
Uchwała Nr  XLII/811/14 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia   24 lutego  2014 r. 
 
 
 
 

stanowisko Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie upamiętnienia  
w Województwie Wielkopolskim dwusetnej rocznicy urodzin Augusta Cieszkowskiego 
 
Na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Województwa Wielkopolskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk.  
z 2013r. poz.431) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala co następuje: 
 
 
 

§ 1 
 

 
 
Przyjmuje się stanowisko w sprawie upamiętnienia w Województwie Wielkopolskim 
dwusetnej rocznicy urodzin Augusta Cieszkowskiego, stanowiące załącznik do niniejszej 
uchwały 
 
 
 

§ 2 
 
 
 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego 
 
 
 

§ 3 
 

 
 
Uchwała wchodzi w życie w dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do uchwały Nr XLII/811 /14 
Z dnia   24 lutego 2014 r. 

 
Stanowisko 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  
w sprawie: upamiętnienia w Województwie Wielkopolskim  

dwusetnej rocznicy urodzin Augusta Cieszkowskiego  
 

 
Sejmik Województwa Wielkopolskiego uważa za stosowne podjąć czynności 

upamiętniające w Województwie Wielkopolskim dwusetną rocznicę urodzin Augusta 

Cieszkowskiego. 

August Cieszkowski (1814 – 1894) to wybitny społecznik, polityk oraz naukowiec 

XIX wieku. Jego rozległe zainteresowania obejmowały filozofię, historię powszechną, 

antropologię, literaturę, pedagogikę i psychologię. Inne dziedziny, w których był autorytetem 

to rolnictwo i finanse, przemysł spożywczy, prawo i nauki ścisłe. Dbając o rozwój nauki oraz 

chcąc przeciwstawić się germanizacji, w duchu pracy organicznej, podjął się współtworzenia 

Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i został jego pierwszym prezesem. Przyczynił się 

także do powstania Wyższej Szkoły Rolniczej w Żabikowie, reprezentował Wielkopolskę na 

zagranicznych kongresach rolniczych. Nabył pałac w Wierzenicy, przekształcając go w 

miejsce nie tylko wytężonej pracy umysłowej, ale i spotkań intelektualnej elity całego kraju. 

Jako przedstawiciel interesów narodowych, reprezentował Polaków w parlamencie pruskim.  

Sejmik Województwa Wielkopolskiego apeluje do placówek oświatowych 

 i naukowych, organizacji społecznych i gospodarczych, samorządów terytorialnych oraz 

wszystkich mieszkańców naszego województwa o uczczenie przypadającej w tym roku 

dwusetnej rocznicy urodzin Augusta Cieszkowskiego. Uznaje się za ważne, by poprzez 

podejmowanie oraz włączanie się w inicjatywy kultywujące pamięć oraz popularyzujące 

wiedzę o uczonym i działaczu społecznym związanym z Wielkopolską, uhonorować 

znaczenie jego pracy, przybliżając tym samym historię regionu. Na przypomnienie  

i upamiętnienie zasługuje patriotyczna postawa oraz działalność publiczna Augusta 

Cieszkowskiego, która wpłynęła na rozwój polskiej myśli naukowej, kształtowanie 

tożsamości narodowej oraz postęp społeczny. 

 Sejmik Województwa Wielkopolskiego pragnie, by poprzez realizację przedsięwzięć 

o charakterze edukacyjnym i patriotycznym uczcić dwusetną rocznicę urodzin Augusta 

Cieszkowskiego, kształtując obywatelskie postawy mieszkańców Wielkopolski oraz 

utrwalając ich związek z regionem i jego przeszłością. 


