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Mądre myśli Augusta Cieszkowskiego

Zaprawdę, sprawiedliwe są Boże wyroki! 

Bo im komu więcej dano, tym więcej się od niego wymaga. 
 Słowa wieszcza Polaka, Praga 1848 r.

Oświecenie jest dziełem i zadaniem szkół.

Najprzyjemniejsza Bogu jest uboga służba ubogich. 

Pierwsze wrażenia, pierwsze przykłady, pierwsze nawyki są ważne przez całe życie.

Czy ziarno rzucone na zmarzłą ziemię potrafi kiełkować?

Nauczenie się pacierza na pamięć to nie jest dostateczne wykształcenie religijne.

Niech tylko każdy działa w swej strefie, to ogół na tym skorzysta.

Każda pomoc stanie się dla obdarzonych i obdarowanych 

prawdziwym błogosławieństwem.

Przedsięwzięcia duchem miłości nie użyźnione staną się 

jałowe lub zepsute wydadzą owoce.

Zbyt wiele żądając od razu, żadnego nie dopniemy celu.

Jałowa chęć bez czynu jest złą chęcią.
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Nie ma różnicy między opuszczeniem czy zaniedbaniem dobrego, 

a czynieniem złego.

Kto tylko prawdziwie użyteczną myśl objawi,

ten może być pewny, iż jej podpisów i ofiar nie zabraknie,

i że za dobrą chęcią wnet nastąpi czyn.

 O ochronkach wiejskich

Niepodległość to cel wieczny każdego serca.

Można badania naukowe pogodzić z poglądem na świat 

prostodusznym jak modlitwa dziecka.

Na jednej ze ścian w SP2 są zebrane wiadomości o Auguście Cieszkowskim
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Rajd szlakiem Augusta Cieszkowskiego
W poniedziałek 9 czerwca 2014r. odbyła się wycieczka do Wierzenicy. Brali w niej udział uczniowie 

naszej szkoły, m. in. laureaci konkursów o naszym patronie i autorzy wierszy o nim. Spotkaliśmy się o godzinie 

9 w Luboniu, a dotarliśmy na miejsce około godzinę później.  Od razu wyruszyliśmy w wędrówkę po lesie,  

szlakiem Augusta hrabiego Cieszkowskiego. Przewodnikiem był p. Leszek Lesiczka, nauczyciel ze sąsiedniej 

szkoły. Na początku zobaczyliśmy budynek, który nazywał się Betlejemka.  Miał on dach ze słomy. Potem 

zobaczyliśmy wysepkę i  Dąb Cieszkowskiego.  Spacerowaliśmy Aleją Filozofów. Było też trochę czasu na 

przerwy,  które  spędziliśmy  na  świeżym  powietrzu.  Po  spacerze  usiedliśmy  przy  zupie  -  grochówce 

i z uśmiechem i apetytem ją zjedliśmy. Na szczęście to nie był koniec! Udaliśmy się po posiłku do kościoła 

z pięknymi obrazami i ławkami. Tam w krypcie pochowany jest nasz patron. Pan przewodnik opowiadał nam 

dużo ciekawych rzeczy i cała wycieczka minęła nam wyśmienicie! 

Julia Jankowiak, kl.4c
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 A l e j a   F i l o z o f ó w 
widziana oczami Marty Bendowskiej – absolwentki Cieszkowianki

Pojechaliśmy do Wierzenicy, 

 spacerowaliśmy Aleją Filozofów, oglądaliśmy piękne krajobrazy, 

a przede wszystkim mieliśmy okazję porozmawiać 

z Państwem Ewą i  Włodzimierzem Buczyńskimi



Nr 13 ( 51 )  2014r.           Inter – odgłosy z Cieszkowianki      wydanie specjalne cz. 3   7

Dziennikarka: Jak to się stało, że zaczęli Państwo interesować się postacią Augusta Cieszkowskiego? 

Pani  Ewa Buczyńska:  W moim przypadku  spotkanie  z  Augustem związane  było  z  nauką.  Studiowałam 

historię, miałam napisać pracę kontrolną i zastanawiałam się kogo wybrać? Wtedy mój małżonek powiedział, 

że  ktoś  taki  tu  żył,  mieszkał.  Ja  przywędrowałam z  Poznania  do  Wierzonki  i  wówczas  mało  o  Auguście 

Cieszkowskim wiedziałam. Zaczęłam pisać – mąż mi pomógł robiąc zdjęcia i w poszukiwaniu  materiałów. Tak 

napisałam pierwszą  pracę  na  piątkę.  Mając  przed  sobą  pracę  magisterską   ponownie  wybrałam hrabiego 

Augusta.  Od  tego  się  zaczęło,  a  potem był  rok  1999  kiedy  przyszedł  do  parafii  ksiądz  Przemek  Kompf 

i powstał zespół redakcyjny „Wierzeniczeń”. 

Pan  Włodzimierz  Buczyński:  Nie  sposób  było  nie  wiedzieć  o  Cieszkowskim  mieszkając  w  niedalekiej 

Wierzonce od 1951r., po 20 paru latach na tej ziemi pojawiła się moja żona, później Maciej Dominikowski i ks.  

Przemek. Zaczęliśmy działać w zespole redakcyjnym. Nie było dla nas żadną wątpliwością, że postacią, którą 

musimy się zająć jest August Cieszkowski. Wokół niego koncentrował się cały szereg różnych działań zespołu 

redakcyjnego.  A  oczywiście  jak  August  Cieszkowski  to  i  Wierzenica.  Tym  samym  moje  dość  ogólne 

zainteresowanie jego postacią i wsią, w której mieszkał przeszło w szczegółowe, pierwszoplanowe.

Pani Ewa Buczyńska:  Wierzenica tak,  jak każda miejscowość ma swoją historię i  chcieliśmy wydobyć tę 

historię,  pokazać  mieszkańcom,  żeby  poznali  co  ciekawego  mają.  Przecież  tu  jest  przepiękny  kościół. 

Zaczęliśmy od Augusta Cieszkowskiego potem poznawaliśmy inne postacie, ale August został taką wiodącą. 

Warto go było przywrócić społeczeństwu. 



Nr 13 ( 51 )  2014r.           Inter – odgłosy z Cieszkowianki      wydanie specjalne cz. 3   8

Pan  Włodzimierz  Buczyński:  On  był  trochę  taką  postacią  nieszczęśliwą,  nie  miał  szczęścia  w  życiu 

osobistym,  ale  też  mówiąc  dzisiejszym  językiem,  medialnego.  Dla  jednych  był  zbyt  religijny  w  czasach 

minionych, a inni chcieli się u niego doszukiwać jakiś początków marksizmu. Jak nie z lewej, to z prawej 

obrywał. 

Dziennikarka: Gdzie Państwo jeżdżą i szukają wiadomości o nim? 

Pani Ewa Buczyńska: Praktycznie po całej Polsce szukamy, ale nie tylko, bo również jak gdzieś jesteśmy za 

granicą.  Kiedy zaczęliśmy wyjeżdżać,  to  ja  szczególnie  pokochałam tamte  strony,  skąd August  pochodził. 

Często wyruszamy na Podlasie albo na Lubelszczyznę śledząc to, co po Auguście zostało. 

Pan Włodzimierz Buczyński: Jeździmy na Podlasie, w okolice Suchej, gdzie się Cieszkowski urodził i gdzie 

we  wsi  stoi  dwór  i  skansen  założony  wokół  niego  przez  profesora  Kwiatkowskiego.  Podczas  jednego 

z wyjazdów  poznaliśmy  panią  Ewę  Trojanowską  sekretarz   gminy   Grębków,  która  od  nas  zaraziła  się 

Cieszkowskim, co zaowocowało tym, że w obecnym roku był tam szkolny konkurs o nim. Szukaliśmy też 

pozostałości dworu w Stawiskach. Zastaliśmy tam sympatycznego sołtysa,  pana Waldka Sawickiego,  który 

pokazywał nam gdzie był dwór, bo w tej chwili jest tam przepiękne boisko. Niestety po dworze i bibliotece nie  

ma najmniejszego śladu. Prowadziliśmy rozmowy z ludźmi starszymi, którzy pamiętali albo przekazywano im, 

że coś takiego istniało. Doszliśmy też do tego, jak wyglądał kościołek, w którym Augusta oświeciło co do tego,  

czym jest modlitwa Ojcze Nasz. Długo usiłowaliśmy dotrzeć do informacji jak on wyglądał (dziś jest w tym 

miejscu, duży murowany kościół z początku  XX w.) i dzięki panu Waldkowi to się udało. Węgrów – biblioteka 

– też tam byliśmy. W zupełnie innej części Polski, na Lubelszczyźnie, byliśmy w Surhowie. 
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Pani  Ewa  Buczyńska:  Najfajniejsze,  najzabawniejsze  wspomnienia  mamy  z  Jeruzalu,  gdzie  August 

Cieszkowski  i  Halina  brali  ślub.  Kościół  ten  najpierw  poznaliśmy z  serialu  „Ranczo”.  Pojechaliśmy tam 

i kościół rzeczywiście był piękny, drewniany, ale do naszego się nie umywa. Jak pytaliśmy o Cieszkowskich, to 

wszyscy dziwili się, że nie o „Ranczo”. Tak zapoznaliśmy się z Jeruzalem i z tamtymi okolicami. Niedaleko od 

Jeruzala jest dwór w Łukówcu (rodzinny dom żony Augusta) teraz pięknie odnowiony. Byliśmy też w Debrznie 

Wsi  i  Trudnej,  pierwszych posiadłościach  Cieszkowskiego na terenie  Wielkopolski.  Nasza  ostatnia  podróż 

śladami hrabiego pana to był 13 i 14 czerwca br. kiedy pojechaliśmy do Siennicy Różanej czyli na północ od 

Surhowa. Jest tam Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, który właśnie wtedy przyjął imię Augusta 

Cieszkowskiego. Byliśmy na „skromnej” uroczystości, w której brało udział ok. 500 osób. To były zarazem 

obchody  50-lecia  istnienia  tej  szkoły.  Przepięknie  o  postaci  Augusta  Cieszkowskiego  mówił  sekretarz 

episkopatu biskup Artur  Miziński.  Ciągle szukamy i  ciągle  coś  nowego odnajdujemy,  a  przede wszystkim 

poznajemy wspaniałych ludzi. Ktoś kiedyś zapytał: Po co wy interesujecie się tym Augustem ? Czy to jest jakaś 

wasza rodzina, czy nie macie dość ? A my odpowiadamy, że to nie żadna rodzina, ale to jest teraz już bardzo 

duża rodzina osób wokół niego zgromadzonych i, między innymi, wy też już stanowicie tę rodzinę osób, która 

poznaje Augusta Cieszkowskiego. 

Pan Włodzimierz Buczyński: Poszukiwania w Polsce najczęściej prowadzimy osobiście. Trochę też usiłujemy 

się dowiedzieć dzięki internetowi i kontaktom telefonicznym. Udało nam się uzyskać zdjęcie drzwi pomnika 

nagrobnego matki Augusta Cieszkowskiego w bazylice Santa Croce we Florencji i wiemy, że drzwi w pomniku 

nagrobnym  Augusta  w  Wierzenicy  to  pierwszy  z  dwóch  odlewów,  które  wykonał  Teofil  Lenartowicz. 

Zawdzięczamy te wiedzę Marii Gratkowskiej Scarlin szefowej Polonii włoskiej w Toskanii. 
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Dziennikarka: Gdzie jeszcze, oprócz Wierzenicy i naszej szkoły, mówi się o Cieszkowskim? 

Pani Ewa Buczyńska: W pobliżu mamy Kicin, was – Luboń, Uniwersytet Przyrodniczy, czyli Poznań  oraz 

Bydgoszcz, gdzie jest ulica Augusta Cieszkowskiego. Jest to przepiękna secesyjna ulica, na której obchodzone 

są  we wrześniu  Urodziny ulicy,  podczas  których wspomina się  Cieszkowskiego.  Ludzie  się  wtedy bawią. 

W Bydgoszczy  działa  też  Klub  Profesorów  Wierzenica,  którego  założycielem  był  profesor  Banaszak. 

Aktualnie jest jego prezesem. Podlasie i Lubelszczyznę wspomnieliśmy, nie mówiąc o Warszawie, gdzie pani 

Wachowicz pięknie opisała postać Augusta w swoim zbiorze gawęd Siedziby wielkich Polaków. 

Pan  Włodzimierz  Buczyński: Jest  jeszcze  biblioteka  w  Węgrowie  popularyzująca  swojego  patrona. 

A w Stalowej Woli ma być sesja naukowa. Zetknęliście się z przepisywaniem Ojcze nasz, to piękny przykład 

działania integrującego szereg osób. Dzięki temu można zobaczyć,  że nie wszystko w języku filozofii  jest 

niezrozumiałe,  niektóre słowa trzeba po prostu przełożyć z polskiego „na nasze”. Wtedy można zrozumieć 

o czym autor chciał nam powiedzieć.

Pani Ewa Buczyńska: Mieliśmy sympatyczne spotkanie z panią, która jak studiowała, to pamięta, że mówiono 

o Auguście jako o organiczniku, czyli o pracy organicznej. Na uniwersytetach nie jest to postać odpowiednio 

znana. Warto też wiedzieć, że sejmik wojewódzki ogłosił w tym roku Rok Cieszkowskiego. Niedawno sporo 

o Cieszkowskim mówiono w radiu Emaus.
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Pan Włodzimierz Buczyński: Dziś August jest postrzegany jako filozof, a był ekonomistą, miał duże zasługi 

jako parlamentarzysta – to postać wszechstronna.

Dziennikarka: Jakie wartości, które prezentuje ta postać, są ważne dla młodych ludzi, np. dla uczniów 

szkoły, która nosi jego imię? 

Pani Ewa Buczyńska: Umiłowanie ojczyzny – przede wszystkim, żył w trudnym okresie rozbiorów i marzył 

o wolnej Polsce. Mówił, że trzeba uczyć się ale nie tylko dla siebie. Nauką należy się dzielić, zdobywać ją.  

Zajmował  się  najmłodszymi  dziećmi,  wskazywał  jak  one  mają  się  rozwijać.  Bojanowski  bazował  na  idei 

ochronek  wiejskich  Cieszkowskiego.  Przeznaczeniem  człowieka  jest  społeczeństwo –  powiedział  August 

i zgodnie z tym przeznaczeniem pracował. 

Pan Włodzimierz Buczyński:  Niesłychana otwartość na postęp! My żyjemy w czasach, kiedy tego postępu 

jest dużo i niekiedy za nim nie nadążamy. W jego czasach do postępu czasami trzeba było ludzi namawiać, 

a nawet z lekka przymuszać. Miał ogromny szacunek dla innych, nie pasowałby do naszych czasów, kiedy 

ludzie publicznie obrażają się, mówią do siebie niegrzecznie.  On był kompletnym zaprzeczeniem tego, nie 

chciał kogokolwiek czymkolwiek urazić. 

Pani Ewa Buczyńska: Patrzymy na Aleję Filozofów i Wzgórze Krasińskiego. One dowodzą jak głęboko cenił 

sobie przyjaźń z Zygmuntem. Trwała ona do końca jego dni. Z postaci Augusta Cieszkowskiego można czerpać 

wiele takich cennych myśli, które są nie tylko młodzieży, ale i nam dorosłym, potrzebne.

Pan  Włodzimierz  Buczyński:  Jak  już  mówimy  o  przyjaźni,  to  pojawia  się  kolejne  miejsce  związane 

z Cieszkowskim, czyli Opinogóra  gdzie odwiedzał Krasińskiego. Jest tam „fotelik Cieszkowskiego” i grób 

pani  de  la  Hay,  z  żeliwną  płytą.  To  ona  wychowywała  syna  Napoleona  Bonaparte,  później  Zygmunta 

Krasińskiego i w końcu Augusta Cieszkowskiego. 

Pani Ewa Buczyńska: Był marzycielem, ale jego myśli udawało się też wprowadzić w czyn. Niektóre z nich 

pojawiają się na waszej stronie internetowej – pogratulować. Pytacie jakie wartości  –   mówią o tym wasze 

wspaniałe  wiersze.  Gdyby  Cieszkowski  nie  był  wartościowym  człowiekiem,  nikt  by  nie  przybierał  jego 

imienia, nikt by nie dbał o jego pamięć, a jest otoczony szacunkiem.

Dziennikarka: Bardzo dziękujemy za rozmowę.

Z Państwem Ewą i  Włodzimierzem Buczyńskimi rozmawiały dziennikarki Cieszkowianki: 
Julia Jankowiak, Julia Piwowarska, Martyna Jaskuła  i Dominika Galińska

widoczni na zdjęciach ze spaceru
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Po rozmowie udaliśmy się 

do wierzenickiego kościoła, 

aby się pomodlić 

oraz zobaczyć grób 

Augusta hr. Cieszkowskiego 

… i wracaliśmy do Lubonia.
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Wyobraźnia zadziałała – uczniowie piszą opowiadania

Wyobrażam sobie jak spaceruję Aleją Filozofów z patronem naszej szkoły - Augustem 

hr. Cieszkowskim i rozmawiam z nim o jego życiu i dokonaniach

Aleją Filozofów spacerowali z Augustem Cieszkowskim 

uczniowie Cieszkowianki i dowiedzieli się wielu ciekawych rzeczy
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Kiedy pewnego, słonecznego popołudnia spacerowałem z hr. Cieszkowskim przepiękną aleją porośniętą 

starymi kasztanami, czułem się wspaniale. To ogromne wyróżnienie i zaszczyt dla ucznia, móc przeprowadzić 

wywiad z patronem szkoły. Aleja Filozofów to miejsce pełne wyciszenia, serdeczności i gościnności. Nastrajała 

mnie do przemyśleń.

• Czy może mi Pan opowiedzieć o swoim życiu? Bardzo mnie to interesuje i chciałbym jutro napisać 

o tym ciekawy artykuł – poprosiłem grzecznie.

• Skoro tak bardzo nalegasz... Urodziłem się na Podlasiu. Czy wiesz, gdzie to jest ?

• Ależ oczywiście. To wschodnia część Polski.

• Bardzo dobrze! Mój tato był znakomitym gospodarzem i miał własną stadninę koni. Mama zmarła, gdy 

byłem jeszcze mały. Jako, że sytuacja polityczna w Polsce była niejasna, ojciec wywiózł mnie 

do Włoch. Opiekowała się tam mną wychowawczyni Zygmunta Krasińskiego, pani de la Haye. Gdy 

wróciłem do kraju, rozpocząłem naukę w gimnazjum w Warszawie. Maturę zdawałem jednak 

w Krakowie w roku 1832. Później studiowałem filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim, a potem 

przeniosłem się na Uniwersytet Berliński.

• O rany! Ale dużo Pan bywał poza granicami kraju! Też bym tak chciał.

• Tak, tak. Wiele pięknych miejsc widziałem. Byłem we Francji, gdzie zwiedzałem fabryki i różne 

przedsiębiorstwa oraz gospodarstwa rolne. Kolejna była Anglia, później znów Italia. Tam poznałem 

Zygmunta Krasińskiego.

• To ten od „Nie-Boskiej komedii”? - zapytałem.

• O widzę, że dużo wiesz o naszych polskich poetach. Tak, to ten. Bardzo się zaprzyjaźniliśmy.

Kiedy tak spacerowaliśmy, August Cieszkowski opowiedział mi całe swoje życie. Jak to przeniósł się do 

Wierzenicy pod Poznaniem, jak został posłem na sejm pruski, czy też jak utworzył szkołę rolniczą 

w Żabikowie. Była to jedyna w tym czasie uczelnia wyższa na ziemiach polskich pod zaborem pruskim.

Zanim się zorientowaliśmy, zrobiło się już szaro. Nadszedł czas rozstania. 

• To było bardzo interesujące spotkanie. Dowiedziałem się mnóstwo ciekawych rzeczy z Pańskiego życia. 

Z całą pewnością moi koledzy z chęcią przeczytają artykuł w gazetce. Jestem Panu niezmiernie 

wdzięczny za czas, który mi Pan poświęcił. Bardzo dziękuję i mam nadzieję, że do zobaczenia Panie 

Auguście.

• Ja również Ci dziękuję, drogi chłopcze. Pozdrów serdecznie swych kolegów i powiedz im, że warto się 

uczyć.

• Przekażę. Do widzenia! - krzyknąłem na pożegnanie.

I tak oto zakończyła się moja wspaniała przygoda z  Augustem hr.  Cieszkowskim. To bardzo 

interesujący człowiek i cieszę się, że mogę uczęszczać do szkoły pod jego patronatem.

Bartosz Nowakowski, kl. 6b
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Pewnego dnia wybrałem się do Wierzenicy, aby pospacerować Aleją Filozofów. Nagle wśród drzew 

zobaczyłem postać. Rozpoznałem w niej Augusta hr. Cieszkowskiego. Zaczęliśmy rozmawiać. 

• Witam Panie Hrabio. Bardzo się cieszę, że Pana spotkałem. Od dawna marzyłem o rozmowie z Panem. 

Jestem uczniem SP 2 w Luboniu, która nosi Pana imię i chciałbym dowiedzieć się więcej o Pana życiu. 

Cieszkowski uśmiechnął się do mnie i ruszył wzdłuż alei. Ja podążyłem za nim. 

• Co Cię interesuje chłopcze? – zapytał.

• Wiem, że całe życie poświęcił Pan Hrabia na walkę o Polskę, aktywnie działając na rzecz Ojczyzny 

poprzez dbanie o rozwój przemysłu, kultury, nauki i rolnictwa. Skąd ten pomysł? - zapytałem.

• Zależało mi na odbudowie państwa polskiego, a szczególnie Wielkopolski jako kolebki polskiej 

państwowości. Dlatego dbałem o podniesienie polskiego gospodarowania, żeby Wielkopolska była 

silnym ośrodkiem, który potrafi wykształcić świadomość w ludziach.

• I jak chciał Pan to osiągnąć?

• Widzisz chłopcze, starałem się jak mogłem. Bliska mi była problematyka rolnictwa – doceniałem jego 

rolę i znaczenie pracujących w nim ludzi. Uważałem, że edukacja rolnicza przyczyni się do poprawy ich 

sytuacji oraz stworzy możliwość obrony bytu narodowego. W swoich majątkach wprowadzałem 

udoskonalenia. Świadomy postępu w rolnictwie zachodnioeuropejskim, starałem się upowszechniać na 

ziemiach polskich nowe idee. Korespondowałem z europejskimi ośrodkami rolniczymi i wybitnymi 

działaczami polskimi, takimi jak Tytus Działyński czy Hipolit Cegielski. Ponieważ moje działania 

zmierzające do utworzenia przez władze szkoły wyższej nie przynosiły rezultatu, zobowiązałem się do 

utworzenia jej we własnych dobrach – opowiedział z dumą. 

• W Luboniu? – dopytywałem z zainteresowaniem.

• Dzięki moim nieustępliwym staraniom i nakładom finansowym w 1870 r. w Żabikowie powstała szkoła 

rolnicza. Była to jedyna wyższa uczelnia na ziemiach polskich pod zaborem pruskim.  Powstała wbrew 

intencjom władz, wyłącznie z prywatnej inicjatywy. Realizowano w niej nowoczesny program 

nauczania. Program w dużym stopniu zbliżony był do dzisiejszych programów nauczania w szkołach 

rolniczych. Absolwenci szkoły byli wszechstronnie przygotowani do prowadzenia nowoczesnych 

gospodarstw rolniczych. Niestety na skutek szykan rządowych szkoła została zamknięta w 1877 r. – 

zakończył zdenerwowany.

• Ale pamięć po niej pozostała. Wczoraj przechodziłem obok budynku, w którym się mieściła. Jest teraz 

wyremontowany i wygląda bardzo ładnie – powiedziałem.

• Cieszę się, że młodzież jeszcze pamięta o mnie i tych odległych wydarzeniach. Pamiętaj, że każdy 

człowiek tyle znaczy, ile po nim pozostanie w pamięci potomnych. 

Zamyślony stanąłem na chwilę z opuszczoną głową. Gdy ponownie spojrzałem, koło mnie już nie było 

Pana Hrabiego.

Maciej Urbaniak, kl. 6b
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Bawimy się i uczymy – powstała gra o Cieszkowskim

Nazywam się  Wojtek Cierniak,  chodzę do 

klasy 2e. Lubię jeździć na rowerze, na nartach 

oraz  robić  zdjęcia.  Moje  hobby  to 

majsterkowanie  i   projektowanie,  zwłaszcza 

samolotów i samochodów. 

Moja  wychowawczyni,  Pani  Dorota 

Michalak  zaproponowała  mi  wykonanie  gry 

o patronie  naszej  szkoły  Auguście 

Cieszkowskim.   Aby  ta  gra  była  ciekawa 

musiałem dobrze poznać życiorys hrabiego. 

Mam  nadzieję,  że  gra  się  wszystkim 

spodoba. 
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Uczniowie Cieszkowianki grają w grę planszową – CIESZKO – GRA 
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K o ś c i ó ł   w   W i e r z e n i c y

Rys. Marta Bendowska, absolwentka Cieszkowianki
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Kościół w Wierzenicy

W zimnym kościele byłam, 
pół tony chusteczek zużyłam,
choć przeziębienia się nabawiłam,
to jednak wiedzę swą poszerzyłam.

Kościółek ten mały, historyczny
wprowadził mnie w nastrój liryczny.
Swoje przeżycia wierszem spisałam,
nastrój poetycki im nadałam.

Kościół stary, zabytkowy,
drewniany, zagadkowy
w przeszłość przenosi 
o chwilę zadumy prosi.

Jak tu dawniej było?
Ilu ludzi się modliło?
Ilu łacinę rozumiało
z ludzi, co tę świątynię odwiedzało?

Krypta grobowa,
zupełnie jak nowa,
do refleksji skłania,
nad czasu mijaniem…

Marta Cieślak, kl.6b
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Za kościołem w Wierzenicy jest dobudowana kaplica – 

miejsce spoczynku naszego patrona i jego rodziny

Rys. Felek Tarent, kl.4c
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Szkoła rolnicza im. Haliny w Żabikowie ( dziś w Luboniu przy ul. Powstańców Wielkopolskich)
rys. Feliks Tarent, kolorowała Zuzanna Kubiak, oboje z kl. 4c.

Obok współczesne 

zdjęcie budynku 

dawnej szkoły.
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O Wierzenicy
Jedyny zakątek, który przemawia do wyobraźni i do uczucia. 

Niemczyzna, która tak wszechwładnie ten kraj zalała, wcisnęła się tu zaledwie 

nieśmiało na folwark.
Janina z Putramentów Żółtowska

Do naszej szkoły też zawitała przenośna wystawa 

o Auguście Cieszkowskim, 

która powstała w Wierzenicy
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Kalendarium 

12 września 1814 r. – narodziny Augusta Cieszkowskiego w Suchej na Podlasiu.

17 sierpnia 1818 r. – śmierć matki Augusta Cieszkowskiego – Zofii z Kickich Cieszkowskiej.

Od 1829 r. –  podróż Augusta  z ojcem do Niemiec i  Czech (spotkanie z Adamem Mickiewiczem 

w Karlowych Warach), pobyt we Włoszech dla podratowania zdrowia.

1830  –  1831  r. –  nauka  nastoletniego  Augusta  w  Warszawie,  udział  w  powstaniu  listopadowym 

(towarzyszenie  ojcu  w posiedzeniach  sejmu,  protokołowanie  obrad  sejmowych,  sypanie  szańców), 

wyjazd do Krakowa, rozpoczęcie nauki w liceum św. Barbary.

10 lutego 1832 r. – uzyskanie świadectwa dojrzałości w liceum św. Barbary w Krakowie.

Od  1832  r. –  studia  na  Wydziale  Filozoficznym  Uniwersytetu  Jagiellońskiego  w  Krakowie, 

kontynuacja studiów na Uniwersytecie w Berlinie.

1838 r. – doktorat na Uniwersytecie w Heidelbergu.

1838 r. – 1839 r. – pobyt we Francji.

Ok. 1838 r. – opracowanie tekstu pt. „Wezwanie”, późniejszego drugiego tomu dzieła „Ojcze nasz”.

jesień 1839 r. – czerwiec 1840 r. – pobyt w Rzymie i Wenecji, spotkanie z Zygmuntem Krasińskim 

w Mediolanie, odnowienie przyjaźni.

Początek lat 40-tych – objęcie majątku w Surhowie (1500 ha z trzema folwarkami, z których jeden 

nazwano „Augustówką”), w planach założenie cukrowni i plantacji morwy oraz hodowli jedwabników; 

budowa plebanii w Surhowie, gospodarczych budynków dworskich i gorzelni.

1841 r. – pomoc w założeniu periodyku pt.  „Biblioteka Warszawska.  Pismo Poświęcone Naukom, 

Sztukom i Przemysłowi”.

23  kwietnia  –  3  czerwca  1841  r. –  opuszczenie  zaboru  rosyjskiego  z  obawy  przed  dalszymi 

represjami, osiedlenie się w zakupionym majątku w Prusach Zachodnich.

2 lipca 1842 r. – zakup majątku w Wierzenicy od Aleksandra Brudzewskiego.

1846 r. – zakup posiadłości Champtercier w departamencie Basses Alpes (Alp Niższych).

1847  r. –  udział  Augusta  Cieszkowskiego  w kongresie  rolniczym w Paryżu;  podróże  do  Berlina.

Grudzień 1847 r. – kolejne aresztowanie przez władze carskie podczas świątecznego pobytu w domu 

rodzinnym w Warszawie, krótkotrwałe osadzenie w Cytadeli Warszawskiej.
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1848  –  1855  r. –  wybór  do  Pruskiego  Zgromadzenia  Konstytucyjnego,  członkostwo  w  Pruskim 

Zgromadzeniu Narodowym (od 1850 r.  nazywanego – sejmem pruskim), założenie Koła Polskiego 

zawiązanego przez polskich posłów.

Luty 1848 r. – anonimowa publikacja w Paryżu „Wstępu”, znanego później  jako tom I do dzieła 

„Ojcze nasz”.

5 – 8 maja 1848 r. – udział w zjeździe międzydzielnicowym we Wrocławiu i uchwaleniu odezwy do 

parlamentów świata.

Czerwiec  1848  r. –  w  Pradze  z  okazji  pierwszego  Zjazdu  Słowiańskiego  zostaje  opublikowana 

bezimienna broszura pt. „Słowa wieszcze Polaka wyrzeczone roku MDCCCXLVI”; tekst dotyczący 

roli i znaczenia Słowian został napisany przez Augusta Cieszkowskiego.

25 czerwca 1848 r. – utworzenie Ligi Narodowej Polskiej  na wniosek i  w myśl projektu Augusta 

Cieszkowskiego.

1850 r. – rząd pruski proponuje Augustowi Cieszkowskiemu tekę ministra finansów (Cieszkowski nie 

przyjmuje propozycji), likwidacja Ligi Narodowej Polskiej.

1850  r. –  August  Cieszkowski  otrzymuje  tytuł  hrabiego  papieskiego  od  papieża  Piusa  IX  (tytuł 

zatwierdzony w Prusach w 1854 r.).

1850  –  1860  r. –  remont  kościoła  i  budowa  nowej  plebanii  z  zabudowaniami  gospodarczymi  w 

Wierzenicy przy udziale finansowym Augusta Cieszkowskiego (zakończenie remontu kościoła w 1852 

r., oddanie do użytku plebanii w 1860 r.).

1851 r. – wygłoszenie przemówienia w sejmie pruskim w sprawie powiększenia ilości szkół średnich 

dla Polaków i powołania uniwersytetu z polskim językiem wykładowym (wniosek ten Cieszkowski 

zgłaszał jeszcze wielokrotnie).

1857 r. – utworzenie w Poznaniu Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

13 lutego 1857 r. – wybór Augusta Cieszkowskiego (zaocznie) na prezesa Poznańskiego Towarzystwa 

Przyjaciół Nauk (wybierany trzykrotnie).

Kwiecień 1857 r. – ślub Augusta z kuzynką Haliną (Heleną) Cieszkowską.

1859 – 1866 r. – August Cieszkowski pełni obowiązki posła.

31 lipca 1859 r. – narodziny syna Krzysztofa.

19 marca 1861 r. – narodziny syna Augusta Adolfa w Berlinie.
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24 marca 1861 r. – śmierć żony Haliny w Berlinie.

1861 – 1868 r. – pełnienie funkcji prezesa Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

11  maja  1861  r. –  zgłoszenie  przez  Augusta  Cieszkowskiego  na  posiedzeniu  Koła  Polskiego 

w Berlinie gotowości powołania instytutu agronomicznego w Wierzenicy.

26 marca 1862 r. – śmierć ojca – Pawła Wincentego Cieszkowskiego.

1863  r. –  kupno  budynku  w  Żabikowie  na  potrzeby  szkoły  rolniczej  od  Juliana  i  Katarzyny 

Gintrowiczów.

1865 r. – August Cieszkowski oddaje Wierzenicę w dzierżawę Teodorowi Dembińskiemu (zawiera 

z nim szczegółowy 12-letni kontrakt).

lipiec 1865 r. – wyjazd z synami – Krzysztofem i Augustem juniorem do uzdrowiska we wschodnich 

Pirenejach.

1867 – 1868 r. – pobyt we Francji w uzdrowisku u stóp Pirenejów, w Cannes, w Paryżu.

26  maja 1867  r. –  August  Cieszkowski  wspólnie  z  dzierżawcą  Teodorem  Dembińskim  zakłada 

w Wierzenicy kółko włościańsko - rolnicze; Cieszkowski dąży do zachowania ziemi w rękach polskich 

chłopów i propaguje nowoczesne gospodarowanie (realizuje pomysł udziału robotników folwarcznych 

w zyskach z gospodarstwa).

1869 r. – wyjazd do Austrii i Włoch.

2 lipca 1869 r. –  przekazanie  folwarku w Żabikowie  przedstawicielom Centralnego Towarzystwa 

Gospodarczego dla Wielkiego Księstwa Poznańskiego w celu utworzenia pola doświadczalnego dla 

szkoły rolniczej.

Grudzień 1869 r.  – lato 1870 r. – pobyt z synami w Rzymie w celu śledzenia przebiegu Soboru 

Watykańskiego  I,  na  którym przyjęto  konstytucje  dogmatyczne  o  wierze  katolickiej  i  o  Kościele 

(dogmat o nieomylności papieża).

1870 r. – w Poznaniu ukazuje się drugie wydanie „Wstępu” do „Ojcze nasz” (traktowanego jako tom I 

całości).

1870 – 1872 r. – wykonanie przez Teofila Lenartowicza drzwi do pomnika nagrobnego matki Augusta 

Cieszkowskiego – Zofii z Kickich Cieszkowskiej.

21 listopada 1870 r. –  otwarcie  Szkoły  Rolniczej  w Żabikowie,  przekształconej  po  trzech latach 

w Wyższą Szkołę Rolniczą (pierwszy dyrektor – Juliusz Au), szkoła funkcjonowała do 1876 r.
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1871  –  1874  r. –  pobyt  w  Wenecji,  Neapolu,  Rzymie,  Dreźnie,  Wiedniu  oraz  Franzensbad  – 

Franciszkowych Łaźniach (wielokrotne wyjazdy do tego uzdrowiska).

1873  r. –  wstąpienie  Augusta  Cieszkowskiego  w  poczet  Krakowskiej  Akademii  Umiejętności; 

przesłanie „Drzwi z pomnika Cieszkowskiej” przez Włoską Akademię Sztuk Pięknych na Wystawę 

Światową do Wiednia (praca zdobywa medal, gubi się i odnajduje, z brązu zostaje odlana jej kopia).

Styczeń 1874 r. – pomnik Zofii z Kickich Cieszkowskiej, złożony z popiersia oraz drzwi, wykonanych 

przez  Teofila  Lenartowicza,  zostaje  umieszczony  w  kościele  Santa  Croce  we  Florencji  (miejscu 

pochówku Zofii).

1874  –  1876  r. –  gruntowny  remont  zabudowań  gospodarczych  w  majątku  Cieszkowskiego 

w Wierzenicy.

1876 r. – likwidacja Wyższej Szkoły Rolniczej w Żabikowie.

Od 1885 r. – trzeci wybór na prezesa Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

1887 r. – Uniwersytet Jagielloński przyznaje Cieszkowskiemu tytuł doktora honoris causa.

1890 r. – zamknięcie stacji doświadczalnej w Żabikowie, przekazanie zbiorów i biblioteki Studium 

Rolniczemu w Krakowie.

1893 r. – obchody 50-lecia działalności naukowej Augusta Cieszkowskiego.

12 marca 1894 r. – śmierć Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, majątek dziedziczy syn Krzysztof.

Na podstawie kalendarium na stronie parafii w Wierzenicy 
najważniejsze informacje wybrała Alicja Walenciak – Galińska

Z pracami plastycznymi 

uczniów Cieszkowianki oraz ich wierszami 

powstał kalendarz na rok 2015
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Nasza szkoła 

Cieszkowianka

Cieszkowski patronuje też naszej gazetce
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Inter – odgłosy z Cieszkowianki   -   stopka redakcyjna

Adres redakcji:  Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego, 
ul. Żabikowska 40, Luboń

Redaktor naczelny: Julia Jankowiak, kl.4c

Korekta i skład komputerowy: Alicja Walenciak – Galińska
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