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Nagroda główna

Tydzień w Paryżu lub 5000 złotych
dla zwycięzców i opiekuna
Stypendium studenckie dla Laureatów 1,2 i 3 miejsca

Poznaj nasze
wartości

Rozwijaj umiejętności
tworzenia biznesu

Bądź kreatywny

Chłoń nasze
wartości

Zdobywaj doświadczenie
organizacyjne

Zdobywaj nagrody

Szukaj inspiracji

Rywalizuj

Walcz o lepszy start
w przyszłość

Bądź młodym
przedsiębiorcą

Pielęgnuj
agrokulturę

Szukaj punktów
wspólnych
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Bądź ekologiczny

Stawiaj
na współpracę

Szanowni Państwo,

Kórnik, listopad 2020 r.

Fundacja Zakłady Kórnickie powstała z zapisanego Narodowi majątku rodów
Zamoyskich i Działyńskich. Zapis donacyjny był aktem wyjątkowego umiłowania
Ojczyzny i stanowił ukoronowanie drogi życia darczyńców, a powołana ustawą
Sejmu II Rzeczypospolitej Fundacja Zakłady Kórnickie kontynuować miała ich
organicznikowskie działania.
Dziś, mimo upływu dziewięćdziesięciu dwóch lat, założenia naszych fundatorów są
cały czas aktualne. W pracy czujemy brzemię tradycji i odpowiedzialności
nałożone na nasze barki przez działających dla dobra społecznego naszych
poprzedników. Jesteśmy jednymi z długiego szarego szeregu osób kontynuujących
tradycję pracy organicznej, respektujemy bezwzględne wartości będące jej
podstawą: obywatelskość, praworządność, odpowiedzialność, pokorę i szacunek
dla człowieka. Naszą misją jest propagowanie tych wartości, dlatego chcemy
zainteresować młodzież nowoczesną koncepcją pracy organicznej.
Ogólnopolski Konkurs Wiedzy i Umiejętności „Praca Organiczna 2.0” ma być
miejscem, w którym uczy się, jak tworzyć i wykorzystywać potencjał społeczności
lokalnych, instytucji oraz swój. Jesteśmy przekonani, że stworzenie takiej matrycy
powiązań nakierowanej na przedsiębiorczość, solidarność i rozwój będzie korzystne
dla rozwoju naszego kraju.
.

Dariusz Jaworski

Przewodniczący Rady Kuratorów
Fundacji Zakłady Kórnickie
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Weź udział w IV edycji Ogólnopolskiego
Konkursu Wiedzy i Umiejętności!

Zaprezentuj
swój potencjał

Rozwiń
kreatywność

Stań się młodym
przedsiębiorcą

Bądź empatyczny
i prospołeczny

propagujemy nowoczesną
koncepcję pracy
organicznej w XXI wieku!
możesz być częścią realnych
działań w swojej społeczności!

Stwórz swój
dwuosobowy team
i podejmij wyzwanie
konkursowe!
Obserwuj nas na:
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Dlaczego wspieramy ideę pracy organicznej?
Historia Fundacji Zakłady Kórnickie sięga
1925, roku kiedy to została powołana do życia.
W tym czasie ród Zamoyskich i Działyńskich
przekazał swoje majątki na rzecz Fundacji.
Zgodnie ze statutem naszym głównym celem
jest szerzenie idei i nawiązywanie
do najszlachetniejszych założeń pracy organicznej.
Wspólnie możemy określić, co ono
oznacza dzisiaj!

- @Praca Organiczna 2.0

- @praca_organiczna

Etapy konkursowe
Znajdź drugą osobę pełną pasji
i stwórzcie dwuosobowy team.
Zgłoszenia Waszego zespołu musi dokonać szkoła, placówka
oświatowa, ośrodek lub organizacja społeczna.

I Etap
- Przygotujcie wstępną koncepcję projektu dotyczącego pracy organicznej;
bądźcie kreatywni, innowacyjni i przedsiębiorczy!
- Nasza komisja wybierze najlepsze projekty z każdego województwa.
Dzika Karta! W sytuacji w której z jednego województwa pojawią się dwa
interesujące projekty, przewidujemy wykorzystanie Dzikiej Karty, która umożliwi
wstęp do ﬁnału dwóm teamom z jednego województwa.

II Etap
- Jeśli przejdziecie do tego etapu, przed Wami kolejne wyzwania! Rozwińcie
koncepcję Waszego projektu, opiszcie go szczegółowo i przygotujcie się do
prezentacji projektu na ﬁnałowym spotkaniu w Poznaniu*.
- Bądźcie twórczy i stwórzcie ﬁlmik promujący Wasz projekt, który będziemy
mogli pokazać w mediach społecznościowych.
- Na tym etapie należy także pisemnie uzasadnić powiązanie projektu z ideą
dziewiętnastowiecznej Pracy Organicznej.

Nagrody
5000 zł lub tydzień w Paryżu
dla całego zwycięskiego zespołu!
roczne stypendium 500 zł miesięcznie
dla zdobywców 1, 2 i 3 miejsca**!
Poznaj się więcej szczegółów
na www.fzk.pl

Zaimponujecie nam, jeśli
w swoim projekcie będziecie:
- Kreatywni
- Przedsiębiorczy
- Innowacyjni,
- Odpowiadać na potrzeby społeczne
- Patrząc w przyszłość zainspirujecie
się przeszłością

*Koszty dojazdu, wyżywienia i noclegu pokrywa Organizator (po uprzedniej akceptacji kosztów).
**Wypłacane po rozpoczęciu studiów.
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Historia i tradycja,
czyli to, co dla nas ważne!
Poznajemy się przy okazji Konkursu Praca
Organiczna 2.0, ale
Fundacja Zakłady Kórnickie to niezwykła
przeszłość i wiele ciekawych
tajemnic. Zapraszamy Cię
to poznania naszych dziejów…
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1826

Tytus hrabia Działyński przejmuje majątki kórnickie
i rozwija działania organiczniowskie w Wielkopolsce

1861

Umiera Tytus Działyński, jego dziedzictwo
i majątek przechodzi w ręce syna Jana

1863

Jan Działyński bierze udział w Powstaniu Styczniowym,
za co zostaje skazany zaocznym wyrokiem na śmierć

1869

Uzyskuje amnestię i odzyskuje swoje dobra, jednak
znacznie zubożałe

1880

Jan Działyński umiera i przekazuje mocno zadłużone dziedzictwo
siostrzeńcowi Władysławowi hrabiemu Zamoyskiemu

1885

Zamoyski wraz z matką Jadwigą i siostrą Marią zostają wygnani
z Wielkopolski za sprawą rugów pruskich

1889

Władysław Zamoyski, wykupuje dobra zakopiańskie, będące
kiedyś polską królewszczyzną, dba o rozwój
społeczności wielkopolskich

1920

Władysław Zamoyski powraca do Polski z Francji, osiada w Kórniku, postanawia
założyć fundację, która będzie kontynuowała jego dzieło walki o wolną Polskę
i wspiera idee pracy organicznej

1924

Hrabia Zamoyski z dóbr kórnickich i zakopiańskich
tworzy fundację

16.02.1924

W obecności prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, Władysław
i Maria Zamoyscy podpisują akt donacyjny, zwracają się w nim
do Sejmu, Senatu i rządu z prośbą o opiekę nad powstającą fundacją

30.07.1925

Na mocy ustawy sejmowej powstaje Fundacja Zakłady Kórnickie
działająca pod patronatem Prezydenta RP i Prymasa Polski.
Fundacja działa na rzecz pracy u podstaw i pracy organicznej

1939-1945

W trakcie II Wojny Światowej majątki Fundacji zostają
przekształcone w Fundację dla Niemieckich Badań Wschodnich

1952

Rada Ministrów wydała dekret o likwidacji Fundacji,
a jej majątek miało przejąć państwo

1989

Zmiany ustrojowe. Kilkoro wielkopolskich działaczy
społecznych rozpoczyna walkę o odrodzeniu Fundacji

2001

Sejm III RP uchwala ustawę przywracającą działalność
Fundacji Zakłady Kórnickie, działa ona pod patronatem
Prezydenta RP i Prymasa Polski

2015

Otwarcie Domu Seniora Fundacji Zakłady Kórnickie
- jednego z najnowocześniejszych ośrodków w Polsce

Poszukujcie swoich ideałów,
inspirujcie się wielkimi ludźmi,
uczcie się od najlepszych!

“Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to kim jest; nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi”

Jan Paweł II
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Zaangażuj się w inne
nasze projekty

Drzewo Franciszka.
Zaangażuj się w projekt,
który ma na celu ochronę naszej planety!
Obudź w sobie wrażliwość, dowiedz się co możesz zrobić, aby zapobiec katastroﬁe
klimatycznej, dbając o czystość i ekologię w Twoim regionie. Zatroszczmy się razem
o ochronę zagrożonych gatunków roślin i zwierząt, wspólnie stwórzmy czysty świat!

Gra komputerowa

Zamek w Kórniku.
Lubisz zagłębić się w świat gier
komputerowych? Zaciekawiła Cię nasza
historia? Przenieś się do XIX wieku, rozbuduj
majątek Działyńskich i poznaj historię
wyjątkowego regionu, jakim jest Wielkopolska.

Tytus.edu.pl
Historia to Twoja pasja? Szukasz odpowiedzi na wiele pytań
związanych z historycznymi wydarzeniami?
Zajrzyj na portal tytus.edu.pl, poznaj
Tytusa hrabiego Działyńskiego
i jego wpływ na historię regionu i Polski.

Pociąg do Zakopanego.
Przenieś się w czasie i zgłębiaj historię, będąc
jednocześnie przedsiębiorcą i inwestorem.
Wciągająca gra strategiczna, pozwoli
na wielogodzinną rozrywkę dla całej rodziny.
Liczba graczy: 2-4 graczy, wiek 10+
czas gry: 60 minut

Dowiedz się więcej o projektach na www.fzk.pl
Chciałbyś, aby gry planszowe znalazły się w Twojej kolekcji? Napisz do nas
na sekretariat@fzk.pl lub kup bezpośrednio w siedzibie Fundacji w Kórniku.
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