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U progu lata Wierznicê czeka niema³a uroczystoœæ. Œwiêtowaæ mamy 
180. rocznicê przybycia  Augusta Cieszkowskiego do Wierzenicy. Mia³o 
to miejsce 2 lipca 1842 roku. Z tej okazji Uniwersytet Przyrodniczy 
w Poznaniu pod honorowym patronatem rektora uczelni, w Kolegium 
Rungego i w Wierzenicy organizuje 20 i 21 czerwca br. dwudniow¹ 
konferencjê poœwiêcon¹ temu wydarzeniu. Z racji tego, ¿e w ramach 
obchodów przewidziane jest w drugim dniu obok odwiedzin dworku 
zwiedzanie wierzenickiego koœcio³a i zejœcie do krypty grobowej 
rodziny Cieszkowskich, do sk³adu komitetu organizacyjnego wpisano 
tak¿e moj¹ osobê. 

W pierwszym dniu wspomnianej konferencji przewidziane jest 
wyg³oszenie szeregu referatów. O ka¿dym mo¿na by powiedzieæ: 
ciekawy w swej tematyce. Odnosz¹cym siê do wspó³czesnego ¿ycia 
dworku Cieszkowskich bêdzie wyk³ad pana prof. Zbigniewa 
Kundzewicza opowiadaj¹cy o jego odbudowie wymownie zatytu³owany 
„¯ycie po ¿yciu”. Dwa inne zwi¹zane s¹ z wk³adem i trosk¹ 
Cieszkowskiego o rozwój nauki.  Znany z wielokrotnych przyjazdów do 
Wierzenicy pan prof. Andrzej Dubas opowiadaæ bêdzie  o wk³adzie hr. 
Augusta Cieszkowskiego do rozwoju nauk rolniczych. Nie mniej znan¹ 
u nas jest pani prof. Ma³gorzata Mañka. Mówiæ bêdzie o staraniach 
Augusta Cieszkowskiego o  utworzenie polskiego uniwersytetu 
w Poznaniu. Wreszcie nasi redakcyjni koledzy Ewa i W³odek Buczyñscy 
opowiedz¹ zebranym o ksiêgozbiorze i dzie³ach sztuki zgromadzonych 
w dworku w Wierzenicy i w innych miejscach.

Bardzo im dziêkujê za przygotowany z tej okazji do tego wydania 
obszernego materia³u, który w zasadzie wype³nia w ca³oœci czerwcowy 
numer specjalny  „Wierzeniczeñ”.

Mi³oœnikom historii i wszystkim innym tak¿e, chcemy po raz kolejny 
przypomnieæ postaæ hr. Augusta Cieszkowskiego, która takie pozytywne 
piêtno odcisnê³a na ¿yciu Wielkopolan pod pruskim i  niemieckim 
zaborem i w samej Wierzenickiej Ziemi. Cieszkowski okaza³ siê tym 
cz³owiekiem, który znacz¹co wp³yn¹³ na  kszta³t miejsca w którym ¿y³. 
Kiedy wspominamy jego myœl, jego dokonania, to okazuje siê, ¿e on 
dalej  po œmierci wp³ywa te¿ na, jak¿e dziœ zmienione œrodowisko 
lokalne, które wrêcz lubi 
odwo³ywaæ siê do jego 
tradycji.

Dobrze, ¿e jest zachowany 
dworek Augusta 
Cieszkowskiego, ¿e zosta³ 
piêknie odrestaurowany i 
przywrócony do ¿ycia. Dobrze, 
¿e czynna jest krypta grobowa 
w podziemiach koœcio³a, w 
której mo¿na zatrzymaæ siê 
przy szcz¹tkach doczesnych 
ca³ej rodziny Cieszkowskich. 

W  postaci hr. Augusta 
Cieszkowskiego  jako kap³an 
zauwa¿y³em kilka znacz¹cych 
rysów, które osobiœcie uznaje 
za bardzo wa¿ne, by nie 
powiedzieæ wrêcz inspiruj¹ce. 
Zasygnalizujê je ale nie bêdê 
wchodzi³ w szczegó³owe rozwijanie tych w¹tków. 

Pierwsze, dla mnie bardzo wa¿ne:  gruntowne wykszta³cenie ³¹czy³ 
religijnoœci¹. Doœwiadczenie nauki i wiedzy, œwietnie zespala³ z 
wiar¹ i pobo¿noœci¹. Mia³ wiedzê i by³ wierz¹cy, w przeciwieñstwie do 
wielu niewiele wiedz¹cych i niewierz¹cych albo wierz¹cych i nic te¿ nie 
wiedz¹cych. 

Hr. August Cieszkowski
od 180 lat 

ci¹gle wœród nas
pamiêæ i inspiracja
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Drugie: wiedzê naukow¹, teoretyczn¹ ³¹czy³ z praktycznym 
prze³o¿eniem na ¿ycie, na codziennoœæ. Nie tylko wa¿ne by³y dla niego  
opracowania naukowe, operuj¹ce trudnym jêzykiem naukowym. Widzia³ 
potrzebê i mia³ osobist¹ zdolnoœæ popularyzacji i upowszechniania 
wiedzy wœród zwyk³ych ludzi. (Jeden przyk³ad: jako prezes Kó³ka 
W³oœciañskiego Kicin – Wierzenica potrafi³ uczyæ zwyk³ych rolników 
na wsi nowoczesnego gospodarowania, tak by ziemia dawa³a wiêksze 
dochody).
Trzecie:  wykszta³cenie i zamo¿noœæ ³¹czy³a siê u Cieszkowskiego 
z prostot¹ zachowañ, brakiem jakiejkolwiek wynios³oœci. Znamy to 
doœwiadczenie, kim to ja nie jestem albo co to ja nie mogê. Na 
przed³u¿eniu tej myœli mo¿na jeszcze dodaæ: do Wielkopolski  
pochodz¹cy z Podlasia Cieszkowski przyby³ jako  „obcy”, swoim 
zachowaniem, swoj¹ postaw¹ uczyni³ to, ¿e wkrótce sta³ siê „swoim”.  
(W³aœnie dlatego jemu zaufali Polacy z Powiatu Poznañskiego, czyni¹c 
go pos³em do sejmu pruskiego).
Czwarte: przejêta jako dziedzictwo i wypracowywana osobistym 
zaanga¿owaniem zamo¿noœæ ³¹czy³a siê z hojnoœci¹ wobec 
rozmaitych dzie³ wspólnych, s³u¿¹cych dobru narodowemu.  Jak 
powiedziano o nim po œmierci:  „Nie by³o zbyt wiele takich dzie³, do 
których on czynnie nie przy³o¿y³by swojej rêki”. Nie zabawy i przepija-
nie oraz uciechy, na które by³oby go staæ. Wtedy takie negatywne 
zachowania wcale nierzadko mia³y miejsce, podobnie zreszt¹ jak i dziœ.
Pi¹te bliskie mojemu sercu: w przestrzeni publicznej nawo³ywanie 
i kierowanie siê zasad¹ dzia³ania solidarnego. S³owo „solidarnoœæ” 
widzia³ jako wa¿ne, wrêcz konieczne,  w kszta³towaniu postaw 
spo³ecznych i politycznych Polaków. Ludzie k³óc¹cy siê, niezdolni do 
porozumieñ, widz¹cy tylko swoje interesy, niewiele zrobi¹ poza 
fermentem, który posiej¹. Razem, wspólnie  zrobimy wiêcej. Piêknie 
powiedziano o nim po zgonie: „Zostawi³ pomiêdzy nami swego ducha 
zgody, ³¹cznoœci, wspólnej pracy do wspólnego celu”.
Szóste, te¿ niezwykle wa¿ne: nie zniechêcanie siê przeciwnoœciami 
i wielka chêæ zrobienia tyle  ile mo¿na. Kiedy nie mo¿na zrobiæ tego co 
by siê chcia³o, to nie znaczy, ¿e nie mo¿na zrobiæ nic. Trzeba robiæ tyle 
ile mo¿na. Zasada ma³ych kroków. (Nie by³o niemieckiej zgody na 
uniwersytet polski dla Poznania, o co siê stara³ Cieszkowski, to za³o¿y³ 
wspólnie z innymi Poznañskie Towarzystwo Przyjació³ Nauk, a wiêc 
kuŸniê polskich kadr naukowych, to taki jeden przyk³ad.) 
Niezwykle piêkne po³¹czenie cz³owieka modlitwy i czynu.

                                                 x Przemys³aw Kompf

Inne siedziby Augusta Cieszkowskiego

Wierzenica to jedna z kilku siedzib rodu Cieszkowskich, które 
w ró¿nych latach sta³y siê jego w³asnoœci¹. Urodzi³ siê w drewnianym 

dworze w Suchej, dziœ Nowej Suchej. Czêœæ dzieciñstwa spêdzi³ 
w Surhowie, tamtejszy murowany dwór potocznie okreœlany mianem 
pa³acu ma wnêtrza bogato zdobione polichromiami M. Montiego. Jako 

dziecko, a potem student bywa³ w drewnianym dworze ojca 
w Stawiskach (spalony przez ¿o³nierzy radzieckich w 1945 r.). 
Po poœlubieniu 19 kwietnia 1857 r. w koœciele w Jeruzalu (tym z serialu 

4 [173] 2022



4 5

Drugie: wiedzê naukow¹, teoretyczn¹ ³¹czy³ z praktycznym 
prze³o¿eniem na ¿ycie, na codziennoœæ. Nie tylko wa¿ne by³y dla niego  
opracowania naukowe, operuj¹ce trudnym jêzykiem naukowym. Widzia³ 
potrzebê i mia³ osobist¹ zdolnoœæ popularyzacji i upowszechniania 
wiedzy wœród zwyk³ych ludzi. (Jeden przyk³ad: jako prezes Kó³ka 
W³oœciañskiego Kicin – Wierzenica potrafi³ uczyæ zwyk³ych rolników 
na wsi nowoczesnego gospodarowania, tak by ziemia dawa³a wiêksze 
dochody).
Trzecie:  wykszta³cenie i zamo¿noœæ ³¹czy³a siê u Cieszkowskiego 
z prostot¹ zachowañ, brakiem jakiejkolwiek wynios³oœci. Znamy to 
doœwiadczenie, kim to ja nie jestem albo co to ja nie mogê. Na 
przed³u¿eniu tej myœli mo¿na jeszcze dodaæ: do Wielkopolski  
pochodz¹cy z Podlasia Cieszkowski przyby³ jako  „obcy”, swoim 
zachowaniem, swoj¹ postaw¹ uczyni³ to, ¿e wkrótce sta³ siê „swoim”.  
(W³aœnie dlatego jemu zaufali Polacy z Powiatu Poznañskiego, czyni¹c 
go pos³em do sejmu pruskiego).
Czwarte: przejêta jako dziedzictwo i wypracowywana osobistym 
zaanga¿owaniem zamo¿noœæ ³¹czy³a siê z hojnoœci¹ wobec 
rozmaitych dzie³ wspólnych, s³u¿¹cych dobru narodowemu.  Jak 
powiedziano o nim po œmierci:  „Nie by³o zbyt wiele takich dzie³, do 
których on czynnie nie przy³o¿y³by swojej rêki”. Nie zabawy i przepija-
nie oraz uciechy, na które by³oby go staæ. Wtedy takie negatywne 
zachowania wcale nierzadko mia³y miejsce, podobnie zreszt¹ jak i dziœ.
Pi¹te bliskie mojemu sercu: w przestrzeni publicznej nawo³ywanie 
i kierowanie siê zasad¹ dzia³ania solidarnego. S³owo „solidarnoœæ” 
widzia³ jako wa¿ne, wrêcz konieczne,  w kszta³towaniu postaw 
spo³ecznych i politycznych Polaków. Ludzie k³óc¹cy siê, niezdolni do 
porozumieñ, widz¹cy tylko swoje interesy, niewiele zrobi¹ poza 
fermentem, który posiej¹. Razem, wspólnie  zrobimy wiêcej. Piêknie 
powiedziano o nim po zgonie: „Zostawi³ pomiêdzy nami swego ducha 
zgody, ³¹cznoœci, wspólnej pracy do wspólnego celu”.
Szóste, te¿ niezwykle wa¿ne: nie zniechêcanie siê przeciwnoœciami 
i wielka chêæ zrobienia tyle  ile mo¿na. Kiedy nie mo¿na zrobiæ tego co 
by siê chcia³o, to nie znaczy, ¿e nie mo¿na zrobiæ nic. Trzeba robiæ tyle 
ile mo¿na. Zasada ma³ych kroków. (Nie by³o niemieckiej zgody na 
uniwersytet polski dla Poznania, o co siê stara³ Cieszkowski, to za³o¿y³ 
wspólnie z innymi Poznañskie Towarzystwo Przyjació³ Nauk, a wiêc 
kuŸniê polskich kadr naukowych, to taki jeden przyk³ad.) 
Niezwykle piêkne po³¹czenie cz³owieka modlitwy i czynu.

                                                 x Przemys³aw Kompf

Inne siedziby Augusta Cieszkowskiego

Wierzenica to jedna z kilku siedzib rodu Cieszkowskich, które 
w ró¿nych latach sta³y siê jego w³asnoœci¹. Urodzi³ siê w drewnianym 

dworze w Suchej, dziœ Nowej Suchej. Czêœæ dzieciñstwa spêdzi³ 
w Surhowie, tamtejszy murowany dwór potocznie okreœlany mianem 
pa³acu ma wnêtrza bogato zdobione polichromiami M. Montiego. Jako 

dziecko, a potem student bywa³ w drewnianym dworze ojca 
w Stawiskach (spalony przez ¿o³nierzy radzieckich w 1945 r.). 
Po poœlubieniu 19 kwietnia 1857 r. w koœciele w Jeruzalu (tym z serialu 

4 [173] 2022



6 7

Ranczo) ich wesele odby³o siê w drewniano-murowanym dworze 
w £ukówcu, który potem wykupi³ w drodze licytacji w 1860 roku. 
O jego pierwszej siedzibie w granicach dzisiejszej Wielkopolski 
w Debrznie Wsi, w powiecie z³otowskim, nie wiadomo jak¹ 
by³a – drewniana czy murowana.

Z zaboru rosyjskiego do pruskiego

2 lipca 1842 roku – 180 lat temu Wierzenica zmienia³a, zreszt¹ 
niepierwszy ju¿ raz, w³aœciciela. W 2022 roku stwierdzenie, ¿e zosta³ 
nim obywatel rosyjski budzi zrozumia³e emocje. ¯eby je ostudziæ 
powiedzmy jasno – nie móg³ kupiæ jej obywatel Polski, a to z bardzo 
prostej przyczyny – nie istnieliœmy jako pañstwo – by³ to okres 
rozbiorów. Nowy w³aœciciel, tak jak wielu poprzednich, by³ Polakiem 
ale w odró¿nieniu od nich dziêki zakupowi Wierzenicy (wówczas w 
zaborze pruskim), który zwi¹za³ go z Wielkim Ksiêstwem Poznañskim 
sta³ siê postaci¹ wyj¹tkow¹ – znan¹ i rozpoznawaln¹ w regionie 
i ówczesnym œwiecie. Dziœ zaliczany jest do grona najwybitniejszych 
Wielkopolan XIX wieku. Ale po kolei. August Cieszkowski naby³ 
Wierzenicê 2 lipca 1842 roku od Aleksandra Brause-Brudzewskiego 
(uprzednio – 28 czerwca 1842 r. sprzedawszy Debrzno Wieœ i  Trudn¹ – 
swoje pierwsze dobra w granicach dzisiejszej Wielkopolski rodzinie 
Goetzendorf-Grabowskich) i  osiad³ w  niej na sta³e. Jego siedzib¹ by³ 

dwór na skarpie doliny rzeki G³ównej. Dziêki niemu ten murowany 
budynek zyska³ znany do dziœ kszta³t architektoniczny, z wyj¹tkiem 
werandy i tarasu (na powiêkszonej skarpie od strony rzeki), które 
pojawi³y siê kilka lat temu po tym jak dwór siê odrodzi³.  

Wierzenica i „wierzeniczenia”

W dworze tym odwiedza³o go szereg znakomitoœci ówczesnych czasów. 
Najmocniej w zbiorowej pamiêci kolejnych pokoleñ mieszkañców 
i w literaturze zapisa³ siê jego przyjaciel od najm³odszych 
lat – romantyczny wieszcz – Zygmunt Krasiñski. W latach 1843-1845 

zawita³ do Wierzenicy 6 razy. Po tych wizytach na kartach ksi¹¿ek 
pozosta³y s³owa: 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 i  Wzdycham do Wierzenicy ca³¹ serca 
têsknot¹; wiêcej nie piszê, bo có¿ nada pisaæ? Wierzenica urzek³a 
Krasiñskiego od „pierwszego wejrzenia”, bo przecie¿ s³owa Œni mi siê 
Wierzenica… napisa³ po pobycie, podczas którego nie zasta³ przyjaciela. 
Wyrazem duchowej potrzeby Krasiñskiego 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 pojawia³ siê 
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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, egzemplarz Przedœwitu 
z dedykacj¹ Temu, który natchn¹³, natchniony, wiatr historii wymiót³ 
z wierzenickiego dworu. W  pamiêci ludzi przetrwa³y nazwy Wzgórze 
Krasiñskiego oraz Aleja Filozofów. S³owa osiad³ na sta³e nie w pe³ni 
oddaj¹ stan faktyczny. Wierzenica by³a jego najwa¿niejsza siedzib¹, 
w niej spêdza³ najwiêcej czasu, ona by³a jego Tuskulum  czyli miejscem 
spokojnej pracy i wytchnienia ale te¿ du¿o podró¿owa³, a i czas 
obowi¹zków parlamentarnych oznacza³ d³u¿sze pobyty w Berlinie. 
Wierzenicki dwór by³ te¿ miejscem narodzin jego pierwszego syna – 
Krzysztofa 31 lipca 1859 roku. 

Na roli i dla mieszkañców

Z dzisiejszej perspektywy grunty wierzenickie, przewa¿nie piaszczyste, 
nie s¹ atrakcyjne rolniczo, a tamtym czasie wrêcz przeciwnie.  Dobr¹ 
ziemi¹ na pocz¹tku XIX wieku by³a ta, która szybko osusza³a siê 
i ociepla³a na wiosnê. Potem, w drugiej po³owie wieku nast¹pi³a wielka 
rewolucja w produkcji rolniczej przez zastosowanie drenowania, nagle 
tereny dotychczas mniej wartoœciowe, bo o ciê¿szej glebie i bardziej 
p³askie, nabra³y wartoœci nieporównanie wiêkszej od ziem lekkich, 
piaszczystych. Ziemie ciê¿sze wysycha³y po zimie prawie równie prêdko 
jak ziemie lekkie, i w³aœciciele, którzy dotychczas borykali siê 
z wilgoci¹ wiosenn¹, nagle stawali siê bogaci. Nowy w³aœciciel 
Wierzenicy wzorem wszystkich wielkopolskich w³aœcicieli ziemskich 
zetkn¹³ 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. Rozwi¹zanie tego problemu widzia³ 

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. 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. Jak 
napisaliœmy czêsto przebywa³ poza Wierzenic¹, a tym samym nie móg³ 
na bie¿¹co i bezpoœrednio organizowaæ produkcji rolnej pozostawiaj¹c 
to zarz¹dcom lub 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. 
Nieprzestrzeganie ustaleñ 
mog³o skutkowaæ 
natychmiastowym zerwaniem 
kontraktu. 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 
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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. Lokomobila  pozwala³a nie tylko na szybsz¹ ale 
i g³êbsz¹ orkê, co jak udowadnia³ w Turwi Dezydery Ch³apowski  
genera³ i rolnik bardziej op³aca³o siê ni¿ zwiêkszanie area³u upraw. Choæ 
jego praca O ochronach wiejskich z 1842 r. mówi¹ca o potrzebie 
zapewnienia dzieciom wiejskim opieki i wychowania przedszkolnego 
wed³ug relacji Pauliny Wilkoñskiej krótko po jej opublikowaniu nie 
spotka³a siê z uznaniem w warszawskich salonach  nie przeszkadza³o mu 
to w za³o¿eniu ochronki w Wierzenicy – znowu pionierskie pocz¹tki 
i propagowaniu tej idei wspólnie z  b³. Edmundem Bojanowskim. 

Z Wierzenicy do Berlina

August Cieszkowski osiad³ w wielkopolskiej Wierzenicy w czasie 
zaostrzenia przez w³adze pruskie kursu antypolskiego – germanizacja. 
Póki co nie by³a ona jeszcze tak intensywna jak po zjednoczeniu 
Niemiec w 1871 roku i og³oszeniu przez kanclerza Bismarcka 
kulturkampfu. Jednak ju¿ wtedy trzeba by³o walczyæ o interes narodowy 
i w tê walkê bardzo czynnie na wielu polach w³¹czy³ siê. Przez pierwsze 
lata swego zakotwiczenia siê w  Wierzenicy August Cieszkowski by³ 

nadal obywatelem rosyjskim. Dopiero w  1847 roku otrzyma³ 
obywatelstwo pruskie otworzy³o mu ono drogê do dzia³alnoœci 
politycznej. Wielkopolanie obdarzaj¹ go przy pierwszej nadarzaj¹cej siê 
okazji zaufaniem i  w  1848 roku wybieraj¹ do Pruskiego Zgromadzenia 
Konstytucyjnego. PóŸniej jest cz³onkiem Pruskiego Zgromadzenia 
Narodowego, którego oficjalna nazwa w  1850 roku zostaje zmieniona 
na sejm pruski. Zasiada³ w  nim w  Izbie II (nazwa do 1854 r., potem 
jako Izba Deputowanych). Jego kariera polityczna trwa³a od 1848 do 
1866 roku, z  przerw¹ w  latach 1855-1859. Od jesieni 1860 do 1862 
roku a  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 r.). Tak wiêc Wierzenica mia³a 
swojego hrabiego, jak ¿adna inna miejscowoœæ w okolicy. 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. Choæ powsta³a w Berlinie, w krêgu 
pos³ów polskich do parlamentu pruskiego to œmia³o mo¿emy zak³adaæ, 
¿e jej idea w jego umyœle wyklu³a siê w Wierzenicy. W Berlinie wtedy 
i potem absorbowa³a go  dzia³alnoœæ poselska i ¿ycie publiczno-
towarzyskie. Liga 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 pol skiego, jak mówi lud. Widok tych pierwszych 
posiedzeñ jest naprawdê imponuj¹cy. Mia³y one miejsce 
w  koœciele, poœród zimy i  20° mrozu przez ca³y dzieñ. Mój 
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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 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 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. 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, co by³o novum) 
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.). Wczeœniejsze przemyœlenia zwi¹zane 
z przywo³anymi dzia³aniami niemal na pewno mia³y miejsce 
w Wierzenicy. 

Wierzenica mog³a byæ siedzib¹ szko³y wy¿szej

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) 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. Po tym jak 
jego kolejny wniosek o uniwersytet „poleg³” w 1855 r. przyczyni³ siê do 
powstania instytucji naukowej bêd¹cej jego namiastk¹. Ju¿ 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 realizacj
i w  1857 roku. 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. Z  w³asnych œrodków finansowa³ liczne 
badania. Niektóre posiedzenia Zarz¹du TPNP odbywa³y w Wierzenicy. 
W perspektywie Towarzystwo mia³o okazaæ siê kuŸni¹ kadr dla powsta-
³ej w  1919 roku Wszechnicy Piastowskiej. Kolejnym znacz¹cym jego 
dzia³aniem na rzecz polskiej nauki by³o powo³anie do ¿ycia w 1870 r.  
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. 
Ten tragiczny dla niego osobiœcie okres, od œmierci ¿ony (24 marca 
1861 r.), zbiega siê z  nasilaniem procesu germanizacji. To oznacza, ¿e 
jego kolejny (ostatni ju¿) wniosek o  uniwersytet w  Poznaniu zg³oszony 
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w  parlamencie pruskim w  1861 roku podzieli los poprzednich 
i zostanie odrzucony. Tak samo sta³o siê ze z³o¿onym równolegle przez 
pos³a Morawskiego wnioskiem o  wy¿sz¹ szko³ê rolnicz¹. U  podstaw 
powstania Szko³y im. Haliny  splot³y siê w¹tki tragedii osobistej, 
tragedii narodowej, walki z  germanizacj¹, a  tak¿e myœl 
organicznikowska i  nowatorskie podejœcie do idei pomnika. Szko³a ta 
mia³a byæ ¿ywym pomnikiem pamiêci przedwczeœnie zmar³ej ¿ony 
i powstaæ w Wierzenicy. Hr. August w 1861 roku zleci³ budowê samego 
budynku szko³y i domu dla profesorów. Pierwsza z budowli zosta³a 
ukoñczona. Druga ju¿ nie. W roku nastêpnym [1862] odby³ podró¿ po 
Anglii, Francji i Belgii dla zapoznania siê z zak³adami tego rodzaju, 
a tak¿e z budownictwem, i w tym¿e jeszcze roku wzniós³ pierwszy 

budynek dla przysz³ego »Heleneum«. Czyli wierzenicka „Akademia”, 
tak do dziœ mieszkañcy nazywaj¹ ten budynek, zaczê³a powstawaæ 
w 1861 r., a w 1862 r. zosta³a ukoñczona. Prawdopodobnie dalsze prace 
budowlane zosta³y zahamowane za spraw¹ kolejnej tragedii osobistej Po 
roku straci³ te¿ swoj¹ podporê od najm³odszych lat ojca Paw³a, który 
zmar³ 26 marca 1862 r. Kolejny rok – 1863 przyniós³ tragiczne 
w dziejach narodu powstanie styczniowe. To wszytko spowodowa³o, ¿e 
na jakiœ czas zaprzesta³ dzia³añ na rzecz powo³ania szko³y. Kiedy 
powróci³ do idei powstania szko³y zosta³a zachowana jej nazwa – 
imienia Haliny, ale powsta³a ona ju¿ nie w Wierzenicy, a w ¯abikowie, 
dziœ czêœci Lubonia. Nim powsta³a ¿abikowska szko³a hr. August podj¹³ 
dzia³ania na rzecz swoich s¹siadów – w³oœcian czyli mówi¹c dzisiejszym 

jêzykiem rolników indywidualnych, zarazem wpisuj¹c siê w nurt walki 
z germanizacj¹. W niedzielê 26 maja 1867 roku w  jego wierzenickim 
dworze zawi¹za³o siê Kó³ko Rolniczo-W³oœciañskie Wierzenica – Kicin. 
Powsta³o ono jako dziewi¹te, rok po pierwszych w  Wielkopolsce 
kó³kach rolniczych w  Mi³os³awiu i  Dolsku. Do Kó³ka zapisa³o siê 
16 osób z  obu parafii (Wierzenica nie mia³a wówczas swojego 
proboszcza, administrowali ni¹ proboszczowie z Kicina). Zosta³ 
zaocznie wybrany jego prezesem, funkcjê tê sprawowa³ przez 25 lat. 
Bez jego zaanga¿owania i wsparcia nie dosz³oby do powo³anie Kó³ka 
maj¹cego na celu zatrzymanie ziemi w  rêkach polskich i  prowadzenie 
nowoczesnego gospodarowania. 

Patriota ale nie nacjonalista

Zatrzymajmy siê chwilê przy jego walce o  interes narodowy. Nie 
oznacza³a ona œlepego nacjonalizmu i  negowania wszystkiego co 
najpierw rosyjskie, a  potem pruskie (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”. 

4 [173] 2022



14 15

w  parlamencie pruskim w  1861 roku podzieli los poprzednich 
i zostanie odrzucony. Tak samo sta³o siê ze z³o¿onym równolegle przez 
pos³a Morawskiego wnioskiem o  wy¿sz¹ szko³ê rolnicz¹. U  podstaw 
powstania Szko³y im. Haliny  splot³y siê w¹tki tragedii osobistej, 
tragedii narodowej, walki z  germanizacj¹, a  tak¿e myœl 
organicznikowska i  nowatorskie podejœcie do idei pomnika. Szko³a ta 
mia³a byæ ¿ywym pomnikiem pamiêci przedwczeœnie zmar³ej ¿ony 
i powstaæ w Wierzenicy. Hr. August w 1861 roku zleci³ budowê samego 
budynku szko³y i domu dla profesorów. Pierwsza z budowli zosta³a 
ukoñczona. Druga ju¿ nie. W roku nastêpnym [1862] odby³ podró¿ po 
Anglii, Francji i Belgii dla zapoznania siê z zak³adami tego rodzaju, 
a tak¿e z budownictwem, i w tym¿e jeszcze roku wzniós³ pierwszy 

budynek dla przysz³ego »Heleneum«. Czyli wierzenicka „Akademia”, 
tak do dziœ mieszkañcy nazywaj¹ ten budynek, zaczê³a powstawaæ 
w 1861 r., a w 1862 r. zosta³a ukoñczona. Prawdopodobnie dalsze prace 
budowlane zosta³y zahamowane za spraw¹ kolejnej tragedii osobistej Po 
roku straci³ te¿ swoj¹ podporê od najm³odszych lat ojca Paw³a, który 
zmar³ 26 marca 1862 r. Kolejny rok – 1863 przyniós³ tragiczne 
w dziejach narodu powstanie styczniowe. To wszytko spowodowa³o, ¿e 
na jakiœ czas zaprzesta³ dzia³añ na rzecz powo³ania szko³y. Kiedy 
powróci³ do idei powstania szko³y zosta³a zachowana jej nazwa – 
imienia Haliny, ale powsta³a ona ju¿ nie w Wierzenicy, a w ¯abikowie, 
dziœ czêœci Lubonia. Nim powsta³a ¿abikowska szko³a hr. August podj¹³ 
dzia³ania na rzecz swoich s¹siadów – w³oœcian czyli mówi¹c dzisiejszym 

jêzykiem rolników indywidualnych, zarazem wpisuj¹c siê w nurt walki 
z germanizacj¹. W niedzielê 26 maja 1867 roku w  jego wierzenickim 
dworze zawi¹za³o siê Kó³ko Rolniczo-W³oœciañskie Wierzenica – Kicin. 
Powsta³o ono jako dziewi¹te, rok po pierwszych w  Wielkopolsce 
kó³kach rolniczych w  Mi³os³awiu i  Dolsku. Do Kó³ka zapisa³o siê 
16 osób z  obu parafii (Wierzenica nie mia³a wówczas swojego 
proboszcza, administrowali ni¹ proboszczowie z Kicina). Zosta³ 
zaocznie wybrany jego prezesem, funkcjê tê sprawowa³ przez 25 lat. 
Bez jego zaanga¿owania i wsparcia nie dosz³oby do powo³anie Kó³ka 
maj¹cego na celu zatrzymanie ziemi w  rêkach polskich i  prowadzenie 
nowoczesnego gospodarowania. 

Patriota ale nie nacjonalista

Zatrzymajmy siê chwilê przy jego walce o  interes narodowy. Nie 
oznacza³a ona œlepego nacjonalizmu i  negowania wszystkiego co 
najpierw rosyjskie, a  potem pruskie (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”. 

4 [173] 2022



16 17

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, mimo 
jego braku zrozumienia dla spraw religijnych. Zmar³ 10 lat przed 
œmierci¹ swojego przyjaciela i  pracodawcy. August-junior okreœla³ go 
mianem poczciwego cz³owieka. 

Karol (Karl) Lehmann – bibliotekarz, przyjaciel z  okresu studiów 
w  Berlinie. By³ to wielce uczony teolog; w  berliñskich bibliotekach 
i antykwarniach 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 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. 

Œlad patriotyzmu w wierzenickim koœciele

August Cieszkowski jako w³aœciciel Wierzenicy, niebawem po jej 
nabyciu swoim wk³adem finansowym przyczyni³ siê do tego, ¿e 
w wierzenickim koœciele po remoncie mo¿na by³o ponownie odprawiaæ 
nabo¿eñstwa. Wielokrotnie podkreœla³, ¿e urodzi³ siê w rocznicê 
zwyciêstwa pod Wiedniem w 1683 roku. Zakupi³ i zawiesi³ 
w wierzenickim koœciele jedn¹ z pierwszych tablic upamiêtniaj¹cych to 
wielkie wydarzenie w 1883 roku. Mo¿na spotkaæ informacje mówi¹c¹, 
¿e wierzenicka tablica zawis³a dok³adnie 12 wrzeœnia 1883 roku (dzieñ 
dwusetnej rocznicy bitwy przypada³ w œrodê). Ówczesne relacje 
prasowe nie potwierdzaj¹ tego, wskazuj¹ na sobotê. S¹ zarazem 
dokumentem jego patriotycznych dzia³añ w œrodowisku lokalnym.

Z Wierzenicy, 15 wrzeœnia.
Z prawdziwym pojêciem celu, obchodzono dwóchsetn¹ rocznicê 
odsieczy wiedeñskiej w Wierzenicy, dobrach hr. Augusta 
Cieszkowskiego. Program z góry u³o¿ony podajemy 
z akuratnoœci¹, z jak¹ by³ wykonany. O godzinie 8 rano lud, licznie 
zgromadzony w koœciele, ozdobionym wieñcami i bukietami, 
wys³ucha³ mszy œw., poczem nast¹pi³o rozdawanie ksi¹¿eczek. Po 
po³udnia w³oœcianie przybyli do dworu; treœciwa a serdeczna 
przemowa Augusta hr. Cieszkowskiego, syna znanego ekonomisty 
i filozofa, wyjaœniaj¹ca im cel, dla którego dzieñ ten uœwiêcamy 
modlitw¹ oraz zabaw¹, poruszy³a do g³êbi niezastyg³e serca 
polskich w³oœcian. Po przemowie, na czele zacnego kap³ana 
ks. Studniarskiego, wszyscy udali siê do koœcio³a w celu 
umieszczenia tablicy pami¹tkowej, fundacyi hr. Cieszkowskiego, 
poczem nast¹pi³o rozdanie portretów króla Jana III, medalioników 
oraz innych pami¹tek. Wieczorem goœcinnem przyjêciem 
rozochocony lud, przy rzêsistem oœwietleniu lamp kolorowych 
i ogni sztucznych, zabawia³ siê tañcami do póŸna. Transparent 
z wizerunkiem Sobieskiego jaœnia³ podczas ca³ej tej zabawy, 
wywo³uj¹c zapa³ patryotyczny.
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Zgromadzi³ w Wierzenicy – ksi¹¿ki 

August Cieszkowski 
przywêdrowa³ do Wierzenicy 
jako Polak, obywatel rosyjski, 
uznany pisarz i  naukowiec, 
Europejczyk w  najlepszym 
znaczeniu tego s³owa. ¯y³ 
w czasach, w których 
podstawowym noœnikiem 
informacji by³o s³owo 
drukowane, a œrodkami 
masowego przekazu ksi¹¿ka 
i gazeta. Naukowiec, polityk 
i publicysta tej miary co on 
musia³ posiadaæ odpowiedni¹ 
bibliotekê jako warsztat pracy. 
Umo¿liwia³a ona z jednej strony 

bycie na bie¿¹co z tym, co dzia³o siê na œwiecie, z drugiej prowadzenie 
w³asnych badañ. Oczywiœcie korzysta³ on te¿ z bibliotek uczelnianych, 
publicznych i prywatnych, u znajomych i przyjació³. Œwiadczy o tym 
chocia¿by jego dziennik z lat 1837 -1839, wiêkszoœæ tego okresu spêdzi³ 
za granic¹ Królestwa Polskiego. Odnotowywa³ w nim tytu³y czytanych 
dzie³ oraz uwagi i refleksje na ich temat. By³y to przewa¿nie ksi¹¿ki 
w jêzyku niemieckim, francuskim i angielskim z zakresu filozofii, prawa 
i nauk œcis³ych. Jednak kiedy wdra¿a³ pomys³y zwi¹zane 
z gospodarowaniem w Surhowie pojawi³ siê tytu³: O wyrabianiu cukru
 z buraków na Litwie. By³ cz³owiekiem ch³on¹cym wiedzê niczym 
przys³owiowa g¹bka. To sprawia³o, i¿ jego biblioteka jako ca³oœæ 
musia³a byæ zasobna. Zwa¿ywszy, ¿e wiele podró¿owa³, mia³ siedziby 
w zaborach rosyjskim i pruskim, a tak¿e we Francji jego zaplecze pracy 
naukowej musia³o byæ do tego dostosowane. Praca naukowa w epoce 
sprzed czasów komputera wymaga³a wrêcz posiadania biblioteki. Mia³ 
ich kilka, w ka¿dej ze swoich siedzib, a potem i w poznañskim 
mieszkaniu. W literaturze mo¿na spotkaæ informacjê mówi¹c¹, ¿e 
w ka¿dym ze swoich maj¹tków w Królestwie Polskim (zaborze 
rosyjskim) mia³ komplet dzie³ Hegla. Kiedy przeniós³ siê do zaboru 

pruskiego, Wierzenica sta³a siê jego g³ówn¹ siedzib¹ i w niej mia³ 
najwiêkszy ksiêgozbiór. Biblioteka wierzenicka by³a niew¹tpliwie 
najwiêksz¹ i przynajmniej przez niema³y okres czasu najlepiej 
zorganizowan¹. Zaczê³a ona zapewne powstawaæ ju¿ w 1842 r. Przez 
d³ugie lata zajmowa³ siê ni¹ Gottlieb Brade. Ten przyjaciel Augusta 
Cieszkowskiego ze studiów utrzymywa³ j¹ w porz¹dku od 1842 r. 
do swojej œmierci. Sporz¹dza³ rejestry, z których jeden zabierany by³ 
w podró¿e przez A. Cieszkowskiego. Nale¿a³a  do najwiêkszych 
bibliotek naukowych w regionie. Nie sposób dok³adnie okreœliæ 
wielkoœæ wierzenickiego ksiêgozbioru. W okresie miêdzywojennym 
dwoje autorów w swoich publikacjach usi³owa³o to zrobiæ w tym 
samym 1929 r.  B. Szulc-Golska okreœli³a go na ko³o 10 000 a niemiecki 
slawista W. Kühne na oko³o 40 000 woluminów. Autorka robi to 
w oparciu o ustne informacje w³aœciciela – m³odszego syna 
hr. Augusta – Augusta Adolfa zwanego „Guga”, pisz¹c uprzednio: 
Niestety nie mo¿na bogatego materja³u opisaæ 
dok³adniej z powodu nieopowiedniego 
umieszczenia i braku jakiegokolwiek katalogu. 
Kühne usi³owa³ oszacowaæ, a¿ i tylko. 
Za czasów „Gugi” zbiory biblioteczne nie 
mia³y swojego opiekuna. Ich czêœci¹ 
znajduj¹c¹ siê w pomieszczeniach 
mieszkalnych dworu po trosze zajmowa³ siê 
jego majordomus Wojciech Jêdroszyk. 
Podkreœlamy – w pomieszczeniach 
mieszkalnych poniewa¿ znaczna, zapewne 
przewa¿aj¹ca czêœæ ksiêgozbioru znajdowa³a siê w „Akademii”. By³y 
tam kupowane przez Augusta Cieszkowskiego ju¿ nie pojedyncze 
ksi¹¿ki, a ca³e ksiêgozbiory prywatne. Niektóre z nich pozosta³y 
nierozpakowane co dodatkowo utrudnia³o próby okreœlenia ich iloœci. 
B. Szulc-Golska napisa³a o ksiêgozbiorze. 

Najlepiej zaopatrzony jest dzia³ filozofji religijnej, teologji 
i ekonomji politycznej. Z dzia³u literackiego nale¿y wymieniæ dzie³a 
romantyków francuskich, niemieckich i polskich, — ostatnie 
w pierwodrukach, czêœciowo opatrzone autografami autorów 
(np. dzie³a Krasiñskiego, który bywa³ czêstym goœciem 
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w Wierzenicy).Oprócz dzie³ póŸniejszych znajduje siê tutaj szereg 
inkunabu³ów i cymeljów polskich i obcych w oprawach 
wspó³czesnych. 

Tak wiêc by³y to zarówno 
ksi¹¿ki wspó³czesne jaki 
i liczne starodruki 
i rêkopisy. W wielu 
jêzykach, co wiemy 
o tych, które przetrwa³y 
II wojnê – wiêkszoœæ 
z nich niestety nie 
przetrwa³a jej. Wed³ug 
danych z artyku³u Ewy 
Ko³odziñskiej Zarys 
dziejów ksiêgozbioru 
Augusta Cieszkowskiego, 
55,5% – to druki 
niemieckie, nieco mniej 
jest dzie³ francuskich – 
27,8% i dopiero trzeci¹ 
grupê pod wzglêdem 
wielkoœci stanowi 
ksiêgozbiór polski, 
licz¹cy 281 dzie³, czyli 

8,7% ocala³ych zbiorów. Sporo pozosta³o te¿ ksi¹¿ek angielskich – 3,5% 
i ³aciñskich – 3,6%. Dzie³ w innych jêzykach jest ju¿ bardzo ma³o, s¹ to 
tylko pojedyncze tytu³y: 8 w³oskich, 4 czeskie, po 2 ukraiñskie i greckie. 
Jest te¿ kilkanaœcie ksi¹¿ek dwujêzycznych: po 4 rosyjsko-polskie 
i niemiecko-polskie oraz 1 francusko-niemiecka, grecko-francuska, 
³aciñsko-grecka, polsko-grecka, polsko-angielska i niemiecko-hebrajska. 
To niew¹tpliwe œwiadectwo, ¿e by³ poliglot¹. Ró¿norodnoœci jêzykowej 
ksiêgozbioru towarzyszy jednoczeœnie ogromna rozpiêtoœæ tematyczna 
zgromadzonych przez Cieszkowskiego dzie³. Najwiêcej ksi¹¿ek dotyczy 
filozofii i religii – ³¹cznie 47%. S¹ to pisma najwiêkszych filozofów 
i ojców koœcio³a, m.in. œw. Tomasza z Akwinu, Hegla, Cycerona, 
Leibnitza, Kanta, dzie³a o historii filozofii, historii koœcio³a katolickiego 
i innych koœcio³ów, filozofii chrzeœcijañskiej, przek³ady Biblii 

(np. ukraiñski, ³u¿ycki, grecki, francuski, niemiecki i in.), ksi¹¿ki 
doty cz¹ce reformacji - m.in. pisma Luthra, kilka wydañ Biblii 
Gdañskiej, a tak¿e dzie³a egzegetyczne i krytyczne wobec Pisma œw. 
oraz konkordancje. Oko³o 13% obecnego stanu ksiêgozbioru stanowi¹ 
ksi¹¿ki dotycz¹ce aktualnych spraw politycznych, m.in. Kongresu 
Wiedeñskiego i nowego po dzia³u Europy – w tym i sprawy Polski - 
oraz poruszaj¹ce problemy wewn¹trzpañstwowe, przede wszystkim 
Niemiec i Francji. S¹ równie¿ dokumenty z ¿ycia emigracji polskiej 
w Pary¿u i Londynie. Nastêpne miejsce w tym zestawieniu zajmuje 
historia. Prawie 10% liczby zachowanych dzie³ zawiera dzieje 
staro¿ytne, monografie historyczne krajów europejskich, opracowania 
poszczególnych epok i wydarzeñ. Nieco mniej ksi¹¿ek - oko³o 6,6% 
ksiêgozbioru – dotyczy ekonomii. Tu, oprócz rozpraw teoretycznych, 
zajmuj¹cych siê g³ównie ekonomi¹ polityczn¹ – projekty banków, 
sprawozdania z dzia³alnoœci 
ró¿nych instytucji 
finansowych itp. broszury. 
Prawie 3% ogólnej liczby 
ksi¹¿ek stanowi¹ dzie³a 
o treœci rolniczej, m.in. 
mówi¹ce o stronie finansowej 
rolnictwa, czyli o dochodach 
z gospodarstwa – a wiêc 
z pogranicza ekonomii 
i rolnictwa – s¹ równie¿ 
poradniki uprawy roœlin 
i hodowli zwierz¹t. Oko³o 
2,7% ksiêgozbioru zajmuj¹ 
ksi¹¿ki i broszury z zakresu 
prawa. S¹ to zarówno rozprawy teoretyczne, jak i projekty ustaw, statuty 
ró¿nych instytucji, kodeksy prawa, zarz¹dzenia i inne przepisy prawne 
oraz ksi¹¿ki zawieraj¹ce historiê prawa. Tak¹ sam¹ czêœæ ksiêgozbioru 
stanowi¹ dzie³a dotycz¹ce nauk spo³ecznych, g³ównie pedagogiki 
i psychologii, tu m.in. prace Junga, ksi¹¿ki na temat systemu 
szkolnictwa w poszczególnych krajach. Nieco mniej jest dzie³ literatury 
piêknej - oko³o 2,4%. S¹ to utwory m.in. Shakespeare’a, Schillera, 
Hugo, Goethego, Verlaine’a. Zachowa³y siê równie¿ ksi¹¿ki z takich 
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dziedzin, jak: jêzykoznawstwo, 
geografia, matematyka, stylistyka, 
technika, astronomia, sztuka, 
architektura, retoryka, etnografia, 
antropologia, historia literatury, 
krytyka literacka, bibliologia, 
kabalistyka, nauki przyrodnicze - 

fizyka, chemia, medycyna. Doœæ du¿¹ grupê wœród druków polskich 
stanowi¹ broszury, dotycz¹ce zazwyczaj aktualnych spraw ¿ycia 
publicznego. Niektóre tomy z ksiêgozbioru wierzenickiego, zawieraj¹ce 
charakterystyczne odrêczne wpisy (3w z kolejnym numerem) lub 
piecz¹tki z herbem Do³êga i napisem „Biblioteka Cieszkowskich, 
Wierzenica”.

Zgromadzi³ w Wierzenicy – rzeŸby

Obok ksi¹¿ek we dworze by³y te¿ rzeŸby, obrazy, medale i medaliony 
i archiwalia. Edward Chwalewik w wydanym w 1927 r. II tomie Zbiory 
polskie odnoœnie rzeŸb w Wierzenicy napisa³ tylko: RzeŸby 
T. Lenartowicza. Wiadomo o dwóch dzie³ach rzeŸbiarskich tego artysty, 
które by³y, a jedno do dziœ jest w Wierzenicy – w koœciele. Na jego 
zlecenie w poeta i rzeŸbiarz Teofil Lenartowicz ukoñczy³ w 1872 r. 
(zamówione w 1870 r.)  drzwi do  pomnika nagrobnego jego 
matki – Zofii z Kickich Cieszkowskiej w bazylice Santa Croce we 

Florencji. Odlew wys³any na 
wystawê œwiatow¹ do Wiednia 
w 1873 r. zagin¹³. Lenartowicz 
wykona³ drugi – z dat¹ 1873, 
i ostatecznie to on zosta³ 
umieszczony we florenckiej 
œwi¹tyni. Ten pierwszy, lepiej 
dopracowany trafi³ do Wierzenicy 
i po ponad pó³wieczu zosta³ 
zamontowany w pomniku 
nagrobnym samego Augusta. Jest 
okreœlany mianem najcenniejszego 
dzie³a polskiej romantycznej sztuki 
nagrobnej. To dwuskrzyd³owe drzwi 
œmierci i zmartwychwstania ze 
scenami nawi¹zuj¹cymi   do Ojcze 
nasz – najwiêkszego dzie³a 
filozoficznego Augusta na listwie 
dziel¹cej skrzyd³a. Ten egzemplarz 

drzwi Lenartowicza prezentowany 
by³ na wystawie sztuki polskiej od 
roku 1764 – 1886, we Lwowie, 
w 1894 r.  Odbywa³a siê ona 
w ramach Powszechnej Wystawy 
Krajowej we Lwowie. Zosta³a 
otwarta 5 czerwca  1894  r., czyli ju¿ 
po œmierci Augusta i by³a czynna 
przez cztery i pó³ miesi¹ca. W 100 lat 
póŸniej, w 1994 r. drzwi pojecha³y do 
Krakowa na wystawê monograficzn¹ 
Teofil Lenartowicz – rzeŸbiarz. 
W Wierzenicy by³o te¿ popiersie 
samego Augusta d³uta Lenartowicza. 
Informacje na temat tego kiedy 
powsta³o s¹ rozbie¿ne. Podawany s¹ 
lata 1870 i 1886. 
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Pierwsza data zdaje siê byæ bardziej 
prawdopodobna, August by³ wtedy we 
W³oszech, pracowa³ w archiwach 
weneckich. Stamt¹d blisko do Florencji 
gdzie mieszka³ Lenartowicz. Potem ich 
kontakty jak wynika z korespondencji 
Lenartowicza z J.I. Kaszewskim 
zosta³y przerwane, a w latach 
osiemdziesi¹tych XIX wieku by³y 
mniej intensywne. Wykonane 
z karraryjskiego marmuru, przys³ane 
do Wierzenicy, nie wzbudzi³o 
entuzjazmu Augusta. Mia³o nie 
podobaæ siê mu zbytnie 
wyidealizowanie swojej postaci. 
Podobno jeszcze za jego ¿ycia trafi³o 
ono do Berlina, œlad po nim zagin¹³. 

Czy za czasów Augusta mog³y trafiæ do Wierzenicy inne rzeŸby 
Lenartowicza? Tego nie mo¿na wykluczyæ, ich zakup móg³ byæ form¹ 
wsparcia dla przyjaciela, który z trudem wi¹z³ koniec z koñcem. Czy 
by³o za ¿ycia hr. Augusta popiersie jego matki ? Jego egzemplarz – 
kopia lub pierwowzór z jej pomnika nagrobnego w bazylice Santa Croce 

we Florencji bêd¹cy w Wierzenicy zosta³ przekazany przez Stacjê 
Hodowli Roœlin w Wierzenicy 23.08.1963 r. do zbiorów Muzeum 
Narodowego w Poznaniu, a po renowacji do pa³acu w Rogalinie. Razem 
z popiersiem Zofii do MNP trafi³y popiersia Diany i Wenus.

Zgromadzi³ w Wierzenicy – obrazy 

Mo¿na przypuszczaæ, ¿e gromadzenie obrazów i rzeŸb w gradacji 
zainteresowañ Augusta ustêpowa³o ksi¹¿kom. Natomiast pewnym jest, 
¿e o jego kolekcji obrazów i rzeŸb wiadomo bardzo niewiele. U schy³ku 
XX wieku temat obrazów podj¹³ Tomasz F. de Rosset z Wydzia³ Sztuk 
Piêknych UMK w Toruniu w artykule Kolekcja obrazów hr. Augusta 
Cieszkowskie go w Wierzenicy pod Poznaniem. W oparciu o dokument 
spisany na szeœciu ponumerowanych stronach, opieczêtowany pieczêci¹ 
tuszow¹ z inskrypcj¹: Presidenza delle Academia Veneta di Belle Arti 
oraz zaopatrzony w znaczki skarbowe. Podpisali go Cavaliere Paolo 
Fabris, konserwator Palazzo Ducale oraz profesor Akademii Weneckiej 
i Vinzenzo Azzola, dyplomowany restaurator obrazów, a potwierdzi³ 
7 listopada 1872 roku pod pieczêci¹ lakow¹ sekretarz Akademii 
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G[iovannj] B[attista] Cecchini. By³ to, jak wskazuje tytu³ rêkopisu - 
Elenco dei dipinti di proprieta del Signore [il] Conte Augusto 
Cieszkowski di Posnania - skatalogowany wybór malowide³. Znajduje 
siê on w fatalnym stanie, zaatakowany i zniszczony przez pleœnie do 
tego stopnia, ¿e zaledwie w po³owie czytelny, z tego powodu charakter 
tego rêkopisu jest trudny do zinterpretowania. To co da siê odczytaæ 
z ca³¹ pewnoœci¹, to tytu³y wraz z wymiarami i rodzajem pod³o¿a oraz 
atrybucje du¿ej czêœci ze 148 skatalogowanych obrazów ró¿nych szkó³ 
europejskich. Na podstawie zaledwie czytelnego zestawienia liczbowego 
na koñcu dokumentu mo¿na przyj¹æ, ¿e by³a to jedynie po³owa licz¹cego 
300 obiektów zbioru. Co by³o w pozyskanej lub stworzonej przez 
Augusta kolekcji? Spoœród 148 obrazów, których dane katalogowe uda³o 
siê odczytaæ. By³o to przede wszystkim malarstwo w³oskie, z czego 
blisko 50 stanowi³y dzie³a ³¹czone z nazwiskami artystów weneckich, 
b¹dŸ te¿ z Wenecj¹ zwi¹zanych poprzez mniej lub bardziej istotny 
epizod ich twórczoœci, dalej dzie³a ró¿nych szkó³ europejskich. 
Nazwiska autorów nale¿a³y do malarzy czynnych od XV do XVIII 
stulecia, dzie³a ich zaœ to w wiêkszoœci przedstawienia historyczne-
religijne, w mniejszym stopniu mitologiczne – w niewielkiej liczbie 
natomiast pejza¿e i portrety. De Rosset uwa¿a, ¿e chyba jedyn¹ ich 
[zbioru obrazów Cieszkowskiego] pozosta³oœci¹ s¹ dwa obrazy 
z Muzeum Narodowego w Poznaniu: oba ogólnie przypisane pêdzlowi 
artystów w³oskich – szesnastowieczna Madonna z Dzieci¹tkiem 
i œw. Janem oraz siedemnastowieczna Maria Magdalena (oba z nalepk¹ 
na kroœnie, podpisan¹: hr. August Cieszkowski)” Jednak w tym 
przypadku myli siê. Obraz ze zbiorów Augusta Cieszkowskiego znajduje 
siê w wierzenickim koœciele. To MB przewijaj¹ca Dzieci¹tko. Olej na 
p³ótnie o wymiarach  115 x 82 cm, pochodz¹cy z pierwszej po³owy 
XVII w. Zakupiony wed³ug tradycji przez Augusta Cieszkowskiego we 
W³oszech. Po œmierci Augusta Adolfa Cieszkowskiego w 1932 r. 
przekazany do œwi¹tyni przez Felicjana Cieszkowskiego-Dembiñskiego 
w imieniu Edwarda Cieszkowskiego-Raczyñskiego, który otrzyma³ 
Wierzenicê. Wed³ug zak³adaj¹cej w 1990 r. karty zabytku Barbary 
Dembiñskiej, s¹ dwie z t¹ sam¹ dat¹, na jednej; szko³a w³oska pod 
wp³ywem Correggia, a na drugiej: jest replik¹ zaginionego obrazu Guida 
Reni dla Santa Maria Magiore [Maggiore] w Rzymie. Nie mo¿na jednak 
oprzeæ siê uderzaj¹cemu podobieñstwu tego obrazu do jednej z wersji 

dzie³a Sassoferrato – 
Madonna  z  Dzieci¹tkiem.  
Ten wierzenicki przedstawia 
siedz¹c¹ MB lekko odchylon¹ 
do ty³u, ze spoczywaj¹cym na 
jej kolanach, œpi¹cym nagim 
Dzieci¹tkiem. MB trzyma 
palcami prawej d³oni brzeg 
pieluszki, którym przykryty 
by³ Jezus. Spogl¹da na syna, 
pochylaj¹c nad nim g³owê. 
Jezus œpi swobodnie 
wyci¹gniêty z odrzucon¹ 
w bok lew¹ rêk¹ 
i skrzy¿owanymi nó¿kami. 
Maryja ukazana jest z twarz¹ 
o delikatnych, dziewczêcych 
rysach. Jej ciemne w³osy 
podtrzymuje w¹ska opaska. Na g³owie ma przezroczyste maforium 
zwisaj¹ce na boki. W lewym górnym rogu obrazu prostok¹tny przeœwit. 
W przeœwicie blado niebieskie niebo z bia³awymi ob³okami. 
Z jakichœ wzglêdów niektórych ze swoich obrazów hr. August pozbywa³ 
siê. A¿eby zwiêkszyæ frekwencjê i zachêciæ w³oœcian do udzia³u 
w posiedzeniach Kó³ka zarz¹d organizowa³ loterie ró¿nych 
przedmiotów i narzêdzi rolniczych zakupionych z kasy Kó³ka, lub 
ofiarowanych Kó³ku. I tak rozlosowano: w 1867 r. brony ¿elazne (…) 
w 1889 r. ofiarowane przez prezesa Kó³ka Augusta Cieszkowskiego 
obrazy Brandta: Spotkanie siê oraz  Opowiadanie górala. Poproszona 
o pomoc w celu identyfikacji tych obrazów Ewa Micke-Broniarek, 
Kustosz Zbiorów Sztuki Polskiej do 1918 Muzeum Narodowego 
w Warszawie napisa³a. 

Kilka dni zajê³o mi sprawdzanie dokumentacji dotycz¹cej   
malarstwa Brandta w celu ewentualnego odnalezienia wzmianek 
o jego obrazach nale¿¹cych do Augusta Cieszkowskiego. Niestety, 
wynik jest negatywny. Widniej¹ce w dokumencie tytu³y (bez 
informacji o dacie powstania dzie³a czy wymiarach) nie daj¹ 
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mo¿liwoœci identyfikacji konkretnych obrazów. Tytu³ Spotkanie siê 
jest na tyle enigmatyczny, ¿e móg³by odnosiæ siê do wielu prac 
Brandta. Z kolei Opowiadanie górala zupe³nie nie pasuje do jego 
zainteresowañ – artysta nigdy nie siêga³ do tematyki zwi¹zanej 
z górami i podhalañskim folklorem (dla œcis³oœci – równie¿ do 
tematyki huculskiej, wszak¿e nie wiemy, o jakiego górala tu chodzi). 

NajpóŸniej u schy³ku ¿ycia hr. Augusta lub wkrótce po jego œmierci 
kolekcja zakupiona w Wenecji  najprawdopodobniej trafi³a do 
Wierzenicy i w wiêkszoœci znalaz³a siê w budynku „Akademii” 
(wczeœniej, w 1882 roku wzbogaci³ on d³ugotrwa³ym depozytem 
w postaci dzie³ z w³asnych zbiorów galeriê Towarzystwa Przyjació³ 
Nauk). Mog¹ przemawiaæ za tym dwie relacje z lat dwudziestych 
XX wieku. W 1924 r. Wojciech Jêdroszyk, majordomus Augusta „Gugi” 
Cieszkowskiego opowiada³ te¿ o innej bibliotece i wielu obrazach w tak 
zwanej „Akademii” niemieckiemu slawiœcie Walterowi Kühne. Kiedy 
wreszcie móg³ tam wejœæ widzia³ Pok³on Trzech Króli we wspania³ych 
weneckich kolorach wspaniale zachowany w ramie, u³o¿one w stosy 
w³oskie i hiszpañskie p³ótna. Ku jego przera¿eniu, poniewa¿ szyby w 
oknach zosta³y w wiêkszoœci rozbite a w ich miejscu by³y zamkniête 
okiennice. Te odkrycia przyt³oczy³y go, poniewa¿ nie s¹dzi³, ¿e taki brak 
poszanowania wobec wartoœci kulturowych jest mo¿liwy. Podobn¹ 
„Akademiê” widzia³a prawnuczka Maryli Wereszczakówny 
m³odzieñczej mi³oœci Adama Mickiewicza – Janina z Puttkamerów 
¯ó³towska pisz¹c w swoim dzienniku o majordomusie Wojciechu 
Jêdroszyku odnotowa³a w 1928 r. on ratuje od zgnilizny te obrazy, które 
od lat gnij¹ w skrzyniach, st³oczone w budynku zwanym „Akademi¹”. 
Inne s³owa ¯ó³towskiej o „Gudze”; obrazy jego od lat gnij¹ po 
strychach niespodziewanie w jakim stopniu znalaz³y potwierdzenie 
wspó³czeœnie. Podczas remontu wierzenickiego dworu w marcu 2011 r. 
pod jego dachem zosta³ znaleziony zwiniêty w rulon, nastêpnie 
zgnieciony obraz. Odrestaurowany zosta³ nazwany przez w³aœcicieli 
Madonna ze szczyg³em. Chwalewik w; Zbiory polskie o obrazach 
zapisa³; Obrazy starszej szko³y w³oskiej i portrety rodzinne 
(m. inn. portret Augustowej Cieszkowskiej pêdzla W³. Baka³owicza). Ten 
portret te¿ by³ prezentowany na wystawie sztuki polskiej 1764 – 1886 
we Lwowie, dziœ nic o nim nie wiadomo. Z kolei  Bernard Chrzanowski 

w: Z ojczyzny; Tu w dworze znajduje siê jedyny portret tego 
najwiêkszego polskiego filozofa z lat ch³opiêcych. Z korespondencji 
pomiêdzy prof. Felicjanem Dembiñskim [Cieszkowskim-Dembiñskim] 
i Wojciechem Jêdroszykiem wiadomo o portrecie Krzysztofa 
Cieszkowskiego. F. Dembiñski w liœcie z 18 lutego 1958 r. napisa³; 
Czy Pan coœ wie o Skórcu albo o Krzysztofie Cieszkowskim, fundatorze 
Koœcio³a. (…) Mnie siê wydaje, ¿e portret Kasztelana wisia³ 
w Wierzenicy w jadalnym pokoju w galerii antenatów. W odpowiedzi 
W. Jêdroszyka z dat¹ 20 lutego s¹ doœæ obszerne informacje. Owszem 
wisia³ portret kasztelana K. Cieszkowskiego w sali jadalnej na lewo 
pomiêdzy drzwiami wejœciowymi a bufetem  z wielkim krzy¿em na 
piersiach oraz lewym przymru¿onym oku. Portret jego oprawny by³ 
w doœæ prymitywn¹ ramê, robion¹ przez miejscowego stelmacha. 

Zgromadzi³ w Wierzenicy – archiwalia i inne

Ostatnia udokumentowana zapisami czêœæ wierzenickich zbiorów to 
archiwalia. Tadeusz Gustaw Jackowski w swojej ksi¹¿ce W walce 
o polskoœæ odnosz¹c siê do Wierzenicy napisa³. Pozna³em tam równie¿ 
weterana powstania styczniowego, sybiraka, nazywanego przez 
wszystkich panem Piotrem, który przez d³ugie lata wiernie strzeg³ 
zbiorów wierzenickich, a przede wszystkim obfitego archiwum. 
U Chwalewika jest zapis Archiwum rodzinne: du¿y zbiór  listów poety 
Zygm. Krasiñskiego. Po œmierci „Gugi” archiwalia porz¹dkowa³a 
hr. Ró¿a Raczyñska – matka Edwarda Cieszkowskiego-Raczyñskiego, 
który otrzyma³ Wierzenicê. 

Nie jest znany jakikolwiek zapis o medalach i medalionach w zbiorach 
Augusta Cieszkowskiego. Jednak trudno sobie wyobraziæ by ich nie 
by³o. Datowany na okres ok. 1850 r. lub po 1857 r. medalion 
z Augustem Cieszkowskim pochodzi w warszawskiej fabryki Minterów. 
Na nim wizerunek Augusta z brod¹ i w¹sem, ale ods³oniêtym 
podbródkiem. W³adys³aw Oleszczyñski wykona³, s¹dz¹c po barwie na 
zdjêciu, gipsowy odlew przedstawiaj¹cy Augusta Cieszkowskiego. 
Popiersie, pod nim 1844, w prawym otoku napis AUGUSTE 
CIESZKOWSKI, lewym OYCZE NASZ. Podobny, ju¿ w br¹zie 
wykona³a fabryka Minterów, oba dzisiaj nieznane. Hr. August móg³ nie 
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mieæ gipsowego 
medalionu Oleszczyñskie-
go, ale z pewnoœci¹ mia³ 
te z fabryki Minterów. 
Jeœli sporych rozmiarów, 
ponad 20 cm œrednicy, 
medalion przypisywany 
autorstwu Stefana 
Belowa, z napisem; 
AUGUST 
HR. CIESZKOWSKI. 
1814 – 1893. powsta³ 
jeszcze za ¿ycia Augusta 
to i on znalaz³ siê w jego 
posiadaniu. Na pewno 
mia³ medal, który 
otrzyma³ 20 listopada 
1860 r. w Bazarze, tak jak 
inni pos³owie na sejm 
pruski, do Ko³a polskiego 
nale¿¹cy. W 1879 r. 
obchodzony by³ jubileusz 
50-lecia twórczoœci  
Józefa Ignacego 
Kraszewskiego podczas 
spotkania z pras¹, 
odnosz¹c siê do 
warszawskiej, 
powiedzia³. Pozwólcie, ze 
prasie tej poszlê zt¹d 
pok³on i serdeczn¹ 
wdziêcznoœæ i z³o¿ê jej 
w upominku medal 

pami¹tkowy, który w tym celu ze sob¹ przywioz³em. Trudno wyobraziæ 
sobie by nie mia³ takiego medalu dla siebie. Wydaje siê niemal pewnym, 
¿e mia³ medal czy medalion przedstawiaj¹cy swojego najwiêkszego 
przyjaciela – Zygmunta Krasiñskiego. Zapewne te¿ otrzymywa³ lub 

kupowa³ inne. Z pewnoœci¹ w swoich zbiorach hr. August mia³ te¿ 
litografie, w tym powszechnie znan¹ ze swoim wizerunkiem autorstwa 
Maksymiliana Fajansa oraz fotografie rodzinne. 

Co zosta³o do dziœ 

M³odszy z synów hr. Augusta – jego imiennik znany te¿ jako „Guga” 
z ogromnym pietyzmem zachowa³ spuœciznê po ojcu. Po jego œmierci 
lata II wojny i w jakimœ stopniu okres po niej sprawi³y, ¿e niemal 
wszystkie obiekty ruchome pozosta³e po Auguœcie Cieszkowskim 
„po¿egna³y siê” z Wierzenic¹. Kazimiera I³³akowiczówna 
w: Pani Wenus w Wierzenicy  napisa³a.

Przez dworek w Wierzenicy przesunêli siê falami ró¿nojêzyczni 
goœcie, a¿ dosta³ siê we w³adanie goœci najbardziej natrêtnych 
i nieproszonych w czas 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 wy 
pieszczonego, wypolerowanego mebla pod tym obsadzonym 
przez go³êbie goœcinnym dachem.

Po 180 latach od  osiedlenia siê Augusta Cieszkowskiego w Wierzenicy 
trzeba mieæ œwiadomoœæ tego jak wiele myœli, które leg³y u podstaw 
jego dokonañ mia³o swój wierzenicki rodowód. Jak wiele dzia³añ na 
rzecz sprawy narodowej nie tylko w regionie realizowa³ 
on w i z Wierzenicy.

Ewa J. W³odzimierz Buczyñscy 
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mieæ gipsowego 
medalionu Oleszczyñskie-
go, ale z pewnoœci¹ mia³ 
te z fabryki Minterów. 
Jeœli sporych rozmiarów, 
ponad 20 cm œrednicy, 
medalion przypisywany 
autorstwu Stefana 
Belowa, z napisem; 
AUGUST 
HR. CIESZKOWSKI. 
1814 – 1893. powsta³ 
jeszcze za ¿ycia Augusta 
to i on znalaz³ siê w jego 
posiadaniu. Na pewno 
mia³ medal, który 
otrzyma³ 20 listopada 
1860 r. w Bazarze, tak jak 
inni pos³owie na sejm 
pruski, do Ko³a polskiego 
nale¿¹cy. W 1879 r. 
obchodzony by³ jubileusz 
50-lecia twórczoœci  
Józefa Ignacego 
Kraszewskiego podczas 
spotkania z pras¹, 
odnosz¹c siê do 
warszawskiej, 
powiedzia³. Pozwólcie, ze 
prasie tej poszlê zt¹d 
pok³on i serdeczn¹ 
wdziêcznoœæ i z³o¿ê jej 
w upominku medal 

pami¹tkowy, który w tym celu ze sob¹ przywioz³em. Trudno wyobraziæ 
sobie by nie mia³ takiego medalu dla siebie. Wydaje siê niemal pewnym, 
¿e mia³ medal czy medalion przedstawiaj¹cy swojego najwiêkszego 
przyjaciela – Zygmunta Krasiñskiego. Zapewne te¿ otrzymywa³ lub 

kupowa³ inne. Z pewnoœci¹ w swoich zbiorach hr. August mia³ te¿ 
litografie, w tym powszechnie znan¹ ze swoim wizerunkiem autorstwa 
Maksymiliana Fajansa oraz fotografie rodzinne. 

Co zosta³o do dziœ 

M³odszy z synów hr. Augusta – jego imiennik znany te¿ jako „Guga” 
z ogromnym pietyzmem zachowa³ spuœciznê po ojcu. Po jego œmierci 
lata II wojny i w jakimœ stopniu okres po niej sprawi³y, ¿e niemal 
wszystkie obiekty ruchome pozosta³e po Auguœcie Cieszkowskim 
„po¿egna³y siê” z Wierzenic¹. Kazimiera I³³akowiczówna 
w: Pani Wenus w Wierzenicy  napisa³a.

Przez dworek w Wierzenicy przesunêli siê falami ró¿nojêzyczni 
goœcie, a¿ dosta³ siê we w³adanie goœci najbardziej natrêtnych 
i nieproszonych w czas 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 wy 
pieszczonego, wypolerowanego mebla pod tym obsadzonym 
przez go³êbie goœcinnym dachem.

Po 180 latach od  osiedlenia siê Augusta Cieszkowskiego w Wierzenicy 
trzeba mieæ œwiadomoœæ tego jak wiele myœli, które leg³y u podstaw 
jego dokonañ mia³o swój wierzenicki rodowód. Jak wiele dzia³añ na 
rzecz sprawy narodowej nie tylko w regionie realizowa³ 
on w i z Wierzenicy.

Ewa J. W³odzimierz Buczyñscy 
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Przyjaciel Wierzenicy 2022
   Pani Izabela Król


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32

