
O PROJEKCIE 
 
     Celem projektu jest animowanie stałej współpracy (współdziałanie) na rzecz promocji 
działalności naukowej, edukacyjnej i artystycznej dotyczącej dorobku kulturowego i tradycji 
ziemiaństwa wielkopolskiego w zakresie tworzenia kultury pracy organiczne i dworu, jako 
ośrodka kulturotwórczego pracy organicznej w historii Wielkopolski do II wojny św. (okres 
dawnej Rzeczpospolitej, czas zaborów, okres międzywojenny Rzeczpospolitej Polskiej).  
     W szczególności chodzi o wskazanie oddziaływania filozofii pracy organicznej (jako 
kierunku intelektualnego i  akademickiego) na światopogląd ziemiaństwa polskiego na terenie 
zaboru pruskiego i formy oraz metody działalności społeczno-gospodarczej służące realizacji 
tych projektów cywilizacyjnych i narodowotwórczych.  
 
     Zadania i formy działalności partnerstwa: 
- kreowanie i inspirowanie wystaw muzealnych oraz programów edukacji muzealnej;   
- tworzenie innych programów z zakresu tzw. „edukacji otwartej” (tworzącej i 
wykorzystującej otwarte zasoby wiedzy do jej upowszechniania â�� w szczególności za 
pośrednictwem rodzin (edukacja domowa), szkół, muzeów i innych instytucji kultury 
pamięci;  
- gromadzenie świadectw i historii rodzinnych prezentowanych w ramach działalności 
wydawniczej, twórczości dziennikarsko-artystycznej (film i audycje radiowe) oraz wystaw 
muzealnych;  
- organizowanie debaty obywatelskiej, edukacyjnej i naukowej wykorzystującej formę klubu 
debaty obywatelskiej wypracowanej i upowszechnianej w działalności Stowarzyszenia 
Genius Loci (Akademia Genius Loci), którego liderem jest Muzeum Pałac w Wilanowie. 
Metody Akademii Genius Loci ukierunkowane są na rozwój edukacji społecznej i zwracanie 
uwagi na to, jak bardzo istotne są wartości przestrzeni â�� miejsca, czy to ze względu na 
walory przyrodnicze czy też na historię związaną z tym miejscem lub też postacie, które 
odcisnęły trwały ślad w danym miejscu. W oparciu o wykorzystanie metod Akademii 
możliwe jest ożywianie tych, niejednokrotnie zapomnianych i zaniedbanych, przestrzeni.    
 
Harmonogram realizacji projektu: 
19 października 2013 - 18 listopada 2013 
- Debata dla młodzieży wielkopolskich szkół średnich („Po co mamy pamiętać o 
ziemiaństwie i jego tradycjach?”). Debata przeprowadzona zostanie w dwóch etapach: 
     I. Moderowana debata za pośrednictwem portalu stworzonego w ramach projektu; 
     II. Wyłonieni w trakcie debaty internetowej młodzieżowi liderzy opinii zostaną zaproszeni 
do udziału w debacie przeprowadzonej w poznańskiej kawiarni obywatelskiej „Cafe Misja” 
â�� miejscu, które czerpie z dawnej historii miejsca â�� kolegium jezuickiego oraz XVI-
wiecznej szkoły o charakterze uniwersalnym, a także z tradycji dysput akademickich, które 
odbywały się w pomieszczeniach zajmowanych przez kawiarnię â�� 8 listopada. 
 
- Konferencja poświęcona pedagogice kultury pamięci - Uniwersytet Adama Mickiewicza w 
Poznaniu:  
     I. Spotkanie z p. Izabelą Dzieduszycką, która stanowi zarazem wzór realizowania tradycji 
pracy organicznej we współczesnym świecie (Stowarzyszenie Przymierze Rodzin, które w 
swojej działalności - zwłaszcza poprzez szkoły - nie tylko realizuje tradycję pracy organicznej 
jako metodę prowadzenia działalności społecznej, lecz także udowadnia, że model 
wychowywania młodzieży w oparciu o wartości, jakie uosabia p. Dzieduszycka i Przymierze 
nadal się sprawdza i jest aktualny), jak również jest świadkiem historii ziemiaństwa, również 
jako potomkini wielkich rodów wielkopolskich, m. in. Bojanowskich. Do udziału w spotkaniu 



zaproszeni zostaną również inni przedstawiciele środowiska, któremu bliska jest tradycja 
ziemiańska, także spoza Wielkopolski, planowany jest również udział p. Mai Komorowskiej. 
Na kanwie świadectwa p. Dzieduszyckiej zainicjowana zostanie dyskusja na temat 
personalizacji edukacji, do udziału w której zaproszone są szkoły, rodziny, instytucje kultury 
oraz organizacje społeczne i religijne. 
     II. Druga część spotkania będzie miała charakter sesji eksperckiej, podczas której 
zaprezentowane zostaną rekomendacje związane z pedagogiką kultury pamięci, wypracowane 
podczas warsztatów w Brodnicy oraz Dobrzycy (Muzeum Ziemiaństwa) 
 
- Warsztaty, Brodnica, pałac rodziny Mańkowskich. Miejsce, w którym nie tylko pamięć o 
pracy organicznej jest pielęgnowana jako idea kształtująca Brodnicę w przeszłości, lecz jest 
nadal obecna i twórczo wykorzystywana przez obecnych właścicieli. Warsztaty będą 
poświęcone genius loci miejsca - w jaki sposób koresponduje ono z historią rodziny, której 
los wpisany jest w dzieje Polski oraz jak prezentuje się to dziedzictwo z perspektywy 
brodnickiego pałacu. Warsztaty mając na celu przygotowanie rekomendacji badawcze i 
edukacyjne, które zaprezentowane zostaną podczas konferencji w UAM. 
 
- Warsztaty w Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy â�� 29 października. Warsztaty, do udziału 
w których zaproszeni zostaną liderzy opinii, poświęcone będą kwestii, jak dziś powinien 
wyglądać program edukacji oparty na historii i świadectwie rodzinnym, lecz również 
uwzględniający wyniki badań naukowych. Do udziału w warsztatach zaproszeni zostaną 
przedstawiciele poznańskiego IPN oraz inni eksperci(również ze środowiska akademickiego), 
zajmujący się tematyką â�� zwłaszcza historycy oraz socjologowie. Warsztaty mając na celu 
przygotowanie rekomendacji badawcze i edukacyjne, które zaprezentowane zostaną podczas 
konferencji w UAM. 
 
- Muzeum Smaku - spotkanie poświęcone tradycji stołu ziemiańskiego. Muzeum Smaku jest 
programem realizowanym przez Muzeum Pałac w Wilanowie, Fundację Kolegium 
Wigierskie oraz p. Jacka Łodzińskiego, właściciela krakowskiej restauracji „Pod Aniołami”. 
W ramach programu organizowane są kluby debaty obywatelskiej, którym towarzyszy 
odkrywanie kulinarnych smaków naszych przodków. Potrawy przygotowywane są w oparciu 
o najstarszą polską książkę kucharską â�� „Compendium Ferculorum” autorstwa Stanisława 
Czernieckiego. Najistotniejszym elementem spotkań jest towarzysząca im dyskusja na temat 
szeroko rozumianej kultury i tradycji kulinarnej oraz związanej ze stołem. 
 
- W ramach programu zostanie uruchomiony portal wirtualny, będący platformą służącą 
trzem podstawowym celom:  
     I. Będzie ona stanowiła narzędzie promocji oraz propagowania treści programowych. 
     II. Stanowić będzie narzędzie organizowania pierwszego etapu młodzieżowej debaty 
(moderowane forum internetowe) 
     III. Na platformie publikowane będą relacje i materiały pokonferencyjne, tym samym 
umożliwiając debatę nad nimi nawet po zakończeniu realizacji projektu. Po zakończeniu 
projektu platforma pozostanie obszarem prezentacji działań związanych z promocją i 
badaniami nad dziedzictwem ziemiańskim.  
 
- W ramach projektu planowany jest również koncert muzyki J.I. Paderewskiego, który 
odbędzie się na zakończenie konferencji w UAM. 
      „ (…) ziemiaństwo polskie, wiedzione zdrowym instynktem narodowym przeniknęło do 
głębi cele systemu pruskiego. I w odpowiedzi (…) rzuciło obowiązujące ogół hasło: nie damy 
ziemi, skąd nasz ród! Dwory i pałace polskie stały się bastionami, o które rozbijały się 



bezsilne wszelkie zakusy systemu pruskiego, stały się warowniami własności polskiej, 
skupiającymi dokoła siebie szerokie rzesze ludu polskiego, chroniąc go od wynarodowienia i 
przymusu masowej emigracji.” (Złota księga ziemiaństwa polskiego, poświęcona kulturze i 
wytwórczości rolnej pod naczelną redakcją S. Sas-Lityńskiego, tom: Wielkopolska, Poznań 
1929).  
 
     Ziemiaństwo niegdyś 
     Ziemianie odegrali kluczową rolę nie tylko w zachowaniu polskości na poddawanych 
silnej germanizacji ziemiach wielkopolskich, lecz także przyczynili się w ogromnym stopniu 
do rozwoju gospodarczego i kulturowego Polaków, wnosząc następnie te zasługi do 
odradzającej się w 1918 roku Rzeczypospolitej.  
 
     Ziemiaństwo stało się liderem samorządności społecznej, dążąc do integrowania 
środowisk. Dobrym przykładem są związki i organizacje rolnicze w samym Poznaniu. Dość 
wymienić istniejące w dwudziestoleciu międzywojennym: Wielkopolską Izbę Rolniczą w 
Poznaniu, której prezydentem był Wiktor Szulczewski, Wielkopolski Związek Ziemian z 
prezesem Janem Żółtowskim, Towarzystwo Ziemianek Wielkopolskich czy Poznańskie 
Ziemstwo Kredytowe. Jednocześnie, wraz z rozpowszechnianiem się kultury pracy 
organicznej, w jej krąg włączali się coraz aktywniej włościanie tworząc własne organizacje i 
zrzeszenia na wzór ziemiańskich(np. Związek Kółek Włościanek w Wielkopolsce). Warto 
podkreślić wspólnotę idei, jakie przyświecały tym związkom i towarzystwom. Wyrosłe z 
oporu przeciwko zaborcy, niejako zmuszone były do doskonałego zorganizowania swojej 
działalności. Następnie idee te okazały się być skutecznymi i sprawdzać się również w nowej 
rzeczywistości politycznej. 
 
     Niektóre inicjatywy ziemiańskie w dwudziestoleciu międzywojennym(na podstawie 
„Złotej księgi…”): 
     1. Sandomiersko Wielkopolska Hodowla Nasion  - powstała w 1922, jej akcjonariuszami 
byli m.in.: A. Chłapowski, A. Łempicki, A. Mielżyński, J. Kryczkowska, E. Kryczkowski 
(jednocześnie dyrektor naczelny i kierownik naukowy Hodowli). 
     2. Bonikowo (z folwarkami Tomborowo, Kurzagóra, Gurostwo, Mikoszki, Szczodrowo) - 
właściciel: ambasador Alfred Chłapowski. 
     3. Brzóstków - właściciel: dr Bogumił Hebanowski. 
     4. Brudzyń - właściciele: Moszczeńscy. 
     5. Białężyce - właściciel: Franciszek Opieliński. 
     6. Dąbrowa Stara (z folwarkami: Błocko, Gościeszyn i Zdrogowo) - właściciel: Zygmunt 
Kurnatowski. 
     7. Niechłód - właściciel: Józef Bojanowski  
 
     Majątki ziemskie stanowiły nie tylko centra gospodarcze na najwyższym poziomie(młyny, 
gorzelnie, kaszarnie, świadomie prowadzona gospodarka rolnicza), były również ośrodkami 
promieniejącymi na okolicę i społeczność lokalną, które edukowały i wychowywały do pracy 
organicznej. Sami zaś ziemianie nie byli â��jak zwykła ich przedstawiać propaganda 
komunistyczna â�� krwiożerczymi ciemiężycielami, lecz gospodarzami, liderami mającymi 
poczucie odpowiedzialności nie tylko za górnolotne idee i tradycję przodków, lecz bardzo 
konkretnie wyrażane poczucie bycia odpowiedzialnym za otoczenie i lokalną społeczność. 
Stąd działania na rzecz integracji społeczeństwa, propagowanie nowoczesnych metod 
gospodarowania, działalność na polu edukacji i oświaty, jaką szeroko prowadzono w ramach 
idei pracy organicznej.  
 



     To właśnie ziemianie byli najbardziej aktywnymi i zaangażowanymi w walkę o dobro 
wspólne â�� nawet wówczas, gdy Rzeczpospolita nie istniała na mapach â�� społecznikami. 
Sama idea pracy organicznej, jako walki o zachowanie kultury i tożsamości poprzez 
przybierającą bardzo konkretne formy służbę na rzecz społeczeństwa wyrosła właśnie z etosu, 
którym żyli ziemianie. 
 
     Postacią, jaka zasługuje na szczególne uznanie w ramach promocji idei pracy organicznej 
jest jej wielki mistrz â�� Hipolit Cegielski. Jest to osoba, która nie kojarzy się wprawdzie z 
ziemiaństwem sensu stricto, jednak poprzez swoje działania urzeczywistniła w największym 
stopniu idee pracy organicznej. Warto pamiętać, że praca organiczna miała nie tylko wymiar 
rolniczy, typowy dla posiadłości ziemiańskich i folwarków. Była ona również związana z 
industrializacją, w której przecież także uczestniczyli â�� choćby jako akcjonariusze spółek - 
przedstawiciele ziemiaństwa. 
  
     Jest to jednak zaledwie tło dla rzeczy najważniejszej: celem projektu jest pokazanie 
różnorodności zaangażowań i pól działalności, na których praca organiczna się sprawdziła i 
ma szanse sprawdzać nadal. Właśnie jej uniwersalny charakter, który nie ogranicza się do 
rolnictwa czy przemysłu, pozwala mieć nadzieję, że także dzisiaj pozwoli ona na skuteczne 
rozwiązywanie problemów społecznych. 
 
     Należy zwrócić uwagę, że pamięć o Hipolicie Cegielskim w niczym nie umniejsza 
dokonań innych mistrzów pracy organicznej, lecz wprost przeciwnie â�� skłania do refleksji 
nad innymi dziełami tworzonymi przez osoby, które tworzyły i urzeczywistniały etos pracy 
organicznej, jako przykład można podać prekursora tej idei, jakim był Dezydery Chłapowski, 
który w swej rodzinnej Turwi bardzo szeroko wprowadzał w życie wspomniany etos.  
 
     Ziemianie dzisiaj 
     Jakkolwiek wnioskodawcą jest Główny Zarząd Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, 
reprezentowany przez p. Prezesa Jerzego Mańkowskiego, to dla realizacji projektu kluczowe 
znaczenie ma zaangażowanie Polskiego Towarzystwem Ziemiańskiego oddział Wielkopolski, 
reprezentowanego przez p. Prezes Prus-Głowacką. Cele statutowe Towarzystwa korespondują 
z celami realizowanego projektu. Są to m.in.: „Podtrzymywanie tradycji narodowej, 
pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej” 
oraz „…prowadzenie działań zmierzających do zachowania i propagowania dorobku 
kulturalnego środowiska ziemiańskiego oraz materialnych i niematerialnych pomników 
przeszłości ziemiańskiej”. 
     Polskie Towarzystwo Ziemiańskie uczestniczyło już w zeszłorocznych Dniach Kultury 
Solidarności, aktywnie angażując się w realizację projektu poprzez organizację sympozjum w 
Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy.  
     Partnerstwo z Towarzystwem Ziemiańskim jest ważne również z tego powodu, że jest to 
organizacja, która pielęgnuje najlepsze - opisane już wcześniej - tradycje ziemian. 
Kultywowanie tych tradycji jest możliwe również dlatego, że wyznają je i żyją nimi 
członkowie Towarzystwa. Wartości, które urzeczywistniają ziemianie niejednokrotnie urosły 
już do rozmiarów wielkich dzieł, które stanowią potwierdzenie tego, że etos ziemiański, etos 
pracy organicznej jest nadal potrzebny i skuteczny. Bodaj najwybitniejszym przykładem na 
taki stan rzeczy są rozwijające się wciąż prężnie szkoły prowadzone przez Przymierze 
Rodzin, Stowarzyszenie założone i prowadzone przez p. Izabelę Dzieduszycką oraz p. Adama 
Pietrzaka. Przymierze Rodzin prowadzi szkoły na każdym szczeblu kształcenia â�� od 
przedszkola, poprzez szkołę podstawową i gimnazjum po licea i jedną szkołę wyższą. 
Patronem Przymierza jest bł. Edmund Bojanowski â�� sam będący wspaniałym przykładem 



ofiarnej służby na rzecz społeczeństwa, szczególnie na rzecz jego najbardziej potrzebujących 
członków. 
 
     W sposób szczególny depozytariuszem tradycji ziemian wielkopolskich jest oddział 
wielkopolski PTZ, który od początku swojej działalności zabiega o to, by pamięć o wybitnych 
Wielkopolanach oraz ich dziełach nie tylko nie zaginęła, lecz była jak najszerzej znana oraz 
stanowiła inspirację dla współczesnego pokolenia Polaków.  
 
     PTZ Oddział Wielkopolski podejmuje stałą współpracę z Instytutem Pamięci Narodowej 
(oddział w Poznaniu). W ramach tej współpracy przeprowadzono w roku 2012 konkurs 
adresowany do młodzieży pod tytułem „Wielkopolskie dwory i ich mieszkańcy”, który 
spotkał się z ogromnym zainteresowaniem uczniów wielkopolskich szkół.  
 
     W uznaniu zasług PTZ Oddział Wielkopolski został uhonorowany w czerwcu 2013 roku 
Nagrodą Honorową Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej „Świadek Historii”. 
 
 
     Duchowe źródła pracy organicznej 
     Wielkopolska, co warto przypomnieć, może się chlubić społecznikami, których ofiarność i 
oddanie było tak heroiczne, że zostali uznani za błogosławionych i świętych. Inną postacią, 
którą należy przywołać jest św. Urszula Ledóchowska, która wybrała Pniewy nieopodal 
Poznania na miejsce, w którym realizowała swą służbę najuboższym. W Pniewach niedługo 
po zorganizowaniu Domu Macierzystego Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego 
powstaje Szkoła Gospodarcza, działa też przeniesiony z Danii dom dziecka, a także 
wydawnictwo i drukarnia. 
     Widać wyraźnie, że uniwersalny charakter metoda pracy organicznej zawdzięcza 
głębokiemu i mocnemu fundamentowi, na którym wyrastały bardzo różnorodne działania. 
Praca organiczna opierała się bowiem na wartościach miłości bliźniego oraz Ojczyzny, na 
duchowości pielęgnowanej tym bardziej, im więcej podejmowano wysiłków, by ją zniszczyć. 
Etos pracy organicznej, działań na rzecz dobra wspólnego stanowi konkretyzację 
chrześcijańskiego przykazania miłości Boga i bliźniego, działania na rzecz dobra wspólnego. 
Niezwykle istotne jest to, że w etosie tym odnajdują się w nim tak diametralnie różne 
postacie, a nawet osoby, którym etos ten jest bliski, chociaż nie czują związków z Kościołem 
czy chrześcijaństwem. Dlatego idea ta sprawdziła się i sprawdza jako idea narodowa, która 
pozwala na kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego, świadomego ciążącej na nim 
odpowiedzialności. 
     Aby jednak udowodnić i pokazać przykłady aktualności metod pracy organicznej należy 
wskazywać na przykłady mistrzów. I to nie tylko tych z przeszłości, lecz również żyjących 
dzisiaj osób, które można stawiać jako przykład skutecznego wykorzystywania pracy 
organicznej w działalności społecznej w warunkach współczesnej Polski. 
     Dla głębszego zrozumienia, czym jest praca organiczna potrzebne są studia nad życiem, 
działalnością oraz twórczością literacką i artystyczną jej mistrzów. Nie wolno jednak 
ograniczać tych badań do jednego okresu historycznego(np. międzywojennej Polski). 
Jakkolwiek projekt ma swoje ramy i ograniczenia, to jednak idea pracy organicznej, której 
dotyczy jest tak szeroka, że byłoby nieporozumieniem prowadzenie debaty na temat 
dziedzictwa dworu wielkopolskiego, które jest przecież dziedzictwem pracy organicznej, bez 
odwołań do tego, co ów dwór, często spalony w czasie pożogi wojennej lub zniszczony już po 
drugiej wojnie światowej, po sobie pozostawił. A pozostawił dziedzictwo, które inspirowało 
nie tylko pokolenie Kolumbów, lecz jest również widoczne w nauczaniu bł. Jana Pawła II, co 
równocześnie stanowi dodatkowy dowód na istnienie opisanego już wcześniej fundamentu 



duchowego, na którym budowali mistrzowie pracy organicznej. Przecież papieskie wezwanie 
sprzed ponad trzydziestu lat, skierowane do Polaków z krakowskich Błoń, abyście całe to 
duchowe dziedzictwo, któremu na imię "Polska", raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i 
miłością - taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym, - abyście nigdy nie 
zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili, - abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których 
wyrastamy. Czytając te słowa papieskiego wezwania nie sposób nie zwrócić uwagi na t fakt, 
że słowa te realizowali już znacznie wcześniej niż padły one z ust Papieża-Polaka mistrzowie 
pracy organicznej na ziemiach polskich, a zwłaszcza w Wielkopolsce.  
     Praca Cegielskiego, Ratajskiego, Ledóchowskiej była bowiem przyjęciem dziedzictwa 
oraz wytrwałym działaniem dla dobra Polski, nawet jeśli była ona pod zaborami. 
 
     IPN i Muzeum w Dobrzycy 
     Stąd też istotna dla realizacji projektu jest współpraca z Muzeum Ziemiaństwa w 
Dobrzycy, które jest strażnikiem takiego rozumienia pracy organicznej oraz duchów miejsc 
â�� tych wszystkich miejsc, w których niegdyś realizowane były ideały pracy organicznej â�� 
dworów wielkopolskich ziemian. Udział Instytutu Pamięci Narodowej stanowi jednocześnie 
nieocenioną pomoc w organizowaniu działań edukacyjnych oraz prowadzeniu badań nad 
spuścizną ziemian. Jest to jednocześnie realizacja zadań, do jakich powołany został Instytut, a 
także przykład na współpracę pomiędzy instytucją państwową, a szeregiem organizacji 
społecznych. Partnerstwo to stanowi dowód na to, że współpraca ta â�� podejmowana przez 
Polskie Towarzystwo Ziemiańskie już w przeszłości â�� może przynieść efekty jakich z całą 
pewnością nie dałyby osobne działania każdego z podmiotów. 
 
     Podsumowanie 
     Dziedzictwo dworu wielkopolskiego to ogromny obszar badawczy, lecz także wciąż żywa 
tradycja i idee, które sprawdzają się w dzisiejszym świecie. Najważniejszą zaś z nich jest idea 
pracy organicznej, która jawi się jako rozwiązanie szeregu problemów nurtujących dzisiejsze 
społeczeństwo. Dlatego też niezwykle istotne jest promowanie metod pracy organicznej oraz 
prowadzenie badań nad nią. Nie jest to możliwe bez pochylenia się i wyniesienia na piedestał 
Mistrzów Pracy Organicznej, wśród których najważniejsze miejsce zajmuje Hipolit Cegielski. 
Upowszechnianie dziedzictwa pracy organicznej ma trudne do przecenienia znaczenie dla 
całego społeczeństwa, nie można jednak oderwać go od Wielkopolski, która jest kolebką 
pracy organicznej oraz miejscem, gdzie praca organiczna wydała najwspanialsze owoce. Te 
fakty powinny stać się również narzędziem skutecznej promocji Poznania i całej 
Wielkopolski, w czym również realizowany projekt będzie pomocny. 
 
 
 


