
Program konferencji 

„August Cieszkowski – filozof, polityk, prekursor edukacji rolniczej” 

Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy, 28-29 listopada 2019 r. 

 

28 listopada 

10:00-10:15  Powitanie gości  

  

10:15-12:00 Panel „Lubonianin, Wielkopolanin i Polak” 

 Dr hab., prof. WSZiB Olaf Bergmann, August Cieszkowski (1814-1894) – 

czas i przestrzeń świadka pewnej epoki 

 Dr Barbara Goryńska-Bittner, August Cieszkowski – ideolog narodu w 

czasach niewoli 

 Prof. dr hab. Janusz Karwat, Związki Augusta Cieszkowskiego z Żabikowem 

 Ewa Jarosława Buczyńska, Wierzenica – Augustowi hr. Cieszkowskiemu 

 Stanisław Ledóchowski, Książka wraca do Dobrzycy 

 

12:30-14:30 Panel „Filozof” 

 Prof. dr hab. Zbigniew Przychodniak, Tajemnice niebieskiego manualika 

młodego filozofa 

 Dr hab., prof. UJD Wiesława Sajdek, Antyutopijny charakter filozofii 

Augusta Cieszkowskiego 

 Wojciech Jerzy Górczyk, Bóg i mesjasz w listach Zygmunta Krasińskiego do 

Augusta Cieszkowskiego 

 Aldona Łyszkowska, „Najściślej sercem i duchem zrośli” – Zygmunt 

Krasiński i August Cieszkowski 

 Prof. dr hab. Wojciech Święcicki, Wielka piątka roślin, które zmieniły oblicze 

świata 

  

15:30-17:00 Panel „Społecznik” 

 Włodzimierz Buczyński, Działalność organizacyjna Augusta 

Cieszkowskiego w Wielkopolsce 

 Michał Senger, dr Mariusz Niestrawski, „Dzisiaj już nie może ślepa rutyna 

prowadzić rolnika”. Historia Szkoły Rolniczej im. Haliny 

 Hanna Ignatowicz, „Odrodzić naród od korzenia” – August Cieszkowski jako 

twórca i realizator idei ochronek wiejskich” 

  

17:30 Podsumowanie i zakończenie pierwszego dnia obrad 

 

  



 

 

 

 

 

29 listopada 

 

 

Objazd naukowy 

 

 

 

 

Wyjazd autobusu – Poznań  

1. Śmiełów – Muzeum Adama Mickiewicza 

2. Winna Góra – Pałac Jana Henryka Dąbrowskiego i kościół z jego grobem 

3. Miłosław – Pomnik Juliusza Słowackiego 

Zakończenie objazdu – Poznań 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizatorzy zastrzegają, że program konferencji może jeszcze ulec zmianom. 

Uczestnicy we własnym zakresie ponoszą koszt noclegu oraz dojazdu na miejsce konferencji. Istnieje możliwość 

odebrania uczestników z dworca kolejowego w Jarocinie. 

  



 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

 

Prosimy o potwierdzenie do dnia 14 listopada br. uczestnictwa w poszczególnych 

wydarzeniach konferencji i przesłanie poniższego formularza na adres mailowy: 

m.niestrawski@muzeum-szreniawa.pl, lub na adres Muzeum Narodowego Rolnictwa i 

Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (ul. Dworcowa 5, 62-052 Komorniki), albo 

telefonicznie pod numerem telefonu: 61 810 76 29, wew. 23. 

 

Imię i nazwisko uczestnika: …………………………………………………………………… 

Tytuł, stopień naukowy/stanowisko: …………………………………………………………. 

Nazwa i adres instytucji: ……………………………………………………………………… 

Kontakt (e-mail lub telefon): ……………………………………………………………………. 

 

  Deklaruję udział w panelu I „Lubonianin, Wielkopolanin i Polak” (28 listopada) 

  Deklaruję udział w panelu II „Filozof” (28 listopada) 

  Deklaruję udział w panelu III „Społecznik” (28 listopada) 

  Potrzebny transport z dworca PKP w Jarocinie w dniu 28 listopada 

  Potrzebny transport na dworzec PKP w Jarocinie w dniu 28 listopada 

  Deklaruję udział w objeździe naukowym na trasie Śmiełów – Winna Góra – Miłosław (29 listopada) 

 

 

 

Zgłaszając udział w konferencji wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji procesu rejestracji i przebiegu konferencji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; 

tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). Administratorem w/w danych osobowych jest Muzeum Narodowe Rolnictwa i 

Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. Dane przetwarzane są w zakresie organizacji i przebiegu konferencji naukowej 

w Dobrzycy. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji na podany adres email, służących organizacji i mojego udziału w 

tej konferencji. 

 

 

 

 

            

       ……………………………………………………. 

       Miejsce na podpis uczestnika konferencji 


