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g1 roku 2014 przypada doniosla rocznica 200-leda urodzin Augusta Cieszkowskiego. Okre1any jes. " 

on przez wielu jako najgenialniqszy poiski umyst XIX wieku. Wielkopolanin z wyboru. Od 1842 r. 

zwizal swoje zycie z Wierzeniq. Europejczyk w najlepszym znaczeniu tego slowa. Swoimi pracarni 

Prolegomena do historiozofli i O skojarzeniu dq±eñ i prac urnyslowych w W. Ksiçshoie Poznañskiem stworzyi 

podstawy ideowe pracy organicznej, w której wzorem dia niego by! Karol Marcinkowski. Swoje 

przemy1enia realizowal wespól z wieloma osobami, w tym Hipolitem Cegielskim, Tytusem 

Dzia!yiskim. Czynil to na wielu plaszczyznach, jako pomyslodawca Ligi Polskiej, wspóltwÓrca i trzy- 

krotny prezes Poznaiiskiego Towarzystwa Przyjaciól Nauk, pariamentarzysta usilnie zabiegaj4cy w 

sejmie pruskim o poiski uniwersytet w Poznaniu. W nowatorski sposób uczci! pamiç* przedwczenie 
zmar!ej zony zakladajc wiasnym kosztem Wyzsz Szkolç imienia Haliny w Zabikowie. Tym krokiem 

powolal do zycia jedyn polskq wyzsz uczeiniç na ziemiach zaboru pruskiego. Idee pracy organicznej 

realizowal tez poprzez myI -O ochronach wiejskich, a potem w dzia!aniu, uruchamiajc w Wierzenicy 

ochronkç czyii przedszkole wiejskie. Na tej plaszczy±nie wspóldzialal z blogoslawionym Edmundem 

Bojanowskim. Powolujc do zycia jedno z pierwszych w Wieikopolsce kólek rolniczych wspó!tworzyl 

pr 
podwaliny ruchu, który pó±niej znakomicie rozwin! siç pod patronatem Maksymiliana Jackowskiego. 

Przyjanil siç z Zygmuntem Krasitiskim. S!uzba narodowi myI4 i slowem sprawila, ze u schylku 

swoich dni by! otoczony powszechnym szacunkiem i uznaniem nie tyiko w zaborze pruskirn. My1 
. 

naukowa z zakresu ekonomii i filozofii przynios!a mu slawç europejsk. 
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200 

J(ugust eíeszkowskí - kalendarium 

12 wrzenia 1814 r. - narodziny Augusta, Gwidona, Henryka , Joachima Cieszkowskiego w 
Suchej koto Wçgrowa na Podlasiu. " :' 

17 sierpnia 1818 r. - mier matki - Zofli z Kickich Cieszkowskiej, dziedziczki Surhowa. 
- oa izsz.' r. - podró2 z ojcem do Niemiec i (zech, spotkanie z Adamem Mickiewiczem. 

: 1830-1831 r. - udzial w powstaniu listopadowym, protokolowanie obrad sejmowych, sypanie 
szañców, rozpoczçcie nauki w liceum w. Barbary w Krakowie. 

.. od 1832 r. - studia na Wydziale Filozoficznym UJ w Krakowie i w Berlinie. 
. 1838 r. - doktoryzuje siç na Uniwersytecie w Heidelbergu. 

e 1839 r. - publikacja w Paryzu Du credit et de la circulation (O kredycie i obiegu). 

pocz. lat 40-tzjch -objcie majtku w Surhowie, w planach zalozenie cukrowni. 

i1841 r. -publikaa piacydoktoiskii artykulu Octhmnathwiejsldth w pimie ,,BibliotekaWaiszawska" 

gj1842 r. - publikacja artykulu Uwagi nad obecnym stanemfinansów angielskich. 

, :Ì( 1842 r. - publikacja pracy Gott und Palingenesie (Bóg i Palingeneza). 

;.. 2 lipca 1842 r. - zakup Wierzenicy od Aleksandra Brudzewskiego. 
1843 r. - program pracy organicznej w O skojarzeniu dq±eú iprac uirnjslawyth w W. KSiÇStWie Poznañskiein. 

) 1844 r. -pubIikaa De la pairie et de l'aristocratie moderne (O izbie wyszej arystokracyi w uaszycli czasach). 

17 maja 1845 r. - projekt proporcjonalnego wynagradzania robotników. 

'1 
1846 r. - artykul O rornansie nowoczesn yin. 

a 

1847 r. - udzial w kongresie rolniczym w Paryu, referat o organizaqi kredytu hipotecznego. 
grudzieñ 1847 r. - kolejne aresztowanie i krótkotrwale osadzenie w Cytadeli Warszawskiej. 

I.. 

latach 1848-1855. i 1859-1866 - perni obowi4zki posla do parlamentu pruskiego. 
luty 1848 r. - pierwsze, anonimowe wydanie Po poisku, Ojcze nasz (Wstçp) w Paryzu. 

. il 5-8 maja 1848 r. - udziat w zje±dzie miçdzydzielnicowym we Wroclawiu. 

If 
25 czerwca 1848 r. - powstaje Liga Poiska na wniosek i w my1 jego projektu. -' \ 1850 r. -. rzd pruski proponuje Augustowi Cieszkowskiemu tek ministra finansów, której nie przyjl 

_____ 
. 

1850 r. - otrzymuje tytul hrabiego od papiea Piusa IX ( zatwierdzony w Prusach w 1854 r.). 

! 1850-1860 r. - remont kocio1a i budowa nowej plebanii w Wierzenicy. 
. 1851 r. - wniosek w sejmie pruskim w sprawie uniwersytetu w Poznaniu. 

1857 r. - utworzenie Towarzystwa Przyjaciól Nauk w Poznaniu, wybór Augusta Cieszkowskiego 

, na pierwszego prezesa, kolejne prezesury w latach 1861-1868, 1885-1894. 
r - 

, kwietnia 1857 r. - w Jeruzalu 1ub Augusta z kuzynk4 HeIen (Halin4) Cieszkowsk. 
31 lipca 1859 r. - narodziny syna Krzysztofa w Wierzenicy. 

I 
w latach 1860-1862 i 1863-1866 -przewodniczy Kolu Poiskiemu w sejmie pruskim. 

- . ¿I 
1860 r. - otrzymuje medal za zaslugi w obronie polskoci w hotelu Bazar w Poznaniu. 

4:4. 19 marca 1861 r. - narodziny syna Augusta Adolfa w Berlinie. 

24 marca 1861 r. - mier zony Heleny (Haliny) w Berlinie. 

( 
26 marca 1862 r. - mier ojca - Pawla Wincentego Cieszkowskiego, 
1865 r. - 12-letni kontrakt na dzierzaw Wierzenicy z Teodorem DembWiskiem. 

j 26 maja 1867 r. - zaklada w Wierzenicy kólko wlociañsko-ro1nicze. 

. '\ 1869-1870 r. - pobyt z synami w Rzymie w czasie Soboru Watykañskiego I. 

1870 r. - w Poznaniu ukazuje siç drugie wydanie Wstçpu do Ojcze nasz. 

ç 
1870-1872 r. - wykonanie przez Teofila Lenartowicza drzwi do pomnika nagrobnego matki. 

: 21 listopada 1870 r. - otwarcie (Wyzszej) Szkoly Rolniczej w Zabikowie, dzialata do 1876 r. 

1873 r. - wst4pienie Augusta Cieszkowskiego w poczet Krakowskiej Akademii Umiejçtnoci. . 

% 

1881 r. - udzial w Pierwszym Midzynarodowym Kongresie Elektryków w Paryu. . 

1887 r. - Uniwersytet Jagielloñski przyznaje Cieszkowskiemu tytul doktora honoris causa. , 

10 wrzenia 1893 r. - obchody 50-lecia dzia1a1noci naukowej Augusta Cieszkowsluego. . í, \. : 
' 12 marca 1894 r. - mier Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, pochowany w Wierzenicy. 

. 
.- 

':' - 
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Portyk dobodowany w 143 r. 

#bugust Cieszkowski, przyszedl na wiat 12 wrzenia 1814 r. w Suchej (dzi Nowa Sucha) na Podlasiul 

Jego rodzicami byli Zofia z Kickich i Pawel, herbu Dolega. W 1818 r. mier zabrala mu matkç a dwa lata 

póíniej siostr Gabrielç. Wychowywal siç pod opiek ojca wspomaganego przez bonç - baronow4 de 1& 

Haye. Rodzinç zalozy! w 1857 r. po1ubiaj4c stryjeczn4 siostrç Helenç (Halinç). Mia! z ni dwóch synów 

- Krzysztofa i Augusta Adolfa. Po urodzeniu drugiego z nich, po niecalych czterech latach malzelistwa 

±ona zmarla, w nastpnym 1862 roku stracil ojca. Dlugo1etni opiekunk, a potem powierniq synów 

byta Kiara Dembiñska. Synowie nie zawarli zwizków ma!zeñskich, zmarli bezpotomnie. 

I Mena Citahna) i Angart (in,Iiow.rt 

r,ya,toICws,kowki. 
ntinnay nyn Cinnakowa&ingr' 

Synowi, hoabwgo CMokownkiogo. 
sied,) Aogor.I Moli. nIol Kraynolol 

AOgUM Adolf Guga Ca,kownki. 
ndodnzv nyn Cwnakownkioo 

KI,rr UrrnI,jñnkr, opiekonka i powieroi.. 
Angonla K)'arlofo 

AagutCir.4vnann..r knvop.idzi Kr,.itof, 
.r prawn Aogot ..Gaga'. tnp onoiw *eponanr 
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DU CREDIT 

O KREDYCIE I OBJEGU 
IZBIE WYZSZEJ 

I 8810838Cl! 188108 UA38 

DE LA CIRCULATION 

L. ,.,.,, s.,,' O1aoW1l 

-..-. ..., 
UWAQI NAO OOflNVM STAN08 

rtN*Ns6W ANoIrLSxlcn 

Obe w/Nq vMkrcvs o. Okmia, sdAniefrd, 1884, 
,00zyth rck Pornl 3908 pkrrwodmk. 1839 

r . 

(sobista dziafaIno Augusta Cieszkowskiego na niwie nauki dotyczy!a kilku jej dziedzin. Najwiçkse 
osiqgrtiçcia wykraczajce poza Europç, na skaI wiatowq mia! jako ekonomista i filozof. Szereg jego 

propozyqi ekonomicznych zosta!o zastosowanych w praktyce, zw!aszcza we Francji. Prusacy ofiarowali - 
mu tekç ministra finansów, której me przyj!. Na gruncie rodzimym mia! niemale dokonania tak±e w 

zakresie pedagogiki, historii i prawa (w konfrontacji z paiistwem pruskim). Zwolennik, wrçcz wizjoner 

postçpu, interesowa! siç szeroko pojtymi naukami przyrodniczymi i technicznymi. Inspiracje do 

L... szeregu dzia!añ i przemy1eñ nierzadko znajdowa! podczas licznych podrózy Po zachodzie Europy. 
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: 
spóIczenie naukowe dokonania Augusta Cieszkowskiego najcz$ciej kojarzone s z fi1ozofi. . . 

__ \I Rewizja my1i Hegla i wlasne przemyIenia pozwalaj4 zaIiczy go do grona najbardziej kluczowych 

my1icie1i w dziejach polskiej filozofii i znacz4cych w europejskiej. Proces rozwoju nauki sprawil, zejego - 
-ç.---.- 

bardziej znaczce, ale i szybciej dezaktua1izujce si rozwizania ekonomiczne znalazly si w cieniu 
' pogl4dów filozoficznych. Nie zostaty one ujawnione do koñca za jego ycia - wydanie Ojcze nasz ziecil 

synowi na lozu mierci. Cechuj je wiçkszy uniwersalizm i moz1iwoci interpretacyjne. 
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lV paw.o zaOonia uniwcryMu w Poanani. KrkÖw 1852 

200 

s tarA, nao;*.Ai uniayniVkl u P.nnanh.. 

Po,n., 2tK)9 

Dziaiania Augusta Cieszkowskiego dotyczyly równiez rozwoju potskiej nauki. Kilkakrotni'"t'.. 
: wnioskowal na forum parlamentu pruskiego o powolanie do zycia w Poznaniu poiskiego uniwersytetu 
\ - niestety bez powodzenia. Jako pierwszy prezes Towarzystwa Przyjaciól Nauk Poznarskiego stworzyl 

I' jego organizacyjne podwaliny. Kierowal TPNP jeszcze dwukrotnie, 1861-1868, 1885-1894 - az do 
L- mierci. W 1873 r. wpisany w poczet czlonków krakowskiej Akademii Umiejçtnoci. Zapewne w 

wzglçdu na wiek w 1880 r., nie przyjl katedry na Uniwersytecie JagieHoiskim. UJ nadal mu tytUl 

doktora honoris causa z zakresu prawa w 1887 r. Dzialal na rzecz Szkoly Narodowej Polskiej (szkola 

batiniolska) w Pary±u. 
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Pol1tpk I Ideolog pracp organícznej 

Augoot Cks1cowo3iko powo 
Prijaci6l Naok nl,w,n..44frl'4, 

- ____ 

Ko4-ól 4Vofry44choiçth w l 
wJlncgo ZfrbJfl4 Ugi ro14.i 
w o44Cznio 1840 rok,. 

L . . : 

I'i'rs,,frwlne ,,*.rnie L.igi l'oh wko-i.'k 
w Koniko. líloafi., Mar.,n., J.,wyeokiogo. 

:- 
bugust Cieszkowski urodzil siç jako obywatel rosyjski. Zmiana obywatelstwa na pruskie otworzylá ,- 

mu drogç do reprezentowania interesu narodowego Polaków. W partamencie pruskim zasiadal od ' ' 
. 

1848 r. do 1866 r. z przerw w latach 1855-1859. Od jesieni 1860 r. do 1862 r. i pó±niej w latach 1863-1866 

by! prezesem Kola Poiskiego. Na pocztku swej dzialaInoci parlamentarnej August Cieszkowski 

podczas zjazdu poiskiego (midzydzieInicowego) we Wroclawiu ulozyl, a zjazd uchwalil, pierwsz w 

dziejach odezwç do parlamentów. Nawolywala ona do powszechnego porozumienia miçdzy 

paftstwami i powszechnego rozbrojenia. W tym samym 1848 r. walnie przyczynit siç do powstania Ligii 

Polskiej. To ona byla pierwsz na ziemiach poiskich organizacj propagujc4 hasla pracy organicznej. 

August Cieszkowski byl autorem jej zaloze?i ideowych. Ogarnla swym zasigiem Poznai'iskie i 

Pomorze Gdañskie. 
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krdc Csz owkkSo W 
rolnyh w zykcb. Berlin Th46. Weneq 1891 

_ç , » 

Ueszkowscy jako ziemianie musieli podotac zarzdzaniu dobrami Iiczcymi tysice hektarów. August 

Cieszkowski pomijajc krótki czas w Surhowie, w latach mIodoci nie zajmowal siç osobicie 

gospodark. Dbal o swoje interesy wakiwie formulowanymi kontraktami dzierzawnymi. Sprowadzal 

do Wierzenicy nowoczesne rodki produkcji, w tym maszynç parow od Hipolita Cegielskiego. Mia! w 

swoich dobrach m!yny, gorzeinie, cegielnie, gociñce, wapniarnie i torfowiska. W Wierzenicy realizowal 

swój pomys! dopuszczenia robotników rolnych do udzialu w zyskach z gospodarstwa. Zafozy! jedno z 

pierwszych w Wielkopoisce kólek rolniczych. Sam, a pó±niej jego synowie musieli dba o mieszkania 

dia pracowników najemnych. Jako kolator wspomagal kocio!y w swoich dobrach, najbardziej kociól 

wierzenicki. » 

Jeodor Vnbi,kl -dzlerawc»a Wieezenicy. 

ZIMIAN1. 
Tygodnik przernyslowo-rolniezy. 
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Rugust Cíeszkowskí, a oníata I nauka rolnicza 

f'OItfl't AuuuLa Ciszkuvukic8u -ptruna 
lJniweytutu Plzyuudnkngo w Poznunio 

O OCllROACII iI[JSKIC 

POZNAÑ ritzti I IIAJCWSKI 

OI'dUI,II4Ih uAkI,, Po,i 1922. 
pierwodr.k w BIblioIeka 11142 
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-, -e--.-- 

-------- - . 
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\ 

T 

zakresie owiaty i nauki rolniczej dziatania i przemy1enia Augusta Cieszkowskiego obejmowaly 

dzieci od wieku przedszkolnego -O othronach wiejskich, do doroslych. Nowoczesnemu rolnictwu miala 

s!u±yt Wyzsza Szkola Rolnicza im. Haliny w abikowie powstala jego staraniem i sumptem. Zwizki 
wyszym szkolnictwem rolniczym kontynuowal jego syn August Adolf przekazujc foiwark 

±abikowski Wydzialowi Ro1niczo-Lenemu Uniwersytetu PoznaMkiego. Za rodki z jego parcelacji 

zaczçlo powstawa Kolegium Cieszkowskich. Z 4 ucze1ni i jej kontynuatorkami zwizany by! Felicjan 

Cieszkowski - Dembiñski usynowiony przez Augusta Adolfa. Dzi August Cieszkowski jest patronem 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 

7çt -1i!ff ft 

Bdvrk T oI'ooI - Z.il'IToIvk, WVZ$SJIOIy Im. I-bl,I, 

SZKOLE ROLNICZ1J 
lmi,.ni. lLIIinv 

$lów ktIL o auuiu ?IU.uT,I. 
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uzura Ju1ua Au o S,kok Rolnjau, im. LI,linv. l'nzna 11170 
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. 2MU TOI M[S(Itfl 'k W 

1810-18/b 
WYOSlA S?K0A ROLNICIA 

1m HALINY w /ABIKOWI 

T,bIka purnIkow, . bodynku dwnI 
%yAq Sko1y Ln IIIiny 

i.iT-I ,itj p. I1IJÇ tIIaJ.11-. I('$- . I)I J I./k%% _kh 
0.1 Kokgàum Ciczkowkkh LIP 
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Buds uk Kokiun Ckkowkkh 
L flflS LtVILIU Prnrodnkzêgo s Poznantu 
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Asgut Cìrskuwski ss 1875 roku 

Uwr w Wierienicy od strony riki Gtównej, okres miçslzywojenny 

Wntrze dworu w Wierzenicv. popiersia Diany 
(z prawej) i Wenus, okres rniçdzywojenny 

Wnçtrie dworu w Wier.wnicy. 
w gthi szafa z ksikaini. 

okres midzywojennY 

.'-.- 

: 

bugust Cieszkowski zyl w czasach, w których podstawowym nonikiem informacji bylo s!owoS . Ç 

i. 
drukowane, a rodkami masowego przekazu ksi.ika i gazeta. Naukowiec, polityk i publicysta tej miary 

\7 ° musial posiada odpowiednie zbiory biblioteczne jako warsztat pracy. Mniejsze biblioteki mia! w 

I 
kazdej ze swoich siedzib. Stamt4d po jego mierci ksi4zki trafily do Wierzenicy. Wówczas zgromadzony 

w niej ogromny ksiçgozbiór szacowany by! nawet na 40 000 woluminów. Obok ksiek wierzenickie 

zbiory obejmowaly Iiczne obrazy i rzeby, porcelanç i meble. Bylo tez archiwum z cenni 
korespondencj, w tym okolo 300 tistami Krasifiskiego. Najcenniejsze archiwalia zostaty w 1939 r. 

t wywiezione do Warszawy i tam we wrzeniu spIonly. To co pozostalo uleglo zniszczeniu b4d± rozpro- 

szeniu w Jatach H wojny, a wiatr historii dopelnil dziela. 

k, 
'I 

'-i//f. 
PROLEGOMENA 

ZUR IIISTORIOSOIIIIE 

4? C!4 

z 

Znaki wasnociowe i piecz4tki w ksi4kach 
z biblioteki Cieszkowskiçh 

lkpersi.t Zofii z Kkkicb Cieszkosskiej. Dainy i Weu 

¡kids n'k hiblioteki Cieszkowckich . Slawkkach Wojciech Jdmszvk - majordornus. 
opiekun zbiorów. z zon 

Ksi4zki ZO zhiorÓw Cieszkowskich w PTPN 
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Rvunok Cvprbna Kmb Norwid. 
Aogoota ko.kiogo 

ierzenicki dwÓr od 2 lipca 1842 r. byt najwazniejsz z siedzib Augusta Cieszkowskiego, miejscem 

. wytçzonej pracy, jego Tusculum. Powstal zapewne po zakupieniu Wierzenicy by moze z wykorzysta- 
\7 niem piwnic starszej budowli. Spotyka siç tez informaqe mÓwice, ze istnial on juz wczeniej. Przez 90 
, 

lat, do mierci Augusta Adolfa ,,Gugi" bezporednio stuzyl Cieszkowskim. Po II wojnie upañstwowiony, 

od 1998 r. ponowme w rkach prywatnych. Kolqny wlacicieI od wiosny 2011 r. do jesieni 2012 roku 

podniósl budowI z ruiny. Teraz funkcjonuje jako ,,Centrum Agroturystyczne - Dwór Augusta 
Cieszkowskiego w Wierzenicy". Ozdobny kafel z pieca i obraz znaleziony pod dachem to nieliczne 

autentyki w stylowo odtworzonych wnçtrzach. Odzyskal tez swój urok park w ssiedztwie dworu. 

r--f 
2. 

Odtworz.oyn 

Wnlrz,, widokkn n. klinç r,oki Ctównoj 

'ark zochodo4c' W nadr,o,n.) I,,k 

Obra, ,naIe,ron 
romontoh psl dah1r 

Pirk zdwormo w 
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Przpjadele 'T4ugusta Cíeszkonìski ego I gocIejego dworu 
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Lo4 Cypnn K..mil No.wida do AUgUIa Ookois.kiogo 

'éugust Cieszkowski by! zaprzyja±niony z wieloma poiskimi i europejskimi 

polityki, gospodarki, kultury i sztuki, hierarchami kocioIa. Wród poiskich szc 

romantyczny wieszcz Zygmunt Krasiñski, który szeciokrotnie odwiedzal Wier2 

Cyprian Kamil Norwid, Teofil Lenartowicz, Adam Mickiewicz. Za czasów 

Polaków i cudzoziemców pielgrzymowa!o do miejsca ±ycia i wiecznego spoczyi 

miçdzywojennym traf iii do Wierzenicy poetka Kazimiera Lllakowiczôwna, auto] 

z Puttkamerów Zó!towska, prymas August Hiond, francuski genera! Charic 

slawista Walter Kühne, RÓza (wczeniej synowa Zygmunta Krasiñskiego 

w!acicie1 Wierzenicy) i Roger Raczyiscy. 

Aut;o.t ,\dolf C.,.,ko,s.k t D.broo.k z rodio 
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QÇocíóI 7V '7'íerzenícp 
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k\y:.. I 

rors o. hodniej 

tadsrouu pr siiaj4u Dus 
Aorta Adotta 

'ÇÇciól w. Mikolaja w Wierzenicy to niemal w caloki drewriiana kryta gontem budowla o rodo- 

wodzie z H polowy XVI wieku. W wystroju wnçtrza dominuj elementy barokowe. Swoje miejsce w 

wityni znalazly przedmioty zwizane z Cieszkowskimi. Najcenniejszym jest obraz Madonny 

przewijajcej Dziecitko - starsza szkoia wioska, dar Edwarda Cieszkowskiego - Raczyiiskiego 

(z czasem, bez czlonu Cieszkowski w nazwisku prezydenta PR na uchod±ctwie) przekazanym przez 

Felicjana Cieszkowskiego - Dembiúskiego kolejnego z usynowionych przez Augusta Adolfa Ciesz- 

it,, kowskiego. Z dworu do wiqtyni trafily tez fotel celebransa i stoliczek. 

TuNica wkskrnks, w krr, Is w1. 
utundowarr proof Augusta Cit,lors 4rego 

Frrtel odobr.mw 

%Vrnl«rk ro rrlto Stoss os 

Wiusrrrnok Matin BooldejWieozeturka 

rs rorsp i prsssbitorruns. po krroj pomnik nagrntrnv Aogsrrto (rwwl.,..l 
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cTJ'/kro polla eleszkowskích w Gíerzenícp 

Po*o, Aug,*I* Ci*kow*kkgo. wdIug 
15*,, mski po8mlefloo d,i,lo An1onkgo 

M.dyskogo. R.zrn 199 

Ii "Vt ZALOINA 
- n W * * * £b.EM( tWI".'1 

U1H CIWLtEO 

IPZIAmi 
.!j 

- - 4 i -* s- -.- 

-,- ..-, .s-_ - . w - __ * * -- -- 

tIow ,ot'n bìkup. Likowkkgo. Pon.* 1894 

l(pciól w Wierzenicy jest miejscem wiecznego spoczynku picciorga Cieszkowskich. We wntrzu - 

upamiçtniony jest sam August Cieszkowski. Jego pomnik nagrobny stat tam juz w 1929 roku. Wzo- 

rowany na pomniku matki, z drzwiami Lenartowicza i popiersiem autorstwa Madeyskiego jest 

uznawany za najcenniejsze dzielo polskiej romantycznej sztuki nagrobnej. Do 1932 r. powstala krypta, 

w której spoczywaj: Pawel - ojciec Augusta (matka - Zofia jest pochowana w bazylice Santa Croce we 

Florencji), August i jego zona Helena (Halina) oraz synowie Krzysztof i August Adolf. Drewniane 

zadaszenie nad krypt4 powstalo w 1936 r. Ma czterospadowy dach, na nim niewielk4 wiezyczkç. Calo 

zwieñczona stylizowanym herbem Cieszkowskich -Dolga. 

Zads,n* krvptv CKzlowkicl, pSvkgj4n, 
do pôInocnj MRiynSvy 

Íthi 

4vkosS*i orh *s,koisski - 
Svieñ*4V knptç 

(ieS,kOWSC)' pochowani W 
w,onkkkj k,1xi 

Augos1. Ckkowsldogø Dz içiSItiirçiiIili . titiSi Jfl%vSt.lflj.1 

'V 1**oiko rngrib iiSi*iIi. 1O tool,Ls 
I S.*.*(i ou, ., F! in * . IS7 

Trurnn., A,gsI Cios*lw*kwgo 
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Wolok na dii mn wki GlÖwni1 door 
a Aloi FioaoMw 

' 

(rajobrazy wierzenickie l4cz w sobie elementy kulturowe i przyrodnicze. Te pierwsze to obok dworù'' 
i kociola dawna karczma zwana ,,BetIejemk", pó±niej siedziba ochronki. Budynek ,,Akademii" 

pierwotnie przeznaczony na Szkolç im. Haliny, potem byta w mm czç ksiçgozbioru i kolekqi 

obrazów. Jest tez cmentarzysko - ,,Zalik" z grobami sprzed czasów chrzecijaiSstwa. Lcznikiem tego co 

kulturowe z przyrod, jest Aleja Filozofów na Wzgórzu Krasiñskiego i martwa sosna - pomnik 

przyrody. Urokliwe elementy przyrodniczego piçkna to dolina rzeki Glównej z nadrzecznymi lkami 
i pomnikowymi dbami. 

w nkj nta 1onIjonowa 
Sykola mr I lalliw 

Pikwotóiv w porarine inglo 

Cmonlaraysko _ZaIIk solrdd win.zri*kkh po 

L4ka w dolink, ranki GIôwn,j 

IVk*ok na dolini 

lo,00lakini i.o.ny - poninika rroyroily, mlorcc 
npaiorOw Cwnzkowolikgo i Kraoiookk'go 

str 15.psdPDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


i5ladainí íeszkowskích Po Polsce 

Plac w Swi,owie zbudownny dL Zoii i PawI Cicnzko,vskd, 

200 

H 

I lei l I,I C -,', 'e '-kwh 

o J»/,'l,, s k 
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