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Nieznany list Hipolita Cegielskiego

W iosną tego roku udało nam się zakupić n a aukcji antykw a
rycznej list H ipolita Cegielskiego. Nie jest on szczególnie pasjonujący, nie
przynosi też jakichś nowych inform acji, które zm ieniałyby nasze spojrzenie
na jednego z najw ybitniejszych W ielkopolan. W tym roku m ija 140. rocz
nica jego przedwczesnej śmierci. Publikacją tego skrom nego listu chcieliby
śmy uczcić pam ięć o nim. Niech będzie to symboliczny znicz zapalony na
jego nieistniejącej mogile.
O to treść listu z zachowaniem oryginalnej pisowni, interpunkcji i pod
kreśleń autora:
Poznań 22 grudnia 1849
Wielmożny Krawczyński Rządca w Oporcu1
Powołując się na listy moje z d. 18 i 20 b.m. pozwalam sobie zwrócić
uwagę W Pana na potrzebę uważnego obchodzenia się z kotłem że
laznym przy gotowaniu w nim kartofli, ma on bowiem mniej więcej
naturę garnków z lanego żelaza. Jeżeli więc w nim zawsze będzie woda

1 Słow nik geograficzny K rólestw a Polskiego notuje tylko jedną wieś o tej nazwie. „Oporzec wieś w powiecie stryjskim 72 km na pld.-zach. od Stryja”, a więc bardzo daleko. Skąpe
informacje zawarte w tym liście nie pozwalają przesądzić, że jest to w łaśnie ta wieś, choć de
finitywnie wykluczyć jej nie można; Cegielski bowiem od samego początku swej handlowej
i przemysłowej działalności śm iało wkraczał na rynek rosyjski. Zob.: Słow nik geograficzny
Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. B. Chlebowski, W . Walewski, War
szawa 1886, t. 7, s. 566-567.
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podczas gotowania może on, jak doświadczenie uczy, lata całe służyć.
Jeżeli natomiast w skutek nieuwagi, niedbalstwa lub co gorsze złej
woli obsługujących go ludzi, pali się pod nim wtedy, kiedy jeszcze
wody w nim niema, albo kiedy nalana woda już wyparowała a świeżej
nie dolano do parujących się kartofli, może on bardzo łatwo ulec na
tychmiast zepsuciu przez pęknięcie, które chociaż nie jest nigdy pęk
nięciem rozsadzającym kotła parowego i nigdy niebezpieczeństwa nie
przedstawia, zawsze jednak szkodę przynosi znaczną przez zupełne
popsucie kotła, bo taki kocioł, tak jak pęknięty garnek żelazny, do ni
czego już niezdatny jak tylko do roztłuczenia na stare żelazo.
Z poważaniem H. Cegielski
Ja k widać, list nie jest ani zbyt obszerny, ani specjalnie oryginalny, ot
jeden z niezliczonych zapew ne listów, jakie Cegielski - już jako handlowiec
i przem ysłowiec - napisał w ciągu swego bardzo aktyw nego życia. Zasługu
je jed n ak - m oim zdaniem - n a skromny, kilkuzdaniow y kom entarz.
List pochodzi z 1849 roku, a więc upłynęły niespełna trzy la ta od mo
m entu, gdy Cegielski, po zwolnieniu z posady profesora w G im nazjum
M arii M agdaleny, zajął się handlem i uruchom ił na parterze B azaru sklep
z w yrobam i żelaznymi. W roku 1849 był to ciągle jeszcze dość skrom ny
sklepik, którego właściciel bezustannie zm agał się z finansowymi kłopota
mi. Tym , co zw raca uwagę, je st troska właściciela o praw idłow ą eksploata
cję zakupionego tow aru. P rzek ład ając to n a dzisiejsze pojęcia, powiedzieć
m ożna, że Cegielski d b ał o należyty image prowadzonej przez siebie firmy.
Zauważmy, że nie jest to pierwszy list w spraw ie zakupionego w jego sklepie
k o tła do parow ania ziemniaków, lecz trzeci. W zruszająca jest więc ta dba
łość o klienta, przecież dla większości kupców, zarówno wtedy, ja k i dziś,
tego ro d zaju zabiegi kończą się w m omencie, gdy klient opuścił sklep i uiścił
rachunek. Sądzić należy, że w łaśnie dzięki tego rodzaju gestom , powadze
i sum ienności, z ja k ą trak to w ał swe nowe obowiązki, firm a zawdzięczała mu
najpierw utrzym anie się n a bardzo tru d n y m rynku, a później jego zdomi
nowanie. W czorajszy uczony i nauczyciel, który w tym czasie jeszcze nie do
końca wyzbył się swych naukowych i pedagogicznych pasji, nowe obowiąz
ki traktow ał równie poważnie, ja k niegdyś subtelne zagadnienia „z dziejów
wymowy i poezji polskiej”. Przecież naw et w tym drobnym liściku, zauwa
żyć m ożna ową, cechującą w ybitnych filologów, dbałość o najdrobniejszy
detal, pedanterię i precyzję, oraz znam ienną dla dobrych nauczycieli cier
pliwość, z ja k ą tłum aczy się uczniom najprostsze rzeczy. Umieli to dostrzec
i docenić klienci jego sklepu i odbiorcy wyrobów jego fabryki.
Cegielski doktór filozofii - pisał, już kilka lat później, jeden z nich człowiek dystyngowany kółka jednego nie wypuści z fabryki, którego
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by nie obejrzał: palec wbity w bronę próbuje czy dobrze obsadzili. Su
mienność przede wszystkim i przejęcie się włożonym dobrowolnie na
siebie obowiązkiem! Trzeba aż kochać swoją fabrykę i obowiązek, aby
mieć i zyski i chwałę z prawdziwej użyteczności dla kraju2.
2 Cyt za: M. Rezler, H ipolit Cegielski 1813-1868, Poznań 2000, s. 125.

