
 
 

 
 

 

Moi Drodzy!  

Napisałem kiedyś, że „miłość jest pierwszą       
nauczycielką piękna”. Dawno to było, bo żyłem na tym świecie dwa wieki temu! Mimo to zdanie to nie                  
straciło na znaczeniu. Prawda? 

Kochałem moją ojczyznę, walczyłem za jej wolność i uczyłem innych ją kochać. Napisałem: „Miłość              
prawdziwa zatem w czynie się objawia i prowadzi do czynu. Miłość bez czynu nie jest miłością, ale                 
samolubstwem, najbrudniejszym egoizmem.” Namawiałem do poznawania historii naszego wielkiego narodu          
pisząc „Naród byłby niczym bez znajomości dziejów swoich, z których się i teraźniejszość rozwija i               
przyszłość wysuwa. ". By dobrze i skutecznie tę historię poznawać trzeba dbać o własny język. „Naród żyje,                 
dopóki język jego żyje, bez języka narodowego nie ma narodu”, tak, dbajcie o nasz język ojczysty. 

A kiedy przyjdzie Wam cokolwiek dla swojej ojczyzny czynić pamiętajcie: „Pracując gorliwie w interesie              
dobra publicznego, pracujemy najrzeczywiściej dla naszego dobra.” 

Byłem filozofem, ale bez wahania w Powstaniu Listopadowym stanąłem na barykadach z bronią w ręku.               
Przygotowywałem w Wielkopolsce powstanie, za co Prusacy skazali mnie na 20 lat twierdzy .Spędziłbym w               
niej znaczną część mego życia, gdyby nie rewolucja 1948r.. Uwolniony, nie spocząłem w walce o wolność                
ojczyzny. Skoro z bronią w ręku się nam nie udało, postawiłem na działania polityczne i edukacyjne                
reprezentując Polskę w Parlamencie Pruskim. W tym czasie w Poznaniu wraz z przyjaciółmi założyłam              
Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Kiedy w roku 1850 przeniosłem się do odziedziczonego Czeszewa             
skoncentrowałem się głównie na pracy organicznej. 

Pewnie to z tego powodu, tych wszystkich moich działań taki zaszczyt mnie spotkał, że w Waszym pięknym                 
mieście, Puszczykowie patronuję ulicy. 

Na koniec zachęcam Was do podzielnia mojego stanowiska sprzed wielu lat: „Bez bytu politycznego nie ma                
państwa, ale bez bytu politycznego jest ojczyzna, i ta to ogromna jest różnica między ojczyzną i państwem.                 
(…) ojczyzna wyższą jest ideą, niżeli idea państwa”. 

Bądźcie szczęśliwi w naszej ojczyźnie, pozdrawiam Was serdecznie 
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