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O POCZĄTKACH ORGANIZACJI
PARKU I OGRODU GOŁUCHOWSKIEGO
W ŚWIETLE NOWYCH ŹRÓDEŁ
Andrzej Szymański
Pleszew

Ku pamięci Jana Działyńskiego – znawcy i „lubownika” przyrody
WSTĘP

Inspiracją do napisania artykułu stało się odnalezienie nieznanych listów
hr. Jana Działyńskiego1 do Jana Falkowskiego2. Od rodziny Łagodzińskich trafiły
1
Działyński Jan Kanty (1829–1880), syn Tytusa Działyńskiego i Gryzeldy Celestyny z Zamoyskich. W latach 1843–1849 uczeń gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu.
W latach 1849–1851 odbywał służbę w wojsku pruskim, jednocześnie w roku 1850 słuchał wykładów na Uniwersytecie Berlińskim i na Akademii Budownictwa. W roku 1851
wyjechał do Paryża, a w 1857 poślubił Izabellę, córkę księcia Adama Jerzego Czartoryskiego (R. Marciniak, 1983, Działyński Jan Kanty, [w:] Wielkopolski słownik biograficzny, Warszawa–Poznań, s. 167).
2
Falkowski Jan – ogrodnik i zarządca, przed rokiem 1863 ogrodu i parku kórnickiego, a od roku 1864 do 1875 roku zarządca ogrodu i parku gołuchowskiego. Urodzony 8
lipca 1830 roku w Grabowie, pow. Września, z ojca Adama i matki z domu Stroińskiej.
Rodzice mieszkali w Nietrzanowie koło Środy Wielkopolskiej. Po śmierci swojej pierwszej żony ożenił się drugi raz z mającą 28 lat Katarzyną Foltynowicz pochodzącą ze Starej
Obry koło Krotoszyna. Brał udział w powstaniu styczniowym w bitwie pod Ignacewem
w roku 1863.
Adres do korespondencji – Corresponding author: Andrzej Szymański, ul. Kochanowskiego
5d/79, 63-300 Pleszew, e-mail: aszymanski7@o2.pl
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one w ręce pleszewskiego regionalisty, grafika, jednego z twórców i pierwszego
dyrektora Muzeum Regionalnego w Pleszewie, Jerzego Szpunta. Po jego śmierci
wdowa po nim, Ewa Szpunt, przekazała listy autorowi tego artykułu. Pierwsza
jego część poświęcona jest charakterystyce owych źródeł, drugi stanowi wprowadzenie do podejmowanej problematyki, choć nie rości sobie praw do wyczerpania tematu. Trzecia natomiast przedstawia poczynania wobec ogrodu i parku gołuchowskiego, uwidocznione w listach, będących źródłem cennych informacji.
ODNALEZIONE ŹRÓDŁA I DOTYCHCZASOWE OPRACOWANIA
DOTYCZĄCE OGRODU I PARKU GOŁUCHOWSKIEGO

Pierwotnie musiał to być zbiór 13 listów, oznakowanych czerwoną kredką
w lewym górnym narożniku. Nie wszystkie się zachowały, brakuje bowiem listu
nr 5. List nr 2 to luźna kartka, z ledwo dostrzegalnym w górnym rogu oznakowaniem, zawierająca szczegółowe dyspozycje, co i jak ma wyglądać w posiadłości gołuchowskiej3. Nie ma także listu nr 3, ale być może jest nim list pisany
przez Zygmunta Celichowskiego4, nie przez samego Jana Działyńskiego, i z tego
powodu nieponumerowany5. Najstarszy z owych listów Jana Działyńskiego do
Jana Falkowskiego pochodzi z roku 18646. Odbijają się w nim wspomnienia z powstania styczniowego. W innym liście (domniemany nr 3), który pisał Zygmunt
Celichowski dnia 25 lipca 1870 roku, znajdujemy zawiadomienie Falkowskiego w imieniu Jana Działyńskiego, by wszystkie wydatki radykalnie ograniczyć,
wręcz zawiesić. Obawiano się ewentualnego wejścia Moskali7. Dnia 19 lipca
1870 roku Ludwik Napoleon III wypowiedział wojnę Prusom. Sądzono, iż istnieje prawdopodobieństwo, że Rosjanie to wykorzystają i uderzą na Prusy od
wschodu. W związku z tym we wspomnianym liście sugerowano, by wszystko
pozabezpieczać. Znajdują się tu także instrukcje odnośnie do poczynienia zabiegów gospodarczych zarówno w pałacu, jak i w jego otoczeniu8. Następny list,
z 19 marca 1872 roku, informuje, że z Erfurtu wysłano do Gołuchowa krzewy.
Wymienia się je tutaj i instruuje, jak należy je posadzić. Poza tym wymienione
3
Luźna kartka – to dyspozycje, co i jak ma wyglądać w posiadłości gołuchowskiej (nr 2).
4
Zygmunt Celichowski, bibliotekarz, historyk, miał syna Witolda (R. Kąsinowska,
2006, Gołuchów. Rezydencja magnacka w świetle źródeł, Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie, s. 249, 384). Jeden z wielu wykładowców kursów naukowych prowadzonych
przez Karola Libelta (Z. Karczewska-Markiewicz, 1973, Panna lodowata, Poznań, s.
19; R. Marciniak, 1983, Działyński Jan Kanty, [w:] Wielkopolski słownik biograficzny,
Warszawa–Poznań, s. 167).
5
List Zygmunta Celichowskiego do Jana Falkowskiego z dnia 25 lipca 1870 roku (nr 3).
6
List Jana Działyńskiego do Jana Falkowskiego z roku 1864 (nr 1).
7
List Zygmunta Celichowskiego do Jana Falkowskiego z dnia 25 lipca 1870 roku (nr 3).
8
List Zygmunta Celichowskiego do Jana Falkowskiego z dnia 25 lipca 1870 roku (nr 3).
Tutaj też sugeruje się zabezpieczenie kosztowniejszych rzeczy w pałacu.
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są tu i winorośle wraz ze wskazaniem, jak je posadzić. Zachęca hr. Jan Działyński ogrodnika Falkowskiego, by pisał, czego potrzebuje, i podawał terminy zarówno swojego przyjazdu, jak i żony ks. Izabelli z Czartoryskich Działyńskiej do
Gołuchowa9 (dalej Izabelli Czartoryskiej). W liście pisanym zimą 1873 roku Jan
Działyński zaleca, by wszędzie, gdzie są płoty, „bo zawsze w zimie połowa płotów
znika”, ogrodnik starał się z dwóch stron martwego opłotowania żywy płot założyć. W szkółkach postuluje przygotowanie młodych krzewów. Dalej wymienia,
jakie krzewy i drzewa można tam posadzić. Wskazuje na drzewo podobne do
jałowca, które wypróbowywano w Kórniku, na kasztany czerwone i inne krzewy
kolorowo kwitnące z Kórnika, na przykład głogi. List jest emanacją miłości Jana
Działyńskiego do drzew, krzewów i w ogóle przyrody10.
W następnym liście do Jana Falkowskiego, pisanym prawdopodobnie w roku
1873, bo w pewnym momencie jest passus „pora bardzo spóźniona”, zawiadamia
Jan Działyński o swoim przyjeździe i o wysłaniu nasion na adres Jana Falkowskiego. Przekazuje w nim instrukcje, jak z nimi postępować. Sugeruje, żeby je
„spieszniej i staranniej (…) wysiewać w skrzynkach”11. Informuje też o przyjeździe ks. Izabelli do Gołuchowa. Z listu wynika troska o zamek i o oszczędności
w wydatkach12.
Kolejny list (nr 8) jest datowany na rok 187313 i również zawiera zapowiedź
przyjazdu żony ks. Izabelli do Gołuchowa. W liście skierowanym do Jana Falkowskiego hr. Jan Działyński prosi o porządek naprzeciw gorzelni, przy kaplicy
i w opłotowaniu. Stwierdza, że „najwięcej ukończenie poleceń Pani jeszcze kosztować będzie” i zapytuje, czy Falkowski ma na to pieniądze i czy coś nie wstrzymuje robót. Informuje, że księżna kazała zakupić piękny drób, nieco delikatniejszy z najpiękniejszych okazów francuskich. Jan Działyński informuje, jak i gdzie
należy ten drób chować14. Wynika z tego listu, że niezwykle liczył się ze zdaniem
ks. Izabelli i wykonywał wręcz jej zachcianki.
W następnym spośród wspomnianych listów, pisanym z Erfurtu, a datowanym na 24 września 1873 roku, wyraźnie oznaczonym jako list nr 9, Jan Działyński informuje, jakie to „czyniąc zadosyć życzeniom Pani”15, kupił dla Gołuchowa
rośliny. Sugeruje w tym liście, że trzeba przygotować dla tych roślin odpowiednie miejsca. Rośliny bowiem, które przyjadą, „pozwolą na śliczne urządzenie

9
List Jana Działyńskiego do Jana Falkowskiego z dnia 19 marca 1872 roku (nr 4).
10 List Jana Działyńskiego do Jana Falkowskiego pisany zimą 1873 roku (nr 6).
11 List Jana Działyńskiego do Jana Falkowskiego pisany latem 1873 roku (nr 7).
12 Tamże.
13 List Jana Działyńskiego do Jana Falkowskiego pisany w 1874 roku (nr 8); mimo że
znajdują się tu dwie daty: 1873 i 1874, a ta ostatnia jest wręcz przekreślona i przy niej są
dwa znaki zapytania? to naszym zdaniem jest to raczej 1873 rok.
14 List Jana Działyńskiego do Jana Falkowskiego pisany w roku 1873 (nr 8).
15 List Jana Działyńskiego do Jana Falkowskiego pisany 24 września 1873 roku (nr 9).
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z czasem ogrodu”. Troszczy się też Jan Działyński w owym liście, chyba w związku z zapowiadanym przyjazdem księżnej, o stan pieców16.
Następnym chronologicznie listem jest krótka informacja pana Rivolego17,
wysłana z Kórnika 22 lutego 1874 roku, pisana z polecenia hr. Jana Działyńskiego, w której donosi on, żeby domów, o których onegdaj pisali między sobą, nie
kupować, ale szukać lepszych, i to czworaków. Sugeruje, aby, jak przypuszczam,
Jan Falkowski udał się jeszcze raz za granicę i wywiedział się o takowych domach, może nawet i nieco droższych. List zawiera także wyraźną dyspozycję, by
roboty wokół płotów koło zamku rozpocząć niezwłocznie18. Zatem płoty ówczesne otaczające zamek zaczęto budować w roku 1874.
Kolejny list, pisany z Kórnika w dniu 26 maja 1874 roku przez Jana Działyńskiego do Jana Falkowskiego, przynosi informacje o chorobie siostry Działyńskiego, pani Zamoyskiej, i jej syna Witolda, który na skutek tyfusu zmarł,
zapowiedź kupna pewnego domu oraz przyjazdu Izabelli Czartoryskiej do Gołuchowa19. W liście z kolei datowanym na 5 czerwca 1874 roku Jan Działyński
zawiadamia Jana Falkowskiego, że hrabia i księżna opóźniają przybycie do Gołuchowa, bowiem do Kórnika przyjeżdża pan Cybulski celem opracowania układu dalszych budowli w Gołuchowie. Jan Falkowski będzie mógł zatem polecone roboty skończyć. Są tu nawet refleksje odnoszące się do budowy obory czy
przyszłego miejsca dla pojenia krów komorniczych. Wynika z tego listu także,
że hr. Jan Działyński nie ma informacji, czy gospodarstwo w Kucharach jest do
nabycia, a może jest takowych gospodarstw więcej. Hrabia sugeruje Janowi Falkowskiemu, by rozmówił się i wywiadywał od Ogrodowicza, ile by mórg żądał
w zamian za swoje gospodarstwo. Pada też tu pytanie, ile by można odciąć od
40 mórg na osady dla głównych kuczarzy, na przykład Andrzejewskiemu. Pan
hrabia prosi o tępienie szczurów i podaje nawet sposoby rozwiązania problemu.
Dalsze uwagi, zresztą bardzo ciekawe, dotyczą drzewostanu, potem czworaków
i sześcioraków. Dostrzega Jan Działyński konieczność stawiania tych mieszkań,
16 List Jana Działyńskiego do Jana Falkowskiego pisany 24 września 1873 roku (nr 9).
17 Rivoli Józef (1838–1926), leśnik, profesor UP. Urodził się 3 października 1838 roku
w Nowej Wsi koło Swarzędza. Jego ojciec Józef był właścicielem ziemskim i nadleśniczym. W latach 1848–1857 Józef Rivoli uczęszczał do Gimnazjum Marii Magdaleny,
a w latach 1860–1862 studiował na Akademii Leśnej w Tharandt, koło Drezna. Po jej
ukończeniu został nadleśniczym w lasach kórnickich. Jan Działyński udzielił mu w roku
1870 pełnomocnictwa na prowadzenie majątku kórnickiego, którym zawiadywał do roku
1876. Wtedy przeniósł się do Poznania i wydawał tutaj własnym kosztem „Przegląd Leśniczy”. Był jednym z organizatorów Wszechnicy Piastowskiej, organizował sekcję leśną
Wydziału Rolniczo-Leśnego, a w roku akademickim 1919/1920 był pierwszym prodziekanem Wydziału Rolniczo-Leśnego. Zmarł 16 lutego 1926 roku (Wielkopolski siłownik
biograficzny, 1983, Warszawa–Poznań, s. 622).
18 List (notatka) Pana Rivolego z dnia 22 lutego 1874 roku; można ją potraktować jako
list (nr 10).
19 List Jana Działyńskiego do Jana Falkowskiego pisany 26 maja 1874 roku (nr 11).
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czy to w Gołuchowie, czy w Przekupowie. Widać tu starania, rzetelność i dbałość
o ludzi. W post scriptum znajduje się uwaga, że młynarz Krysiński żałował, iż
młyna hrabiemu nie sprzedał, ale teraz nadal się ociąga i żąda aktualnie za młyn
9900 talarów. „(...) Trudno uwierzyć, że doprawdy gotów sprzedać”20.
Kolejny list (nr 13), prawdopodobnie z roku 1875, informuje, że nie tylko ks.
Izabella ponownie przyjeżdża z Paryża, ale że wraz z nią przyjedzie zbiór krzewów, drzewek liściastych oraz iglicowych (iglastych – wyj. A.S.). List zapowiada
wiele prac nad nimi. Dalej zawiera szereg konkretnych instrukcji, jak się z tymi
roślinami obchodzić. Nadawca zapytuje także, czy w Gołuchowie mają ku temu
odpowiednie narzędzia, czy mają kosze do przykrywania różnych wielkości
drzew. Pada w tym liście także pytanie, czy Jan Falkowski może przyjechać do
Kórnika, wtedy pani Izabella „dałaby swoje instrukcje”21. Przy zbiorze owych listów zachowała się również luźna kartka, pisana już przez Adama Kubaszewskiego22, niezbyt przystająca do tych listów chronologicznie, bo z 13 stycznia 1885
roku, ale tematycznie związana z tą problematyką. Jest to roczne zestawienie siły
ręcznej i dokładne jej oszacowanie, by utrzymać ogród warzywny i park gołuchowski w należytym porządku i bezpieczeństwie23.
Adam Kubaszewski był pierwszym, który interesował się ogrodem i to w latach dużo poprzedzających jego przybycie do Gołuchowa24. Trudno tutaj pominąć przebogatą w treść i pięknie wydaną książkę autorstwa Róży Kąsinowskiej,
Gołuchów. Rezydencja magnacka w świetle źródeł25. Autorka poświęca w tej pracy
osobny rozdział parkowi gołuchowskiemu i osobny rozdział ogrodowi warzywnemu. Z natury rzeczy nie mogła wpleść w swoją narrację o ogrodzie i parku
20 List Jana Działyńskiego do Jana Falkowskiego pisany 5 czerwca 1874 roku (nr 12).
21 List Jana Działyńskiego do Jana Falkowskiego pisany prawdopodobnie w 1875 roku
(nr 13).
22 Kubaszewski Adam (1847–1927). Urodzony w Jurkowie (powiat kościański) w roku
1847 z ojca Marcelego i Anny z Rudkiewiczów. Od roku 1864 do 1866 pobierał naukę
ogrodnictwa w Turwi. Potem odbył kształcące podróże do Wrocławia, Berlina i Hamburga. Od roku 1876 aż do śmierci w roku 1927 zawiadywał parkiem gołuchowskim.
Otrzymał wiele nagród i wyróżnień. Był autorem projektu (na zlecenie ks. K. Niesiołowskiego) ogródka jordanowskiego w Pleszewie. Żonaty z Wiktorią z domu Madalińską.
Ślub odbył się w Pleszewie (nr wpisu 32/1878). Wybitny ogrodnik i dendrolog.
23 Obliczenie siły ręcznej… do utrzymania ogrodu warzywnego i parku w należytym
porządku i bezpieczeństwie zrobione błędnie, ale o tym będzie wyżej. Tutaj w jednym
miejscu podsumowanie.
24 J. Broda, 1990, Park gołuchowski w opisie Adama Kubaszewskiego z 1880 roku, Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej, t. 7, s. 7–37. Por. A. Kubaszewski, 1880, Park
w Gołuchowie przez Adama Kubaszewskiego, „Ogrodnik Polski”, nr 9, s. 209–211, a także
tenże, 1880, Park w Gołuchowie, „Ogrodnik Polski”, nr 10(2), s. 232.
25 R. Kąsinowska, 2006, Gołuchów. Rezydencja magnacka w świetle źródeł, Ośrodek
Kultury Leśnej w Gołuchowie, park gołuchowski opisany jest na s. 322–343, a ogród warzywny na s. 344–352.
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gołuchowskim informacji z powyżej scharakteryzowanych źródeł, bo ich jeszcze
wówczas nikt nie znał.
Andrzej Mężyński, w pracy Gołuchów Jana Działyńskiego 1853–187426, pisząc
o osobie Jana Działyńskiego, nie poświęca specjalnych uwag ogrodowi czy parkowi gołuchowskiemu. Niemniej najdokładniej przedstawia transakcje kupna
i sprzedaży majątku gołuchowskiego.
Inna, nieduża książka autorstwa Zofii Karczewskiej-Markiewicz, Panna lodowata27, pisana była bez aparatu naukowego, co nie omieszkała podkreślić Róża
Kąsinowska. Ta ostatnia zarzuca nieobiektywność, a nawet tendencyjność czy
wręcz wypaczenie obrazu właścicielki Gołuchowa28. Pamiętać jednak należy,
że Panna lodowata powstała z myślą o upamiętnieniu powstańców i nauczycieli, a szczególnie dziadka Zofii Karczewskiej-Markiewicz – Stanisława Włodarskiego. Pozycja ta przynosi jedynie skromne uwagi dotyczące parku i ogrodu
gołuchowskiego.
Informacje na temat początków parku gołuchowskiego znaleźć można
w Przewodniku po dendrologicznym parku29. Bolesław Sękowski natomiast pisze
tylko o parku gołuchowskim w latach 1870–198530. W innej swojej pracy Sękowski przedstawia charakterystykę ekologiczną parku i ogrodu, omawia kolekcje,
informuje o pawilonach i działalności arboretum, oraz o perspektywach rozwoju. Zamieszcza krótki i ogólny rys historyczny, w którym wspomina o bardzo
starych zabytkowych grabach31. Znacząco więcej informacji o początkach parku
i ogrodu gołuchowskiego przynosi praca Stanisława K. Potockiego32. Józef Goetz określa drzewa i krzewy rosnące w parku gołuchowskim, a interesującemu
nas okresowi poświęca zaledwie dwa akapity33. Natomiast praca Gerarda Ciołka,
Ogrody polskie, to opis stanu faktycznego ogrodów polskich w początku lat 50.
XX wieku. Jest godna polecenia ze względu na bogaty materiał ilustracyjny34.
Wszystkie wymienione powyżej prace nie mogły uwzględnić omawianych tutaj
źródeł, bo te jeszcze nie były znane.
26 A. Mężyński, 1982, Gołuchów Jana Działyńskiego 1853–1874, „Studia Muzealne”, 13.
27 Z. Karczewska-Markiewicz, 1973, Panna lodowata, Poznań.
28 R. Kąsinowska, 1998, dz. cyt., s. 15.
29 S. Michocka, B. Olejnik, J. Suder, 1999, Przewodnik po dendrologicznym parku,
Ośrodek Kultury Leśnej, Gołuchów, s. 3.
30 B. Sękowski, 1990, Drzewa i krzewy owocowe oraz winorośle w parku gołuchowskim
w latach 1870–1985, „Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej”, t. 2, s. 39–58.
31 B. Sękowski, 1987, Ogrody botaniczne i arboreta w Polsce, Warszawa, s. 87–91. Używa nazwy Trzemna.
32 S.K. Potocki, 1982, Z dziejów parku gołuchowskiego, „Studia Muzealne”, 13, s.
88–89.
33 J. Goetz, 1930, Park w Gołuchowie, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego”, vol. III, s. 1–37 wraz z tabelami. Używa na określenie rzeczki płynącej w parku
gołuchowskim nazwy Trzemna.
34 G. Ciołek, 1954, Ogrody polskie, Warszawa, s. 5–313.
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Majętność gołuchowska wraz z Przekupowem została zakupiona od Wincentego Kalksteina przez Tytusa Działyńskiego w czerwcu 1853 roku dla syna,
24-letniego Jana. Posiadłość liczyła 3352 morgi35. Według umowy Gołuchów
miał kosztować 130 000 talarów pruskich, ale Kalkstein otrzymał tylko 68 737
talarów. Resztę Jan Działyński miał spłacać jako ciążące na Gołuchowie długi36.
Obok szeregu inwestycji typu gospodarczego, które wtedy powstały, ambicją Jana
Działyńskiego było założenie ogrodu i parku37. Nieduży ozdobny ogród usytuowany był, jak przypuszcza R. Kąsinowska, prawdopodobnie przy południowej38
elewacji zamku i mógł łączyć się z grabowym szpalerem, rosnącym na lewym
(tutaj zapewne błąd, bo chodzi o prawy) brzegu rzeczki Trzemnej (tak dawniej
nazywano rzeczkę Ciemną), między zamkiem i mostem. Rzeczywiście o ogrodzie wspomina się już w XVIII wieku. Istniał tam wówczas 3-hektarowy ogród,
którego świadectwem jest pięć dotychczas rosnących grabów, a było ich aż 27.
Wysadzone zostały one po prawej stronie Ciemnej, co nie oznacza, że w ramach
parku gołuchowskiego niektóre pojedyncze drzewa nie były jeszcze starsze niż
owe graby. Było też tam 9 imponujących lip rosnących kilkadziesiąt metrów od
zamku oraz wiąz polny i stary dąb. Z początków XIX wieku pochodziły grupy
wierzb srebrzystych tuż przy zamku i poniżej nad rzeczką, a także kilkanaście
olch. W pierwszej połowie XIX wieku Kalkstein przez zagajenie umocnił lotne
piaski po prawej stronie rzeczki, a na pagórkach na północ od zamku założył
sady39. Do połowy XIX wieku ogród składający się głównie z drzew owocowych
zajmował 2–3 ha40. Trudno odtworzyć plany i zamierzenia Jana Działyńskiego co
do kształtu i wielkości zakładanego wówczas parku. W jakich granicach to planował i czy w ogóle były to „grunta do założenia parku przeznaczone”? Sugeruje,
35 R. Kąsinowska, 2006, dz. cyt., s. 79; kontrakt został spisany 23 czerwca 1854 roku;
Z. Karczewska-Markiewicz, dz. cyt., s. 25–29. Szukano czegoś, co by może skłoniło
ks. Izabellę do poślubienia Jana. Najdokładniej jednak kupno i przekazanie dóbr gołuchowskich Janowi Działyńskiemu opisuje A. Mężyński, 1982, Jan Działyński 1829–1880,
„Studia Muzealne”, 13, s. 75–76.
36 A. Mężyński, 1982, dz. cyt., s. 75–76.
37 R. Kąsinowska, 2006, dz. cyt., s. 81.
38 B. Sękowski (1987, dz. cyt., s. 88), jest zdania, że ogród włoski usytuowany był na
północ od zamku.
39 S.K. Potocki, Z dziejów parku gołuchowskiego, s. 89, [w:] Studia Muzealne, XIII,
Poznań 1982. O tym szpalerze grabów donosi nam także J. Broda, 1880, dz. cyt., nr 9,
s. 13, 20; por. A. Kubaszewski, dz. cyt., nr 9, s. 210–211 – tu też o tym szpalerze grabów
oraz A. Kubaszewski, 1880, dz. cyt. nr 10, s. 233; J. Goetz, dz. cyt., s. 4.
40 Uwagi dotyczące początków parku gołuchowskiego, s. 3. J. Broda, 1990, dz. cyt. nr
7, s. 7–37. B. Czołnik, A. Antonowicz, 2017, Park arboretum w Gołuchowie. Przewodnik, Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie, s. 6.
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i słusznie, Kąsinowska, że na szerokie plany mogą wskazywać zabiegi wykupienia dybula i usuwanie zagród chłopskich, zaczęte zapewne jeszcze przez Kalksteina41. Jan Działyński po przejęciu majątku zainicjował zasadzenie w roku 1856
alei lipowo-grabowej, w roku 1857 alei lipowej, a w roku 1858 alei świerkowej42.
Zabudowania folwarczne zasłonięto od strony zamku grupami drzew liściastych
i krzewów w różnych odmianach43. Wiosną 1859 roku pisał Jan Działyński do
swojego ojca Tytusa: „sadzimy drzewa i drzewka ciągle, bo mróz puścił. Chciałbym zapisać (!) żołędzi różnych gatunków dębów i nasiona sosen rozmaitych,
a nie wiem, jakby się wziąć do tego. (…) Mógłbym i wartoby piękne rzeczy siać
niedaleko domu. Może byśmy na spółkę sprowadzili coś przez Jamme’go (ogrodnika kórnickiego – uwaga – S.P.). Trzeba by się pospieszyć, żeby mieć zawczasu
dobre rzeczy”44.
Lata 1853–1863 były pierwszym okresem i dotyczyły koncepcji, planowania oraz tworzenia ogrodu i parku gołuchowskiego, a nie, jak pisze Kąsinowska,
przedłużająca ten czas do 1871 roku45. Rok 1863 kończy ten okres, bowiem Jan
Działyński całkowicie zaangażował się wówczas w zakup broni dla powstańców
styczniowych, tworzenie oddziałów partyzanckich, przewodniczenie tajnej organizacji wojskowej, a nawet brał osobisty udział w powstaniu, o czym niżej. Gromadził także tak zwany podatek narodowy dla potrzeb powstania, a gdy fundusze
okazały się niewystarczające, uzupełnił je z własnej kiesy. Władze pruskie skazały
go na śmierć, a jego majątki w Kórniku i Gołuchowie obłożyły sekwestrem46.
Prośby Jana Działyńskiego odnośnie do parku nie były wówczas przez urzędników należycie respektowane. Udział w zniszczeniu parku miał w okresie sekwestracji także niewątpliwie Piotr Bojanowski, który wytyczył sobie drogę przez
park. Ze 120 zagranicznych iglastych drzew zasadzonych w Gołuchowie do roku
1863, ocalała, jak się okazuje, zaledwie połowa. Nie zmarzła bynajmniej, „tylko
bydło popsuło i ludzie”, skarżył się Jan Działyński w liście do Józefa Rustejki47.

41 R. Kąsinowska, 2006, dz. cyt., s. 325.
42 J. Goetz, dz. cyt., s. 5. B. Czołnik, A. Antonowicz, dz. cyt., s. 7; Broda, dz. cyt.,
s. 21 i n.; R. Kąsinowska, 2006, dz. cyt., s. 324.
43 S.K. Potocki, dz. cyt., s. 89.
44 S.K. Potocki, dz. cyt., s. 89.
45 R. Kąsinowska, dz. cyt., s. 326. J. Broda, dz. cyt., s. 32.
46 J. Broda, dz. cyt., s. 32; R. Kąsinowska, dz. cyt., s. 325–326.
47 R. Kąsinowska, dz. cyt., s. 325–326. Józef Rustejko, urodzony 5 lipca 1828 roku
w Gabrialiszkach w powiecie kowieńskim. Studiował prawo i filologię. Był bibliotekarzem w Bibliotheque Nationale i profesorem Szkoły Batignolskiej w Paryżu. Zatrudniony przez J. Działyńskiego w Kórniku od 1861 roku. Pracował również w Gołuchowie,
po śmierci Jana Działyńskiego jako doradca ekonomiczny Izabelli Działyńskiej. Zmarł
w Paryżu 13 stycznia 1907 roku.
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POCZYNANIA WOBEC OGRODU I PARKU GOŁUCHOWSKIEGO
W LATACH 1864–1875

W liście z roku 1864, trudno wskazać, gdzie pisanym, zapewne z zagranicy,
Jan Działyński serdecznie pozdrawia Jana Falkowskiego. Nadawca wspomina
z sympatią ich wspólny udział w bitwie pod Ignacewem 8 maja 1863 roku, gdzie
pod dowództwem Edmunda Taczanowskiego walczyli z Moskalami. Przywołuje
fakt, że Falkowski kilka razy budził go wtedy ze snu, przynosząc szklankę ciepłej
herbaty. Ponadto wspomina: „żeśmy się coś niebardzo (!) bali Moskali, tak jeden jak drugi kiedyśmy na narożniku tę grubą sosnę czy ten wał obracali, ażeby
dać zasłonę tym tyralierom”48. Dalej dziękuje Jan Działyński Falkowskiemu za
opiekę nad ogrodem kórnickim, ale równocześnie prosi o opiekę nad ogrodem
i parkiem gołuchowskim. Prosi wręcz, „żeby i Gołuchowskiego (!) ogrodu z oka
niespuszczać (!), boby tam wkrótce wszystko bardzo zdziczało”49. W komplecie
tych źródeł znajduje się karteczka z pytaniami i wyraźnymi wskazaniami Jana
Działyńskiego odnośnie do ogrodu gołuchowskiego. Ile jest kuczy (kucza to
mały lichy dom, buda czy szopa) w tym ogrodzie, ile z nich to jeszcze dominialne (pańskie) i dotychczas nierozebrane? „Kucze rozwalać trzeba i o ile możności
place i golizny drzewami obsadzać”. Działyński zapytuje też, czy kuczy nieprzynależnych do gołuchowskiego majątku nie można by kupić za niewielkie pieniądze i natychmiast rozebrać. Przypomina, że w ogrodzie nikomu paść bydła
nie wolno, a kosić można jedynie tam, gdzie drzewka kołkami od kosy są zasłonięte. Z kolei bydła nie pozwala poić w strudze, a jedynie od strony kościoła. Po
przeciwnej stronie, zarówno w gorzelni, jak i kuźni oraz wokół kaplicy wszystko
powinno być według Działyńskiego wysadzone drzewkami. Podobnie w ogrodzie na wprost kościoła. Wzbronione są przejazdy przez ogród od Krysińskiego
do kościoła, bowiem do tego służy droga turska (prowadząca z Turska). Wskazuje, by nad owczarnią i stajnią aż do kaplicy, w ogrodzie przy szpalerze aż do
upustu, a także drogę od szpaleru do Dębiny, wysadzać zielonymi drzewkami.
Przestrzega, by w sadzeniu zachować porządek jak w książce Henkla Madelholzena50. Sadzenie zielonych, iglicowych drzew zacząć należy od sosen, potem kolej
na modrzewie (cedry), jodły, świerki itd. Pominąć te, które marzną i zostawić
miejsce na kilka sztuk, tak by można było dosadzić, kiedy się znajdą lub zostaną sprowadzone już szczepione51. Te uwagi świadczą niewątpliwie o znawstwie
48 List Jana Działyńskiego do Jana Falkowskiego z roku 1864 (nr 1); Wielkopolski słownik biograficzny, 1983, Warszawa–Poznań, s. 167. „Ziemia” 1928, nr 18, s. 288; J. Goetz,
dz. cyt., s. 5.
49 List Jana Działyńskiego do Jana Falkowskiego z roku 1864 (nr 1). Ten list zadaje kłam
twierdzeniu, że powstanie i emigracja „nie pozwoliły mu zająć się ogrodami wcześniej,
jak dopiero w roku 1869” („Ziemia”, 1928, nr 18, s. 288; J. Goetz, dz. cyt., s. 5).
50 Luźna karteczka – to dyspozycje, co i jak ma wyglądać w posiadłości gołuchowskiej
(nr 2). Może chodzi tu o Henkela Adelholzena.
51 Tamże.
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samego Jana Działyńskiego, o jego pasji i zamiłowaniu do takiej pracy. Sadząc
sosny, zacząć według niego należy od Pinus pungens (sosna kłująca)52, potem Pinus contorta (sosna wydmowa) i wreszcie Pinus echinata. Radzi, by posadzić każdego gatunku kilka sztuk razem, albo w szkółce, tak by w razie czego te drzewka
rozsadzić. Pozyskane natomiast miejsca proponuje przeznaczyć na późniejsze
siewy tego samego gatunku lub na inne odmiany. Sugeruje, żeby między jednym
gatunkiem a drugim zostawić jeden zagon i tak, co drugi, obsadzać sosnami53.
Były to zadania wytyczone nie na rok, tylko na dłuższy zapewne okres, trudno
bowiem zakładać, że już wówczas Jan Działyński wiedział, kiedy wróci i będzie
mógł sam nadzorować niezbędne prace w Gołuchowie. Wrócił w roku 186954.
Jesienią rozpoczął energiczne starania ratowania młodego parku gołuchowskiego55. Rok później, w obawie przed ewentualnym wspomnianym konfliktem wojennym Rosji z Prusami, w liście Zygmunta Celichowskiego pisanym w imieniu
hr. Jana Działyńskiego wstrzymuje się wytyczanie ganków w ogrodzie gołuchowskim. Zaleca się zbieranie nasion i troskliwe pielęgnowanie nasion paryskich
oraz nadzwyczajną dbałość o owoce. Ponieważ zapowiadało się na to, że siano
będzie drogie, zalecano, by sumiennie dokonać sprzętu siana. Ponadto hrabia
sugerował za pośrednictwem Celichowskiego, by koszenie siana odbywało się
na akord. Niepewna sytuacja powodowała, że jeżeli byli ludzie cokolwiek dłużni,
to trzeba było ściągnąć od nich należności, w miarę możliwości. Jeżeli już nie
gotówkę, to chociażby dając sposobność odrobienia długu w ogrodzie. Interesowało też hrabiego czy młynarz sprzątał w tym roku (1870) łąkę w ogrodzie. Na
koniec owego listu zamieszcza uwagi dotyczące dóbr kórnickich i pisze, by tam
zawieszono wszelkie roboty, budowle i ulepszenia, by w ogrodzie zaprowadzono
największą oszczędność (pokłosie pracy organicznej) – „oranżerya do połowy
wyprzedana”56.
Kiedy było już po wojnie francusko-pruskiej 1870/1871 i okazało się, że Rosjanie nie weszli na terytorium pruskie, można było w roku 1872 przystąpić do
prac, które zostały wcześniej wstrzymane lub zawieszone, ponownie urządzać
park i ogród gołuchowski. W liście pisanym wówczas z Paryża Jan Działyński zawiadamia Jana Falkowskiego, że wkrótce nadejdą z Erfurtu krzewy, a mianowicie
12 gatunków krzewów amerykańskiej winnej latorośli, 20 gatunków orzechów
laskowych, 25 krzewów malin i tyle samo porzeczek oraz 50 krzewów agrestów.
Zatem przysyłano 132 sztuki do sadu i na każdy krzew trzeba było dołki wykopać. Sugeruje w liście, by za każdą sztuką był zagonek dla ewentualnego rozmnożenia tego gatunku. Podobnie miało wówczas przyjść z Erfurtu 100 sztuk
52 W przypadkach kiedy nazwy łacińskie zaczerpnięte z listów nie były bezpośrednim
cytatem, wtedy podano aktualne nazwy.
53 Luźna karteczka – to dyspozycje, co i jak ma wyglądać w posiadłości gołuchowskiej
(nr 2).
54 A. Mężyński, 1982, dz. cyt., s. 170. R. Kąsinowska, 2006, dz. cyt., s. 92.
55 Tamże, s. 325.
56 List Zygmunta Celichowskiego do Jana Falkowskiego z dnia 25 lipca 1870 roku (nr 3).
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róż Rosa canina (dzika róża) do zapełnienia dziur w żywopłotach i 100 sztuk
dzikiego pnącego Parthenocissus quinquefolia (winobluszcz pięciolistkowy) do
obsadzania murów, płotów i budynków, a zatem miały to być aż 134 gatunki
i 332 sztuki. Wzdłuż owczarni, stajni, kaplicy i innych budynków zalecał sadzić
dziki winobluszcz, natomiast przy zamku twierdził, że nie warto, bo przy ewentualnej naprawie dachu zostaną owe krzewy zniszczone. Ponadto list zapowiadał
przysłanie innych roślin pnących, takich jak 2 sztuki Campsis radicans (milin
amerykański), 12 sztuk Calystegia dahurica (kielisznik dahurski), 2 sztuki Celastrus scandes (dławisz amerykański), 12 sztuk Clematis (powojnik), 2 sztuki Rubus fruticosus rosea pleno (jeżyna krzewiasta odmiana pełnokwiatowa) i 2 sztuki
Vitis amurensis (winorośl amurska) oraz 6 sztuk Vitis labrusca (winorośl lisia).
W podsumowaniu owych roślin pnących Jan Działyński podaje, że gatunków
wymienionych było 157, a sztuk 37057. Tutaj też sugeruje, by je tak posadzić, aby
nie wyginęły, a przeciwnie, by można je było rozmnożyć. Zapowiada w tym liście
przesłanie także 10 gatunków Malus baccata z ozdobnymi owocami, 12 gatunków Malus (jabłoń), 25 gatunków Crataegus (głóg), który wysadzić należy jeden
za drugim rzędem, ale swobodnie rozsadzić, co kilka łokci. Ponadto: przysłanie 1
gatunku, ale 2 sztuk Actinidia polygama – wtedy według Działyńskiego to roślina
syberyjska (dzisiejsza nazwa aktinidia ussuryjska), wysoka na 6–9 łokci, pnąca
z owocem do jedzenia; 1 gatunku, ale 2 sztuk Prunus tenella, wytrzymałego migdałowca karłowatego; 1 gatunku, ale też 2 sztuk Prunus cerasus, wiśni w stanie
dzikim, oraz 1 gatunku, ale też 2 sztuk Prunus avium (czereśnia ptasia odmiana
pełnokwiatowa); po 1 gatunku, ale po 2 sztuki Prunus pseudocerasus flore roseo
pleno – krzewów kolorowych sprowadzonych z Chin, z adnotacją, aby nie zmarzły. Podobnie 1 gatunku, ale 2 sztuk wytrzymałej Prunus padus subsp. borealis
(czeremcha skalna), 1 gatunku, ale też 2 sztuk Sorbus intermedia (jarząb szwedzki), a także 1 gatunku tylko, ale 2 sztuk syberyjskiej Lespedeza bicolor (lespedeza
dwubarwna). I znowu tutaj znajduje się stwierdzenie, że podsumowując wszystko, dotychczas zostało wymienionych 213 gatunków i 425 sztuk58. Zapowiada Jan
Działyński, że już w kwietniu będzie w Kórniku i do jego przyjazdu można niektóre z wyżej wymienionych wcześniej zadołować. Wskazuje to na fakt, że chciał
dopilnować prac osobiście. Te, których jest po kilka sztuk, można, jak sugerował,
w części powysadzać, tak aby jedna sztuka z wyżej opisanych służyła w szkółce do
rozmnażania czy z nasion czy do szczepienia. Niejaki Orlicki miał jedną czwartą
wszystkich nasion przesłać Janowi Falkowskiemu do Gołuchowa. „Wypada się
przygotować na to, bo z Paryża wysyłam 54 gatunki, a z Erfurtu będzie ze sto
kilkadziesiąt. Zatem ze 200 tabliczek będzie potrzeba, a i pudeł i ziemi nie mało”.
Pisze Jan Działyński, że jeszcze do końca marca będzie w Paryżu, a z początkiem
kwietnia już w Kórniku i można do niego napisać, że Jan Falkowski „potrzebuje,
na przykład nasion jarzyn”59. Zapowiada, że w końcu kwietnia lub na początku
57
58
59

List Jana Działyńskiego do Jana Falkowskiego z dnia 19 marca 1872 roku (nr 4), s. 2.
Tamże, wylicza tam błędnie J. Działyński, że jest to 435 sztuk.
List Jana Działyńskiego do Jana Falkowskiego z dnia 19 marca 1872 roku (nr 4), s. 4.
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maja zjawi się w Gołuchowie jego małżonka Izabella z Czartoryskich Działyńska i część lata tam zabawi. Dlatego jarzyny będą potrzebne. „Drzewa owocowe
trzeba z gąsienic oczyścić i mieć warzywny ogród niewielki, ale w porządku”60.
Już zimą następnego roku, obok wspomnianej sugestii, by martwy płot żywą roślinnością otoczyć, zwraca uwagę na takie gatunki, jak: Thuja plicata (żywotnik
olbrzymi), jak twierdzi, wytrzymały na największe mrozy, może rosnąć od 8 do
10 stóp61, Thuja occidentalis densa – żywotnik zachodni, drzewo o stożkowym,
prostym pokroju z korą czerwonobrązową, łuszczącą się płatami. To gatunek
mniejszy, gęstszy, lubiący wilgotne miejsca. Proponuje też zwyczajną tuję, Thuja
occidentalis, jak twierdzi: ładną, gęstą, która od ziemi kilka latorózg puszcza i naturalnie wytrzymuje największe zimna. Marzy się Działyńskiemu, by w Kórniku
zrobiono próbę z drzewem podobnym do jałowca, a nazwanym Juniperus drupacea (jałowiec syryjski), „(…) z kolcami, smacznymi owocami i dającymi powidła.
Drzewko to nie wyrasta wyżej, jak na 10–15 łokci, jest gęste i zawsze zielone”.
Podobnie chciałby, by z Kórnika do Gołuchowa przesłano „kasztany czerwono
kwitnące” i ich nasiona. „Pragnę, żeby się starano rozmnożyć drzewa kolorowo
kwitnące z Kórnika, gdzie samych głogów takich jest bardzo wiele gatunków. Jałowce i dęby bardzo lubię, choć w ogóle wszystkie drzewa i pragnę, żeby pamiętał
ogrodnik, że jeżeli bardzo dbam o to, żeby zwłaszcza blisko domu były drzewa
(...)”62. Działyński chciał, by owe drzewa były opatrzone napisami i nazwiskami,
ale zaznacza, że nie ma nic przeciwko temu, jeśli to będą nazwiska nieznane. Dlatego należy wszystko siać, nasiona zebrać nawet ze szczepionych odmian. „Taka
dzika szkółka posłuży do sadzenia zwłaszcza między ogrodem a lasem i koło
kucz, skoro ich się pozbędziemy”. Życzy sobie, by przy zakładaniu żywopłotów
robić próby z rozmaitych głogów, cisów, jałowców, tui i innych krzewów oraz
drzewek, kawałkami, ale nie zaleca mieszania63.
Od 1872 roku na opróżnionych od zachodu działkach chłopskich prowadzono także dla parku gołuchowskiego zalesienia64. W roku 1873 pisze, że nasionka
trzeba namoczyć w wodzie, a nazw nie pomieszać i nie pogubić przy moczeniu.
Zaleca więc wielką staranność. Niejaki Rychter (być może Falkowski miał dozór nad ogrodem i parkiem, a Rychter nad pałacem) miał ewentualnie donieść,
czy nie potrzebuje malarza lub stolarza, „czy dachy niezaciekają (!), czy zamki
u drzwi niepotrzebują (!) naprawy, czy nie wypadałoby drzwi i okna naprawić
lub pomalować, czy reparacye jakie niepotrzebne w stajni, w kuchni, w pokojach,
podłogach, posadzkach wiele i jakich sreber, naczyń czy szkła czy czegośkolwiek

60 Tamże.
61 Najczęściej stanowiła 1/2 łokcia i dzieliła się na 12 cali (Wikipedia; dostęp:
20.07.2019). List Jana Działyńskiego do Jana Falkowskiego pisany zimą 1873 roku (nr 6),
s. 2.
62 List Jana Działyńskiego do Jana Falkowskiego pisany zimą 1873 roku (nr 6), s. 2.
63 Tamże.
64 J. Broda, dz. cyt., s. 10.

O początkach organizacji parku i ogrodu gołuchowskiego...

261

potrzebował przed przyjazdem lub podczas pobytu mojej żony”65. Te słowa są
dowodem starań Jana Działyńskiego, by pałac oraz otoczenie były zadbane, naprawione i wszystko wyglądało jak najlepiej. Być może obawiał się cierpkich słów
ze strony żony Izabelli, a może tylko chciał jej zaimponować, biorąc pod uwagę
jej wychowanie w luksusie.
Zawiadamia, że są też dwa osiołki z uprzężą i wózkiem dla Gołuchowa,
i pyta, czy mogą się przydać, równocześnie prosząc zarówno Falkowskiego, jak
i Rychtera, „aby się starali zaprowadzić oszczędność w wydatkach, i aby konieczne i nieodzownie potrzebne dla utrzymania czystości i porządku robili wypłaty,
bo dochodów tego roku bardzo będzie mało, a nakłady na budowle, kościoły,
budynki parafialne i najrozmaitsze inne niezmiernie wielkie (...)”66. Narzeka
Działyński na tanie drzewo tego roku. Twierdzi, że posługiwanie się parobkami
stałymi w ogrodzie w Kórniku w miejsce ogrodowczyków okazało się bardzo
korzystne i przynosi znaczną oszczędność. Liczy na to, że Falkowski i w Gołuchowie wyrobi sobie także zdatnego stałego parobka do pomocy, „(...) że się
będzie starał o oszczędzenie wydatków na najem i o płacenie przy większych
robotach od sztuki, tak aby mieć mało, ale dobrych, pracowitych, pilnych i o ile
możności stałych, tych samych, najzgrabniejszych, wyborowych i wprawnych robotników”67. Zaleca brać do tego ludzi miejscowych, aby się wyuczyli porządnej
pracy i by potem na własnym gospodarstwie porządnie pracowali, z pożytkiem
dla Gołuchowa. W liście proponuje, by zabrać z Kórnika do Gołuchowa białą
klacz, która po bruku chodzić nie może. W Gołuchowie mogłaby chodzić w parze z inną białą klaczą, która już tam jest. Roch mógłby przyjechać i zabrać ją,
dobrać sobie parę ogierów, tak by była czwórka koni dla Izabelli Czartoryskiej.
Sugeruje też by z Kórnika zabrać jeszcze wozik spacerowy. W ogóle, by „na przyjazd Pani wszystko było o ile możności czyste i w porządku”68.
Izabella Czartoryska wiosną 1873 roku miała zjechać do Gołuchowa i dlatego
Jan Działyński prosi o sprawozdanie z wykonanych w Gołuchowie prac. Pyta
również: „czy Falkowski ma na to dosyć pieniędzy?”69. Dalej pisze: „donoszę, że
Pani (Izabella Czartoryska – wyj. A.S.) kazała kupić kilka ras drobiu pięknego,
ale nieco delikatnego z najpiękniejszych francuskich i że jest 5 kogutów, które
muszą być osobno koniecznie trzymane, aby rasy się nie mieszały i aby się koguty
nie kaleczyły i nie zabijały, a mają zawsze być piękne i starannie utrzymane”70.
Wskazuje nawet miejsca, gdzieby można owe koguty trzymać. Interesuje się także miejscem nasadzania kur i chowem kurcząt. Wyznacza terminy wysadzania

65
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70

List Jana Działyńskiego do Jana Falkowskiego w roku 1873 roku (nr 7).
Tamże.
Tamże.
List Jana Działyńskiego do Jana Falkowskiego pisany w 1873 roku (nr 7), s. 4.
List Jana Działyńskiego do Jana Falkowskiego pisany w 1873 roku (nr 8).
Tamże, s. 1–2.
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krzewów iglastych i drzew liściastych. Pisze Jan Działyński, że podobno jest też
gospodarstwo do nabycia, ale z tą decyzją zaczeka do przyjazdu żony71.
W liście pisanym 24 września 1873 roku z Erfurtu Jan Działyński zawiadamia,
że kupił dla Gołuchowa 100 sztuk jednorocznych Abies nordmanniana (jodła
kaukaska), 100 sztuk jednorocznej Abies cephalonica (jodła grecka), 100 sztuk
dwuletniej Pinus cembra (sosna limba), 12 sztuk jednorocznej Pinus ponderosa
(sosna żółta), 12 sztuk w donicach Larix europaea pendulina (modrzew europejski odmiana zwisająca), z nasion przysłanych z Petersburga, 12 dwuletnich,
przesadzonych Ginkgo biloba (miłorząb dwuklapowy) w donicach, 100 sztuk
wiecznie zielonego Taxus baccata (cis pospolity). Razem rzeczywiście 436 młodych roślin, kupionych za przeszło 10 talarów.
Proponuje, by przygotować dla nich jakiś stary inspekt, tak by ciepło tego
inspektu nie było za wielkie i żeby można było je (rośliny – wyj. A.S.) zacienić
od słońca. Miłośnik drzew i krzewów pisze, że niektóre z wyżej wymienionych
roślin będą zmęczone podróżą. Ogrodnik powinien dokonać przygotowań pod
te rośliny i przyjechać do Kórnika, by oprócz owych roślin zabrać niektóre rzeczy
i coś z nasion72. Dalej przekazuje rady dla Falkowskiego odnośnie do umieszczania roślin w doniczkach, przesadzania z mniejszych donic w większe i umieszczania ich w inspekcie, tak by łatwiej się przyjmowały i by późniejsze przesadzanie ich dało się bardzo szybko uskutecznić. Wyjaśnia, że owe rośliny, które
nadejdą, są zapewne bardzo młode, ale im młodsze, tym pewniej się przyjmują
„i pozwolą na śliczne urządzenie z czasem ogrodu”73. Owe rośliny są zdrowe,
niewymęczone w donicach i w większości nieszczepione. Ma nadejść także w dużym koszu 10- albo 12-letnia Abies nobilis glauca (obecnie Abies procera jodła
szlachetna srebrzysta), którą należy posadzić przed zamkiem, nie za blisko ścieżki, przy brzozach, przed Abies fraseri (jodła Frasera), a po Pseudotsuga douglasii
(daglezja zielona). Trzeba będzie dla niej bardzo duży dół wykopać, wyjąć niemało gliny, a ziemię przemieszać z piaskiem lub jeszcze lepiej z ziemią leśną. Po
przesadzeniu obstawić wokół słomą, a na zimę trzeba będzie dobrze ją obtulić.
Ponadto zapowiada, że zostaną przysłane na wiosnę także Abies bracteata (jodła
nadobna) oraz Abies nobilis (jodła szlachetna), Abies nobilis glauca (jodła szlachetna srebrzysta), Nobilis robusta i także Abies fraseri (jodła Frasera), czyli taka
sama, jaka już jedna jest w Gołuchowie. Nie jest Jan Działyński pewien, czy te
drzewa zmieszczą się. Proponuje posadzenie ich nad ścieżką, choćby poświęcając jedną brzozę. Informuje, że pani Izabella ma przysłać też prześliczną kolekcję
roślin iglastych, ale być może przyjdą one dopiero na wiosnę. Przed zimą natomiast ma jeszcze dotrzeć do Gołuchowa „kolekcyjka drzew ładnie kwitnących”.
Zapytuje też piszący, czy piece w zamku są w porządku. Na koniec prosi o raport
o ogrodzie i budowlach74. Dopiero zimą 1874 roku w liście Józefa Rivolego do
71
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Tamże, s. 2.
List Jana Działyńskiego do Jana Falkowskiego pisany 24 września 1873 roku (nr 9), s. 1.
Tamże, s. 2.
List Jana Działyńskiego do Jana Falkowskiego pisany 24 września 1873 roku (nr 9).
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Jana Falkowskiego, oprócz informacji, że nie będzie się kupować domów onegdaj
oferowanych, tylko lepsze i czworaki, znajduje się zapowiedź rozpoczęcia prac
nad płotami wokół zamku75. W liście z 26 maja 1874 roku Działyński wyraża
gotowość kupna pewnego gospodarstwa w Kucharach, jeśli oczywiście nie jest za
późno. Prosi Jana Falkowskiego, aby dowiedział się, co dzieje się z owym gospodarstwem, bo chciałby po swoim przyjeździe do Gołuchowa szybko załatwić ów
interes. W liście mowa o przekonaniu, że roboty polecone przez Izabellę Czartoryską zostały pokończone. Jan Działyński troszczy się, by ks. Izabella miała na
obiad jarzyny i białe indyki zdrowe, „bo w razie przeciwnym należałoby (!) im
(…) dawać trochę czerwonego wina z chlebem”76. Jan Działyński jest przekonany, że kaplicę przygotowano, a także stajnie dla znacznej ilości drobiu, i że konsekwentnie tępione są szczury. Są tam także uwagi dotyczące sposobu obchodzenia się z delikatnymi małymi drzewkami77. Delikatniejsze lub nie bardzo zdrowe
drzewka należałoby ocienić i zasłonić od upałów. Pani natomiast, gdy przyjedzie,
o reszcie będzie mówić78. W liście z czerwca 1874 roku znajduje się informacja,
że Izabella Czartoryska interesuje się, czy rozbierając starą oborę dla komorników i zwożąc materiał na nową, pamiętano, że ta nowa stanąć ma przy św. Wawrzyńcu, konkretnie za tą figurą, a nie w podwórzu gospodarskim. Instruuje także
Działyński, że krowy komornicze mają się poić w strumieniu na końcu wsi, a nie
przy zamku czy dużym moście. W czworakach dodano wówczas parę mieszkań
oraz schody, i to bez straty miejsca. Drugą sprawą, która niepokoi ks. Izabellę,
jest fakt, że Falkowski nie donosi o tym gospodarstwie w Kucharach, czy jeszcze
jest do nabycia, bo chciałaby mieć grunta do wymiany z niektórymi gospodarzami i kuczarzami. Działyński pisze, by Falkowski pamiętał, co obiecał, że o każdej
przyszłej sprzedaży mu doniesie zawczasu. Stwierdza, że za takowe przygotowanie interesów: „byłbym bardzo wdzięczny”. Prosi także, by szczury tępić, o ile
to możliwe. „Powiadają tu, że bardzo dobry sposób jest wmięszać (!) w mąkę
z jakiegokolwiek zboża trochę gipsu, który zjedzony przez szczury, razem z mąką
twardnieje im w żołądku i zabija je. (...) Drugi sposób łapania (…) to w beczkę
z wodą za pomocą samotrzasku”79. Zwraca uwagę, że w tym roku (1874) wszystkie drzewa i krzewy kwitną, nawet takie, które dotychczas nie zakwitały. Magnolia grandiflora (magnolia wielkokwiatowa), Pseudotsuga douglasii (daglezja zielona) i tysiące innych kwitną po raz pierwszy. „Trzeba zawczasu przypatrywać, aby
obserwować odmiany i potem najstaranniej w jesieni nasienie jak najporządniej
zbierać”. Szczególnej uwadze poleca jodły, których nasiona wcześniej dojrzewają.
Podobnie pisze o cierniach, z których wielu tworzyło żywopłoty. Zwraca uwagę, że nasiona każdego gatunku należy przechowywać osobno. Największą część
75 List (notatka) Pana Rivolego z dnia 22 lutego 1874 roku; można ją potraktować jako
list (nr 10).
76 List Jana Działyńskiego do Jana Falkowskiego pisany 26 maja 1874 roku (nr 11).
77 Tamże.
78 Tamże.
79 List Jana Działyńskiego do Jana Falkowskiego pisany 5 czerwca 1874 roku (nr 12).
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nasion wypada w tym roku wysiać, bo „jodeł nasienie szybko bardzo się psuje,
a ciernia długo w ziemi leży”80. Dużą wagę przykłada do stawiania czworaków
i sześcioraków, a nawet do ich nabywania w Królestwie. W kolejnym roku bowiem wraz ze świętem św. Jana kończy się kontrakt dzierżawny, a w przyszłym
kontrakcie „(…) zastrzeżemy sobie, iż dzierżawcy nie będzie wolno mieć ludzi
w służbie, mieszkających w kuczach”81, ale w tym celu potrzeba innych mieszkań
zarówno w Gołuchowie, jak i Przekupowie. „J. Falkowskiemu wypadałoby się
wypowiedzieć, ile jeszcze dla każdego folwarku potrzeba mieszkań i dać nam
znać przed wtorkiem, abyśmy się z P. Cybulskim o tem rozmówić mogli i część
roboty jemu oddali, resztę innym”82. Warto, by Falkowski także dowiedział się,
czy ci, którzy chcą domy dostarczać, mają drzewo ścięte w zimie, czy też dopiero
teraz ścinali, bo takie byłyby nieodpowiednie83.
W liście natomiast pisanym prawdopodobnie w roku 187584, oprócz wyżej
wspomnianej zapowiedzi, że Izabella Czartoryska przywozi prześliczny zbiór iglastych drzew i krzewów, znajduje się uwaga, że są one wytrzymałe na zimno. Zostały spisane przez Jana Działyńskiego. Do tego list zawiera zapowiedź przysłania
kilku pięknych, delikatnych gatunków po jednej sztuce. Ponadto zapowiada kilka
liściastych, pięknych egzemplarzy oraz zbiór drzew syberyjskich. Gatunków będzie bardzo wiele, „(…) których dotąd nigdy nigdzie dostać niemogłem (!) (…)
będzie tam najpierwsza kollekcya (!) w Europie, rzeczy zebranych z Kórnika, z Erfurtu, ze Sceaux (...) i z Angers” i do tego dużo szczepionych odmian. W związku
jednak z tym, że na zimę sadzenie iglastych drzew nie zawsze się udaje, trzeba
będzie wiele trudu, wiele przygotowań do właściwego zasadzenia i przechowania
przez zimę. Ponieważ ziemia w Gołuchowie nie była odpowiednia, Jan Działyński sugeruje, że będzie potrzebny piasek, przeleżały szlam, a nawet przewietrzały,
stary gnój i dodatkowo ziemia ogrodowa i wzrostowa. Niezbędni będą do tego
w ciągu jednego lub dwóch miesięcy ludzie. Może, tak sugeruje Działyński, wypadałoby zapewnić sobie robotników miejscowych i pomoc jakiegoś wprawnego
ogrodnika czy ogrodowczyka starszego. Rośliny ponadto muszą mieć ciepło od
spodu i powinny być zasłonięte od słońca, wiatrów i od mrozu. I znowu tutaj
najlepszy byłby stary inspekt, „którego gnój już nie pali a jeszcze ociepla”. Ów
inspekt powinien być także dobrze zaciemniony matami od zbytniego światła
i ewentualnego upału. Radzi, by te roślinki zadołować, a sadząc niektóre rzeczy,
wypadałoby, o ile możności, zabezpieczyć i zapewnić to, co daje stary inspekt, czyli ciepło od dołu oraz dobrą, odpowiednio przygotowaną ziemię z przydatkiem
80 Tamże.
81 Tamże.
82 Tamże.
83 Tamże.
84 List Jana Działyńskiego do Jana Falkowskiego pisany prawdopodobnie w 1875 roku
(nr 13) – bowiem taka jest wpisana na marginesie listu ołówkiem data, chociaż zaopatrzona znakiem zapytania. Widocznie osoba datująca w ten sposób też nie była jej pewna.
Pisze o tym także R. Kąsinowska, dz. cyt., s. 328–329.

O początkach organizacji parku i ogrodu gołuchowskiego...

265

tego, czego potrzeba, i zasłonę zdrową, nie wilgotną, która nie powinna stać się
siedliskiem myszy lub gniazdem wszelkiego rodzaju robaków, gąsienic i owadów.
Ponownie i w tym liście Działyński prosi o informację, czego brak lub potrzeba
i czego w okolicy dostać nie można. Pyta: czy macie ludzi, łopaty, taczki, konewki czy podlewaczki? Czy nie można by przygotować koszów różnych rozmiarów
do przykrywania zimą różnych wielkości drzew i krzewów? Bowiem owe krzewy
i drzewa ucierpią nie tylko przez podróż, ale i przez zimę. „(…) Byle wszystko
o ile można było jak najlepiej przygotowanem (!), abyśmy w rozmaity sposób mogli przyjąć i przez zimę przechować to, co przyjdzie. Dużych roślin nie będziemy
(!) mogli do inspektu wsadzić, więc rozmaitych potrzeba przygotowań w różnych
miejscach n.p. (!) wszędzie gdzie są jodły i gdzieby warto uzupełnić kolekcye (!),
oraz tam gdzie się mają sadzić (przy lipowej alei). Przy kasztanie, przy ładnie rosnących gęsto strobusach (sosnach wejmutkach – wyj. A.S.) w szkółce, przy sosnach starych szkółek, przed owczarnią itd. (…) Pani Izabella rozmawiała z Falkowskim, przeto musiała wyrazić, gdzieby co chciała sadzić”85. Na marginesach
tego listu (na pierwszej stronie) znajdują się dopiski. Pisze Działyński (na górnym
marginesie): „jałowców przychodzi dużo gatunków, również kilka rzadkiej Piceasa (a nawet kilkanaście odmian) i doły przydały by się tak jak dla pinusów, których bardzo wiele będzie. Przyjedzie też Abies Firma (po odmianach Cephaloniki
do posadzenia). Nasion z Kórnika i drzew też coś przywiozę”. W drugim dopisku
(na dolnym marginesie) pisze, że Izabella Czartoryska: „(…) przywozi kilka sztuk
bardzo pięknej olszy Alnus imperialis, Chamaecyparysy, Retinospory (delikatne),
jedną Abies Bracteata, która wymaga cienia i zasłony, bo wcześnie puszcza na wiosnę, jest to pierwszy numer po Pseudotsuga Douglasii i odmianach tejże, których
para przyjdzie, można by doły pokopać przed zamkiem, tak samo Tsuga sieboldii
i Mertensiany jeżeli jest miejsce także dla Nobilis, Nobilis Glauca i Robusta. Kilka
dołów przydałoby się przy Alei, gdzie Cupressus Lawsoniana. Tam przyjdą dwie
Torreya Retinospory, Chamaecyparysy”86.
Poniżej relacjonuję sygnalizowaną wcześniej luźną kartkę z roku 1885, będącą zestawieniem siły roboczej zatrudnionej w ogrodzie i parku gołuchowskim
w roku poprzednim, czyli 188487.
Z zestawienia wynika, że 7 osób zatrudniano w ogrodzie warzywnym, w tym
2 osoby to pierwszy robotnik – Ignacy Szymoniak i stróż nocny Ignacy Dwojak.
Ci ostatni zatrudnieni byli przez cały rok i ich wynagrodzenie, każdego z osobna,
wynosiło 456 marek i 25 fenigów. Nie ma się co dziwić, bo na nich wszystko się
opierało, oni odpowiadali za ogród warzywny. Ponadto był chłopak zatrudniony, prawdopodobnie do różnych prac, i pobierał za cały rok 219 marek. Cztery
85 List Jana Działyńskiego do Jana Falkowskiego pisany prawdopodobnie w 1875 roku
(nr 13), s. 4.
86 List Jana Działyńskiego do Jana Falkowskiego pisany prawdopodobnie w 1875 roku
(nr 13), s. 1. Użyte w liście słowo „retinospory” oznacza formy młodociane.
87 Obliczenie siły ręcznej… do utrzymania ogrodu warzywnego i parku w należytym porządku i bezpieczeństwie, Gołuchów, 13 stycznia 1885.

266

Andrzej Szymański

dziewczęta, zatrudnione do kopania wiosną i jesienią oraz pielenia i podlewania
latem, a także do nakrywania drzew brzoskwiń, moreli i na maty. Pobierały one po
2 marki dziennie, a że pracowały 300 dni w roku, to w sumie ich wynagrodzenie
wynosiło 600 marek, a zatem po 150 marek przypadało na jedną. Za 10 kop słomy
i 20 mendli płacono rocznie 200 marek, a za nasiona, narzędzia i różne drobniejsze
zakupy 150 marek. Za furmankę do wożenia nawozu i wody w czasie lata do podlewania płacono 450 marek. Utrzymanie ogrodu warzywnego kosztowało rocznie
2531 marek i 50 fenigów. A zatem koszty te były dość znaczne, choć przez cały rok
na stałe pracowały tylko trzy osoby. Część z nich wynagradzana była przez płacenie
dniówki. Komu płacono co tydzień, albo jeszcze inaczej, trudno wnosić.
W parku gołuchowskim natomiast przez cały rok, czyli 365 dni, pracowały
również 3 osoby. Mikołaj Pawełczyk, który był rewizorowym, od domu strażników aż do szkółki i otoczenia zamku. Zarabiał on 1 markę i 26 fenigów dziennie,
czyli rocznie 456 marek i 25 fenigów. Jan Bandosz, któremu podlegała szkółka
i ta cześć parku zwana promenadą aż po dybul. On też pracował 365 dni, ale zarabiał 292 marki. Trzecim pracującym był Stanisław Kopoczyński, trudnił się zadaniami w oranżerii i ananasarni i zarabiał 255 marek rocznie. Ponadto 3 osoby
pracowały w parku gołuchowskim tylko przez 300 dni w roku. To był Sebastian
Sobczak, który wykonywał różne prace i był traktowany jako pierwszy robotnik, zarabiał 375 marek. Drugim, zarabiającym rocznie 300 marek, był rewirowy
Jakub Musiał mający pod kontrolą odcinek od dybula do turskiej granicy. Podobnie zarabiał Ignacy Kowalski. Zatrudniony tam chłopak zarabiał rocznie 180
marek. Były też zatrudnione w parku cztery dziewczęta, które pracowały 300 dni
w roku i zarabiały rocznie 600 marek, czyli każda z nich po 150 marek. Do tego
zatrudniano tu Ogrodowicza, Olenderka i Marciniaka, którzy pracowali przez
300 dni i zarabiali łącznie 900 marek, czyli po 300 marek każdy z nich. Wspomniany wyżej chłopak, owe cztery dziewczęta i trzej z nazwiska wymienieni gospodarze zajmowali się zimą pracą nad kompostami, mierzwą i trzebieżą. Na
wiosnę kopali doły dla sadzonek, a latem zajmowali się podlewaniem korzeni,
traw, tępieniem owadów itp. Jesienią pracowali m.in. przy sadzeniach drzew iglastych88 czy grabieniu liści.
Słoma do nakrywania drzew iglastych i maty kosztowały 225 marek. Nasiona
traw oraz kwiatów i innych drobnych materiałów 200 marek. Wydatki na narzędzia pochłonęły 100 marek rocznie, furmanka 600 marek (używana 4 razy
po 150 marek), a na opał oranżerii i ananasarni wydawano rocznie 200 marek.
W sumie rocznie utrzymanie parku kosztowało 4983 marki i 25 fenigów, a nie
tak jak zliczyła to osoba sporządzająca tabelę, która podała sumę 5058 marek i 25
fenigów. Po zliczeniu rocznych kosztów utrzymania ogrodu warzywnego i parku
gołuchowskiego otrzymano sumę 7515 marek i 25 fenigów89.

88 Coniferów – w oryginale, pochodzi to słowo od coniferes – drzewa iglaste.
89 Obliczenie siły ręcznej… do utrzymania ogrodu warzywnego i parku w należytym porządku i bezpieczeństwie, Gołuchów, 13 stycznia 1885.
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Podsumowując, należy podkreślić, że lata 1853–1863 były pierwszym okresem zajmowania się ogrodem i parkiem. Później wybuchło powstanie styczniowe, a za zaangażowanie w działalność powstańczą Jan Działyński został skazany
na śmierć. Majątki kórnicki i gołuchowski zostały wówczas objęte sekwestrem.
Ten drugi w tym czasie ulegał dewastacji.
Drugi okres to lata 1863–1875 na pewno, a może i nieco dłużej, kiedy ogrodem zarządzał Jan Falkowski, który przed powstaniem styczniowym gospodarował kompleksem roślinnym dóbr kórnickich. Powyższy tekst obrazuje, ile próśb,
życzeń, sugestii i zarządzeń Jana Działyńskiego zobowiązany był wykonać Jan
Falkowski.
W roku 1876 głównym ogrodnikiem został Adam Kubaszewski, i to jest trzeci
okres, kiedy to on prowadził prace nad ogrodem i parkiem gołuchowskim aż do
swojej śmierci w roku 192790.
Przytoczone listy jednoznacznie pokazują, jakim człowiekiem był Jan Działyński. Obejmował majątek gołuchowski poważnie zadłużony. Proponował
swojemu ojcu Tytusowi Działyńskiemu współpracę. Sam nie był skąpy, uzupełnił przecież podatek narodowy własnymi pieniędzmi. W pierwszym okresie
(1853–1863) urządzania ogrodu i parku doprowadził do zasadzenia 120 drzew
i krzewów, z czego po powstaniu została zaledwie połowa. Kiedy trzeba było, potrafił prosić o opiekę nad posiadłościami gołuchowskimi. Zabiegał o dobry wygląd ogrodu i parku gołuchowskiego. Miał koncepcję urządzenia ogrodu i parku
i dokładał starań, by ją wdrażać. Wskazywał, co i gdzie sadzić, wykazywał się
wiedzą i znawstwem, posługiwał się nazwami łacińskimi poszczególnych drzew
i krzewów. Był człowiekiem ogromnie uporządkowanym i zapobiegliwym. Kiedy zagrażał wybuch wojny, zawiesił wszelkie prace, zalecił zbieranie siewu i pielęgnację nasion. Będąc oszczędnym, sprowadzał najróżniejsze krzewy i drzewa
i dokładał starań, by owe rośliny rozmnażać. Postulował, aby Rychter i Falkowski
byli oszczędni i tylko konieczne wydatki akceptowali. Dbał ze szczególnym pietyzmem o zamek. Był człowiekiem zapobiegliwym, troszczył się o zabezpieczenie ludziom narzędzi do pracy. Wyznaczał tereny do sadzenia krzewów i drzew.
Radził ze znawstwem, jak przygotować pod niektóre z nich ziemię. Interesował
się ewentualnym kupnem niektórych gospodarstw, a także rozbudową i budową
czworaków i sześcioraków.
Stosunek Działyńskiego do żony (poślubił Izabellę Czartoryską w lutym 1857
roku91) określić można jako zgodny z obowiązującymi wówczas konwenansami.
Czynił starania, by w zamku wszystko było naprawione oraz w miarę idealnie
przygotowane na przyjazd Izabelli. Pytał: „(...) wiele i jakich sreber, naczyń czy
szkła czy czegośkolwiek potrzebował (by zamek – wyj. A.S.) przed przyjazdem
lub podczas pobytu mojej żony”92. Te słowa są dowodem starań Jana Działyńskiego, by pałac i otoczenie były zadbane, a zatem by Izabella czuła się tam jak
90
91
92

B. Sękowski, 1990, dz. cyt., s. 39; S. Michocka, B. Olejnik, J. Suder, dz. cyt., s. 4.
R. Kąsinowska, 2006, dz. cyt., s. 325; A. Mężyński, 1982, dz. cyt., s. 76.
List Jana Działyńskiego do Jana Falkowskiego pisany w roku 1873 roku (nr 7).
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najlepiej. Być może obawiał się też, jak wspominano wyżej, cierpkich słów ze
strony żony, a może chciał jej zaimponować bądź też robił to z dobrej woli.
Dbał, by „na przyjazd Pani wszystko było o ile możności czyste i w porządku93 i wypada, aby Falkowski miał coś warzyw czy jarzyn do stołu i żeby za trzy
tygodnie miał ogród w porządku”. Z listów wynika także troska o zamek, np.
fragment o piecach94, i o oszczędności w wydatkach95. Jan Działyński niezwykle liczył się ze zdaniem księżnej Izabelli i wykonywał wręcz jej zachcianki, otaczając ją atencją. W jednym spośród wspomnianych listów, pisanym z Erfurtu,
Jan Działyński informuje, jakie to czyniąc „zadosyć życzeniom Pani”96, kupił dla
Gołuchowa rośliny. Sugeruje w tym liście, że trzeba przygotować dla nich odpowiednie miejsca. Rośliny bowiem, które przyjadą, „pozwolą na śliczne urządzenie z czasem ogrodu”.
Zapowiadając, że w końcu kwietnia lub na początku maja 1874 roku zjawi
się w Gołuchowie Izabella z Czartoryskich Działyńska i część lata tam zabawi,
poleca ukończenie robót poleconych przez małżonkę, a także zadbanie o zdrowe
jarzyny i drób, które będą serwowane na stół.
Mamy zatem obraz troski Jana Działyńskiego o żonę oraz zapewnienie dla
niej możliwie najlepszych warunków pobytu w Gołuchowie. W chwili zawarcia
małżeństwa podpisano intercyzę, zastrzegającą rozdział majątku małżonków, co
mogłoby sugerować ich chłodne stosunki. Należy mieć jednak na uwadze, że
tego typu umowy towarzyszyły zawieraniu małżeństw arystokracji. W wypadku
braku potomstwa spadkobiercami Izabelli mieli zostać jej bratankowie, synowie
ks. Władysława Czartoryskiego97, i tak też się stało. W roku 1871 Jan Działyński
zdecydował w porozumieniu z Izabellą, że za jego dług i wynikające z tego oprocentowanie ona przejmie na własność Gołuchów98.
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O POCZĄTKACH ORGANIZACJI PARKU I OGRODU
GOŁUCHOWSKIEGO W ŚWIETLE NOWYCH ŹRÓDEŁ

Streszczenie
Dzięki odnalezionym źródłom, 13 listom hr. Jana Działyńskiego do Jana Falkowskiego, wiemy, że ten ostatni był dozorcą ogrodu i parku gołuchowskiego
w latach 1864–1875, a przedtem pełnił tę funkcje w ogrodach i parku kórnickim.
Lata 1853–1863 to pierwszy okres prac nad ogrodem i parkiem gołuchowskim,
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lata 1864–1875 – okres drugi (prace nadzorował właśnie Jan Falkowski), a lata
1876–1927 – trzeci (ogrodnikiem był wówczas Adam Kubaszewski).
Jan Działyński miał koncepcję urządzenia parku i ogrodu, wdrażał ją, oszczędnie i z sumiennością oraz rzadko spotykanym znawstwem, co odzwierciedlają
listy. Starania hrabiego polegały na sprowadzaniu do ogrodu i parku gołuchowskiego ogromnej liczby różnorodnych krzewów i drzew zarówno iglastych, jak
i liściastych, których nazwy łacińskie podano w artykule. Jan Działyński zalecał,
by w sadzeniu przestrzegać porządku. Sugerował, kiedy, gdzie i w jaki sposób je
sadzić oraz jak zabezpieczać na zimę. Działyński lubował się w drzewach i cieszył, że w Gołuchowie powstanie pierwsza kolekcja w Europie z nasadzeń pochodzących Kórnika, z Erfurtu, ze Sceaux i z Angers. Dbał o poszerzenie ogrodu
i parku, a także o jak najlepiej prezentujący się pałac. Zabiegał o kupno gospodarstw oraz zabudowę gospodarczą. Interesował się tym, jak pozyskać ludzi do
pracy i czy w Gołuchowie są niezbędne narzędzia do planowanych czynności. Ze
szczególnym pietyzmem odnosił się do pałacu.
Wśród owych listów znalazła się i kartka, na której znajduje się zestawienie
pracowników zatrudnionych w roku 1884 zarówno w parku, jak i ogrodzie gołuchowskim wraz z zarobkami.
Listy obrazują też troskę Jana Działyńskiego o to, by poślubionej w lutym 1857
roku księżnej Izabelli Czartoryskiej w Gołuchowie nie tylko się podobało, ale by
był tam porządek i zapewnione dla niej wszelkie wygody. Starania o piękno parku i pałacu czyniła także sama Izabella. Obok zakupu okazów drobiu ozdobnego, przysłała do Gołuchowa przepiękną kolekcję olsz, drzew iglastych i krzewów.
Przejęła majątek gołuchowski od swego męża w 1871 roku.
Słowa kluczowe: Jan Działyński, Jan Falkowski, ogród i park gołuchowski, drzewa iglaste
i liściaste, Izabella Czartoryska

THE BEGINNING OF THE GOŁUCHÓW GARDEN AND PARK
ESTABLISHMENT IN THE LIGHT OF NEW FINDINGS

Summary
Thanks to new historic findings, namely, count Jan Działynski’s thirteen letters to Jan Falkowski, we learn that the latter was the Gołuchów Garden and Park
keeper from 1864 to 1875, and previously he had performed the same duties in
the Kórnik Gardens and Park. The text shows that the first stage of constructing
the Gołuchów Garden and Park was between 1853 and 1863, the second stage
was in the years 1864–1875 (Jan Falkowski was in charge of the works), and finally the third stage took place between 1876 and 1827 (Adam Kubaszewski was
in charge of the works).
Jan Działyński ought to be praised for his expertness and the well-thought
implementation of his ideas for the garden, the park and the palace. The count
strove to bring to the Gołuchów Garden and Park great numbers of diverse trees
and bushes, both coniferous and deciduous ones, hence their Latin names in the
text. Jan Działyński recommended obeying the required rules of planting trees.
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Not only did he suggest the time of planting but he also considered ways of protection against winter conditions. He liked all trees and enjoyed the thought that
in Gołuchów there would be the first collection of plants in Europe which came
from the seedlings in Kórnik, Erfurt and Angers. He took care of enlarging the
garden and the park and maintain the palace as well as possible. At the same time
he was budget-oriented.
Among the found letters there is also a piece of paper containing the names of
the workers employed in the Gołuchów Garden and Park in 1884 together with
the salary list.
He did his best to make his wife, Duchess Izabella Czartoryska, to whom he
got married in February 1857, enjoy her life in Gołuchów. He strove to buy farms
and living quarters and enable their further extension. He was also interested in
finding suitable workers and providing them with indispensable tools to maintain the garden and the park.
Jan Działyński’s attitude to Izabella met the contemporary conventions – he
wanted her to feel as good as possible. Izabella had a contribution to beautifying the park and the palace by acquiring great rare birds and sending there
a wonderful collection of alders, bushes and coniferous trees. Izabella took over
Gołuchów in 1871.
Keywords: Jan Działyński, Jan Falkowski, the Gołuchów Garden and Park, coniferous
and decideous trees, Izabella Czartoryska
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Ryc. 1. Fragment parku-arboretum w Gołuchowie, wygląd dzisiejszy (fot. A. Antonowicz)
Fig. 1. Park-arboretum in Gołuchów, present state (photo by A. Antonowicz)
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Ryc. 2. Jan Działyński, portret namalowany przez Jana Kaplińskiego (ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu)
Fig. 2. Jan Działyński, portrait painted by Jan Kapliński (from the collection of the National Museum in Poznań)
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Ryc. 3. Izabella z Czartoryskich Działyńska, portret autorstwa Matyldy Meleniewskiej (ze
zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu)
Fig. 3. Izabella Działyńska née Czartoryska, portrait painted by Matylda Meleniewska
(from the collection of the National Museum in Poznań)
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Ryc. 4. Fragment listu Jana Działyńskiego do Jana Falkowskiego z 24 września 1874 r.
(w zbiorach prywatnych)
Fig. 4. The letter written by Jan Działyński to Jan Falkowski on 24th of September 1874,
fragment (private archive)
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Ryc. 5. Fragment Listu Jana Działyńskiego do Jana Falkowskiego pisany prawdopodobnie
w 1875 r., nr 13 (w zbiorach prywatnych)
Fig. 5. The letter written by Jan Działyński to Jan Falkowski, probably in 1875, no. 13
(private archive)

