
Wtem „Hajże na Sopliców!” wpada szlachta hurmem, 

Obstępuje dwór wkoło i bierze go szturmem, 

Tym łacniej, że wódz wzięty i pierzchła załoga; 

Lecz zdobywcy chcą bić się, wyszukują wroga. 

Do domu nie wpuszczeni, biegą do folwarku, 

Do kuchni. - Gdy do kuchni weszli, widok garków, 

Ogień ledwie zagasły, potraw zapach świeży, 

Chrupanie psów gryzących ostatki wieczerzy, 

Chwyta wszystkich za serca, myśl wszystkich odmienia, 

Studzi gniewy, zapala potrzebę jedzenia. 

Marszem i całodziennym znużeni sejmikiem, 

„Jeść! jeść!” - po trzykroć zgodnym wezwali okrzykiem, 

Odpowiedziano: „Pić! pić!” Między szlachty zgrają 

Stają dwa chóry: ci pić, a ci jeść wołają; 

Odgłos leci echami, gdzie tylko dochodzi, 

Wzbudza oskomę w ustach, głód w żołądkach rodzi. 

I tak, na dane z kuchni hasło, niespodzianie 

Rozeszła się armija na furażowanie.

Pan Tadeusz Księga VIII
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W
ieś ta liczne i odmienne na pamięć nam przywo-

dzi pamiątki. Była ona dawniej pobytem znako-

mitych w Polsce domów, w końcu XVIII wieku 

stała się przytułkiem rodziny książęcej z tronu zepchniętej, 

dziś jest własnością monarchy, który niedawno obszerne kraje 

na obu półkulach ziemi posiadał - pisał jeszcze w XIX wieku 

o Racocie Edward hrabia Raczyński. Bogate dzieje wzbogacił 

krwawą historią, która Racot spośród innych wielkopolskich 

miejscowości wyróżniała.

W czasie drugiej wojny szwedzkiej, Piotr Bronisz (ówczesny 

właściciel Racotu) krwią z Stanisławem Leszczyńskim połą-

czony, z gorliwością do jego przywiązał się strony. Po bitwie 

pod Pułtawą niemniej dla Leszczyńskiego, jak dla Szwedów 

nieszczęśliwej Piotr Bronisz zapominając o własnej rodzinie, 

udał się do Benderu, do Karola XII, na którego zwrócone były 

wówczas oczy przyjaciół Leszczyńskiego.

Wyjeżdżając z domu, powierzył on familią swoje, to jest 

żonę i córeczkę, imieniem Dorotę, komissarzowi, który się w 

jego domu był zrodził i jego kosztem wychował.
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Pałacowa oficyna. Fot. arch. Stadniny Koni Racot

Scena z filmu „Pan Tadeusz”. Fot. Piotr Bójnowicz EastNews
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Cóżkolwiek bądź komis-

sarz ów pragnąc zatrzeć w 

pamięci Broniszownej sto-

sunki jej familijne, odesłał 

ją na odległy folwark, gdzie 

do najprostszych posług 

użytą została; w okolicy 

zaś rozniósł wieść o nagłej 

jej śmierci. To uczyniwszy 

przeniósł się do zamku i na 

mocy zmyślonego testamen-

tu zmarłego niby Piotra Bronisza ogłosił się dziedzicem jego 

majątku.

Po dziewięcioletniej niebytności w kraju, powraca do Wiel-

kopolski Piotr Bronisz i dowiaduje się po drodze o śmierci żony 

swojej i o losie, który córkę jego spotkał. Oburzony niegodzi-

wym sługi swego postępkiem, zbacza z drogi do znajomych 

swoich, wzywa ich pomocy i z znacznym zbrojnych pocztem 

przybywa do Kacata, gdzie komissarza ochoczo biesiadującego 

zastaje. Pojmany niewdzięcznik okuty został w kajdany i do 

podziemnego lochu w zaniku wtrącony, gdzie głodem umo-

rzony został; nie dawano mu albowiem innego pokarmu, jak 

wiązkę siana na dzień.

Rok jeden i drugi upływa bez najmniejszej wiadomości 

o właścicielu Racata, gdy z nagła rozchodzi się pogłoska, że 

od Tatarów pojmanym został i w ich niewoli życia dokonał. 

Wieść ta w głębokim smutku pogrąża Panią Broniszową i po 

kilku miesiącach wtrąca ją do grobu.

Po jej śmierci komissarz niepomny na dobrodziejstwa swe-

go pana, powziął zamiar przywłaszczyć sobie jego majątek. 

Trudno jest pojąć, jak człowiek ten tak mało znał prawa, że 

się łudził nadzieją zagra-

bienia własności dziecięcia 

spokrewnionego z pierwsze-

mi wielkopolskiemi domam. 

Być może, że oddalenie się z 

kraju bliższych Piotra Bro-

nisza krewnych, że nierząd, 

który wśród ówczesnych za-

mieszek odbierał sądom ich 

powagę, wskazywały mu 

środki do wykonania niecne-

go tego zamiaru.
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Park pałacowy
w Racocie.
Fot. zbiory 
Muzeum

Regionalnego
w Kościanie

Scena z filmu „Pan Tadeusz”.
Fot. Piotr Bójnowicz EastNews

XIX-wieczny wizerunek pałacu w Racocie

Zajazd w Soplicowie. Fot. Filip Raczyński
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wyroków w drodze samopo-

mocy. Zajazd na Sopliców 

stał się kanwą poematu Pan 

Tadeusz. Bywały też i zajaz-

dy całkowicie bezprawne, 

przypominające wyprawy 

łupieskie czy zwykła napa-

dy rabunkowe. Bronisz nie 

czynił ceregieli. Głodową 

śmiercią zamorzył intruza i 

odebrał swą własność. 

Dziś jeszcze żyją w kraju osoby – pisał Raczyński – które 

widziały szkielet nieszczęśliwego komissarza i kajdany, w któ-

rych umarł.

Takimi historiami raczył 

hrabia Raczyński swoich 

czytelników, a wcześniej 

poetę, w którym widział 

wielkość i siłę. Adam Mic-

kiewicz poznał dzieje gry-

żyńskiej brzozy (rozdział o 

Gryżynie). Hrabia przesłał 

nawet poecie pieniądze za 

balladę opartą na legendzie 

o skarbie zatopionym w je-

ziorze Skrzynka (Skrzynna), 

by ten swego ducha tchnął 

w ludową przypowieść 

o tragicznych losach pani 

z Pożegowa. Właścicielka 

okolicznych dóbr zimą uciekając saniami przed Szwedami, 

skróciła drogę przez jezioro. Tam dogonił ją żołnierz - roz-

bójnik, ale tafla pod ich ciężarem się załamała i oboje utonęli, 

Historia Bronisza przypominała dawny, staropolski za-

jazd, a więc swego rodzaju egzekucję wyroku sądowego w 

sarmackim prawodawstwie. Często, wobec słabości władzy 

wykonawczej I Rzeczypospolitej, zajazd stał się oryginalnym 

sposobem dochodzenia swoich praw przez szlachtę. 

Z początku zajazd był etapem egzekucji wobec szlachty 

posesjonatów wyroków dotyczących bezprawnie zajętych 

nieruchomości. Odbywał się po wcześniejszych etapach 

(wwiązaniu, rumacji - usunięciu siłą 

opornego dłużnika z nieruchomości, 

a gdy  rumacja zawiodła ogłaszano 

banicję i następowała przymusowa 

egzekucja). Dawniej zajazd polegał 

na zwołaniu przez starostę pospo-

litego ruszenia powiatu i siłowym 

usunięciu opornego dłużnika. Od 

drugiej połowy XVII wieku zaczęto 

urządzać samowolne zajazdy, bez 

udziału starosty, w celu egzekucji 
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Widok salonu. Fot. archiwum Stadniny Koni

Edward hrabia Raczyński

Pałac w Racocie

Salon niebieski



Zajazd w RacocieZajazd w Racocie

PodróZe z Panem TadeusZem PodróZe z Panem TadeusZem

Zakochany był Raczyński do nieprzy-

tomności w narodowym poemacie...

Od pięciu lat, jak się pan z naszych 

stron oddaliłeś, zrobiłeś współziom-

kom swoim upominek, który tak długo 

niezawodnie trwać będzie, jak polski 

język. Ja Tadeusza wszędzie ze sobą 

wożę, uważam go jak galerię obrazów 

narodowych i pragnąłbym, abyś pan 

talent swój podobnym poświęcił przed-

miotom.(...) przed autorem Tadeusza 

czapkuję i czule go ściskam, bo mię żad-

na książka tak mile niezajmuje, jak ta 

- pisał 28 lipca 1836 do Mickiewicza.

 Wróćmy jednak do Racotu, czy Racata, jak nazywa wieś 

Raczyński.

Po śmierci Piotra Bronisza objęła majętność Racacką córka 

jego Dorota, o której wyżej wspomnieliśmy i która najprzód 

Piotrowi Radomickiemu, a po jego śmierci książęciu Jabło-

nowskiemu rękę swoję oddała. Pamięć cnot tej pani, jej szczo-

droty dla ubóstwa, jej uczynności dla przyja-

ciół i sąsiadów, dotąd w Racacie niezgasła.

On właśnie, Antoni Barnaba Jabłonkowski 

był fundatorem obecnego pałacu. Wcześniej 

przy rozwidleniu dróg na Choryń i Gryżynę 

stał dwór drewniany i murowany zameczek, 

który popadł w ruinę. Jabłonowski zatrudnił 

Dominika Merliniego, twórcę warszawskich 

Łazienek. Ten wywiązał się z zadania zna-

a wraz nimi skrzynia pełna 

skarbów wywożonych z dwo-

ru.  Ich cienie długo widywa-

no nad taflą jeziora… - Mam 

na myśli drukiem ogłosić po-

wieści gminne wielkopolskie 

wierszem i prozą i chciałbym 

mój zbiór przyozdobić ryma-

mi pańskimi – pisał Raczyń-

ski w 1836 roku do poety. 

Warto na chwilę zatrzymać 

się przy Raczyńskim, bo jest to dla Wielkopolan i kultury pol-

skiej postać niezwykle zasłużona. Żyjąc na przełomie wieków 

(1786-1845) z pasją uczestniczył we wszystkich ważnych dla 

Wielkopolan wydarzeniach. Kolekcjoner, miłośnik literatury, 

żołnierz gwardii Napoleona, kawaler orderu Virtuti Militari, 

fundator biblioteki w Poznaniu, którą wyposażył we własne 

zbiory, a przede wszystkim wydawca i popularyzator kultury 

staropolskiej. Gościł Mickiewicza w rodzinnym Rogalinie, 

zapraszał go do biblioteki (nim jeszcze udostępnione były jej 

zbiory), a przede wszystkim cierpliwie czekał na każdy wiersz 

poety, każdy ustęp, by w druku rozsyłać po wielkopolskich 

dworach.

Chciej proszę uczynić mię 

swoim wydawcą. Pisz, co 

chcesz, byle po polsku, o Polsce i 

byle tak, aby cenzura berlińska 

(dość łatwa) przepuściła dzie-

ło. Ja będę dla Pana wydawał, 

przyjmiesz ten dowód uwielbie-

nia od ziomka, któremu się ten 

zaszczyt zostanie że ogłosił, co 

Mickiewicz pisał (9 VI 1837).
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       Antoni Barnaba Jabłonowski. Mal. Józef Peszko 

Przed zajazdem. Ilust. Michał E. Andriolli

Edward Raczyński. Mal. Jacek Malczewski

Racot słynie z hodowli koni
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W Racocie swoje pierwsze sztuki wystawiał Józef Wy-

bicki. Musiał więc Mickiewicz, wiedziony przez Raczyń-

skiego po nadobrzańskich dworach, czuć też aurę historii, 

która niczym mgła otaczała budowle, stare drzewa i ka-

pliczki. W oknach zapewne widział cienie postaci, które 

przemykały pałacowymi korytarzami.

W roku 1793 Tadeusz Kościuszko i Józef książę 

Poniatowski przepędzili w domu księstwa Jabłonow-

skich kilka miesięcy, kiedy w skutku zaszłej w kra-

ju naszym politycznej zmiany, porzucali ojczyznę 

zgnębioną obcem jarzmem. Tu podobno następny naczelnik 

powstania narodowego, rozmyślał, jak walkę na nowo rozpo-

cząć, aby ojczyzna z honorem upadla, jeżeli już upaść miała.- 

relacjonował E. Raczyński

W tej ogromnej sieni 

Brukowanej nie znajdziesz Pan tyle kamieni, 

Ile tu pękło beczek wina w dobrych czasach; 

Szlachta ciągnęła kufy z piwnicy na pasach, 

Sproszona na sejm albo sejmik powiatowy, 

Albo na imieniny pańskie, lub na łowy. 

Podczas uczty na chorze tym kapela stała 

I w organ i w rozliczne instrumenty grała;

A gdy wnoszono zdrowie, trąby jak w dniu sądnym 

Grzmiały z choru; wiwaty szły ciągiem porządnym:

Pan Tadeusz Księga II

W roku 1798 pałac kupił Książę Wilhelm 

Orański, późniejszy król Holandii. Pod koniec 

XIX wieku stał się Racot własnością książąt 

weimarskich, a po I wojnie światowej przeszedł 

na własność Skarbu Państwa. To wówczas stał 

się rezydencją prezydencką.

komicie. Oddajmy jednak głos wy-

trawnym znawcom wielkopolskich 

dworów:

Bardzo ładna fasada główna tego 

piętrowego pałacu, czy tez raczej 

parterowego z kondygnacją mez-

zanima, z wyższymi oknami repre-

zentacyjnych pomieszczeń parteru, 

a mniejszymi mieszkalnej, wyższej 

kondygnacji, poprzedzona została 

okazałym portykiem wspartym na czterech kolumnach wiel-

kiego porządku, zwieńczonym, w którym znajdują się tarcze z 

herbami fundatorów: Prus Antoniego Barnaby i Kierdeja jego 

żony Tekli z Czapliców. Korpus główny na planie prostokąta, 

nakryty czterospadowym dachem, przypomina wiele innych 

klasycystycznych pałaców wielkopolskich budowanych w 

tym samym czasie, by wspomnieć Lewków, Objezierze (przed 

niefortunną rozbudową), Gębice czy korpus główny pałacu w 

Śmiełowie - napisali o Racocie Marcin i Piotr Libiccy.
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Józef Wybicki
Ryc. „Przyjaciel Ludu”

Książę Józef Poniatowski.
Mal. Józef Grassi

Tadeusz Kościuszko. Rys. Władysław Barwicki

Front  pałacu w Racocie

Na wybiegu w Racocie. Fot. arch. Stadniny Koni Racot
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W bezchmurne noce, kiedy blask księżyca przenika przez 

pałacowe okna, wiatr w parku gnie stare konary, słychać jęki 

dochodzące spod ziemi. Może to upiór niewdzięcznika, który 

wygnał Broniszównę z rodzinnego pałacu, wyje w piekiel-

nych mękach, a może stare drzewa snują opowieść o zajeździe 

w Racocie...

Widzisz, blask z kaplicy bucha,

Teraz klęli ognia władzą;

Ciała w nocy złego ducha

Z pustyń, z mogił wyprowadzą.

Tędy będą ciągnąć duchy.

Poznasz go, jeśli pamiętasz,

Ukryj się ze mną w dąb suchy,

W ten dąb suchy i wygniły,

Tu się niegdyś wróżki kryły.

Adam Mickiewicz, Dziady, część III

Tu spotykali się po-

litycy i dyplomaci 

przedwojennej Europy, 

prezydenci II Rzeczpo-

spolitej. W 1936 roku 

w Racocie przebywali 

Witold i Melchior Wań-

kowiczowie. Do dziś w 

księdze gości znaleźć 

można wpis z ich poby-

tu. Po wojnie w pałacu 

przyjmowana była dele-

gacja Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego i rządu 

ZSRR z Chruszczowem na czele.

Racot ze swym historycznym 

obliczem, bazą hotelową, wa-

runkami przyrodniczymi jest 

dziś doskonałym miejscem 

aktywnego wypoczynku. 

Szczególnie dużym zain-

teresowaniem cieszy się 

Racot wśród miłośników 

jazdy konnej. Już obecnie 

ma doskonałą renomę, po-

łączony szlakiem konnym 

– Traktem Chłapowskiego z Pojezierzem Krzywińskim, je-

ziorami dolskimi, a dalej z gotowym już 

szlakiem konnym łączącym Piaski, Pako-

sław, Pepowo, Miejską Górkę, Rokoso-

wo, zwanym „Wielkopolską podkową”. 

Restauracja w Racocie w swoim menu 

nawiązuje do bogatej historii pałacu. 

Stąd też poleca wykwintne dania kuchni 

staropolskiej, pasztety z dziczyzny, da-

nia dworskie. Jest znakomitym zajazdem 

na turystycznym szlaku.
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Salon pałacu w Racocie. Fot. Stadnina Koni Racot

Wizyta oficjalna ministra rolnictwa Holandii Laurentiusa Decker-
sa oraz ministra przemysłu i handlu Holandii Henry’ego Gelisse-
na w Racocie. Fot. NAC, Stadnina Koni Racot

Autograf Chruszczowa w Racocie

Salonik w hotelowej restauracji
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Warto zobaczyć
Racot - zespół pałacowo parkowy 

Wyskoć - kościół parafialny pod wezwaniem św. Andrzeja 

Apostoła, wzniesiony w 1843 roku.

Choryń - dwór klasycystyczny z 1759 roku, 

w którym mieszkał i tworzył Adam Mickiewicz.

Choryń - kościół parafialny pw. św. Katarzyny, dzwonnicę 

z około 1850 roku.

Przez Racot przebiegają trasy rowerowe: Międzynarodowa 

Trasa Rowerowa Eurovelo R9 oraz Ziemiański Szlak Rowe-

rowy. Do można też dotrzeć konno Traktem Chłapowskiego 

oraz drezyną Krzywińskiej Kolei Drezynowej.
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Pasztety z dziczyzny, specjalność pałacu w Racocie


