
Wszystko jako sen znikło. — Tylko czarna bryła 

Ziemi niekształtnej leży — rozjemcza mogiła. 

Tam i ci, co bronili, — i ci, co się wdarli, 

Pierwszy raz pokój szczery i wieczny zawarli. 

Choćby cesarz Moskalom kazał wstać, już dusza 

Moskiewska, tam raz pierwszy, cesarza nie słusza. 

Tam zagrzebane tylu set ciała, imiona: 

Dusze gdzie? nie wiem; lecz wiem, gdzie dusza Ordona. 

On będzie Patron szańców! — Bo dzieło zniszczenia 

W dobrej sprawie jest święte, Jak dzieło tworzenia; 

Bóg wyrzekł słowo stań się, Bóg i zgiń wyrzecze. 

Kiedy od ludzi wiara i wolność uciecze, 

Kiedy ziemię despotyzm i duma szalona 

Obleją, jak Moskale redutę Ordona — 

Karząc plemię zwyciężców zbrodniami zatrute, 

Bóg wysadzi tę ziemię, jak on swą redutę.

Adam Mickiewicz Reduta Ordona  

Reduta w Choryni
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J
ózefat Ostrowski, benedyktyn z Lubinia, o którym bę-

dzie w naszych  „Podróżach” jeszcze mowa, w swych 

wspomnieniach pobytu Mickiewicza w Wielkopolsce 

przytacza relację z Choryni:

O pobycie Adama w Choryni często rozmawialiśmy, z czego 

trzy wydarzenia pozostały mi w pamięci. Kiedy się obywatel-

stwo zjeżdżało do Choryni, aby się spotkać z Adamem, wi-

docznie nie podobało się to rządowi pruskiemu, bo pewnego 

przedpołudnia zajechał do dworu landrat kościański [major 

Liebeskins], a wszedłszy do sali będącej po prawej stronie sie-

ni, zapytał kogoś z obecnych czy jest Mickiewicz? - Nie ma 

go - odpowiedziano landratowi, - Jak to?... Wtem wszedł do 

sali p. Józef Taczanowski, któremu doniesiono tymczasem, o 

co się landrat dowiaduje. Jak się masz ? - powitał p. Józef p. 

landrata. - Słuchaj jeno, z Poznania mi doniesiono, że tu ma 

być Mickiewicz, a tu mi ci panowie powiadają, że go tu nie 

ma, ja zaś mam nakaz... Wiesz co - przerwał p. Józef rezolutnie 

i żywo - ci panowie bardzo dobrze ci odpowiedzieli, bo Mic-

kiewicza tu nie ma, ale on tu i jest, wyjechał przed godziną 

na przechadzkę do lasu, powróci lada chwili, ale, przecież... 

rozumiesz mnie, jesteś szlachcicem, a kpem nie będziesz, zjesz 

z nami obiad. Niebawem przyjechał Mickiewicz konno w 

towarzystwie kilku rezydentów, którzy wówczas gościnne po 

nieszczęsnej Rewolucji warszawskiej znaleźli przyjęcie w 

domu pp. Taczanowskich. Gospodarz przedstawił landratowi 

Adama. P. landrat popatrzał z pewnem niedowierzaniem, bo 

jak później powiadał myślał w nim ujrzeć człowieka atletycz-

nej postawy, marsowego oblicza. - A ci panowie - mówił p. Jó-

zef - to moi przyjaciele, o nazwiska ich nie pytam i ty nie pytaj, 

są moimi przyjaciółmi i godnymi, aby z tobą i ze mną zasiąść 

mogli do stołu. Teraz proszę cię na śniadanko, zaraz będzie, ty 

tu zostaniesz, ale i Mickiewicz z nami i póki mu się u mnie 

będzie podobało, nikomu go nie wydam; jestem gospodarzem 

tego domu. Landrat wejrzał na Józefa, znał jego energję i sta-

nowczą jego wolę.
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Scena z filmu „Pan Tadeusz”. Fot. Piotr Bójnowicz EastNews
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Tu blask — dym — chwila cicho — i huk jak stu gromów.

Zaćmiło się powietrze od ziemi wylomów,

Harmaty podskoczyły i jak wystrzelone

Toczyły się na kołach — lonty zapalone

Nie trafiły do swoich panew. I dym wionął

Prosto ku nam; i w gęstej chmurze nas ochłonął.

I nie było nic widać prócz granatów blasku,

I powoli dym rzedniał, opadał deszcz piasku.

Spojrzałem na redutę; — wały, palisady,

Działa i naszych garstka, i wrogów gromady;

Adam Mickiewicz Reduta Ordona  

Szczęk oręża, powstańcze szarże, jęki rannych, huk dział 

dobiegający z okopów, pieśni żołnierskie, niezatarte jeszcze 

wspomnienia bitew napoleońskich i relacje powracających 

wiarusów z poznańskiej chorągwi rozbrzmiewały wieczora-

mi w nadobrzańskim salonie. Mickiewicz przeżywał kolejną 

klęskę, palił, rozerwane rosyjskimi kartaczami, marzenia o 

wolności.

Adam stanął przed kominkiem i zaczął śpiewać. W 

strasznych kolorach malował przyszłość Polski (ten te-

mat mu zadały panie), posępnieliśmy, oddech zamarł 

w piersi naszej, moja nieboszczka i ja powstaliśmy z 

krzeseł, stojąc jak posągi nieruchome. Mickiewicz śpie-

wał, z towarzystwa westchnienia i tłumione szlochanie 

słychać było. Na samym końcu rozpromienił oblicze słu-

chających, wskazując w dali gwiazdę, oświecającą jasno 

całą ludzkość i Polskę.- Skończyłem, rzekł wreszcie - od-

wracając się spokojnie ku towarzystwu. Odetchnęliśmy. 

Spojrzał na dwóch obok stojących panów, mających papier 

w ręku. Zdaje mi się, żeście panowie to spisali - odezwał się 

Adam do tych dwóch panów, odebrał te kartki z rąk ich i 

wrzucił je w ogień, Spłonęły! 

Mickiewicz w Wielkopolsce 1831/32, o. Józefat Ostrowski

 Po obiedzie, już późno wieczorem, odjechał landrat. Co ra-

portował do Poznania, o to się p. Józef nie wypytywał, dość, że 

Adam pozostał w Choryni, dopóki chciał.

Była więc Choryń dla poety, 

niemiłego pruskim władzom, przy-

stanią, azylem, zda się prawdziwą 

redutą, którą dla niego usypali z 

życzliwości, szacunku, podziwu 

gościnni Wielkopolanie. Józef Ta-

czanowski, właściciel Choryni, 

majątku, który w 1820 r. w wia-

nie wniosła jego żona Katarzyna z 

domu Hersztopska, otoczył opieką 

poetę i wprowadził w wielkopolskie 

obyczaje. Tak, jak prześladowa-

nym przez Niemców Mickiewiczem, zajął się Taczanowski 

weteranami, którzy po klęsce leczyli rany i trawili narodową 

tragedię. 
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Adam Mickiewicz.
Rzeźba ze zbiorów 

muzeum
w Śmiełowie

Dwór Taczanowskich w Choryni, stan przedwojenny.
Fot. ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Kościanie

Józef Taczanowski
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byli urodzony Mickiewicz, młodzieniec przepiękny (iuvenis 

pulcherrimus) wówczas Polski Poeta wraz z urodzoną Józefą 

Hersztupską (sic) dziedziczką Mieszkowa z (dopiskiem na 

brzegu : „Panną”) oraz urodz. Bojanowski dziedzic Bielejewa 

z urodzoną Grabską, panną z Choryni”.

Aniela Chłapowska, z domu Tacznowska, wnuczka Józefa 

Taczanowskiego, gospodarza poety, przechowała w Czerwo-

nej Wsi zapiski babci dotyczące wydarzeń rodzinnych. Za-

chowała się również wzmianka o chrzcie córki Wiktorii, Zofii. 

Jest tam autograf Adama Mickiewicza następującej treści:

Ochrzczona z olejów ss. R. 1831 Mca (miesiąca) września 

dnia 21. Trzymali do chrztu Adam Mickiewicz z Józefą Her-

stopską.

List Henryka Nakwaskiego do Wieszcza, pisany z Choryni 

15 lipca 1842 oddaje, że pamięć o wieszczu w Choryni nie 

wywietrzała, tak jak i jego niezwykła osobowość zapisała się 

w pamięci potomnych:

Już czernią się na białych palisadach wałów.

Jeszcze reduta w środku, jasna od wystrzałów,

Czerwieni się nad czernią: jak w środek mrowiska

Wrzucony motyl błyska, — mrowie go naciska, —

Zgasł — tak zgasła reduta. Czyż ostatnie działo

Strącone z łoża w piasku paszczę zagrzebało?

Czy zapał krwią ostatni bombardyjer zalał?

Zgasnął ogień. — Już Moskal rogatki wywalał.

Adam Mickiewicz Reduta Ordona  

Smutne wieści z powstania mieszały się z dobrymi. 

Mickiewicz zadomowił się w Choryni. Chętnie spo-

tykał się z sąsiadami Taczanowskich. Mały pokoik w 

oficynie, zwanej też drugim dworem lub małym dwo-

rem, często zamienia na dworskie komnaty i zakrzewio-

ne parki. Z dworem choryńkim łączy się parkową aleją 

mały kościółek, należący do parafii w Wyskoci.  Józefat 

Ostrowski przytoczył zapiski z archiwum parafialnego.

„Chorynia d. 13 Października 1827. Ja Stanisław Mel-

lerowicz, proboszcz Wyskocki, ochrzciłem z wody dziecię, 

urodzone 5 Września, o godzinie 4-tej po południu, dając mu 

imiona : Wiktorja, Zofja, Józefa, córkę urodzonych Wielmoż-

nych Józefa i Katarzyny de Hersztupskie (sic) małżonków 

Taczanowskich, dziedziców Cho-

ryńskich. Rodzicami chrzestnymi 

byli ur. Edmund Taczanowski, 

młodzieniec, brat ochrzczonej 

i urodzona Eustachia Grabska, 

panna, siostra ochrzczonej (sic), 

oboje z Choryni”. Inną, później-

szą ręką dopisano obok, na mar-

ginesie: „Nad którą (to jest po-

wyższem dzieckiem), dopełnione 

zostały obrzędy chrzestne dnia 20 

września 1831. Obecni przy tem 
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Dwór w Choryni, obecnie siedziba Hodowli Roślin „Danko”

Pałac w Czerwonej Wsi

Medalion
z wizerunkiem 

Adama
Mickiewicza
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Kościół parafialny pw. Św. Katarzyny 

Sieneńskiej zbudowany został w roku 

1851 (dwadzieścia lat po wyjeździe 

Mickiewicza) z fundacji Józefa Tacza-

nowskiego, w stylu neogotyku, jakże 

by inaczej, romantycznego. Pierwotnie 

był nieotynkowany (otynkowano go w 

latach 1969 – 1970). Zbudowany na 

rzucie prostokąta z pięciobocznie za-

mkniętą absydą od wschodu i prosto-

kątną kruchtą od zachodu. Od południa 

do kościoła przylega kaplica grobowa 

Taczanowskich, dziś zakrystia. Okna i 

portale są ostrołukowe, a dach dwuspa-

dowy z sygnaturką pokrywa dachówka. 

Wewnątrz znajduje się strop kasetono-

wy odnowiony w latach 1969 – 1970, 

pod nim namalowany fryz z wizerunkami świętych i błogo-

sławionych polskich.

Klasycystyczny ołtarz główny ujęty został parą kolumn z 

głowicami z liśćmi akantu, między nimi znajduje się obraz 

św. Katarzyny Sieneńskiej. Do ciekawych zabytków należą 

też chrzcielnica kielichowa z XVII wieku oraz obrazy ludowe 

z XIX wieku malowane gwaszem: Matka Boska z Dzieciąt-

kiem i św. Barbara.

Przy kościele znaj-

duje się neogotycka 

dzwonnica z ok. 1850 

roku. Murowana, nie-

otynkowana, czworo-

boczna, otwarta czte-

rema ostrołukowymi 

arkadami.

Wiekopomny Wieszczu.

W tym samym pokoju, gdzieś 

lat temu blisko dwanaście (wła-

ściwie: 10/2) kilka przebywał 

miesięcy; z nad tej samej kuchni, 

z której spożywałeś, jak ja dziś, do-

skonałe sosy:- z tego samego może 

kałamarza, z którego baterią Or-

dona wypłynęła, do Ciebie piszę, 

pozdrawiając zarazem w imieniu 

naszego gościnnego i zacnego Ta-

czana. Nieraz tu o Tobie wspomi-

namy. Jakeś biegał po polowaniu, z Sczanieckim się swarzył, 

do ładnych Wielkopolanek koperczachy palił(…)

Donoszę Ci, iż Choryń jest śliczna teraz, a twoja (sic) Có-

reczka (Zofja Taczanowska, córeczka chrzestna Mickiewicza), 

już duża panna, ... jako dobremu katolikowi pewno Ci mar-

kotno, iż tak daleko obowiązków ojca chrzestnego nie możesz 

dopełniać...

Klasycystyczny dwór, w którym gościł Adam Mickiewicz, 

przetrwał do dziś, choć rozbudowano go o boczne skrzydło. Z 

oficyny zniknęły wykusze i okno, przez które poeta spoglądał 

na dziedziniec. 

Dwór został przebudowany około 1869 roku, a oficyna 

- po przeciwnej stronie 

dworu, zwrócona frontem 

na zachód, która została 

zbudowana w 1802 roku, 

uległa przebudowie około 

1900 roku. Była właśnie 

przeznaczona na poko-

je gościnne. Ostatni raz 

remontowano ją w 1986 

roku. Zabudowania dwor-

skie otoczone są parkiem 

krajobrazowym.
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Dzwonnica choryńska

Kościół pw. św. Katarzyny

Oficyna, w której mieszkał Adam Mickiewicz

Widok dworu z parku
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Do szczególnych poświęceń w dniu 6 września w 

czasie ataku należy czyn Konstantego Ordona, podpo-

rucznika artylerii, który po mężnym oporze baterii w 54 

lunecie, utraciwszy podwładnych, takową wraz z sobą 

i dwoma batalionami piechoty nieprzyjacieskiej na 

powietrze wysadził. Taki czyn jest godny żołnierza 

polskiego.

Podporucznik Konstanty Ordon przeżył powstanie, nikt 

nie ma o to żalu, choś przecież miał najpiękniejszą literacką 

śmierć. Śmierć jakże tragiczną. Jakże romantyczną.

W zimny, dżdżysty wieczór w Choryni, gdy wicher targa 

konarami parkowych drzew, słychać jęki starych gałęzi i świst 

wiatru, który jak kula armatnia rozcina ciszę…Tak powstawa-

ły w Choryni, dworku wielkopolskim, nieśmiertelne strofy 

Reduty Ordona

Tam kula, lecąc, z dala grozi, szumi, wyje. 

Ryczy jak byk przed bitwą, miota się, grunt ryje; — 

Już dopadła; jak boa śród kolumn się zwija, 

Pali piersią, rwie zębem, oddechem zabija. 

Najstraszniejszej nie widać, lecz słychać po dźwięku, 

Po waleniu się trupów, po ranionych jęku: 

Gdy kolumnę od końca do końca przewierci, 

Jak gdyby środkiem wojska przeszedł anioł śmierci.

Adam Mickiewicz Reduta Ordona

Była jednak Choryń, jej otoczenie 

a przede wszystkim jej mieszkańcy i 

rezydenci nadchnieniem dla powsta-

nia jednego z najpiękniejszych, naj-

mocniejszych utworów poetyckich w 

polskiej literaturze - Reduty Ordona. 

Badacze literatury  wymieniają wśród 

inspiratorów Stefana Garczyńskiego, 

romantycznego poetę, listopadowego 

powstańca i przyjaciela Adama Mickie-

wicza jeszcze z czasów studiów w Ber-

linie. Stefan dzielił się wspomnieniami 

z powstania i romantycznej walki o 

wolność. Spisał je nawet we Wspomnieniach z czasów wojny 

narodowej polskiej 1831. Relacje z dramatycznych walk na 

szańcach Warszawy przekuwał Mickiewicz na słowa, które 

niczym ostrza bagnetów kłuły czytelnika.

Przerażające obrazy bitwy malowane przez Garczyńskiego 

i powracających do Wielkopolski wiarusów wzbogaciła jesz-

cze ralacja w Gazecie Narodowej z września 1831 roku:
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Stefan Garczyński.
Lit. autor nieznany

Atak rosyjskich Jegrów w Soplicowie. Fot. Filip Raczyński



Reduta w Choryni

PodróZe z Panem TadeusZem

Gościniec Choryń
Dla turystów, grup zorganizowanych w Choryni otwarty jest 

gościniec, w którym można odpocząć, zorganizowac spotka-

nie i imprezę okolicznościową.

W okolicy warto obejrzeć pobliski Racot, Turew oraz kościół 

pw. św. Andrzeja Apostoła w Wyskoci. 
Do Choryni prowadzi Mędzynarodowa Trasa Rowerowa 

Eurovelo R9 oraz konny szlak Trakt Chłapowskiego. W po-

bliżu przebiega też linia Krzywińskiej Kolei Drezynowej. 

Najbliższe restauracje znajdują się w Racocie (4 km) 

i Kościanie (9 km).
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Gościniec Choryń


