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Cytaty stanowiące mądre myśli Cieszkowskiego 

i o Nim zdobią naszą szkołę
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W Cieszkowiance piszemy wiersze o naszym Patronie
Z okazji obchodów 200. rocznicy urodzin naszego patrona odbył się w naszej szkole konkurs literacki. 

Nasi uczniowie pisali o  nim  wiersze. Najlepsze zostały wysłane do Poznania i znajdą się w książce – 

najnowszej publikacji dotyczącej Augusta Cieszkowskiego. 

Poniżej te najlepsze wiersze.

Polakom donosił

Od Francuzów uczył się o świecie,

kształcił, edukował w obcych krajach.

Dla Polski mądrość swą gromadził,

polskiemu gospodarzowi niejedno doradził.

Otwarty i stanowczy był w swych dążeniach.

Wędrując Aleją Filozofów snuł marzenia.

Uczył się od najlepszych, ich teorie znał.

W Polsce zmian i reform żądał, zwolenników miał.

Niezwykle wielkie idee głosił,

o nowościach Polakom donosił.

Natalia Zwierzyńska, kl.6b

Natalia uczy się w naszej szkole od września 2013 r. Przedtem uczęszczała do SP 2 we Wrześni. Bardzo 

lubi malować. Jej pasja to również sport. Jeździ chętnie na łyżwach i rolkach. Z zamiłowaniem tańczy hip hop.  

Należała do zespołu tanecznego Pulsjunior, z którym reprezentowała Wrześnię na konkursach.
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O  Cieszkowskim

Nasza szkoła nosi wciąż jego imię.

Jak ono brzmi?

Czy wiesz?

Ja Ci powiem:

August hr. Cieszkowski.

Patronuje on naszej szkole.

Był rad, jak mniemam,

Gdy raz (jako duszek) odwiedził nas. 

Wybuchł wtedy wielki hałas.

Wszyscy krzyczeli:

Proszę Pana! Proszę Pana!

Odpowiadał… 

Pyszności  jadał.

Oczywiście – u nas w szkole,

Usiadł sobie przy rosole, 

Gdy tu nagle…

Zza rogu … kto?

Jego żona roześmiania,

Woła i woła... 

A on, co?

Nic.

A dlaczego?

Bo tu u nas, na stołówce,

Nigdy nie jadał. 

A tu rosół taaaaki pyszny!

Gdy już skończył swą zupę,

Żona uśmiechnęła się i wyszła.

A co z Cieszkowskim?

Został.

A gdzie?

Na cokole.

                                                                                                                    Julia Jankowiak, kl. 4c
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Julia  Jankowiak była  uczennicą  kl.  4c.  Pełni  funkcję 

redaktora  naczelnego  szkolnej  gazetki  Inter-odgłosy 

z Cieszkowianki. To osoba twórcza i dynamiczna, ujawniała talent 

literacki, pisze wiersze na różne tematy i pięknie recytuje. Odnosi 

sukcesy recytatorskie na poziomie wojewódzkim. Z przyjemnością 

gra na gitarze, pływa i uczy się języka angielskiego. 

                                                                                             

***************************************************

Patron

                                                                                                           
Cieszkowski - patron szkoły mojej

wiele dokonał w życiu swoim.

Na Podlasiu urodzony,

sławny to Polak i uczony.

Zwiedzał obce kraje,

poznawał ich zwyczaje,

język, kulturę, sztukę,

a także filozoficzną naukę.

Gdy do ojczyzny wracał,

czekała go ciężka praca,

by poznane nauki wdrożyć

i podwaliny sukcesu położyć.

Mój podziw tym wzbudził,

że wiele się natrudził,

by Szkoła Rolnicza w Luboniu powstała

i ludziom potrzebne wykształcenie dała.
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Imię żony Haliny jego szkoła nosiła

i ostoją wiedzy, i postępu była. 

Cieszkowski doceniany był wszędzie,

miał nawet miejsce w urzędzie.

Wiele mądrych napisał ksiąg,

by mogły trafić do moich rąk.

Czterdzieści tysięcy dzieł zgromadził.

Jak on sobie z tym poradził?

Gdy życiorys patrona poznaję,

wtedy swą małość uznaję.

Widzę, że był tytanem pracy,

dlatego szanują go rodacy.

Marta Cieślak, kl.6d

              

                                                                          

Marta  uczyła  się  w  kl.  6d.  Ma  wszechstronne 

zainteresowania  i  bardzo  często  reprezentuje  szkołę  w 

konkursach wiedzowych,  artystycznych oraz  sportowych, 

zdobywając  nagrody.  Pierwsze  wiersze  zamieszczała  na 

portalu Sieciaki.  Jest molem książkowym, lubi  powieści 

przygodowe.  Zaczęła  naukę  na  Ekonomicznym 

Uniwersytecie Dziecięcym w Poznaniu. Jej hobby: nauka 

języków,  zgłębianie  tajników  gitary  i  wszelkie  robótki 

ręczne.
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Wierzenica

Wierzenica - piękne miejsce,

gdzie filozof spacerował.

Tu rozmyślał z przyjaciółmi,

o ojczyźnie dyskutował.

Tu Cieszkowski, hrabia wielki,

brał w opiekę zwykłych ludzi.

Swoją pomoc ofiarował,

ducha walki w nich obudził.

Aby lepiej ludziom było,

edukować im się kazał.

By się w Polsce dobrze żyło, 

nowoczesne rady dawał.

 Julia Ossowska, kl. 5d

Julia  to wzorowa uczennica, na której zawsze mogą polegać koleżanki, koledzy i nauczyciele. 

Ma zmysł artystyczny i chętnie dzieli się swoim talentem. Jej ulubiony przedmiot w szkole to muzyka – Julia  

bardzo ładnie i chętnie śpiewa. 

                                        

          

Wiersze uczennic Cieszkowianki znalazły się w książce 

z dawnymi i współczesnymi  tekstami poetyckimi o Cieszkowskim 

wydanymi przez Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Po Mszy św. w kościele w Wierzenicy 8 czerwca 2014r.  prof. Józef Banaszak przedstawił sygnalny 

egzemplarz książki pt.  ...Na skrzydłach myśli ... August Cieszkowski i ziemia wierzenicka w poezji. Jest to 

zbiór poezji różnorodnej czasowo. Od wierszy samego Cieszkowskiego i tych z jego czasów do twórczości 

poetów współczesnych i nawet dzieci ze szkół. 

W tej książce są 4 wiersze uczennic Cieszkowianki.
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Upamiętnienie ważnych rocznic
Dnia  3  maja  2014r.  w  naszej  szkole  odbyły  się  uroczyste  obchody  223.  rocznicy 

uchwalenia Konstytucji  3  Maja połączone z upamiętnieniem 200. rocznicy urodzin  Augusta 

Cieszkowskiego.  Oczywiście  zawitało  do  nas 

całkiem sporo gości. Na początku, o godzinie 15 

poszliśmy do kościoła. Podczas uroczystej Mszy 

św  w  intencji  Ojczyzny  po  obu  stronach 

kościoła  stały  poczty  sztandarowe  wszystkich 

lubońskich  szkół  (w  tym  oczywiście 

Cieszkowianki) i innych ugrupowań lubońskich. 

Po Mszy św. udaliśmy się do Cieszkowianki na 

majówkę.  Zajęliśmy  miejsca  na  boisku 

szkolnym  przed  sceną.   Na  uroczystości  byli 

między  innymi  goście  z  Wierzenicy,  co 

stanowiło ogromny zaszczyt dla naszej  szkoły. 

W  ciągu  dwóch  godzin  mogliśmy  usłyszeć 

piękne piosenki w wykonaniu absolwentów Cieszkowianki i naszych uczniów, obejrzeć występ 

o   patronie  i  podziwiać  tańce 

w wykonaniu  dziecięcego 

zespołu.  Ogromne  wrażenia 

zrobiła  piosenka  śpiewana  przez 

Łukasza  Kalinowskiego 

(absolwent  SP2).  Całe  spotkanie 

było prowadzone i  komentowane 

przez pana Jacka Hałasika, który 

robił  to  naprawdę  wspaniale. 

Niestety trzeba było się pożegnać. 

Bardzo  spodobał  się  zarówno 

dzieciom, jak i dorosłym tak mile spędzony czas. 

Julia Jankowiak, kl.4c
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Maciej Michalak z kl. 6d jako Cieszkowski
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Wiersz Augusta Cieszkowskiego

Błoga już nadeszła pora!

Cześć wam Polskiej ziemi dzieci!

W więzach jęczeliśmy wczora

Dziś nam święta wolność świeci!

Otóż czas! otóż czas!

Który wolnych widzi nas!

Odzyskana wolność nasza,

Nasz charakter odzyskany!

Dzielność polskiego pałasza

Skruszyła wrogów kajdany!

Nadszedł czas! nadszedł czas!

Polska szabla skruszy głaz!

Jakież to powietrze miłe

Co wolnością świętą płonie!

Jakąż Polak czuje siłę

Kiedy pierś swą niem owionie!

Szczęsny czas! szczęsny czas!

Święta wolność żywi was!

Bracia jesteśmy już wolni!

Pozrucaliśmy kajdany –

Lecz oprzeć się bądźmy zdolni,

By nie powstały tyrany!

Drogi czas! drogi czas!

Niechaj nie wyprzedzi nas!

Wspólne są nasze pragnienia,

Wspólnie więc nam działać trzeba,

Zetknąć ramię do ramienia

A o wsparcie błagać Nieba!

Nadszedł czas! nadszedł czas!

Walczmy i działajmy wraz!
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Wy! Chłopicki, Niemcewiczu!

Do Was odezwać się muszę,

Okażcie w świata obliczu

Jakie są Polaków dusze!

Otóż czas! otóż czas!

Niechaj każdy wielbi was!

Wszak Chłopicki nam dowodzi,

Męztwo jest na naszem czele!

Dalej! dalej! Polska młodzi!

Niechaj drżą nieprzyjaciele!

Teraz czas! teraz czas!

Straszny polskich grotów las!

W Niebios Panu zaufanie!

Wszak on sprzyja dobrej stronie!

Niechaj każdy z nami stanie

W drogiej Ojczyzny obronie!

Otóż czas! otóż czas!

Wróg uczuje Polski raz!

Jedności bracia i zgody!

Precz! precz niezgoda obrzydła!

A odzyskawszy swobody

Orzeł biały wzniesie skrzydła.

Nadszedł czas! nadszedł czas!

Świetna przyszłość czeka nas!

Walczmy bracia i działajmy!

Przykład z siebie innym dajmy!

Czy to radą, czy żelazem

Wszędzie razem! wszędzie razem!

Błogi czas! błogi czas!

Już Ojczyzna wzywa nas!

Błogi czas! błogi czas!

Który wolnych widzi nas!

August Dołęga Cieszkowski
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Powiedziano o  Auguście Cieszkowskim
Z wyrazami podziwu dla intelektu filozofa Zygmunt Krasiński w roku 1840 stwierdził:

To geniusz, który nie umrze cały.

On nie tylko kocha naukę dla nauki, ale głównie po to, 

by się nią dzielić, by bliźnich oświecać.
Stefan Cegielski

Nie znałem nigdy wyższej inteligencji.
Zygmunt Krasiński

Narodowy  Zbawca. 
Zygmunt  Krasiński 

Najpotężniejsza myśl w Polsce.
C.K. Norwid

Duch potężny, który jedyny ma przed sobą wielką przyszłość filozoficzną.
Adam Mickiewicz

Imieniu polskiemu i wszystkich narodów cywilizowanych nadał blasku i to 

w czasach najgłębszego pognębienia Ojczyzny (z mowy pogrzebowej).

Zgasło w Nim nie tylko serce najszlachetniejsze, ale zarazem jasna pochodnia 

przyświecająca społeczeństwu całemu i wskazująca drogę duchowi ludzkiemu.
Mowa żałobna, ks. biskup E. Likowski

 

Jest w Cieszkowskim duch potężny w znakomitym mężu, jest siła niespożyta, 

jest serce wielkie, które kraj kocha gorąco. 
Wiceprezes TPN

Duch wielki, serce złote.
Stanisław Koźmian
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W Cieszkowiance przepisujemy ręcznie dzieło Cieszkowskiego

Przepisując Ojcze Nasz Cieszkowskiego ...

uwagi i wrażenia 

Przepisując  fragment utworu Augusta Cieszkowskiego od razu odczuwa się klimat  

dawnej epoki. Chodzi o specyficzny, bardzo rozbudowany pojęciowo język. Trudno dociera on  

do współczesnego człowieka, niemniej jednak warto zapoznać się choćby z bardzo krótkim  

wycinkiem  tekstu.  Stanowi  to  –  moim  zdaniem  –  cenne  antidotum  na  obecną  mowę  

zdominowaną przez półsłówka.

Katarzyna Gauza, mama uczniów Cieszkowianki

Przepisywanie  dzieła  „Ojcze  Nasz”  Augusta  hr.  Cieszkowskiego  to  realizacja  

zasługująca na szczególną uwagę i to społeczności nie tylko lokalnej. Zawarte w niej treści,  
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poglądy  autora  dotyczące  między  innymi  miejsca  człowieka  w  społeczeństwie,  a  także  

ówczesny język, składają się na oryginalność publikacji. 

Pamiętajmy, iż język polski, podobnie jak języki innych narodów, jest językiem żywym,  

stąd niejednokrotnie napotykaliśmy się na słowa mało zrozumiałe, bo brzmiące inaczej, niż  

ich współczesne odpowiedniki. 

Przepisując  „Ojcze  Nasz”  stworzyliśmy  wokół  tego  zadania  pewną  społeczność.  

Społeczność  złożoną  z  osób  sobie  obcych.  Zjednoczył  nas  cel.  Myślę,  że  August  hr.  

Cieszkowski byłby dziś z nas dumny.

Radosław Jastak, nauczyciel SP2

Od dziecka lubiłam pisać ręcznie. Pamiętam jak często ćwiczyłam różne kształty liter,  

żeby wyrobić sobie charakter pisma - to była taka moja prywatna kaligrafia... Dlatego też  

bardzo ucieszyłam się z takiej formy uczczenia hr. Cieszkowskiego. Przyznaję, że wcześniej  

nigdy nie interesowałam się jego dziełami i  byłam ogromnie zaskoczona nie tylko trudną  

tematyką poruszaną przez autora, ale w głównej mierze tak bardzo odmienną ortografią... Do  

tej pory, kiedy sobie przypominam niektóre słowa, to bardzo chciałabym je „poprawić”! 

Ewelina Iglewska-Nowik, biblioteka szkolna SP3

Przeglądając stronice dzieła Augusta Cieszkowskiego „Ojcze  Nasz” potwierdziła  się  

moja wiedza na temat trudnego w tematyce, filozoficzno – teologicznego tekstu. Warto jednak  

do  niego  zajrzeć  ze  względu  na  mądre  przesłanki  myślowe.  Tak  właśnie  potraktowałam 

fragment, który przypadł mi do przepisania.  Wyraźnie widać, że  August Cieszkowski służył 

swojemu  narodowi myślą i słowem  w  odróżnieniu  od  idei  powstań  narodowych.  Jako  

polonistka zwróciłam uwagę na inny, archaiczny zapis niektórych wyrazów i … różniącą się  

interpunkcję.  Zachowanie  tych  starych  norm  było  dla  mnie  przy  przepisywaniu  

najtrudniejsze.

Alicja Walenciak – Galińska – nauczycielka SP2
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Pani Buczyńska przegląda przepisany tekst dzieła Augusta Cieszkowskiego podczas wizyty w Luboniu

Państwo Buczyńscy opowiadają, 

co myślą  na temat przepisywania Ojcze Nasz Augusta Cieszkowskiego
 

Pomysł był świetny, bardzo się cieszę, że również młodzież i dzieci przepisywały, bo tak,  

jak zauważyłam, w młodym wieku byli chętni. W ten sposób myśli Cieszkowskiego trafiły do  

ich  świadomości.  Gratuluję  pomysłu,  pomysł  wspaniały,  trudna  praca,  ale  myślę,  że  się  

opłaci, bo zostanie gdzieś w świadomości. 

Ewa Buczyńska

Trudno by było,  mówiąc kolokwialnie,  wejść w treści  i  je  zrozumieć dokładnie,  ale  

w tym przypadku nie o to chodzi. Ważniejszy jest znakomity pomysł, który przyczynia się też  

do integracji tych, którzy podjęli się tego dzieła. 

Włodzimierz Buczyński
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Mądre myśli napisane przez Augusta Cieszkowskiego 

w jego dziele Ojcze Nasz

Przeznaczeniem człowieka jest Społeczeństwo.

Sam rozum jeszcze nie jest ani alfą, ani omegą postępu. 

Dobra chęć bez skutku, dobry zamiar bez wykonania, jest owym parabolicznym  

talentem powierzonym gnuśnemu słudze, który go w ziemię zakopał.

Człowiek jest istotą nieskończoną, a więc dokonywającą doskonalącą się samą,  

słowem postępującą.

… Dobro człowieka zależne jest od dobra Ludzkości i Ludzi, od dobra Narodów  

i Rodów,  od  wspólności  dóbr,  […]  od  współudziału,  od  wzajemnego  związku  

i obowiązku, od harmonijnego zjednoczenia pojedynczych stron.

Ludzkość nie żyje urojeniami – ale czynami.

Już Sokrates powiedział, że czyny są bardziej przekonywające, niż słowa, i wielu  

za nim to powtarza, choć mało który z powtarzających czynnie dowodzi.

Jak środkiem i organem Wolności jest współuczestnictwo  wszech obywateli do  

spraw publicznych oraz  samorządności  gmin (…) –  tak  znów środkiem i  organem  

Porządku jest Rząd – silna centralizacja administracyjna, nie wyłączająca wcale owej  

samorządności gmin w większych i mniejszych zakresach.
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Wiedzę o Cieszkowskim przybliżamy sobie na różne sposoby
Dobrym  sposobem  jest  też  komiks.  Pracowali  nad  nim  uczniowie  klasy  6c:  Aleksandra 

Korytowska,  Natalia Lewandowska, Michał Mańkowski, Patryk Zieliński, Olga Bednarczuk, Zuzanna 

Sobótek, Martyna Stęplowska, Jowita Jędrzejewska, Julia Jędrzejewska, Sandra Wójciak, i Wiktoria 

Bąkowska.

Dokładnie przestudiowaliśmy życiorys hrabiego, wybraliśmy najważniejsze fakty i ułożyliśmy 

je w formie przejrzystego planu.  Ostatecznie decydowaliśmy, że komiks nie powinien być długi – 

wystarczy  kilkanaście  stron.  Następnym  etapem  naszej  pracy  było  ustalenie  metody  wykonania 

rysunków.   W  taki  oto  sposób  nasz  komiks  stał  się  różnorodny  i  kolorowy.  Nad  rysunkami 

pracowaliśmy kilka  tygodni.  Pod  koniec  lutego  2014r.  przedstawiliśmy gotową  pracę.  Dostaliśmy 

propozycję wydania!

Uczniowie klasy 6c
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K o m i k s   o   A u g u ś c i e   C i e s z k o w s k i m
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O wrażeniach z pracy nad komiksem opowiadały uczennice klasy 6c
Dzięki tej pracy poznałam historię życia naszego Patrona. Dla mnie to była bardzo ciekawa 

postać. Dużo on przeżył i dużo zrobił dla Polski pod zaborami. Założył Szkołę Rolniczą im. Haliny – 

swojej żony. Bardzo mi się podobała ta postać i mnie zainteresowała. Komiks był  ciekawą pracą,  

trzeba było bardzo dużo fragmentów narysować. Pani Langner podała nam plan wydarzeń i wg tego 

rysowaliśmy. Byliśmy podzieleni na grupy i  każda grupa wykonywała swoją część.  Cieszę się,  że 

uczestniczyłam w tej pracy, bo lubię rysować, najbardziej lubię rysować zwierzęta i krajobrazy.

Aleksandra Korytkowska

Podobało mi się rysowanie komiksu. Nie pracowałam w grupie. Trochę pomagała mi rodzina,  

ale sama też dawałam sobie radę. Nie było to aż takie trudne. Przy okazji dużo dowiedziałam się o 

patronie naszej szkoły. Był ogromnym patriotą. 

Natalia Lewandowska

Wystawa prac uczniów kl. 6c zdobi korytarz Cieszkowianki
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O działaniach związanych z uczczeniem 200. rocznicy urodzin Augusta Cieszkowskiego 

napisaliśmy do gazetki wydawanej na platformie Junior Media i wygraliśmy 250 egzemplarzy

C.D.N.


