
KULT STASZICA W CIECHOCINKU

Stanis∏aw Staszic nale˝y do tych postaci history-
cznych, których ˝ycie i dzie∏a pozostawi∏y trwa∏y Êlad
w ÊwiadomoÊci Polaków. Pami´ç o znakomitym uczo-
nym, pisarzu i m´˝u stanu stanowi∏a trwa∏y element
˝ycia narodu polskiego w XIX i XX w. Postawa Staszi-
ca sta∏a si´ pewnym wzorem dla wielu spo∏eczników.
To, co dzieje si´ wokó∏ jego osoby, mo˝na nazwaç
„staszicowskà tradycjà”. Jej poczàtki si´gajà roku 1826,
bowiem tu˝ po Êmierci Staszica rozpoczà∏ si´ kult je-
go osoby. Pogrzeb cz∏owieka, który ca∏ym swoim ˝y-
ciem s∏u˝y∏ innym, przerodzi∏ si´ w manifestacj´ na-
rodowà. Ówczesna prasa pisa∏a, ˝e w kondukcie ˝a-
∏obnym uczestniczy∏o prawie 30 tysi´cy osób, a wi´c
oko∏o 1/10 mieszkaƒców Warszawy! Do grobu na
cmentarzu przy koÊciele Kamedu∏ów na Bielanach
odbywa∏y si´ pielgrzymki, które trwa∏y kilka miesi´-
cy. Podtrzymywano pami´ç o Staszicu i jego dziele w

przeró˝ny sposób. Zacz´to te˝ tworzyç jego legend´,
której pok∏osie trwa do dzisiaj.

Rok 2005 uchwa∏à Prezydium Polskiej Akademii Nauk zosta∏ og∏oszony Rokiem Staszica. W listo-
padzie tego roku przypada bowiem 250. rocznica jego urodzin, a w styczniu  2006 r. 180. rocznica
Êmierci tego Wielkiego Polaka.

Karol Bohdanowicz napisa∏: „Szcz´Êliwy ten naród, który w prze∏omowych epokach swego ˝ycia
ma wÊród siebie umys∏y silne i jasne, które sà nie tylko sterem dla swego pokolenia, lecz i pochodnià
dla nast´pnych”. Takà postacià  by∏ w∏aÊnie Stanis∏aw Staszic.
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Jak mo˝na  przeczytaç w katalogu wystawy czaso-
wej „Pod znakiem Staszica” w Muzeum S. Staszica w
Pile, „najbardziej oczywistym wyrazem jego kultu jest
bogata ikonografia ró˝nych motywów staszicowskich
(portretów, widoków budowli, miejsc i zdarzeƒ zwià-
zanych z jego postacià). Sk∏adajà si´ na nià liczne gra-
fiki, medale, rzeêby, karty pocztowe, ekslibrisy i inne
drobne pamiàtki. Âlady kultu Staszica odnajdujemy
równie˝ w nazewnictwie ulic, placów, parków i innych
obiektów. Miarà wielkiej popularnoÊci Staszica jako
wzorca osobowego jest liczba szkó∏, których jest pa-
tronem (oko∏o 150).”

Ciekawe jest to, ˝e Staszic, tak jak Miko∏aj Koper-
nik i Maria Sk∏odowska Curie, jest jednym z najcz´Êciej
upami´tnianych w Polsce uczonych. Jego pomniki,
zarówno dawne, jak i wspó∏czesne, znajdujà si´ w
wielu miastach, m.in. w Pile, gdzie si´ urodzi∏, a tak-
˝e w Cz´stochowie, Dàbrowie Górniczej, Kielcach.
¸odzi. W latach 20. XIX wieku popiersia Staszica, za-
równo za jego ˝ycia, jak i po Êmierci, tworzyli wszyscy
niemal warszawscy rzeêbiarze.
      W Ciechocinku równie˝ nie zapomniano o wiel-
kim Polaku. W 1926 roku w setnà rocznic´ Êmierci
wystawiono mu pomnik, który stanà∏ u wylotu ul. Sta-
szica, niedaleko t´˝ni. Ods∏oni´cie popiersia na pod-
wy˝szeniu o interesujàcym kszta∏cie sta∏o si´ wyda-
rzeniem sezonu letniego, o czym mo˝na przeczytaç
na ∏amach rocznika „Zdroju Ciechociƒskiego” (1926).
      Jak dosz∏o do powstania pomnika Staszica w Cie-
chocinku? Zacz´∏o si´ przed I wojnà Êwiatowà od
nadania nazwy jego imienia jednej z ulic, która pro-
wadzi∏a z parku Zdrojowego do t´˝ni. Sta∏o si´ to
dzi´ki inicjatywie dyrektora Zak∏adu Zdrojowego
Mariana Raczyƒskiego. Kiedy dowiedzia∏ si´, ˝e rosyj-
ski komitet, zarzàdzajàcy Ciechocinkiem, poda∏ projekt
przemianowania ulic na „prospekty’ z nazwiskami
satrapów carskich, uprzedzi∏ zamiary zaborców i pole-
ci∏ zawiesiç na rogach ulic tabliczki z nazwiskami S.
Staszica i F. K. Druckiego - Lubeckiego.  Z kolei istnie-
nie w uzdrowisku ulicy imienia Staszica zrodzi∏o we
w∏aÊcicielach pensjonatów po∏o˝onych przy tej ulicy
myÊl uczczenia zas∏u˝onego rodaka w sposób jeszcze
bardziej godny. Pad∏ pomys∏ postawienia pomnika u
wylotu tej ulicy. W sk∏ad Komitetu Budowy Pomnika
Staszica weszli: dyrektor Zak∏adu Zdrojowego Marian
Raczyƒski jako przewodniczàcy, burmistrz Stanis∏aw
˚urkowski – wiceprezes, dr Wac∏aw Rydzykowski,
Zajàczkowski – skarbnik, a tak˝e dr Ignacy Dembicki,
docent Leonard Lorentowicz oraz Stefan  Adam.  Pom-
nik stanà∏ w ekspresowym tempie w ciàgu dwóch
tygodni.
      W przeddzieƒ uroczystoÊci w sali hotelu Müllera
prof. Adolf Suligowski wyg∏osi∏ odczyt o dzia∏alnoÊci
S. Staszica. Nast´pnego dnia, 6 sierpnia 1926 roku
uroczystoÊci rozpocz´∏y si´ nabo˝eƒstwem w koÊcie-
le Âwi´tych Aposto∏ów Piotra i Paw∏a, które odprawi∏
ksiàdz kanonik Julian Brylik. Przy pomniku zebrali si´
bardzo licznie zaproszeni goÊcie, miejscowi obywatele
i kuracjusze. Fanfar´ odegra∏a orkiestra Opery Kato-
wickiej. Po przemówieniach przewodniczàcego Ko-
mitetu Mariana Raczyƒskiego, prof. Adolfa Suligo-
wskiego, przedstawiciela miasta A. Koperkiewicza i
w∏aÊciciela „Kasztelanki” dr. Wac∏awa Rydzykowskie-

go zosta∏a odegrana „Rota”. Inicjator budowy pomni-
ka dr. W. Rydzykowski apelowa∏ do zebrany, aby nie
ustawali, wzorem Staszica, w bezinteresownej pracy
i poÊwi´ceniu dla dobra sprawy ogólnej, dla rozkwi-
tu odrodzonej ojczyzny. Jak napisa∏ w swojej relacji
L. Lorentowicz: „Po odegraniu „Roty” Konopnickiej i
oficjalnym zakoƒczeniu uroczystoÊci, publicznoÊç
d∏ugo jeszcze gromadzi∏a si´ przed pomnikiem, aby
popatrzeç w màdre, z kamienia wykute, oblicze jedne-
go z najlepszych synów Polski.” By∏ to jeden z pier-
wszych pomników Staszica w Polsce. Zosta∏ zniszczo-
ny przez hitlerowców w czasie II wojny Êwiatowej.
      Nowy pomnik wed∏ug projektu poznaƒskiego
rzeêbiarza Edwarda Haupta, twórcy m. in. pomnika
Staszica w Pile, stanà∏ w 125. rocznic´ za∏o˝enia nasze-
go uzdrowiska na miejscu dawnej estrady koncerto-
wej w parku T´˝niowym. W pracach nad budowà pom-
nika uczestniczy∏a aktywnie m∏odzie˝ licealna. W
ods∏oni´ciu pomnika wzià∏ udzia∏ ówczesny dyrektor
Centralnego Zarzàdu Uzdrowisk K. Osóbka - Morawski.
      Staszic jest patronem nie tylko ulicy wiodàcej do
t´˝ni. Jego imi´ nosi tak˝e miejscowe Liceum Ogólno-
kszta∏càce oraz jedna z aptek.
      Czy Staszic ma szczególne zas∏ugi dla naszego
miasta? Dokumenty tego nie potwierdzajà. Staszic
uwa˝a∏, ˝e sól kamienna w okolicach S∏oƒska jest zbyt
g∏´boko i pozyskiwanie z niej solanek b´dzie bardzo
drogie, tote˝ popiera∏ projekt pozyskiwania soli w
obszarze doliny Nidy.
      Wi´ksze zas∏ugi dla Ciechocinka ma minister skar-
bu w rzàdzie Królestwa Polskiego ksià˝´ Franciszek
Ksawery Drucki – Lubecki, którego dzia∏alnoÊç  dopro-
wadzi∏a do powstania w Ciechocinku t´˝ni i warzelni
soli. Po powstaniu listopadowym uruchomiono pro-
dukcj´ soli na skal´ przemys∏owà. Za poczàtek ciecho-
ciƒskiego lecznictwa uzdrowiskowego uznaje si´ rok
1836, kiedy w przydro˝nym zajeêdzie zainstalowano
4 wanny miedziane do kàpieli solankowych. Z czasem
funkcja uzdrowiskowa zacz´∏a dominowaç i Ciecho-
cinek zas∏ynà∏ jako najwi´kszy kurort nizinny w kraju.
      Smutne, ˝e ani ksià˝´ Franciszek Ksawery  Drucki-
Lubecki, ani budowniczy warzelni soli  Konstanty Leon
 Wolicki nie zostali  w ˝aden sposób  uhonorowani w
Ciechocinku…
          Aldona Nocna
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