
Śród takich pól przed laty, nad brzegiem ruczaju,

Na pagórku niewielkim, we brzozowym gaju,

Stał dwór szlachecki, z drzewa, lecz podmurowany;

Świeciły się z daleka pobielane ściany,

Tym bielsze, że odbite od ciemnej zieleni

Topoli, co go bronią od wiatrów jesieni.

Pan Tadeusz Księga I

W Cichowie jak
w Soplicowie 4
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S
oplicowo jest pięknym 

mitem. Mitem, którego 

źródeł poszukiwano od 

czasu, gdy pierwsze karty po-

ematu opuściły drukarnię. Dla 

miłośników poezji Mickiewicza, 

a wielbicieli „Pana Tadeusza” 

zwłaszcza, Soplicowo jest świę-

tym Graalem, którego poszuki-

wania, nie tylko spędzają sen z 

powiek, ale burzą krew w żyłach. Z pierwszych stron poema-

tu można dowiedzieć się, że dwór szlachecki stał ledwie kilka-

dziesiąt kilometrów na południe od Nowogródka, Śród takich 

pól przed laty, nad brzegiem ruczaju, Na pagórku niewielkim, 

we brzozowym gaju. W XI księdze wspominany jest trakt pro-

wadzący na północny wschód, którym sunęły polskie pułki 

pod wodzą Dąbrowskiego i Kniaziewicza. Obaj wodzowie 

zatrzymali się w Soplicowie. 

Wiele dworów aspirowało do zaszczytnego miana pier-

wowzoru Soplicowa. Leonard Podhorski-Okołów, poeta i 

tłumacz, przedwojenny absolwent polonistyki na Uniwer-
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Andrzej Wjada i Michał Żebrowski podczas realizacji filmu „Pan Tadeusz”.
Fot. Piotr Bójnowicz EastNews

Napoleońska konnica w Cichowie. Fot. Filip Raczyński

Soplicowo stało się atrakcją dla turystów.
Fot. Marek Pinkowski
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sytecie Lwowskim, wnikliwy badacz twórczości i biografii 

Adama Mickiewicza wskazywał na Tuhanowicze, należące 

do rodziny  Wereszczaków. Tam w 1818 roku poznał Marylę 

Wreszczkównę, tem pozbnał tez niezwykłe oklice szlachec-

kiego zaścianka. Tak opisywał okolice Tuchanowicz Ignacy 

Domeyko, przyjaciel Mickiewicza:

Tuhanowicze, dawna majętność Wereszczaków, leżą w 

najpiękniejszej części powiatu nowogrodzkiego, siedliska 

Rejtanów, Białopiotrowiczów, Radziwiłłów, Wołodkowiczów 

i tylu innych rodzin zasłużonych krajowi. Powiat ten, obfity 

w puszcze i lasy od północno-wschodniej strony, dziwnie jest 

malowniczy i urozmaicony w widoki od południowej. Ledwo 

wyjedziesz z Nowogródka ku 

Koreliczom, Szczorsom, Miro-

wi, otwierają się we wszystkich 

kierunkach wzgórza i z wol-

na podnoszące się i zniżające 

zasiewne pola, przyozdobione 

miejscami w dębowe i brzozo-

we gaje. Co kilka mil schodzisz 

na szerokie, zielone łąki, wygony, 

sianożęcia, po których środkiem, jak 

okiem zajrzysz, wiją się srebrzyste 

rzeki i ruczaje, a po brzegach ciągną 

się długie wsie i zaścianki, sznury 

naszych nieoszacowanych pereł. Od 

każdej wsi spuszczają się ku siano-

żęciom warzywne ogrody sielskie, 

wiśniowymi drzewami ocienione, 

a nad wsią górują uprawne poletki, 

żółte, płowe, zielone, zmieniające 

barwę według pory roku. Opodal uj-

rzysz kościółek na wzgórzu, karczmę, wiatrak i dwór szlachec-

ki z lipowym szpalerem i topolami wysadzoną drogą. 

Inni pasjonaci i poszukiwacze literackich skarbów wymie-

niali Czombrów, Giejstuny, Gojcieniszki, Horodziłówkę, 

Rutę, Saplice, Wołkowicze. W końcu pojawiło się też Łukowo 

w powiecie obornickim, gdzie przebywał w 1831 roku Adam 

Mickiewicz, a do 1859 roku rezydował jego brat Franciszek. 

Łukowo to pierwszy ślad Soplicowa, który prowadzi do Wiel-

kopolski.  Bo Wielko-

polska odegrała wiel-

ką rolę w powstaniu 

wielkiego narodowe-

go poematu.

W najśmielszych 

marzeniach, proro-

czych wizjach nie 

mógł Mickiewicz 

przewidzieć, że jego 

literackie Soplicowo, 

symbol tęsknot za 

krajem dzieciństwa, 

wspomnień o najbliż-

szych, marzeń o oj-
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Soplicowski dwór w Cichowie

Okolice Cichowia. Fot. Krzysztof Ostrowski.Dwór w Tuchanowiczach, stan z końca XIX w.

Dwór w Tuchanowiczach.
Mal. W. Dmochowski
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czyźnie powstanie w Wielkopolsce. Wiemy, że na tej płodnej 

ziemi, wśród ludzi z szacunkiem odnoszących się do spraw 

wspólnych i wielkich patriotów Mickiewicz na powrót chło-

nął polskość, szukał jej źródeł i z tęsknot za wolnością, ukła-

dał różaniec rymów do modlitwy o przyszłą Rzeczpospolitą 

Obojga Narodów. 

Dziwneć to były losy tej naszej Korony 

I naszej Litwy! wszak to jak małżonków dwoje! 

Bóg złączył, a czart dzieli, Bóg swoje, czart swoje!

Pan Tadeusz Księga XI

Czart nie miał na to wpływu i dzięki 

Bogu trafiło Soplicowo do Cichowa. Czy 

był to przypadek? W tak wielkich spra-

wach nie ma przypadku, a jak dodają 

inni, jest... Opatrzność. 

Gdzie bowiem miał stanąć folwark, a 

z czasem dwór, jeśli nie w miejscu, któ-

re tak gościnnie przyjęło poetę, dało mu 

siły i natchnienie, by polsko-litewską 

wieś pokazać światu?

Dom mieszkalny niewielki, lecz zewsząd chędogi,

I stodołę miał wielką, i przy niej trzy stogi

Użątku, co pod strzechą zmieścić się nie może;

Widać, że okolica obfita we zboże,

Pan Tadeusz Księga I

Soplicowo powstało dla potrzeb filmu Andrzeja Wajdy 

„Pan Tadeusz”. I już wówczas zadbano, by nie była to styro-

pianowa atrapa, lecz 

solidna scenografia 

oddająca w pełni kli-

mat poematu. Cała 

koncepcja scenogra-

ficzna „Pana Tade-

usza” zrodziła się w 

rozmowach Allana 

Starskiego z Andrze-

jem Wajdą. Zapytany 

o inspiracje, Allan 

Starski wymienił na 

pierwszym miejscu 

mickiewiczowskie 

opisy oraz polskie ma-

larstwo historyczne. Powołał się również na ilustracje Micha-

ła Elwira Andriollego do „Pana Tadeusza”.

I widać z liczby kopic, co wzdłuż i wszerz smugów

Świecą gęsto jak gwiazdy, widać z liczby pługów

Orzących wcześnie łany ogromne ugoru,

Czarnoziemne, zapewne należne do dworu,

Uprawne dobrze na kształt ogrodowych grządek:

Że w tym domu dostatek mieszka i porządek.

Pan Tadeusz Księga I
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Andrzej Wajda i Allan Starski w Cichowie

Stajnia soplicowska

Filmowy spichlerz
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W filmowym folwarku znajdują się: - lamus, wozownia, 

stajnia, spichlerz, kurnik, żuraw, studnia oraz płoty. Wszystko 

to, z zachowaniem historycznej wierności, wykonane zostało 

przez góralskich cieśli, którzy od lat współpracują z Allanem 

Starskim i w Cichowie przez wiele miesięcy, w dawnym pa-

łacowym ogrodzie, przygotowywali tę unikalną scenografię. 

Wśród filmowych obiektów znalazła się również sławna 

sernica, której Mickiewicz, niczym w greckim dramacie, po-

wierzył rolę szczególną.

Wielka, stara sernica, budowana w kratki

Z belek na krzyż wiązanych, podobna do klatki.

W niej świeciły się białych serów mnogie kopy;

Wkoło zaś wahały się suszące się snopy

Szałwiji, benedykty kardy, macierzanki,

Cała zielna domowa apteka Wojszczanki.

Sernica w górze miała wszerz sążni półczwarta,

A u dołu na jednym wielkim słupie wsparta

Niby gniazdo bocianie. Stary słup dębowy

Pochylił się, bo już był wygnił do połowy,
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Scena z  filmu „Pan Tadeusz”.
Fot. Piotr Bójnowicz EastNews

Pojedynek. Ilustr. Jan Marcin Szancer/archiwum G&P
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(…)

Trzasnął słup: już sernica chwieje się i wali

Z brzemieniem drzew i serów na trójkąt Moskali,

Gniecie, rani, zabija; gdzie stały szeregi,

Leżą drwa, trupy, sery białe jako śniegi,

Krwią i mózgiem splamione. Trójkąt w sztuki pryska,

A już w środku Kropidło grzmi, już Brzytwa błyska,

Siecze Rózga, od dworu wpada szlachty tłuszcza,

A Hrabia od bram jazdę na rozpierzchłych puszcza

Pan Tadeusz Księga IX

Wiosną dobiegły końca prace 

konstrukcyjne. Otwarcie Soplicowa 

nastąpiło 26 czerwca 1999 roku z 

udziałem producentów i twórców 

filmowej wersji poematu. W pro-

gramie 2 Telewizji Polskiej na żywo 

transmitoowano uroczystości, które 

stały sie również początkiem kam-

panii promocyjnej filmu. 

Brama na wciąż otwarta przechodniom ogłasza,

Że gościnna, i wszystkich w gościnę zaprasza.

Pan Tadeusz Księga I

Gośćmi cichowskiego Soplicowa byli między innymi Lew 

Rywin, producent filmu, An-

drzej Wajda, reżyser, Allan 

Starski, scenograf i aktorzy 

Alicja Bachleda - Curuś, Gra-

żyna Szapołowska, Marek 

Kondrat oraz przedsiębiorcy, 

którzy wsparli finansowo pro-

jekt rekonstrukcji scenografii.

Soplicowo jest własnością 

Krzywińskiego Towarzystwa 

Kulturalnego zarządzaną przez 

znanego podkomorzego Marka 

Pinkowskiego, który jako zoo-

technik prowadził zwierzęta, 

wykorzystane planie filmu Pan 

Tadeusz. Od chwili powstania 

Soplicowo stało się miejscem 

spotkań, koncertów, przeglądów 

muzycznych, biesiad i staropolskich uczt na miarę wielkiego 

poematu. W Soplicowie przywiązuje się szczególną wagę do 

tradycyjnej polskiej kuchni. 

Barszcze, buliony, żurki, piero-

gi w otoczeniu wędlin, pieczo-

nych mięsiw i wędzonych ryb 

oraz niezliczone gatunki ciast 

i chlebów przenoszą gości w 

wiek akcji poematu Adama 

Mickiewicza. Tylko w Cicho-

wie można napić siwuchy, 

skosztować przedniego mio-

du, a także benedyktynki z pobliskiego opactwa w Lubiniu. 

Budynek filmowej stajni to przyjazna, 

nastrojowa restauracja. Ale czym by-

łoby Soplicowo bez dworu? Filmowy 

dwór Sopliców „zagrał” dwór z Tu-

rowej Woli, wzbogacony scenogra-

ficznie o boczne alkierze. Cichowski 

dwór jest jego wierna kopią.  W 2011 

roku, chciałoby się napisać „o roku 

ów”, otwarto podwoje soplicowskiego 

dworu. 
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Marek Pinkowski, przygotowywał zwięrzęta
do filmowej wersji „Pana Tadeusza”

Grażyna Torbicka
relacjonowała otwarcie „Soplicowa”

Marek Kondrat podczas otwarcia 
Soplicowa. Fot. Filip Raczyński

Alicja Bachleda - Curuś w Soplicowie.
Fot. Filip Raczyński

Andrzej Wajda i Grażyna Szapołołowska
podczas otwarcia Soplicowa, czerwiec 1999 r.
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Wzorowany na filmowym stał się od 

razu miejscem biesiad i spotkań. Każ-

dego roku Soplicowo gromadzi tłumy 

podczas Jarmarku Soplicowskiego, 

oraz Zawodów Sikawek Konnych. Ale 

Soplicowo to przede wszystkim żywa 

lekcja historii, literatury, patriotyzmu. 

Czym byłyby Podróże z Panem Tade-

uszem bez tej lekcji?

Ilekroć z Prus powracam, chcąc zmyć się z niemczyzny, 

Wpadam do Soplicowa jak w centrum polszczyzny: 

Tam się człowiek napije, nadysze Ojczyzny!

Pan Tadeusz Księga VII

Cichowo to miejscowość znana z zapisków od 1237 r., kie-

dy to komes Józef - syn Dobiesława z rodu Awdańców, nadał 

ją klasztorowi w Lubiniu. Po konfiskacie majątków klasztor-

nych w 1797 r. wieś od 1839 roku należała do skarbu państwa 

pruskiego. W 1844 r. kupił ją Stanisław Zakrzewski, uczest-

nik powstania listopadowego oraz Wiosny Ludów. W 1898 

wieś przeszła na własność Mieczysława Bukowieckiego, ge-

nerała Wojska Polskiego, uczestnika powstania 

wielkopolskiego i wojny polsko-bolszewickiej.

Bukowiecki w 1908 r. zbudował neobaro-

kowy, murowany dwór wg projektu architek-

ta Rogera Sławskiego. Do budowy dworu, na 

rzucie czworoboku z niewielkim dziedzińcem 

wewnętrznym, wykorzystano po części frag-

menty XVIII-wiecznej budowli. Kryty dachami 

mansardowymi z piętrowymi wystawkami od 

wschodu i południa. Elewacje ozdobione pila-

strami, częścio-

wo zachowana ozdobna 

stolarka. Bukowieckich wy-

siedlono w grudniu 1939 r. 

Niemcy rozgrabili bibliotekę 

i wspaniałą kolekcję broni.

Obok dworu znajduje się 

parterowa oficyna z przeło-

mu XIX i XX w. z mieszkal-

nym poddaszem i budynek 

gospodarczy z początku XX 

w. z ciosów kamiennych i cegły. 
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Gen. Mieczysław Bukowiecki

Stary dwór w Cichowie. Fot. zbiory Muzeum Regionalnego w Kościanie

Dwór w Cichowie, widok obecny

Wnętrze dworu w Cichowie. Zbrojownia

Dzień Napoleoński w Soplicowie
Fot. Krzysztof Ostrowski
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W 1928 roku spłonął zabytkowy wzniesiony w 1778 r. spi-

chlerz i murowana neogotycka brama wjazdowa.

Dwór otoczony jest parkiem krajobrazowym o pow. 6,3 ha 

z drzewostanem ok. 200-letnim - kilkanaście drzew o wymia-

rach pomnikowych, m.in. 350-letnia lipa drobnolistna, zwana 

„benedyktyńską”. W dawnych dworskich ogrodach stanął fil-

mowy folwark.

Obecnie Cichowo jest turystyczno-wypoczynkową miej-

scowością, którą każdego roku odwiedzają tysiące turystów. 

Otwarcie Soplicowa zmieniło ją w jedną z popularniejszych 

wsi w Wielkopolsce, jeśli nie w kraju. Wszystkie osiedla, a 

powstało ich przez ostatnie dziesięciolecie kilka, mają nazwy 

zaczerpnięte z poematu Adama Mickiewicza. Są w Cichowie 

Osiedla: - Nad brzegiem ruczaju, Zajazd, Gospodarstwo, So-

plicowo.  Po jeziorze Cichowo-Mórka pływa statek „Telime-

na”. Są też: restauracja „U Jankiela”, pencjonat „Gerwazy”, 

więc w Cichowie człowiek czuje się jak w Soplicowie.

Nie tak, Panowie Bracia, w Wielkopolszcze było: 

Co za duch! co za zgoda! aż przypomnieć miło!

Pan Tadeusz Księga VII
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Pensjonat „Gerwazy”,
przykład architektury nawiązujacej do epoki mickiewiczowskiej

Stary spichlerz z 1778 r.
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Warto zobaczyć
Pałac Bukowieckich w Cichowie.

Krzywińska Kolej Drezynowa w Bieżyniu.

Klasztor Benedyktynów w Lubiniu.

Minipark  rozrywki w Cichowie.

Do Cichowa można dojechać konnym Traktem Chła-

powskiego lub Ziemiańskim Szlakiem rowerowym. W 

pobliżu, przez miejscowości Bieżyń, Mosciszki przebiega 

również droga św. Jakuba W sezonie w Cichowie otwar-

tych jest 5 restauracji (restauracja w Soplicowie cały rok), 

są 2 strzeżone kąpieliska i pole namiotowe. W okolicach dzia-

łaność prowadzą gospodarstwa agroturystyczne i pensjonaty.
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Soplicowo to doskonałe miejsce wypoczynku. Andrzej Wajda
podczas realizacji  filmu „Pan Tadeusz”. Fot. Piotr Bójnowicz EastNews


