
UCHWAŁA NR LVIII/523/2014
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 29 kwietnia 2014 r.

w sprawie: nadania nazwy placowi w miejscowości Wierzenica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2013r.  poz. 594 ze zm. ) Rada Miejska w Swarzędzu uchwala, co następuje: 

§ 1. 
1. W miejscowości Wierzenica placowi przylegającemu do terenu kościoła św. Mikołaja 

ograniczonemu ulicą dojazdową do kościoła oraz ulicą Śliwkową, oznaczonemu w ewidencji 
gruntów i budynków, jako: 
- działka nr 20, ark. 1, obręb Wierzenica, nadaje się nazwę:

plac Augusta Cieszkowskiego 
2. Szczegółowe położenie przedmiotowego placu wskazano na załączniku nr 1 stanowiącym 

integralną część niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVIII/523/2014

Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 29 kwietnia 2014 r.
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Uzasadnienie

Komitet obchodów 200 rocznicy urodzin Augusta Cieszkowskiego z siedzibą w

Wierzenicy, wystąpił z wnioskiem o nadanie placowi przed kościołem św. Mikołaja w

Wierzenicy, obejmującego działkę nr 20, nazwy:

plac Augusta Cieszkowskiego

Przedmiotowa działka stanowi własność Gminy Swarzędz.

Zespół ds. nazw ulic i placów w gminie Swarzędz po zapoznaniu się z całością dokumentacji w

sprawie, pozytywnie ustosunkował się do wniosku.

Propozycja nazwy także zyskała akceptację Rady Sołeckiej wsi Wierzenica.

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 dwór w Wierzenicy dnia 2 lipca 1842r.,

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. Zmarł 12 marca 1894r. w Poznaniu, pochowany w kaplicy grobowej

Cieszkowskich w kościele św. Mikołaja w Wierzenicy.
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