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METODA

W pracy nad projektem przyjmujemy strategie adekwatne do głównego tematu ekspozycji. Rezygnujemy
z symbolicznych gestów i romantycznych manifestacji, koncentrując się na rzemiośle i metodycznej pracy – 
sennetowskiej „dobrej robocie”. Nie szukamy formalnych zapożyczeń z epoki, lecz kontynuujemy metodę 
działania, wpisując pracę organiczniczek i organiczników w teraźniejszość.

Projekt traktujemy jako laboratorium pozytywizmu, koncentrując się na takich aspektach, jak program, funkcja, 
komunikacja, dostępność, szacunek dla środowiska i dziedzictwa. Nie rezygnujemy przy tym z poszukiwań 
estetycznych i formalnych.

Uzasadnienie przyjętej koncepcji

Podstawą koncepcji jest struktura pałacu i treści z wytycznych konkursowych. Z jednej strony jest to wielość 
pomieszczeń na trzech kondygnacjach, z drugiej bogactwo wątków i zagadnień ważnych dla wystawy. 
Kluczowa jest także treść głównego wątku ekspozycji, który identyfikujemy jako pracę organiczną. Jej istotę 
oddają takie określenia jak: inkluzywność, działanie, rozwój, współpraca, natura. Wprowadzeniem tych idei
w życie, jest takie zaprojektowanie przestrzeni, żeby możliwe było prowadzenie działań aktywizujących, 
edukacyjnych i warsztatowych.

W związku z tym nasza koncepcja zakłada:

1. podział narracji na trzy główne części, z których każda prezentowana jest na jednej kondygnacji,

2. wolność wyboru kolejności zwiedzania, a tym samym interpretacji treści, czemu odpowiada proponowany
układ komunikacyjny i podział zawartości merytorycznej na podtematy przyporządkowane poszczególnym
pomieszczeniom, wariantowość ścieżki zwiedzania,

3. zapewnienie jak największej wielofunkcyjności i elastyczności pomieszczeń dla zwiększenia możliwości
wykorzystania przestrzeni pałacu, w tym zwłaszcza potencjałów warsztatowych i edukacyjnych,

4. równorzędne traktowanie i integracja wystawy, pałacu oraz parku,

5. w warstwie merytorycznej wyjście od zagadnień związanych z Wielkopolską do ram ogólnopolskich w celu
pokazaniu siły oddziaływania ideałów pracy organicznej,

6. zwrócenie uwagi na zaangażowanie przedstawicieli różnych warstw społecznych i środowisk na rzecz pracy
organicznej,

7. zapewnienie treści dla różnych typów zwiedzających (spacerowicze, uczestnicy, performerzy),

8. w części wystawy poświęconej pracy organicznej, przestrzenie warsztatowe dostosowane do zajęć pod
opieką animatora oraz do samodzielnej eksploracji przez zwiedzających w czasie wolnym od zajęć.

Tematy związane z gen. Dąbrowskim umieszczamy na poddaszu, w centralnych i reprezentacyjnych salach, 
gdzie słynny mieszkaniec Winnej Góry – jako gospodarz – wita zwiedzających.

Główny temat wystawy, pracę organiczną, lokujemy w piano nobile pałacu, gdzie umieszczamy pięć sal 
wystawienniczych i cztery warsztatowe. Zależy nam, żeby zajęcia toczyły się w bezpośredniej bliskości 
ekspozycji. Każda z sal wystawienniczych opowiada o jednym obszarze pracy organicznej. Są to: Kobiety 
(Herstoria), Edukacja, Modernizacja, Gospodarka, Zrzeszanie. Tak jak na poddaszu, kolejność zwiedzania 
może być dowolna. Nie będzie również ze szkodą dla narracji, jeśli ktoś zechce rozpocząć zwiedzanie
od parteru.

W każdej z sal piano nobile przewidujemy duży, widoczny obiekt, który odpowiada obszarowi pracy organicznej 
omawianemu w danym pomieszczeniu. W przestrzeni znajdą się również ekspozytory np. w formie stołów
i pulpitów z treściami odpowiadającymi tematowi. Zagadnienia pokazywane są w sposób dynamiczny przez 
interaktywne analogowe obiekty wymagające działania zwiedzającego znajdujące się w przestrzeniach 
warsztatów, dzięki czemu będą one wykorzystywane także wtedy, gdy nie będą się tam odbywały zajęcia. 
Analogowo interaktywne eksponaty powstaną we współpracy z lokalnymi rzemieślnikami i polskimi 
projektantami. Wykonane z naturalnych materiałów podkreślą przyświecające wystawie idee i ułatwią 
korzystanie z nich przez osoby z ograniczeniami (np. niewidomych i niedowidzących).
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Oddzielny ekspozytor, w zależności od tematu może być w formie multimedialnej, poświęcamy spojrzeniu
na współczesność, gdzie można sprawdzić, jak XIX-wieczne obszary pracy organicznej funkcjonują obecnie
lub jak współcześni aktywiści i aktywistki zapatrują się na postaci i działania organiczników i organiczniczek. 
Przykładowe tematy to: feminizm, NGO, innowacje, start-upy. Pole do interpretacji „kiedyś vs dziś” 
pozostawiamy zwiedzającym.

Wnętrza będą miały stonowany, ograniczony do minimum wystrój, pozwalający skoncentrować się gościom
na ekspozycji oraz oryginalnych detalach wnętrz (także na współczesnym malowidle w sali balowej).

W przyziemiu przewidujemy przestrzeń wystawy czasowych, audytorium z salą kinową i dwie sale 
ekspozycyjne. Ponieważ sale wystawiennicze w przyziemiu są oddzielone, proponujemy, aby każda z nich 
miała aranżację w innych charakterze.

Teksty

W każdej sali przewidujemy główny tekst wprowadzający do tematu, któremu dane pomieszczenie jest 
poświęcone. Oprócz tego zakładamy umieszczenie cytatów z epoki, które w sposób syntetyczny przekażą ideę 
związaną z daną tematyką. Każdy element wystawy będzie miał swój opis, który może występować w formie 
podstawowej lub rozszerzonej. Te teksty przeznaczone są przede wszystkim dla „spacerowiczów”.
Dla „uczestników” przewidujemy poszerzone treści w aplikacjach multimedialnych, w których będzie można 
zagłębić się w temat i poznać współczesną perspektywę na poruszane w danej sali zagadnienia. „Performerzy” 
będą mogli wykorzystać także interaktywne stanowiska typu „hands on” znajdujące się w salach 
warsztatowych.

Warianty ścieżek zwiedzania

a) sugerowana ścieżka zwiedzania:
hall wejściowy > poddasze > piano nobile > przyziemie > park > kościół

b) opcjonalna ścieżka zwiedzania:
hall wejściowy > piano nobile > poddasze > przyziemie > park > kościół

c) krótkie (częściowe) ścieżki zwiedzania:
hall wejściowy > poddasze
hall wejściowy > piano nobile
hall wejściowy > przyziemie

d) średnie (częściowe) ścieżki zwiedzania:
hall wejściowy > poddasze > piano nobile > kościół
hall wejściowy > piano nobile > przyziemie > park

SCENARIUSZ

Hol wejściowy – początek wszystkich wariantów ścieżki zwiedzania

W tej przestrzeni znajduje się wprowadzenie do wystawy, które poprzez plany wszystkich pięter i plan 
tyflograficzny objaśnia zwiedzającym sposób zwiedzania Pałacu Dąbrowskiego. Znajduje się tu również 
informacja w sposób ogólny objaśniająca ideały pracy organicznej oraz kontekst historyczny.

Poddasze – początek sugerowanej ścieżki zwiedzania

I. Jan Henryk Dąbrowski

W pierwszej sali w sposób przedstawiamy postać generała od młodości, przez udział w powstaniu 
kościuszkowskim i legionach polskich do osiedlenia w Winnej Górze. Zwiedzający poznają Jana Henryka 
Dąbrowskiego jako żołnierza, powstańca, twórcę legionów polskich we Włoszech i napoleońskiego generała. 
W tej przestrzeni pokazujemy jego szlak bojowy, a także życie prywatne dotyczące wczesnego okresu życia
tj. pierwsze małżeństwo z Gustawą von Rachel, przyjaźń z Dezyderym Chłapowskim i Józefem Wybickim,
który unieśmiertelnił Dąbrowskiego w hymnie narodowym.



II. Świątynia Zwycięstwa

W drugiej sali proponujemy nawiązanie do kolekcji pamiątek, którą Dąbrowski umieścił w pałacu. Działania
dla upamiętnienia i upowszechnienia historii uważamy za istotny moment przejściowy między walką zbrojną
a pracą organiczną. Tutaj nacisk kładziemy na prywatną sferę życia generała. Poznajemy drugą żonę Barbarę 
Chłapowską i rodzinę. W tej przestrzeni przedstawiamy znamienitych gości, którzy odwiedzali Winną Górę.
Jest to opowieść o końcowym okresie życia gen. Dąbrowskiego, tutaj znajduje się też odesłanie do 
winnogórskiego kościoła, gdzie mieści się grób Jana Henryka Dąbrowskiego. Forma wystawy jest w tej sali 
współczesną reinterpretacją jego kolekcji na podstawie obiektów przechowywanych w Muzeum Wojska 
Polskiego w Warszawie. Do współpracy zaprosimy polskich artystów – rozważamy swego rodzaju mistyfikację 
(Robert Kuśmirowski) lub autorski projekt fotograficzny.

III. Winna Góra w Wielkopolsce

Trzecią salę poświęcamy historii pałacu w Winnej Górze i pracy organicznej w Wielkopolsce. Narracja
z poziomu lokalnego wchodzi na poziom regionalny. W tej przestrzeni proponujemy m.in. makietę pałacu, 
zaznaczamy wyraźnie jego przebudowę w 1918 roku, której pałac zawdzięcza swój kształt obecny. Widocznym 
obiektem w Sali jest mapa Wielkopolski z oznaczeniem najważniejszych miejsc związanych z pracą organiczną 
(szlak pracy organicznej). Mówimy także o Powstaniu Wielkopolskim i jego organizacji.

Sale na poddaszu można zwiedzać w sposób dowolny, jednak proponowana kolejność to: Jan Henryk 
Dąbrowski, Świątynia Zwycięstwa, Winna Góra w Wielkopolsce. Wnętrza będą miały swobodny,
nieco „domowy” charakter podkreślający ludzki aspekt bohatera ekspozycji.

Parter – początek opcjonalnej ścieżki zwiedzania

IV. Organiczniczki

Pierwszą salę w piano nobile poświęcamy organiczniczkom, ponieważ w działalności kobiet jak w soczewce 
skupiają się sposoby realizacji idei organicznikowskich. W tej przestrzeni pokazujemy główne obszary 
działalności kobiet, są to działania na rzecz przekazywania polskiej kultury i języka, nauczanie dzieci
i dorosłych, aktywność kulturalna, wydawnicza i patriotyczna. W zakres ich działalności wchodziły także kwestie 
społeczne, jak ochrona i edukacja niższych warstw społecznych. Podajemy przykłady działań na rzecz 
samokształcenia i kursów, a w późniejszym okresie także walkę o równouprawnienie kobiet. Przypominamy 
postaci organiczniczek takich, jak Emilia Sczaniecka, Julia Woykowska, Klementyna Hoffmanowa, Jadwiga
i Zofia Szembekówny, Zofia Moraczewska, Bibianna Moraczewska, Narcyza Żmichowska, Kazimiera 
Bujwidowa, Marcelina  Darowska, Maria Kleniewska, Justyna Budzińska-Tylicka.

V. Edukacja

W kolejnej przestrzeni narracja wystawy rozwija wątki związane z edukacją zapoczątkowane w sali 
organiczniczek. Pojawia się szerokie spektrum zagadnień od zakładania i prowadzenia szkół elementarnych
i wiejskich bibliotek, po takie przedsięwzięcia jak Biblioteka Raczyńskich czy Poznańskie Towarzystwo 
Przyjaciół Nauk. Działania edukacyjne organiczników i organiczniczek przybierały różne formy, także 
drukowanie i kolportaż książek i prasy, promowanie polskich publikacji i czasopism, zakładanie czytelni, szkół
i stowarzyszeń oświatowych. Ideały pracy organicznej rozpowszechniali ludzie pióra np. Henryk Sienkiewicz, 
Bolesław Prus, Eliza Orzeszkowa. Działania organiczników przekraczały granice Wielkopolski, dlatego
w narracji pojawią się postaci i działania także z zaborów austriackiego i rosyjskiego, gdzie wiele aktywności 
musiało być prowadzonych w sposób tajny, jak np. Towarzystwo Oświaty Narodowej założone przez Konrada 
Prószyńskiego. Przypomnimy również postaci tak zasłużone dla działań oświatowych jak: Tytuł Działyński, 
Karol Libelt, Stefania Sempołowska, Jadwiga Zamoyska.

VI. Modernizacja

Ideami pracy organicznej były również nowoczesność i organizacja, co w dużej mierze udało się wprowadzić
w obszar rolnictwa. W XIX wieku Wielkopolska była terenem rolniczym, to na terenach wiejskich mieszkała 
większość ludności. Pruska reforma agrarna, która wprowadziła uwłaszczenie chłopów, zmniejszyła napięcia 
między ziemiaństwem a ludem. Organicznicy jako liderzy zmian na rzecz modernizacji wsi działali na rzecz 
przeciwdziałania rozdrobnieniu gospodarstw, współpracy między ziemianami i włościanami oraz podniesienia 
intelektualnego ludności chłopskiej. Efektem tych działań była m.in. Wyższa Szkoła Rolnicza im. Haliny
w Żabikowie czy Szkoła Rolnicza w Jeżewie. Do elementów pracy organicznej należała także modernizacja 
rolnictwa. Stąd wprowadzanie nowych rozwiązań technologicznych, mechanizacja i nowoczesne zarządzanie 
majątkiem. W tym kontekście przypomnimy takie postaci jak: Edward Raczyński, August Cieszkowski, 
Dezydery Chłapowski.

VII. Gospodarka

W kolejnej sali narracja kontynuuje opowieść o zaangażowaniu organiczników i organiczniczek w rozwój 
rzemiosła, handlu i przemysł. Przypomnimy o takich inicjatywach jak Kasyno Gostyńskie, czy poznański Bazar. 
Wyjaśnimy na czym polegało działanie spółek zarobkowych (tzw. oszczędnościowo-kredytowe organizacje 
spółdzielcze). Przybliżymy takie inicjatywy jak Towarzystwo Pożyczkowe w Poznaniu i Związek Spółek 
Zarobkowych. Pokażemy jak Polski Bank Ziemski i spółki parcelacyjne przyczyniły się do obrony polskiego 
stanu posiadania, a tym samym były skutecznym działaniem przeciw germanizacji. Istotne znaczenie miała 
także edukacja ekonomiczna i rozwój spółdzielczości. Tak jak w innych salach pokazujemy przykłady 
działalności z innych zaborów: Muzeum Przemysłu i Rolnictwa, Towarzystwo Popierania Przemysłu i Handlu, 
Kasa im. Józefa Mianowskiego. Przypominamy postaci Karola Marcinkowskiego, Hipolita Cegielskiego, 
Gustawa Potworowskiego, Augustyna Szamarzewskiego, Piotra Wawrzyniaka.

VIII. Zrzeszanie

Opowieść o pracy organicznej podsumowuje sala poświęcona zrzeszaniu się. Organicznicy i organiczniczki 
rozumieli dobrze, że tylko wspólny oddolny wysiłek ma szanse powodzenia i wprowadzenia realnej zmiany. 
Ruch stowarzyszeniowy był niezwykle dynamiczny i ogarnął wszystkie obszary działalności pracy organicznej. 
Powstawały chóry i stowarzyszenia śpiewacze, bractwa kurkowe, koła gospodyń wiejskich. Przypomnimy
m.in. takie inicjatywy jak: Towarzystwo Agronomiczne, Centralne Towarzystwo Rolnicze, Towarzystwo Oświaty
Ludowej, Galicyjskie Towarzystwo Gospodarcze, stowarzyszenia gimnastyczne „Sokół”, Towarzystwo „Warta”,
Stowarzyszenia Personału Żeńskiego w Handlu i Przemyśle. Wśród bardzo wielu zaangażowanych osób byli
m.in. Maksymilian Jackowski, Aniela i Zofia Tułodzieckie.

Przyziemie

IX. Klementyna

W pierwszej sali przyziemia proponujemy narrację na temat mieszkańców pałacu w Winnej Górze w okresie 
międzywojennym i w czasie II wojny światowej. Centralną postacią jest szpiegini Klementyna Mańkowska
i jej historia.

X. Stanisław

W drugim pomieszczeniu pokazujemy gospodarzy pałacu w czasach powojennych: Instytut Roślin jako 
nawiązanie do działalności związanej z naturą i krajobrazem, tak bliskiej pracy organicznej, oraz biznesmena 
Stanisława Hybnera, jako przyczynek do opowieści o przedsiębiorczości społeczeństwa po upadku komunizmu.

Park

W trzech parkowych pawilonach proponujemy umieścić mniej historyczne, a bardziej współczesne treści 
związane z ideałami pracy organicznej, a które obecnie stanowią ważny wątek debaty publicznej.

XI. Poszanowanie zasobów

XII. Krajobraz

XIII. Bioróżnorodność

Podróżująca biblioteka,
Włochy
Enzo Mari, 1956

Muzeum archeologiczne i park Kalkriese,
Osnabrück, Niemcy
Gigon & Guyer, 1999 - 2002



PEŁNY OPIS NARRACJI DLA WYBRANEJ SALI

Piano nobile: sala Organiczniczki

Narrację rozpoczyna tekst główny mówiący o obszarach i znaczeniu działalności kobiet w pracy organicznej. 
Towarzyszy mu cytat z epoki (zob. niżej). W przestrzeni znajduje się także drugi cytat (zob. niżej), który daje 
wyraz powszechności zaangażowania kobiet w pracę organiczną. Treści w tej przestrzeni dzielą się na pięć 
części odpowiadających obszarom działalności organicznikowskiej, w którą głównie angażowały się kobiety: 
Nauczanie, Działalność społeczna, Kultura, Samokształcenie i Emancypacja. Treści przekazujemy poprzez 
ikonografię i publikacje z epoki. W przylegającej sali warsztatowej znajdują się obiekty „hands on” 
zaprojektowane z myślą o treściach z sali Organiczniczki. Narrację uzupełniają dwie aplikacje. W pierwszej 
znajdują się rozszerzone informacje na temat organiczniczek dla osób zainteresowanych. W drugiej 
zwiedzający znajdą wywiady audio-wideo ze współczesnymi aktywistami i aktywistkami inspirowane postaciami 
organiczniczek i ich działalnością. W sali usytuowane są dwa przestrzenne obiekty: makieta winnogórskiej 
ochronki Marii ze Stadnickich Mańkowskiej oraz suknia zaprojektowana przez znaną polską projektantkę Anię 
Kuczyńską, która tak pisze o swoim projekcie:

„Moda końca XIX wieku osadzała kobiety w określonej konwencji, społecznej roli i definiowała je majątkowo. 
Gorsety, tiurniury, drapowania, fałdy i misterne fryzury rzeźbiły kobiece kształty, krępowały ciało i ruch realnie
i wymiarze symbolicznym. Wełniane sukienki Ania Kuczyńska w nowoczesny sposób nawiązują do panującej 
wówczas mody, są jej swobodną interpretacją. Użyte materiały i kolory nie są przypadkowe” 

Treści pokazywane w tej sali pokazują jednak, że organiczniczki dążyły do przedefiniowania tradycyjnej roli 
kobiet. Obecność w tej przestrzeni sukni z XXI wieku prowokuje zwiedzających do stawiania pytań o to,
jak współcześnie próbuje się definiować kobiety.

Tekst główny w sali Organiczniczki wraz z cytatem

„Nie będzie też w tem chyba wcale przesady, jeżeli powiemy, że losy przyszłej doli Poznańczyków zawisły od 
tego, jak się zachowają i jak pokierują wychowaniem młodego pokolenia kobiety wielkopolskie. Wobec tego 
ciśnie się przede wszystkim pytanie, czy Wielkopolanki podołają ciężkiemu nadzwyczaj zadaniu i czy udźwigną 
ten ciężar (...)?” Wojciech Trąmpczyński

Organiczniczki

W pracę organiczną aktywnie włączyły się mieszkanki Wielkiego Księstwa Poznańskiego, a potem również 
Polki w zaborach rosyjskim i austriackim. Kobiety angażowały się w szereg oddolnych działań, którym 
przyświecały ideały pracy organicznej. Ich aktywność miała kluczowe znaczenie dla upowszechnienia
i realizacji celów organicznikowskich.

Najważniejszym obszarem działalności kobiet było przekazywanie polskiej kultury i języka następnym 
pokoleniom. Pracowały jako guwernantki lub nauczycielki, inne organizowały szkoły żeńskie. Organiczniczki 
działały na niwie kulturalnej, wydawniczej i patriotycznej. Pracowały na rzecz samokształcenia kobiet, wiele
z nich jako pierwsze zdobyło wyższe wykształcenie. Organizowały kursy zawodowe i edukacyjne dla niższych 
warstw społecznych. Miało to na celu podniesienie poziomu samoświadomości i warunków bytowych, a także 
zdrowia i kondycji fizycznej kobiet. Działania te stały się szczególnie istotne w dobie nasilonej germanizacji
i rusyfikacji w drugiej połowie XIX wieku.

Kobiety łączyły te działania z aktywnością społeczną i niepodległościową. Uczestniczyły w pierwszych polskich 
partiach politycznych. Aktywność i zaangażowanie organiczniczek nie mogły ominąć również tematów 
dotyczących równouprawnienia płci. Z początkiem XX wieku panie rozpoczęły walkę o m.in. prawa wyborcze.

W tej sali poznacie postaci wybranych organiczniczek i przykłady ich działalności. W pracę organiczną było 
zaangażowanych bardzo dużo osób ze wszystkich warstw społecznych. Nie znamy nazwisk wszystkich 
działaczek. Pewne jest, że bez ich aktywności, sukces w „najdłuższej wojnie nowoczesnej Europy” nie byłby 
możliwy.

Cytat autonomiczny

„Widziano tam obok sędziwych matron młode panienki, obok pań z arystokracji skromne wieśniaczki.” 
Stanisław Karwowski

Kazimiera Bujwidowa urodziła się w 1867 roku w Krakowie jako Kazimiera Klimontowicz.
Nauki pobierała w warszawskiej pensji dla kobiet, gdzie uzyskała uprawnienia do pracyjako 
nauczycielka domowa. Następnie studiowała biologię na tajnych kursach Uniwersytetu 
Latającego. W 1886 roku po ślubie z Odonem Bujwidem wróciła do Krakowa, gdzie podjęła 
pracę na Uniwersytecie Jagiellońskim, najpierw w administracji, potem od 1918 roku jako 
kierowniczka Zakładu Produkcji Surowic i Szczepionek. Angażowała się w wiele 
przedsięwzięć społecznych takich, jak Towarzystwo Szkół Ludowych czy Krakowska 
Czytelnia dla Kobiet. Jako przewodnicząca Towarzystwa Gimnazjalnej Szkoły Żeńskiej 
przyczyniła się do zrównania programu nauczania dla dziewcząt i chłopców. Inicjowała akcje 
mające na celu przyjęcie kobiet na studia, a potem na rzecz ich równouprawnienia na 
uczelniach wyższych. Prowadziła działalność publicystyczną na temat edukacji, wychowania
i praw kobiet. Kazimiera Bujwidowa była autorką deklaracji programowej kobiet do Sejmu 
Ustawodawczego. Zmarła w 1932 roku w Krakowie.

Podróżująca biblioteka,
Włochy
Enzo Mari, 1956

Muzeum archeologiczne i park Kalkriese,
Osnabrück, Niemcy
Gigon & Guyer, 1999 - 2002

Przykładowy biogram w aplikacji multimedialnej

Sukienki zaprojektowane przez Anię Kuczyńską, Nedda (po lewej) i Gaia (po prawej)



Opisy wybranych obiektów w wersji podstawowej

Opisy wybranych obiektów w wersji rozszerzonej

Uczestniczki wyższych kursów pedagogicznych
dla kobiet pod kierunkiem Jana Miłkowskiego, 
Warszawa, 1906-1916. Fot. Biblioteka Narodowa
w Warszawie, sygn. F.72059/IV A

Pocztówka upamiętniająca pomoc Emilii Sczanieckiej 
dla powstańców listopadowych z 1831 roku, 1906.
Fot. Biblioteka Narodowa w Warszawie,
sygn. DŻS XII 8b/p.29/112

Emilia Sczaniecka, Wielkopolanka, zbierała środki 
finansowe na rzecz powstania listopadowego. 
Pracowała również jako sanitariuszka w szpitalach 
powstańczych. W swoim domu ukrywała polskich 
emisariuszy związanych ze sprawą narodową. Więcej 
na jej temat dowiesz się z aplikacji w ekranie 
dotykowym. [ikona aplikacji]

Portret Bibianny Moraczewskiej oraz jej dwie publikacje na temat historii Polski oraz Ustawy Towarzystwa Pomocy Naukowej
dla Dziewcząt Polskich. Fot. Muzeum Narodowe w Poznaniu / wikimedia commons oraz Biblioteka Narodowa w Warszawie, 
sygn. I.37.212A, 491.327, DŻS ID Cim.

Bibianna Moraczewska, wielkopolska działaczka i pisarka. Prowadziła działania konspiracyjne na rzecz polskiej niepodległości, 
wspierała emigrantów i powstańców. Jest autorką podręczników historycznych skierowanych do niższych warstw społecznych. 
Więcej na jej temat dowiesz się z aplikacji w ekranie dotykowym. [ikona aplikacji]

Kucharka, Warszawa, koniec XIX w. Fot. Walerian 
Twardzicki, z kolekcji Muzeum Warszawy,
nr inw. AF 18583

Narcyza Żmichowska. Fot. Mazowiecka Biblioteka 
Cyfrowa, sygn. P.1041
Notatki pedagogiczne Narcyzy Żmichowskiej, ok. 1862. 
Fot. Biblioteka Jagiellońska / Polona, sygn. BJ Rkp. 
6820 I

Narcyza Żmichowska była jedną z pierwszych 
słuchaczek Akademii Francuskiej w Paryżu. Po 
powrocie do Polski została guwernerką i pedagożką. 
Jednocześnie zajmowała się konspiracją, m.in. 
kolportażem zakazanych książek. Za działalność 

Zajęcia w pralni podczas kursu gospodarstwa domowego 
dla włościanek w Kluczkowicach na lubelszczyźnie. W 
środku Maria Kleniewska, organizatorka kursu.Fot. 
ziemianie.pamiec.pl

Maria Kleniewska z Jarocińskich prowadziła szeroko 
zakrojoną działalność oświatową i emancypacyjną. Była 
również założycielką Koła Zjednoczonych Ziemianek 
działającego pod trzema zaborami. Więcej na jej temat 
dowiesz się z aplikacji w ekranie dotykowym. [ikona 
aplikacji]

Kazimiera Bujwidowa, Czy kobieta powinna mieć te same 
prawa co mężczyzna? Kraków 1909.
Fot. Biblioteka Narodowa w Warszawie, sygn. 197.285

Jest to jedna z wielu broszur i artykułów, które Kazimiera 
Bujwidowa, działaczka społeczna i feministka, poświęciła 
prawom kobiet. Szczególnie bliskie jej sercu było 
dopuszczenie kobiet do matury, a potem do studiów 
wyższych. Więcej na jej temat dowiesz się z aplikacji
w ekranie dotykowym. [ikona aplikacji]

Higiena kobiety i kwestie społeczne z nią związane, Warszawa, 
1909. Fot. Biblioteka Narodowa w Warszawie, sygn. II 430.035

Publikacja poświęcona zdrowiu kobiet w szerokim ujęciu
od codziennej higieny, w tym edukacji seksualnej, po wychowanie 
fizyczne. Autorka zwraca uwagę na odpowiedni wybór ubioru
m.in. rezygnację z gorsetu, który deformował kobiece sylwetki.

Autorką pracy jest Justyna Budzińska-Tylicka, lekarka i działaczka 
społeczna. Specjalizowała się w tematyce chorób płuc i ginekologii. 
Działała m.in. w Związku Uprawnienia Kobiet Polskich
i Towarzystwie Szkoły Ludowej. Więcej na jej temat dowiesz się z 
aplikacji w ekranie dotykowym. [ikona aplikacji]

Matka Marja Marcelina od Niepokalanego Poczęcia
Najśw. Panny Marji, Jazłowiec 1929. Fot. Biblioteka 
Narodowa w Warszawie, sygn. 2.865.214 A

Marcelina Darowska, jako przełożona Zgromadzenie Sióstr 
Niepokalanego Poczęcia N.M.P., prowadziła zakłady 
naukowo-wychowawcze dla dziewcząt w Galicji pod zaborem 
austriackim. W nauczaniu stosowała indywidualne podejście 
do uczennic. Przy domach zakonnych otwierała bezpłatne 
szkoły dla wiejskich dzieci. Więcej na jej temat dowiesz się
z aplikacji w ekranie dotykowym. [ikona aplikacji]

Wychowanki zakładu dla dziewcząt sióstr szarytek, 
Warszawa 1906-1920. Fot. Mieczysław Januszkiewicz, 
z kolekcji Biblioteki Narodowej w Warszawie,
sygn. F-60

Skierowana do Polek broszura Jak kształcić dzieci 
polskie w języku ojczystym? Poznań 1897.
Fot. Biblioteka Narodowa w Warszawie, sygn. 773.026 A



ROZWIĄZANIA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE I MATERIAŁOWE

Bohaterami każdej wystawy są zawsze jej widzowie, treść, którą chcemy im przekazać oraz przestrzeń, w której 
ją umieszczamy. Naturalnym instrumentem snucia opowieści o Winnej Górze jest pałac wraz z otaczającym
go parkiem. Wnętrze budynku rezonuje z szerokim kontekstem przestrzennym: widokiem drogi będącej 
przedłużeniem pałacowej osi, zapachem pobliskiego folwarku, dźwiękiem dzwonów wiejskiego kościoła, 
głosami ptaków znad rybnych stawów a nawet zachowanym w nazwie miejscowości wspomnieniem winnic.

Ekspozycję uporządkowano w sposób chronologiczny. Czytelny podział budynku na trzy kondygnacje 
(poddasze, piano nobile i suterenę) znajduje odzwierciedlenie w strukturze wystawy, choć później narracja jest 
już bardziej swobodna, skupiona wokół poszczególnych wątków tematycznych.

Poddasze poświęcono postaci Jana Henryka Dąbrowskiego. Ta część wystawy ma niemal intymny charakter, 
dlatego umieszczono ją we wnętrzach stosunkowo niewielkich i niezbyt wysokich. Kolorystykę pomieszczeń 
zróżnicowano, a ekspozycja sprawia wrażenie nieco zagraconej pamiątkami. Domowego nastroju wnętrz 
można szukać w malarstwie XX-wiecznych intymistów, choćby Vilhelm’a Hammershøi’a, prezentowanego 
niedawno w poznańskim Muzeum Narodowym. Wrażenie prywatności wzmacnia sąsiedztwo pokoi gościnnych. 
Są one wzbogacone o niewielkie pracownie tworzące bufor między rezydencjonalną a ogólnodostępną częścią 
poddasza. Umożliwia to zarówno nieskrępowaną pracę rezydującym tu artystom i artystkom, jak i późniejszą 
konfrontację efektów z publicznością, gdy pracownie zmieniają się w małe galerie sztuki.

Reprezentacyjne przestrzenie piano nobile przeznaczono na ekspozycję dedykowaną pracy organiczników
i organiczniczek. Nastrój jest tu spokojniejszy dzięki ujednoliceniu kolorystyki. Ciepła szarość ścian podkreśla 
obecne we wnętrzach detale stolarki okiennej i drzwiowej oraz sztukaterie sufitów, stanowiąc jednocześnie 
neutralne tło wystawy. Jasne przestrzenie przywodzą jednak na myśl nie tyle współczesne muzea, co 
powściągliwą estetykę epoki pozytywizmu. Powtarzającymi się w kolejnych salach elementami są lekkie 
parawany tapicerowane szarym płótnem. Inspiracją dla nich jest zarówno moda przełomu XIX i XX wieku,
jak i najnowsze trendy wnętrzarskie. W zależności od potrzeb przybierają one funkcje ścian lub blatów a nawet 
podwieszanych sufitów, pozwalając kreować zróżnicowane przestrzenie reagujące zarówno na specyfikę 
ekspozycji, jak i bezpośredni kontekst. Stanowiąc nośnik ekspozycji pełnią też inne funkcje, pozwalając na 
kontrolę naturalnego oświetlenia i poprawę akustyki. W każdej z sal piano nobile przewidujemy, duży, widoczny 
obiekty, który odpowiada obszarowi pracy organicznej omawianemu wdanym pomieszczeniu. Rownież te 
elementy wystawy i etalażu zbudowano z naturalnych materiałów, inspirowanych pracą u podstaw, ale 
wpisujących też we współczesne nurty ochrony środowiska. Pięciu salom wystawienniczym towarzyszą
aż cztery sale warsztatowe, stanowiące ich uzupełnienie. Zależy nam, żeby zajęcia toczyły się w bezpośredniej 
bliskości ekspozycji stanowiąc jej integralną część.

W przyziemiu przewidujemy przestrzeń wystaw czasowych, audytorium z salą kinową i dwie sale ekspozycyjne. 
Ponieważ sale wystawiennicze w przyziemiu są oddzielone, proponujemy, aby każda z nich miała aranżację w 
innym charakterze. Dla przestrzeni, w której główną postacią jest Klementyn Mańkowska przewidujemy klimat 
jak z komiksów noir, a dla sali ze Stanisławem Hybnerem aranżację nawiązującą do lat przełomu XX i XXI 
wieku.

Muzeum John’a Soane’a,
Londyn, Wielka Brytania
Caruso & St John, 2009 - 2012

Wnętrze z lustrem,
Vilhelm Hammershøi,
1907

Downing College,
Cambridge, Wielka Brytania
Caruso & St John, 2005 - 2009

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Koncepcja zagospodarowania parku krajobrazowego w Winnej Górze zakłada zachowanie historycznego 
charakteru oraz ochronę parkowej substancji; drzewostanu, układu kompozycyjnego wnętrz i komunikacji 
zgodnie z przyjętymi zasadami rewaloryzacji.

Park jako projekcja.

Koncepcja zakłada stworzenie winnogórskim parku gabinetu osobliwości, przestrzeni eksperymentu i rezerwatu 
procesu przyrodniczego. Propozycje interwencji w poszczególne strefy opierają się na spekulacji czym 
zajmowali by się organicznicy w XXI wieku. Co definiuje współcześnie priorytety i cele postaw i starań 
organicznych w kontekście otwartej przestrzeni i krajobrazu. Co sprzyja budowaniu podstaw egalitarnego, 
stabilnego społeczeństwa opartego na  wzajemnym szacunku i wrażliwości. Czy możliwe jest  myślenie
o dobrobycie i szczęśliwości przyszłych pokoleń bez dbałości o środowisko przyrodnicze tworzące fundament 
ludzkiej egzystencji? Czy antropocentryczne postrzeganie świata nie stanowi pułapki, w którą wpadła ludzkość? 
Jakie ścieżki prowadzą do zmiany dominującego paradygmatu.

W tym kontekście koncepcja kwestionuj archaiczną formę użytkowania Parku. Czy funkcjonowanie i sama 
obecność przestrzeni pozbawionej utylitarnego wymiaru ma sens? Komu służy koszenie hektarów trawników
w czasie kryzysu paliwowego? Czy hermetyczna oprawa parkowa może ulec rozluźnieniu, zmiękczeniu, by stać 
się bardziej utylitarną, miękką i inkluzywną, w szerokim tego słowa znaczeniu, przestrzenią? Ekologia w która 
przeistoczył się XIX naturalizm rozwijana przy wspólnym wkładzie Humboldta, Darwina, Chłapowskiego, 
Attenborough'a, U'Thant'a, Hollywood, Greenpeace, eXtinction Rebelion, odsłania nieskończenie 
skomplikowaną sieć powiązań spajających ludzkość ze swoim środowiskiem. To uwikłanie, którego 
uświadomienie przekracza możliwości percepcyjne, znacznie łatwiej je poczuć, niż zrozumieć.

Seria interwencji w park zakłada wykreowanie ostoi bioróżnorodności, ekorezerwatu i swoistej arki na czasy 
szóstego wymierania. Założenia parkowe towarzyszące pałacom były często kolekcjami imponujących 
egzotycznych drzew. Platany, daglezje, tulipanowce, kasztanowce, świadczyły o statusie i wyrafinowaniu 
właścicieli. Park w Winnej Górze stanie się kolekcja mniej spektakularnych organizmów i procesów. 
Zaproponowane obiekty formie i treści maja organiczny charakter nie kolidujący ze strukturą zabytkowego 
krajobrazowego parku. Nie naruszając przestrzennych ram wprowadzą elementy ekologicznej narracji. 
Angażujące zmysły, instynkt i intuicję ogrodowe gabinety zabiorą odwiedzających w obfitą w sensoryczne 
doświadczenia podróż do świata przyrody. Będą to spontanicznie powstające kolekcje, mchów, grzybów, 
paproci, owadów, fauny i flory glebowej i innych niedostrzegalnych gołym okiem form życia konstytuujących 
zdrowe, prawidłowo funkcjonujące środowisko. Dodatkowo nowe parkowe obiekty wyeksponują procesy, 
rozkładu, gnicia, próchnienia i innych form obiegu materii jako nieodłącznej składowej cyklu i czynnika 
umożliwiającego odradzanie życia.

Nowe wprowadzane elementy są obiektami z pogranicza sztuki ogrodowej, land artu, rzeźby środowiskowej
i eko-instalacji. Zwarte formy korespondują ze strukturą przestrzenną parku, a interpetację wzmacniają 
doświadczanie sensoryczne związane z zanurzeniem się w specyficzne środowisko.

Poza modernizacją ścieżek parkowych i wykonaniu nowych nawierzchni mineralnych w obrzeżach metalowych 
koncepcja zakłada uzupełnienie układu komunikacyjnego o 3 elementy. Nowy, niski mostek prowadzący wyspę 
z mauzoleum serca gen. Stanisława Chłapowskiego poprowadzony, bliżej poziomu wody, z pomostem
i miejscem do siedzenia z widokiem na wodę i wyspę. Odtworzenie ścieżki do kościoła i otworzenie furtki 
otworzy trasę do kościoła i kaplicy generała Jana Henryka Dąbrowskiego. odtworzony zostanie most ponad 
strumieniem, prowadzący na ścieżkę przez pagórek biegnącą wokół stawów. Mostek przerzucony zostanie 
ponad "suchym strumieniem" zasilającym dawniej winnogórskie stawy.

Otwarty plac przed wozownią i budynkiem edukacyjnym to strefa wylewania się tymczasowych funkcji
w przestrzeń parku. Miejsce na sezonową kawiarenkę, scenę kameralnego wydarzenia.

Parking dla odwiedzających został zlokalizowany na wschodnim skraju parku parku przy drodze do Miłosławia. 
Parking mieści 37 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, w tym 3 miejsca dla osób na wózkach 
oraz 3 miejsca postojowe autokarów usytuowane wzdłuż alei łączącej park z drogą. Parking dla pracowników
z 8 stanowiskami znajduje się przy bramie południowej.

Przestrzeń reprezentacyjnego podjazdu jest uzupełniona o grupę drzew, luźny sad składający się ze starych 
odmian wysokopiennych drzew owocowych, domykający wnętrze od strony dojazdu do folwarku dopełniając 
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kadr malowniczego widoku rozpościerającego się tarasu wejściowego pałacu ku zachodowi - na dolinę i stawy. 
Sad obsiany zostanie wielogatunkową łąką kwietną. Pośród drzew działać będzie pasieka biodynamiczna.
W dalszej perspektywie, przy akceptacji konserwatora zabytków trawniki podjazdu, w tym centralny gazon 
zostaną zamienione na ekstensywne łąki. Zachowanie niewielkich powierzchni koszonych trawników podkreśli 
ich środowiskową kontrowersyjność, a sam mechanizm koszenia jako narzędzie ograniczania 
bioróżnorodności, konsumpcję energetyczną, klimatyczną szkodliwość, oraz czysto polityczny wymiar,
jako emanację zbytku, luksusu, czy klasowe i kolonialne pochodzenie.

Główne krajobrazowe wnętrze, zagospodarowane zostanie wielogatunkowa murawa, łąka kwietna  zajmująca 
jedynie dno rozległego wgłębnika. Naturalna, organiczna struktura przedeptów zachęca do zanurzenia się
w habitat owadów, drobnych kręgowców i doświadczenia pełnego spektrum wrażeń sensorycznych, 
ewolucyjnie zapisanych w ludzkiej naturze. Ta zmieniająca się w zależności od pory roku struktura 
krystalizująca się wraz z upływem czasu wyeksponuje obecność ludzi i ich wpływ na naturalny krajobraz.
Nowa oprawa studni, z miejscem do siedzenia i kontemplacji skupi wokół siebie układ przedeptów podkreślając 
znaczeni wody dla funkcjonowania ekosystemu.  Studni nawiąże formą do pawilonu "ochrony zasobów" 
usytuowanego w pobliżu stawów stanowiąc narracyjna klamrę dla wątku wody. Krawędzie wgłębnika 
zachowane zachowają gazonowaą murawę uwypuklającą topografię

W krajobrazowej, naturalistycznej strefie parku, w miejscu po korcie tenisowym znajdzie się eko-monument.
Na niewielkim obszarze zostaną złożone kłody drzew, konary, gałęzie, liście oraz kamienie. To zarówno ostoja 
jak i narzędzie ochrony naturalnych procesów obiegu materii. Organiczne, niezaburzone, trwające w ciągłej 
przemianie, rozpad, gnicie nieprzerwane cykle przyrody przyjmą formę nieregularnego labiryntu. Do stworzenia 
obiektu wykorzystane będą martwe drzewa, w tym suche okazy pomnikowe, stojące w parku. Zakładamy 
pozostawione całego drewna na miejscu i przyjęcie zasady dostawiania kolejnych, kłód, kolumn, kawałków 
drzew na w celu akumulacji biomasy, będącej habitatem niezliczonych organizmów, roślin, pnączy, paproci, 
mchów, grzybów, bezkręgowców, ptaków, małych ssaków.

W rozległym wnętrzu krajobrazowym otoczonym grabowymi szpalerami znajdą się grządki warzywne, winnica
i organiczny sad produkcyjny. Uprawy na potrzeby muzealnej kawiarni i zaangażowanej społeczności 
poprowadzone zostaną zgodnie z zasadami permakultury. Otwarty, wschodni skraj wnętrza zostanie 
niezagospodarowany możliwoiając organizowanie większych wydarzeń plenerowych. Łącznie z sadem 
przestrzeń dostępna do swobodnej aranżacji wyniesie około 4000-5000 m2. Sąsiedztwo parkingu i pawilonu 
rekreacyjno-kulturalnego pozwalają zawrzeć większe wydarzenia w obrębie wschodniej krawędzi parku.

Na styku parku i folwarku w sąsiedztwie budynku gastronomiczno-edukacyjnego zostanie zorganizowany 
"ogród kuchenny" z kolekcją botaniczna roślin użytkowych i popularnych chwastów. Ogród zdefiniują niskie 
drzewa poprowadzone jako szpalerowe ściany. Od strony parkowego wnętrza i alei ogród zdefiniuje strzyżony 
żywopłot. Wyniesione rabaty zawarte w niskich, masywnych, drewnianych, obrzeżach zapewniają nieformalne 
miejsca do siedzenia. Centralnym punkt ogrodu to niewielki lekki ażurowy pawilon, miejsce spotkań, strefa 
edukacyjną i schronienie w niepogodę.

Na terenie parku staną trzy nowe pawilony skupiające się na zagadnieniach środowiskowych. Pawilon 
"Bioróżnorodności", usytuowanym w "ogrodzie kuchennym" jest jednocześnie pawilonem kawiarni. Dotyczy 
ochrony siedlisk, nieużytków, "chwastów",  ginących gatunków,  zanikania cennych habitatów prowadzącegodo 
drastycznego spadku bioróżnorodności i "szóstej katastrofy" oraz wpływu tych zjawisk na ekosystemy. Skupia 
się na konieczności zachowania bioróżnorodności flory i fauny warunkującej istnienie gatunku ludzkiego.

"Ochrona zasobów" to pawilon w sąsiedztwie stawów, na poprzecznej osi pałacu, blisko suchego strumienia
i pagórka. W cieniu drzew, w zacisznym, dzikim zakątku parku, usytuowany zostanie obiekt o charakterze "folly" 
zawierający opowieść o zmianach klimatycznych powodowanych uprzemysłowieniem, urbanizacją, 
eksploatowaniem paliw kopalnych, industrializacją rolnictwa prowadzącymi do globalnej suszy, i pustynnienia 
planety oraz wyczerpywania nieodnawialnych zasobów.

Pawilon rekreacyjno - kulturalny w północno-wschodnim narożniku odnosi się do tematu "Krajobrazu". 
Usytuowany lesie, w sąsiedztwie uprawnego sadu, przy krawędzi parku, na styku z otwartym krajobrazem 
rolniczym, w punkcie stuku i napięcia powstającego pomiędzy krajobrazem kulturowym i naturalnym. To miejsce 
najlepiej nadaje się do opowieści o eksploatacji przestrzeni, sukcesywnej transformacji otwartego, naturalnego 
krajobrazu, industrializacji rolnictwa i zubażaniu mozaiki siedliskowej, degradacji środowiska przyrodniczego. 
Pawilon jest miejscem spotkania większych grup z zadaszoną przestrzenią piknikową. W sąsiedztwie pawilonu 
znajdzie się naturalistyczny plac zabaw o charakterze i tematyce krajobrazowej oraz podest do tańca.
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