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Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na oświadczenie Pana Senatora Pawła Arndta z dnia 18 czerwca 2020 

roku w sprawie odkupienia przez Skarb Państwa dworu, znajdującego się na terenie byłego 

majątku Józefa Wybickiego w Manieczkach pod Poznaniem, uprzejmie proszę o przyjęcie 

następujących wyjaśnień.

Dzieje majątku dworskiego w Manieczkach są ciekawym przykładem obrazującym 

polski model rezydencji wiejskich i ich skomplikowanych losów wynikających z transformacji 

ustrojowych. Związany z kilkoma rodami ziemskimi dwór został zakupiony przez Józefa 

Wybickiego tuż po ślubie z Esterą Wierusz-Kowalską w 1781 roku, lecz niedługo po śmierci 

autora hymnu uległ pożarowi. Kolejni właściciele wybudowali nową siedzibę, która 

przechodziła z rąk do rąk, a po II wojnie światowej została upaństwowiona. Przez 

kilkadziesiąt lat (1978-2006) funkcjonowało tu muzeum poświęcone Józefowi Wybickiemu. 

Ostatecznie w wyniku reprywatyzacji majątek przeszedł w ręce prywatne i ten stan utrzymuje 

się do dzisiaj. W miejscu, gdzie zlokalizowany był pierwotny dwór Józefa Wybickiego, 

znajduje się głaz pamiątkowy dedykowany jego pamięci. Zachowała się też kaplica dworska 

pamiętająca jego czasy. Inne relikty pochodzą albo z wcześniejszych, albo późniejszych 

czasów.

Pomysł odkupienia dworu oraz przywrócenia mu jego dawnej funkcji kulturalnej 

i edukacyjnej jest bardzo cenny i z pewnością godny rozważenia. Obiektem zainteresowało się 

już Muzeum Narodowe w Poznaniu – instytucja kultury podległa Ministrowi Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego. Ewentualne dalsze decyzje muszą być jednak poprzedzone 
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szczegółową analizą stanu właścicielskiego obiektu oraz ekspertyzą jego stanu technicznego. 

Ważny z tej perspektywy jest także szacunkowy koszt rewitalizacji samego budynku, jak i 

otaczającego go założenia parkowego.

 Głębokiego namysłu wymaga również ewentualne przeznaczenie dworu na muzeum 

poświęcone postaci Józefa Wybickiego, gdyż idea ekspozycji musiałaby znacząco odbiegać od 

tej funkcjonującej już w zachowanym majątku rodzinnym Wybickich w Będominie niedaleko 

Kościerzyny. Muzeum Hymnu Narodowego powstało w tym samym 1978 roku i jest 

oddziałem Muzeum Narodowego w Gdańsku. Od lat gromadzi pamiątki związane z Józefem 

Wybickim, polskimi legionami i polskim hymnem narodowym, będąc ważnym punktem na 

mapie polskiego muzealnictwa.

W oczekiwaniu na rozstrzygnięcie toczącej się sprawy mogę zapewnić, że dołożę 

starań, aby to ważne dla regionu wielkopolskiego miejsce znalazło właściwe 

i uzasadnione historycznie przeznaczenie.

Z poważaniem

Piotr Gliński
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