlica
czy gabinet psychologa. Do zachowanych œladów z czasów œwietnoœci
pa³acu oprócz malowide³ nale¿¹ te¿ niektóre drzwi, zamek w drzwiach
wejœciowych i kilka klamek. To widzieliœmy ju¿ w 2009 roku dziêki
uprzejmej zgodzie Anny Horeckiej, ksiêgowej DPS kieruj¹cej placówk¹

podczas urlopu ówczesnego dyrektora. Przekaza³a nam wtedy tak¿e wiele
informacji o pa³acu. Sam August Cieszkowski by³ jej znany po linii
zawodowej jako wybitny ekonomista, wiedza na jego temat mile nas
zaskoczy³a. Mogliœmy te¿ wtedy pierwszy raz spêdziæ noc pod dachem
Cieszkowskich. W 2011 roku dotarliœmy do Surhowa pod wieczór. Kiedy
odbieraliœmy klucz do pustego o tej porze pa³acu, okaza³o siê, ¿e obrasta on
opowieœciami. Podobno, choæ nikt dok³adnie nie wie czy na pewno i kiedy
to by³o, w skrzydle budynku od strony, gdzie teraz jest kuchnia, ktoœ zosta³
zamurowany i potem znaleziono tylko jego szkielet. Mamy uwa¿aæ, bo
tam, w pa³acu straszy. Nas jednak nie straszy³o, mo¿e to opowieœæ na
zasadzie „w ka¿dym starym dworze czy pa³acu straszy jakiœ duch”.
W kilku pomieszczeniach pa³acowych widaæ by³o odkrywki, a w nich
zarysy malowide³.
Nastêpnego dnia spotkaliœmy siê z Ann¹ Horeck¹ i Monik¹ £ukasik,
œwie¿o upieczon¹ dyrektor. Poznaliœmy te¿ gorsz¹ stronê tego co siê dzia³o
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w pa³acu. To kwestia renowacji znanych i teraz odkrytych malowide³,
a tak¿e widoczne go³ym okiem pêkniêcia œciany w salonie od strony tarasu.
Drugim wa¿nym miejscem odwiedzonym przez nas w Surhowie by³
koœció³ Nawiedzenia Najœwiêtszej Marii Panny i œw. £ukasza. Przed
rokiem 1675 (kiedy nast¹pi³o erygowanie jej jako samodzielnej parafii)
Surhów nale¿a³ do parafii w Krasnymstawie, a nastêpnie w Kraœniczynie.
Wydarzenia zwi¹zane z reformacj¹ spowodowa³y, ¿e póŸniej Kraœniczyn
znalaz³ siê w parafii Surhów i by³ w niej do 1972 roku. Wed³ug informacji
nauczyciela regionalisty Leszka Antoniaka to trzeci koœció³ w tym miejscu.
Poprzednie by³y drewniane. Pierwszy z nich sp³on¹³, a drugi ze staroœci
przesta³ nadawaæ siê do u¿ytku. Obecny, wed³ug Ÿróde³, zosta³ zbudowany
w latach 1819-1823 (Antoniak podaje lata 1820-1824),
z fundacji Paw³a i Zofii Cieszkowskich. Tu pojawia siê w¹tpliwoœæ co do
fundatorów, powtórzmy: Zofia z Kickich Cieszkowska zmar³a w 1818
roku. Wysoce prawdopodobnym wydaje siê, ¿e zamiar budowy koœcio³a
by³ wyrazem wdziêcznoœci Zofii i Paw³a za ³aski zwi¹zane ze zdrowiem
samej Zofii i ich syna Augusta, oboje byli s³abego zdrowia. Zapewne w
obliczu spodziewanej œmierci Zofia jeszcze raz dobitnie podkreœli³a swoj¹
wolê budowy koœcio³a. Przemawia za tym znajduj¹ca siê w jego wnêtrzu
tablica z napisem: SERCE œ.p. ZOFII z KICKICH CIESZKOWSKIEJ
FUNDATORKI TUTEJSZEGO KOSCIO£A („S” zamiast „Œ” mo¿e
sugerowaæ, ¿e tablica powsta³a za granic¹). Choæ nie ma zapisu jednoznacznie potwierdzaj¹cego obecnoœæ serca w tym miejscu, wydaje siê to
niemal pewne, zwa¿ywszy na obyczaje epoki. Najpewniej Pawe³
Cieszkowski po ukoñczeniu budowy pa³acu, realizuj¹c decyzjê obojga,
zleci³ budowê koœcio³a i zgodnie z przedœmiertn¹ wol¹ ¿ony umieœci³
w nim jej serce.
Trzeci surhowski koœció³ jest budowl¹ murowan¹ jednonawow¹,
orientowan¹, na rzucie prostok¹ta i podobnie jak pa³ac jest w stylu
klasycystycznym. Powiêkszono go i przebudowano w 1876 roku, z tego
czasu pochodzi te¿ wie¿a oraz œciany prezbiterium. Za przytoczonymi
przez nas wywodami odnoœnie fundatorów przemawia wezwanie koœcio³a
i ilustruj¹cy je obraz w o³tarzu g³ównym. Jest to s³yn¹cy ³askami obraz
Matki Bo¿ej z Dzieci¹tkiem i œw. £ukaszem jako Poœrednikiem £ask,
przeniesiony w 1764 roku z kaplicy leœnej z £ukaszówki. Zwi¹zki
personalne powstaj¹cych po sobie pa³acu i koœcio³a znajduj¹ wyraz nie
tylko w osobach Cieszkowskich, ale równie¿ Montiego. W koœciele by³y
obrazy jego autorstwa Nawrócenie Szaw³a z 1823 roku w lewym bocznym
o³tarzu i œwiêtej Zofii z córkami (?) w prawym. W latach 1884-1932
w prawym bocznym o³tarzu znajdowa³ siê zachowany, odnowiony w 1998
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roku obraz œw. Miko³aja. Obecnie jest tam obraz Matki Boskiej
Ró¿añcowej, która podaje ró¿aniec œw. Dominikowi.
Po dwóch latach, w 2011 roku, ks. Edward £atka opowiada³ nam
o trwaj¹cym w³aœnie remoncie o³tarza w swojej œwi¹tyni. To w zwi¹zku
z rocznicowymi obchodami 250-lecia przeniesienia cudownego obrazu
z kaplicy w £ukaszówce, przypadaj¹cymi w 2014 roku. Kiedy zajrzeliœmy
do œwi¹tyni, zauwa¿yliœmy, ¿e w 2009 roku mieliœmy szczêœcie i
mogliœmy zobaczyæ cudowny obraz. Uœwiadomiliœmy sobie, ¿e po czêœci
to, o czym us³yszeliœmy i ogl¹daliœmy, ma poœredni zwi¹zek z Augustem

Cieszkowskim. Przecie¿ kiedy w 1876 roku œwi¹tyniê przebudowywano
i powiêkszano, jako w³aœciciel Surhowa by³ kolatorem koœcio³a i zapewne
mia³ w tym dziele swój materialny udzia³. Nastêpnego dnia zapytaliœmy
ks. £atkê o jakieœ dokumenty zwi¹zane z przebudow¹, nie kojarzy³
takowych, wobec czego pozostaliœmy w sferze przypuszczeñ. Ksi¹dz
udostêpni³ nam ksiêgi parafialne z pocz¹tku XIX wieku, w których
usi³owaliœmy znaleŸæ, niestety, bezskutecznie, jakieœ zapisy zwi¹zane z
Zofi¹, Paw³em i Augustem Cieszkowskimi. Po tych poszukiwaniach
zastanawialiœmy siê, dlaczego tak rzadko tu bywa³, przecie¿ surhowski
pa³ac by³ najokazalsz¹ z siedzib Paw³a Cieszkowskiego, podlaskie dwory
by³y znacznie skromniejsze. Gdy czytamy w listach Zygmunta
Krasiñskiego o odwiedzinach Augusta u ojca, najczêœciej pojawiaj¹ siê
Stawiska i Sucha. Czy Paw³a do Surhowa zniechêca³o to, ¿e mia³ to byæ
ich, jego i Zofii rodzinny dom, a takim nigdy siê nie sta³ z uwagi na
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przedwczesn¹ œmieræ ¿ony? Nawet jej serce w koœciele nie by³o w stanie
tego zmieniæ, mo¿e to ono budzi³o wspomnienia, których wola³ unikaæ? Z
kolei Krasiñski doradza³ nawet przyjacielowi (Augustowi) sprzeda¿
Surhowa.
W samym Surhowie w 2011 roku odnaleŸliœmy pochodz¹c¹ z dawnej zabudowy folwarcznej gorzelniê, zapewne z lat 1905-1906 i dawn¹
kuŸniê, dowiedzieliœmy siê o ruinach magazynu i stolarni. Trafiliœmy na
cmentarz, znajduje siê za miejscowoœci¹, przy drodze w kierunku wsi
Brzeziny i Kraœniczyna bêd¹cego siedzib¹ gminy. ZnaleŸliœmy groby
cz³onków rodziny Skolimowskiego dzier¿awcy Surhowa, ksiê¿y
(ks. Franciszek Michalski, proboszcz w latach 1847-1874, móg³ spotykaæ
siê z Augustem Cieszkowskim, a ks. Józef Jaworowski, proboszcz
w latach 1896-1910, byæ mo¿e z jego synem „Gug¹”). Mimo dnia
roboczego spotkaliœmy kilka osób. Od starszej pani z Franciszkowa
dowiedzieliœmy siê, gdzie by³a Dzier¿awka wchodz¹ca w sk³ad dóbr
surhowskich. Kiedy pad³o nazwisko Cieszkowski, pani rzek³a, ¿e jej
dziadkowie pamiêtali Cieszkowskiego, ale ona nie wie, którego. My
skojarzyliœmy, ¿e musia³ to byæ „Guga”.
Przeczytawszy w przewodniku nazwisko Kicki, pojechaliœmy jego
tropem do Or³owa Murowanego, odleg³ego od Surhowa w linii prostej
o oko³o 5 km. Jego w³aœcicielem by³ Kajetan Kicki, brat Zofii, nale¿¹cy do
Towarzystwa Osad Rolnych i Przytu³ków Rzemieœlniczych. Swoim
testamentem przeznaczy³ Or³ów „na cele czysto œwiatowe”. Mia³y tam
powstaæ: szpital, ochronka dla dzieci, szko³a elementarna, a dla starszych
zak³ad agronomiczny. Dowiaduj¹c siê o tym, co mia³o siê znaleŸæ
w Or³owie Murowanym, mieliœmy jednoznaczne skojarzenia
z wczeœniejsz¹ dzia³alnoœci¹ jego siostrzeñca Augusta Cieszkowskiego.
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Parafia św. Mikołaja
w Wierzenicy w sposób
szczególny czuje się
depozytariuszem pamięci
o Auguście hr Cieszkowskim.
To w podziemiach naszej
drewnianej świątyni oczekuje
na zmartwychwstanie
i prosi o modlitwę
ten wielki Polak.
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