OD REDAKCJI
Hasło „praca organiczna” ma już ponad 170 lat –
użył go po raz pierwszy w 1847 roku Jan Koźmian,
działacz i publicysta. Jakie znaczenie ma ono jeszcze
dziś dla Wielkopolan? Czy jest już tylko hasłem historycznym, czy jednak nadal stanowi ważną i żywą
ideę, pozostając aktualnym i nośnym społecznie?
To pytania, na które próbują w pierwszej kolejności odpowiedzieć Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak i poseł Rafał Grupiński,
pomysłodawca Wielkopolskiego Szlaku Pracy Organicznej. Według rozmówców Tomasza Cylki idea
ta jest m.in. „fundamentem pomyślności”, „rysem
charakteru Wielkopolan”, a także „wspólnotowym
sposobem myślenia”.
Piotr Bojarski, przypominając postaci organiczników, zaprasza do udziału w konkursie na projekt
Wielkopolskiego Szlaku Pracy Organicznej, który organizuje Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
Zachęcają do tego także wysokie nagrody (50 tys. zł,
30 tys. zł, 20 tys. zł) – projekty koncepcji szklaku
można składać do 30 sierpnia 2019 roku.
Wojciech Hildebrandt omawia „Pamiątki czasów pracy organicznej”, przywołując kluczowe dla
Wielkopolski miejsca, m.in.: Bazar, budynek Ziemstwa Kredytowego, Bibliotekę Raczyńskich w Poznaniu, pałace (w Goli i Rogalinie), dwory (w Wierzenicy i Czeszewie).
Magdalena Przysiwek na przykładzie jednej
z poznańskich firm sprawdza, czy XIX-wieczne hasła
pracy organicznej są dziś jeszcze aktualne. Czy wciąż
liczą się wspólne działania, które prowadzą do rozwoju gospodarczego państwa i regionu?
Z kolei Piotr Pławuszewski przypomina ważny
dla naszego regionu serial „Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy”, a Olga Urban, zapraszając do udziału w warsztatach reporterskich, zachęca do stawiania
pytań o to, kim byli organicznicy „po godzinach”.
Oddając w Państwa ręce ten dodatek, zapraszamy do włączenia się we wspólną budowę Wielkopolskiego Szlaku Pracy Organicznej.
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Szlak jak rys Wielkopolan
„Szukamy gigantów, którzy pomogą nam pokazać walory
Wielkopolski do tej pory mało promowane” —
o konkursie na Wielkopolski Szlak Pracy Organicznej
z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego
Markiem Woźniakiem i posłem Rafałem Grupińskim,
pomysłodawcą Szlaku rozmawia Tomasz Cylka.

Tomasz Cylka: Urząd Marszałkowski
ogłosił konkurs na opracowanie
koncepcji Wielkopolskiego Szlaku Pracy
Organicznej. Czy idee pracy organicznej
z XIX wieku po ponad 150 latach są
jeszcze w naszym regionie żywe, czy to już
tylko historia z podręczników?
Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego: Myślę, że są to idee uniwersalne, które w żaden sposób nie zdewaluowały
się. Choć mam wrażenie, że coraz bardziej liczy się
doraźny rezultat, zwłaszcza umiejętność zwrócenia na siebie uwagi. Wyraźnie widać to w polityce,
w której w ciągu jednej chwili jakiś spektakularny
news potrafi zdominować ocenę działalności wielu
ludzi i instytucji.
A praca organiczna jest czymś zupełnie przeciwnym. Czymś, co można sprowadzić do odpowiedzialności za to, co się robi, ale i do systematycznej,
często niezauważalnej, a jednak bardzo konsekwentnej codziennej budowy czegoś, co jest fundamentem
pomyślności. Do tego potrzeba codziennego wysiłku, ale nikt nie skupia się na promocji osiąganych
w ten sposób celów. Zazwyczaj takie działanie nie
jest widowiskowe, nie wywołuje wielkich emocji, ale
emocjami nie osiąga się rezultatów. A w Wielkopolsce skutki takiego działania są wyraźnie widoczne,
więc idea pracy organicznej jest obecna.
Rafał Grupiński, poseł i przewodniczący wielkopolskiej PO, kulturoznawca
i pomysłodawca Wielkopolskiego Szlaku
Pracy Organicznej: Praca organiczna to bez wątpienia jedna z tych idei, która w naszym regionie ma
znaczenie nie tylko historyczne, ale jest też swego
rodzaju rysem charakteru Wielkopolan. To właśnie
on odróżnia nas od innych regionów w Polsce i jest
wpisany w nasz wspólnotowy sposób myślenia.
W czasach zaborów nauczyliśmy się działać
w Wielkopolsce razem – dla wspólnych celów społecznych, narodowych, niepodległościowych. I z tej
nauki powstało mnóstwo szlachetnych inicjatyw, takich jak spółki, banki, przedsiębiorstwa działające dla
podtrzymania polskiej tradycji, a także gospodarki,
liczyła się również wtedy obrona wiary.
Bez wątpienia to praca organiczna stała za sukcesem powstania wielkopolskiego. Jego doskonała
organizacja wyrosła właśnie z organicznikowskiej
samoorganizacji. Dlatego bardzo mi zależy, byśmy
potrafili się odwoływać do tamtej tradycji i uczyli

następne pokolenia tego, jak nasi dziadowie i pradziadowie potrafili wspólnie działać. I by zbudować
z tego nie tylko przedmiot regionalnej dumy narodowej, ale byśmy potrafili – w oparciu o te wartości – spojrzeć w przyszłość.
Wielkopolska praca organiczna
kojarzy się z wieloma znamienitymi
postaciami. Która z nich jest
Panom najbliższa?
MW: Najbliższa jest mi postać generała Dezyderego Chłapowskiego, bo to człowiek fenomen,
który pokazywał, jak umiejętnie łączyć poświęcenie dla ojczyzny w boju z konsekwentną wizją i jak
zbudować pomyślność nie na polu walki, ale dzięki
heroicznej pracy – i z naprawdę dobrymi rezultatami, w oparciu o najlepsze wzorce.
Ta postać jest wzorem uniwersalnym, wskazującym, jak uczyć się podpatrywać nowoczesne światowe rozwiązania, by później próbować je stosować
u siebie. Nie dbając o promocję swoich działań, bez
szumu i rozgłosu. Generała Chłapowskiego widzę
jako bohaterskiego żołnierza – potrafił zostawić wojskowy splendor na rzecz pracy organicznej, której
poświęcił się z równym oddaniem.
RG: Wspomnę może nieco mniej znane współczesnym Wielkopolanom małżeństwo Julii i Antoniego Woykowskich, które przez wiele lat wydawało
w Wielkopolsce znany i ceniony „Tygodnik Literacki”. Poświęcili na niego prawie cały swój majątek
i całe swoje życie, by publikować Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego czy Kraszewskiego i by szerzyć idee wolnej Polski. Julia Woykowska była nawet
nazywana poznańską George Sand, w kamienicy na
Starym Rynku prowadziła salon literacki.
Wydawać by się mogło, że zwykła praca redaktorska nie ma wiele wspólnego z pracą organiczną,
o której tu mówimy. Ale wtedy miało to ogromne
znaczenie. Przecież Polski nie było na mapie, a o polską kulturę trzeba było walczyć.
Dostrzegają Panowie dzisiaj
takich organiczników?
MW: Myślę, że jest ich wielu. Są nimi chociażby właścicieli małych i średnich firm w Wielkopolsce, którzy od lat zmagają się z wieloma problemami i podobnie jak Chłapowski budują swój kapitał
i potencjał w oparciu o codzienną, systematyczną,

rzetelną pracę, która pozwala im osiągać gospodarcze sukcesy. Kolejną wyrazistą grupą, w której wielu
z oddaniem hołduje ideom pracy organicznej, z niemałymi osiągnięciami, są oczywiście samorządowcy wielkopolscy.
Ja też zaliczam się do takich osób i nie będę się
tego wstydził [śmiech]. Jestem zdecydowanie bardziej organicznikiem niż showmanem i nie jestem
w stanie przestawić się na inny styl działania, choć
wyzwania świata są dziś takie, by bardziej skupić się
na show niż na pracy organicznej.
Dla mnie liczy się umiejętność precyzyjnego
nakierowania energii na rzeczy, których realizacja
przynosi nam realną korzyść, bo to ma wartość
i ostatecznie – na osi czasu – będzie zauważalne.
RG: Odpowiem w podobny sposób: współczesnymi organicznikami są między innymi skromni
i działający często na uboczu aktywiści różnych towarzystw przyjaciół konkretnych miejscowości czy
ziem lokalnych. To oni odtworzyli kirkuty, czyli
zrujnowane lub skrajnie zaniedbane cmentarze żydowskie i dbają o wiele miejsc związanych z historią,
które dzięki nim nie są zapomniane.
W moich rodzinnych Wronkach takie towarzystwo powstało jeszcze w latach 70., m.in. z inicjatywy mojego ojca. To właśnie jego członkowie
przygotowali np. tablice ku pamięci zamordowanych we wronieckim więzieniu żołnierzy AK, które
zostały pewnej nocy w 1986 roku, ku zaskoczeniu
ówczesnych władz, zakotwiczone na ścianach kaplicy cmentarnej. To też była praca organiczna, tyle że
nie chodziło o dawnego zaborcę, ale o komunistów
stanu wojennego.
Dziś takich towarzystw też działa wiele, w gminach i powiatach – i tym społecznikom należą się
wielkie podziękowania.
O którą ideę organicznikowską warto
dzisiaj najbardziej walczyć?
MW: Trudno wyodrębniać pojedyncze idee, to
jest pewien pakiet różnych elementów: wspomniane już przeze mnie konsekwencja, odpowiedzialność
i świadomość tego, co się robi i po co się to robi, mając na uwadze konkretny cel na horyzoncie.
Ja to widzę jako zespół różnych działań, które
się nawzajem uzupełniają, a których realizacja daje
pożądany rezultat.
RG: Mam taką ideę, która bardzo leży mi na
sercu. Myślę tu o odbudowie czytelnictwa. W XIX
wieku także dzięki niemu przetrwaliśmy i dziś jest
podobnie, choć może się wydawać, że w cyfrowym
świecie priorytety są inne – otóż nie, jeśli nie będzie
czytelnictwa, nie przetrwamy. Musimy też walczyć
o większe wsparcie dla organizacji pozarządowych.
Tak naprawdę to właśnie one kontynuują tradycje
organicznikowskie. Trzeba je doceniać, także finansowo, i im pomagać.
Jeżeli wywołaliśmy już temat cyfrowego
świata, to jak o pracy organicznej mówić
do młodzieży? Z całym szacunkiem,
ale nawet dobry serial „Najdłuższa
wojna nowoczesnej Europy” z lat 80.
już ich dziś nie zainteresuje. Jak znaleźć
nowe pomysły?
MW: To jest pytanie, na które powinni znaleźć
odpowiedź „fachowcy od edukacji”. To dziś prawdziwe wyzwanie i kluczowe zadanie, jak uczyć młodzież
brania odpowiedzialności za siebie, za społeczność,
w której żyje, za przyszłość.
Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa, bo choć
edukacja jest kwestią kluczową dla Polski, trudno

znaleźć idealną receptę, jak nauczyć młodych ludzi
efektywnej pracy. Na pewno potrzebne jest doświadczenie i świetny warsztat pedagogiczny. I znajomość
świata młodego pokolenia, które niekoniecznie jest
zainteresowane podejmowaniem długotrwałego
i nierzadko mało spektakularnego wysiłku, który
stanowi przecież istotę pracy organicznej.
RG: Na pewno nie możemy zapominać o cyfrowej obecności tej historii we współczesnej edukacji.
To oczywiste, że również praca organiczna musi
żyć w świecie wirtualnym, bo to tam młodzież dziś
przede wszystkim żegluje.
To w sieci musimy zachęcić młodych ludzi, by
pojechali do różnych miejsc w Wielkopolsce i przekonali się, gdzie to wszystko się działo, i by zobaczyli np. dawną siedzibę Dezyderego Chłapowskiego. Dziś nie ma już mowy wyłącznie o wydawaniu
nudnych podręczników. Multimedialny świat, gry
terenowe – dzięki temu praca organiczna może być
całorocznym hobby, a nie tylko mało atrakcyjnym
pielęgnowaniem kolejnych rocznic.
Co zatem chcemy wybrać w konkursie
na opracowanie koncepcji Wielkopolskiego Szlaku Pracy Organicznej?
MW: Konkurs ma za zadanie wyłuskać te osoby,
które są w stanie wypracować interesującą koncepcję i ciekawą narrację promującą organicznikowskie
idee. Taką, która uwzględni historyczne wartości, ale
opowie o nich z pomocą współczesnego warsztatu
i języka. Nie chcemy nudnej lekcji historii, chcemy
za to znaleźć narracyjne talenty, dzięki którym uda
nam się dotrzeć z przekazem do jak najszerszego
grona odbiorców.
Szukamy gigantów, którzy pomogą nam w tym,
by pokazać walory Wielkopolski, które do tej pory
były mało promowane. Dlatego m.in. kupiliśmy
majątek w Winnej Górze, bo to miejsce, które opowiada historię o tym, że praca organiczna i heroiczna walka o wolność wzajemnie się uzupełniając, są
skutecznym orężem w osiąganiu celów.
Tacy bohaterowie jak generał Jan Henryk Dąbrowski czy Dezydery Chłapowski byli wojownikami i organicznikami zarazem. Zależy mi na tym,
byśmy identyfikowali się z historią, której zawdzięczamy pewien wzorzec osobowy – do dziś aktualny
w Wielkopolsce i wciąż stanowiący dla nas źródło
inspiracji.
RG: To nie ma być koncepcja, która zostanie
tylko na papierze albo w ciekawych wizualizacjach.
Będę namawiał radnych sejmiku, by projekt, który zostanie wybrany, zaczął żyć pełnią życia jeszcze
w tej kadencji (do 2023 roku). Oczywiście zdaję sobie
sprawę, że np. na większe inwestycje jak remonty czy
modernizacje pałacyków czy innych miejsc związanych z naszą historią nie będzie od razu wszystkich
potrzebnych funduszy, ale ważne, by z projektem ruszyć. Wymaga to montażu finansowego, przygotowania logistyki i konkretnego pomysłu, do którego
realizacji dołączą się wspólnie samorząd wojewódzki
oraz powiaty i gminy.
Marzy mi się też zrealizowanie przy tej okazji
tzw. stypendiów rezydencjonalnych, które otrzymywałoby np. co pół roku 20 młodych osób związanych
z kulturą i sztuką. Dzięki finansowemu wsparciu
przez kilka miesięcy nie martwiliby się o swój byt,
tylko mieliby czas na przygotowanie wystawy czy
napisanie książki. To byłoby piękne nawiązanie do
pracy organicznej.
Bo jeśli my o tę pamięć nie zadbamy, to kto?
Przecież nikt w Warszawie, Krakowie czy Białymstoku tego za nas nie zrobi. W Poznaniu i całej Wielkopolsce to my musimy opowiedzieć tę historię.

Marek Woźniak, Marszałek Województwa
Wielkopolskiego

Rafał Grupiński, POSEŁ, PRZEWODNICZĄCY
WIELKOPOLSKIEJ PO, KULTUROZNAWCA
I POMYSŁODAWCA WIELKOPOLSKIEGO SZLAKU
PRACY ORGANICZNEJ

ZdjęciA: Mariusz Forecki, Agnieszka Szenrok

Piotr Bojarski

Szlakiem wolności
od podstaw
Wśród pierwszych entuzjastów pracy organicznej
nieprzypadkowo znaleźli się byli żołnierze przegranego
powstania listopadowego. Zrozumieli, że bez pracy u podstaw
Polacy nie wygrają żadnego kolejnego zrywu.
Wielkopolską drogę do wolności promuje ciekawy
konkurs na Wielkopolski Szlak Pracy Organicznej.

Ks. Jan Koźmian, autor hasła
„praca organiczna”

Już w 1879 roku Michał Bobrzyński, reprezentant
krakowskiej szkoły historycznej, zauważył: „Dążył
naród do niepodległości dwoma drogami, drogą powstań orężnych i drogą pracy organicznej”. Wybitny polski historyk uznał, że obie drogi do wolności
są równoprawne.
Szybko zrozumiano, że bez pracy organicznej
nie byłoby nowoczesnego społeczeństwa polskiego. A modelowym społeczeństwem – właśnie dzięki wysiłkom organiczników – stała się społeczność
zamieszkująca ziemie zaboru pruskiego.

Najpierw praca,
nie powstanie
Zasady pracy organicznej wprowadził do powszechnego użytku August Cieszkowski, ziemianin, działacz społeczny i myśliciel z Wierzenicy. Podstawy
ideologiczne i filozoficzne tego pojęcia wyłożył
w dziele „Prolegomeny do historiozofii” z 1838 roku
oraz w artykule „O skojarzeniu dążeń i prac umysłowych w W. Księstwie Poznańskim”, opublikowanym w 1843 roku.
Nazwy „praca organiczna” jako pierwszy użył
Jan Koźmian, były podoficer powstania listopadowego, w artykule programowym zatytułowanym

„Stan rzeczy w W. Księstwie Poznańskim”, opublikowanym w miesięczniku „Przegląd Poznański”
w 1847 roku.
Po nieszczęśliwym finale powstania listopadowego (1830–1831), w którym walczyło około dwa
tysiące Wielkopolan, w zaborze pruskim uznano,
że kolejność działań niepodległościowych powinna wyglądać inaczej. Najpierw należy rozpocząć „od
podstaw”: wydźwignąć społeczeństwo cywilizacyjnie, wyedukować je i uodpornić na presję zaborcy, by
dopiero nowoczesne, w pełni zorganizowane miało
szansę w ewentualnym starciu zbrojnym.
W Wielkopolsce hasła takie padły na wyjątkowo podatny grunt. Przeprowadzona przez pruskiego zaborcę reforma agrarna (1811–1823) polegająca
na uwłaszczeniu chłopów, zlikwidowała zasadnicze źródło dotychczasowych tarć między szlachtą a chłopstwem. Polskim działaniom sprzyjał też
fakt powszechnego szkolnictwa na terenie zaboru
pruskiego. W gimnazjach, takich jak np. św. Marii
Magdaleny w Poznaniu, kształcili się przyszli propagatorzy nowych idei pracy organicznej. Kluczowy okazał się pęd do stowarzyszania się: do zawiązywania towarzystw i organizacji konsolidujących
żywioł polski.

Z żołnierzy organicznicy
Już w 1835 roku powstało Kasyno Gostyńskie,
pierwsza instytucja łącząca hasła ekonomiczne i narodowe. Założyli je: ziemianin z podgostyńskiej
Goli, były oficer przegranego postania listopadowego, hrabia Gustaw Potworowski oraz Walerian
Rembowski, również uczestnik powstania.
Wśród kilkudziesięciu członków Kasyna znaleźli
się m.in. Edmund Bojanowski i Dezydery Chłapowski, niegdyś adiutant samego cesarza Napoleona,
także były powstaniec listopadowy (gospodarzący
nowocześnie w swoim majątku w Turwi), wreszcie doktor Karol Marcinkowski. Kasyno wydawało w Lesznie „Przewodnik rolniczo-przemysłowy”
i założyło sieć wiejskich bibliotek.
Tak wytyczonym szlakiem podążyli kolejni entuzjaści pracy organicznej, tworząc Towarzystwo
Agronomiczne (1837) i Centralne Towarzystwo Rolnicze (1844). Aktywnie działali i przykładem świecili
nie tylko ziemianie (m.in. Edward Raczyński, twórca szkoły rolniczej w Jeżewie), ale również drobnomieszczanie, lekarze (Karol Marcinkowski) czy
przedstawiciele nauki (filozof Karol Libelt).
W 1841 roku w Poznaniu powstało Towarzystwo Pomocy Naukowej, a 1842 – Bazar.

Towarzystwo – napędzane przez Libelta i Marcinkowskiego – postawiło sobie za cel stworzenie stałej
pomocy dla zdolnej, kształcącej się polskiej młodzieży. Bazar – miejsce spotkań oświatowych i kulturalnych – szybko stał się sercem polskiego Poznania.
Ale nie tylko – w jednym z jego pomieszczeń swój
sklep z „artykułami żelaznymi” otworzył Hipolit Cegielski, publicysta i erudyta. Tak rozpoczęła się jego
błyskotliwa kariera, która doprowadziła go do potężnej fabryki, z powodzeniem konkurującej po jego
śmierci z niemieckim magnatem przemysłowym.
Dziełem organiczników II połowy XIX wieku
były m.in. sieć bibliotek ludowych, a także kółka
rolnicze, czyli stowarzyszenia chłopskie. Patronem
kółek został Maksymilian Jackowski – niegdyś praktykant u generała Chłapowskiego w Turwi. Pod jego
czujnym okiem liczba kółek wzrosła z 30 do 200.
W końcu XIX w. wielkie znaczenie zyskały spółki
zarobkowe (tzw. oszczędnościowo-kredytowe organizacje spółdzielcze) rozwijane od lat 60. przez Towarzystwo Pożyczkowe w Poznaniu. Związek Spółek
Zarobkowych – silny segment bankowy stworzony
przez księży Augustyna Szamarzewskiego i Piotra
Wawrzyniaka – pozwolił na obronę polskiego stanu posiadania oraz ograniczenie skutków germanizacji. A Polski Bank Ziemski (utworzony w 1888
roku) i spółki parcelacyjne skutecznie konkurowały
z popieraną przez władze niemieckie Komisją Kolonizacyjną, wygrywając „najdłuższą wojnę nowoczesnej Europy”.

Wojciech Hildebrandt

Pamiątki czasów
pracy organicznej
Bazar, budynek Ziemstwa Kredytowego czy Biblioteka
Raczyńskich w Poznaniu, pałace w Goli i Rogalinie,
dwory w Wierzenicy i Czeszewie – wszędzie tam
umacniali polskość zagorzali zwolennicy
pracy organicznej.

Wiejskie rezydencje
i pomniki księży

Zaproszenie na szlak
O wielkopolskiej, niezwykle pracowitej drodze do
wolności przypominać ma Wielkopolski Szlak Pracy Organicznej, który organizuje Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
W ostatnim czasie rozpisano konkurs na opracowanie koncepcji szlaku, który ma edukować, służyć
ruchowi turystycznemu i popularyzacji dziedzictwa
kulturowego Wielkopolski. Do udziału zachęcają nagrody: autor/autorka najlepszej koncepcji otrzyma
50 tys. zł brutto, drugiej – 30 tys. zł brutto, a trzeciej – 20 tys. zł brutto.
Prace konkursowe można składać do 30 sierpnia 2019 roku włącznie. Szczegóły dotyczące konkursu można znaleźć na stronie www.umww.pl/
konkurs-wielkopolski-szlak-pracy-organicznej.

Pałac w Rogalinie

O polska kraino! Gdyby ci rodacy,
Co za ciebie giną, wzięli się do pracy,
I po garstce ziemi z ojczyzny zabrali,
Już by dłońmi swymi Polskę usypali.
Lecz wybić się siłą, to dla nas już dziwy;
Bo zdrajców przybyło, a lud zbyt poczciwy.
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w uproszczonej formie. Bardzo cenną inicjatywą
gospodarza budynku jest przywrócenie części detali elewacji.
Pamięć o Hipolicie Cegielskim w Poznaniu nie
łączy się, niestety, z dbałością o pozostałości jego
pierwszej fabryki, położonej między ulicą Strzelecką a Garbarami. Rozbudowa szpitala onkologicznego bezceremonialnie zniszczyła wszystkie budynki
oprócz niewielkiego kantoru fabryki, z dominującą
nad nim wieżyczką zegarową. Pierwsza fabryka Cegielskiego powstała w 1859 roku i dominowała wtedy
nad tą częścią miasta. Współczesna, wysoka zabudowa z trzech stron przydusiła zabytkowy kantor.
Dzisiaj jest zapomniany, ale kiedyś był symbolem
polskiego sukcesu gospodarczego, ikoną największej fabryki Poznania. I tyle tylko zachowało się po
Cegielskim. Miejsce po jego willi dawno już zarosło
kamienicami wzniesionymi z rozebranych, średniowiecznych murów obronnych obok Bazaru.
Z poznańskich gmachów powstałych ku społecznemu pożytkowi wymienić należy prywatną inicjatywę Edwarda Raczyńskiego, którą była budowa
biblioteki w latach 1822–1828, a także Teatr Polski,
wzniesiony po wielu latach starań w latach 1873–1875.

Tak kończy się jedna z pieśni naszego narodowego
śpiewnika, śpiewana do muzyki Fryderyka Chopina,
autorstwa Wincentego Pola. Tymi słowami wzdychał po doświadczeniu tragicznego powstania listopadowego, na paryskiej emigracji, wielki polski patriota, syn pruskiego arystokraty i francuskiej damy.
Wydanie tej pieśni w 1835 roku zbiegło się z pierwszymi działaniami Polaków pod rządami pruskimi
na rzecz polepszenia kondycji narodu. Wielu z nich
po złożeniu powstańczej broni wróciło w Poznańskie i porzucając mrzonki o zbrojnej walce, zabrało
się po prostu do pracy.
Wielkopolanie okazali się godnym rywalem
niemieckiej potęgi, choć tworzyli podwaliny przemysłu, instytucji finansowych i budowali polską
oświatę i kulturę w skrajnie niekorzystnych warunkach. Warto przyjrzeć się zachowanym fragmentom naszego dziedzictwa, zarówno tym związanym

z postaciami działaczy na polu pracy organicznej, jak
i będącym rezultatem zbiorowych działań polskiej
społeczności. Nie przetrwało ich wiele. Tym ważniejsze jest więc ich wyeksponowanie i opieka nad nimi.

Od Bazaru po Teatr Polski
Wszyscy znamy gmach poznańskiego Bazaru, choć
zwykle kojarzymy tylko nowe, XX-wieczne skrzydło, widoczne od placu Wolności. Cenniejsza, starsza część budynku widoczna jest od ulicy Paderewskiego. Zbudowano ją w latach 1838–1842. Był to
najważniejszy w czasie zaborów ośrodek polskości.
Mieściły się tu sklepy, w tym pierwszy Handel Żelaza Hipolita Cegielskiego, również – jak dzisiaj – restauracja i kawiarnia, ale także sala bilardowa, czytelnia i największa poznańska sala balowa. Polskie
organizacje miały swoje siedziby właśnie w Bazarze.
Mniej znany jest budynek Ziemstwa Kredytowego, powstały w latach 1837–1838, obecnie główny budynek Uniwersytetu Artystycznego. Dzisiejsza
uczelniana aula to dawna sala posiedzeń tej bardzo
ważnej polskiej instytucji finansowej. Na parterze
mieściły się kasy, skarbiec i pomieszczenia biurowe.
Wyżej mieszkania dyrektorów i urzędników. Zniszczony podczas wojny gmach został odbudowany

Zachowało się też sporo rezydencji wiejskich, należących do wybitnych działaczy okresu pracy organicznej. Zręby jej ideologii tworzył August Cieszkowski, którego skromny dwór w podpoznańskiej
Wierzenicy wrócił niedawno do świetności. Bywał
tam Zygmunt Krasiński, tam też odbywały się posiedzenia poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół
Nauk. We dworze założono też jedno z pierwszych
wielkopolskich kółek rolniczych.
Takiego szczęścia nie miało Czeszewo, majątek
Karola Libelta, twórcy polskiej filozofii narodowej,
przywódcy polskiego koła poselskiego w pruskim
parlamencie. Dwór, położony niedaleko Wągrowca,
znajduje się w stanie ruiny. Ma powybijane okna, stoi
niezabezpieczony od lat. Nie zachował się też dwór
Maksymiliana Jackowskiego, propagatora wielkopolskich kółek rolniczych. Stał w Pomarzanowicach
niedaleko Pobiedzisk.
Pałac w Goli pod Gostyniem był siedzibą Gustawa Potworowskiego, założyciela Kasyna Gostyńskiego w 1835 roku, pierwszej wielkopolskiej inicjatywy
gospodarczej mającej na celu podniesienie poziomu
polskiego rolnictwa i przemysłu. Ta jedna z największych i najwspanialszych rezydencji w naszym regionie zachowała się do naszych czasów w całkiem
niezłym stanie. Właśnie wystawiono ją na sprzedaż
wraz w otaczającym ją parkiem. Wspaniały pałac
można nabyć za trzy i pół miliona złotych.
Pałac w Rogalinie, dawna siedziba Raczyńskich,
to brylant w kolekcji wielkopolskich zabytków. Po
blisko czterdziestu latach remontu doczekał się przywrócenia dawnego blasku. Lśni jak nowy i cieszy
oczy tłumów gości. To największa, obok Kórnika,
atrakcja okolic Poznania.
Ważną rolę wśród wielkopolskich organiczników odgrywali polscy księża. Niedawno w Środzie
Wielkopolskiej upamiętniono pomnikiem księdza
Augustyna Szamarzewskiego, wikarego w miejscowym kościele, który przeszedł do historii jako patron
Związku Spółek Zarobkowych i Gospodarczych oraz
jako niestrudzony propagator polskich spółdzielni
kredytowo-oszczędnościowych. Swój pomnik w Śremie ma też ksiądz Piotr Wawrzyniak, to tam założył
i wiele lat prowadził Bank Ludowy.
Zdjęcie: Polona / Biblioteka Narodowa

Magdalena Przysiwek

Przyjaciel niewidomych
Czy XIX-wieczne hasła pracy organicznej są dziś
jeszcze aktualne? W Wielkopolsce działa wielu ludzi,
którzy niczym pozytywiści sprzed 150 lat łączą
modernizację z troską o drugiego człowieka.
Jednym z nich jest Jarosław Urbański.

Z chęci pomocy
I tak wszystko się zaczęło. Chęć pomocy koledze
naprowadziła ich na nowe tory. Potrzeba stała się
matką wynalazku. We współpracy z angielską firmą zaczęli więc produkować sprzęt dla osób niewidomych, by potem zająć się także pomocą innym.
W rezultacie powstał szereg rozwiązań ułatwiających codzienne funkcjonowanie wielu osobom
z niepełnosprawnościami.
– Obecnie posiadamy całą gamę produktów
dla osób niewidomych. Wśród nich można wymienić notatnik brajlowski BraillePen, który przez
Bluetooth łączy się z komputerem, iPhonem,
iPodem, iPadem czy też telefonem z systemem
Android. Dzięki niemu, za pomocą brajlowskiej klawiatury i joysticka, osoba niewidoma może swobodnie korzystać z urządzeń elektronicznych, np. wysyłać SMS-y lub wiadomości e-mail czy korzystać
z Facebooka – wylicza prezes.
Firma Harpo oferuje też sprzęt dla dzieci, nawet dwulatków, umożliwiający korzystanie z urządzeń elektronicznych, a przy tym naukę alfabetu
Braille’a. To szczególnie ważne, gdyż brak umiejętności obsługi telefonu czy komputera w dzisiejszych
czasach został przez naukowców uznany za dodatkową dysfunkcję.
W ofercie firmy znajdują się również urządzenia wspierające komunikację osób z zaburzeniami
mowy, np. chorych na mózgowe porażenie dziecięce.
To m.in. tablice komunikacyjne, ekrany dotykowe
czy też urządzenia pozwalające obsługiwać tablet za
pomocą wzroku.
Aż trudno w to uwierzyć, ale dzięki urządzeniom
sterowanym wzrokiem, które śledzą ruch źrenic,
wiele osób, które nie mogło porozumiewać się z otoczeniem, zdobyło tytuły naukowe. Harpo dostarcza
też programy do terapii funkcji mózgowych, np. dla
osób z ADHD czy autyzmem. Nic dziwnego, że produkty poznańskiej firmy są obecne na polskim i europejskim rynku, a także niemal na całym świecie.

Piotr Pławuszewski

Wielkopolska panorama
ze stanem wojennym w tle
„Czasami trudniej dla niej żyć, niż umrzeć” –
mówi o Polsce Dezydery Chłapowski. Mówi na ekranie,
jako jeden z bohaterów serialu „Najdłuższa wojna
nowoczesnej Europy”.

Stempel trudnych czasów

Jak Marcinkowski

Na przestrzeni lat termin „praca organiczna” ewoluował, dostosowując się do wymagań współczesnego świata. Jednak zarówno w XIX wieku, jak
i dziś znaczy to samo: wspólne działania, które prowadzą do rozwoju gospodarczego państwa i regionu. We wszystkim najważniejszy jest jednak człowiek, bo w każdych warunkach należy dbać nawet
o najmniejszych i najbiedniejszych. Praca organiczna to praca na rzecz innych i niesienie pomocy.
Kim są współcześni organicznicy? – Myślę, że jest
ich wielu. Są nimi chociażby właściciele małych
i średnich firm w Wielkopolsce, którzy od lat zmagają się z wieloma problemami i podobnie jak Dezydery Chłapowski budują swój kapitał i potencjał
w oparciu o codzienną, systematyczną i rzetelną
pracę, która pozwala im osiągać gospodarcze sukcesy – mówi Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Początek był szalony
Zachowując pewien dystans i proporcje, takim
współczesnym Chłapowskim jest dziś Jarosław
Urbański, prezes poznańskiej firmy Harpo. To jeden z największych w Polsce producentów i dystrybutorów sprzętu dla osób z niepełnosprawnościami,

a w szczególności niewidomych i słabowidzących.
Dzięki niemu i jego pracy tysiące osób odzyskało
możliwość uczenia się, podejmowania pracy czy korzystania ze sprzętów elektronicznych.
– Choć początek działalności był szalonym jak
na lata 80. pomysłem – podkreśla Jarosław Urbański, wówczas student elektroniki na Politechnice
Gdańskiej, wspominając ten czas z nostalgią w głosie. – Zaraz po obronie pracy magisterskiej razem
z kilkoma kolegami ze studiów wpadliśmy na pomysł otwarcia własnej firmy zajmującej się komputerami. A przypomnę, że w Polsce panowała jeszcze
wtedy komuna, a komputery były wielkości pokoju.
W dodatku nie można było ich kupić.
Na początku chcieli stworzyć elektroniczną
książkę kucharską. Zaczęli szukać programistów i tak
trafili na kolegę ze szkoły średniej pana Jarosława.
– Gdy zaczął pisać dla nas program, okazało
się, że ma problem ze wzrokiem, a tym samym
z wykonaniem powierzonego zadania. Chcieliśmy
mu pomóc, ale w Polsce nie było na to szans. Dostałem informację, że w Wielkiej Brytanii można
kupić syntezator mowy, który czyta napisany na
komputerze tekst. Dzięki niemu słabo widzący kolega mógł wykonać swoją pracę – opowiada prezes
Urbański.

Na samych urządzeniach świat się jednak nie kończy. Harpo pomaga również osobom z niepełnosprawnościami, angażując się w projekty polepszające jakość ich życia. To właśnie dzięki firmie
Jarosława Urbańskiego uwzględniono potrzeby
osób z różnymi niepełnosprawnościami podczas
tworzenia systemu powiadamiania w sytuacjach
zagrożenia, np. podczas pożarów, powodzi czy trzęsień ziemi.
– Uczestniczyliśmy też w projekcie „Od wykluczenia do powodzenia”, który aktywizował zawodowo osoby z niepełnosprawnościami. Prowadziliśmy
m.in. szkolenia komputerowe. Jak tylko możemy,
do różnego rodzaju szkoleń dostarczamy również
odpowiedni sprzęt – opowiada Jarosław Urbański.
Cztery lata temu Polski Związek Niewidomych
przyznał prezesowi Harpo tytuł „Przyjaciela niewidomych” za „wyróżniające się zaangażowanie w pomocy dla niewidomych”.
W XIX w. Karol Marcinkowski jako lekarz nie
tylko leczył ludzi, ale angażował się też w działalność społeczną. Dziś jednym z wielu wielkopolskich
przedsiębiorców kontynuujących tę tradycję jest
właśnie Jarosław Urbański. Choć nie leczy ludzi, to
pomaga im w rehabilitacji i angażuje się społecznie.
Nic dziwnego, że o poznańskiej firmie mówi się na
całym świecie.
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przyszło ci do głowy, że ty nawet rację masz w sposób antypatyczny?”.
Jeszcze słowo o Mariuszu Benoit (serialowym
Karolu Marcinkowskim). To kolejny bohater pozytywny zagrany w taki sposób, że wcale niełatwo go
polubić. Poznański lekarz konspiruje, toczy zażarte
dyskusje, przyjmuje pacjentów – i zdaje się w tym
być nie heroiczny, ale bliski ziemi, niekiedy wręcz
urzędniczo oschły.
Pierwiastek charakterystyczny dla całego serialu,
który – ze wszelkimi tego konsekwencjami dla dynamiki opowiadania – osadzony jest przede wszystkim w żywiole rozmowy. Jak celnie ujął to Andrzej
Werner (w ramach dyskusji opublikowanej w 1982
r. na łamach „Więzi”), „Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy” snuje taką narrację, „w której nie wielkie fakty tworzą materię historyczną, ale powolne
dzianie się, […] zanurzone w nieefektownej działalności ekonomicznej chociażby”.
Istotnie, niewiele jest suspensu w debatach na
temat Związku Spółek Zarobkowych, lecz jednocześnie serial przypomina, ile potrafi zdziałać nieskupiająca na sobie uwagi praca kamery do spółki
z wysokiej próby aktorstwem. Co więcej: jest w tej
„nieefektownej” strategii godna uwagi odpowiedniość
wobec sensów kojarzonych z pracą organiczną, tak
ważną dla portretowanych ludzi i czasów.
„Czasami trudniej dla niej żyć, niż umrzeć” –
mówi o Polsce (po klęsce powstania listopadowego) Chłapowski, może nieco patetycznie, ale scenariusz z nawiązką nasyca tę diagnozę konkretem.

Pochodzący z przełomu lat 70. i 80. serial „Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy” (konsultantem był
prof. Lech Trzeciakowski) to trzynaście około godzinnych odcinków. Reżyserował go Jerzy Sztwiertnia, dla którego tytuł ten do dziś pozostaje najambitniejszym przedsięwzięciem w dorobku.

Ryzyko na starcie
Wyjściowy pomysł musiał wydawać się tak samo
kuszący, co ryzykowny. Scenariusz (do pierwszych
siedmiu odcinków napisał go Andrzej Twerdochlib,
do kolejnych – Stefan Bratkowski), geograficznie
umiejscowiony na terenie Wielkopolski, obiecywał opowieść rozpisaną na ponad sto lat, bo rozpoczynającą się od kongresu wiedeńskiego (1815 r.),
a kończącą na odzyskaniu w 1918 r. niepodległości.
Wspomniane ryzyko miało co najmniej dwa
oblicza. Po pierwsze, tak pomyślany koncept łatwo zamienić – i pod piórem, i na ekranie – w lekcję historii, może pożyteczną poznawczo, niekoniecznie jednak ciekawą artystycznie. Po drugie,
osobne wymagania stawia forma serialowa – ostatecznie widz ma w zaciekawieniu dotrwać nie tylko
do końca „rozdziału”, ale też w napięciu czekać na
następny.

Jak wykreować to napięcie, gdy stosunkowo łatwo przed telewizorem przewidzieć węzłowe punkty
uwalniania się Wielkopolan spod pruskiego zaboru?
Gdy nie w ukrywaniu losów Bazaru czy polityki Bismarcka szukać można źródeł dramaturgii?

Po pierwsze — aktorstwo
Na arenie zdarzeń pojawiają się m.in. Hipolit Cegielski czy Maksymilian Jackowski. Wymienione
nazwiska, nawet najlepiej kojarzące się w zbiorowej świadomości, to nie to samo, co te same nazwiska „ożywione” przez plejadę znakomitych aktorów.
Przymiotnik nieprzesadzony.
By oddać sprawiedliwość wybranym: nie da się
zapomnieć Krzysztofa Kolbergera w roli Dezyderego
Chłapowskiego – z biegiem lat/odcinków coraz bardziej szorstki w obejściu, pryncypialny, niezmiennie
jednak intrygujący (co za scena na grobie Cegielskiego, kiedy bardzo już słaby mówi do stojących przy
jego boku: „Na kolana. Nie wy! – mnie”!).
W równym stopniu porusza, wówczas jeszcze
student, Piotr Machalica, ekranowy ks. Piotr Wawrzyniak – postać ze wszech miar godna podziwu,
ucieleśnienie organicznika, jakże trafnie zwraca
się do niego w pewnej scenie Szamarzewski: „Nie

Realizatorzy „Najdłuższej wojny…” musieli zmierzyć
się także z innym problemem: dramaturgią. Można
tu, rzecz jasna, poprzestać na źródle, którym jest
Historia, z jej postaciami i zdarzeniami do wyczytania w encyklopedii. Nic jednak nie ma z taniego
schlebiania gustom widza w pomyśle, by szukać
rozwiązań dodatkowych, nieoczywistych właśnie
w aspekcie dramaturgicznym. Stąd zapewne wplecione w główny nurt dziejów losy pięciu pokoleń
rodziny Frankowskich, „niedalekie nawet regułom
klasycznego melodramatu w stylu »Przeminęło
z wiatrem«” (Czesław Dondziłło).
Ta wielkopolska familia – fikcyjna, lecz i prawdopodobna – pozwoliła twórcom na stawianie fabularnych znaków zapytania, czy np. Ludwik Franke
(znacząca zmiana nazwiska!), pruski policjant, zdoła
odkupić winy? Ważne, że niespieszny rozwój akcji
pozwalał takie wątki odpowiednio pogłębić.
Na koniec o chronologii zdarzeń. Inicjalne prace
nad scenariuszem to połowa lat 70. Sama realizacja
zamyka się w latach 1978–1981. Premiera pierwszego odcinka nastąpiła już w stanie wojennym: 12 lutego 1982 r., w Programie 1 Telewizji Polskiej o godzinie 20.15.
Ówczesnej władzy serial mógł wydawać się całkiem bezpieczny – jego czarny charakter dybał na Polaków z Zachodu. Mimo to rzeczywistość za oknem
nakładała specyficzny filtr i na taką historię, mimowolnie przez wielu odbieraną – jak określił to Tadeusz Lubelski – niczym „instruktaż” na ciężkie czasy.
„Po to, byśmy nauczyli się samych siebie doceniać,
nakręciliśmy z przyjaciółmi serial »Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy«” – to już Stefan Bratkowski, z jeszcze innej perspektywy. Zawsze aktualnej.
Zdjęcie: Henryk Machalica (Joseph von Zerboni
di Sposetti), Krzysztof Kolberger (Dezydery Chłapowski), Zdzisław Kozień (Antoni Henryk Radziwiłł); Telewizja Polska S.A., Filmoteka Narodowa
Instytut Audiowizualny

Olga Urban

Organicznicy na warsztatach
Piętnaście zdolnych osób wejdzie z butami i laptopami
w życie postaci z czasów pracy organicznej.
Wszystko po to, by te postaci z brązu odczepić od pomników
i ławeczek, poluzować im muszki i gorsety.

badania naukowe i popularyzowano ich wyniki.
Zakładano biblioteki i czytelnie, prowadzono tajne
lekcje języka polskiego. Powstawały teatry amatorskie, organizowano koła śpiewacze, chóry i stowarzyszenia sportowe. Mieszkańców wsi zachęcano
do zrzeszania się w ramach kół gospodyń wiejskich
oraz kółek rolniczych. Wydawano liczne periodyki
o charakterze branżowym, np. „Poradnik Gospodarski”, „Przemysłowiec”, „Śpiewak”.
Wielkopolska nigdy nie zapomniała o swoich
organicznikach. Cały czas chce być z nimi kojarzona, uchodzić za region nowoczesny, ale równocześnie przywiązany do tradycji. Wielkopolanie chętnie
nadają swoim ulicom, placom, parkom i instytucjom
nazwiska organiczników. Znajomi mieszkają na
Chłapowskiego w Śremie, ulubiony fizjoterapeuta
przyjmuje w szpitalu im. Karola Marcinkowskiego w
Gostyniu, na poznańskich Podolanach można zabłądzić, szukając ulicy Tułodzieckiej. A przed głównym
budynkiem UAM warto przysiąść na ławeczce obok
Święcickiego – porządnie odlanego z brązu.
Co jednak wiemy o tych postaciach – oprócz
tego, że „wielkimi organicznikami byli”? Czy chcemy wiedzieć coś więcej? Czy w naszej wyobraźni
Cieszkowski, Libelt czy Szczaniecka, są kimś więcej
niż XIX-wiecznymi dżentelmenami oraz statecznymi damami? Czy zastanawiamy się, kto ukrywa się
pod wąsami i surdutami, a kto pod sukniami z bufiastymi rękawami i stójką? Kim byli organicznicy „po
godzinach”, o czym myśleli, kiedy nie dumali o pracy
(organicznej), z kim spotykali się w niedzielne popołudnia, czy mieli inne marzenia poza edukowaniem
społeczeństwa u podstaw?

Zdjęcie: Polona / Biblioteka Narodowa

Portrety pod okiem pisarzy
i reporterów

Na każdy żywy organizm składa się wiele powiązanych ze sobą procesów, struktur i organów. Gdy
wszystkie te elementy działają wspólnie, organizm
harmonijnie się rozwija, jest wewnętrznie spójny
i może efektywnie współpracować z otoczeniem.
Tak samo można powiedzieć o społeczeństwie, traktując je wraz z procesami w nim zachodzącymi tak,
jakby było żywym organizmem.
Taki sposób myślenia o społeczeństwie był bliski Augustowi Cieszkowskiemu (1814–1894) – wielkopolskiemu filozofowi, ekonomiście, działaczowi
społecznemu i politycznemu. Miał on istotny wpływ
na upowszechnienie się idei pracy organicznej w latach 30. i 40. XIX w. na terenie Wielkiego Księstwa
Poznańskiego. Metafora organiczna stała się wtedy
punktem wyjścia do sformułowania konkretnego
programu działań przez lokalnych edukatorów, reformatorów i społeczników.

Ocalili nas pracą
Zwolennicy programu organicznego – tacy jak Dezydery Chłapowski, Karol Marcinkowski, Karol
Libelt, Maciej i Seweryn Mielżyńscy, Tytus Działyński, Hipolit Cegielski, Augustyn Szamarzewski, Heliodor Święcicki, Emilia Szczaniecka, Aniela
i Zofia Tułodzieckie czy Zofia Rzepecka – zakładali
stowarzyszenia działające na rzecz niezwykle szeroko rozumianej edukacji (m.in. Gostyńskie Kasyno,
Bazar, PTPN). Realizowały one postulat wspólnego
działania przedstawicieli różnych grup społecznych
dla dobra organicznie rozumianej całości.
W ramach ich działalności, poprzez różne praktyki edukacyjne, umacniano tożsamość narodową
Polaków, którzy nie mieli własnego państwa. Wspierano ich przedsiębiorczość, ucząc najnowszych metod handlu, rzemiosła i przemysłu, finansowano

Aby przybliżyć te postaci oraz odpowiedzieć na pytanie, czy idea pracy organicznej jeszcze na nas oddziałuje, Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zorganizuje
warsztaty reportażu pt. „Szlak wolności od podstaw”.
To właśnie forma reportażu wymagać będzie
od uczestników warsztatów pewnej dosłowności,
odbrązowienia organiczników. Zaglądając za kulisy
ich oficjalnych biografii, reportażyści będą mogli
dostrzec, że właściciele starannie wyprasowanych
surdutów i falbaniastych sukni mieli nie tylko głowy
pełne pozytywistycznych ideałów, ale także uczucia
i emocje tak bardzo podobne do naszych.
W uchwyceniu tych społeczno-obyczajowych
subtelności uczestnikom warsztatów pomogą: Piotr
Bojarski – pisarz i autor reportaży historycznych,
Marcin Kącki – dziennikarz i redaktor „Dużego Formatu”, a także autor książek reportażowych, oraz
Przemysław Semczuk – pisarz zajmujący się głównie
historią PRL-u. Warsztaty odbędą się w dniach 15–18
sierpnia 2019 r. Najlepsze reportaże zostaną wydane.
Miejscem, w którym współcześni reportażyści
spotkają się z historycznymi postaciami organiczników, będzie malowniczo położony wśród lasów
między Ostrzeszowem a Ostrowem Wielkopolskim –
i niedawno odnowiony – drewniany pałac myśliwski w Antoninie, letnia siedziba księcia Antoniego
Radziwiłła (1775–1833), obecnie instytucja kultury
Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
Wnętrza pałacu, w którym kwitło życie towarzyskie i artystyczne XIX-wiecznej Wielkopolski
(do pałacu w Antoninie dwukrotnie przyjechał też
młody Fryderyk Chopin), mogą stać się dodatkową
inspiracją dla autorów reportaży i skierować ich myśli w stronę mniej oficjalnych aspektów życia bohaterów pracy u podstaw.

