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Goście�honorowi�obecni�podczas�uroczystej�inauguracji�obchodów�Roku�Augusta�Cieszkowskiego:�od�lewej:�JM�rektor�Uniwersytetu�Przyrodniczego
w Poznaniu,�prof.�dr�hab.�Grzegorz�Skrzypczak,�radna�Powiatu�w Poznaniu�Barbara�Antoniewicz,�poseł�Bożena�Szydłowska,�Burmistr�Miasta�i Gminy

Swarzędz�Anna�Tomicka�oraz�członek�Zarządu�Powiatu�w Poznaniu�Mieczysław�Ferenc

dniu�dzi�siej�szym�uczest�ni�czy�my�w mo�dli�twie�in�au�gu�ru�ją�cej
Rok�Au�gu�sta�Ciesz�kow�skie�go,�czło�wie�ka�jak�naj�ści�ślej�zwią�za�-
ne�go�z Wie�rze�ni�cą.�Zda�niem�jed�ne�go�z pro�fe�so�rów�– Au�gust
był�jed�nym�z „naj�ge�nial�niej�szych�umy�słów XIX wie�ku.�Po�dziw
i uzna�nie�bu�dzi�je�go�wszech�stron�ne�wy�kształ�ce�nie�oraz�roz�le�-
głość�za�in�te�re�so�wań�na�uko�wych,�owoc�na�dzia�łal�ność�spo�łecz�-
na�i or�ga�ni�za�cyj�na�oraz�po�nad�cza�so�we�war�to�ści�dzieł,�któ�re�po
so�bie�po�zo�sta�wił.�Ciesz�kow�ski�jest�nie�tyl�ko�ge�nial�nym�fi�lo�zo�-
fem,�pol�skim�he�gli�stą,�ale�rów�nież�prze�wi�du�ją�cym�eko�no�mi�-
stą,�wiel�kim�pa�trio�tą,�obroń�cą�spraw�pol�skich�w XIX�wie�ku,
spo�łecz�ni�kiem,�or�ga�ni�za�to�rem�no�wo�cze�snych�form�ży�cia�na�-
uko�we�go,�me�ce�na�sem�sztu�ki,�kre�ato�rem�po�stę�pu�edu�ka�cyj�ne�-
go�na�wszyst�kich�szcze�blach�na�ucza�nia�oraz�in�spi�ra�to�rem�po�-
stę�pu�rol�ni�cze�go”�(prof.�An�drzej�Du�bas,�Fi�lo�zof�i go�spo�darz).

Ciesz�kow�ski�uro�dził�się 12�wrze�śnia 1814�ro�ku�w Su�chej�ko�-
ło�Wę�gro�wa�na�Pod�la�siu.�Stu�dio�wał�na�Wy�dzia�le�Fi�lo�zo�ficz�nym
Uni�wer�sy�te�tu�Ja�giel�loń�skie�go.�W ro�ku 1832�– rok�po�śmier�ci�He�-
gla�– wy�je�chał�do�Ber�li�na,�gdzie�kon�ty�nu�ował�stu�dia�na�tam�tej�-
szym�uni�wer�sy�te�cie.�Dok�to�rat�z fi�lo�zo�fii�obro�nił�w He�idel�ber�-
gu�w 1838�ro�ku,�w ro�ku 1840�zaś�po�wró�cił�do�kra�ju�i osiadł
w po�sia�dło�ści�ro�dzin�nej,�w Sur�ho�wie�(po�wiat�kra�sno�staw�ski).
Pla�no�wał�tam�zre�for�mo�wać�go�spo�dar�stwo,�za�mie�rzał�uru�cho�-
mić�cu�krow�nię,�za�ło�żyć�plan�ta�cję�mor�wy.�Tymczasem�pra�co�wał
na�uko�wo,�pi�sał�też�do�„Bi�blio�te�ki�War�szaw�skiej”.�Je�go�dzia�łal�-
ność�pu�bli�cy�stycz�na�zwró�ci�ła�uwa�gę�car�skich�władz�i spo�wo�do�-
wa�ła�aresz�to�wa�nie.�Z uwa�gi�na�groź�bę�ko�lej�nych�za�trzy�mań�zo�-
stał�zmu�szo�ny�do�opusz�cze�nia�zie�mi�kra�sno�staw�skiej,�prze�niósł
się�do�Wiel�kie�go�Księ�stwa�Po�znań�skie�go�wcho�dzą�ce�go�w skład

In au gu ra cja Ro ku 
Au gu sta Ciesz kow skie go

Ho mi lia Ar cy bi sku pa Metropolity Po znań skie go Stanisława Gądeckiego 
wy gło szo na 16 mar ca 2014 ro ku w ko ście le św. Mi ko ła ja w Wie rze ni cy
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Prus.�Na�był�ma�ją�tek�wWie�rze�ni�cy�(2�lip�ca 1842�ro�ku),�gdzie�do�-
trwał�do�śmier�ci.�O Wie�rze�ni�cy�po�wie�dzia�no:�„Jest�to�mo�że�je�-
dy�ny�za�ką�tek�w Po�znań�skiem,�któ�ry�prze�ma�wia�do�wy�obraź�ni
i do�uczu�cia”�(Teo�dor�Tyc).

Ewan�ge�lia

W ta�kiej�chwi�li�dzi�siej�sza�Ewan�ge�lia�przy�po�mi�na�nam�sce�-
nę�me�ta�mor�fo�zy�(me�ta�mor�fo�sis)�Je�zu�sa;�sce�nę�Je�go�prze�mie�nie�-
nia.�Na�oczach�wy�bra�nych�uczniów�Je�zus�po�ja�wia�się�w chwa�le
zmar�twych�wsta�nia�– z twa�rzą�ja�śnie�ją�cą�jak�słoń�ce,�w sza�cie,�od
któ�rej�bił�nie�zwy�kły�blask�świa�tła�(por.�Mt 17,2).�Ob�ja�wił�się�ja�-
ko�apo�ka�lip�tycz�ne�słoń�ce,�któ�re�ja�śnie�je�w ca�łej�swej�mo�cy�(por.
Ap 1,16).�Je�go�cia�ło�ziem�skie�prze�mie�ni�ło�się�w cia�ło�nie�bie�skie;
to,�co�znisz�czal�ne�– zmie�ni�ło�się�w to,�co�nie�znisz�czal�ne.�Ka�wa�-
łek�nie�ba�po�ja�wił�się�na�zie�mi.�Owa�me�ta�mor�fo�za�mu�sia�ła�być
tak�po�ra�ża�ją�co�pięk�na,�że�Piotr,�stra�ciw�szy�gło�wę,�po�wie�dział:
„po�sta�wię�tu�trzy�na�mio�ty”�(Mt 17,4),�pra�gnąc�prze�dłu�żyć�mo�-
ment�oglą�da�nia�chwa�ły�Je�zu�sa.

Speł�ni�ła�się�obiet�ni�ca�za�po�wia�da�na�przez�Moj�że�sza:�„Pan,
Bóg�twój,�wzbu�dzi�ci�pro�ro�ka�spo�śród�bra�ci�two�ich,�po�dob�ne�-
go�do�mnie.�Je�go�bę�dziesz�słu�chał”�(Pwt 18,15).�„Je�go�słu�chaj�-
cie!”�(Mt 17,5).�Słu�chać�Je�zu�sa�zna�czy�spro�wa�dzać�nie�bo�na�zie�-
mię.�Słu�chać�Je�zu�sa�zna�czy�prze�mie�niać�się�już�te�raz�i ja�śnieć
no�wym�ży�ciem�z Bo�ga.

Fi�lo�zo�fia�czy�nu�

Ciesz�kow�ski�– ja�ko�czło�wiek�głę�bo�ko�wie�rzą�cy�– zmie�rzał
w pew�nym�sen�sie�do�te�go,�by�me�ta�mor�fo�za�Je�zu�sa�po�wtó�rzy�-
ła�się�raz�jesz�cze�na�zie�mi.�Ocze�ki�wał�po�ja�wie�nia�się�Kró�le�stwa
Bo�że�go�na�tej�zie�mi.�Pi�sał�o tym�ob�szer�nie�w swo�ich�dzie�łach:
Pro�le�go�me�na�zur�Hi�sto�rio�so�phie (Ber�lin�– 1838);�Oj�cze�nasz
(t. 1.�Pa�ryż�– 1848;�ko�lej�ne�to�my�pu�bli�ko�wa�ne�do 1906�ro�ku);
O dro�gach�du�cha (Po�znań�– 1869).

O po�ja�wie�niu�się�Kró�le�stwa�Bo�że�go�na�zie�mi�pi�sał,�roz�wi�-
ja�jąc�te�wąt�ki�hi�sto�rio�zo�fii�He�gla,�któ�re�nie�zo�sta�ły�do�sta�tecz�-
nie�dopra�co�wa�ne.�Naj�słab�szą�czę�ścią�sys�te�mu�He�gla�wy�da�wa�-
ła�mu�się�hi�sto�rio�zo�fia�i wła�śnie�od�niej�Ciesz�kow�ski�roz�po�czął
uzu�peł�nia�nie� he�gli�zmu� (por.� Jan� Dę�bow�ski,� Czyn� i na�tu�ra
w Au�gu�sta�Ciesz�kow�skie�go�wi�zji�spo�łe�czeń�stwa�przy�szło�ści).
Naj�cie�kaw�sze�dla�nas�zda�ją�się�trzy�je�go�te�ma�ty:�czyn,�pra�ca,
wspól�no�ta�mię�dzy�na�ro�do�wa.

Czyn
W swo�jej�pra�cy�mło�dzień�czej,�obro�nio�nej�w He�idel�ber�gu

(Pro�le�go�me�na�zur�Hi�sto�rio�so�phie – 1838),�za�kwe�stio�no�wał�he�-
glow�ski�po�dział�dzie�jów,�wy�od�ręb�nia�jąc�trzy�epo�ki�hi�sto�rycz�-
ne:�prze�szłość�(czy�li�epo�kę�sta�ro�żyt�ną),�te�raź�niej�szość�(wciąż
trwa�ją�cą�epo�kę�chrze�ści�jań�ską)�oraz�przy�szłość�(to�jest�ostat�nią
epo�kę�dzie�jów,�któ�ra�ma�na�stą�pić).

Pierw�sza�epo�ka�by�ła�– we�dług�nie�go�– epo�ką�uczu�cia.�Dru�-
ga�– epo�ką�my�śli.�Trze�cia,�nad�cho�dzą�ca�epo�ka�mia�ła�cha�rak�te�-
ry�zo�wać�się�„czy�nem”.�Mia�ła�po�łą�czyć�to,�co�w po�prze�dza�ją�cych
epo�kach�sta�ło�w opo�zy�cji�do�sie�bie,�a więc�uczu�cie�z my�ślą,�na�-
tu�rę�z du�chem,�bez�po�śred�niość�z re�flek�sją.�W za�po�wia�da�nej
epo�ce� czy�nu� dzia�ła�nia� nie�świa�do�me� („fak�ty”)�ma�ją� ustą�pić
miej�sca�czy�nom�świa�do�mym�(„ak�ty”),�w któ�rych�czło�wiek�od�-

naj�dzie�się�ja�ko�isto�ta�twór�cza.�W tej�trze�ciej�epo�ce�na�stą�pi�ure�-
gu�lo�wa�nie�wszyst�kich�za�wi�łych�spraw�te�go�świa�ta�przez�po�-
wszech�ne�urze�czy�wist�nie�nie�Kró�le�stwa�Bo�że�go�na�zie�mi,�któ�-
re�jest�ce�lem�dąż�no�ści�Du�cha.

Echa�tej�fi�lo�zo�fii�po�wró�cą�w po�ezji�je�go�przy�ja�cie�la,�Zyg�-
mun�ta�Kra�siń�skie�go:�

Co�kol�wiek�bę�dzie�– co�kol�wiek�się�sta�nie,�
Jak�kol�wiek�pie�śni�nie�poj�mą�szy�der�cę,�
My�już�w niej�ca�łe�wy�śpie�wa�li�ser�ce,
I tu�jest�na�sze�ze�Sło�wem�roz�sta�nie!�
Niech�nu�cą�jesz�cze�dzie�ciąt�ka�nie�win�ne�–
Har�fy�już�ni�gdy,�ni�gdy�nie�na�stro�ję!�
Dro�gi�przed�na�mi�otwar�te�są�in�ne:�
Zgiń�cie,�me�pie�śni�– wstań�cie,�
Czy�ny�mo�je!

(Zyg�munt�Kra�siń�ski,�Przed�świt)

Przy�kła�dem�ta�kich�wła�śnie�czy�nów�by�ła�dla�nie�go�fi�lan�tro�-
pia,�pra�ce�na�rzecz�roz�wo�ju�edu�ka�cji�i wy�cho�wa�nia,�po�wsta�wa�-
nie�sto�wa�rzy�szeń�sa�mo�po�mo�co�wych,�za�kła�dów�opie�kuń�czych
i ochro�nek�wiej�skich,�kas�za�po�mo�go�wo�-po�życz�ko�wych,�świad�-
cze�nie�prac�na�rzecz�in�nych.�Te�go�ro�dza�ju�dzia�ła�nia�wy�ty�cza�ją
dro�gę�do�Kró�le�stwa�Bo�że�go.

On�sam�dał�przy�kład�fi�lo�zo�fii�prak�tycz�nej,�gdy�w 1857�ro�-
ku�zo�stał�współ�za�ło�ży�cie�lem�Po�znań�skie�go�To�wa�rzy�stwa�Przy�-
ja�ciół�Na�uk,�któ�re�mu�pre�ze�so�wał�przez�trzy�ka�den�cje.�Dał�przy�-
kład,� gdy� za�ło�żył� w swo�ich� do�brach� w Ża�bi�ko�wie� szko�łę
rol�ni�czą,�któ�rej�otwar�cie�na�stą�pi�ło�dnia 21�li�sto�pa�da 1870�ro�-
ku.�A choć�nie�mia�ła�ona�praw�aka�de�mic�kich,�to�jed�nak�re�ali�-
zo�wa�ny�w niej�pro�gram�na�ucza�nia�był�bar�dzo�sze�ro�ki�i no�wo�-
cze�sny,� od�po�wia�da�ją�cy� po�trze�bom� kształ�ce�nia� na� uży�tek
no�wo�cze�sne�go�rol�nic�twa.�Tak�że�dzię�ki�tej�szko�le�– w ro�ku 1919
– urze�czy�wist�ni�ły�się�je�go�wie�lo�let�nie�sta�ra�nia�o utwo�rze�nie
w Po�zna�niu� pol�skie�go� uni�wer�sy�te�tu.� Zo�sta�ła� utwo�rzo�na
Wszech�ni�ca�Pia�stow�ska�(prze�mia�no�wa�na�w ro�ku 1920�ro�ku�na
Uni�wer�sy�tet�Po�znań�ski),�w któ�rej�skład�wszedł�tak�że�Wy�dział
Rol�ni�czo�-Le�śny,�opar�ty�w du�żym�stop�niu�na�ka�drze,�do�rob�ku
na�uko�wym�i dy�dak�tycz�nym�oraz�za�so�bach�ma�te�rial�nych�Wyż�-
szej�Szko�ły�Rol�ni�czej�w Ża�bi�ko�wie.�Owo�Kró�le�stwo�Bo�że�na�zie�-
mi�– pi�sał�– to:�„no�wy�po�rzą�dek�so�cjal�ny,�gdzie�praw�ny�i mo�-
ral�ny� stan� spo�łe�czeń�stwa� nie� przez� gwałt� ze�wnętrz�ny� lub
we�wnętrz�ną�wal�kę,� ale� przez� har�mo�nię� na�tu�ral�nych� chu�ci
[żądz]�z isto�tą�obo�wiąz�ków�usta�lo�nym�zo�sta�nie,�i gdzie�wszyst�-
kie�naj�wznio�ślej�sze�ce�le�ludz�ko�ści�w sfe�rze�ro�dzi�ny,�spo�łecz�no�-
ści�i pań�stwa�wol�ny�po�pęd�mieć�bę�dą,�a idea�pięk�ne�go,�praw�-
dzi�we�go�i do�bre�go�w ab�so�lut�nych�sfe�rach�sztu�ki,�na�uki�i re�li�gii
osta�tecz�ną�re�ali�za�cję�znaj�dą”.�Bę�dzie�to�za�tem�dru�gi�raj�na�zie�-
mi,�two�rzo�ny�tym�ra�zem�przez�sa�me�go�czło�wie�ka;�po�przez�je�-
go�czyn.�Owa�syn�te�za�re�li�gii�i fi�lo�zo�fii,�czy�li�„re�li�gia�pa�ra�kle�-
tycz�na”�nie�na�sta�nie,�je�śli�naj�pierw�nie�na�stą�pią�prze�mia�ny
w świa�do�mo�ści�lu�dzi.�Je�śli�ide�ał�Chry�stu�sa�nie�zo�stał�jesz�cze
przez�lu�dzi�osią�gnię�ty,�to�je�dy�nie�z tej�przy�czy�ny,�że�roz�wój�dzie�-
jów�nie�do�biegł�jesz�cze�koń�ca.�Nie�na�sta�ła�jesz�cze�ostat�nia�epo�-
ka�te�go�roz�wo�ju,�w któ�rej�lu�dzie�„prę�dzej�czy�póź�niej,�za�ty�siąc
czy�za�wie�le�ty�się�cy�lat,�mu�szą�stać�się�w isto�cie�i w czy�nie,
w du�chu�i w cie�le�po�dob�ny�mi�Chry�stu�so�wi”.

Ja�ki�był�sto�su�nek�re�li�gii�do�po�li�ty�ki?�Re�li�gia�– pi�sał�– „jest
ze� swej� na�tu�ry� związ�kiem,� zjed�no�cze�niem,� po�jed�na�niem.
Związ�kiem�mię�dzy�Bo�giem�a świa�tem,�mię�dzy�Du�chem�ab�so�-
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lut�nym�a du�cha�mi�ogra�ni�czo�ny�mi,�a na�wet�związ�kiem�sa�me�-
go�świa�ta�w so�bie.�Re�li�gia�ni�gdy�nie�jest�czy�sto�oso�bi�stym,�pry�-
wat�nym�tyl�ko�ży�wio�łem,�lecz�za�wsze�w naj�wyż�szym�stop�niu
spo�łecz�nym,�uspo�łecz�nia�ją�cym.�Spo�sób,�w ja�ki�lud�poj�mu�je�Bó�-
stwo,�w ten�sam�spo�sób�i w tej�sa�mej�mie�rze�kształ�tu�je�swój
stan�spo�łecz�ny,�swo�ją� rzecz�po�spo�li�tą.�Kie�dy�za�dni�na�szych
wstrzą�snę�ły�się�wszyst�kie�po�sa�dy�do�tych�cza�so�we�go�sta�nu�po�-
li�tycz�ne�go,�wstrzą�snę�ły�się�jed�no�cze�śnie�wszyst�kie�do�tych�cza�-
so�we�wy�obra�że�nia�o Bo�gu.�Uzna�nie�Bo�ga�Du�chem�Świę�tym,
a spo�łe�czeń�stwa�na�sze�go�spo�łecz�no�ścią�Je�go,�to�re�li�gij�ne�wy�-
świę�ce�nie�po�li�ty�ki�ziem�skiej,�i spro�wa�dze�nie�na�zie�mię�Kró�le�-
stwa�nie�bie�skie�go.�Jest�to�akt�Wia�ry,�Na�dziei,�Mi�ło�ści,�akt�Na�-
tchnie�nia,�Wie�dzy�i Czy�nu”�(Oj�cze�nasz,�s. 135–138�pas�sim).

Zda�niem�Ciesz�kow�skie�go�ta�ka�zmia�na�mo�że�do�ko�nać�się
tyl�ko�w spo�sób�ewo�lu�cyj�ny.�On�bo�wiem�uwa�żał�„czyn”�ja�ko�do�-
sko�na�le�nie�te�go,�co�za�sta�ne.�Uwa�żał,�że�po�stę�pu�nie�moż�na
osią�gnąć�przez�znisz�cze�nie,�gdyż�wszel�ka�de�struk�cja� jest�ze
swej�na�tu�ry�czymś�złym.�Dla�te�go�nie�ak�cep�to�wał�me�tod�re�wo�-
lu�cyj�nych,�ja�ko�że�każ�da�re�wo�lu�cja�dą�ży�do�znisz�cze�nia�za�sta�-
nej�rze�czy�wi�sto�ści.

Ta�ewo�lu�cja�za�kła�da�stop�nio�we�prze�cho�dze�nie�ilo�ści�w ja�-
kość.�„I tak�np.�w do�cze�snem�ży�ciu�po�je�dyń�cze�go�czło�wie�ka
jest�pe�wien�rok,�pe�wien�dzień�i pew�na�chwi�la,�któ�ra�czło�wie�-
ka�peł�no�let�nim�czy�ni,�– a prze�cież�owa�chwi�la,�któ�ra�tak�wiel�-
ką�zmia�nę�w nim�spra�wić�zdol�na,�jest�zu�peł�nie�do�in�nych�po�-
przed�nich�lub�na�stęp�nych�ilo�ścio�wo�po�dob�na;�ona�cią�gu�ży�cia
czło�wie�cze�go�by�naj�mniej�nie�prze�ci�na,�tyl�ko�w owym�cią�głym
po�stę�pie�sta�now�czy�ja�ko�ścio�wy�od�skok�spra�wia.�– Jest�to�dzień,
jest�to�chwi�la�po�dob�na�do�wie�lu�in�nych,�a prze�cież�czło�wiek,
do�stę�pu�jąc�owej�chwi�li,�spo�strze�ga�się�zu�peł�nie�in�nym;�– do�-
tąd�był�bez�praw�nym,�od�tąd�sta�je�się�upraw�nio�nym,�– do�tąd
nic�sta�now�czo�sam�przez�się�dzia�łać�nie�mógł,�od�tąd,�co�tyl�ko
uczy�ni,�sta�je�się�waż�nym”�(Oj�cze�nasz,�t. 3,�s. 279).

pra�Ca
Na�rzę�dziem�bu�do�wy�spo�łe�czeń�stwa�„czy�nu”�jest�pra�ca,�bo

ona�stwa�rza�moż�li�wo�ści�peł�nej�re�ali�za�cji�ludz�kich�po�trzeb.�Bę�-
dąc�dzi�siaj�przyj�mo�wa�na�ja�ko�przy�mus�i gwałt,�w epo�ce�„spo�-
łe�czeń�stwa�czy�nu”�sta�nie�się�„po�nęt�ną�i przy�jem�ną”.�Ciesz�kow�-
ski�wie�rzył,�że�czyn�ni�kiem�spraw�czym�tej�zmia�ny�cha�rak�te�ru
pra�cy�bę�dzie�wła�ści�wa�jej�or�ga�ni�za�cja�i „uprze�my�sło�wie�nie”.
Po�cią�gnie�to�za�so�bą�zmia�nę�mo�ty�wa�cji�pra�cy.�Prze�sta�nie�ona
być� czymś� po�ni�ża�ją�cym,� wy�ko�ny�wa�nym�w po�cie� czo�ła� dla
utrzy�ma�nia�się�przy�ży�ciu,�sta�jąc�się�dzie�dzi�ną�twór�czo�ści,�po�-
rów�ny�wal�ną�z dzia�łal�no�ścią�ar�ty�sty.�W spo�łe�czeń�stwie�epo�ki
czy�nu�po�wód�pra�cy�„pra�co�wać,�aby�żyć”�zo�sta�nie�uzna�ny�za
„bluź�nier�stwo�so�cjal�ne”.�Za�stą�pi�się�go�mo�ty�wem�– „żyć,�aby
pra�co�wać”.

Pra�ca�sta�nie�się�chlu�bą�i źró�dłem�ra�do�ści.�Aby�móc�zre�ali�-
zo�wać�ten�cel,�pra�ca�mu�si�zmie�nić�swój�kształt.�Nie�mo�że�po�-
zo�stać�wy�łącz�nie�„me�cha�nicz�ną”�czyn�no�ścią;�na�ni�skim�szcze�-
blu�or�ga�ni�za�cji�tech�nicz�nej.�W ta�kiej�bo�wiem�po�sta�ci�ob�cią�ża
ona�mię�śnie�ro�bot�ni�ka,�czy�niąc�z nie�go�swo�istą�ma�szy�nę,�bez�-
ro�zum�nie�wy�ko�nu�ją�cą�wciąż�te�sa�me�czyn�no�ści.�Aby�pra�ca�sta�-
ła� się� przy�jem�no�ścią� i spo�so�bem� sa�mo�re�ali�za�cji� czło�wie�ka,�
mu�si�ona�być�„or�ga�nicz�ną”,�czy�li�wy�ko�ny�wa�ną�z ro�zum�nym�
za�mi�ło�wa�niem,�mu�si�upodob�nić�się�do�twór�czej�dzia�łal�no�ści
ar�ty�stycz�nej.

Kla�sa� prze�my�sło�wa� – twier�dzi� Ciesz�kow�ski� – „bę�dzie
w przy�szło�ści�praw�dzi�wą�ar�mią�ludz�ko�ści,�któ�ra�pod�cho�rą�gwią

du�cha�wciąż�no�we�wy�wal�czać�bę�dzie�zdo�by�cze,�a te�zdo�by�cze
ni�gdy�z klę�ska�mi�po�łą�czo�ne�nie�bę�dą,�ni�gdy�łez�nie�wy�ci�sną,
lecz�za�pew�nią�nie�zli�czo�ne�ko�rzy�ści�obec�nym,�szczę�ście�na�stęp�-
nych�po�ko�leń�usta�lą”.

Pra�ca�ro�zu�mia�na�ja�ko�twór�czość�po�cią�gnie�za�so�bą�tak�że
zmia�ny�w sfe�rze�mo�ral�no�ści�i oby�cza�jów.�Przede�wszyst�kim�ze
sto�sun�ków�spo�łecz�nych�zo�sta�nie�usu�nię�te�roz�pa�no�szo�ne�dzi�-
siaj�zło,�któ�re�wy�ra�sta�na�pod�ło�żu�nie�ludz�kich�wa�run�ków�ży�-
cia.�Jed�nak�że�zmia�na�cha�rak�te�ru�pra�cy�wy�ma�ga�ta�kich�zmian
mo�ral�no�ści,�któ�re�bę�dą�zmie�rzać�do�wy�kształ�ce�nia�no�wej�re�li�-
gii,�jak�rów�nież�zmian�in�te�lek�tu�al�nych�po�przez�wpro�wa�dze�nie
po�wszech�nej�edu�ka�cji�i usta�wicz�ne�go�kształ�ce�nia.�Do�pie�ro�ca�-
ło�kształt�tych�zmian�do�pro�wa�dzi�do�sy�tu�acji,�w któ�rej�czło�wiek
epo�ki�czy�nu�sta�nie�się�ar�ty�stą,�uczo�nym�i dzia�ła�czem�spo�łecz�-
nym.�Do�pie�ro�w epo�ce�czy�nu�każ�dy�czło�wiek�od�naj�dzie�i zre�-
ali�zu�je�swo�je�po�trze�by;�bę�dzie�to�epo�ka�peł�ne�go�hu�ma�ni�zmu.
W epo�ce�czy�nu�każ�da�dzia�łal�ność�uzy�ska�ran�gę�„służ�by�Bo�żej”
i obo�wiąz�ku�wo�bec�dru�gie�go�czło�wie�ka�oraz�spo�łe�czeń�stwa.

Wspól�no�ta�mię�dzy�na�ro�do�Wa
Był�prze�ko�na�ny,�że�wie�lo�wie�ko�wy�bieg�dzie�jów�za�owo�cu�je

„wspól�ną�oj�czy�zną”�na�ro�dów�i państw.�Uwa�żał,�że�pro�ce�sy�zjed�-
no�cze�nio�we�już�znaj�du�ją�się�w za�awan�so�wa�nym�sta�dium.�Cho�-
ciaż�by�uru�cho�mio�na�w tym�cza�sie�ko�lej�że�la�zna,�umoż�li�wia�ją�-
ca�spraw�niej�sze�prze�miesz�cza�nie�się,�wzmo�gła�w nim�na�dzie�ję
na�ła�twiej�sze�zbli�że�nie�i po�ro�zu�mie�nie�tak�mię�dzy�jed�nost�ka�-
mi,�jak�i na�ro�da�mi.�Je�mu�za�le�ża�ło�nie�tyl�ko�na�zjed�no�cze�niu
Eu�ro�py,�ale�na�zjed�no�cze�niu�ca�łej�ku�li�ziem�skiej.

Au�gust�nie�do�pusz�czał�my�śli�o prze�kre�śle�niu�zna�cze�nia�na�-
ro�du.�„Je�że�li�do�sto�jeń�stwo�po�je�dyn�cze�go�czło�wie�ka�jest�świę�-
te�i nie�ty�kal�ne,�jak�żeż�bar�dziej�na�ro�do�wość�po�je�dyn�cze�go�lu�-
du”.�W tych�sło�wach�zo�sta�ło�za�war�te�prze�świad�cze�nie�fi�lo�zo�fa,
że�na�ro�dom,�po�dob�nie�jak�jed�nost�kom,�przy�słu�gu�je�au�to�no�mia
oraz�rów�no�upraw�nie�nie�– nie�zby�wal�ne�pra�wa,�któ�rych�w żad�-
nych�wa�run�kach�(za�tem�tak�że�w po�stu�lo�wa�nej�fe�de�ra�cji�na�ro�-
dów�i państw)�nie�mo�gą�utra�cić.�Wię�cej,�wła�śnie�w „epo�ce�czy�-
nu”�ujaw�nią�się�one�w ca�łej�peł�ni.

za�koń�cze�nie�

Na�za�koń�cze�nie�wy�pa�da�zwró�cić�uwa�gę�na�dwie�spra�wy.�Po
pierw�sze,�jest�ja�kiś�szcze�gól�ny�tra�gizm�po�le�ga�ją�cy�na�uka�za�niu
się�w tym�sa�mym 1848�ro�ku�książ�ki�Ciesz�kow�skie�go�Oj�cze�nasz
oraz�Ma�ni�fe�stu�Ko�mu�ni�stycz�ne�go Mark�sa.�Za�miast�Kró�le�stwa
Bo�że�go�na�zie�mi�po�dług�my�śli�Ciesz�kow�skie�go�wy�bra�no�nisz�-
czy�ciel�ską�za�sa�dę�„re�duk�cji�i ra�dy�ka�li�zmu”�we�dług�Mark�sa.

Po�dru�gie,�zba�wie�nie�nie�jest�kwe�stią�ludz�kich�czy�nów,�na�-
wet�nie�fi�lo�zo�fii�czy�nu,�ale�jest�dzie�łem�mo�cy�Bo�żej.�„Weź�udział
w tru�dach�i prze�ciw�no�ściach�zno�szo�nych�dla�Ewan�ge�lii�we�dług
mo�cy�Bo�ga!�On�nas�wy�ba�wił�i we�zwał�świę�tym�po�wo�ła�niem�nie
na�pod�sta�wie�na�szych�czy�nów,�lecz�sto�sow�nie�do�wła�sne�go�po�-
sta�no�wie�nia�i ła�ski,�któ�ra�nam�da�na�zo�sta�ła�w Chry�stu�sie�Je�zu�-
sie�przed�wiecz�ny�mi�cza�sa�mi”�(2�Tm 1,8b�-10).�Nie�mniej�jed�nak
czło�wiek�zba�wio�ny�jest�zo�bo�wią�za�ny�za�an�ga�żo�wać�wszyst�kie
swo�je�si�ły�w re�ali�za�cję�Kró�le�stwa�Bo�że�go�– sło�wem�i czy�nem�–
już�te�raz.

ar�cy�bi�skup�Sta�ni�sław�Gą�dec�ki
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nu�me�rze 5–6�(188–189)�te�go�rocz�nych�„Wie�ści�Aka�de�mic�kich”
pi�sa�li�śmy�o tym,�że�pa�tron�na�szej�uczel�ni�zo�sta�nie�uho�no�ro�-
wa�ny�przez�spo�łecz�ność�aka�de�mic�ką�Uni�wer�sy�te�tu�Przy�rod�ni�-
cze�go�w Po�zna�niu�ko�lej�ną�ta�bli�cą�pa�miąt�ko�wą.�Jej�uro�czy�ste�od�-
sło�nię�cie�od�by�ło�się�w so�bo�tę 13�wrze�śnia 2014�ro�ku,�a więc
do�kład�nie�dzień�po�dwu�set�nej�rocz�ni�cy�uro�dzin�pa�tro�na�na�-
szej�uczel�ni.�Po�prze�dzi�ło�je�rów�nie�uro�czy�ste�od�sło�nię�cie�po�-
mni�ka�au�to�ra�Oj�cze�nasz na�swa�rzędz�kim�Ryn�ku�(ufun�do�wa�-
ne�go�przez�pry�wat�ne�go�spon�so�ra�Jacka�Wojciechowskiego)�oraz
kon�ce�le�bro�wa�na�msza�św.�w ko�ście�le�pod�we�zwa�niem�św.�Mi�-
ko�ła�ja�w Wie�rze�ni�cy,�któ�rą�po�pro�wa�dził�go�ścin�nie�ks.�Bog�dan
Re�for�mat,� opie�kun�du�cho�wy�Dusz�pa�ster�stwa�Pra�cow�ni�ków
Uni�wer�sy�te�tu�Przy�rod�ni�cze�go�w Po�zna�niu�(ho�mi�lię�wy�gło�szo�-
ną�przez�ks.�Re�for�ma�ta�pu�bli�ku�je�my�na�stro�nach�55–57).

Ta�bli�ca�za�wi�sła�przy�głów�nych�drzwiach�fron�to�wych�pod�-
nie�sio�ne�go�z ru�in�Dwo�ru�w Wie�rze�ni�cy.�Jej�uro�czy�ste�go�od�sło�-
nię�cia�do�ko�nał�JM�rek�tor�na�szej�uczel�ni�prof.�dr�hab.�Grze�gorz
Skrzyp�czak�wraz�prof.�dr.�hab.�An�drze�jem�Du�ba�sem�i ar�ty�stą
pla�sty�kiem�Sta�ni�sła�wem�Myst�kiem.�Ta�bli�ca�za�wie�ra�po�do�bi�znę
na�sze�go�pa�tro�na,�herb�Ciesz�kow�skich�Do�łę�ga�oraz�herb�Uni�-
wer�sy�te�tu�Przy�rod�ni�cze�go�w Po�zna�niu.�Na�pis�na�niej�gło�si,�co
na�stę�pu�je:�„W tym�dwo�rze�w la�tach 1842–1894�miesz�kał�i pra�-
co�wał�świa�to�wej�sła�wy�eko�no�mi�sta�i fi�lo�zof,�me�ce�nas�na�uki
i edu�ka�cji�rol�ni�czej,�fun�da�tor�Wyż�szej�Szko�ły�Rol�ni�czej�im.�Ha�-
li�ny�w Ża�bi�ko�wie�Au�gust�hra�bia�Ciesz�kow�ski�[…],�pa�tron�Uni�-
wer�sy�te�tu�Przy�rod�ni�cze�go�w Po�zna�niu.�W dwu�set�ną�rocz�ni�cę

Spo łecz ność aka de mic ka 
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu 

Au gu sto wi Ciesz kow skie mu
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Tuż�przed�od�sło�nię�ciem�po�mni�ka�Au�gu�sta�Ciesz�kow�skie�go�na�swa-
rzędz�kim�Ryn�ku
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Podczas� odsłaniania� tablicy� mogliśmy� spotkać� samego� Augusta�
Cieszkowskiego
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Tablicę�odsłonił�JM�rektor�Uniwersytetu�Przyrodniczego�w�Poznaniu,�prof.�dr�hab.�Grzegorz�Skrzypczak,�wraz�z�artystą�plastykiem�Stanisławem
Mystkiem�(stoi�w�środku)�i�prof.�dr.�hab.�Andrzejem�Dubasem
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Uroczystości�związane�z�dwusetną�rocznicą�urodzin�Augusta�hr.�Cieszkowskiego�honorowym�patronatem��objął�Prezydent�RP�Bronisław�Komorowski;
podczas�wierzenickich�uroczystości�reprezentował�go�prof.�dr�hab.�Tomasz�Nałęcz,�obok�niego�stoją�od�lewej:�Burmistrz�Miasta�i Gminy�Swarzędz
Anna�Tomicka,�wiceburmistrz�Agata�Kubacka,�przewodnicząca�Rady�Miejskiej�w Swarzędzu�Barbara�Czachura,�państwo�Lucyna�i Zbigniew�W.�Kun-

dzewiczowie�oraz�JM�rektor�Uniwersytetu�Przyrodniczego�w Poznaniu,�prof.�dr�hab.�Grzegorz�Skrzypczak
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uro�dzin�Rek�tor,�Se�nat�i Spo�łecz�ność�Aka�de�mic�ka�Uni�wer�sy�te�-
tu�Przy�rod�ni�cze�go�w Po�zna�niu”.�

Ko�mi�tet�ob�cho�dów 200-le�cia�uro�dzin�Au�gu�sta�hr.�Ciesz�-
kow�skie�go�uzy�skał�pa�tro�nat�Pre�zy�den�ta�RP,�któ�re�go�przed�sta�-
wi�ciel�– prof.�To�masz�Na�łęcz�– wziął�udział�w czę�ści�uro�czy�sto�-
ści.�Wśród�przy�by�łych�wy�mie�nić�na�le�ży�rów�nież:�po�sła�Ra�fa�ła
Gru�piń�skie�go,�eu�ro�po�słan�kę�Kry�sty�nę�Ły�bac�ką,�po�seł�Bo�że�nę
Szy�dłow�ską,� po�sła� Sta�ni�sła�wa� Ka�lem�bę,� bur�mistrz� Mia�sta
i Gmi�ny�Swa�rzędz�An�nę�To�mic�ką,�wi�ce�prze�wod�ni�czą�ce�go�Ra�-
dy�Po�wia�tu�w Po�zna�niu�Mar�ka�Li�sa�oraz�prze�wod�ni�czą�ce�go�
Ra�dy�Miej�skiej�w Swa�rzę�dzu�Ma�ria�na�Szku�dlar�ka.�Uni�wer�sy�tet
Przy�rod�ni�czy�w Po�zna�niu�re�pre�zen�to�wa�li�– po�za�wspo�mnia�-
nym�już�JM�rek�to�rem�prof.�dr.�hab.�Grze�go�rzem�Skrzyp�cza�kiem
oraz�prof.�dr.�hab.�An�drze�jem�Du�ba�sem�– pro�rek�tor�ds.�stu�-
diów�prof.�dr�hab.�Mo�ni�ka�Ko�złow�ska,�kwe�stor�mgr�Bar�ba�ra
Gier�szew�ska�-Szraj�ber,�prof.�dr�hab.�Sta�ni�sław�Ko�złow�ski�oraz
dr�hab.�Ce�za�ry�Be�ker,�prof.�nadzw.�Z ko�lei�w wy�sta�wie,�któ�ra
to�wa�rzy�szy�ła�uro�czy�sto�ści,�wzię�li�udział�stu�den�ci�z Ko�ła�Na�-
uko�we�go�Ar�chi�tek�tu�ry�Kra�jo�bra�zu�WO�iAK�wraz�z opie�ku�nem,
dr� hab.� Elż�bie�tą� Ra�sze�ją.� Mło�dzież� za�pre�zen�to�wa�ła� wy�ni�ki
pierw�sze�go�eta�pu�pra�cy�nad�pro�jek�tem�„Kon�cep�cja�ogro�dów

przy�do�mo�wych�w Wie�rze�ni�cy”�(wię�cej�na�te�mat�dzia�łal�no�ści
Ko�ła�pi�sze�my�na�stro�nach�58–59).�

War�to�też�w tym�miej�scu�do�dać,�że�na�uro�czy�stość�tę�przy�-
by�ły�de�le�ga�cje�z dru�gie�go�koń�ca�Pol�ski:�przed�sta�wi�cie�le�Dwo�-
ru�w Sur�ho�wie�(gdzie�nasz�pa�tron�go�spo�da�ro�wał,�za�nim�prze�-
niósł�się�na�sta�łe�do�Wiel�ko�pol�ski)�oraz�Ze�spo�łu�Szkół�Cen�trum
Kształ�ce�nia�Rol�ni�cze�go�w Sien�ni�cy�Ró�ża�nej,�któ�ry�w czerw�cu
te�go�ro�ku�świę�to�wał 50-le�cie�ist�nie�nia�po�łą�czo�ne�z nada�niem
imie�nia�pa�tro�na�– Au�gu�sta�Ciesz�kow�skie�go.

Po�sym�bo�licz�nym�prze�cię�ciu�wstę�gi�ta�bli�cę�po�świę�cił�ks.
Prze�my�sław�Kompf,�pro�boszcz�ko�ścio�ła�św.�Mi�ko�ła�ja�w Wie�rze�-
ni�cy,�póź�niej�zaś�za�pro�sze�ni�go�ście�wzię�li�udział�w pro�mo�cji�ko�-

lej�ne�go�wy�daw�nic�twa�po�świę�co�ne�go�Au�gu�sto�wi�hr.�Ciesz�kow�-
skie�mu�oraz�mo�gli�bez�prze�szkód�zwie�dzać�Dwór,�po�któ�rym
chęt�nych�opro�wa�dzał�prof.�dr�hab.�Zbi�gniew�W.�Kun�dze�wicz,
no�wy�wła�ści�ciel�obiek�tu.�Wcze�śniej,�tuż�po�mszy�św.,�moż�na
by�ło�wziąć�udział�w „aga�pie”�przy�go�to�wa�nej�przez�miej�sco�wą
pa�ra�fię�św.�Mi�ko�ła�ja�oraz�miesz�kań�ców�Wie�rze�ni�cy�i oko�lic�– na
któ�rą�przy�był�rów�nież�sam�Au�gust�Ciesz�kow�ski�(to�oczy�wi�ście
tyl�ko�ucha�rak�te�ry�zo�wa�ny�ak�tor�Te�atru�No�we�go�An�drzej�Laj�bo�-
rek),�by�po�roz�ma�wiać�z kil�ko�ma�wy�bra�ny�mi�uczest�ni�ka�mi�im�-
pre�zy,�mię�dzy�in�ny�mi�z rek�to�rem�na�szej�uczel�ni.�

Ewa�Stryc�ka
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Bur�mistrz�Mia�sta�i Gmi�ny�Swa�rzędz�An�na�To�mic�ka�otwie�ra�mi�ni�-
kon�fe�ren�cję� po�łą�czo�ną� z pro�mo�cją� no�wej� książ�ki� o Au�gu�ście� hr.

Ciesz�kow�skim
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W ob�cho�dach�dwu�set�nej�rocz�ni�cy�uro�dzin�Au�gu�sta�Ciesz�kow�skie�go
wzię�ła�rów�nież�udział�pro�rek�tor�ds.�stu�diów�Uni�wer�sy�te�tu�Przy�rod-�

ni�cze�go�w Po�zna�niu,�prof.�dr�hab.�Mo�ni�ka�Ko�złow�ska
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Spiritus�movens obchodów�dwusetnej�rocznicy�urodzin,�a�zarazem
autorzy�nowej�książki�o�Auguście�Cieszkowskim�–�regionaliści�Ewa�J.

i�Włodzimierz�Buczyńscy
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on�omnis�mo�riar – ta�kie�pra�gnie�nie�za�go�ści�ło�w ser�cu�Ho�ra�ce�-
go�(Qu�in�tus�Ho�ra�tius�Flac�cus�– 8 XII 65�p.n.e – 27 XI 8�p.n.e.).
Za�go�ści�ło�i drą�ży�ło.�Odejść�z te�go�świa�ta�i nie�po�zo�sta�wić�śla�-
du�swej�obec�no�ści?�Wiel�ki�po�eta�rzym�ski,�au�gu�stow�skiej�do�by,
swój�ślad�po�zo�sta�wił,�utrwa�lił,�jest�bo�ga�ty�w swej�tre�ści�i cią�-
gle�ak�tu�al�ny.�Pra�gnie�nie�nie�śmier�tel�no�ści�zo�sta�wił�w spad�ku
po�tom�nym,�czy�tel�ni�kom�swych�Pie�śni.�Nie�wąt�pli�wie�po�eta,
two�rząc,�wkła�da�cząst�kę�sie�bie�w swo�je�dzie�ło.�Exe�gi�mo�nu�-
men�tum aere�pa�ren�nius?�– Sta�wiam�so�bie�po�mnik,�trwal�szy
niż�ze�spi�żu,�po�ko�nu�ją�cy�śmierć�i czas?

Non�omnis�mo�riar – jest�to�pra�gnie�nie�każ�de�go�my�ślą�ce�-
go� czło�wie�ka.� Każ�dy� bo�wiem�pra�gnie� utrwa�lić� ślad� swo�jej
obec�no�ści�na�zie�mi,�uchro�nić�go�od�za�po�mnie�nia.�Każ�dy�my�-
ślą�cy�czło�wiek�od�cho�dzi�z te�go�świa�ta�z pew�nym�drże�niem
ser�ca�– co�da�lej?�Czy�śmierć�jest�koń�cem�wszyst�kie�go?�Po�piół
po�zo�sta�nie�po�mnie,�czy�dia�ment?�Tak,�nie�spo�koj�ne�jest�ser�-

ce�czło�wie�ka�o je�go�przy�szłość,�o je�go�pa�mięć�wśród�po�tom�-
nych.�Nie�wąt�pli�wie�z tym�dy�le�ma�tem,�zna�nym�od�wie�ków,�bo�-
ry�ka�ją�się�szcze�gól�nie�lu�dzie�kul�tu�ry,�lu�dzie�sztu�ki.�Jest�on�tak�-
że�bli�ski�lu�dziom�na�uki.�Upra�wia�jąc�na�ukę,�od�kry�wa�ją�Praw�dę
i w każ�dej�jej�dzie�dzi�nie�wno�szą�po�nad�cza�so�we�war�to�ści�do
skarb�ca�kul�tu�ry.�Sta�ją�się�więc�nie�śmier�tel�ni.�Nie�znik�ną�z fir�-
ma�men�tu�lu�dzi�two�rzą�cych�dzie�je�świa�ta.�Oca�la�ją�swój�ślad�od
za�po�mnie�nia.�Po�wsta�je�jed�nak�istot�ne�py�ta�nie�– co�de�ter�mi�-
nu�je�gra�ni�cę�pra�gnie�nia�nie�śmier�tel�no�ści?�Próż�na�chwa�ła,�czy
skry�wa�na�py�cha?

Utrum�non�omnis�mo�riar? Czy�z tym�py�ta�niem�zma�gał�się
tak�że�Au�gust�Ciesz�kow�ski?�

Nie�wąt�pli�wie�zgro�ma�dzo�ne�mu�tu�za�cne�mu�gre�mium�je�go
po�stać�jest�bar�dziej�lub�mniej�zna�na.�A mo�że�jed�nak�w ro�ku
obchodów�dwu�set�nej�rocz�ni�cy�uro�dzin�Ciesz�kow�skie�go�na�le�-
ży�za�py�tać,�kim�był,�a ra�czej�kim�jest�dla�nas�tu�taj�obec�nych
(i nie�tyl�ko)�Au�gust�Ciesz�kow�ski?�Fi�lo�zof.�My�śli�ciel.�Czło�wiek
na�uki.�Pi�sarz.�Eko�no�mi�sta.�Rol�nik.�Przy�rod�nik.�Czło�wiek�czy�-
nu.�Gi�gant�pra�cy�i du�cha.�Oby�wa�tel�Eu�ro�py.�Ser�cem�– Po�lak.
Chrze�ści�ja�nin.�Mąż.�Oj�ciec.�Syn.�Przy�ja�ciel.�Świa�tło�i sól�tej�zie�-
mi,�tak�że�Wiel�ko�pol�ski�i Po�zna�nia.�Ta�li�sta�jest�dłu�ga.�Uzu�peł�-
niać�ją�moż�na�nie�tyl�ko�przy�miot�ni�ka�mi.�

Kim�był?�Spo�śród�wie�lo�ra�kich�od�po�wie�dzi�ta�jed�na�in�try�-
gu�je�nas�naj�bar�dziej.�Był�uczo�nym,�czło�wie�kiem�na�uki XIX�-
-wiecz�nej�Eu�ro�py.�Fi�lo�zo�fia�sta�ła�się�do�me�ną�je�go�na�uko�we�go
ży�cia.�Fe�no�men�Ciesz�kow�skie�go�tkwi�w tym,�że�na�uka�by�ła�dla
nie�go�wszyst�kim.�Ona�wy�peł�nia�ła�wszel�ką�prze�strzeń�je�go�ży�-
cia.�Na�uka�za�wład�nę�ła�je�go�umy�słem�i ser�cem.�De�ter�mi�no�wa�-
ła�je�go�toż�sa�mość.�Pra�ca�na�uko�wa�by�ła�dla�Au�gu�sta�przy�jem�no�-
ścią,�roz�ryw�ki�to�wa�rzy�skie�– utru�dze�niem.�„Po�chła�nia�ją�mnie
na�prze�mian�na�uka�i roz�ryw�ki…,�ba�wię�się�pra�cu�jąc,�a pra�cu�-
ję�– ba�wiąc”�– pi�sał 2�lu�te�go 1839�ro�ku�z Pa�ry�ża�do�Kar�la�Mi�-
che�le�ta.�Już�w wie�ku 21�lat�wy�po�wie�dział�od�mien�ny�niż�He�gel
po�gląd�na�fi�lo�zo�fię�dzie�jów�świa�ta.�

Au�gust�Ciesz�kow�ski�był�otwar�ty�na�wszel�ką�wie�dzę,�któ�ra
za�spo�ka�ja�ła�je�go�cie�ka�wość�świa�ta.�Na�uce,�któ�ra�jest�war�to�ścią
po�nad�cza�so�wą�i prze�kra�cza�ją�cą�gra�ni�ce�państw�oraz�sys�te�mów
po�li�tycz�nych�i go�spo�dar�czych,�słu�żył�z od�da�niem,�słu�żył�nie
dla�zy�sku�czy�złud�nej�sła�wy.�Sło�wa�te�zna�ne�są�uczo�nym,�każ�-
de�mu�z nas.�Od�daw�na,�a mo�że�od�za�wsze,�aka�de�mi�cy,�osią�-
gnąw�szy�sto�pień�na�uko�wy�dok�to�ra,�skła�da�ją�przy�się�gę,�że�zdo�-
by�tej�wie�dzy�nie�bę�dą�nad�uży�wa�li�ani�dla�mar�ne�go�zy�sku,�ani
dla�złud�nej�sła�wy.�Ta�ką�przy�się�gę�zło�żył�rów�nież�Ciesz�kow�ski?
Utrum�non�omnis�mo�riar?

Fe�no�men�Ciesz�kow�skie�go�tkwi�tak�że�w tym,�że�ni�gdy�nie
był�pra�cow�ni�kiem�uni�wer�sy�te�tu.�Ten�brak�(za�trud�nie�nia)�for�-
mal�ne�go�zwią�za�nia�się�z jed�nym�uni�wer�sy�te�tem�za�pew�niał�Au�-
gu�sto�wi�swo�bo�dę�dzia�ła�nia�i wy�ra�ża�nia�swych�opi�nii.�Ale�Ciesz�-

Non omnis mor tu us est! –
– Au gu sto wi Ciesz kow skie mu 
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Au�gust�hr.�Ciesz�kow�ski�– ob�raz�wy�ko�na�ny�tech�ni�ką�in�tar�sji,�dzie�ło�
Ja�na� Ku�ła�kow�skie�go� ze� Swa�rzę�dza,� ofia�ro�wa�ne� la�tem 2014� ro�ku�

ko�ścio�ło�wi�św.�Mi�ko�ła�ja�w Wie�rze�ni�cy�
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kow�ski�za�wsze�był�na�uni�wer�sy�te�cie�obec�ny�dzię�ki�swej�idei,
swej�no�wa�tor�skiej�my�śli�wy�ra�żo�nej�sło�wem�pi�sa�nym,�aka�de�-
mic�ką�dys�ku�sją.�(Twór�czą�dys�ku�sją�na�ar�gu�men�ty.�Czy�my�po�-
tra�fi�my�jesz�cze�dys�ku�to�wać?�Ro�zum�wyż�szy�w nas�niż�si�ła?)
Prof.�Chan�tal�Del�sol,�jed�na�ze�współ�cze�snych�naj�bar�dziej�zna�-
nych�fran�cu�skich�fi�lo�zo�fów�twier�dzi�– ży�je�my�w spo�łe�czeń�-
stwie,�któ�re�umie�ra,�dys�ku�tu�jąc�bez�owoc�nie.�Ży�je�my�w świe�-
cie,� w któ�rym� na�stę�pu�je� eli�mi�na�cja� war�to�ści� ab�so�lut�nych.
Mło�dzi�Eu�ro�pej�czy�cy�oświad�czy�li�kil�ka�na�ście�dni�te�mu�– „Nasz
świat�stra�cił�ide�ały”�(Mło�dzi�Eu�ro�pej�czy�cy�dla�świa�ta�bez�prze�-
mo�cy).

Au�gust�Ciesz�kow�ski�moc�no� za�ja�śniał�w XIX�-wiecz�nych
krę�gach�na�uko�wych�i in�te�lek�tu�al�nych�Eu�ro�py�ja�ko�fi�lo�zof.�Po�-
dej�mu�jąc�fi�lo�zo�ficz�ne�stu�dia,�uczest�ni�czył�tak�że�w wy�kła�dach
z dzie�dzi�ny�an�tro�po�lo�gii,�hi�sto�rii�po�wszech�nej,�hi�sto�rii�li�te�ra�-
tu�ry,�pe�da�go�gi�ki.�Nie�wąt�pli�wie�w tam�tej�epo�ce�wy�ma�ga�no�od
ab�sol�wen�ta�uni�wer�sy�te�tu�sze�ro�kiej�wie�dzy. I nie�by�ła�to�spra�-
wa�spo�łecz�nej�mo�dy.�Na�mą�dro�ści�pra�gnął�Au�gust�bu�do�wać
swój�au�to�ry�tet.�Chciał�i po�tra�fił�czer�pać�z tej�mą�dro�ści,�ja�ką
da�je�uni�wer�sy�tet.�Ten�styl�du�cha�za�cho�wał�do�koń�ca�swych
dni.�Wie�dzę�czer�pał�z eu�ro�pej�skich�bi�blio�tek,�z wiel�kie�go�księ�-
go�zbio�ru�(li�czą�ce�go�oko�ło 40 000�to�mów),�ja�ki�stwo�rzył�w wie�-
rze�nic�kim�dwo�rze,�z kon�fe�ren�cyj�nych�dys�ku�sji.�Nie�ustan�nie
po�więk�szał�swo�je�za�in�te�re�so�wa�nia�– o fi�zy�kę,�zwłasz�cza�elek�-
trycz�ność,�o pra�wo,�geo�gra�fię,�przy�ro�dę,�sta�ty�sty�kę,�psy�cho�lo�-
gię.�Ta�li�sta�jest�dłu�ga.�„Czy�tał�bar�dzo�du�żo�i nie�mal�co�dzien�-
nie�skru�pu�lat�nie�od�no�to�wu�jąc�w swo�im�»Dzien�ni�ku«�za�rów�no
au�to�rów,�ty�tu�ły�jak�i in�te�re�su�ją�cą�pro�ble�ma�ty�kę”.

Uczest�ni�czył�we�wszyst�kich�wy�kła�dach�i se�mi�na�riach�na�-
uko�wych,�do�któ�rych�miał�do�stęp,�a pro�wa�dzo�nych�przez�uni�-Aleja�Filozofów�latem�2014�roku

Dolina�rzeki�Głównej�latem�2014�roku
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wer�sy�te�ty�i to�wa�rzy�stwa�na�uko�we,�przede�wszyst�kim�Pa�ry�ża,
Ber�li�na� i Lon�dy�nu.�Pu�bli�ku�jąc�wła�sne�pra�ce,�czy�ta�jąc�księ�gi
i trak�ta�ty�oraz�pro�wa�dząc�oży�wio�ne�dys�ku�sje,�wniósł�waż�ki
wkład�w roz�wój�fi�lo�zo�fii,�ale�tak�że�wie�lu�in�nych�dzie�dzin�wie�-
dzy.�Był�po�wszech�nie�zna�ny,�do�ce�nia�ny�i sza�no�wa�ny.�Od�cza�-
sów�Ma�cie�ja�Ka�zi�mie�rza�Sar�biew�skie�go�(24 II 1595�– 2 IV 1635),
czo�ło�we�go� in�te�lek�tu�ali�sty�eu�ro�pej�skie�go XVII wie�ku,�po�ety,
o któ�rym� mó�wio�no:� „chrze�ści�jań�ski� Ho�ra�cy� z Ma�zow�sza”,
(a któ�ry�za�ży�cia�do�cze�kał�się�kil�ku�dzie�się�ciu�wy�dań�swo�ich
dzieł�– Ly�ri�co�rum�li�bri�– w ca�łej�Eu�ro�pie),�po�ety�wy�róż�nio�ne�-
go�lau�rem�po�eta�lau�re�atus – naj�wyż�szą�na�gro�dą�li�te�rac�ką�ów�-
cze�sne�go�świa�ta�(zło�ty�na�szyj�nik�z me�da�lem�Urba�na�VIII),�nie
by�ło�więk�sze�go�pol�skie�go�my�śli�cie�la�i in�te�lek�tu�al�ne�go�au�to�ry�-
te�tu,�jak�Au�gust�Ciesz�kow�ski�w sfe�rze�fi�lo�zo�fii.

Ciesz�kow�ski�stał�się�nie�tyl�ko�fi�lo�zo�ficz�nym�au�to�ry�te�tem,
ale�tak�że�eko�no�micz�nym,�fi�nan�so�wym�i rol�ni�czym.�Rząd�pru�-
ski�za�pra�gnął�więc�spo�żyt�ko�wać�wie�dzę�i mą�drość 38-let�nie�go
Au�gu�sta,�pro�po�nu�jąc�mu�te�kę�mi�ni�stra�fi�nan�sów.�Ofer�ta�by�ła
ku�szą�ca.�Au�gust�miał�świa�do�mość,�że�przyj�mu�jąc�pro�po�zy�cję,
od�dał�by�wła�dzy,�pru�skiej�wła�dzy,�swo�ją�wie�dzę,�mą�drość�i do�-
świad�cze�nie.�Stał�by�się�za�kład�ni�kiem�wła�dzy.�(Czy�wów�czas
my�ślał�o nas?)�A co�z pol�ską�spra�wą,�któ�rej�Au�gust�słu�żył?�Miał
ją�zdra�dzić?�Prze�wod�ni�czą�cy�pru�skie�go�sej�mu�ostro�skry�ty�ko�-
wał�Ciesz�kow�skie�go,�że�na�par�la�men�tar�nym�fo�rum�śmiał�pu�-
blicz�nie�oświad�czyć,�że�wy�stę�pu�je�ja�ko�przed�sta�wi�ciel�na�ro�du
pol�skie�go,�a nie�czu�je�się�de�pu�to�wa�nym�pru�skim!�

Skąd�czer�pał�si�łę�do�zdo�by�wa�nia�tak�roz�le�głej�wie�dzy?�In�i�-
tium�sa�pien�tiae�ti�mor�Do�mi�ni? – Czy�Au�gust�czy�tał�tę XVI�-
-wiecz�ną�księ�gę�An�zel�ma�Go�stom�skie�go�pod�ty�tu�łem�Go�spo�-
dar�stwo,�któ�ra�po�sia�da�ła�tak�po�nad�cza�so�we�mot�to?�Te�go�nie

wiem,�ale�z ca�łą�pew�no�ścią�czy�tał�księ�gę,�z któ�rej�ten�cy�tat�za�-
czerp�nął�Go�stom�ski.

Ciesz�kow�ski�wy�brał�na�ukę�ja�ko�dro�gę,�któ�ra�spra�wę�pol�-
ską�wy�wie�dzie�z nie�pa�mię�ci�po�li�tycz�nej.�Go�dzi�się�w tym�mo�-
men�cie�przy�po�mnieć�sce�nę,�któ�ra�rów�nież�ro�ze�gra�ła�się�w Pru�-
skim� Sej�mie.� Po�seł� Pa�weł� Nie�go�lew�ski� in�for�mo�wał� izbę
o wy�da�rze�niach,� ja�kie�mia�ły�miej�sce�w przed�pow�sta�nio�wej
War�sza�wie�ro�ku 1861.�– Car�skie�woj�sko�bru�tal�nie�roz�pra�wi�ło
się�z de�mon�stran�ta�mi�na�Pla�cu�Zam�ko�wym.�Są�za�bi�ci�i ran�ni,
po�pły�nę�ła�krew.�– Re�ak�cją�pru�skich�po�słów�był�śmiech.�Wów�-
czas�Ciesz�kow�ski�za�re�ago�wał�bar�dzo�szyb�ko�i gwał�tow�nie,�mó�-
wiąc:�– „Jak�to,�ma�cie�su�mie�nie,�ser�ce�i od�wa�gę�śmiać�się�nad
rze�czą,�któ�rą�nam�krwią�prze�pła�cać�przy�cho�dzi!”.�W pol�skiej
spra�wie�za�wie�dli�więc�po�li�ty�cy.�Za�bra�kło�dla�niej�miej�sca�wMa�-
ni�fe�ście� ko�mu�ni�stycz�nym,� wy�da�nym� w tym� sa�mym� ro�ku,
w któ�rym�uka�zał� się� pierw�szy� tom�naj�waż�niej�sze�go� dzie�ła
Ciesz�kow�skie�go�– Oj�cze�nasz.�Po�zo�sta�ły�więc� in�te�lek�tu�al�ne
i na�uko�we�eli�ty.�To�one,�po�przez�fi�lo�zo�fię�Ciesz�kow�skie�go,�mia�-
ły�stać�się�rzecz�ni�kiem�pol�skiej�spra�wy.�

Fi�lo�zo�fia�Ciesz�kow�skie�go�to�fi�lo�zo�fia�czy�nu.�Ro�dzi�ła�się�ona
w do�bie�eu�ro�pej�skie�go�ro�man�ty�zmu,�w at�mos�fe�rze�car�skich�re�-
pre�sji�po�Po�wsta�niu�Li�sto�pa�do�wym�– za�peł�ni�ły�się�wów�czas
Po�la�ka�mi�car�skie�wię�zie�nia,�wy�peł�ni�ły�ki�bit�ka�mi�dro�gi�wio�zą�-
ce�ich�na�Sy�be�rię,�kon�fi�ska�ta�mie�nia�sta�ła�się�po�wszech�ną�rze�-
czy�wi�sto�ścią,�a wy�mu�szo�na�emi�gra�cja�– ra�tun�kiem�dla�prze�-
trwa�nia.�Py�ta�nie�– co�da�lej�czy�nić,�ja�ką�wy�brać�dro�gę�wio�dą�cą
do�od�zy�ska�nia�wol�no�ści�– by�ło�py�ta�niem�o stra�te�gicz�nym�cha�-
rak�te�rze.�W tym�mo�men�cie�pol�skich�dzie�jów�dro�dze�oręż�nej
wal�ki�prze�ciw�sta�wił�Ciesz�kow�ski�dro�gę�czy�nu,�fi�lo�zo�fię�czy�nu.
„Po�stęp�po�le�ga�nie�na�nisz�cze�niu�i znisz�cze�niu,�lecz�na�roz�wi�-

Sosna�Krasińskiego�(lato�2014�roku)
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ja�niu�i prze�kształ�ca�niu”.�Me�sja�nizm�Ciesz�kow�skie�go�nie�był�re�-
wo�lu�cyj�nym�me�sja�ni�zmem�Mic�kie�wi�cza,�lecz�me�sja�ni�zmem
pra�cy�or�ga�nicz�nej.�Nie�prze�wi�dy�wał�on�re�wo�lu�cyj�ne�go�trzę�sie�-
nia�zie�mi,�lecz�kon�cep�cję�ewo�lu�cyj�nej�mo�der�ni�za�cji�spo�łe�czeń�-
stwa.�Wy�kład�ni�kiem�czy�nu�by�ła�pra�ca.�Czyn�obej�mo�wał�tak�że
pra�cę�nad�so�bą.�Re�ali�za�cja�idei�czy�nu�by�ła�dla�Au�gu�sta�au�ten�-
tycz�ną�służ�bą�Pol�sce.�

Trud�no�nie�do�ce�nić�zna�cze�nia�fi�lo�zo�fii�Ciesz�kow�skie�go�dla
ro�dzą�cej�się�świa�do�mo�ści�na�ro�do�wej,�fi�lo�zo�fii�bę�dą�cej�re�kom�-
pen�sa�tą�utra�co�nej�wol�no�ści,�fi�lo�zo�fii�pod�no�szą�cej�„na�ro�do�we”
do� „eu�ro�pej�skiej� uni�wer�sal�no�ści”,� fi�lo�zo�fii� de�mon�stru�ją�cej
świa�tu,�że�Pol�ska�ist�nie�je.�Dzie�ło�ży�cia,�czy�li�Oj�cze�nasz,�sta�no�-
wi�ło�więc�moc�ne�świa�dec�two�ide�olo�gii�na�ro�du�w cza�sie�nie�wo�-
li.�Świa�do�mość�klę�ski�po�roz�bio�rach,�po�Po�wsta�niu�Li�sto�pa�do�-
wym,�ro�dzi�ła�ma�rze�nia�o wy�nie�sie�niu�Pol�ski�nad�in�ne�na�ro�dy
w je�dy�nie�moż�li�wy�spo�sób�– po�tę�gą�in�te�lek�tu,�po�tę�gą�du�cha.
Fi�lo�zo�fia�mia�ła�stać�się�trium�fem�na�po�lu�in�te�lek�tu�al�nym.�

Au�gust�Ciesz�kow�ski�był�świad�kiem�wy�da�rzeń,�ja�kie�mia�ły
miej�sce�w ro�ku 1848.�Pod�czas�Wio�sny�Lu�dów�spra�wy�na�ro�do�-
we�wy�pły�nę�ły�szcze�gól�nie�moc�no.�„Bu�dzą�się�na�ro�dy�do�wol�no�-
ści�– nad�szedł�ich�czas”.�„Idea�na�ro�do�wo�ści�jest�tak�po�tęż�na
i czy�ni�tak�wiel�kie�po�stę�py�w Eu�ro�pie,�że�nic�ją�nie�po�ko�na”
– wy�znał�wów�czas.�Zda�niem�Ciesz�kow�skie�go�szcze�gól�ną�ro�lę
do�speł�nie�nia�ma�ją�na�ro�dy�sło�wiań�skie.�„Czyn�przy�szły�przy�-
pad�nie�w udzia�le�ple�mie�niu�Sło�wian”.�W tym�ro�ku,�zna�czo�nym
woj�na�mi,�z je�go�też�ini�cja�ty�wy�na�Pol�skim�Zjeź�dzie�we�Wro�cła�-
wiu�wy�da�na�zo�sta�ła�ode�zwa�do�par�la�men�tów�Eu�ro�py,�na�wo�łu�-
ją�ca�do�po�wszech�ne�go�po�ro�zu�mie�nia�mię�dzy�na�ro�da�mi.

Au�gust�Ciesz�kow�ski�do�ce�niał�ro�lę�na�uki�w roz�wo�ju�kul�tu�-
ral�nym�i go�spo�dar�czym�spo�łe�czeń�stwa�i kra�ju,�na�uki�zin�te�gro�-
wa�nej�z po�trze�ba�mi�go�spo�dar�czy�mi.�Naj�bar�dziej�uwi�docz�ni�ło�się
to�w je�go�wal�ce�z wła�dza�mi�pru�ski�mi�o pol�ski�uni�wer�sy�tet�w Po�-
zna�niu.�Za�sad�ność�utwo�rze�nia�ta�kiej�uczel�ni,�jak�i szkol�nic�twa
niż�sze�go�szcze�bla,�wy�ni�ka�ła�nie�z oso�bi�stych�pra�gnień�Au�gu�sta
o sno�bi�stycz�nym�pod�ło�żu,�ale�z prze�ko�na�nia,�że�na�uka�za�de�cy�-
du�je�o przy�szłości�i na�ro�do�wej�toż�sa�mo�ści�„tej�zie�mi”.�Na�ród�nie
mo�że�żyć�bez�na�uki,�nie�mo�że�trwać�po�zba�wia�ny�na�uki.�Ciesz�-
kow�ski�wie�rzył,�że�na�płasz�czyź�nie�na�uki�Niem�cy�nie�bę�dą�tak
bru�tal�ni,�jak�w in�nych�dzie�dzi�nach.�Zdu�mie�wa�si�ła�ar�gu�men�ta�-
cji�i wy�trwa�łość�Au�gu�sta�Ciesz�kow�skie�go�w dą�że�niu�do�osią�gnię�-
cia�te�go�ce�lu.�Mą�drą�ba�ta�lię�o uni�wer�sy�tet�pro�wa�dził�w opar�ciu
o obo�wią�zu�ją�ce�pru�skie�pra�wo�i przy�po�par�ciu�świa�tłych�umy�-
słów�Wiel�ko�po�lan.�„Nie�mo�że�my�ucho�dzić�za�bun�tow�ni�ków,�ale
też�mu�si�my�po�ka�zać,�jak�dro�ga�jest�nam�Oj�czy�zna”�– po�wie�dział
do�po�słów�Ko�ła�Pol�skie�go�w Sej�mie�Pru�skim.�Moc�ar�gu�men�ta�cji
i de�ter�mi�na�cja�dzia�łań�Ciesz�kow�skie�go�oka�za�ły�się�jed�nak�za�sła�-
be�wo�bec�pru�skiej�po�li�ty�ki�ger�ma�ni�za�cyj�nej.�Kil�ku�let�nia�ba�ta�lia
za�koń�czy�ła�się�nie�po�wo�dze�niem,�ale�nie�prze�gra�ną.

Ciesz�kow�ski�się�za�wiódł.�Niem�cy�oka�za�li�się�bru�tal�ni.�Ale
Ciesz�kow�ski�nie�ustał�w dzia�ła�niu.�Trze�ba�jed�no�czyć�lu�dzi�na�-
uki,�pió�ra,�przed�się�bior�czo�ści,�jed�nej�my�śli�i jed�ne�go�du�cha.�Trze�-
ba�two�rzyć�na�uko�wą�eli�tę�„tej�zie�mi”,�eli�tę�Po�zna�nia.�Ana�li�zu�jąc
dzia�łal�ność�to�wa�rzystw�na�uko�wych�War�sza�wy,�Kra�ko�wa,�Lon�dy�-
nu,�zro�zu�miał,�że�ich�ce�lem�jest�po�mna�ża�nie�„wszel�kich�na�uk,
roz�sze�rze�nie�świa�tła,�roz�krze�wie�nie�sztu�ki,�prze�my�słu�i wszel�-
kich�kunsz�tów�w na�ro�dzie”.�Dro�ga�do�po�mna�ża�nia�wie�dzie�po�-
przez�twór�cze�dys�ku�sje�w czyn�prze�mie�nio�ne.�Z tych�do�świad�-
czeń�i dzia�łań�zro�dził�się�po�mysł�na�na�uko�wy�par�la�ment,�któ�ry
bę�dzie�sku�piał�lu�dzi�o róż�nych�po�glą�dach,�któ�rzy�w trak�cie�rze�-
tel�nej�kry�ty�ki�do�pro�wa�dzą�do�wy�pra�co�wa�nia�naj�lep�szych�wzor�-
ców�i ide�ałów.�Tym�par�la�men�tem�sta�ło�się�Po�znań�skie�To�wa�rzy�-
stwo�Przy�ja�ciół�Na�uk.�Nie�wąt�pli�wie�by�ło�ono�dzie�łem�Au�gu�sta.�

W re�ali�za�cji�czy�nu�dla�prze�trwa�nia�pol�skich�umy�słów�i pol�-
skich�serc�w pru�skim�za�bo�rze�waż�ne�miej�sce�zaj�mo�wa�ła�zie�-
mia.� Dla� Ciesz�kow�skie�go� po�sia�da�ła� ona� ogrom�ną� war�tość,
przede�wszyst�kim�w sen�sie�na�ro�do�wym.�Na�le�ża�ło�więc�zie�mię
wła�ści�wie�wy�ko�rzy�sty�wać,�a więc�wpro�wa�dzać�no�we�tech�no�lo�-
gie�upraw�i no�we�ma�szy�ny�oraz�sto�so�wać�eko�no�micz�ne�kal�ku�-
la�cje.�A źró�dłem�no�wa�tor�stwa�i po�stę�pu�w go�spo�da�ro�wa�niu�zie�-
mią� by�ła� na�uka.� Na�le�ża�ło� więc� roz�wi�jać� na�ukę� i kształ�cić
mło�dzież.�Wzo�rem�ta�kie�go�dzia�ła�nia�sta�ła�się�Szko�ła�Rol�ni�cza
w Ża�bi�ko�wie.�Przy�ta�kim�po�dej�ściu,�a przede�wszyst�kim�przy
umi�ło�wa�niu�zie�mi�i przy�ro�dy,�go�spo�dar�stwo�Ciesz�kow�skie�go
sta�wa�ło�się�dla�oko�licz�nych�zie�mian�i wło�ścian�cen�trum�po�stę�-
pu�i no�wa�tor�stwa,�sta�wa�ło�się�go�spo�dar�stwem�mo�de�lo�wym
god�nym�na�śla�do�wa�nia.�Sta�no�wi�ło�dla�mło�dzie�ży�za�chę�tę�do
po�zo�sta�wa�nia�przy�zie�mi�i two�rze�nia�rol�nic�twa�Księ�stwa�Po�-
znań�skie�go,�kon�ku�ren�cyj�ne�go�wo�bec�in�nych,�a bo�ga�tych,�pro�-
win�cji�kró�le�stwa�pru�skie�go.�

Ale�Au�gust�Ciesz�kow�ski�za�an�ga�żo�wał�się�tak�że�w in�ne�dzia�-
ła�nia,�sprzy�ja�ją�ce�po�zo�sta�wa�niu�przy�zie�mi,�a rów�no�cze�śnie�za�-
po�bie�ga�ją�ce�jej�wy�ku�py�wa�niu�przez�Niem�ców.�Swo�je�po�glą�dy
w tej�agrar�nej�kwe�stii�pre�zen�to�wał�na�kon�gre�sach�rol�ni�czych.
Opra�co�wał�też�pro�gram�pro�por�cjo�nal�ne�go�wy�na�gra�dza�nia�ro�-
bot�ni�ków�(opu�bli�ko�wa�ny�na�ła�mach�cza�so�pism�pol�skich�i wło�-
skich�oraz�pu�blicz�nie�dys�ku�to�wa�ny�mię�dzy�in�ny�mi�na�ze�bra�-
niu�To�wa�rzy�stwa�Rol�ni�cze�go�dla�Mar�chii�Dol�nych�Łu�życ).�Z je�go
ini�cja�ty�wy�i w myśl�je�go�pro�jek�tu�utwo�rzo�no�Li�gę�Na�ro�do�wąDwór�Cieszkowskich�widziany�od�strony�Alei�Filozofów
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Pol�ską,�któ�ra�mia�ła�na�ce�lu�mo�ral�ne�i ma�te�rial�ne�pod�nie�sie�nie
po�zio�mu�ży�cia�pol�skiej�lud�no�ści�wiej�skiej.�W efek�cie�jej�dzia�-
łań�za�kła�da�no�ka�sy�oszczęd�no�ścio�we�dla�miesz�kań�ców�wsi,
two�rzo�no�ochron�ki�dla�dzie�ci.�W Wie�rze�ni�cy�Ciesz�kow�ski�za�-
ło�żył�też�kół�ko�wło�ściań�sko�-rol�ni�cze.�W swo�im�go�spo�dar�stwie
wpro�wa�dził�za�sa�dę�udzia�łu�ro�bot�ni�ków�fol�warcz�nych�w zy�-
skach�go�spo�dar�stwa.�Wszyst�kie�te�dzia�ła�nia�by�ły�re�ali�zo�wa�ne
pod�rzą�da�mi�Bi�smarc�ka,�w epo�ce�wal�ki�o ję�zyk�i zie�mię.�Sym�-
bo�lem�tej�wal�ki�po�zo�sta�ją�nie�wąt�pli�wie�Mi�chał�Drzy�ma�ła,�kar�-
dy�nał�Mie�czy�sław�Le�dó�chow�ski�i dzie�ci�Wrze�śni.�Ale�sym�bo�-
lem� tej� mą�drej� i wiel�kiej� wal�ki� jest� tak�że,� a mo�że� przede
wszyst�kim,�Au�gust�Ciesz�kow�ski.�Czy�po�dej�mu�jąc�wszyst�kie�te
dzia�ła�nia,�Au�gust�py�tał�sie�bie:�Utrum non�omnis�mo�riar?�

Au�gu�ście!�Mę�żu�wiel�kiej�mą�dro�ści�i za�cno�ści,�wiel�ki�fi�lo�-
zo�fie,�mi�strzu�wiel�kie�go�czy�nu.�Zwłasz�cza�w obec�nym�ro�ku
ule�gła�oży�wie�niu�pa�mięć�o To�bie�miesz�kań�ców�„tej�zie�mi”
(a na�ro�dy�bez�pa�mię�ci�gi�ną).�Dwu�na�ste�go�wrze�śnia�Sejm�Rze�-
czy�po�spo�li�tej�Pol�skiej�uczcił�Cie�bie�oko�licz�no�ścio�wą�uchwa�łą.
Po�dob�ne�uchwa�ły�po�dej�mo�wa�ły�róż�nych�szcze�bli�wła�dze�rzą�-
do�we�i sa�mo�rzą�do�we.�Trwa�ciąg�kon�fe�ren�cji,�sym�po�zjów�i se�-
sji�na�uko�wych�sła�wią�cych�Two�je�do�ko�na�nia.�Wy�da�no�o To�bie
wie�le�pięk�nych�ksiąg.�Two�je�imię�no�si�wie�le�szkół�i bi�blio�tek.
W po�bli�żu�Two�jej�Wie�rze�ni�cy�(w Swa�rzę�dzu)�wy�sta�wio�no�Ci
po�mnik�z or�lim�skrzy�dłem�w tle.�Tak�moc�no�i czę�sto�wspo�mi�-
na�się�Two�je�imię�i two�ją�przy�jaźń�z Zyg�mun�tem�Kra�siń�skim,
Ed�mun�dem�Bo�ja�now�skim,�Ka�ro�lem�Li�bel�tem…�Ta�li�sta�rów�-
nież�jest�dłu�ga…�Tekst�Oj�cze�nasz na�Two�je�uro�dzi�ny�ana�li�zo�-
wa�ło�wie�le�serc�i prze�pi�sy�wa�ło�wie�le�wiel�ko�pol�skich�rąk.�

Kro�czy�my�po�Two�ich�ziem�skich�śla�dach,�od�grze�bu�jąc� je
z nie�pa�mię�ci�lub�czy�niąc�je�bar�dziej�wy�ra�zi�sty�mi.�Zmar�twych�-
wstał�Twój�wie�rze�nic�ki�dom.�Ura�to�wa�no�od�roz�pa�du�dwo�ry
w Su�chej�i w Sur�ho�wie.�Kwit�nie�Po�znań�skie�To�wa�rzy�stwo�Przy�-
ja�ciół�Na�uk.�Roz�wi�ja�się�Po�znań�ski�Uni�wer�sy�tet,�no�szą�cy�dziś
imię�Ada�ma�Mic�kie�wi�cza.�Roz�wi�ja�się�Uni�wer�sy�tet�Przy�rod�ni�-
czy�w Po�zna�niu,�ma�ją�cy�swój�ro�do�wód�w ża�bi�kow�skiej�szko�le
i w Wy�dzia�le�Rol�no�-Le�śnym�Wszech�ni�cy�Pia�stow�skiej.�Je�steś
je�go�pa�tro�nem.�Tak�za�de�cy�do�wał� je�go�Se�nat.�W dzie�jach�tej
uczel�ni�był�czas,�że�z wo�li�na�ro�du,�wy�ra�żo�nej�przez�Sejm,�ja�-
śnia�ła�ona�Pol�sce�i Wiel�ko�pol�sce,�na�uce�i rol�nic�twu�ja�ko�Aka�-
de�mia� Rol�ni�cza� w Po�zna�niu� im.� Au�gu�sta� Ciesz�kow�skie�-
go. I chce�my,� abyś�Ty�nam� ja�śniał,� ja�śniał,�Uni�wer�sy�te�to�wi
Przy�rod�ni�cze�mu�w Po�zna�niu.�

Ale�to�nie�to,�cze�go�Ty�pra�gniesz�i ocze�ku�jesz�od�nas.�Nie
pa�mięć�jest�naj�waż�niej�sza,�lecz�czyn.�Ty�nie�ustan�nie�py�tasz,
py�tasz�pro�fe�so�rów,� lu�dzi�na�uki� – nas� tu�taj� zgro�ma�dzo�nych
– „Je�steś�uczo�nym,�czy�wy�ko�nu�jesz�za�wód�uczo�ne�go?”�Ja�ka�jest
kon�dy�cja�pol�skiej�na�uki,�co�dzie�je�się�z fi�lo�zo�fią�– ja�ki�jest�stan
jej�du�cha,�ja�kie�są�w niej�współ�cze�sne�kie�run�ki�i tren�dy�– ni�-
hi�lizm?�Jak�roz�wi�ja�ją�się�na�uki�przy�rod�ni�cze?�Ja�kie�scho�rze�nia
tra�wią�dziś�Eu�ro�pę?�Ty,�któ�ry�umi�ło�wa�łeś�Oj�czy�znę�bar�dziej�niż
Ho�ra�cy�i Sar�biew�ski,�wciąż�py�tasz�– ja�kie�jest�miej�sce�Pol�ski
w Eu�ro�pie,�czy�zie�mia�jest�mi�ło�wa�na,�ja�ka�przy�szłość�cze�ka
mło�dzież?�Ty�mó�wisz�dziś,�jak�Alek�sy�Spe�rań�ski,�wiel�ki�bio�log,
wy�klę�ty�uczeń�i praw�dzi�wy�na�stęp�ca�Iwa�na�Paw�ło�wa,�któ�ry
ostrze�gał�swo�ich�stu�den�tów,�aby�nie�tra�ci�li�cza�su�na�ro�je�nia
o świet�nych�per�spek�ty�wach�ba�dań,�lecz�zwa�ża�li�tyl�ko�na�moż�-
li�we�prze�szko�dy�i za�gro�że�nia:�suk�ces�przyj�dzie�sam,�je�śli�nie
stra�cą�od�wa�gi.�A mło�dzi�Eu�ro�pej�czy�cy�do�po�wie�dzą:�„Po�przez
od�wa�gę�bu�du�je�się�po�kój”.�Ty�mó�wisz�dziś�do�nas:�Sa�pe�re�au�-
de! – miej�cie�od�wa�gę�być�mą�dry�mi!

Po�przez�na�ukę�słu�ży�łeś�Pol�sce,�któ�rej�nie�by�ło.�Słu�ży�łeś�Eu�ro�-
pie.�Ty�sam�je�steś�źró�dłem�toż�sa�mo�ści�i pa�mię�ci�Pol�ski�i Eu�ro�py.
Je�steś�dzie�dzic�twem,�któ�re�zo�bo�wią�zu�je.�Ty�– oso�bo�wość�wiel�ka;
duch�wiel�ki�i ser�ce�zło�te�– prze�ro�słeś�swo�ją�epo�kę�per�spek�ty�wicz�-
nym�my�śle�niem.�W dzie�jach�po�ko�leń�by�łeś�do�ce�nia�ny,�od�rzu�ca�-
ny�i za�po�mi�na�ny.�Za�wdzię�cza�To�bie�wie�le�in�te�lek�tu�al�na�Eu�ro�pa.
Za�wdzię�cza�Pol�ska�i Po�znań.�Tyl�ko�za�bra�kło�pol�skie�go�kró�la�i nikt
nie�wy�bił�na�Two�ją�cześć�me�da�lu�„Sa�pe�re�au�so”.

Za�cny�Au�gu�ście!�Przy�ja�cie�le�Mi�cha�ła�z Wie�lu�nia�(ok. 1450�–
–�1 VIII 1487),�z mo�je�go�Wie�lu�nia,�dzie�ka�na�Wy�dzia�łu�Na�uk
Wy�zwo�lo�nych�Aka�de�mii�Kra�kow�skiej�w XV wie�ku,�tej�uczel�ni,
w któ�rej�po�dej�mo�wa�łeś�stu�dia�i któ�ra�ob�da�ro�wa�ła�Cię�god�no�-
ścią�dok�to�ra�ho�no�ris�cau�sa,�po�je�go�tra�gicz�nej�śmier�ci�na�wy�-
spie�Ro�dos�wy�sta�wi�li�mu�ta�ką�opi�nię:�„Czło�wiek�tak�wy�jąt�ko�-
wy,�pra�wie�o bo�skim�umy�śle,�we�wszech�ni�cy�rów�ne�go�so�bie
niema�ją�cy.� Zna�ko�mi�ty� fi�lo�zof� i ba�dacz� przy�ro�dy,� bie�gły� we
wszel�kiej�na�uce,�a je�go�śmierć�to�wiel�ka�stra�ta�dla�na�uki”.�Ich
opi�nię�czy�nię�mo�ją�opi�nią�o To�bie,�Au�gu�ście.�Czy�nię�opi�nią�uni�-
wer�sy�te�tu,�któ�re�mu�pa�tro�nu�jesz.�

I jesz�cze�jed�na�myśl.�Ro�bert�Schu�man�(29 VI 1886�–�4 IX
1963),�za�po�mnia�ny�twór�ca�zjed�no�czo�nej�Eu�ro�py,�mó�wił�o so�-
bie�– „Je�stem�Luk�sem�bur�czy�kiem�z uro�dze�nia,�wy�kształ�co�nym
w Niem�czech,�rzym�skim�ka�to�li�kiem�z prze�ko�na�nia�i Fran�cu�-
zem�z ser�ca”.�Ty�– Au�gust�Ciesz�kow�ski�je�steś�dziec�kiem�Księ�-
stwa�War�szaw�skie�go,�któ�re�szyb�ko�prze�sta�ło�ist�nieć,�wy�kształ�-
co�nym�w Niem�czech,� rzym�skim� ka�to�li�kiem� z prze�ko�na�nia
i Po�la�kiem�– z ser�ca”.�

W dniu�in�au�gu�ra�cji�no�we�go�ro�ku�aka�de�mic�kie�go,�ro�ku�zna�-
czo�ne�go�dwu�set�ną�rocz�ni�cą�Two�ich�uro�dzin,�tu�taj�i te�raz,�gło�-
szę�aka�de�mic�kiej�wspól�no�cie:�non�omnis�mor�tu�us�est!

Nie�wszy�stek�umar�łeś!�Je�steś�z na�mi�i bądź�z na�mi,�z Two�-
im�uni�wer�sy�te�tem,�któ�ry�dziś�po�wta�rza�za�po�etą:�

Prze�mie�lą�się�dzie�je�przez�strasz�li�wy�młyn,
na�sze�oczy�się�nie�ulęk�ną:
my�wy�bie�rze�my�czyn,
i to�jest�pięk�no!

(Wła�dy�sław�Bro�niew�ski)

prof.�dr�hab.�Sta�ni�sław�Ko�złow�ski
Po�znań, 2�paź�dzier�ni�ka�AD 2014

(wykład�inauguracyjny�na�Uniwersytecie�Przyrodniczym
w�Poznaniu)

Non�omnis�mo�riar…Na�pierw�szym�pla�nie�trum�na�z pro�cha�mi�Au�gu�sta
hr.�Ciesz�kow�skie�go�(stan�z ro�ku 2014)
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ro�czy�ste�po�sie�dze�nie�Se�na�tu�Uni�wer�sy�te�tu�Przy�rod�ni�czo�-Hu�-
ma�ni�stycz�ne�go� w Sie�dl�cach� dnia 21� ma�ja 2014� ro�ku� by�ło
zwień�cze�niem�ob�cho�dów 45-le�cia�ist�nie�nia�tej�uczel�ni.�W au�li
Wy�dzia�łu�Hu�ma�ni�stycz�ne�go�z pierw�szy�mi�tak�ta�mi�po�lo�ne�za
Po�że�gna�nie�oj�czy�zny Mi�cha�ła�Kle�ofa�sa�Ogiń�skie�go�roz�po�czę�ła
się�uro�czy�stość,�któ�ra�zgro�ma�dzi�ła�licz�ne�gro�no�zna�mie�ni�tych
go�ści.�W swo�im�wy�stą�pie�niu�z oka�zji� ju�bi�le�uszu� JM�rek�tor,
prof.�dr�hab.�Ta�ma�ra�Za�cha�ruk pod�kre�śli�ła,�że�po�de�ka�dach
zmian�„dzię�ki�wiel�kie�mu�za�an�ga�żo�wa�niu�i współ�dzia�ła�niu�wie�-
lu�osób,�za�rów�no�z na�sze�go,�aka�de�mic�kie�go�śro�do�wi�ska,�jak
i part�ne�rów�oraz�przy�ja�ciół�na�szej�uczel�ni,�mo�że�my�szczy�cić�się
mia�nem�Uni�wer�sy�te�tu”.�

Ho�no�ro�wym�go�ściem�uro�czy�sto�ści�był�prof.�dr�hab.�An�drzej
Du�bas,�któ�re�mu�Se�nat�Uni�wer�sy�te�tu�Przy�rod�ni�czo�-Hu�ma�ni�-
stycz�ne�go�w Sie�dl�cach�nadał�god�ność�dok�to�ra�ho�no�ris cau�sa.
Ce�re�mo�nia�nada�nia�te�go�za�szczyt�ne�go�ty�tu�łu�uświet�ni�ła�uro�-
czy�ste�po�sie�dze�nie�Se�na�tu.�Po�od�czy�ta�niu�przez�JM�rek�tor,�prof.
dr�hab.�Ta�ma�rę�Za�cha�ruk od�no�śnej�uchwa�ły�Se�na�tu,�lau�da�cję
wy�gło�si�ła�pro�mo�tor,�prof.�dr�hab.�Bar�ba�ra�Gą�sio�row�ska, a pre�-
am�bu�łę�ak�tu�nada�nia�ty�tu�łu�po�ła�ci�nie�od�czy�ta�ła�dzie�kan�Wy�-
dzia�łu�Przy�rod�ni�cze�go,�prof.�dr�hab.�Ja�ni�na�Skrzy�czyń�ska.�Sło�-
wa�uzna�nia�i sza�cun�ku�w imie�niu�zgro�ma�dzo�nych�prze�ka�za�li
prof.�dr�hab.�Grze�gorz�Skrzyp�czak,� JM�rek�tor�Uni�wer�sy�te�tu
Przy�rod�ni�cze�go�w Po�zna�niu�oraz�prof.�dr�hab.�Wie�sław�Ko�zia�-
ra,�dzie�kan�Wy�dzia�łu�Rol�nic�twa�i Bio�in�ży�nie�rii�Uni�wer�sy�te�tu
Przy�rod�ni�cze�go�w Po�zna�niu.

Pro�fe�sor�An�drzej�Du�bas�w swo�im�wy�stą�pie�niu�po�wrę�cze�-
niu�mu�dy�plo�mu�(wy�stą�pie�nie�to�pu�bli�ku�je�my�po�ni�żej)�po�wie�-

dział,�że�ge�nius lo�ci spra�wił,�iż�uczel�nia�sie�dlec�ka�wy�róż�ni�ła�go
god�no�ścią�swe�go�dok�to�ra�ho�no�ro�we�go�wła�śnie�w ro�ku 2014
– ro�ku�dwu�set�nej�rocz�ni�cy�uro�dzin�Au�gu�sta�hr.�Ciesz�kow�skie�-
go,�pa�tro�na�je�go�ma�cie�rzy�ste�go�Uni�wer�sy�te�tu�Przy�rod�ni�cze�go
w Po�zna�niu.�Przy�bra�nym�po�tom�kiem�wiel�kie�go�fi�lo�zo�fa�był
mistrz�i na�uczy�ciel�pro�fe�so�ra�Du�ba�sa,�wie�lo�let�ni�pro�fe�sor�po�-
znań�skiej� uczel�ni� – Fe�li�cjan�Ciesz�kow�ski�-Dem�biń�ski,� któ�ry
odzie�dzi�czył�do�bra�i dwór�w Su�chej�ko�ło�Sie�dlec,�gdzie�go�spo�-
da�ro�wał�aż�do�pierw�szych�po�wo�jen�nych�lat,�gdy�wy�rzu�ci�ła�go
stam�tąd�re�for�ma�rol�na�wpro�wa�dzo�na�w ży�cie�przez�no�wą�ko�-
mu�ni�stycz�ną�wła�dzę.

Dok�to�rat�ho�no�ro�wy�pro�fe�so�ra�Du�ba�sa�– wy�cho�wan�ka�Uni�-
wer�sy�te�tu�Przy�rod�ni�cze�go�w Po�zna�niu�– nada�ny�przez�Uni�wer�-
sy�tet�Przy�rod�ni�czo�-Hu�ma�ni�stycz�ny�w Sie�dl�cach�jest�za�tem�kon�-
ty�nu�acją�hi�sto�rii�i tra�dy�cji�zwią�za�nej�z Au�gu�stem�Ciesz�kow�skim,
łą�czą�cej�Su�chą,�Ża�bi�ko�wo,�Po�znań�i Wie�rze�ni�cę:�zie�mią�pod�la�-
ską�i Wiel�ko�pol�skę.

in�for�ma�cje�po�da�ne�na�stro�nie�in�ter�ne�to�wej�UP�-H�
uzu�peł�ni�ła�Ewa�Stryc�ka

Wy�stą�pie�nie�prof.�dr.�hab.,�
dr.�h.c.�mul�ti an�drze�ja�du�ba�sa

Dla�na�uczy�cie�la�aka�de�mic�kie�go,�zwłasz�cza�eme�ry�to�wa�ne�-
go,�któ�ry�już�przed�la�ty�znacz�nie�ogra�ni�czył�swo�ją�dzia�łal�ność
za�wo�do�wą,�wszel�kie�wy�ra�zy�przy�jaź�ni�i życz�li�wo�ści�ze�stro�ny
śro�do�wi�ska,�w któ�rym�i dla�któ�re�go�na�uczy�ciel�pra�co�wał,�da�ją
mu�szcze�gól�nie�wiel�ką�oso�bi�stą�sa�tys�fak�cję,�ogrom�ną�ra�dość
i po�czu�cie�przy�naj�mniej�czę�ścio�we�go�speł�nie�nia�przez�te�la�ta
spo�czy�wa�ją�cych�na�nim�obo�wiąz�ków�i ocze�ki�wań.�Jest�ona�tym
więk�sza,�im�bar�dziej�je�go�do�tych�cza�so�wa�dzia�łal�ność�spo�ty�ka
się�z uzna�niem�i przy�chyl�ną�oce�ną�śro�do�wi�ska.

Tak�też�zna�le�zie�nie�przez�Uni�wer�sy�tet�Przy�rod�ni�czo�-Hu�ma�-
ni�stycz�ny�w Sie�dl�cach�w mo�jej�do�tych�cza�so�wej�dzia�łal�no�ści�za�-
rów�no�na�uko�wej�i dy�dak�tycz�nej,�jak�i na�rzecz�szkol�nic�twa�wyż�-
sze�go� oraz� ca�łej� sze�ro�ko� po�ję�tej� go�spo�dar�ki� na�ro�do�wej
wy�star�cza�ją�cych�ar�gu�men�tów�do�nada�nia�mi�naj�wyż�szej�god�-
no�ści�aka�de�mic�kiej�– ty�tu�łu�dok�to�ra�ho�no�ris�cau�sa – spra�wia
mi�szcze�gól�ną�ra�dość,�jest�to�dla�mnie�wy�da�rze�nie�bar�dzo�do�-
nio�słe,�ra�do�sne�i wzbu�dza�ją�ce�szcze�re�wzru�sze�nie.�Wrę�czo�ny
mi�dok�to�rat�ho�no�ro�wy�przyj�mu�ję�z na�leż�ną�po�ko�rą,�ja�ko�wy�-
raz�ob�da�ro�wa�nia�mnie�przez�sie�dlec�ką�spo�łecz�ność�aka�de�mic�-
ką�uzna�niem,�życz�li�wo�ścią�i przy�jaź�nią.�Szcze�gól�ną�wdzięcz�-
ność�za�to�za�szczyt�ne�wy�róż�nie�nie�mo�jej�oso�by�kie�ru�ję�na�rę�ce
Pa�ni�Rek�tor,�Pro�fe�sor�Ta�ma�ry�Za�cha�ruk�i prze�ka�zu�ję�je�rów�nież
Wy�so�kie�mu�Se�na�to�wi�oraz�na�rę�ce�Pa�ni�Dzie�kan,�Pro�fe�sor�Ja�-
ni�ny�Skrzy�czyń�skiej,�Ra�dzie�Wy�dzia�łu�Przy�rod�ni�cze�go.�Wy�ra�zy
wdzięcz�no�ści�kie�ru�ję�rów�nież�do�sza�now�nych�pa�nów�re�cen�-

Ge nius lo ci spra wił…
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Profesor�dr�hab.,�dr�h.c.�multi Andrzej�Dubas
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zen�tów:�Pro�fe�so�ra�Woj�cie�cha�Bu�dzyń�skie�go�i Pro�fe�so�ra�Zbi�gnie�-
wa�Skin�de�ra,�za�po�nie�sio�ny�trud�i oka�za�ną�życz�li�wość�w oce�-
nie�mo�jej�wie�lo�let�niej�dzia�łal�no�ści�za�wo�do�wej�oraz�do�Pa�ni�Pro�-
rek�tor�Pro�fe�sor�Bar�ba�ry�Gą�sio�row�skiej,�któ�ra�pod�ję�ła�się�być
pro�mo�to�rem�mo�je�go�dok�to�ra�tu.

W tak�do�nio�słej�i waż�nej�dla�mnie�chwi�li�pra�gnę�po�dzie�lić
się�z Pań�stwem�kil�ko�ma�re�flek�sja�mi,�aby�pod�kre�ślić�nie�któ�re
waż�ne�oko�licz�no�ści,�war�te�szcze�gó�ło�we�go�omó�wie�nia�przy�oka�-
zji� uro�czy�sto�ści 45-le�cia� sie�dlec�kie�go�Uni�wer�sy�te�tu,�ma�ją�ce
rów�nież�szcze�gól�ne�zna�cze�nie�dla�Pod�la�sia�– re�gio�nu,�w któ�-
rym�ta�uczel�nia�dzia�ła�– a tak�że�dla�mo�je�go�ma�cie�rzy�ste�go�Uni�-
wer�sy�te�tu�Przy�rod�ni�cze�go�w Po�zna�niu�i dla�mnie�oso�bi�ście.

Dzi�siej�szy� Uni�wer�sy�tet� Przy�rod�ni�czo�-Hu�ma�ni�stycz�ny
w Sie�dl�cach,�ukształ�to�wa�ny�przez�tra�dy�cje�swo�ich�po�przed�-
ni�czek:�Wyż�szej�Szko�ły�Na�uczy�ciel�skiej,�Wyż�szej�Szko�ły�Pe�da�-
go�gicz�nej,�Wyż�szej�Szko�ły�Pe�da�go�gicz�no�-Rol�ni�czej�i ostat�nio
Aka�de�mii�Pod�la�skiej,�swo�ją�struk�tu�rą�wy�dzia�ło�wą�stwo�rzył
pod�sta�wy�do�no�wo�cze�sne�go�kształ�ce�nia�pe�da�go�gicz�ne�go�na
wszyst�kich�kie�run�kach,�w tym�rów�nież�rol�ni�cze�go.�Do�cho�-
dze�nie�do�te�go�by�ło�bar�dzo�trud�ne,�wy�ma�ga�ło�nie�tyl�ko�opra�-
co�wa�nia�i wdro�że�nia�od�po�wied�nich�pro�gra�mów�na�ucza�nia
oraz�kształ�ce�nia�i do�bo�ru�od�po�wied�niej�ka�dry�na�ucza�ją�cej,�ale
przede�wszyst�kim�kon�se�kwent�ne�go�dzia�ła�nia�zmie�rza�ją�ce�go
do�osią�gnię�cia�ce�lu,�któ�rym�by�ło�kształ�ce�nie�pe�da�go�gicz�ne
i umie�jęt�ność�na�ucza�nia�zwłasz�cza�na�kie�run�kach�rol�ni�czych.
Bę�dąc�przez�wie�le�lat�człon�kiem�Ra�dy�Głów�nej�Szkol�nic�twa
Wyż�sze�go,�by�łem�świad�kiem�te�go,�jak�o ta�ki�mo�del�uczel�ni
i pod�kre�śle�nie�zna�cze�nia�pe�da�go�gi�ki�w kształ�ce�niu�rol�ni�czym
sku�tecz�nie�i kon�se�kwent�nie�– o czym�wie�lo�krot�nie�się�prze�-
ko�na�łem�– za�bie�gał�rek�tor�ów�cze�snej�Wyż�szej�Szko�ły�Rol�ni�-
czo�-Pe�da�go�gicz�nej�pro�fe�sor�Le�sław�Szczer�ba�oraz�uczest�ni�czą�-
ca� w pra�cach� Sek�cji� Uczel�ni� Rol�ni�czych� Ra�dy� Głów�nej
Szkol�nic�twa�Wyż�sze�go�pro�fe�sor�Ro�mu�al�da�Ja�błoń�ska�-Ce�gla�-
rek.�Prze�ło�mo�wym�dla�uzna�nia�i do�ce�nie�nia�tej�na�uczy�ciel�-
skiej�i pe�da�go�gicz�nej�ro�li�uczel�ni�sie�dlec�kiej�w kształ�ce�niu�rol�-
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Lau�da�cję�wy�gło�si�ła�pro�mo�tor,�prof.�dr�hab.�Bar�ba�ra�Gą�sio�row�ska�z Uni-�
wer�sy�te�tu�Przy�rod�ni�czo�-Hu�ma�ni�stycz�ne�go�w Sie�dl�cach
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JM�rek�tor�Uni�wer�sy�te�tu�Przy�rod�ni�czo�-Hu�ma�ni�stycz�ne�go�w Sie�dl�cach,
prof.� dr� hab.� Ta�ma�ra� Za�cha�ruk,� pod�czas� od�czy�ty�wa�nia� od�no�śnej�
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ni�czym�by�ło�wy�jaz�do�we�po�sie�dze�nie�Kon�fe�ren�cji�Rek�to�rów
Uczel�ni�Rol�ni�czych,�któ�re�z ini�cja�ty�wy�pro�fe�so�ra�Szczer�by�od�-
by�ło�się�w�Sie�dl�cach�w ro�ku�1996.

Zna�mien�ne�i god�ne�pod�kre�śle�nia�jest�rów�nież�po�łą�cze�nie
–�po�raz�pierw�szy�w Pol�sce�– kształ�ce�nia�hu�ma�ni�stycz�ne�go
z przy�rod�ni�czym�i ma�te�ma�tycz�nym,�za�po�cząt�ko�wa�ne�w Wyż�-
szej�Szko�le�Rol�ni�czo�-Pe�da�go�gicz�nej,�a kon�ty�nu�owa�ne�póź�niej
w Aka�de�mii�Pod�la�skiej.�By�ło�to�nie�wąt�pli�wie�rów�nież�wiel�kie
osią�gnię�cie� pro�fe�so�ra� Szczer�by,� któ�re� stop�nio�wo� pod�no�si�ło
uczel�nię�sie�dlec�ką�do�ran�gi�uczel�ni�uni�wer�sy�tec�kich,�co�osta�-
tecz�nie�sta�ło�się�fak�tem�w ro�ku 2010.

Dzi�siej�szy� Uni�wer�sy�tet� Przy�rod�ni�czo�-Hu�ma�ni�stycz�ny
w Sie�dl�cach,�ma�ją�cy�sześć�Wy�dzia�łów:�Hu�ma�ni�stycz�ny,�Na�uk
Eko�no�micz�nych�i Praw�nych,�Na�uk�Ści�słych�oraz�Przy�rod�ni�czy
– ma�upraw�nie�nia�do�dok�to�ry�zo�wa�nia�na�pię�ciu�kie�run�kach,
a tak�że�ha�bi�li�to�wa�nia�w na�ukach�rol�ni�czych�w dzie�dzi�nie�agro�-
no�mii�i zoo�tech�ni�ki.�Ta�ka�struk�tu�ra�spra�wia,�że�speł�nia�on
pod�sta�wo�we�wy�mo�gi�uni�wer�sy�tec�kie�go�kształ�ce�nia�ka�dry�za�-
rów�no�za�wo�do�wej,�jak�i na�uko�wej�dla�po�trzeb�współ�cze�sne�go
rol�nic�twa.

Wła�ści�we�i peł�ne�po�ję�cie�rol�nic�twa XXI wie�ku�do�ty�czy�bo�-
wiem�nie�tyl�ko�pro�ble�mów�sa�me�go�go�spo�dar�stwa�rol�ne�go�oraz
od�by�wa�ją�cej�się�w nim�pro�duk�cji�ro�ślin�nej�i zwie�rzę�cej,�ale�ca�-
łe�go� ob�sza�ru� zwa�ne�go� zwy�cza�jo�wo�wiej�skim,� sta�no�wią�ce�go
zwar�tą�i wza�jem�nie�ze�so�bą�po�wią�za�ną�struk�tu�rę�so�cjal�no�-spo�-
łecz�ną,�or�ga�ni�za�cyj�ną�i ad�mi�ni�stra�cyj�ną.�Kształ�ce�nie�kadr�dla
ta�kie�go�rol�nic�twa�wy�ma�ga�za�tem�prze�ka�zy�wa�nia�stu�den�tom
wie�dzy�nie�tyl�ko�tech�no�lo�gicz�nej�(agro�tech�ni�ka,�zoo�tech�ni�ka,
prze�twór�stwo�rol�ni�cze),�ale�rów�nież�ogól�nej�wie�dzy�przy�rod�ni�-
czej�(ochro�na�śro�do�wi�ska)�oraz�hu�ma�ni�stycz�nej�(so�cjo�lo�gia),
eko�no�micz�nej�(han�del)�i praw�ni�czej.�Ta�kie�wa�run�ki�kształ�ce�-
nia�wy�so�ko�kwa�li�fi�ko�wa�nej�ka�dry�dla�po�trzeb�współ�cze�sne�go
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Pre�am�bu�łę�ak�tu�nada�nia�ty�tu�łu�po�ła�ci�nie�od�czy�ta�ła�dzie�kan�Wy�dzia-�
łu�Przy�rod�ni�cze�go,�prof.�dr�hab.�Janina�Skrzyczyńska
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Wrę�cze�nie� ty�tu�łu� dok�to�ra� ho�no�ro�we�go� prof.� dr.� hab.� An�drze�jo�wi�
Du�ba�so�wi
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Wykład�prof.�dr.�hab.�Andrzeja�Dubasa



Wieści Akademickie 17

rol�nic�twa�speł�niać�bę�dą�– i w wie�lu�wy�pad�kach�już�speł�nia�ją
– tyl�ko�uni�wer�sy�te�ty�przy�rod�ni�cze�o od�po�wied�niej�struk�tu�rze
wie�lo�wy�dzia�ło�wej.�W ta�kim�wła�śnie�kie�run�ku�przez�wszyst�-
kie 45�lat�swej�dzia�łal�no�ści�kon�se�kwent�nie�zmie�rzał�Uni�wer�-
sy�tet�Przy�rod�ni�czo�-Hu�ma�ni�stycz�ny�w Sie�dl�cach�i cel�ten�– jak
wi�dzi�my�– zo�stał�osią�gnię�ty.

Źró�dłem�mo�jej�ko�lej�nej�re�flek�sji,�któ�rą�pra�gnę�się�z Pań�-
stwem�po�dzie�lić,�jest�zie�mia�pod�la�ska�i miej�sco�wość�Su�cha,�bę�-
dą�ca�ma�cie�rzą�wiel�kie�go�Po�la�ka,�Au�gu�sta�hr.�Ciesz�kow�skie�go,
pa�tro�na�Uni�wer�sy�te�tu�Przy�rod�ni�cze�go�w Po�zna�niu.�Ge�nius�lo�-
ci spra�wił,�że�sie�dlec�ka�uczel�nia�wy�róż�ni�ła�mnie,�eme�ry�to�wa�-
ne�go�pro�fe�so�ra�te�goż�wła�śnie�po�znań�skie�go�Uni�wer�sy�te�tu,�god�-
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Gratulacje�od�ministra�Marka�Sawickiego
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Pamiątkowe�rodzinne�zdjęcie�tuż�po�uroczystości
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Wi�zy�ta�w Su�chej,�miej�scu�uro�dze�nia�pa�tro�na�na�szej�uczel�ni,�a za�ra�zem�ma�jąt�ku,�któ�rym�do 1946�ro�ku�za�rzą�dzał�na�uczy�ciel�i mistrz�pro�fe�so�ra�
An�drze�ja�Du�ba�sa�– pro�fe�sor�Fe�li�cjan�Ciesz�kow�ski�-Dem�biń�ski;�od�le�wej�sto�ją:�dzie�kan�profesor�Wie�sław�Ko�zia�ra,�mał�żon�ka�pro�fe�so�ra�An�drze�ja�
Du�ba�sa�Li�dia,�JM�rek�tor�profesor�Grze�gorz�Skrzyp�czak,�kustosz�skan�se�nu�w Su�chej�Jo�lan�ta�Ra�dzi�kow�ska,�pro�fe�sor�Bar�ba�ra�Gą�sio�row�ska,�pro�fe�sor

An�drzej�Du�bas,�je�go�siostrzeniec�Woj�ciech�Piesz�czoch�i wnuk�Filip�Tratwal
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Przy�kamieniu�i�tablicy�upamiętniającej�postać�Augusta�hr.�Cieszkowskiego,�„filozofa�i�ekonomisty”
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Zwiedzanie�wnętrza�dworu�w�Suchej
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no�ścią�swe�go�dok�to�ra�ho�no�ro�we�go�w ro�ku 2014,�a więc�do�kład�-
nie�w dwu�set�ną�rocz�ni�cę�uro�dzin�na�sze�go�pa�tro�na,�rok�ten�zo�-
stał�też�ogło�szo�ny�w Pol�sce�Ro�kiem�Ciesz�kow�skie�go.�Ten�świa�-
to�wej� sła�wy� uczo�ny,� fi�lo�zof� i eko�no�mi�sta,� obroń�ca� spraw
pol�skich�w XIX wie�ku,�wiel�ki�fi�lan�trop,�me�ce�nas�na�uki�i oświa�-
ty�z do�mu�ro�dzin�ne�go�w Su�chej�wy�niósł�– jak�pięk�nie�o tym
mó�wi�w swo�ich�ga�wę�dach�o sie�dzi�bach�wiel�kich�Po�la�ków�Bar�-
ba�ra�Wa�cho�wicz�– głę�bo�ki�pa�trio�tyzm,�któ�rym�kie�ro�wał�się
w swo�jej�póź�niej�szej�dzia�łal�no�ści�na�uko�wej,�spo�łecz�nej�i po�li�-
tycz�nej,�pro�wa�dzo�nej�za�rów�no�w kra�ju,�jak�i po�za�je�go�gra�ni�-
ca�mi.�Je�go�nie�zwy�kle�bo�ga�ty�do�ro�bek�w wie�lu�dzie�dzi�nach�na�-
uki,�eko�no�mi�ki,�or�ga�ni�za�cji�i sze�ro�ko�po�ję�tej�go�spo�dar�ki�ma
war�tość�po�nad�cza�so�wą�i wciąż�jesz�cze�nie�w peł�ni�po�zna�ną
i do�ce�nio�ną.�Je�go�fi�lo�zo�fia�czy�nu�i pra�cy�or�ga�nicz�nej�ze�wzglę�-
du�na�spe�cy�ficz�ne�wa�run�ki�geo�po�li�tycz�ne�i spo�łecz�ne�pa�nu�ją�-
ce�we�współ�cze�snej�mu�Wiel�ko�pol�sce�zna�la�zła�tam�naj�pew�-
niej�szą�ak�cep�ta�cję�i za�sto�so�wa�nie,�sku�tecz�nie�przy�czy�nia�jąc�się
do� go�spo�dar�cze�go� roz�wo�ju� ca�łe�go� re�gio�nu.� W dzia�łal�no�ści
oświa�to�wej�do�ran�gi�prio�ry�te�to�wej�Ciesz�kow�ski�wy�niósł�edu�-
ka�cję�rol�ni�czą�i ko�niecz�ność�pod�nie�sie�nia�po�zio�mu�cy�wi�li�za�-
cyj�ne�go�śro�do�wi�ska�wiej�skie�go.�Naj�do�bit�niej�szym�przy�kła�dem
tej� dzia�łal�no�ści� by�ło�utwo�rze�nie� z je�go� ini�cja�ty�wy�Wyż�szej
Szko�ły�Rol�ni�czej�im.�Ha�li�ny�w Ża�bi�ko�wie,�któ�rej�dzia�łal�ność
prze�jął� Wy�dział� Rol�ni�czo�-Le�śny� Wszech�ni�cy� Pia�stow�skiej,
a póź�niej�Uni�wer�sy�te�tu�Po�znań�skie�go.�Dzi�siej�szy�Uni�wer�sy�tet
Przy�rod�ni�czy,�któ�re�go�pa�tro�nem�jest�hra�bia�Au�gust�Ciesz�kow�-
ski,�syn�zie�mi�pod�la�skiej,�jest�kon�ty�nu�ato�rem�tej�fi�lo�zo�fii�czy�-
nu�i pra�cy�or�ga�nicz�nej�na�rzecz�rol�nic�twa�i le�śnic�twa.

Z Pod�la�siem�i zie�mią�sie�dlec�ką�łą�czy�mnie�rów�nież�oso�ba
Fe�li�cja�na�Ciesz�kow�skie�go�-Dem�biń�skie�go,�mo�je�go�na�uczy�cie�la

i mi�strza,�wspa�nia�łe�go�rol�ni�ka,�wiel�ce�za�słu�żo�ne�go�pro�fe�so�ra
mo�je�go�Uni�wer�sy�te�tu�Przy�rod�ni�cze�go�w Po�zna�niu,�któ�ry�był
pro�mo�to�rem�mo�jej�roz�pra�wy�dok�tor�skiej�i któ�ry�ukształ�to�wał
mo�ją�dzia�łal�ność�aka�de�mic�ką�i na�uko�wą.�Pro�fe�sor�po�usy�no�-
wie�niu�go�przez�Au�gu�sta�Ciesz�kow�skie�go�sy�na�zo�stał�spad�ko�-
bier�cą�dóbr�Ciesz�kow�skich�w Su�chej�ko�ło�Sie�dlec.�Go�spo�da�ro�-
wał�tam�aż�do�do�cza�sów�prze�pro�wa�dze�nia�re�for�my�rol�nej,�po
czym�prze�niósł�się�na�krót�ko�do�War�sza�wy,�a póź�niej�na�sta�łe
do�Po�zna�nia,�gdzie�zo�stał�pro�fe�so�rem�ów�cze�snej�Wyż�szej�Szko�-
ły�Rol�ni�czej,�gdzie�kon�ty�nu�owa�łem�stu�dia�i spe�cja�li�zo�wa�łem
się�pod�Je�go�kie�run�kiem�w upra�wie�ro�ślin�rol�ni�czych.

Jest�za�tem�wie�le�bar�dzo�waż�kich�dla�mnie�wąt�ków�oso�bi�-
stych�oraz�oko�licz�no�ści�zwią�za�nych�z mo�ją�wie�lo�let�nią�dzia�łal�-
no�ścią� aka�de�mic�ką,� łą�czą�cych�mnie� z Pod�la�siem.� Stąd�mój
szcze�gól�ny�ho�nor�i wdzięcz�ność�za�wy�róż�nie�nie�mnie�wła�śnie
przez�Uni�wer�sy�tet�Przy�rod�ni�czo�-Hu�ma�ni�stycz�ny�w Sie�dl�cach
nada�niem�god�no�ści�dok�to�ra�ho�no�ro�we�go.

Wy�stą�pie�nie�Jm�rek�to�ra�
Uni�wer�sy�te�tu�przy�rod�ni�cze�go�w po�zna�niu,�

prof.�dr.�hab.�Grze�go�rza�skrzyp�cza�ka

To�szcze�gól�ny�za�szczyt�i chwa�ła,�gdy�rek�tor�Uni�wer�sy�te�tu
Przy�rod�ni�cze�go�w Po�zna�niu�mo�że�uczest�ni�czyć�w uro�czy�sto�ści
nada�nia� przez� Uni�wer�sy�tet� Hu�ma�ni�stycz�no�-Przy�rod�ni�czy
w Sie�dl�cach�god�no�ści�pro�fe�so�ra�ho�no�ris�cau�sa�na�sze�mu�pro�-
fe�so�ro�wi.�Jest�to�jed�no�z naj�bar�dziej�ce�nio�nych�wy�róż�nień,�ja�-
kie� mo�że� być� udzia�łem� uczo�ne�go.� Jest� to� uho�no�ro�wa�nie
wszech�stron�nych�i im�po�nu�ją�cych�osią�gnięć�na�uko�wych�i dy�-
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Zabytkowe�polichromie�we�wnętrzu�dworu
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dak�tycz�nych�Pa�na�Pro�fe�so�ra�oraz�ogrom�ne�go�wkła�du�w roz�wój
pol�skiej�i świa�to�wej�na�uki.�W tym�miej�scu�wy�ra�żę�też�swo�ją
wiel�ką�ra�dość�i we�wnętrz�ne�za�do�wo�le�nie�z te�go,�że�wła�śnie
dzi�siaj�– ja�ko�uczeń�i wy�cho�wa�nek�Pa�na�Pro�fe�so�ra,�po�dob�nie
jak�dzie�kan�Wie�sław�Ko�zia�ra�– po�dzię�ku�ję�Mu�rów�nież�za�to,
że�w po�cząt�ko�wym�okre�sie�na�szej�edu�ka�cji�prze�ka�zy�wał�nam
wie�dzę,�po�tem�wpro�wa�dzał�w taj�ni�ki�ży�cia�na�uko�we�go,�a dzi�-
siaj,�kie�dy�je�ste�śmy�z wo�li�spo�łecz�no�ści�aka�de�mic�kiej�na�sze�go
uni�wer�sy�te�tu�po�wo�ła�ni�do�peł�nie�nia�funk�cji�rek�to�ra�i dzie�ka�-
na,�Pan�Pro�fe�sor�po�ka�zu�je�nam�i da�je�wska�zów�ki,�jak�god�nie
ten�urząd�re�pre�zen�to�wać.�Za�to,�Pa�nie�Pro�fe�so�rze,�ser�decz�nie
dzię�ku�je�my!

Sza�now�ny�Pa�nie�Pro�fe�so�rze!�W tak�szcze�gól�nym�dniu�pro�-
szę�przy�jąć�od�ca�łej�spo�łecz�no�ści�Uni�wer�sy�te�tu�Przy�rod�ni�cze�-
go�w Po�zna�niu�wy�ra�zy�głę�bo�kie�go�sza�cun�ku�i du�że�go�uzna�nia
za�ogrom�ne�za�an�ga�żo�wa�nie�i wkład�Pań�skiej�pra�cy�na�rzecz�ca�-
łe�go�śro�do�wi�ska�aka�de�mic�kie�go.�Ży�czę�w imie�niu�tej�że�spo�łecz�-
no�ści�i wła�snym�dal�szych�suk�ce�sów,�re�ali�za�cji�pla�nów�i sa�tys�-
fak�cji,�a na�dal�szy�okres�god�ne�go�ży�cia�wszel�kiej�po�myśl�no�ści
w do�brym�zdro�wiu.

Po�zwól�cie�Pań�stwo,�że�przy�oka�zji� te�go�ad�re�su,�wła�śnie
w tym�miej�scu,�na�zie�mi�sie�dlec�kiej,�prze�ka�żę�Pa�nu�Pro�fe�so�ro�-
wi�coś,�co�dla�nas,�dla�na�szej�spo�łecz�no�ści,�jest�rze�czą�cen�ną.
Otóż�pod�ję�li�śmy�się�do�ko�na�nia�re�prin�tu�pierw�sze�go�wy�da�nia
dzie�ła�Oj�cze�nasz Au�gu�sta�hr.�Ciesz�kow�skie�go.�Chciał�bym,�aby
to�dzie�ło�przy�nio�sło�Pa�nu�Pro�fe�so�ro�wi�du�żo�ra�do�ści�pod�czas
stu�dio�wa�nia�i czy�ta�nia.�Trze�ba�w tym�miej�scu�bo�wiem�po�wie�-
dzieć,�że�Pro�fe�sor�An�drzej�Du�bas�jest�oso�bą,�któ�ra�szcze�gól�nie
dba�o god�ność�i pa�mięć�naszego�patrona�Au�gu�sta�hr.�Ciesz�kow�-
skie�go.

Dzię�ku�ję�bar�dzo!

Wy�stą�pie�nie�dzie�ka�na�Wy�dzia�łu�rol�nic�twa�
i Bio�in�ży�nie�rii,�prof.�dr.�hab.�Wie�sła�wa�Ko�zia�ry

Nada�nie�god�no�ści�dok�to�ra�ho�no�ris�cau�sa jest�naj�wyż�szą
god�no�ścią,�ja�ką�ko�mu�kol�wiek�uczel�nia�mo�że�przy�znać.�Na�da�je
się�ją�oso�bom�nie�zwy�kle�za�słu�żo�nym�w dzie�dzi�nie�na�uki,�kul�-
tu�ry�i ży�cia�spo�łecz�ne�go.�Ta�kie�wy�da�rze�nie�jest�waż�nym�mo�-
men�tem�nie�tyl�ko�dla�wy�róż�nio�ne�go,�ale�rów�nież�dla�ca�łe�go
uni�wer�sy�te�tu.�W ten�spo�sób�uczel�nia�kon�ty�nu�uje�tra�dy�cję�i bu�-
du�je�swo�ją�hi�sto�rię.

W tak�uro�czy�stym�dniu�przy�padł�mi�za�szczyt�wrę�cze�nia�Pa�-
nu�Pro�fe�so�ro�wi�– w imie�niu�dzie�ka�nów�i wła�snym�– gra�tu�la�cji
z oka�zji�te�go�wiel�kie�go�wy�róż�nie�nia.�Po�zwo�lę�so�bie�przy�po�-
mnieć,�że�jest�to�już�ko�lej�ne�ta�kie�wy�da�rze�nie�w ży�ciu�Pa�na�Pro�-
fe�so�ra,�co�do�wo�dzi�nie�zwy�kłe�go�uzna�nia�aka�de�mic�kie�go�śro�-
do�wi�ska�na�sze�go�kra�ju.�

Przy�łą�cza�jąc�się�do�pięk�nych�słów,�któ�re�przed�chwi�lą�wy�-
po�wie�dział�rek�tor�Uni�wer�sy�te�tu�Przy�rod�ni�cze�go�w Po�zna�niu,
ży�czę�w imie�niu�wła�snym� oraz� dzie�ka�nów�wie�lu� dal�szych
twór�czych�do�ko�nań,�do�bre�go�zdro�wia�i za�do�wo�le�nia�w ży�ciu
oso�bi�stym.�Wszyst�kie�go�naj�lep�sze�go,�Pa�nie�Pro�fe�so�rze!

Sze�rzej�syl�wet�kę�prof.�dr.�hab.,�dr.�h.c.�mul�ti An�drze�ja�Du�ba�sa
za�pre�zen�to�wa�li�śmy�w ubie�gło�rocz�nym�wa�ka�cyj�nym�nu�me�rze�„Wie�-
ści�Aka�de�mic�kich”,�w ar�ty�ku�łach�opu�bli�ko�wa�nych�z oka�zji�pięk�ne�-
go� ju�bi�le�uszu 80-le�cia�uro�dzin�Pro�fe�so�ra,� któ�re�mu� to�wa�rzy�szy�ła
mię�dzy�in�ny�mi�kon�fe�ren�cja�na�uko�wa�„Ro�śli�ny�strącz�ko�we�a bez�-
pie�czeń�stwo�biał�ko�we�kra�ju”�(„Wie�ści�Aka�de�mic�kie”�nr 7–8�[178–
–179]/2013)�(przyp.�red.).
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Gra�tu�la�cje�od�JM�rek�to�ra�Uni�wer�sy�te�tu�Przy�rod�ni�cze�go�w Po�zna�niu,
prof.�dr.�hab.�Grze�go�rza�Skrzyp�cza�ka
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Wy�stą�pie�nie�dzie�ka�na�Wy�dzia�łu�Rol�nic�twa�i Bio�in�ży�nie�rii�Uni�wer-�
syte�tu�Przy�rod�ni�cze�go�w Po�zna�niu,�prof.�dr.�hab.�Wie�sła�wa�Ko�zia�ry



Wieści Akademickie22 XXIV Numer Specjalny 2014



Wieści Akademickie 23

August�Cieszkowski Helena�(Halina)�Cieszkowska Dwór�w�Suchej�–�miejsce�narodzin�Augusta�Cieszkowskiego,�
stan�obecny;�portyk�dobudowano�w�1843�roku

Helena�(Halina)�i�August�
Cieszkowscy

Synowie�hrabiego�Cieszkowskiego:�
siedzi�August�Adolf,�stoi�Krzysztof

Klara�Dembińska,�opiekunka�i�powiernica�
Augusta�Adolfa�i�Krzysztofa

Krzysztof�Cieszkowski,�
starszy�syn�Cieszkowskiego

August�Adolf�„Guga”�Cieszkowski,�
młodszy�syn�Cieszkowskiego

August�Cieszkowski�z�synami:�
z�lewej�siedzi�Krzysztof,�z�prawej�August�„Guga”;

stoją�osoby�nierozpoznane

Herb�Cieszkowskich�–�Dołęga
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y�tu�łem�wstę�pu�

Po�raz�pierw�szy�od�wie�dzi�li�śmy�Sur�hów�w 2009�ro�ku;�po
dwóch�la�tach�– w sierp�niu 2011�ro�ku�– uda�ło�się�nam�ko�lej�ny
raz�po�je�chać�na�Lu�belsz�czy�znę�tro�pa�mi�Au�gu�sta�Ciesz�kow�skie�-
go.�Po�now�nie�prze�je�cha�li�śmy�po�nad 500 km,�co�uwzględ�nia�jąc
po�sto�je�na�re�mon�to�wa�nych�od�cin�kach�dróg,�za�ję�ło�nam�nie�-
mal�ca�ły�dzień.�Za�sta�na�wia�li�śmy�się,�ile�cza�su�po�trze�bo�wał�wie�-
rze�nic�ki�hra�bia�na�do�tar�cie�w ro�dzin�ne�stro�ny�swo�jej�mat�ki,�ja�-
dąc�po�wo�zem.�Pa�mię�taj�my,�że�miał�on�też�do�prze�by�cia�gra�ni�cę
za�bo�ru�pru�skie�go�i ro�syj�skie�go,�dzie�lą�cą�wte�dy�zie�mie�pol�skie
na�tej�tra�sie.�

W 2009�ro�ku�na�obej�rze�nie�Sur�ho�wa�mie�li�śmy�tyl�ko�kil�ka
go�dzin,�przy�je�cha�li�śmy�tam�pra�wie�no�cą,�a na�stęp�ne�go�dnia
przed�po�łu�dniem�wy�ru�sza�li�śmy�da�lej.�Tym�ra�zem�po�sta�no�wi�-
li�śmy�spę�dzić�w tam�tych�oko�li�cach�wię�cej�cza�su.

sur�ho�wa�i Wie�rze�ni�cy�po�do�bień�stwa�
i róż�ni�ce

Z po�wia�to�we�go�Kra�sne�go�sta�wu�do�Sur�ho�wa�w li�nii�pro�stej
jest�już�tyl�ko�oko�ło 12 km�na�po�łu�dnio�wy�wschód,�od�le�głość�ni�-

czym�z Po�zna�nia�do�Wie�rze�ni�cy.�Sur�hów�le�ży�na�zbo�czu�do�li�ny
nie�wiel�kiej�rzecz�ki�Woj�sław�ki,�pra�we�go�do�pły�wu�Wie�prza.�Wiel�-
ko�ścią�przy�po�mi�na�ona�Głów�ną,�ale�w dol�nie�jest�wię�cej�łąk,
nad�brze�ga�mi�ma�ło�drzew,�nie�ma�kom�plek�su�sta�wów�ryb�nych,
a zbo�cza�są�niż�sze�niż�ko�ło�Wie�rze�ni�cy�czy�Wie�rzon�ki.�W kra�jo�-
bra�zie�za�zna�cza�się�sze�reg�wy�dłu�żo�nych�gar�bów�po�kry�tych�les�-
sem,�a pod�po�wierzch�nią�są�ska�ły�kre�do�we�– w prze�ci�wień�stwie
do�pa�gór�ków�oraz�pia�sków�i glin�w na�szych�oko�li�cach.�Obec�-
ność�les�sów�spra�wia,�że�w la�sach�– w od�róż�nie�niu�od�prze�wa�-
ża�ją�cych�ko�ło�Wie�rze�ni�cy�igla�stych�– jest�zde�cy�do�wa�nie�wię�cej
ga�tun�ków�li�ścia�stych:�bu�ka�i ja�wo�ru.�Wie�rze�ni�ca�le�ży�w otu�li�-
nie�Par�ku�Kra�jo�bra�zo�we�go�Pusz�cza�Zie�lon�ka,�na�to�miast�Sur�hów
w gra�ni�cach�Skier�bie�szow�skie�go�Par�ku�Kra�jo�bra�zo�we�go.�Ma�jąc
wię�cej�niż�w 2009�ro�ku�cza�su,�mo�gli�śmy�za�uwa�żyć,�że�w Skier�-
bie�szow�skim�Par�ku�Kra�jo�bra�zo�wym,�w od�róż�nie�niu�od�Pusz�czy
Zie�lon�ka,�jest�znacz�nie�mniej�la�sów,�prze�wa�ża�ją�te�re�ny�rol�ni�-
cze.�W Pusz�czy�Zie�lon�ka�la�sy�prze�trwa�ły,�po�nie�waż�ro�sną�na
znacz�nie�gor�szych�gle�bach.�

Sam�Sur�hów�ma�krót�szy�niż�Wie�rze�ni�ca�ro�do�wód�hi�sto�-
rycz�ny,�pierw�sza�wzmian�ka�o ist�nie�niu�miej�sco�wo�ści�po�cho�-
dzi�z 1419�ro�ku.�Z oko�li�ca�mi�Pusz�czy�Zie�lon�ka�Sur�hów�łą�czy
też�ród�Re�jów,�w pierw�szej�po�ło�wie XVIII wie�ku�na�le�żał�on�do

Śla da mi Au gu sta Ciesz kow skie go 
na Lu belsz czyź nie (część 1)

T

Pałac�w�Surhowie�(stan�z�2011�roku)
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Ka�ro�la�Re�ja�(Reya);�w dru�giej�po�ło�wie�tam�te�go�stu�le�cia,�po 1770
ro�ku,�wszedł�w po�sia�da�nie�Kic�kich�her�bu�Goz�da�wa.�

Kic�cy�i Ciesz�kow�scy�

W paź�dzier�ni�ku 1813�ro�ku�Au�gust�Kic�ki�her�bu�Goz�da�wa,
sta�ro�sta�kra�sno�staw�ski�i je�go�żo�na,�Ma�rian�na�z Ko�wal�kow�skich
her�bu�Prze�go�nia,�wy�ra�zi�li�zgo�dę�na�ślub�uro�dzo�nej�w 1796�ro�-
ku�cór�ki�Zo�fii�z o 10�lat�star�szym�Paw�łem�Ciesz�kow�skim�her�-
bu�Do�łę�ga�– nie�ba�wem�ro�dzi�ców�„na�sze�go”�Au�gu�sta.�Zgod�nie
ze�zwy�cza�jem�tam�tych�cza�sów�cór�ka�otrzy�ma�ła�po�sag�w po�sta�-
ci�dóbr�sur�how�skich.�Obok�Sur�ho�wa�by�ły�to:�Maj�dan�Sur�how�-
ski,�Łu�ka�szów�ka,�Fran�cisz�ków,�Au�gu�stów�ka�– dziś�w gra�ni�cach
Sur�ho�wa.�W ten�spo�sób�do�bra�sur�how�skie�na�bli�sko 120�lat
zna�la�zły�się�we�wła�da�niu�Ciesz�kow�skich.�

No�wi�wła�ści�cie�le,�jak�po�da�ją�źró�dła,�już�w 1813�ro�ku�roz�-
po�czę�li�bu�do�wę�pa�ła�cu,�któ�ra�trwa�ła�do 1819�ro�ku.�Tak�dłu�gi
czas�re�ali�za�cji�mo�że�wska�zy�wać,�że�w jej�trak�cie�by�ły�prze�rwy.
Koń�co�wym�efek�tem�bu�do�wy�jest�mu�ro�wa�ny�i otyn�ko�wa�ny�pa�-
łac�z ce�gły.�Kla�sy�cy�stycz�na�bu�dow�la�na�rzu�cie�pro�sto�ką�ta�ma
par�te�ro�we�skrzy�dła�wznie�sio�ne�na�wy�so�kich�piw�ni�cach�i pię�-
tro�wą�część�środ�ko�wą,�z wgłęb�nym�por�ty�kiem�joń�skim,�w nim
mię�dzy�dwo�ma�skraj�ny�mi�fi�la�ra�mi�dwie�ko�lum�ny;�por�tyk�jest
zwień�czo�ny�trój�kąt�nym�szczy�tem.�Od�stro�ny�par�ku�do�tej�czę�-
ści�bu�dyn�ku�przy�le�ga�ni�ski�ta�ras.�We�wnątrz�i na�ścia�nach�ze�-
wnętrz�nych�po�stro�nie�par�ko�wej�zwra�ca�uwa�gę�sze�reg�pół�ko�-
lumn.�Sam�park�ma 6,80 ha�po�wierzch�ni,�ro�śnie�w nim�wie�le
oka�za�łych�drzew,�w tym�po�mni�ko�wych.�Stoi�w nim�po�wsta�ła
w 1990� ro�ku�drew�nia�na�ka�pli�ca.� Jesz�cze�przed� cał�ko�wi�tym
ukoń�cze�niem�prac�bu�dow�la�nych,�w 1818�ro�ku�wło�ski�ma�larz

Narodzenie�Jowisza�–�jedna�z�najciekawszych�polichromii�Montiego�zdobiąca�wnętrze�surhowskiego�pałacu

Pałac�w�Surhowie�–�wnętrze�(hol)
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Nic�co�lo�Mon�ti�roz�po�czął�zdo�bie�nie�wnętrz.�Nie�ste�ty,�za�rów�no
koń�co�we�go�efek�tu�prac�bu�dow�la�nych,�jak�i pierw�szych�ma�lo�-
wi�deł�nie�zo�ba�czy�ła�Zo�fia�Ciesz�kow�ska,�któ�ra�zmar�ła 17�sierp�-
nia 1818�ro�ku�we�Wło�szech�i zo�sta�ła�po�cho�wa�na�we�Flo�ren�cji
–�w ba�zy�li�ce�San�ta�Cro�ce.�Wcze�śniej�też�ra�czej�tu�dłu�żej�nie
prze�by�wa�ła,�zwa�żyw�szy�że�Au�gust�uro�dził�się�w Su�chej,�ro�dzin�-
nych�do�brach�Ciesz�kow�skich.�

Mon�ti�do 1820�ro�ku�wy�ko�nał�tech�ni�ką�tem�pe�ro�wą�wie�le
po�li�chro�mii�o te�ma�ty�ce�bi�blij�nej,�mi�to�lo�gicz�nej,�hi�sto�rycz�nej
i sym�bo�licz�nej.�Chy�ba�naj�cen�niej�szą�jest�owal�ny�pla�fon�w sztu�-
ka�te�ryj�nym�zło�co�nym�ob�ra�mie�niu�na�su�fi�cie�sa�lo�nu,�uka�zu�ją�-
cy�na�ro�dzi�ny�Jo�wi�sza.�Z po�li�chro�mii�hi�sto�rycz�nych�w nie�złym
sta�nie�jest�ta�przed�sta�wia�ją�ca�księ�cia�Jó�ze�fa�Po�nia�tow�skie�go.
Na�za�sa�dzie:�Pa�nu�Bo�gu�świecz�kę�i dia�błu�oga�rek,�czy�li�za�pew�-
ne�dla�unik�nię�cia�pre�ten�sji�ro�syj�skich�władz�za�bor�czych,�jest
też�„Car�Alek�san�der I na�da�ją�cy�kon�sty�tu�cję�Kró�le�stwu�Pol�skie�-
mu”.�Ma�lo�wi�dła�na�su�fi�tach�są�w re�la�tyw�nie�do�brym�sta�nie.
Te�na�ścia�nach,�bę�dą�ce�w za�się�gu�rąk�ludz�kich,�w wie�lu�miej�-
scach�są�po�nisz�czo�ne.�

Po�śmier�ci�Au�gu�sta�Adol�fa�„Gu�gi”,�ostat�nie�go�z wiel�ko�pol�-
skiej�li�nii�Ciesz�kow�skich,�pa�łac�prze�szedł�w rę�ce�usy�no�wio�ne�-
go�przez�nie�go�Ja�na�Tysz�kie�wi�cza�z Wa�ki,�wów�czas�ko�ło,�a dziś
w gra�ni�cach�Wil�na.�Nie�re�zy�do�wał�on�w Sur�ho�wie.�Na�dal,�jak
za�cza�sów�„Gu�gi”,�dzier�żaw�cą�był�Zyg�munt�Sko�li�mow�ski.�

No�wy�wła�ści�ciel�dworu�i�majątku�w�Surhowie�zgi�nął�w ka�-
ta�stro�fie�lot�ni�czej 30�ma�ja 1939�ro�ku.

(Ciąg�dalszy�na�stronach�30–33)
Ewa�J.�i Wło�dzi�mierz�Bu�czyń�scy
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Dolina�rzeki�Wojsławki�w�Surhowie

Stary�dom�w�Surhowie
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August�Cieszkowski,�
fotografia�z�Berlina

O�izbie�wyższej�i�arystokracyi�
w�naszych�czasach,�Poznań�1908

O�kredycie�i�obiegu,�wydanie�trzecie
1884,�pierwodruk�Paryż�1839

O�kredycie�i�obiegu.�Uwagi�nad
obecnym�stanem�finansów
angielskich,�Poznań�1911

Organizacya�handlu�drzewem�i�przemysłu
leśnego,�„Biblioteka�Warszawska”�1843

Uwagi�nad�obecnym�stanem�finansów�angielskich,
„Biblioteka�Warszawska”�1842

Materiały�do�historii�Jagiellonów�z�archiwów�weneckich,
„Roczniki�PTPN”�t.�XV,�1887

List�Augusta�Cieszkowskiego
do�synów�z�Wiednia

O�romansie�nowoczesnym,
Warszawa�1846,

pierwodruk�w�„Bibliotece
Warszawskiej”
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August�Cieszkowski,�litografia�z�okresu
1851-1862

Uniwersytet�w�Heidelbergu Praca�doktorska�Cieszkowskiego,
„Biblioteka�Warszawska”�1841

Ojcze�nasz,�pierwsze�bezimienne
wydanie,�Paryż�1848

Ojcze�nasz,�wydanie�po�francusku,�
Paryż�1927

Ojcze�nasz,�pierwsze�pełne�wydanie,
Poznań�1922-1923

O�drogach�ducha dedykowany�pamięci�żony Prolegomena�
do�historiozofii,�
Poznań�1908

Bóg i Palingeneza,
wydanie�pierwsze,

Berlin�1842

Bóg�i�Palingeneza,�Poznań
1912
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zień�dzi�siej�szy�sur�how�skie�go�pa�ła�cu

Wkrót�ce�po�śmier�ci�Ja�na�Tysz�kie�wi�cza�przy�szła�dru�ga�woj�-
na�świa�to�wa,�a po�niej�re�for�ma�rol�na.�Zie�mia�z dóbr�sur�how�-
skich�tra�fi�ła�w rę�ce�chło�pów,�a w pa�ła�cu�za�czę�ły�ko�lej�no�funk�-
cjo�no�wać�róż�ne�in�sty�tu�cje.�Naj�pierw�PCK�i ociem�nia�li�żoł�nie�rze
– in�wa�li�dzi�wo�jen�ni.�Na�stęp�nie�Pań�stwo�wy�Za�kład�Spe�cjal�ny
dla�Nie�ule�czal�nie�Cho�rych.�W la�tach 1953–2000�pra�co�wa�ły
w nim�sio�stry�ze�Zgro�ma�dze�nia�Sióstr�Fran�cisz�ka�nek�Ro�dzi�ny
Ma�ryi.�Od�ro�ku 1992�był�to�Dom�Po�mo�cy�Spo�łecz�nej�dla�Do�ro�-
słych�w Sur�ho�wie�(DPS),�od 2000�ro�ku�pen�sjo�na�riu�sza�mi�są
oso�by�prze�wle�kle�cho�re�psy�chicz�nie.�Dziś�pod�opiecz�ni,�prze�-
nie�sie�ni�w czerw�cu 2007�ro�ku�z wie�lo�oso�bo�wych�sal,�miesz�ka�-
ją�w dwóch�no�wych�pa�wi�lo�nach�w dwu�oso�bo�wych�po�ko�jach
z wę�złem�sa�ni�tar�nym.�Po�ich�wy�pro�wadz�ce�bu�dy�nek�przez�ja�-
kiś�czas�stał�pu�sty�i nie�ogrze�wa�ny,�co�nie�po�zo�sta�ło�bez�wpły�-
wu�na�je�go�stan,�zwłasz�cza�ma�lo�wi�deł.�Obec�nie�w pa�ła�cu�dzia�-
ła�no�wo�cze�śnie�wy�po�sa�żo�na�kuch�nia,�a na�zmo�der�ni�zo�wa�nym
po 2007�ro�ku�pię�trze�mie�ści�się�ad�mi�ni�stra�cja.�Część�po�miesz�-
czeń�na�par�te�rze�stoi�pu�sta,�w in�nych�miesz�czą�się�świe�tli�ca
czy�ga�bi�net�psy�cho�lo�ga.�

Do� za�cho�wa�nych� śla�dów� z cza�sów� świet�no�ści� pa�ła�cu
– oprócz�ma�lo�wi�deł�– na�le�żą�też�nie�któ�re�drzwi,�za�mek�w głów�-
nych�drzwiach�wej�ścio�wych�i kil�ka�kla�mek.�To�wi�dzie�li�śmy�już

dwa�la�ta�wcze�śniej,�dzię�ki�uprzej�mej�zgo�dzie�An�ny�Ho�rec�kiej,
księ�go�wej�DPS,�kie�ru�ją�cej�pla�ców�ką�w za�stęp�stwie�prze�by�wa�-
ją�ce�go�aku�rat�na�urlo�pie�dy�rek�to�ra.�Prze�ka�za�ła�nam�wów�czas
wie�le�in�for�ma�cji�o pa�ła�cu.�Sam�Au�gust�Ciesz�kow�ski�jest�jej�zna�-
ny�„po�li�nii�za�wo�do�wej”�– ja�ko�wy�bit�ny�eko�no�mi�sta.�Wie�dzą
na�je�go�te�mat�mi�le�nas�za�sko�czy�ła.�Mo�gli�śmy�też�wte�dy�pierw�-
szy�raz�spę�dzić�noc�pod�da�chem�Ciesz�kow�skich.�Tym�ra�zem
do�tar�li�śmy�do�Sur�ho�wa�pod�wie�czór.�Kie�dy�od�bie�ra�li�śmy�klucz
do�pu�ste�go�o tej�po�rze�pa�ła�cu,�oka�za�ło�się,�że�ob�ra�sta�on�opo�-
wie�ścia�mi.�Po�dob�no,�choć�nikt�do�kład�nie�nie�wie,�czy�na�pew�-
no�i kie�dy�to�by�ło,�w skrzy�dle�bu�dyn�ku�od�stro�ny,�gdzie�te�raz
jest�kuch�nia,�ktoś�zo�stał�za�mu�ro�wa�ny�i po�tem�zna�le�zio�no�tyl�-
ko�je�go�szkie�let.�Ma�my�uwa�żać,�bo�tam,�w pa�ła�cu,�stra�szy…
Nas� jed�nak� nie� stra�szy�ło,� mo�że� to� opo�wieść� na� za�sa�dzie
– w każ�dym�sta�rym�dwo�rze�czy�pa�ła�cu�stra�szy�ja�kiś�duch.�Tak
jak�przed�dwo�ma�la�ty,�do�świad�cza�li�śmy�życz�li�we�go�za�in�te�re�so�-
wa�nia�na�szym�przy�jaz�dem�ze�stro�ny�pra�cow�ni�ków�i pen�sjo�na�-
riu�szy�DPS.�

W pa�ła�cu�za�uwa�ży�li�śmy�część�te�go,�o czym�mó�wi�ła�w roz�-
mo�wie�te�le�fo�nicz�nej�An�na�Ho�rec�ka�– a u nas�coś�się�dzie�je.�To
„dzie�je�się”�ma�do�brą�i gor�szą�stro�nę,�ta�do�bra�– to�od�kry�cie
przez�pra�cow�ni�ków�Lu�bel�skie�go�Wo�je�wódz�kie�go�Kon�ser�wa�to�-
ra�Za�byt�ków�(Wo�je�wódz�ki�Urząd�Ochro�ny�Za�byt�ków�– WU�OZ)
De�le�ga�tu�ra�w Cheł�mie�ko�lej�nych,�do�tąd�za�ma�lo�wa�nych�po�li�-

Śla da mi Au gu sta Ciesz kow skie go 
na Lu belsz czyź nie (część 2)
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Gorzelnia�w�Surhowie
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chro�mii�Mon�tie�go.�W kil�ku�po�miesz�cze�niach�wi�dać�„od�kryw�-
ki”,�a w nich�za�ry�sy�ma�lo�wi�deł.�Na�stęp�ne�go�dnia�spo�tka�li�śmy
się�z An�ną�Ho�rec�ką�i Mo�ni�ką�Łu�ka�sik,�świe�żo�upie�czo�ną�dy�-
rek�tor�DPS,�któ�ra�roz�po�czy�na�ła�aku�rat�dru�gi�mie�siąc�swo�je�go
urzę�do�wa�nia. I po�zna�li�śmy�też�gor�szą�stro�nę�te�go,�co�dzie�je�się
w pa�ła�cu.� Już� po�przed�ni� dy�rek�tor� bez�sku�tecz�nie� za�bie�gał
o środ�ki�na�je�go�re�no�wa�cję.�Dy�rek�tor�Mo�ni�ka�Łu�ka�sik�ma�do�-
dat�ko�we�pro�ble�my.�To�kwe�stia�re�no�wa�cji�zna�nych�i te�raz�od�-
kry�tych�ma�lo�wi�deł,�a tak�że�wi�docz�ne�go�łym�okiem�pęk�nię�cia
ścia�ny�w sa�lo�nie�od�stro�ny�ta�ra�su.�Jed�nak�to�tyl�ko�wierz�cho�-
łek�gó�ry�lo�do�wej,�czy�li�za�kre�su�nie�zbęd�nych�– w świe�tle�eks�-
per�ty�zy�bu�dow�la�nej�– prac�za�bez�pie�cza�ją�cych�pa�łac.�Co�praw�-
da� kie�dy� w li�sto�pa�dzie� od� kie�ru�ją�cej� chełm�ską� de�le�ga�tu�rą
WU�OZ�Sta�ni�sła�wy�Rud�nik�otrzy�ma�li�śmy�zna�ne�nam�z pu�bli�ka�-
cji,�ale�te�raz�czy�tel�ne�zdję�cia,�oka�za�ło�się,�że�ścia�na�w sa�lo�nie
pę�ka�ła�tam�przed 1939�ro�kiem,�czy�li�kwe�stia�ta�nie�jest�no�wa.
To�jed�nak�w ża�den�spo�sób�nie�umniej�sza�dzi�siej�szych�pro�ble�-
mów�z za�byt�ko�wą�bu�dow�lą.�Wcze�śniej,�bo�jesz�cze�pod�ko�niec
sierp�nia 2011�ro�ku,�do�wie�dzie�li�śmy�się,�że�dzie�ci�Ja�na�Tysz�kie�-
wi�cza�ubie�ga�ją�się�o zwrot�pa�ła�cu.�Je�sie�nią�na�stęp�ne�go�ro�ku
usły�sze�li�śmy�o awa�rii�ko�tłow�ni�i ko�niecz�no�ści�za�in�sta�lo�wa�nia
no�we�go�pie�ca.�Róż�ne�pro�ce�du�ry�spra�wi�ły,�że�część�po�miesz�-
czeń�zno�wu�by�ła�nie�ogrze�wa�na,�co�od�bi�ło�się�na�sta�nie�ma�lo�-
wi�deł,�i nie�tyl�ko.�Na�szczę�ście�te�kło�po�ty�za�koń�czy�ły�się�pod
ko�niec�grud�nia 2012�ro�ku.

We�wsi�i oko�li�cy

Po�że�gnaw�szy�go�ścin�ne�pro�gi�sur�how�skie�go�pa�ła�cu�w 2009
ro�ku,�po�je�cha�li�śmy�przez�Ma�ja�dan�Sur�how�ski�do�Fran�cisz�ko�-
wa.�Po�noc�nej�bu�rzy,�któ�rej�to�wa�rzy�szy�ła�ule�wa,�na�dro�dze�by�-
ły�miej�sca,�gdzie�za�le�ga�ło�nie�ma�ło�żół�ta�we�go�bło�ta�– to�roz�my�-
ty� less.� Po�wsta�ją� na� nim� ży�zne� gle�by,� co� by�ło� wi�dać� po
upra�wia�nych�ro�śli�nach,�na�przykład�ty�toniu.�Po�la�zu�peł�nie�in�-
ne�niż�wie�rze�nic�kie,�za�miast�roz�le�głych�wie�lo�hek�ta�ro�wych�–
ma�łe,�two�rzą�ce�sza�chow�ni�cę.�Wśród�nich�i przy�dro�dze�wi�dać

by�ło�pa�ro�wy�i wą�wo�zy.�Rów�nież�za�bu�do�wa�wsi�by�ła�od�mien�-
na,�tyl�ko�go�spo�dar�stwa�in�dy�wi�du�al�ne.�We�Fran�cisz�ko�wie�cie�-
szy�ły�na�sze�oko�drew�nia�ne�do�my,�pro�ste�w for�mie,�wspa�nia�łe
dzie�ła�wiej�skich�cie�śli.�Tym�ra�zem�gdy�do�tar�li�śmy�do�Fran�cisz�-
ko�wa,�po�go�da�do�pi�sy�wa�ła.�Spo�strze�gli�śmy,� że�pięk�no�sta�rej
drew�nia�nej�ar�chi�tek�tu�ry�–�tam,�gdzie�wy�ma�ga�ona�re�no�wa�-
cji�–�za�czy�na�gi�nąć�w zde�rze�niu�z no�wo�cze�sny�mi�ma�te�ria�ła�mi
bu�dow�la�ny�mi.�Po�przed�nio�za�uwa�ży�li�śmy�tyl�ko�jed�no�po�le�ty�-
to�niu,�te�raz�by�ło�ich�wię�cej,�a na�ścia�nach�za�bu�do�wań�czy�na
spe�cjal�nych�sto�ja�kach�schły�je�go�li�ście.�

W sa�mym�Sur�ho�wie�w 2011�ro�ku�od�na�leź�li�śmy�po�cho�dzą�-
cą�z za�bu�do�wy�fol�warcz�nej�go�rzel�nię,�za�pew�ne�z lat 1905–1906
i daw�ną�kuź�nię;�do�wie�dzie�li�śmy�się�o ru�inach�ma�ga�zy�nu�i sto�-
lar�ni.�Tra�fi�li�śmy�na�cmen�tarz,�który�znaj�du�je�się�już�poza�miej�-
sco�wo�ścią,�przy�dro�dze�w kie�run�ku�wsi�Brze�zi�ny�i Kra�śni�czy�na
– bę�dą�ce�go�sie�dzi�bą�gmi�ny.�Od�na�leź�li�śmy�na�nim�gro�by�człon�-
ków�ro�dzin�dzier�żaw�ców�Sur�ho�wa�– Dio�ni�ze�go�Szczy�pior�skie�-
go�i Zyg�mun�ta�Sko�li�mow�skie�go,�a tak�że�księ�ży�(ks.�Fran�ci�szek
Mi�chal�ski,�pro�boszcz�w la�tach 1847–1874,�mógł�się�spo�ty�kać
z Au�gu�stem�Ciesz�kow�skim,�a ks.�Jó�zef�Ja�wo�row�ski,�pro�boszcz
w la�tach 1896–1910,�z je�go�sy�nem�„Gu�gą”),�mo�gi�ły�żoł�nier�skie
z wrze�śnia 1939�ro�ku�i par�ty�zanc�kie.�Tro�chę�dzi�wi�ło�nas,�że�po�-
za�jed�ną�alej�ką,�czę�ścio�wo�z grun�to�be�to�nu,�po�zo�sta�łe�są�za�ro�-
śnię�te�tra�wą.�Mi�mo�dnia�ro�bo�cze�go�spo�tka�li�śmy�kil�ka�osób.�Od
star�szej�pa�ni�z Fran�cisz�ko�wa�do�wie�dzie�li�śmy�się,�gdzie�by�ła
Dzier�żaw�ka�wcho�dzą�ca�w skład�dóbr�sur�how�skich.�Kie�dy�pa�-
dło�na�zwi�sko:�Ciesz�kow�ski,�pa�ni�rze�kła,�że�jej�dziad�ko�wie�pa�-
mię�ta�li�Ciesz�kow�skie�go,�jed�nak�ona�nie�wie,�któ�re�go.�My�sko�-
ja�rzy�li�śmy,�że�mu�siał�to�być�Au�gust�Adolf,�czy�li�„Gu�ga”,�a więc
ostat�ni�z wiel�ko�pol�skiej�li�nii�ro�du.�

Po�je�cha�li�śmy�też�do�Or�ło�wa�Mu�ro�wa�ne�go,�od�le�głe�go�od
Sur�ho�wa�w li�nii�pro�stej�oko�ło 5 km�(są�sia�du�je�z Or�ło�wem
Drew�nia�nym),�le�żą�ce�go�po�po�łu�dnio�wej�stro�nie�w tej�czę�ści
po�ro�śnię�tych� la�sem� Dzia�łów� Gra�bo�wiec�kich,� też� nie�gdyś

Stary�dom�we�Franciszkowie�(stan�z�2009�roku)
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Od�na�leź�li�śmy� też� gro�bow�ce� ro�dzi�ny� Szczy�pior�skich,� dzier�żaw�ców�
Sur�ho�wa

Na�cmen�ta�rzu�w Sur�ho�wie�od�na�leź�li�śmy�grób�ks.�Jó�ze�fa�Ja�wo�row�skie�-
go,�miej�sco�we�go�pro�bosz�cza�w la�tach 1896–1910;�być�mo�że�spo�tkał
się�on�kie�dyś�z młod�szym�sy�nem�Au�gu�sta�– Au�gu�stem�Adol�fem�zwa-

nym�„Gu�gą”?…

Pałac�w�Orłowie�Murowanym�(stan�z�2011�roku)
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wcho�dzą�ce�go�w skład�dóbr�Kic�kich.�Je�go�wła�ści�cie�lem�był�Ka�-
je�tan�Kic�ki,�brat�Zo�fii�– żo�ny�Paw�ła�Ciesz�kow�skie�go.�Na�le�żał
do�po�wsta�łe�go�w ro�ku 1872�To�wa�rzy�stwa�Osad�Rol�nych�i Przy�-
tuł�ków�Rze�mieśl�ni�czych�(od 1922�ro�ku�to�War�szaw�skie�To�wa�-
rzy�stwo�Pa�tro�na�tu�nad�Nie�let�ni�mi).�Mi�sją�tej�or�ga�ni�za�cji�by�ło
za�po�bie�ga�nie�osa�dza�niu�ska�za�nych�nie�let�nich�ra�zem�z do�ro�-
sły�mi.�Ka�je�tan�zmarł 22�czerw�ca 1878�ro�ku�w War�sza�wie,�po�-
zo�sta�wia�jąc� sen�sa�cyj�ny�do�dziś�dla�wie�lu� te�sta�ment.�Żo�na
i sio�stra�otrzy�ma�ły�do�ży�wot�nią�ren�tę,�a ca�łą�resz�tę�ma�jąt�ku,
w tym�Or�łów�Mu�ro�wa�ny,�prze�ka�zał�To�wa�rzy�stwu.�Zbu�do�wa�-
ny�w XIX wie�ku�we�dług�pro�jek�tu�Hen�ry�ka�Mar�co�nie�go�pa�łac,
jak�i resz�ta�dóbr,�mia�ły�słu�żyć�do�bru�ogól�ne�mu,�z prze�zna�cze�-
niem�„na�ce�le�czy�sto�świa�to�we”.�Ma�ją�tek�w Or�ło�wie�Mu�ro�wa�-
nym�miał�być�w je�go�za�my�śle�wzo�rem�go�spo�da�ro�wa�nia,�ale
i cy�wi�li�za�cyj�ne�go�pięk�na�od�dzia�ły�wa�ją�ce�go�na�od�wie�dza�ją�ce
go�za�moż�ne�zie�miań�stwo.�Jed�nak�to�nie�ono�mia�ło�być�głów�-
nym�be�ne�fi�cjen�tem,�a lud�ność�miej�sco�wa.�Tu�i w in�nych�do�-
brach�mia�ły�się�od�by�wać�od�czy�ty,�pla�no�wa�no�po�ka�zy�wać�zdo�-
by�cze�na�uki�– tak�że�dla�tych,�„któ�rzy�po�karcz�mach�za�ba�wy
szu�ka�ją”.�Chcia�no�uczyć�lu�dzi�rze�mio�sła,�tka�nia,�cie�siel�ki.�Dar�-
czyń�ca�ma�rzył�o od�kry�wa�niu�ta�len�tów,�o szko�le�dla�ma�tek,�sie�-
ro�ciń�cu,�za�kła�dzie�re�so�cja�li�za�cyj�nym,�o bez�płat�nej�po�mo�cy�le�-
kar�skiej,�ap�te�ce,�szpi�ta�lu�– „aże�by�każ�dy�cho�ro�bą�do�tknię�ty,
wo�lał�być�le�czo�ny�w nim�ani�że�li�we�wła�snym�do�mu,�lub�przy
fa�mi�lii…”�

Po�czę�ści�w tym�ce�lu�na�prze�ciw�or�łow�skie�go�pa�ła�cu�miał
po�wstać�bu�dy�nek�peł�nią�cy�ro�lę�współ�cze�snych�nam�do�mów,
a mo�że�le�piej:�pa�ła�ców�kul�tu�ry.�Dla�dzie�ci�pla�no�wa�no�wy�bu�-
do�wać�ochron�kę,�szko�łę�ele�men�tar�ną,�a dla�star�szych�za�kład
agro�no�micz�ny.�Dwie�ostat�nie�pla�ców�ki�mia�ły�oprócz�wie�dzy
ogól�nej�prze�ka�zy�wać�wia�do�mo�ści�po�trzeb�ne�w za�rzą�dza�niu�go�-
spo�dar�stwem�– upra�wą�zie�mi,�ho�dow�lą�zwie�rząt�i go�spo�dar�-
ką�le�śną.�To�ostat�nie�wy�ni�ka�ło�stąd,�że�Ka�je�tan�Kic�ki�do�strze�-
gał� za�gro�że�nie,� ja�kie� nie�sie� wy�ci�na�nie� la�sów� na� drew�no
opa�ło�we�– wo�bec�ogrom�ne�go�za�po�trze�bo�wa�nia�na�nie�wy�ni�-
ka�ją�ce�go�z po�wszech�ne�go�wte�dy�sto�so�wa�nia�ma�szyn�pa�ro�-
wych.�Za�le�cał�rów�nież,�by�wzno�szo�ne�bu�dow�le�nie�na�ru�sza�ły
pięk�na�kra�jo�bra�zu.�Dwu�krot�nie�w te�sta�men�cie�po�ja�wi�ła�się
wzmian�ka�o wal�ce�z wa�dą�na�ro�do�wą�– „nie�oce�nie�nia�po�żyt�-
ku�do�kład�no�ści”.�

Za�mia�ry�by�ły�wspa�nia�łe,�z re�ali�za�cją�by�ło�już�go�rzej,�choć�-
by�ze�wzglę�du�na�nie�przy�chyl�ne�sta�no�wi�sko�ro�syj�skich�władz
za�bor�czych.�Te�raz�pa�łac�stoi�pu�sty�i nisz�cze�je�(zwłasz�cza�le�wa
ofi�cy�na);�tyl�ko�pra�wa�(w niej�mie�ści�się�przy�chod�nia�le�kar�ska)
jest�w do�brym�sta�nie.�Za�nie�dba�ny�park�nie�za�chę�ca�do�wej�ścia.
My,�do�wia�du�jąc�się�o tym,�co�mia�ło�być�w Or�ło�wie�Mu�ro�wa�-
nym,�mie�li�śmy�jed�no�znacz�ne�sko�ja�rze�nia�z wcze�śniej�szą�dzia�-
łal�no�ścią�je�go�sio�strzeń�ca�– Au�gu�sta�Ciesz�kow�skie�go�(Szko�ła
im.�Ha�li�ny�w Ża�bi�ko�wie,�do�któ�rej�dro�ga�wio�dła�przez�wie�rze�-
nic�ką� „Aka�de�mię”,� je�go�pu�bli�ka�cje:�O ochro�nach�wiej�skich
i Or�ga�ni�za�cja�han�dlu�drze�wem�i prze�my�słu�le�śne�go).�

W nie�wiel�kiej�od�le�gło�ści�od�ze�spo�łu�pa�ła�co�wo�-par�ko�we�go
sa�mot�nie�na�wzgó�rzu�stoi�ko�ściół�mo�gą�cy�po�mie�ścić�do�dwu
i pół�ty�sią�ca�osób,�wy�bu�do�wa�ny�(z wa�pie�nia)�do�pie�ro�na�po�-
cząt�ku XX wie�ku,�ale�też�z wo�li�hr.�Ka�je�ta�na…

(Ciąg�dalszy�na�stronach�36–39)
Ewa�J.�i Wło�dzi�mierz�Bu�czyń�scy

Lewa�oficyna�pałacu�w�Orłowie�Murowanym
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Ta�bli�ca�na�ko�ście�le�w Or�ło�wie�Mu�ro�wa�nym�przy�po�mi�na,�że�fun�da�to�-
rem�świą�ty�ni�był�Ka�je�tan�Kic�ki�i je�go�żo�na�Ma�ria�z Masz�kow�skich�(wu-�

jo�stwo�ze�stro�ny�mat�ki�Au�gu�sta�Ciesz�kow�skie�go)

Kościół�pod�wezwaniem�św.�Kajetana�w�Orłowie�Murowanym
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August�Cieszkowski�jako�prezes
Towarzystwa�Przyjaciół�Nauk�w�Poznaniu

Wniosek�w�sprawie�założenia�Uniwersytetu�w�Poznaniu,�
Kraków�1852

Starania�o�polski�uniwersytet�
w�Poznaniu,�Poznań�2009

Dyplom�doktora�honoris causa Uniwersytetu
Jagiellońskiego�(z�zakresu�prawa),�Kraków�1887

Bilet�Towarzystwa�Przyjaciół�Sztuk
Pięknych�w�Krakowie,�1894

O�skojarzeniu�dążeń�i�prac
umysłowych�w�W.�Księstwie
Poznańskiem,�Poznań�1843

Pamiątka�z�50-lecia�działalności�naukowej�Augusta
Cieszkowskiego�w�W.�Księstwie�Poznańskim

Zaproszenie�Szkoły
Narodowej�Polskiej
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August�Cieszkowski�jako�prezes�Towarzystwa
Przyjaciół�Nauk�Poznańskiego

Kościół�Wszystkich�Świętych�w�Kórniku,�miejsce
walnego�zebrania�Ligi�Polskiej�w�styczniu�1849�roku

Pierwsze�walne�zebranie�Ligi�Polskiej�w�kościele�w�Kórniku;
litografia�Mariana�Jaroczyńskiego

Projekt�dokumentów�statutowych
Ligi�Polskiej�napisany�przez�Augusta

Cieszkowskiego

Obrady�parlamentu�pruskiego Odezwa�do�wszystkich�członków�Ligi�Polskiej Zjazd�Polski�we�Wrocławiu,�1848

August�Cieszkowski�(pierwszy�
z�klęczących)�na�rysunku

satyrycznym�Leona�Kaplińskiego

Spis�członków�frakcji�polskiej�
w�sejmie�pruskim,�1849

Koło�Polskie�z�Karolem�Libeltem�
jako�przewodniczącym
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o�ściół�w sur�ho�wie�i Łu�ka�szów�ka�w 2009�ro�ku

W 2009� ro�ku,� po� po�wro�cie� z Ma�ja�da�nu� Sur�how�skie�go
i Fran�cisz�ko�wa�do�Sur�ho�wa,�uda�li�śmy�się�do�ko�ścio�ła�Na�wie�-
dze�nia�Naj�święt�szej�Ma�rii�Pan�ny�i św.�Łu�ka�sza.�Pa�ra�fia�w Sur�-
ho�wie�po�wsta�ła�u schył�ku XVI wie�ku.�Przed�ro�kiem 1675�– ery�-
go�wa�nie�ja�ko�sa�mo�dziel�nej�pa�ra�fii�– Sur�hów�na�le�żał�do�pa�ra�fii
w Kra�snym�sta�wie,�a na�stęp�nie�w Kra�śni�czy�nie.�Wy�da�rze�nia
zwią�za�ne�z re�for�ma�cją�spo�wo�do�wa�ły,�że�póź�niej�Kra�śni�czyn
zna�lazł�się�w pa�ra�fii�Sur�hów,�był�w niej�do 1972�ro�ku.�Ksiądz
ka�no�nik�Edward�Łat�ka,�mi�mo�pro�ble�mów�z pra�cow�ni�ka�mi�re�-
mon�tu�ją�cy�mi�no�wą�ple�ba�nię,�zna�lazł�czas,�by�po�ka�zać�nam�ko�-
ściół.�Cze�ka�jąc�na�nie�go,�na�bu�dyn�ku�sta�rej�ple�ba�nii�od�na�leź�li�-
śmy�ta�bli�cę�in�for�mu�ją�cą,�że�w cza�sie�dru�giej�woj�ny�prze�by�wał
w niej�ks.�dr�S�[te�fan]�Wy�szyń�ski,�póź�niej�szy�Pry�mas�Pol�ski,
ukry�wa�ją�cy�się�w Żu�ło�wie�na�(ów�cze�snym)�te�re�nie�pa�ra�fii�Sur�-
hów.�Tam�od 1939�ro�ku�prze�by�wa�ły�sio�stry�Fran�cisz�kan�ki�Słu�-
żeb�ni�ce�Krzy�ża�pro�wa�dzą�ce�ośro�dek�opie�ki�nad�ociem�nia�ły�mi.
Z ko�lej�nej�ta�bli�cy�z me�da�lio�nem�przed�sta�wia�ją�cym�Pry�ma�sa,

znaj�du�ją�cej� się�we�wnątrz� bu�dyn�ku,� do�wie�dzie�li�śmy� się,� że
dzia�ło�się�to�w la�tach 1941–1942.�

Wcze�śniej� po�dzi�wia�li�śmy� znaj�du�ją�cy� się� na� skar�pie,� na
skra�ju�do�li�ny�Woj�sław�ki,�ko�ściół�– z per�spek�ty�wy�wio�dą�cych
do�nie�go�scho�dów.�Te�raz,�sto�jąc�ko�ło�nie�go,�za�uwa�ża�my�oka�za�-
łe�li�py�ro�sną�ce�na�ist�nie�ją�cym�tu�nie�gdyś�cmen�ta�rzu�przy�ko�-
ściel�nym�i ka�pli�cę�po�lo�wą�za�ko�ścio�łem.�We�dług�in�for�ma�cji�na�-
uczy�cie�la�re�gio�na�li�sty�Lesz�ka�An�to�nia�ka�to�trze�ci�ko�ściół�w tym
miej�scu.�Dwa�pierw�sze�by�ły�drew�nia�ne,�pierw�szy�z nich�spło�-
nął,�a dru�gi�ze�sta�ro�ści�prze�stał�nada�wać�się�do�użyt�ku.�Obec�-
ny�– we�dług�źró�deł�– zo�stał�zbu�do�wa�ny�w la�tach 1819–1823
(Le�szek�An�to�niak�po�da�je�la�ta 1820–1824)�z fun�da�cji�Paw�ła�i Zo�-
fii�Ciesz�kow�skich.�Tu�zno�wu�po�ja�wia�się�wąt�pli�wość�co�do�fun�-
da�to�rów,� po�wtórz�my:� Zo�fia� z Kic�kich� Ciesz�kow�ska� zmar�ła
w 1818�ro�ku.�Bardzo�praw�do�po�dob�ne,�że�za�miar�bu�do�wy�ko�-
ścio�ła�był�wy�ra�zem�wdzięcz�no�ści�Zo�fii�i Paw�ła�za�ła�ski�zwią�za�-
ne�ze�zdro�wiem�sa�mej�Zo�fii�i ich�sy�na�Au�gu�sta,�obo�je�by�li�sła�-
be�go�zdro�wia.�Za�pew�ne�w ob�li�czu�spo�dzie�wa�nej�śmier�ci�Zo�fia
jesz�cze�raz�do�bit�nie�pod�kre�śli�ła�swo�ją�wo�lę�bu�do�wy�ko�ścio�ła.

Śla da mi Au gu sta Ciesz kow skie go 
na Lu belsz czyź nie (część 3)

K

Ko�ściół�Na�wie�dze�nia�Naj�święt�szej�Ma�rii�Pan�ny�i św.�Łu�ka�sza�w Sur�ho�wie�zbu�do�wa�no�na�wy�so�kiej�skar�pie,�na�skra�ju�do�li�ny�rze�ki�Woj�sław�ki�(stan�
z 2014�ro�ku)
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Prze�ma�wia�za�tym�znaj�du�ją�ca�się�we�wnę�trzu�świą�ty�ni�ta�bli�ca
z na�pi�sem:�„SER�CE�ś.�p.�ZO�FII� z KIC�KICH�CIESZ�KOW�SKIEJ
FUN�DA�TOR�KI�TU�TEJ�SZE�GO�KO�SCIO�ŁA”�(„S”�za�miast�„Ś”�mo�-
że�su�ge�ro�wać,�że�ta�bli�ca�po�wsta�ła�za�gra�ni�cą).�Choć�nie�ma�za�-
pi�su�jed�no�znacz�nie�po�twier�dza�ją�ce�go�obec�ność�owe�go�ser�ca
w tym�miej�scu,�wy�da�je�się�to�nie�mal�pew�ne,�zwa�żyw�szy�na
oby�cza�je�epo�ki.�Gło�śnym�wydarzeniem�by�ły�wę�drów�ki�urny
z ser�cem�zmar�łe�go�w tym�sa�mym�co�Zo�fia�Ciesz�kow�ska 1818
ro�ku�gen.�Ja�na�Hen�ry�ka�Dą�brow�skie�go,�a ser�ce Fry�de�ry�ka�Cho�-
pi�na�znaj�du�je�się pod epi�ta�fium�w ko�ście�le�św.�Krzy�ża�w War�-

Ołtarz�główny�ze�słynącym�łaskami�obrazem�przedstawiającym�Matkę�Boską�z�Dzieciątkiem�i�św.�Łukasza�(stan�z�2009�roku)

Ta�bli�ca�na�ścia�nie�ko�ścio�ła�w Sur�ho�wie�upa�mięt�nia�po�byt�tu�w la�tach�
1941–1942�Pry�ma�sa�Ty�siąc�le�cia�Ste�fa�na�Wy�szyń�skie�go

Z ko�lei�we�wnątrz�świą�ty�ni�znaj�du�je�się�ta�bli�ca�in�for�mu�ją�ca�o tym,�że
po�cho�wa�no�tu�ser�ce�Zo�fii�z Kic�kich�Ciesz�kow�skiej�(mat�ki�Au�gu�sta,�

zmar�łej�i po�cho�wa�nej�we�Flo�ren�cji)
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sza�wie.�Naj�pew�niej�Pa�weł�Ciesz�kow�ski�po�ukoń�cze�niu�bu�do�-
wy�pa�ła�cu,�re�ali�zu�jąc�de�cy�zję�oboj�ga,�zle�cił�bu�do�wę�ko�ścio�ła,
a po�wy�bu�do�wa�niu,�zgod�nie�z przed�śmiert�ną�wo�lą�żo�ny,�umie�-
ścił�w nim�jej�ser�ce.�

Ten�trze�ci�sur�how�ski�ko�ściół�jest�bu�dow�lą�mu�ro�wa�ną,�jed�-
no�na�wo�wą,�orien�to�wa�ną,�na�rzu�cie�pro�sto�ką�ta�i po�dob�nie�jak
pa�łac�jest�w sty�lu�kla�sy�cy�stycz�nym.�Po�więk�szo�no�go�i prze�bu�-
do�wa�no�w 1876�ro�ku,�z te�go�cza�su�po�cho�dzi�wie�ża�oraz�ścia�ny
pre�zbi�te�rium.�Za�przy�to�czo�ny�mi�przez�nas�wy�wo�da�mi�od�no�-
śnie�do�fun�da�to�rów�prze�ma�wia�we�zwa�nie�ko�ścio�ła�i ilu�stru�ją�-
cy�je�ob�raz�w oł�ta�rzu�głów�nym.�Jest�to�sły�ną�cy�ła�ska�mi�ob�raz
Mat�ki�Bo�żej�z Dzie�ciąt�kiem�i św.�Łu�ka�szem�ja�ko�Po�śred�ni�kiem
Łask,�prze�nie�sio�ny�w 1764�ro�ku�z ka�pli�cy�le�śnej�w Łu�ka�szów�-
ce.�Ak�ta�wi�zy�ta�cyj�ne�z 1672�ro�ku�po�twier�dza�ją,�że�tam�to�miej�-
sce�od�nie�pa�mięt�nych�cza�sów�by�ło�czczo�ne�ja�ko�świę�te�oraz�że
wie�lu�łask�i cu�dów�do�zna�li�licz�nie�przy�by�wa�ją�cy�tam�pąt�ni�cy.
W dniu� świę�te�go� Łu�ka�sza� i Na�wie�dze�nia� NMP� na� prze�ło�-
mie XVII i XVIII wie�ku�ich�licz�ba�się�ga�ła�dwóch�ty�się�cy.�Na�po�-
cząt�ku XVIII stu�le�cia�do�te�go�ła�ska�mi�sły�ną�ce�go�ob�ra�zu�piel�-
grzy�mo�wa�ła�Kry�sty�na�z Lu�bo�mier�skich�Po�toc�ka�z nie�da�le�kie�go
ma�jąt�ku�Woj�sła�wi�ce,�mo�dląc�się�o uzdro�wie�nie�z cięż�kiej�cho�-
ro�by.�Po�cu�dow�nym�ule�cze�niu,�ja�ko�wy�raz�swo�jej�wdzięcz�no�-
ści�dla�Mat�ki�Bo�żej�i św.�Łu�ka�sza,�po�le�ci�ła�wy�bu�do�wać�i ozdo�-
bić�no�wą�ka�pli�cę.�Od�by�wa�ła�do�niej�co�rocz�nie�piel�grzym�ki.�

Dla�od�wie�dza�ją�ce�go�sur�how�ską�świą�ty�nię�wy�mow�nym�do�-
wo�dem�do�zna�wa�nych�w niej�łask�są�licz�ne�wo�ta�wi�szą�ce�na
ścia�nach�po�obu�stro�nach�oł�ta�rza.�Z naj�star�szych,�osiem�na�sto�-
i dzie�więt�na�sto�wiecz�nych�po�zo�sta�ło�tyl�ko 21�sztuk,�a�reszta�za�-
gi�nę�ła�wraz�z re�li�kwia�rzem�św.�Łu�ka�sza.�Uzdro�wie�ni�po�zo�sta�-
wia�li�też�naj�pierw�w ka�pli�cy,�a póź�niej�w ko�ście�le�la�ski�i ku�le.
Ksiądz�Edward�Łat�ka� od�sło�nił� dla�nas� ten� cu�dow�ny�ob�raz,
ozdo�bio�ny�pięk�ną�suk�nią�i ko�ro�na�mi�z 1780�ro�ku�(na�co�dzień
za�sło�nię�ty�ob�ra�zem�Wnie�bo�wstą�pie�nia).�Ob�raz�przed�sta�wia
Mat�kę�Bo�ską�z Dzie�ciąt�kiem,�a u jej�stóp�po�le�wej�stro�nie�pa�-

Drew�nia�ny�krzyż�upa�mięt�nia�ją�cy�miej�sce,�gdzie�we�dług�miej�sco�wej
le�gen�dy� od�po�czy�wał� Ta�de�usz� Ko�ściusz�ko� ze� swo�im� woj�skiem� po�

sto�cze�niu�bi�twy�z Mo�ska�la�mi

Wjeżdżamy�do�Łukaszówki
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trzy�na�nią�klę�czą�cy�św.�Łu�kasz.�W pra�wym�dol�nym�na�roż�ni�ku
stoją�wpa�trzo�ne�w nie�go�po�sta�cie�lu�dzi�pra�gną�cych�dzię�ki�je�go
po�śred�nic�twu�otrzy�mać�ła�ski.�Po�bo�kach�w oł�ta�rzu�sto�ją�fi�gu�ry
św.�św.�Pio�tra�i Paw�ła.�Ksiądz�opo�wie�dział�też�o ko�niecz�nej�re�-
no�wa�cji�drew�nia�ne�go�wy�po�sa�że�nia�świą�ty�ni.�Choć�na�pierw�-
szy�rzut�oka�wszyst�kie�trzy�po�zła�ca�ne,�po�cho�dzą�ce�z 1876�ro�-
ku�oł�ta�rze:�głów�ny�i dwa�bocz�ne,�wy�glą�da�ją�nie��naj�go�rzej,�po
bliż�szym�przyj�rze�niu�się�wi�dać�na�nich�dzia�ła�nie�„zę�ba�cza�su”.
Pro�boszcz�wspo�mniał,�że�śred�nia�wie�ku�pa�ra�fian�prze�kra�cza 50
lat,�a w jed�nej�ze�wsi�wy�no�si�ona 58�lat.�

Związ�ki�per�so�nal�ne�po�wsta�ją�cych�po�so�bie�pa�ła�cu�i ko�ścio�-
ła�obejmują�nie�tyl�ko�Ciesz�kow�skich,�ale�rów�nież�Mon�tie�go.
W ko�ście�le�by�ły�ob�ra�zy� je�go�au�tor�stwa:�Na�wró�ce�nie�Szaw�ła
z 1823�ro�ku�– w le�wym�bocz�nym�oł�ta�rzu�i św.�Zo�fii�z cór�ka�mi
(?)�w pra�wym.�W la�tach 1884–1932�w pra�wym�bocz�nym�oł�ta�-
rzu�znaj�do�wał�się�za�cho�wa�ny,�od�no�wio�ny�w 1998�ro�ku�ob�raz
św.�Mi�ko�ła�ja.�Obec�nie�jest�tam�ob�raz�Mat�ki�Bo�żej�Ró�żań�co�wej,
któ�ra�po�da�je�ró�ża�niec�św.�Do�mi�ni�ko�wi.�

Z ko�ścio�ła�uda�li�śmy�się�do�Łu�ka�szów�ki.�Na�skrzy�żo�wa�niu
z dro�gą�do�Kra�sne�go�sta�wu,�na�nie�wy�so�kim�wzgór�ku�stoi�drew�-
nia�ny�krzyż�z ta�bli�cą�u pod�sta�wy,�in�for�mu�ją�cą,�że�jest�to�Ko�-
piec�Ko�ściusz�ki.�Wśród�miej�sco�wej�lud�no�ści�to�miej�sce�zwie
się�„Krzy�żem�Ko�ściusz�ki”.�Tu�nasz�bo�ha�ter�na�ro�do�wy�miał�we�-
dług�prze�ka�zów�od�po�czy�wać�ze�swo�imi�żoł�nie�rza�mi�po�wal�ce
z woj�skiem�ro�syj�skim.�Sa�ma�Łu�ka�szów�ka�le�ży�w do�li�nie�mię�-
dzy�gar�ba�mi.�Na�jej�koń�cu�po�pra�wej�stro�nie�nad�stru�my�kiem
od�naj�du�je�my�na�li�pie�ka�plicz�kę.�Wspo�mnia�na�wcze�śniej�noc�-
na�ule�wa�i mo�kra�po�niej�wy�so�ka�ro�ślin�ność�po�wstrzy�ma�ły�nas
przed�po�szu�ki�wa�niem�po�ło�żo�ne�go�nie�da�le�ko�miej�sca,�gdzie�na
wzgó�rzu�sta�ła�le�śna�ka�plicz�ka�w miej�scu�ob�ja�wie�nia.�Jak�z każ�-
dym,�od�le�głym�w cza�sie�te�go�ro�dza�ju�wy�da�rze�niem,�zwią�za�ne
są�na�po�ły�le�gen�dar�ne�prze�ka�zy.�We�dług�jed�ne�go�z nich�dzie�-
dzic�dał�chło�pom�w ob�rę�bie�obec�nej�Łu�ka�szów�ki�las�do�kar�-
czun�ku.�Pod�czas�pra�cy�zo�ba�czy�li�oni�to,�co�oglą�dać�mo�że�my�na
ob�ra�zie�w ko�ście�le:�klę�czą�ce�go�św.�Łu�ka�sza�u stóp�Mat�ki�Bo�żej
z Dzie�ciąt�kiem.�Świę�ty�Łu�kasz�mo�dlił�się�do�Mat�ki�Bo�żej,�a oni
za�czę�li�się�mo�dlić�do�nie�go.�To�prze�sła�nie�jest�ak�tu�al�ne�do�dnia
dzi�siej�sze�go.�Lu�dzie�mo�dlą�się�do�św.�Łu�ka�sza,�on�przed�sta�wia
ich�proś�by�Mat�ce�Bo�żej,�a Ona�z ko�lei�da�lej.�Ktoś�w po�dzię�ce
za�do�zna�ne�ła�ski�miał�na�ma�lo�wać�to,�co�zo�ba�czył. I nic�to,�że
hi�sto�ry�cy�sztu�ki�mó�wią�o ob�ra�zie�„do�bre�go�pędz�la”.�

W tej�nie�ist�nie�ją�cej� już�ka�plicz�ce�sły�ną�cy�ła�ska�mi�ob�raz
znaj�do�wał�się�do 1764�ro�ku.�W po�ło�wie XVIII wie�ku�wo�kół�ka�-
pli�cy�i miej�sca�po�ist�nie�ją�cej�obok�niej�pu�stel�ni�roz�po�czę�ło�się
osad�nic�two,�a no�wą�wieś�– na�pa�miąt�kę�ob�ja�wie�nia�św.�Łu�ka�-
sza�Ewan�ge�li�sty�– na�zwa�no�Łu�ka�szów�ką.

(Dokończenie�na�stronach�50–51)
Ewa�J.�i Wło�dzi�mierz�Bu�czyń�scy
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Portret�Augusta�Cieszkowskiego�–
patrona�Uniwersytetu�Przyrodniczego

w�Poznaniu

O�ochronach�wiejskich,�Poznań�1922;�pierwodruk�
w�„Bibliotece�Warszawskiej”,�1842

Statut�(ustawa)�Szkoły�im.�Haliny

Budynek�w�Luboniu�–�Żabikowie,�siedziba�Wyższej�Szkoły�
im.�Haliny

Broszura�Juliusza�Au�o�Szkole�Rolniczej�im.�Haliny

Tablica�pamiątkowa�na�budynku
dawnej�Wyższej�Szkoły�im.�Haliny

Tablica�upamiętniająca�Cieszkowskich
na�Kolegium�Cieszkowskich Budynek�Kolegium�Cieszkowskich�Uniwersytetu

Przyrodniczego�w�Poznaniu
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August�Cieszkowski�w�czasie
władania�Wierzenicą

Teodor�Dembiński�–�dzierżawca
Wierzenicy,�współzałożyciel�kółka

rolniczego

Kościół�w�Wierzenicy,�
lata�międzywojenne

Gorzelnia�w�Wierzenicy,�1932 Artykuł�w�„Ziemianinie”�o�Szkole�im.�Haliny,�1870 Młyn�w�Wierzenicy,�stan�po�1945�roku

List�Augusta�Cieszkowskiego�
do�Teodora�Dembińskiego�z�Wiednia

Wystąpienie�Cieszkowskiego�w�sprawie�udziału�robotników
rolnych�w�zyskach,�Berlin�1846,�Wenecja�1891
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A�Ją�KSIąŻ�KI�SWO�JE�LO�Sy – to�zna�ne�po�wie�dze�nie�bar�dzo�pa�-
su�je�do�rę�ko�pi�su�Au�gu�sta�hr.�Ciesz�kow�skie�go�pt.:�„O dro�gach
Du�cha”.�Książ�ko�wa�wer�sja�zo�sta�ła�opu�bli�ko�wa�na�w Po�zna�niu
w 1869�ro�ku.�W Bi�blio�te�ce�Głów�nej�Uni�wer�sy�te�tu�Przy�rod�ni�-
cze�go�w Po�zna�niu�po�sia�da�my�czy�sto�pis�rę�ko�pi�su�te�go�dzie�ła.
Skąd�się�tu�wziął?�

Wszyst�ko�za�czę�ło�się�od�te�le�fo�nu�pa�na�Fran�cisz�ka�Ja�siń�-
skie�go�z Bie�ru�nia�ko�ło�Ty�chów.�Za�py�tał�wprost,�czy�Bi�blio�te�ka
by�ła�by�za�in�te�re�so�wa�na�kup�nem�rę�ko�pi�su�za�ty�tu�ło�wa�ne�go�wła�-
śnie�„O dro�gach�Du�cha”,�w któ�re�go�jest�w po�sia�da�niu.�Za�czę�-
ły�się�ne�go�cja�cje.�Przede�wszyst�kim�na�le�ża�ło�zba�dać�au�ten�tycz�-
ność�rę�ko�pi�su.�Pró�ba�wy�pa�dła�po�zy�tyw�nie.�Ko�lej�nym�waż�nym
eta�pem�by�ły�ne�go�cja�cje�od�no�śnie�do�ce�ny.�Stro�ny�uzgod�ni�ły
war�tość�rę�ko�pi�su�na�okrą�gły�ty�siąc�zło�tych�(rok 2006).�Na�le�ża�-
ło� te�raz� zna�leźć� „spon�so�ra”.� Bez� zbyt�nich�uza�sad�nień� ca�łą
kwo�tę�Bi�blio�te�ka�uzy�ska�ła�od�Uczel�ni:�JM�rek�tor�prof.�Er�win
Wą�so�wicz�sfi�nan�so�wał�za�kup. I tak�oto� rę�ko�pis�zna�lazł� się
w na�szej�Bi�blio�te�ce.�

Stan�je�go�był�bar�dzo�opła�ka�ny,�jed�nak�tekst�na�ty�le�czy�tel�-
ny�i – co�waż�ne�– w ca�ło�ści,�że�moż�na�by�ło�po�my�śleć�o je�go
pro�fe�sjo�nal�nym�ar�chi�wal�nym�za�bez�pie�cze�niu.�Trwa�ło�to�kil�ka
lat.�Do�pie�ro�w ro�ku 2014�uda�ło�się�sfi�na�li�zo�wać�(oczy�wi�ście

bez�kosz�to�wo)�ten�za�mysł.�Ar�chi�wum�Pań�stwo�we�w Po�zna�niu,
dzię�ki�wiel�kiej�uprzej�mo�ści�je�go�dy�rek�to�ra,�Hen�ry�ka�Kryst�ka,
pod�ję�ło�się�fa�cho�wej�kon�ser�wa�cji�za�byt�ku.�Wsz�czę�to�więc�od�-
po�wied�nie�pro�ce�du�ry�kon�ser�wa�cyj�ne,�w�tym:�
❍ dzia�ła�nia�pro�fi�lak�tycz�ne,�ma�ją�ce�na�ce�lu�za�pew�nie�nie�jak

naj�lep�szych�wa�run�ków�prze�cho�wy�wa�nia
❍ okre�śle�nie�od�po�wied�nich�wa�run�ków�prze�cho�wy�wa�nia
❍ prze�pro�wa�dze�nie� po�mia�rów� tem�pe�ra�tu�ry� i wil�got�no�ści

w ma�ga�zy�nie
❍ ana�li�zę�po�trzeb�w za�kre�sie�bez�pie�czeń�stwa�ma�ga�zy�nu
❍ prze�pro�wa�dze�nie�we�wnętrz�ne�go�szko�le�nia�na�te�mat�wa�-

run�ków�prze�cho�wy�wa�nia�i za�bez�pie�cza�nia�ma�te�ria�łów�ar�-
chi�wal�nych

❍ kon�ser�wa�cję�wła�ści�wą�ma�te�ria�łu�ar�chi�wal�ne�go:
❏ wy�ko�na�nie�opra�wy�oraz�in�nych�prac�in�tro�li�ga�tor�skich
❏ uzu�peł�nia�nie�ubyt�ków�pa�pie�ru
❏ pod�da�nie�di�gi�ta�li�za�cji�ca�ło�ści�ma�te�ria�łu
❏ de�zyn�fek�cję�i de�zyn�sek�cję�ma�te�ria�łu.

W ta�kim�kształ�cie�rę�ko�pis�jest�do�użyt�ku�dla�„wta�jem�ni�-
czo�nych”.�Oczy�wi�ście�Bi�blio�te�ka�udo�stęp�nia�wer�sję�elek�tro�-
nicz�ną.�

I gdzie�tu�taj�lo�sy�te�go�rę�ko�pi�su?�Opo�wieść�za�czy�na�się�zgo�-
ła�fan�ta�stycz�nie.�Otóż�wspo�mnia�ny�już�pan�Fran�ci�szek�Ja�siń�-
ski� prze�ka�zał� swo�je� zbio�ry� sy�no�wi� Ja�ro�sła�wo�wi,�w któ�re�go
imie�niu�wy�stę�pu�je� je�go�ma�ma,�pa�ni�Te�re�sa� Ja�siń�ska.�Sa�me
zbio�ry�tra�fi�ły�do�nich�ja�ko�spu�ści�zna�po�zmar�łym�w 1964�ro�ku
pro�fe�so�rze�Ja�nie�Do�bro�wol�skim.�Przez�z gó�rą 40�lat�chro�ni�li
spu�ści�znę.�Oj�ciec�pa�ni�Te�re�sy�ku�pił�na�wet�po�sia�dłość�pro�fe�so�-
ra�Do�bro�wol�skie�go�od�je�go�spad�ko�bier�ców,�wśród�któ�rych�zna�-
lazł�się�by�ły�rek�tor�Aka�de�mii�Rol�ni�czej�w Po�zna�niu,�prof.�Je�rzy
Zwo�liń�ski�– zięć�prof.�Do�bro�wol�skie�go.�

Z tra�dy�cji� ro�dzin�nych� pań�stwa� Ja�siń�skich� wy�ni�ka,� że
przed�mio�to�wy�rę�ko�pis�był�naj�pierw�w po�sia�da�niu�prof.�Win�-
cen�te�go�Lu�to�sław�skie�go,�któ�ry�otrzy�mał�go�praw�do�po�dob�nie
od�sy�na�Au�gu�sta�Ciesz�kow�skie�go�– Au�gu�sta�Adol�fa�Jó�ze�fa.�Pro�-
fe�sor�Lu�to�sław�ski�z ko�lei�przy�jaź�nił�się�z prof.�Do�bro�wol�skim,
któ�ry�jesz�cze�ja�ko�stu�dent�na�le�żał�do�Sto�wa�rzy�sze�nia�Pa�trio�-
tycz�no�-Na�ro�do�we�go�Eleu�sis,�za�ło�żo�ne�go�wła�śnie�przez�prof.
Lu�to�sław�skie�go�w 1903�ro�ku.�Pań�stwo�Ja�siń�scy�miesz�ka�li�wie�-
le�lat�w Bu�rzy�nie�ko�ło�Tar�no�wa.�Tam�też,�jesz�cze�przed�dru�gą
woj�ną�świa�to�wą,�wy�bu�do�wał�dom�prof.�Do�bro�wol�ski�i miesz�-
kał�z ro�dzi�ną�aż�do�cza�su�je�go�sprze�da�ży.�Po�dru�giej�woj�nie
świa�to�wej�pań�stwo�Ja�siń�scy�przy�jaź�ni�li�się�z prof.�Do�bro�wol�-
skim�oraz�prof.�Zwo�liń�skim�i go�ści�li�ich�w okre�sie�wa�ka�cyj�-
nym,�gdy�przy�jeż�dża�li�z Po�zna�nia�do�Bu�rzy�na.�Tak�więc�po�nit�-
ce� do� kłęb�ka� do�szli�śmy� do� lo�sów� rę�ko�pi�su� zna�le�zio�ne�go
w Bie�ru�niu�ko�ło�Ty�chów.

mgr�Ma�riusz�Po�lar�czyk
dy�rek�tor�Bi�blio�te�ki�Głów�nej�i Cen�trum�

In�for�ma�cji�Na�uko�wej
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…�rękopis�Augusta�Cieszkowskiego

…�w�którym�przechowywany�jest…
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Cyprian�Kamil�Norwid List�Cypriana�Kamila�Norwida�do�Augusta�Cieszkowskiego August�Cieszkowski�na�rysunku�Cypriana
Kamila�Norwida

August�Adolf�Cieszkowski�
i�prof.�Stefan�Dąbrowski�z�rodziną

Roger,�Róża�i�Edward�Raczyńscy,
1936

List�Zygmunta�Krasińskiego�do
Augusta�Cieszkowskiego�z�Rzymu

Zygmunt�Krasiński,�najsławniejszy�
z�gości�w�Wierzenicy

„Księga�gości”�wierzenickich
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Dwór�od�strony�doliny�rzeki�Głównej

Dwór�od�frontu Rysunek�Cypriana�Kamila�Norwida
przedstawiający�Augusta�Cieszkowskiego

Piwnice�dworu

Wnętrze�z�widokiem�na�dolinę�
rzeki�Głównej

Odtworzony�piec�
z�zachowanym

ozdobnym�kaflem
Obraz�znaleziony�podczas�prac

remontowych�pod�dachem�dworu

Staw�w�parku Park�przechodzący�w�nadrzeczną�łąkę Park�z�dworem�w�tle
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aj�wię�cej�o czło�wie�ku�mó�wi�je�go�dom.�Spo�tka�nie�w Swa�rzę�dzu
ze�stu�den�ta�mi�„trze�cie�go�wie�ku”�jest�dla�mnie�wej�ściem�w wie�-
rze�nic�ki�dom�Au�gu�sta�Ciesz�kow�skie�go.�Tu�taj�naj�moc�niej�od�-
czu�wa�się�je�go�obec�ność�ja�ko�go�spo�da�rza�tej�zie�mi.�W tym�miej�-
scu� naj�moc�niej� od�czu�wa� się� też� wej�ście� Au�gu�sta� w dom,
któ�rym�by�ła�Wiel�ko�pol�ska.�On,�oby�wa�tel�Ce�sar�stwa�Ro�syj�skie�-
go,�po�czuł�się�w Wie�rze�ni�cy�so�bą.�Czy�mo�że�to�dzi�wić?�Zmie�-
niał�kra�je�za�miesz�ki�wa�nia�i oby�wa�tel�stwa,�jed�nak�że�ser�cem�po�-
zo�sta�wał�Po�la�kiem.

Przy�szło�mu�żyć�w dra�ma�tycz�nym�dla�pol�skie�go�ser�ca�wie�-
ku�– za�wie�dzio�nych�na�dziei�ro�ku 1812,�trud�nych�de�cy�zji�Kon�-
gre�su�Wie�deń�skie�go,�prze�gra�nych�po�wstań�na�ro�do�wych,�roz�-
cza�ro�wań� na�ro�dów� pod�czas� Wio�sny� Lu�dów,� ro�dze�nia� się
bru�tal�ne�go�ka�pi�ta�li�zmu,�roz�wo�ju�na�uki.�Rów�nież�je�go�oso�bi�ste
ży�cie�by�ło�zna�czo�ne�dra�ma�tycz�ny�mi�zda�rze�nia�mi.�Wszyst�ko�to
har�to�wa�ło�jed�nak�je�go�du�cha,�umysł�i ser�ce,�a te�wy�peł�nia�ła
za�wsze�twór�cza�myśl�o per�spek�ty�wicz�nym�ukie�run�ko�wa�niu.

Naj�peł�niej�ujaw�ni�ła�się�ona�w fi�lo�zo�fii.�Po�uzy�ska�niu�stop�nia
dok�to�ra�z fi�lo�zo�fii�Au�gust�pod�jął�kon�fron�ta�cję�z na�uką�He�gla,
wiel�kie�go�umy�słu�nie�miec�kiej�fi�lo�zo�fii.�Kon�fron�ta�cyj�ne�te�zy
za�warł�w ży�cio�wych�dzie�łach�Pro�le�go�me�na�do�hi�sto�rio�zo�fii oraz
Oj�cze�nasz.�W nich�za�kwe�stio�no�wał�stwo�rzo�ny�przez�He�gla�po�-
dział�dzie�jów�świa�ta.�We�dług�Ciesz�kow�skie�go�epo�ka�prze�szło�-
ści,�czy�li�sta�ro�żyt�ność,�epo�ka�uczu�cia�prze�szła�do�hi�sto�rii.�Epo�-
ka�współ�cze�sno�ści,�czy�li�epo�ka�chrze�ści�jań�stwa,�zmie�rza�ku
koń�co�wi.�Nad�cho�dzi�ostat�nia�z dzie�jów�– epo�ka�czy�nu.

W epo�ce� czy�nu�wszyst�kie� dzia�ła�nia� nie�świa�do�me�ma�ją
ustą�pić�dzia�ła�niom�świa�do�mym,�w któ�rych�czło�wiek�od�naj�dzie
sie�bie�ja�ko�isto�tę�twór�czą.�W epo�ce�czy�nu�na�stą�pi�urze�czy�wist�-
nie�nie�Kró�le�stwa�Bo�że�go�na�zie�mi.�Po�wsta�nie�no�wy�praw�ny
i mo�ral�ny�stan�czło�wie�czeń�stwa,�stwo�rzo�ny�nie�przez�wal�kę,
lecz�har�mo�nię�na�tu�ral�nych�pra�gnień.�Na�zie�mi�za�pa�nu�je�dru�-
gi�raj�stwo�rzo�ny�przez�czło�wie�ka,�ale�mu�si�w związ�ku�z tym�na�-
stą�pić�zmia�na�świa�do�mo�ści�czło�wie�ka.�„Czyn�jest�do�sko�na�le�-
niem� te�go,� co� za�sta�ne”.� Po�stę�pu�nie�moż�na�osią�gnąć�przez
znisz�cze�nie,�fi�lo�zo�fię�czy�nu�na�le�ży�więc�prze�mie�nić�w pra�cę.
A pra�ca�mu�si�być�chlu�bą�i źró�dłem�ra�do�ści.�W epo�ce�czy�nu�–
we�dług�Ciesz�kow�skie�go�– każ�da�pra�ca�sta�je�się�służ�bą�bo�żą�oraz
obo�wiąz�kiem�wo�bec�dru�gie�go�czło�wie�ka�i spo�łe�czeń�stwa.�Jed�-
nak�że�pra�ca�to�nie�tyl�ko�twór�czość,�ale�tak�że�zmia�ny�w sfe�rze
mo�ral�no�ści�i oby�cza�jów.

I tak�ro�zu�mia�ną�pra�cę�Au�gust�Ciesz�kow�ski�urze�czy�wist�niał.
Jej�naj�bar�dziej�cha�rak�te�ry�stycz�ne�mo�men�ty�go�dzi�się,�tu�taj�i te�-
raz,�przy�po�mnieć.�Pierw�sza�kwe�stia�to�two�rze�nie�struk�tur�or�ga�-
ni�za�cyj�nych�dla�na�uki.�Wy�kła�dy�w Ba�za�rze�na�wet�tak�wiel�kich
zna�ko�mi�to�ści�tam�tej�epo�ki,�jak�Ka�rol�Li�belt,�Ty�tus�Dzia�łyń�ski,
Ka�rol�Mar�cin�kow�ski,�Hi�po�lit�Ce�giel�ski�– to�za�ma�ło.�W Po�zna�niu
po�trzeb�ny� jest� uni�wer�sy�tet� z pol�skim� ję�zy�kiem� wy�kła�do�-
wym. I Au�gust�Ciesz�kow�ski,�wspo�ma�ga�ny�umy�sła�mi�świa�tłych
Wiel�ko�po�lan,�po�dej�mu�je�to�za�da�nie.�Pię�cio�krot�nie�wno�si�pe�ty�-
cje�do�kró�la�Prus,�po�przez�Sejm�Kra�jo�wy�Wiel�kie�go�Księ�stwa�Po�-
znań�skie�go,�o wy�ra�że�nie� zgo�dy�na�po�wo�ła�nie� ta�kiej�uczel�ni.
„Krót�szych�i bar�dziej�prze�ko�ny�wu�ją�cych�do�wo�dów�uży�wa,�a za�-
wsze�tak�zręcz�nie�prze�szło�rocz�ne�z no�wym�po�wią�że�po�da�nie,�iż
wy�da�je�się,�że�jed�no�wy�pły�wa�z dru�gie�go,�że�po�wtó�rze�nie�nie
jest�skut�kiem�prze�gra�nej,�ale�dal�szym�i ko�niecz�nym�roz�wo�jem
jed�nej�or�ga�nicz�nej�my�śli”.�

Ba�ta�lia�o uni�wer�sy�tet�za�koń�czy�ła�się�nie�po�wo�dze�niem.�Au�-
gust�Ciesz�kow�ski�jed�nak�się�nie�pod�dał.�Szu�kał�in�nej�dro�gi�do
stwo�rze�nia�sil�ne�go�na�uko�we�go�i in�te�lek�tu�al�ne�go�za�ple�cza�w Po�-
zna�niu.�Wie�dział,�że�w Wiel�ko�pol�sce�co�raz�moc�niej�swo�ją�obec�-
ność�za�zna�cza�ją�sto�wa�rzy�sze�nia�o cha�rak�te�rze�kul�tu�ral�no�-na�uko�-
wym.�Po�trzeb�na�by�ła�in�te�gra�cja�tych�ognisk�ży�cia�na�uko�we�go.
Pod�ję�te�przez�nie�go�dzia�ła�nia�zna�la�zły�swo�je�zwień�cze�nie�w Po�-

Au gu sta Ciesz kow skie go 
pro mie nio wa nie my śli, czy nu i ser ca

Wy kład prof. Sta ni sła wa Ko złow skie go w ra mach Uni wer sy te tu „Trzeciego Wieku”.
Ośro dek Kul tu ry w Swa rzę dzu, 28 kwiet nia 2014 ro ku
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Wy�kład�prof.�dr.�hab.�Sta�ni�sła�wa�Ko�złow�skie�go�w ra�mach�Uni�wer�sy�-
te�tu�„Trzeciego�Wieku”�(28�kwiet�nia 2014�ro�ku)
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znań�skim�To�wa�rzy�stwie�Przy�ja�ciół�Na�uk,�po�wo�ła�nym�do� ży�-
cia 13�lu�te�go 1857�ro�ku.�

Myśl�o uni�wer�sy�te�cie,�o two�rze�niu�w Po�zna�niu�ośrod�ka�na�-
uko�we�go,�to�wa�rzy�szy�ła�Ciesz�kow�skie�mu�nie�ustan�nie.�Na�uka,
czy�li�myśl�twór�cza,�nie�jest�wła�sno�ścią�elit.�Umie�jęt�nie�wy�ko�-
rzy�sta�na,�sta�je�się�do�brem�spo�łe�czeń�stwa,�do�brem�na�ro�du.�Ta�-
kim�do�brem�jest�tak�że�zie�mia�po�zo�sta�ją�ca�w rę�kach�wiel�ko�pol�-
skich�go�spo�da�rzy. I wła�dze�pru�skie�pod�ję�ły�sze�ro�ko�za�kro�jo�ną
wal�kę�o zie�mię,�a sym�bo�lem�sprze�ci�wu�wo�bec�tej�ak�cji�po�zo�-
stał�Mi�chał�Drzy�ma�ła.� Zie�mia� to� fun�da�ment� go�spo�dar�stwa
i spo�łe�czeń�stwa,�ale�tak�że�świa�dec�two�i rę�koj�mia�na�ro�do�wej
toż�sa�mo�ści.�Jest�też�in�ne�wiel�kie�na�ro�do�we�do�bro�– to�mło�-
dzież!�Au�gust�Ciesz�kow�ski�był�te�go�wszyst�kie�go�świa�do�my.�

Na�le�ży�przy�stą�pić�do�czy�nu. I Ciesz�kow�ski�po�dej�mu�je�dzia�-
ła�nia�w ce�lu�stwo�rze�nia�szko�ły�rol�ni�czej.�Wnio�sko�daw�cą�(pięk�-
na�sztu�ka�dy�plo�ma�cji)�jest�Cen�tral�ne�To�wa�rzy�stwo�Go�spo�dar�-
cze.�Au�gust�Ciesz�kow�ski�zaś�za�bez�pie�cza�byt�szko�ły�– bez�płat�na
dzier�ża�wa 105-hek�ta�ro�we�go�fol�war�ku�oraz 6000�ta�la�rów�na�nie�-
zbęd�ne�in�we�sty�cje.�Uda�ło�się!�Otwar�cie�zlo�ka�li�zo�wa�nej�w Ża�bi�-
ko�wie�ko�ło�Lu�bo�nia�szko�ły�ty�pu�uni�wer�sy�tec�kie�go�na�stą�pi�ło 21
li�sto�pa�da 1870�ro�ku.�Jej�ży�wot�jed�nak�był�krót�ki.�Prze�trwa�ła�za�-
le�d�wie�pięć�lat.�Wła�dze�pru�skie�nie�chcia�ły�dłu�żej�to�le�ro�wać�tej
pla�ców�ki.�Ale�suk�ce�sem�szko�ły�by�li�nie�tyl�ko�jej�ab�sol�wen�ci,�tak
po�trzeb�ni�wiel�ko�pol�skie�mu�rol�nic�twu.�Szko�ła�ta�sta�ła�się�po�la�-
tach�rod�nią�ka�dry�dla�Wy�dzia�łu�Rol�ni�czo�-Le�śne�go�Uni�wer�sy�te�-
tu�Po�znań�skie�go,�któ�ry�for�mal�nie�zo�stał�utwo�rzo�ny 7�ma�ja 1919
ro�ku.

Au�gust�Ciesz�kow�ski�miał�tak�że�świa�do�mość�dys�pro�por�cji
po�mię�dzy�sta�nem�rol�nic�twa�wWiel�ko�pol�sce�i in�nych�re�gio�nach
pań�stwa�pru�skie�go.�Róż�ni�cę�do�strze�gał�nie�tyl�ko�ja�ko�wni�kli�wy
ob�ser�wa�tor,� ale� rów�no�cze�śnie� ja�ko� eko�no�micz�ny� my�śli�ciel.
Wcze�śniej�do�strze�gał�ją�rów�nież�ge�ne�rał�De�zy�de�ry�Chła�pow�ski.
Ciesz�kow�ski�przy�stą�pił�więc�do�czy�nu.�Miej�scem�urze�czy�wist�-
nia�nia�eko�no�micz�nej�my�śli�i tech�no�lo�gicz�ne�go�no�wa�tor�stwa�sta�-
ło�się�nie�tyl�ko�wła�sne�go�spo�dar�stwo.�Do�wo�dem�– two�rze�nie
ban�ku�gwa�ran�tu�ją�ce�go�od�po�wied�nie�kre�dy�ty�dla�pol�skich�pla�-
có�wek�go�spo�dar�czych.�Rol�ni�cze�in�no�wa�cje�ro�dzą�za�po�trze�bo�wa�-

nie�na�no�wo�cze�sne�ma�szy�ny�i urzą�dze�nia,�a to�za�da�nie�ma�urze�-
czy�wist�niać�fa�bry�ka�Hi�po�li�ta�Ce�giel�skie�go.

Osie�dle�nie�w Wie�rze�ni�cy�ro�dzi�u Au�gu�sta�Ciesz�kow�skie�go
sza�cu�nek�dla�przy�ro�dy�i zie�mi.�Wzmac�nia�tak�że�za�in�te�re�so�wa�-
nie�na�uka�mi�przy�rod�ni�czy�mi.�In�te�re�su�je�go�jed�nak�„nie�opi�so�-
wa�hi�sto�ria�na�tu�ral�na�i sys�te�ma�ty�ka�ro�ślin�i zwie�rząt,�lecz�wa�-
run�ki� ży�cia� i roz�wo�ju� or�ga�ni�zmów� ży�wych”.� Ży�cie� po�śród
przy�ro�dy�ro�dzi�po�trze�bę�ba�dań�przy�rod�ni�czych. I za�chę�ce�ni
przez�Au�gu�sta�przy�rod�ni�cy�do�cie�ra�ją�do�Wie�rze�ni�cy,�Wie�rzon�-
ki,�Ki�ci�na,�Gó�ry�Dzie�wi�czej,�Ko�byl�ni�cy…�

Fi�lo�zo�fia�i czyn,�„myśl�ność”�i pra�ca�– nie�wy�peł�nia�ją�jed�nak
peł�ne�go�ob�ra�zu�Au�gu�sta�Ciesz�kow�skie�go.�Nie�jest�to�wy�bu�ja�ły
my�śli�ciel,�żąd�ny�po�chwał�na�uko�wiec�czy�twar�do�kal�ku�lu�ją�cy
eko�no�mi�sta.�W czym�więc�tkwi�je�go�wiel�kość�i ory�gi�nal�ność?
Co�do�peł�nia�je�go�ob�ra�z?�Od�po�wiedź�jest�jed�no�znacz�na�– ser�ce.
Au�gust�Ciesz�kow�ski�był�czło�wie�kiem�wiel�kie�go�ser�ca.�Nie�wąt�-
pli�wie�ser�ca�od�da�ne�go�fi�lo�zo�fii,�na�uce,�rol�nic�twu,�przy�ro�dzie.
Ciesz�kow�skie�go�trze�ba�mie�rzyć�mia�rą�ser�ca�wraż�li�we�go�na�po�-
trze�by�in�nych�lu�dzi�– zwłasz�cza�mło�dych�i bied�nych.�Do�wo�dem
mo�że� być�wspie�ra�nie�dzia�łal�no�ści� Ed�mun�da�Bo�ja�now�skie�go
oraz�tro�ska�o kształ�ce�nie�i wy�cho�wy�wa�nie�mło�de�go�po�ko�le�nia,
rów�nież�w sfe�rze�po�staw�es�te�tycz�nych�i mo�ral�nych.�(A do�osią�-
gnię�cia�te�go�ce�lu�po�trzeb�ni�są�od�da�ni�na�uczy�cie�le�– ko�niecz�-
ność�na�le�ży�tej�ich�for�ma�cji�rów�nież�do�strze�gał.)�Nie�ustan�nie�to�-
wa�rzy�szy�ło� mu� po�czu�cie� od�po�wie�dzial�no�ści:� za� dru�gie�go
czło�wie�ka�– z krę�gu�ro�dzi�ny,�przy�ja�ciół�(a ten�krąg�był�bar�dzo
bo�ga�ty!),�a tak�że�za�spo�łe�czeń�stwo,�spra�wy�na�ro�do�we,�Pol�skę,
Ko�ściół,�przy�ro�dę,�rol�nic�two…�„Był�mę�żem�wia�ry”�– ta�kie�świa�-
dec�two�wy�sta�wił�Au�gu�sto�wi�po�znań�ski�bi�skup�Edward�Li�kow�-
ski�wmo�wie�po�grze�bo�wej�– „Gdy�bym�te�go�z ca�łą�sta�now�czo�ścią
po�wie�dzieć�te�go�nie�mógł,�nie�wi�dzie�li�by�ście�mnie�dziś…�prze�-
ma�wia�ją�ce�go”.�

Od�śmier�ci�Au�gu�sta�Ciesz�kow�skie�go�mi�ja 120�lat.�Jed�nak�-
że�nie�prze�rwa�nie�jest�on�obec�ny�– po�śród�nas�i dla�nas.�Nie�-
ustan�nie�pro�mie�niu�je�je�go�myśl,�czyn�i ser�ce.�Czy�po�tra�fi�my
to�do�strzec�i do�ce�nić?

prof.�dr�hab.�Sta�ni�sław�Ko�złow�ski
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Profesor�Stanisław�Kozłowski�po�wykładzie�rozdał�wiele�autografów



Wieści Akademickie48 XXIV Numer Specjalny 2014

August�Cieszkowski Kościół�w�Wierzenicy�od�strony
zachodniej

Madonna�przewijająca�Dzieciątko,�dar�spadkobierców
Augusta�Adolfa�Cieszkowskiego

Tablica�wiedeńska�w�kruchcie
zachodniej,�ufundowana�

przez�Augusta�Cieszkowskiego

Fotel�celebransa Widok�na�nawę�i�prezbiterium,�po�lewej�pomnik�nagrobny�Augusta�Cieszkowskiego

Widok�na�ołtarz�główny
Wizerunek�Matki�Boskiej�Wierzenickiej�

z�1636�roku
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Popiersie�Augusta�Cieszkowskiego�według
odlewu�z�maski�pośmiertnej,�dzieło
Antoniego�Madeyskiego,�Rzym�1909

Mowa�żałobna�biskupa�Edwarda�Likowskiego,�Poznań�1894

Zadaszenie�krypty�Cieszkowskich
przylegające�do�północnej�strony�nawy

Herb�Cieszkowskich�Dołęga
wieńczący�kryptę

Pomnik�nagrobny�Augusta
Cieszkowskiego

Drzwi�śmierci�i�zmartwychwstania�
w�pomniku�nagrobnym,�dzieło�Teofila

Lenartowicza,�Florencja�1872

Cieszkowscy�pochowani�w�wierzenickiej�krypcie Trumna�Augusta�Cieszkowskiego
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ur�how�ska�świą�ty�nia�w 2011�ro�ku�

Po�dwóch�la�tach,�w 2011�ro�ku�po�now�nie�pod�je�cha�li�śmy
pod�ko�ściół,�peł�ni�na�dziei,�że�mo�że�zastaniemy�ks.�Edwarda
Łat�kę.�Wcze�śniej�sze�kil�ka�krot�ne�pró�by�kon�tak�tu�te�le�fo�nicz�ne�-
go�nie�po�wio�dły�się.�Jest,�po�zna�je�nas,�ko�ja�rząc�z Po�zna�niem.
Był�kil�ka�dni�na�urlo�pie�i aku�rat�wró�cił.�Opo�wia�dał�o trwa�ją�-
cym�wła�śnie�re�mon�cie�oł�ta�rza�w swo�jej�świą�ty�ni�w związ�ku
z rocz�ni�co�wy�mi�ob�cho�da�mi�prze�wi�dzia�ny�mi�na 2014�rok.�Nam
na�tych�miast�przy�szła�na�myśl�dwu�set�na�rocz�ni�ca�uro�dzin�Au�-
gu�sta�Ciesz�kow�skie�go.�Po�kil�ku�chwi�lach�oka�za�ło�się,�że�ks.
Edwar�do�wi�cho�dzi�jed�nak�o in�ną�rocz�ni�cę.�W 2014�ro�ku�przy�-
pa�da 250-le�cie�prze�nie�sie�nia�cu�dow�ne�go�ob�ra�zu�z ka�pli�cy�w Łu�-
ka�szów�ce.�Go�spo�darz,�po�dob�nie� jak�ks.�Prze�my�sław�Kompf
z Wie�rze�ni�cy,�szu�kał�róż�nych�źró�deł�fi�nan�so�wa�nia�i li�czył�na
szczę�śli�wy�fi�nał.�Po�ja�wi�ły�się�też�pro�ble�my�na�tu�ry�po�znaw�czej,
gdy�oka�za�ło�się,�że�część�oł�ta�rza�jest�wy�raź�nie�młod�sza,�wy�ko�-
na�na�mniej�sta�ran�nie,�czy�rzeź�by,�któ�re�we�dług�za�pi�sów�mia�ły
być�drew�nia�ne,�wy�ko�na�ne�są�z gip�su…

Kie�dy�zaj�rze�li�śmy�do�świą�ty�ni,�oka�za�ło�się,�że�w 2009�ro�ku
mie�li�śmy�szczę�ście�i mo�gli�śmy�zo�ba�czyć�cu�dow�ny�ob�raz,�te�raz
nie�by�ło�na�to�żad�nych�szans.�Uświa�do�mi�li�śmy�so�bie,�że�po
czę�ści�to,�o czym�usły�sze�li�śmy,�a te�raz�oglą�da�li�śmy,�mia�ło�ja�kiś
po�śred�ni�zwią�zek�z Au�gu�stem�Ciesz�kow�skim.�Prze�cież�kie�dy
w 1876�ro�ku�świą�ty�nię�prze�bu�do�wy�wa�no�i po�więk�sza�no,�Ciesz�-
kow�ski�– ja�ko�wła�ści�ciel�Sur�ho�wa�– był�ko�la�to�rem�ko�ścio�ła�i za�-
pew�ne�miał�w tym�dzie�le�swój�ma�te�rial�ny�udział.�Na�stęp�ne�go
dnia� za�py�ta�li�śmy� ks.� Łat�kę� o ja�kieś� do�ku�men�ty� zwią�za�ne
z prze�bu�do�wą,�nie�ko�ja�rzył�ta�ko�wych,�wo�bec�cze�go�po�zo�sta�li�-

śmy�w sfe�rze�przy�pusz�czeń.�Pro�boszcz�udo�stęp�nił�nam�księ�gi
pa�ra�fial�ne�z po�cząt�ku XIX wie�ku,�w któ�rych�usi�ło�wa�li�śmy�zna�-
leźć,�nie�ste�ty�bez�sku�tecz�nie,�ja�kieś�za�pi�sy�zwią�za�ne�z Zo�fią,
Paw�łem�i Au�gu�stem�Ciesz�kow�ski�mi.�Po�tych�po�szu�ki�wa�niach
za�sta�na�wia�li�śmy�się,�dla�cze�go�oj�ciec�Au�gu�sta�tak�rzad�ko�tu�by�-
wał,�prze�cież�sur�how�ski�pa�łac�był�naj�oka�zal�szą�z je�go�sie�dzib,
pod�la�skie�dwo�ry�by�ły� znacz�nie� skrom�niej�sze.�Gdy�czy�ta�my
w li�stach�Zyg�mun�ta�Kra�siń�skie�go�o od�wie�dzi�nach�Au�gu�sta�u oj�-
ca,�naj�czę�ściej�po�ja�wia�ją�się�Sta�wi�ska�i Su�cha.�Mo�że�Paw�ła�do
Sur�ho�wa�znie�chę�ca�ło�to,�że�miał�to�być�ich,�je�go�i Zo�fii,�ro�dzin�-
ny�dom,�a ta�kim�ni�gdy�się�nie�stał�z uwa�gi�na�przed�wcze�sną
śmierć�żo�ny?�Na�wet�jej�ser�ce�w ko�ście�le�nie�by�ło�w sta�nie�te�go
zmie�nić,�mo�że�to�ono�bu�dzi�ło�wspo�mnie�nia,�któ�rych�wo�lał
uni�kać?�Z ko�lei�Kra�siń�ski�do�ra�dzał�na�wet�przy�ja�cie�lo�wi�(Au�gu�-
sto�wi)�sprze�daż�Sur�ho�wa.�

Śla da mi Au gu sta Ciesz kow skie go 
na Lu belsz czyź nie (część 4)

S

Uro�czy�stość�nada�nia� imie�nia�pa�tro�na�– Au�gu�sta�Ciesz�kow�skie�go�–
w Ze�spo�le�Szkół�Cen�trum�Kształ�ce�nia�Rol�ni�cze�go�w Sien�ni�cy�Ró�ża�nej�

(14�czerw�ca 2014�ro�ku)
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Zaj�rze�li�śmy�znów�do�ko�ścio�ła�w Sur�ho�wie,�by�uwiecz�nić�na�fo�to�gra�fii
zmie�nio�ną�ko�lo�ry�sty�kę�oł�ta�rzy�(po�dob�nie�jak�wWie�rze�ni�cy,�po�re�mon-

cie�przy�wró�co�no�tam�pier�wot�ną,�naj�star�szą�bar�wę�po�li�chro�mii)
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Na�po�że�gna�nie�ks.�Edward�za�pro�sił�nas�do�sie�bie�w 2014
ro�ku,�my�za�chę�ca�li�śmy�go�do�od�wie�dze�nia�Wie�rze�ni�cy.�Nie�mie�-
li�śmy�w pla�nach�na�ten�rok�od�wie�dzin�Sur�ho�wa,�osta�tecz�nie
jed�nak�sta�ło�się�ina�czej:�tra�fi�li�śmy�tam�po�now�nie�przez�Sien�-
ni�cę�Ró�ża�ną…

sien�ni�ca�ró�ża�na�i sur�hów�w 2014�ro�ku

Od�lu�te�go 2013�ro�ku�wspo�ma�ga�li�śmy�na�szy�mi�ma�te�ria�ła�-
mi�wy�bór�pa�tro�na�Ze�spo�łu�Szkół�Cen�trum�Kształ�ce�nia�Rol�ni�-
cze�go�w Sien�ni�cy�Ró�ża�nej.�W gro�nie�sze�ściu�kan�dy�da�tur�był
rów�nież�Au�gust�Ciesz�kow�ski,�i to�on�osta�tecz�nie�zo�stał�wy�-
bra�ny.�W imie�niu�Ko�mi�te�tu ob�cho�dów�dwu�set�nej�rocz�ni�cy
uro�dzin�Au�gu�sta�Ciesz�kow�skie�go�w so�bo�tę 14�czerw�ca 2014
ro�ku�uczest�ni�czy�li�śmy�w uro�czy�sto�ści�nada�nia imie�nia�Au�gu�-
sta�Ciesz�kow�skie�go�Ze�spo�ło�wi� Szkół�Cen�trum�Kształ�ce�nia
Rol�ni�cze�go�w Sien�ni�cy�Ró�ża�nej.�Bę�dąc�tam,�w od�le�gło�ści�nie�-
ca�łych�dzie�się�ciu�ki�lo�me�trów�– w li�nii�pro�stej�– od�Sur�ho�wa,
nie�mo�gli�śmy�choć�na�chwi�lę�nie�zaj�rzeć�do�daw�ne�go�ma�jąt�-
ku�Ciesz�kow�skich.�Po�uro�czy�sto�ściach�dy�rek�tor�Mo�ni�ka�Łu�-
ka�sik�i An�na�Ho�rec�ka�by�ły�uprzej�me�po�je�chać�z na�mi�do�Sur�-
ho�wa�i po�ka�zać�pa�łac.�Nie�ste�ty,�je�go�stan�tech�nicz�ny�po�gar�sza
się,�cze�go�wi�do�mym�do�wo�dem�by�ły�ko�lej�ne�bel�ki�pod�pie�ra�-
ją�ce�pę�ka�ją�cą�ścia�nę�w sa�lo�nie.�Ozna�ką�zmian�na�lep�sze�by�ła
trwa�ją�ca�wów�czas�grun�tow�na�od�no�wa�głów�nych�drzwi�wej�-
ścio�wych.�Zaj�rze�li�śmy�też�na�krót�ko�przed�wie�czor�ną�mszą�do
ko�ścio�ła�Na�wie�dze�nia�Naj�święt�szej�Ma�rii�Pan�ny�i św.�Łu�ka�-

sza.�Z ks.�ka�no�ni�kiem�Edwar�dem�Łat�ką�zdą�ży�li�śmy�zamie�nić
kil�ka�słów�i zro�bić�pamiątkowe�zdję�cia.�

W po�nie�dzia�łek 16�czerw�ca�pod�czas�roz�mo�wy�te�le�fo�nicz�-
nej�do�py�ta�li�śmy�jesz�cze�o zmia�nę�ko�lo�ry�sty�ki�oł�ta�rzy,�są�te�raz
w ciem�nych�bar�wach.�Oka�za�ło�się,�że�tak�jak�wWie�rze�ni�cy,�jest
to�naj�star�sza�zna�le�zio�na�war�stwa�prze�ma�lo�wań�(któ�rych�w su�-
mie�by�ło�osiem).�

Ewa�J.�i Wło�dzi�mierz�Bu�czyń�scy
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Post�Scrip�tum:�Sien�ni�ca�Ró�ża�na�i�Surhów�przy�by�ły�też�do�Wie�rze�ni�cy�na�ob�cho�dy�dwu�set�nej�rocz�ni�cy�uro�dzin�Au�gu�sta�Ciesz�kow�skie�go 13�wrze�śnia 2014
ro�ku;�od�pra�wej�sto�ją:�Mo�ni�ka�Na�gow�ska�(bi�blio�te�karz�na�uczy�ciel),�Ja�cek�Ja�gieł�ło�(dy�rek�tor)�– obo�je�z Ze�spo�łu�Szkół�Cen�trum�Kształ�ce�nia�Rol�ni�cze�-
go�im.�Au�gu�sta�Ciesz�kow�skie�go�w Sien�ni�cy�Ró�ża�nej,�Mo�ni�ka�Łu�ka�sik�(Dom�Po�mo�cy�Spo�łecz�nej�w Sur�ho�wie),�Ewa�J.�Bu�czyń�ska,�Sta�ni�sław�My�stek
(pro�jek�tant�ta�bli�cy�po�świę�co�nej�Au�gu�sto�wi�Ciesz�kow�skie�mu,�ufun�do�wa�nej�przez�spo�łecz�ność�aka�de�mic�ką�Uni�wer�sy�te�tu�Przy�rod�ni�cze�go�w Po�zna-

niu),�An�na�Ho�rec�ka�(Dom�Po�mo�cy�Spo�łecz�nej�w Sur�ho�wie)�oraz�Wło�dzi�mierz�Bu�czyń�ski

Na�spe�cjal�nym�po�ka�zie�w Sien�ni�cy�Ró�ża�nej�za�pre�zen�to�wa�no�róż�ne
pu�bli�ka�cje�do�ty�czą�ce�Au�gu�sta�Ciesz�kow�skie�go�(rów�nież�eg�zem�plarz�

„Wie�ści�Aka�de�mic�kich”�z 2009�ro�ku)
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August�Cieszkowski�w�1875�roku Wnętrze�dworu�w�Wierzenicy,�popiersie�Diany
(z�prawej)�i�Wenus;�okres�międzywojenny

Dwór�w�Wierzenicy�od�strony�rzeki�Głównej;�okres�międzywojenny

Wnętrze�dworu�w�Wierzenicy,�
w�głębi�szafa�z�książkami;�
okres�międzywojenny

Popiersia:�Zofii�z�Kickich�Cieszkowskiej,�Diany�i�Wenus

Budynek�biblioteki�Cieszkowskich�w�Stawiskach Wojciech�Jędroszyk�–
majordomus,�opiekun

zbiorów,�z�żoną

Książki�ze�zbiorów�Cieszkowskich�w�PTPN

Znaki�własnościowe�i�pieczątki�w�książkach�z�biblioteki�Cieszkowskich
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August�Cieszkowski Dawna�karczma�zwana�„Betlejemką”,�funkcjonowała�w�niej�ochronka Widok�na�dolinę�rzeki�Głównej�i�dwór�
z�Alei�Filozofów

„Akademia”,�w�niej�miała�funkcjonować
Szkoła�im.�Haliny

Cmentarzysko�„Żalik”�wśród�wierzenickich�pól

Pomnikowe�dęby�w�dolinie�rzeki�Głównej

Widok�na�dolinę�rzeki�Głównej

Aleja�Filozofów�w�porannej�mgle Łąka�w�dolinie�rzeki�Głównej Pozostałości�po�sośnie�–�pomniku�przyrody;�miejsce�spacerów
Cieszkowskiego�i�Krasińskiego
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a�po�nadstu�let�nim�ob�ra�zie�w gru�bej�zło�co�nej�ra�mie�uka�za�ny�jest
przy�gar�bio�ny�męż�czy�zna�z książ�ką�w pra�wej�dło�ni.�Ma�prze�rze�-
dzo�ne�nad�czo�łem�si�we�wło�sy�i przy�cię�tą�kwa�dra�to�wo�bro�dę,
a błysz�czą�ce�oczy�ba�daw�czo�spo�glą�da�ją�spod�wy�dat�nych�brwi.
Męż�czy�zna�jest�ubra�ny�w czar�ną�ma�ry�nar�kę�i bia�łą�ko�szu�lę,�a je�-
go�po�stać�do�mi�nu�je�nad�oliw�ko�wym�tłem�ob�ra�zu.�Na�ma�lo�wa�nie
te�go�por�tre�tu�fi�lo�zo�fa�Au�gu�sta�Ciesz�kow�skie�go�zle�cił�je�go�syn�Au�-
gust�Adolf�zna�ne�mu�ar�ty�ście�z Wied�-
nia,� Ka�zi�mie�rzo�wi� Po�chwal�skie�mu.
Ciesz�kow�ski�ju�nior�wspo�mniał�o tym
zle�ce�niu�w li�ście�z 7�kwiet�nia 1905�ro�-
ku�do�Kla�ry�Dem�biń�skie�j1:�„Ju�tro�pój�-
dzie�my� do� Po�chwal�skie�go,� choć� ten
por�tre�tu�wca�le�nie�za�czął”2.�

Ka�zi�mierz�Po�chwal�ski�(1855–1940)
był�na�prze�ło�mie XIX�i XX wie�ku�bar�-
dzo� wzię�tym� ma�la�rzem� por�tre�ci�stą.
Uro�dzo�ny� w Kra�ko�wie,� po�cząt�ko�wo
stu�dio�wał� ma�lar�stwo� w tam�tej�szej
Szko�le�Sztuk�Pięk�nych.�Wy�ko�rzy�stu�jąc
uzy�ska�ne� sty�pen�dium,� uczył� się
w Aka�de�mii�Sztuk�Pięk�nych�w Mo�na�-
chium,� a tak�że� w Wied�niu,� Rzy�mie
i Pa�ry�żu,� by�w 1885� ro�ku�wró�cić�do
Kra�ko�wa.� W tym� cza�sie� spod� je�go
pędz�la�wy�szło�wie�le�ob�ra�zów�zna�nych
po�sta�ci�pol�skiej�ary�sto�kra�cji�i in�te�li�gen�-
cji.�W 1892�ro�ku�Po�chwal�ski�prze�niósł
się�do�Wied�nia,�by�dwa�la�ta�póź�niej�ob�-
jąć� ka�te�drę� ma�lar�stwa� wie�deń�skiej
Aka�de�mii�Sztuk�Pięk�nych.�W sto�li�cy
Au�strii�je�go�twór�czość�cie�szy�ła�się�wiel�kim�uzna�niem�wśród�tam�-
tej�szych�elit,�cze�go�wy�ra�zem�by�ło�mię�dzy�in�y�mi�po�wie�rze�nie�mu
na�ma�lo�wa�nia�kil�ku�por�tre�tów�ce�sa�rza�Fran�cisz�ka�Jó�ze�fa�oraz�licz�-
nych�wi�ze�run�ków�in�nych�osób�z ro�dzi�ny�ce�sar�skie�j3.

Po�chwal�ski�wy�ko�ny�wał�tak�że�por�tre�ty�z fo�to�gra�fii,�mię�dzy�in�-
ny�mi�osób�nie�ży�ją�cych.�Do�nie�go�wła�śnie�wio�sną 1905�ro�ku�zgło�-
sił�się�Au�gust�Adolf�Ciesz�kow�ski,�aby�za�mó�wić�wi�ze�ru�nek�swe�-
go�sław�ne�go�oj�ca.

Prze�by�wa�ją�cy�w Wied�niu�syn�fi�lo�zo�fa�po�kil�ku�dniach�od
pierw�szej�wi�zy�ty�prze�ka�zał�Kla�rze�Dem�biń�skiej�ko�lej�ną�re�la�cję
z po�by�tu�w pra�cow�ni�ma�la�rza:�„U Po�chwal�skie�go�by�li�śmy�wczo�-
raj.�Pro�si�o przy�sła�nie�wszel�kich�fo�to�gra�fii�Tat�ki�[…].�Pro�si�rów�-
nież�Po�chwal�ski�– je�że�li�moż�na�do�stać�– o kli�szę�fo�to�gra�fii�Tat�ki,
któ�rą�do�stał�[…].�Niech�Pa�ni�w mo�jem�imie�niu�ka�że�im�wy�słać
wprost�ową�kli�szę�Tat�ki�pod�ad�re�sem:�Prof.�Po�chwal�ski�Wien

Schil�ler�platz 3”4.
Na�ma�lo�wa�ny�wów�czas�przez�Ka�zi�-

mie�rza�Po�chwal�skie�go�por�tret�Au�gu�sta
Ciesz�kow�skie�go�je�go�syn�Au�gust�ju�nior
po�da�ro�wał�w 1907�ro�ku�To�wa�rzy�stwu
Przy�ja�ciół�Na�uk�w Po�zna�niu,�któ�re�go
fi�lo�zof�był�pre�ze�sem�w la�tach 1857–
–1858, 1861–1868�i 1885–1894.�Fakt
da�ro�wi�zny� od�no�to�wał� opie�kun� zbio�-
rów�To�wa�rzy�stwa,� Bo�le�sław�Erzep�ki,
w ka�ta�lo�gu�ga�le�rii�ob�ra�zów�wy�da�nym
dru�kiem�w 1912�ro�ku5.

Ba�da�cze�twór�czo�ści�Ka�zi�mie�rza�Po�-
chwal�skie�go� pod�kre�śla�ją,� że� ar�ty�sta
two�rzył�por�tre�ty�re�ali�stycz�ne,�a na�wet
na�tu�ra�li�stycz�ne.�W nie�zwy�kły�spo�sób
od�da�wał�fi�zycz�ne�po�do�bień�stwo�mo�-
de�la,�rów�no�cze�śnie�wy�do�by�wa�jąc�je�go
ce�chy�psy�chicz�ne�oraz�uka�zu�jąc�por�tre�-
to�wa�ne�go�ja�ko�przed�sta�wi�cie�la�pew�nej
for�ma�cji�kul�tu�ro�wej,�któ�rej�du�cho�wość
zgłę�biał�w swo�im�ob�ra�zie6.

W tym�wy�pad�ku�ma�larz�po�pra�wił
na�tu�rę,�uka�zu�jąc� fi�lo�zo�fa� tro�chę� ina�-

czej� niż� przed�sta�wia�ła� go� fo�to�gra�fia� z lat� dzie�więć�dzie�sią�-
tych XIX wie�ku.�Ar�ty�sta�zmie�nił�kształt�ust�por�tre�to�wa�ne�go,
co�fa�jąc�je�go�wy�dat�ną�dol�ną�szczę�kę,�wy�dłu�żył�rę�ce�i do�ma�lo�-
wał�nie�wi�docz�ną�na�zdję�ciu�pra�wą�dłoń,�w któ�rą�wło�żył�książ�-
kę.�Do�dał�nie�co�wzro�stu�fi�lo�zo�fo�wi,�któ�ry�w rze�czy�wi�sto�ści�był
mi�zer�nej�po�stu�ry.�Dzię�ki�tym�za�bie�gom�ma�la�rza�oglą�da�ją�cy�por�-
tret�sku�pia�ją�się�na�ba�daw�czym�spoj�rze�niu�fi�lo�zo�fa,�nie�pa�mię�-
ta�jąc�o je�go�ułom�no�ściach�fi�zycz�nych.�

Por�tret�Au�gu�sta�Ciesz�kow�skie�go�na�ma�lo�wa�ny�przez�Ka�zi�mie�-
rza�Po�chwal�skie�go�do�dziś�znaj�du�je�się�w zbio�rach�Po�znań�skie�go
To�wa�rzy�stwa�Przy�ja�ciół�Na�uk�i jest�eks�po�no�wa�ny�w Sa�li�Po�sie�-
dzeń�PTPN�wśród�wi�ze�run�ków�in�nych�pre�ze�sów�To�wa�rzy�stwa.

Jo�an�na�Pie�tro�wicz
Bi�blio�te�ka�Po�znań�skie�go�To�wa�rzy�stwa�Przy�ja�ciół�Na�uk

Por tret Au gu sta Ciesz kow skie go 
ze zbio rów Po znań skie go To wa rzy stwa 

Przy ja ciół Na uk
N

1 Kla�ra� Dem�biń�ska� (1829–1910),� opie�kun�ka� sy�nów� fi�lo�zo�fa
od 1868�ro�ku,�póź�niej�zaj�mo�wa�ła�się�do�mem�Ciesz�kow�skich�w Wie�-
rze�ni�cy.

2 „Li�sty� Au�gu�sta� Ciesz�kow�skie�go� jun.� do� Kla�ry� Dem�biń�skiej
z lat 1904–1905”,�rę�ko�pis�ze�zbio�rów�Bi�blio�te�ki�PTPN:�rkp. 1893,�k. 57.

3 Pol�ski�słow�nik�bio�gra�ficz�ny,�t. 27,�Wro�cław�–War�sza�wa 1983,
s. 13–16.�Od 1919�do 1940�ro�ku�Ka�zi�mierz�Po�chwal�ski�miesz�kał�w Kra�-
ko�wie.�W tym�okre�sie�na�ma�lo�wał�wie�le�por�tre�tów�pol�skich�do�stoj�ni�-
ków�pań�stwo�wych,�mię�dzy�in�ny�mi�Jó�ze�fa�Pił�sud�skie�go,�Sta�ni�sła�wa
Woj�cie�chow�skie�go,�Igna�ce�go�Mo�ścic�kie�go�i Cy�ry�la�Ra�taj�skie�go,�oraz
licz�nych�przed�sta�wi�cie�li�pol�skiej�ary�sto�kra�cji�i in�te�li�gen�cji.

4 List�z 11�kwiet�nia 1905�ro�ku�– rkp. 1893,�k. 59.
5 [B.�Erzep�ki],�Ka�ta�log�ga�le�ryi�ob�ra�zów�w Mu�zeum�im.�Miel�żyń�-

skich�To�wa�rzy�stwa�Przy�ja�ciół�Na�uk�w Po�zna�niu,�Po�znań 1912,�s. 84.
6 Słow�nik�ar�ty�stów�pol�skich�i ob�cych�w Pol�sce�dzia�ła�ją�cych�(zmar�-

łych�przed 1966�r.),�pod�red.�U.�Ma�kow�skiej,�t. 7,�War�sza�wa 2003,�s. 318.

Por�tret�Au�gu�sta�Ciesz�kow�skie�go�pędz�la�Ka�zi�mierza
Po�chwal�skie�go�(1905�rok)�wi�szą�cy�w Sa�li�Po�sie�dzeń
Po�znań�skie�go� To�wa�rzy�stwa� Przyja�ciół� Na�uk� (olej
na�płót�nie,�wy�mia�ry 71�× 58 cm,�nr�inw.�Mp 783)
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dwu�set�ną�rocz�ni�cę�uro�dzin�Au�gu�sta�Ciesz�kow�skie�go�gro�ma�dzi�-
my�się�w ko�ście�le�św.�Mi�ko�ła�ja�w Wie�rze�ni�cy,�by�dzię�ko�wać�Bo�-
gu�za�dar�ży�cia�te�go�wiel�kie�go�czło�wie�ka�– ary�sto�kra�ty�du�cha,
fi�lo�zo�fa�i eko�no�mi�sty.�Trze�ba�wspo�mnieć,�że�dzi�siej�sze�świę�to�-
wa�nie� rocz�ni�cy� uro�dzin� do�peł�nia� ob�cho�dy� sto� dwu�dzie�stej
rocz�ni�cy�je�go�śmier�ci.�Tu�w ko�ście�le�wie�rze�nic�kim�dnia 12�mar�-
ca�te�go�ro�ku�ar�cy�bi�skup�Sta�ni�sław�Gą�dec�ki,�spra�wu�jąc�Eu�cha�-
ry�stię�i gło�sząc�ho�mi�lię,�za�ini�cjo�wał�rok�po�świę�co�ny�Au�gu�sto�-
wi�Ciesz�kow�skie�mu.�[…]�

Zdu�mie�wa�róż�no�rod�ność�za�in�te�re�so�wań,�pa�sji,�dzia�łań�Au�-
gu�sta�Ciesz�kow�skie�go.�Bi�skup�Edward�Li�kow�ski�w mo�wie�ża�-
łob�nej,�od�no�sząc�się�do�za�dzi�wia�ją�cej�wie�lo�ści�za�in�te�re�so�wać
Ciesz�kow�skie�go,�mó�wił:�„On�sam�za�gad�nio�ny�w tym�przed�mio�-
cie�kil�ka�dni�przed�śmier�cią,�pro�stą�da�je�na�to�da�je�wy�po�wiedź:
»Są�to�ga�łąz�ki�z te�go�sa�me�go�pnia�wy�ra�sta�ją�ce«.�A tym�pniem
to�duch�mi�łu�ją�cy�praw�dę�i szu�ka�ją�cy�praw�dy,�ten�sam�mi�łu�ją�-
cy�Bo�ga,�któ�ry�jest�naj�wyż�szą�praw�dą,�duch�pra�gną�cy,�aby�bło�-

go�sła�wień�stwo�praw�dy�spły�nę�ło�na�wszyst�kie�war�stwy�spo�łecz�-
ne,�na�wiel�kich,�moż�nych,�uczo�nych,�ale�tak�że�na�ma�łych,�na
pro�stacz�ków�i wzgar�dzo�nych�te�go�świa�ta”.

Ewan�ge�li�sta� Łu�kasz� w usły�sza�nym� dzi�siaj� frag�men�cie
ewan�ge�lii�przy�ta�cza�sło�wa�Je�zu�sa,�któ�re�cha�rak�te�ry�zu�ją�owoc�-
ne�ży�cie�Au�gu�sta:�„Po�owo�cu�bo�wiem�po�zna�je�się�każ�de�drze�-
wo:�nie�zry�wa�się�fig�z cier�nia,�ani�z krza�ka�je�ży�ny�nie�zbie�ra
się�wi�no�gron.�Do�bry�czło�wiek�z do�bre�go�skarb�ca�swe�go�ser�ca
wy�do�by�wa�do�bro�[…].�Bo�z ob�fi�to�ści�ser�ca�mó�wią�je�go�usta”.
A ser�ce�je�go�pa�ła�ło�tę�sk�no�tą�za�wol�ną�Oj�czy�zną,�za�bo�ga�ty�mi
du�chem�i mą�dro�ścią�przy�wód�ca�mi,�za�pra�wy�mi�i po�szu�ku�ją�cy�-
mi� praw�dy� uczo�ny�mi,� za� ludź�mi� wraż�li�wy�mi� i nio�są�cy�mi
oświa�tę�tam,�gdzie�bie�da,�nę�dza�ma�te�rial�na�i du�cho�we�ubó�-
stwo,�za�mo�ral�nie�zdro�wy�mi�ro�dzi�na�mi�i szczę�śli�wy�mi�dzieć�-
mi.�Wzy�wał�do�czy�nu�wszyst�kich,�sam�po�ry�wa�jąc�się�w wir�za�-
jęć,�pra�cy�i za�bie�gów,�od�po�li�ty�ki�po�czy�na�jąc,�na�dzie�cię�cych
ochron�kach�koń�cząc.�Wzy�wał�wiel�kich�i ma�łych,�by�zdo�by�li�się
na�wy�si�łek�bu�do�wy�no�wej�rze�czy�wi�sto�ści�– Nie�ba�na�zie�mi,
o co�zresz�tą�mo�dli�my�się�sło�wa�mi�pre�fa�cji,�pro�sząc�Je�zu�sa�Chry�-
stu�sa�Kró�la�Wszech�świa�ta,�aby�pod�daw�szy�swej�wła�dzy�wszyst�-
kie�stwo�rze�nia,�prze�ka�zał�Bo�gu�Oj�cu�„wiecz�ne�i po�wszech�ne
Kró�le�stwo:�kró�le�stwo�praw�dy�i ży�cia,�kró�le�stwo�świę�to�ści�i ła�-
ski,�kró�le�stwo�spra�wie�dli�wo�ści,�mi�ło�ści�i po�ko�ju”.�Ciesz�kow�-
ski�pra�gnął�te�go�świa�ta�tu�i te�raz.�Wi�dząc�zaś�do�ko�ła�sie�bie�obo�-
jęt�ność�i ego�izm�swo�ich�ro�da�ków,�szcze�gól�nie�tych�pia�stu�ją�cych
od�po�wie�dzial�ne�sta�no�wi�ska�i urzę�dy,�prze�strze�gał:�„Na�Mi�łość
Oj�ca�na�sze�go,�któ�ry�jest�w Nie�bio�sach,�ja�kiż�to�ow�szem�upior�-
ny�duch�opę�ta�nia�Was�sa�mych�ogar�nąć�mu�siał,�sko�ro�wszel�ki
zmysł�praw�dy�i pra�wa�z su�mie�nia�Wa�sze�go�wy�ru�go�waw�szy,�do
te�go�stop�nia�Was�za�śle�pił,�iż�nie�tyl�ko�zgro�zy�nie�czu�je�cie�żad�-
nej,�ale�na�wet�oczy�wi�sto�ści�nie�wi�dzi�cie,�a spo�koj�no�ści�wła�-
snej,�tak�wiecz�nej�jak�do�cze�snej,�nie�ra�tu�je�cie”.�Bo�la�ło�go�okrut�-
nie�to,�że�owce�lwom�prze�wo�dzą.

Wróć�my�do�ewan�ge�lii�i wsłu�chaj�my�się�w sło�wa�Je�zu�sa:
„Po�ka�żę�wam,�do�ko�go�po�dob�ny�jest�każ�dy,�kto�przy�cho�dzi�do
mnie,�słu�cha�słów�mo�ich�i wy�peł�nia�je.�Po�dob�ny�jest�do�czło�-
wie�ka,�któ�ry�bu�du�je�dom:�wko�pał�się�głę�bo�ko�i fun�da�ment�za�-
ło�żył�na�ska�le.�Gdy�przy�szła�po�wódź,�po�tok�wez�bra�ny�ude�rzył
w ten�dom,�ale�nie�zdo�łał�go�na�ru�szyć,�po�nie�waż�był�do�brze
zbu�do�wa�ny”.�

Bi�skup�Li�kow�ski�da�je�świa�dec�two�o Ciesz�kow�skim:�„Praw�-
da,�któ�ra�nań�spły�nę�ła�kie�dyś�pod�czas�mo�dli�twy�w ko�ście�le
Pan�ny�Ma�ryi�w Kra�ko�wie�i któ�ra�się�póź�niej�sta�nie�gra�ni�tem
za�rów�no�je�go�fi�lo�zo�fii�prze�szło�ści,�przy�szło�ści,�jak�ca�łe�go�je�go
nie�po�ka�la�ne�go� ży�cia� – praw�da,� że� osią� dzie�jów� ludz�ko�ści
i głów�nym�sen�sem�ży�cia�czło�wie�ka�jest�Je�zus�Chry�stus.�Ta�ką

„… wko pał się głę bo ko i fun da ment 
za ło żył na ska le” (Łk 6,48)

Ho mi lia ks. Bog da na Re for ma ta, opie ku na Dusz pa ster stwa Pra cow ni ków Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go w Po zna niu, wy gło szo na 13 wrze śnia 2014 ro ku w ko ście le św. Mi ko ła ja
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Ksiądz�Bog�dan�Re�for�mat,�opie�kun�Dusz�pa�ster�stwa�Pra�cow�ni�ków�Uni�-
wer�sy�te�tu�Przy�rod�ni�cze�go�w Po�zna�niu,�pod�czas�wy�gła�sza�nia�ho�mi�lii

w wie�rze�nic�kiej�świą�ty�ni



Wieści Akademickie56 XXIV Numer Specjalny 2014

Drzwi�śmierci�i�zmartwychwstania�znajdujące�się�obok�krypty,�w�której�spoczywają�prochy�
wielkopolskiej�linii�rodu�Cieszkowskich,�dzieło�poety�i�rzeźbiarza�Teofila�Lenartowicza�(Florencja�1872)
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ży�wą�praw�dą�by�ła�dlań�wia�ra,�że�Bóg�jest�i że�jest�nie�tyl�ko�mą�-
dro�ścią,�ale�i mi�ło�ścią”.�„Nie�ucie�kaj�się�do�żad�nej�sztu�ki�ani
na�uki,�by�Oj�ca�od�szu�kać,�bo�żad�nym�mo�zo�łem,�choć�by�po�boż�-
nym,�nie�do�bie�rzesz�się�tak�bez�piecz�nie,�jak�wła�sne�go�ser�ca�ży�-
wym�do�świad�cze�niem”�– mó�wił�Ciesz�kow�ski.

„W ostat�nią�so�bo�tę�przed�zgo�nem�je�go�raz�jesz�cze�od�wie�-
dzi�łem�– wspo�mi�na�bi�skup�Li�kow�ski�– a on�pro�sząc,�abym�jak
naj�bli�żej�do�nie�go�przy�siadł,�uchwy�cił�krzyż�mój�bi�sku�pi�i przy�-
ło�żyw�szy�go�do�ust,�po�ca�łun�ka�mi�okry�wał,�jak�by�chciał�po�wie�-
dzieć:�oto�ży�cia�mo�je�go�je�dy�na�na�dzie�ja”.�W ostat�nich�dniach
cho�ro�by�Ciesz�kow�ski�wy�znał:�„Wszy�scy�le�ka�rze,�któ�rzy�mnie
w cho�ro�bie�od�wie�dza�ją,�za�cni�są�i do�brzy,�ale�naj�lep�si�ci�dwaj,
z któ�rych�je�den�z Pa�nem�Bo�giem�w Sa�kra�men�cie�Po�ku�ty�mnie
po�jed�nał,�a dru�gi�Naj�święt�szym�Cia�łem�i Krwią�Pań�ską�mnie
na�kar�mił”.�Mo�że�my�po�wie�dzieć�o Ciesz�kow�skim,�że�„wko�pał
się�głę�bo�ko�i fun�da�ment�za�ło�żył�na�ska�le”.

„Cze�mu�to�wzy�wa�cie�Mnie:�»Pa�nie,�Pa�nie«,�a nie�czy�ni�cie�te�-
go,�co�mó�wię?”�Wmo�dli�twie,�ja�ką�Je�zus�na�uczył�swych�uczniów,
Ciesz�kow�ski�wi�dział�moc�sło�wa�wzy�wa�ją�ce�go�do�czy�nu.�Ta�mo�-
dli�twa�we�dług�nie�go�by�ła�przede�wszyst�kim�pro�gra�mem�dzia�ła�-
nia,�bu�do�wa�nia�Kró�le�stwa�Bo�że�go�na�zie�mi.�Mo�dli�twa�ta�zresz�-
tą�sta�ła�się�dla�Ciesz�kow�skie�go�ob�ja�wie�niem�i da�ła�po�czą�tek�je�go
idei�prze�mia�ny�świa�ta,�któ�rą�za�warł�w wi�zjo�ner�skim�dzie�le�Oj�-
cze�nasz.�Wi�dział�ogrom�moż�li�wo�ści�tkwią�cych�w Po�la�kach,�wi�-
dział�moc�du�cha�w spo�łe�czeń�stwie�i miał�na�dzie�ję,�że�je�go�ro�da�-
cy�prze�bu�dzą�się�i bę�dą�wzno�sić�no�wą�rze�czy�wi�stość.

Czło�wiek�trze�ciej�epo�ki�– sam�so�bie�wy�tknie�cel�ży�cia;�tym
ce�lem�bę�dzie�two�rzo�ne�do�bro�– dla�cze�go?�Je�dy�nie�dla�te�go,�że
bę�dzie�ko�chał. I ta�mi�łość�bę�dzie�mu�pra�wem�i za�sa�dą�wszyst�-
kich�je�go�czy�nów,�a za�ra�zem�pra�wem�i za�sa�dą�je�go�wol�no�ści.
Bo�wol�ną�wo�lą�nie�jest�prze�cież�moż�ność�czy�nie�nia�wszyst�kie�-
go,�co�się�ko�mu�po�do�ba,�„bo�wol�ność�nie�jest�ani�być�nie�mo�-
że�wiot�ką�do�wol�no�ścią�da�ją�cą�się�la�da�po�wie�wem�ze�wnętrz�-

nym�tu�al�bo�ów�dzie�ob�ró�cić.�Wol�ność�praw�dzi�wa�ma�rów�nie
ko�niecz�ność,� jak� przy�pad�ko�wość,�w so�bie� sa�mej,� i do�pie�ro
z owej�we�wnętrz�nej�i istot�nej�ko�niecz�no�ści�wy�przę�dza,�jak�jej
się�po�do�ba,�pa�smo�ze�wnętrz�nych�przy�pad�ko�wo�ści.�Cóż�jest�tą
ko�niecz�no�ścią?�Wła�śnie�mi�łość.�Czy�ta�ko�niecz�ność�czy�ni�czło�-
wie�ka�nie�wol�nym?�Prze�ciw�nie�– wol�nym,�bo�tej�mi�ło�ści�sam
czło�wiek�chce”.

W wie�rze�nic�kim�ko�ście�le�znaj�du�je�się�ka�pli�ca�na�grob�na
Ciesz�kow�skich,� a od� na�wy� od�gra�dza� ją� na�gro�bek� Au�gu�sta
Ciesz�kow�skie�go,�od�la�ny�z brą�zu�w for�mie�drzwi.�Na�gro�bek
ten,�wy�ko�na�ny�w 1872�ro�ku�przez�po�etę�i rzeź�bia�rza�Teo�fi�la
Le�nar�to�wi�cza,�w peł�ni�od�da�je�to,�kim�był�Au�gust�Ciesz�kow�-
ski,�i to,�co�sta�no�wi�ło�sens�je�go�wy�sił�ków�i zma�gań.�U do�łu
pra�we�go�skrzy�dła�drzwi�na�grob�ka�– jak�opi�su�ją�pań�stwo�Ewa
i Wło�dzi�mierz�Bu�czyń�scy�– wi�dzi�my�„wzbu�rzo�ne�mo�rze,�nad
nim�nie�bo�prze�cię�te�bły�ska�wi�cą,�a w mo�rzu�czło�wie�ka�pły�ną�-
ce�go� ku� uno�szą�ce�mu� się� na� fa�lach� krzy�żo�wi.�Wy�żej� anioł
z opusz�czo�ny�mi�skrzy�dła�mi,�za�my�ka�ją�cy�drzwi�do�ży�cia�do�-
cze�sne�go.�U gó�ry,�w stre�fie�nie�ba,�per�so�ni�fi�ka�cja�Bo�skich�cnót
– Wia�ra�z krzy�żem,�Na�dzie�ja�z ko�twi�cą,�Mi�łość�wska�zu�ją�ca�ser�-
ce.�Na�le�wym�skrzy�dle�u do�łu�wy�spa�czyść�co�wa�z po�ku�tu�ją�-
cy�mi�du�sza�mi.�Wy�żej�słoń�ce,�a w je�go�pro�mie�niach�uskrzy�-
dlo�ne�gło�wy�anioł�ków.�Nad�ni�mi�anioł�ze�wznie�sio�ny�mi�ku
gó�rze�skrzy�dła�mi,�któ�ry�zda�je�otwie�rać�drzwi�do�ży�cia�wiecz�-
ne�go.�Na�le�wym�je�go�skrzy�dle,�pod�po�sta�cią�na�gie�go�dziec�ka,
du�sza�ludz�ka�zmie�rza�ją�ca�ku�sym�bo�licz�ne�mu�wy�obra�że�niu
drze�wa�ży�cia,�ku�Bo�gu.�Sce�ny� te�ma�ją� sym�bo�li�zo�wać�ży�cie
ludz�kie�i los�jed�nost�ki,�dla�któ�rej�je�dy�nym�ra�tun�kiem�i dro�-
go�wska�zem�jest�krzyż”.�

Uro�dził�się�Au�gust�Ciesz�kow�ski 200�lat�te�mu,�by�na�ro�dzić
się�po�now�nie�dla�Bo�ga 120�lat�te�mu,�wy�peł�niw�szy�swe�ży�cie
wia�rą,�na�dzie�ją�i mi�ło�ścią…

ks.�Bog�dan�Re�for�mat
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Kościół�św.�Mikołaja�w�Wierzenicy�– widok�od�strony�południowej
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o�ło�Na�uko�we�Ar�chi�tek�tu�ry�Kra�jo�bra�zu�przy�Wy�dzia�le�Ogrod�-
nic�twa�i Ar�chi�tek�tu�ry�Kra�jo�bra�zu�zaj�mu�je�się�zgłę�bia�niem�wie�-
dzy�w dzie�dzi�nach�zwią�za�nych�z pro�jek�to�wa�niem�te�re�nów�zie�-
le�ni.�Na�szym�za�da�niem�jest�rów�nież�prak�tycz�ne�przy�go�to�wa�nie
przy�szłych�ar�chi�tek�tów�kra�jo�bra�zu�do�pra�cy�z ludź�mi�i dla�lu�-
dzi.�W związ�ku�z tym�opra�co�wa�li�śmy�pro�jekt�pod�ro�bo�czą�na�-
zwą�„Pre�zent�na�uro�dzi�ny�Ciesz�kow�skie�go”,�któ�ry�łą�czy�w so�-
bie�za�rów�no�teo�rię,�jak�i prak�ty�kę.�Jak�sa�ma�na�zwa�su�ge�ru�je,
jest�on�ści�śle�zwią�za�ny�z ob�cho�da�mi�dwu�set�nej�rocz�ni�cy�uro�-
dzin�pa�tro�na�na�szej�uczel�ni,�hr.�Au�gu�sta�Ciesz�kow�skie�go.�Po�-
my�sło�daw�cą�ca�łe�go�przed�się�wzię�cia�jest�nasz�opie�kun,�dr�hab.
arch.�Elż�bie�ta�Ra�sze�ja.�Pro�jekt�do�ty�czy�przy�wró�ce�nia�daw�nych
ogro�dów�przy�do�mo�wych�wzdłuż�głów�nej�uli�cy�wsi�Wie�rze�ni�-
ca.�Wieś�po�ło�żo�na�jest�na�szla�ku�ko�ścio�łów�drew�nia�nych,�od�-
wie�dza�ją�więc,�zwłasz�cza�la�tem,�przy�ład�nej�po�go�dzie,�wie�lu
tu�ry�stów.�Ko�lo�ro�we,�peł�ne�eks�pre�sji�przed�ogród�ki�mia�ły�by�stać
się�ele�men�tem�wy�róż�nia�ją�cym�wspo�mnia�ną�wieś�spo�śród�in�-
nych�na�ni�za�nych�na�nić�szla�ku.

In�for�ma�cje� o in�te�re�su�ją�cych� nas� za�ło�że�niach� z prze�ło�-
mu XIX i XX wie�ku�zna�leź�li�śmy�w zbio�rach�Fi�lii�nr 2�Bi�blio�te�-
ki�Głów�nej�Uni�wer�sy�te�tu�Przy�rod�ni�cze�go�na�Wy�dzia�le�Ogrod�-
ni�czym.�Nie�oce�nio�ną�po�mo�cą�oka�za�ły�się�kon�sul�ta�cje�z dr�hab.
Sta�ni�sła�wą�Szcze�pa�niak,�prof.�nadzw.,�oraz�dr�inż.�Ma�rią�Choj�-
nac�ką,�dzię�ki�któ�rym�by�li�śmy�w sta�nie�po�głę�bić�swo�je�wia�do�-
mo�ści�na�te�mat�sto�so�wa�nych�ro�ślin�oraz�cech�cha�rak�te�ry�stycz�-
nych�wiej�skich�ogro�dów�przy�do�mo�wych�z in�te�re�su�ją�ce�go�nas
cza�su.�Pod�czas�szu�ka�nia�in�for�ma�cji�do�wie�dzie�li�śmy�się,�że�sto�-
sun�ko�wo�nie�daw�no�za�czę�to�in�te�re�so�wać�się�tym�ty�pem�za�ło�-
żeń�ogro�do�wych.�Głów�ną�przy�czy�ną�bra�ku�dba�ło�ści�o utrwa�le�-
nie�tej�wie�dzy�wminionych�wie�kach�był�ni�ski�sta�tus�spo�łecz�ny
daw�nych�wła�ści�cie�li�przed�ogród�ków.

Po� za�koń�cze�niu� eta�pu� gro�ma�dze�nia� nie�zbęd�nej� wie�dzy
o wiej�skich�ogro�dach�przy�do�mo�wych�prze�pro�wa�dzi�li�śmy�kon�-
sul�ta�cje�spo�łecz�ne.�Na�ich�pod�sta�wie�uda�ło�nam�się�usta�lić,�ja�-
kie�pre�fe�ren�cje�ma�ją�miesz�kań�cy�Wie�rze�ni�cy�od�no�śnie�do�ze�sta�-
wień�ko�lo�rów,�ulu�bio�nych�i tych�nie�zbyt�lu�bia�nych�ro�ślin,�sty�lów
pro�jek�to�wa�nia,�a tak�że�ile�ma�ją�cza�su�na�sa�mo�dziel�ne�zaj�mo�wa�-
nie�się�ro�śli�na�mi.�Po�bra�li�śmy�rów�nież�po�mia�ry�par�ce�li�osób,�któ�-
re�zgo�dzi�ły�się�na�udział�w pro�jek�cie.�Na�stęp�nie�stwo�rzy�li�śmy
pa�rę�kon�cep�cji�pro�jek�to�wych,�zróż�ni�co�wa�nych�pod�wzglę�dem
ko�lo�ry�sty�ki�oraz�po�kro�ju�ro�ślin.�Pa�mię�ta�li�śmy�przy�tym�o in�dy�-
wi�du�al�nych�pre�fe�ren�cjach�wła�ści�cie�li.

Z pro�jek�ta�mi�kon�cep�cyj�ny�mi�prze�pro�wa�dzi�li�śmy�ko�lej�ne
kon�sul�ta�cje.�Miesz�kań�cy�bar�dzo�en�tu�zja�stycz�nie�oce�ni�li�efek�-
ty�na�szej�pra�cy.�Część�zo�sta�ła�za�ak�cep�to�wa�na�przez�nich�w stu
pro�cen�tach,�kil�ka�pro�jek�tów�zmo�dy�fi�ko�wa�li�śmy.�

Dnia 13�wrze�śnia 2014�ro�ku�uczest�ni�czy�li�śmy�w uro�czy�sto�-
ściach�zwią�za�nych�z dwu�set�ny�mi�uro�dzi�na�mi�hr.�Au�gu�sta�Ciesz�-
kow�skie�go�w Wie�rze�ni�cy.�Prze�pro�wa�dzo�ne�eta�py�na�sze�go�pro�-
jek�tu� za�pre�zen�to�wa�li�śmy� na� plan�szach,� któ�re� moż�na� by�ło
zo�ba�czyć�przy�ko�ście�le�św.�Mi�ko�ła�ja.�Waż�nym�ele�men�tem�wy�-
sta�wy�był�por�tret�pa�tro�na�na�szej�uczel�ni�wy�ko�na�ny�przez�człon�-
ki�nię�Ko�ła�Na�uko�we�go�Ar�chi�tek�tu�ry�Kra�jo�bra�zu�– Li�dię�Szu�ster.�

Na�ten�rok�na�sza�pra�ca�do�bie�gła�koń�ca.�Ko�lej�nym�eta�pem
pro�jek�tu�bę�dzie�po�zy�ska�nie�ma�te�ria�łu�ro�ślin�ne�go.�Ma�my�na�-
dzie�ję,�że�dzię�ki�przy�chyl�no�ści�władz�rek�tor�skich�uda�nam�się
go�po�zy�skać�z za�so�bów�uczel�ni.�Miesz�kań�cy,�któ�rzy�zgo�dzi�li�
się�na�udział�w tym�przed�się�wzię�ciu,�mo�gą�rów�nież�li�czyć�na
na�sze�wspar�cie�pod�czas�wy�ko�ny�wa�nia�pro�jek�tów,�po�cząw�szy
od�przy�go�to�wa�nia�gle�by,�aż�po�za�sa�dze�nie�ro�ślin.

Za�koń�cze�nie�pro�jek�tu�pla�no�wa�ne�jest�na�ko�niec�wio�sny
przy�szłe�go�(2015)�ro�ku.�Wie�my,�że�na�sza�pra�ca�bę�dzie�mia�ła�du�-
ży�wpływ�na�po�pra�wę�es�te�ty�ki�Wie�rze�ni�cy,�co�w przy�szło�ści�za�-
owo�cu�je�więk�szym�za�in�te�re�so�wa�niem�po�ten�cjal�nych�tu�ry�stów
tą�oko�li�cą.

Ma�te�usz�Cho�rzę�pa�
prze�wod�ni�czą�cy�Ko�ła�Na�uko�we�go�

Ar�chi�tek�tu�ry�Kra�jo�bra�zu

Pre zent na uro dzi ny Ciesz kow skie go
Stu den ci Wy dzia łu Ogrod nic twa i Ar chi tek tu ry Kra jo bra zu 
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Portret�Augusta�Cieszkowskiego�autorstwa�studentki�Lidii�Szuster
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Przedstawiciele�Koła�Naukowego�Architektury�Krajobrazu:�Lilianna�Jędrzejczak�oraz�Mateusz�Chorzępa�wraz�z�opiekunem,�dr�hab.�Elżbietą�Raszeją�
(stoi�w�środku)�na�tle�wystawy�zorganizowanej�13�września�2014�roku�w�Wierzenicy
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Członkowie�Koła�Naukowego�Architektury�Krajobrazu�w�roku�akademickim�2014/2015
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Portret�Augusta�Cieszkowskiego�w�Suchej Pałac�w�Surhowie�zbudowany�dla�Zofii�i�Pawła�Cieszkowskich Kościół�w�Jeruzalu,�miejsce�ślubu
Augusta�i�Heleny�Cieszkowskich

Kościół�w�Surhowie,�gdzie�znajduje�się�serce�matki
Augusta�Cieszkowskiego

Dworek�z�dwoma�gankami�w�Łukówcu�–�dom�
rodzinny�Heleny�(Haliny),�żony�Augusta�Cieszkowskiego

Jeruzal�–�mauzoleum�Floriana�Cieszkowskiego,
dziadka�Augusta

Kościół�św.�Józefa�w�Kicinie Ławka�kolatorska�
w�kościele�w�Kicinie,�być
może�zasiadał�w�niej
August�Cieszkowski

Kamienny�„fotelik
Cieszkowskiego”�w�Opinogórze

Opinogóra,�pałacyk�Krasińskiego

Leśna�klasa�im.�Augusta�Cieszkowskiego�w�sąsiedztwie
leśniczówki�Annowo
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aj�pierw�je�den�z dwu�na�stu,�po�tem�je�den�z sze�ściu,�na�ko�niec
po�zo�stał� sam� je�den.�Choć�kan�dy�da�tów�na�pa�tro�na�Ze�spo�łu
Szkół�Cen�trum�Kształ�ce�nia�Rol�ni�cze�go�w Sien�ni�cy�Ró�ża�nej�na
Lu�belsz�czyź�nie�by�ło�wie�lu,�wy�bra�no�wła�śnie�je�go.�Na�po�cząt�-
ku�lat�czter�dzie�stych XIX wie�ku�miesz�kał�w po�bli�skim�Sur�ho�-
wie.�Miał�pla�ny�zwią�za�ne�z ma�jąt�kiem�i pa�ła�cem�po�bu�do�wa�-
nym�przez�ro�dzi�ców�– Paw�ła�i Zo�fię.�Wi�cher�hi�sto�rii�wie�ją�cy�ze
wscho�du,�czy�li�od�stro�ny�car�skie�go�im�pe�rium,�za�niósł�go�jed�-
nak�do�Wie�rze�ni�cy.�Tam�do�pie�ro�Au�gust�Ciesz�kow�ski�w peł�ni
roz�wi�nął�skrzy�dła�i dał�się�po�znać�ja�ko�czło�wiek�ze�wszech�miar
nie�prze�cięt�ny.�

Przy�naj�mniej�w ta�ki� spo�sób� przed�sta�wia�no� go�w wie�lu
opra�co�wa�niach.�A te,�w licz�bie�nie�prze�bra�nej,�od�kry�wa�ne�by�ły
suk�ce�syw�nie�przez�pew�ne�go�bi�blio�te�ka�rza,�któ�re�mu�po�wie�rzo�-
no�w sien�nic�kiej�szko�le�kar�ko�łom�ne�za�da�nie�wy�tłu�ma�cze�nia
ca�łej�spo�łecz�no�ści,�kim�był�ten�ca�ły�Ciesz�kow�ski.�Z cza�sem�bi�-
blio�te�karz�na�uczył�się�re�cy�to�wać,�kto�zacz.�Nie�ste�ty,�z ra�cji�licz�-
nych�za�sług�re�cy�ta�cja�trwa�ła�dłu�go�i słu�cha�czom�trud�no�by�ło
ogar�nąć�ca�łość�bo�ga�te�go�ży�cio�ry�su�kan�dy�da�ta.�

Na�do�da�tek�fak�tów�wciąż�przy�by�wa�ło�z dnia�na�dzień,�bo
o pla�nach�nada�nia�szko�le�imie�nia�do�wie�dzie�li�się�pań�stwo�Ewa
Ja�ro�sła�wa�i Wło�dzi�mierz�Bu�czyń�scyz�Wie�rzon�ki�ko�ło�Po�zna�nia.
Ty�lu�in�for�ma�cji�prze�ka�zy�wa�nych�w ta�kim�tem�pie�Sien�ni�ca�Ró�-
ża�na�jesz�cze�nie�wi�dzia�ła.�Skru�pu�lat�nie�wy�ko�rzy�sty�wa�no�tę�go�-
rą�cą�li�nię�te�le�fo�nicz�ną�i ma�ilo�wą,�bo�prze�cież�każ�dy�spo�sób�jest
do�bry,�by�prze�jąć�Au�gu�sta�i prze�nieść�go�z Wiel�ko�pol�ski�na�Lu�-
belsz�czy�znę…

I w ten�spo�sób�po�wsta�ła�po�niż�sza�frasz�ka:

Pe�wien�Au�gust�z Sur�ho�wa�mu�siał�wy�emi�gro�wać,�
czym�ucie�szył�ro�da�ków�z Po�zna�nia.�
Pra�co�wi�ty�i wier�ny,�w swej�do�bro�ci�nie�zmier�ny�
tam�do�cze�kał�się�w koń�cu�uzna�nia.�

Lud�ze�wschod�nich�ru�bie�ży�Ciesz�kow�skie�go�za�mie�rzył�
do�zbio�ro�wej�przy�wró�cić�pa�mię�ci.�
Nad�szedł�czas�z Wie�rze�ni�cy�prze�nieść�się�do�Sien�ni�cy!�
Nie�od�pusz�czą�kra�ja�nie�za�wzię�ci!�

A że�prze�moc�na�gan�na,�zmi�łuj�się�Świę�ta�Pan�na...�
Prze�cież�tyl�ko�ra�chun�ki�rów�na�my.�
Dłu�go�był�na�Za�cho�dzie,�lecz�dla�zgo�dy�w na�ro�dzie�
za�stu�le�cie�go�zno�wu...�od�da�my.�

Pier�wot�nie�miał�to�być�pe�wien�ro�dzaj…�„wro�gie�go�prze�ję�-
cia”,�zła�go�dzo�ny�obiet�ni�cą�kom�pro�mi�su.�Jed�nak�każ�dy,�kto�choć
tro�chę�zna�pań�stwa�Bu�czyń�skich�wie,�że�ich�życz�li�wość�po�tra�-
fi�roz�bro�ić�każ�de�go.�Co�rusz�w roz�mo�wie�te�le�fo�nicz�nej�pa�da�ło:
„I co�tam�no�we�go,�pa�ni�Mo�ni�ko?”�Oka�za�ło�się�po�pro�stu,�że�nie
moż�na�tyl�ko�ko�rzy�stać�z ich�wie�dzy,�trze�ba�też�dzia�łać,�i to�efek�-
tyw�nie!�Ci�no�wo�po�zna�ni�Wiel�ko�po�la�nie�ocze�ki�wa�li�kon�kret�-

Au gu ście – choć jesz cze nie świę ty
– o świę tą cier pli wość proś Pa na…
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„Moż�na�i wo�dę�z ogniem�złą�czyć…�ale…�trze�ba�ma�chi�nę�pa�ro�wą
pierw� zbu�do�wać!”� – tak� sło�wa� Au�gu�sta� Ciesz�kow�skie�go� cy�tu�je
z „roz�mo�wy�pry�wat�nej”�sam�Cy�prian�Ka�mil�Nor�wid,�pod�pi�su�jąc
w ten�spo�sób�swój�szkic�tu�szem�i pió�rem�po�wsta�ły�oko�ło 1846�ro�-
ku�(je�go�wy�mia�ry�to: 20,0�× 14,0�mm);�pier�wo�druk�ry�sun�ku�uka�-
zał�się�w 1937�ro�ku�na�ła�mach�„Pa�mięt�ni�ka�Li�te�rac�kie�go”�(R. 34),
ory�gi�nał�znaj�du�je�się�w Mu�zeum�Ksią�żąt�Lu�bo�mir�skich�Za�kła�du�Na�-
ro�do�we�go�im.�Osso�liń�skich�we�Wro�cła�wiu�– w Zbio�rze�Paw�li�kow-

skich�(nr�inw. I.�g. 5012)
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nych�efek�tów�od�no�śnie�do�wy�bo�ru�pa�tro�na�i mo�bi�li�zo�wa�li�do
jesz�cze�więk�sze�go�wy�sił�ku.�

W ce�lu�ogar�nię�cia�ca�ło�ści�za�gad�nień�zwią�za�nych�z Au�gu�-
stem� przy�go�to�wa�no� pod�ręcz�ne� opra�co�wa�nia� na� je�go� te�mat
i prze�ka�za�no�je�wszyst�kim�bar�dziej�i mniej�za�in�te�re�so�wa�nym.
Dzię�ki�te�mu�nikt�już�nie�mu�siał�re�cy�to�wać�bo�ga�te�go�ży�cio�ry�su
spraw�cy�ca�łe�go�za�mie�sza�nia.�Moż�na�się�za�to�by�ło�sku�pić�na�pro�-
jek�cie,�któ�ry�już�od�ja�kie�goś�cza�su�ko�ła�tał�się�mię�dzy�po�my�sła�-
mi�– ka�len�da�rium�ży�cia�i dzia�łal�no�ści�Au�gu�sta�Ciesz�kow�skie�go.
Oto�ma�rze�nie�bi�blio�te�ka�rza:�licz�ne�in�for�ma�cje�o do�ko�na�niach
hra�bie�go�upo�rząd�ko�wa�ne�chro�no�lo�gicz�nie,�zwe�ry�fi�ko�wa�ne�i do�-
stęp�ne�w każ�dej�chwi�li,�bez�pra�co�chłon�ne�go�prze�szu�ki�wa�nia�li�-
te�ra�tu�ry.�Pra�ca�nad�ka�len�da�rium�trwa�ła�wie�le�ty�go�dni,�cza�su�też
wy�ma�ga�ły�kon�sul�ta�cje�ze�spe�cja�li�sta�mi,�czy�li�z pań�stwem�Bu�-
czyń�ski�mi.�Gdy�wszyst�ko�by�ło�już�go�to�we,�pu�bli�ka�cją�opra�co�-
wa�nia�za�in�te�re�so�wa�ła�się�re�dak�cja�cza�so�pi�sma�ar�ty�stycz�ne�go
„Ne�stor”,�od�wie�lu�lat�zaj�mu�ją�ca�się�prze�szło�ścią�i kul�tu�rą�po�-
wia�tu�kra�sno�staw�skie�go.�Cóż,�o Au�gu�ście�nie�co�za�po�mnia�no
w tym�re�gio�nie,�na�szczę�ście�suk�ce�syw�nie�ro�sła�licz�ba�osób�za�-
in�te�re�so�wa�nych�tą�po�sta�cią.�Ka�len�da�rium�wraz�ze�wstę�pem
uka�za�ło�się�w ostat�nim�gru�dnio�wym�nu�me�rze�kwar�tal�ni�ka�na
ko�niec 2013�ro�ku.�Dla�wie�lu�by�ło�to�swe�go�ro�dza�ju�od�kry�cie.�

W Wiel�ko�pol�sce�Au�gu�sta�od�kry�wać�nie�mu�sia�no,�pa�tro�nu�-
je�mię�dzy�in�ny�mi�Uni�wer�sy�te�to�wi�Przy�rod�ni�cze�mu�w Po�zna�-
niu�i pa�ru�szko�łom.�Jest�tu�od�lat�zna�ny�i po�dzi�wia�ny.�Opra�co�-
wa�nie� spodo�ba�ło� się� jed�nak� i po� za�chod�niej� stro�nie�Wi�sły.

Opu�bli�ko�wa�no�je�w „Wie�rze�ni�cze�niach”.�Czy�tel�ni�cy�„Ne�sto�ra”
do�dziś�wspo�mi�na�ją,�że�ka�len�da�rium�prze�mó�wi�ło�do�ich�wy�-
obraź�ni,�bo�w koń�cu�za�ła�pa�li,�o co�z tym�Ciesz�kow�skim�cho�-
dzi.�Mi�ło�sły�szeć,�ale�jesz�cze�mi�lej,�gdy�pew�na�pa�ni�po�lek�tu�-
rze�po�wie�dzia�ła�o Au�gu�ście:�„Ależ�to�był�mą�dry�czło�wiek...”.
Nic�do�dać,�nic�ująć.

W nie�ła�twym�pro�ce�sie�przy�bie�ra�nia�imie�nia�przez�szko�łę,
oprócz�wy�mia�ny�ści�śle�me�ry�to�rycz�nej,�rów�no�le�gle�do�ko�ny�wa�ło
się�wspar�cie�du�cho�we.�Każ�dy�z nas�od�cza�su�do�cza�su�po�trze�bo�-
wał�moc�nej�daw�ki�opty�mi�zmu�w trud�nym�ro�ku�ju�bi�le�uszo�wym.
Pły�nę�ły�więc�sło�wa�otu�chy�z Wie�rze�ni�cy�do�Sien�ni�cy�i z po�wro�-
tem.�Wzdy�cha�li�śmy�przy�tym�o po�moc�do�sa�me�go�Au�gu�sta:

Au�gu�ście�– choć�jesz�cze�nie�świę�ty�–
o świę�tą�cier�pli�wość�proś�Pa�na,
by�prze�trwał�ży�cio�we�za�krę�ty
PR�-owiec�Twój,�Wło�dek,�za�wzię�ty
i je�go�mał�żon�ka�ko�cha�na.

I tak� oto� po� kam�pa�nii� wy�bor�czej� przy�go�to�wa�nej� przez
wszyst�kich�za�wzię�tych�fa�nów�Au�gu�sta�Ciesz�kow�skie�go�14�czerw�-
ca�2014�ro�ku,�pod�czas�ju�bi�le�uszu 50-le�cia�pla�ców�ki,�zo�stał�on�pa�-
tro�nem� sien�nic�kiej� szko�ły.� Obec�ni� na� uro�czy�sto�ści� pań�stwo�
Bu�czyń�scy�nie�kry�li�du�my�z te�go�fak�tu�i w imie�niu�ko�mi�te�tu�or�-
ga�ni�za�cyj�ne�go�za�pro�si�li�szkol�ną�de�le�ga�cję�na�dwu�set�ne�uro�dzi�-
ny�Au�gu�sta�do�Wie�rze�ni�cy.�

Ko�lej�ny�szkic�Cy�pria�na�Ka�mi�la�Nor�wi�da�to�ry�su�nek�ołów�kiem�o wy�mia�rach 7,1�× 6,4 cm,�sy�gno�wa�-
ny�tu�szem�pod�kom�po�zy�cją;�ory�gi�nał�znaj�du�je�się�w zbio�rach�Bi�blio�te�ki�Na�ro�do�wej�w War�sza�wie
(sygn.�BN:�R716)�(je�go�uda�ną�ko�pię�moż�na�po�dzi�wiać�rów�nież�w dzi�siej�szym�Dwo�rze�Wie�rze�ni�ca)
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Trzy�na�ste�go�wrze�śnia�obok�dy�rek�to�ra�szko�ły�Jac�ka�Ja�gieł�ły
w uro�czy�sto�ściach�wzię�ły�tak�że�udział�pa�nie�ad�mi�ni�stru�ją�ce
pa�ła�cem�w Sur�ho�wie�(dyr.�Mo�ni�ka�Łu�ka�sik�i An�na�Ho�rec�ka).
Na�uro�dzi�ny�po�je�chał�też�szkol�ny�bi�blio�te�karz,�któ�ry�ze�wszyst�-
kich�obec�nych�oso�bi�sto�ści�naj�bar�dziej�upodo�bał�so�bie…�sa�me�-

go�ju�bi�la�ta.�Upar�cie�przy�tym�po�zo�wał�do�zdjęć�z An�drze�jem
Laj�bor�kiem,�świę�cie�wie�rząc,�że�to�sam�Au�gust�zstą�pił�z nie�ba*.
Zresz�tą�kto�wie,�jak�by�ło�na�praw�dę?

Mo�ni�ka�Na�gow�ska
na�uczy�ciel�bi�blio�te�karz�z Ze�spo�łu�Szkół�CKR�

w Sien�ni�cy�Ró�ża�nej

* Nie�wta�jem�ni�czo�nym�mu�si�my�tu�wy�ja�śnić�pew�ne�oko�licz�no�ści
zwią�za�ne�z ob�cho�da�mi�dwu�set�nej�rocz�ni�cy�uro�dzin�Au�gu�sta�Ciesz�kow�-
skie�go,�któ�re�od�by�ły�się 13�wrze�śnia 2014�ro�ku�w Wie�rze�ni�cy.�Otóż
w krót�kim�cza�sie�po�za�koń�cze�niu�mszy�św.�w miej�sco�wym�ko�ściół�ku,
a tuż�przed�od�sło�nię�ciem�ta�bli�cy�po�świę�co�nej�pa�tro�no�wi�na�szej�uczel�-
ni� na� ścia�nie� daw�ne�go� dwo�ru� Ciesz�kow�skich,� brycz�ką� za�przę�żo�ną
w dwa�ru�ma�ki�do�Wie�rze�ni�cy�za�je�chał�sam…�Au�gust�Ciesz�kow�ski.
Oczy�wi�ście�nie�był�to�praw�dzi�wy�Au�gust,�lecz�udat�nie�ucha�rak�te�ry�zo�-
wa�ny�ak�tor�Te�atru�No�we�go�w Po�zna�niu�An�drzej�Laj�bo�rek,�któ�ry�na�oko�-
licz�ność�te�go�wy�stę�pu�„prze�py�tał”�waż�nych�i…�jesz�cze�waż�niej�szych
go�ści,�re�pre�zen�tu�ją�cych�mię�dzy�in�ny�mi�Urząd�Mia�sta�i Gmi�ny�Swa�-
rzędz,�Ra�dę�Po�wia�tu�Po�znań�skie�go,�po�słów,�Pa�ra�fię�Wie�rze�ni�ca,�re�dak�-
cję�cza�so�pi�sma�„Wie�rze�ni�cze�nia”,�a na�wet�JM�rek�to�ra�Uni�wer�sy�te�tu
Przy�rod�ni�cze�go�w Po�zna�niu,�prof.�dr.�hab.�Grze�go�rza�Skrzyp�cza�ka�– co
do�bre�go�uczy�ni�li,�by�uczcić�pa�mięć�i nie�ja�ko�pro�mo�wać�au�to�ra�Oj�cze
nasz.�Wśród�prze�py�ty�wa�nych�zna�la�zła�się�rów�nież�au�tor�ka�po�wyż�sze�-
go�fe�lie�to�nu�Mo�ni�ka�Na�gow�ska,�któ�ra�przy�by�ła�do�Wie�rze�ni�cy�z od�le�-
głej�Lu�belsz�czy�zny�– tyl�ko�po�to,�by�te�go�dnia�uczest�ni�czyć�w ob�cho�-
dach� dwu�set�nej� rocz�ni�cy� uro�dzin� Au�gu�sta� Ciesz�kow�skie�go.� Dnia
14�czerw�ca�te�go�ro�ku�szko�ła,�w któ�rej�pra�cu�je�pa�ni�Na�gow�ska�(Ze�spół
Szkół�Cen�trum�Kształ�ce�nia�Rol�ni�cze�go�w Sien�ni�cy�Ró�ża�nej),�uro�czy�ście
przy�ję�ła�imię�pa�tro�na�– Au�gu�sta�Ciesz�kow�skie�go.�Do�dat�ko�we�in�for�ma�-
cje�na�te�mat�uro�czy�sto�ści�z 13�wrze�śnia�Czy�tel�ni�cy�znaj�dą�w ar�ty�ku�le
Spo�łecz�ność�aka�de�mic�ka�Uni�wer�sy�te�tu�Przy�rod�ni�cze�go�w Po�zna�niu�Au�-
gu�sto�wi�Ciesz�kow�skie�mu,�któ�ry�pu�bli�ku�je�my�na�stro�nach�6–8,�o ju�bi�-
le�uszu�szko�ły�w Sien�ni�cy�Ró�ża�nej�zaś�pi�sa�li�śmy�w nu�me�rze�ma�jo�wo�-
-czerw�co�wym�te�go�rocz�nych�„Wie�ści�Aka�de�mic�kich”�(przyp.�red).
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…�oraz�na�uczy�ciel�kę�z Sien�ni�cy�Ró�ża�nej�na�Lu�belsz�czyź�nie�(stoi�obok
ak�to�ra�w czer�wo�nej�su�kien�ce),�czy�wy�star�cza�ją�co�hucz�nie�i uro�czy�ście
świę�to�wa�li�(lub�bę�dą�świę�to�wać)�dwu�set�ną�rocz�ni�cę�uro�dzin�Au�gu�sta�

Ciesz�kow�skie�go�w pod�le�głych�im�miej�scach�pra�cy�
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Au�gust� Ciesz�kow�ski� (w świe�cie� re�al�nym� ak�tor� Te�atru� No�we�go� w Po�zna�niu� An�drzej� Laj�bo�rek)� „prze�py�tu�je”� JM� rek�to�ra� Uni�wer�sy�te�tu� Przy-
rod�ni�cze�go�w Po�zna�niu,�prof.�dr.�hab.�Grze�go�rza�Skrzyp�cza�ka…
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ob�cho�dy�dwu�set�nej�rocz�ni�cy�uro�dzin�Au�gu�sta�hr.�Ciesz�kow�-
skie�go�włą�czy�ło�się�bar�dzo�wie�le�in�sty�tu�cji.�Oprócz�na�szej�ma�-
cie�rzy�stej�uczel�ni�(któ�rą�na�róż�nych�szcze�blach�re�pre�zen�to�wa�-
li:�dr�hab.�Ce�za�ry�Be�ker,�prof.�nadzw.,�prof.�dr�hab.�Mał�go�rza�ta
Mań�ka,�prof.�dr�hab.�Sta�ni�sław�Ko�złow�ski,�dr�hab.�Elż�bie�ta�Ra�-
sze�ja,�mgr�An�na�Zie�liń�ska�-Kry�bus�oraz�ni�żej�pod�pi�sa�na)�w dzia�-
łal�ność�na�rzecz�uho�no�ro�wa�nia�au�to�ra�Oj�cze�nasz włą�czy�ły�się
rów�nież:�Urząd�Mia�sta�i Gmi�ny�Swa�rzędz,�Urząd�Mia�sta�Lu�boń,
Ra�da�Mia�sta�Lu�boń,�Pa�ra�fia�Wie�rze�ni�ca,�re�dak�cja�cza�so�pi�sma
„Wie�rze�ni�cze�nia”,�Dwór�Au�gu�sta�Ciesz�kow�skie�go,�Sto�wa�rzy�sze�-
nie� Kul�tu�ral�no�-Oświa�to�we� Fo�rum� Lu�boń�skie� im.� Au�gu�sta
Ciesz�kow�skie�go�oraz�kil�ka�oko�licz�nych�szkół�pod�sta�wo�wych
i gim�na�zjal�nych.�

Po�kło�siem�jed�nej�z licz�nych�ini�cja�tyw�– kon�kur�su�pla�stycz�-
ne�go�zor�ga�ni�zo�wa�ne�go�przez�Szko�łę�Pod�sta�wo�wą�w Wie�rzon�-
ce�– by�ła�wy�sta�wa�(za�pre�zen�to�wa�na 23�kwiet�nia 2014�ro�ku
w Dwo�rze�Wie�rze�ni�ca�pod�czas�fi�na�ło�wych�zma�gań�kon�kur�so�-

wych,�o czym�pi�sa�li�śmy�w nu�me�rze 3–4�[186–187]�„Wie�ści
Aka�de�mic�kich”)�oraz�nie�zwy�kle�uro�kli�wa�pu�bli�ka�cja�za�ty�tu�ło�-
wa�na�Au�gust�Ciesz�kow�ski�w oczach�dzie�ci�i mło�dzie�ży.�„Pre�-
zen�to�wa�ne�[w niej]�tek�sty�kul�tu�ry�– czy�ta�my�na�stro�nie�ty�tu�-
ło�wej�– to�na�gro�dzo�ne�i wy�róż�nio�ne�pra�ce�uczniów,�któ�rzy
wzię�li�udział�w pro�jek�cie”.�Za�wie�ra�frag�men�ty�prac�kon�kur�so�-
wych,�jest�tak�że�„udo�ku�men�to�wa�niem�ca�łe�go�przed�się�wzię�-
cia�i pro�po�zy�cją�po�mo�cy�w pra�cy�edu�ka�cyj�nej�i pa�trio�tycz�nej
wśród�dzie�ci�i mło�dzie�ży”.�Pra�ce�ze�bra�ły�i opra�co�wa�ły�Ma�ria
Ma�cio�łek,�Ge�no�we�fa�Sprin�ger�i Ewa�Idziak,�pro�jekt�gra�ficz�ny
i skład:�Ma�riusz�Ma�met,�druk:�Dru�kar�nia�Swa�rzędz�ka�Sta�ni�-
sław�i Mar�cin�Wi�tec�ki�Sp.�J.

Zaj�rzyj�my�do�tej�pu�bli�ka�cji�i zo�bacz�my�na�ko�niec,�jak�Au�-
gu�sta�Ciesz�kow�skie�go�i je�go�Tu�scu�lum –Wie�rze�ni�cę,�dwór�i ko�-
ściół�św.�Mi�ko�ła�ja�– wi�dzą�naj�młod�si�miesz�kań�cy�tych�oko�lic.�

Ewa�Stryc�ka

Au gust Ciesz kow ski 
w oczach dzie ci i mło dzie ży

W

A�to�sam�Dwór�w�Wierzenicy�(II�miejsce,�autor:�Kacper
Widerowski�ze�Szkoły�Podstawowej�w�Wierzonce)

Tak�Wierzenicę� i� Augusta� Cieszkowskiego�widzi
zwyciężczyni�konkursu,�Gabriela�Antysiak�ze�Szkoły

Podstawowej�nr�1�w�Swarzędzu�(I�miejsce)
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Au�gust�Ciesz�kow�ski�„Brą�zo�wy”�– pra�ca�Ma�rii�Go�go�jew�skiej�ze�Szko�ły�
Pod�sta�wo�wej�nr 5�w Swa�rzę�dzu

Oto�„Au�gust�Ciesz�kow�ski�w bar�wach� je�sie�ni”�au�tor�stwa�We�ro�ni�ki�
Kaź�mier�czak�ze�Szko�ły�Pod�sta�wo�wej�nr 5�w Swa�rzę�dzu�(III miej�sce)�

„Nie�bie�ski”�Au�gust�Ciesz�kow�ski�wy�szedł�spod�rę�ki�Szy�mo�na�Fra�ski�ze�
Szko�ły�Pod�sta�wo�wej�w Ko�byl�ni�cy�(wy�róż�nie�nie)

„Pa�ste�lo�wy”�Au�gust�Ciesz�kow�ski�Ady�Mać�ko�wiak�ze�Szko�ły�Pod�sta-
wo�wej�w Ko�byl�ni�cy�(wy�róż�nie�nie)
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Kościół�św.�Mikołaja�w�Wierzenicy�namalowany�przez�Lidię�Kraskę�ze�Szkoły�Podstawowej�w�Wierzonce�(wyróżnienie)
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A to�znów�ko�ściół�św.�Mi�ko�ła�ja�w Wie�rze�ni�cy,�ale�wy�ko�na�ny�in�ną�niż�tyl�ko�ma�lar�ska�tech�ni�ką�(wy�róż�nie�nie�dla�Mi�cha�ła�Mag�dziń�skie�go�
ze�Szko�ły�Pod�sta�wo�wej�w Wie�rzon�ce)
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Jesz�cze�je�den�szkic�tu�szem�Cy�pria�na�Ka�mi�la�Nor�wi�da�przed�-
sta�wia�ją�cy�Au�gu�sta�Ciesz�kow�skie�go;�ob�ra�zek�za�ty�tu�ło�wa�ny
przez�au�to�ra:�Au�gust�Ciesz�kow�ski�fi�lo�zof po�wstał�w 1846�ro�-
ku�w Ber�li�nie;�je�go�ory�gi�nał�znaj�du�je�się�w zbio�rach�Za�kła�du
Na�ro�do�we�go�im.�Osso�liń�skich�we�Wro�cła�wiu�w Spu�ściź�nie

Ja�na�No�wa�ka�-Je�zio�rań�skie�go

Dwudziesty�czwarty�numer�specjalny�„Wieści�Akademickich”
jest�publikacją�wydaną�nakładem�Wydawnictwa�Uniwersytetu�Przyrodniczego�w�Poznaniu.

Powstał�z�okazji�obchodów�Dnia�Patrona�Uniwersytetu�Przyrodniczego�w�Poznaniu�–�Augusta�hr.�Cieszkowskiego�–�w�dwusetną�rocznicę�
urodzin�założyciela�Wyższej�Szkoły�Rolniczej�im.�Haliny�w�Żabikowie.

Przewodniczącym�Rady�Programowej�czasopisma�jest�prof.�dr�hab.�Jan�Pikul,�prorektor�ds.�nauki�i�współpracy�z�zagranicą.
Członkami�Rady�są:�prof.�dr�hab.�Irena�Małecka,�dr�hab.�Dorota�Wrońska-Pilarek,�prof.�dr�hab.�Paweł�Maćkowiak,�dr�hab.�Jerzy�Świgoń,�

prof.�nadzw.,�dr�hab.�Elżbieta�Kozik,�dr�hab.�Dorota�Piasecka-Kwiatkowska,�Emilia�Wytykowska-Sroka,�dr�hab.�Andrzej�Kusztelak,�
prof.�nadzw.,�mgr�inż.�Anita�Zaworska�oraz�Luiza�Dawidowicz.

Redaktorem�naczelnym�jest�mgr�Ewa�Strycka.
Korektę�tekstów�wykonała�mgr�Paulina�Wierzbicka.

Tekst�złożono�w�firmie�perfekt�sp.j.
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Graficznie�wystawę�opracował�Marek�Błachnio.




