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Drodzy Sympatycy i Przyjaciele 
Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, 

z okazji zbliżających się 
świąt Bożego Narodzenia 

życzę Państwu, by ten szczególnie 
piękny czas był pełen zdrowia, 
spokoju i radości, a Nowy Rok 

niech obfituje w szczęście i sukcesy

Roman F. Kochanowicz 
Dyrektor Muzeum Romantyzmu 

w Opinogórze

W NUMERZE:

„Zwiastowanie pasterzom” wg litografii Cypriana Kamila Norwida, ok. 1900 r., 
wł. Muzeum Literatury w Warszawie im. Adama Mickiewicza

Muzeum Romantyzmu 
w Opinogórze wyróżnione 
za działalność edukacyjną

Akta z zasobu Muzeum
Romantyzmu w Opinogórze 
na Krajowej Liście UNESCO

Sympozjum Ekumeniczne 
„Jedność w różnorodności”

„W maluchną postać bywa 
nieraz zaklęta dusza epoki 
całej”. O sztambuchach.

Bale, rauty, przyjęcia w XIX wieku 
w świetle listów Elizy z Branickich
Krasińskiej

Konserwacja zabytkowego 
fortepianu pionowego „Żyrafa”

Rzymskie wędrówki Zygmunta
Krasińskiego

Jan Dobrogost Krasiński i jego
związek z „Lustrem
Twardowskiego”

Konkurs Wiedzy o Samorządzie
Terytorialnym „Nasza gmina,
powiat, województwo”

Wystawa „Polonia Restituta.
Polskie drogi do niepodległości”

Wystawa rzeźb Mieczysława
Weltera w Sandomierzu

Warsztaty przy starym fortepianie
w ramach Jednodniowych
Pobytów Edukacyjnych

Wydarzyło się
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Mu zeum Ro man ty zmu w Opi no -
gó rze zo sta ło wy róż nio ne w XII
edy cji kon kur su „Ma zo wiec kie

Zda rze nia Mu ze al ne – Wierz ba” w ka te go -
rii „Mu ze al ny pro jekt edu ka cyj ny” za
pro jekt pt. „Ro dzin ne so bo ty i nie dzie le
w Mu zeum Ro man ty zmu w Opi no gó rze”.

Od 12 lat w ww. kon kur sie na gra dza ne
są wszel kie mu ze al ne ini cja ty wy za rów no
pro jek ty, wy daw nic twa, jak i wy sta wy.
O lau ry w XII edy cji ubie ga ła się re kor do -
wa licz ba 94 zda rzeń mu ze al nych, w tym
19 pro jek tów edu ka cyj nych.

Śmia ło mo że my sta wiać te zę, że no wo -
cze sne mo de le edu ka cji dzie ci w obiek tach
mu ze al nych do tar ły do Pol ski
i są co raz sze rzej za rów no
ro zu mia ne, jak i do ce nia ne.
Mu zea na świe cie są co raz
czę ściej de dy ko wa ne m.in. ja -
ko cen tra sztu ki i kul tu ry dla
dzie ci. Nie tyl ko „per se” in -
sty tu cje ma ją ce na ce lu chro -
nie nie i upo wszech nia nie dóbr
kul tu ry, ale tak że miej sca, któ -
rych mi sją jest wpro wa dza nie
dzie ci w świat kul tu ry, sztu ki,
li te ra tu ry, po sza no wa nia hi sto -
rii i bu do wa nia świa do mo ści
dzie dzic twa, ale tak że bu dze -
nia po czu cia przy na leż no ści
i pa trio tycz nej du my.

W ubie głym ro ku pra cow -
ni cy Mu zeum Ro man ty zmu
w Opi no gó rze bra li udział
w mię dzy na ro do wej kon fe ren cji pt. „What
for do we ne ed mu seums for chil dren” or -
ga ni zo wa nej w Cam pus War saw. „Po co
nam mu zea dla dzie ci?”. To kon fe ren cja,
na któ rą za pro sze ni zo sta li dy rek to rzy naj -
cie kaw szych mu ze ów dla dzie ci dzia ła ją -
cych w Eu ro pie i Sta nach Zjed no czo nych
(m.in. przed sta wi cie le Mu seum of Art &
Sto ry tel ling z No we go Jor ku, Mu ze iko
z So fii czy Vil la Ze bra z Rot ter da mu).

Jed nym z te ma tów spo tka nia był za -
kres dzia łal no ści mu ze ów oraz for my do -
tar cia do naj młod szych od bior ców i ich
opie ku nów. Burz li wej dys ku sji pod da no
py ta nie o gra ni ce dzia łal no ści me ry to rycz -
nej in sty tu cji mu ze al nych w prze ciw sta -
wie niu do sze ro ko po ję tej dzia łal no ści

kul tu ral nej. Bio rąc pod uwa gę ofer tę
pla có wek ko mer cyj nych dla dzie ci,
bę dą cych kon ku ren cją o czas dzie ci
i ro dzin dla in sty tu cji mu ze al nych
wy pły wa wnio sek, że tre ści me ry to -
rycz ne oraz pre zen ta cja sa mych za -
so bów mu ze ów po win ny być po da ne
w spo sób no wo cze sny i być kon ku -
ren cyj ne dla pla có wek ko mer cyj nych
i wszel kich miejsc, gdzie po ten cjal nie
dzie ci i ro dzi ce mo gą spę dzić czas
wol ny.

Mu zeum Ro man ty zmu w Opi no gó rze
od pół to ra ro ku wdra ża pro gram bu do wa -
nia sta łej wię zi naj młod szych od bior ców

z in sty tu cją (Mu zeum) i miej scem (Za byt -
ko wy Ze spół Pa ła co wo -Par ko wy). Dział
Edu ka cji za sad ni czo zmo der ni zo wał ofer -
tę te ma tycz ną oraz for mę po daw czą za jęć
dla dzie ci. Jed nym z pro gra mów re ali zo -
wa nych w ra mach no wo pow sta łej ofer ty
edu ka cyj nej mu zeum jest cykl Ro dzin nych
Nie dziel (w okre sie je sien nym i zi mo wym:
Ro dzin nych So bót).

Ro dzin ne So bo ty i Nie dzie le to cykl
spo tkań edu ka cyj nych od by wa ją cych się
raz w mie sią cu na te re nie Mu zeum. Za ję -
cia ma ją być wspar ciem dla ro dzi ców
i opie ku nów w twór czym pro ce sie edu ka -
cji dzie ci. Po przez za ba wę ich uczest ni cy
(za rów no dzie ci, jak i opie ku no wie) ma ją
oka zję za po znać się ze zbio ra mi Mu zeum

oraz roz wi nąć wie dzę z za kre su hi sto rii,
sztu ki, mu zy ki oraz przy ro dy. Każ de spo -
tka nie ma in ny te mat prze wod ni i za kła da

ak tyw ne zwie dza nie wy bra ne go
ele men tu Ze spo łu Pa ła co wo -Par -
ko we go w spo sób do sto so wa ny
do per cep cji dziec ka. Spo tka nia
ma ją for mę kre atyw nych na wią -
zań do epo ki, a ich ce lem jest
stwo rze nie sta łe go związ ku dzie -
ci i mło dzie ży z Mu zeum Ro -
man ty zmu w Opi no gó rze oraz
wy kształ ce nie po sza no wa nia
dóbr kul tu ry i pa trio ty zmu, jak
rów nież ubo ga ce nie edu ka cyj ne
naj młod szych.

Wy róż nie nie w kon kur sie
na mu ze al ny pro jekt edu ka cyj -
ny dla Mu zeum Ro man ty zmu
w Opi no gó rze jest tak że do wo -
dem na to, iż mit pro win cji
moż na i war to prze ła my wać.
Kon kurs jest otwar ty dla wszyst -

kich pla có wek mu ze al nych z te re nu
Ma zow sza, włą cza jąc mu zea o du żej
i mniej szej ska li, za rów no ze sto li cy, jak
i ma łych miej sco wo ści. Do Opi no gó ry
przy jeż dża ją re gu lar nie dzie ci z ca łe go wo -
je wódz twa, co raz czę ściej na cy klicz nych
spo tka niach go ści my ro dzi ny z War sza wy
i jej oko lic oraz in nych miast wo je wódz -
twa, któ re przy jeż dża ją do Za byt ko we go
Ze spo łu Pa ła co wo -Par ko we go spe cjal nie
na za ję cia edu ka cyj ne. Ce lem kon ty nu acji
pro jek tu jest wy ko rzy sta nie za ple cza mu -
ze al ne go (za rów no zbio rów, jak i no wo -
cze snych bu dyn ków) do sta łe go roz wo ju
i pro mo cji ca łej dzia łal no ści Mu zeum
Ro man ty zmu w Opi no gó rze, ale tak że
do pro mo cji re gio nu. 

Dyrektor Muzeum Romantyzmu w Opinogórze 
Roman F. Kochanowicz odbiera z rąk Marszałka 

Województwa Mazowieckiego Adama Struzika wyróżnienie 
w konkursie „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba” 

Paulina Rybczyńska

Muzeum Romantyzmu 
w Opinogórze wyróżnione 
za działalność edukacyjną
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Agnieszka Wichowska 

Akta z zasobu Muzeum Romantyzmu 
w Opinogórze na Krajowej Liście UNESCO

Wwy ni ku prac Pol skie go Ko mi te -
tu Pro gra mu UNE SCO „Pa mięć
Świa ta”, w skład któ re go wcho -

dzą przed sta wi cie le naj więk szych pol skich
bi blio tek, ar chi wów oraz śro do wisk na uko -
wych, pod ję to de cy zję o za miesz cze niu
na Kra jo wej Li ście Pro gra mu Akt Wy dzia -
łu Na ro do we go Pol skie go z za so bu Mu -
zeum Ro man ty zmu w Opi no gó rze. 

Uro czy ste wrę cze nie cer ty fi ka tów wpi -
su no wych obiek tów na Pol ską Li stę Kra -
jo wą Pro gra mu UNE SCO, z udzia łem
m.in. wi ce pre mie ra Pio tra Gliń skie go,
od by ło się 28 wrze śnia 2018 r. w Pa ła cu
Bel we der skim w War sza wie. Wy da rze niu
wrę cze nia cer ty fi ka tów to wa rzy szy ła wy -
sta wa za ty tu ło wa na „Do ku men ty Nie pod -
le głej”, pod czas któ rej za pre zen to wa no
obiek ty dzie dzic twa do ku men ta cyj ne go,
któ re ze wzglę du na ich zna cze nie dla od -
zy ska nia przez Pol skę nie pod le gło ści, zo -
sta ły wpi sa ne na Pol ską Li stę Kra jo wą
w ra mach III edy cji pro gra mu UNE SCO
„Pa mięć Świa ta”.

Wśród eks po na tów zna la zły się m.in.
do ku men ty, au to gra fy wy bit nych dzieł
li te rac kich (Przed wio śnie S. Że rom skie go,
Try lo gia H. Sien kie wi cza), pla ka ty, mo ne -
ty oraz ma te ria ły fil mo we (Po lo nia Re sti -
tu ta), któ re ob ra zu ją wal kę Po la ków
o od ro dze nie wol nej Oj czy zny, obro nę jej
gra nic i pra cę dla od bu do wa nia wła sne go,
su we ren ne go pań stwa.

Wy róż nio ne Ak ta Wy dzia łu Na ro do we -
go Pol skie go z opi no gór skie go ar chi wum,
do ku men tu ją szcze gól ną ro lę dzia łań
na rzecz od zy ska nia nie pod le gło ści, ja ka
przy pa dła or ga ni za cjom i śro do wi skom
Po lo nii ame ry kań skiej. Pod sta wo wy za sób
znaj du je się w Mu zeum Pol skim w Ame ry -
ce z sie dzi bą w Chi ca go, na to miast część
akt wy two rzo nych przez Cen tra Re kru ta -
cyj ne prze cho wy wa na jest w Mu zeum
Ro man ty zmu w Opi no gó rze. W ak tach
Wy dzia łu moż na zna leźć m.in. ko re spon -
den cję Ko mi sji Woj sko wej, księ gi re kru ta -
cyj ne, an kie ty pol skich ochot ni ków
wstę pu ją cych do two rzo nej we Fran cji Ar -
mii Pol skiej tzw. Błę kit nej Ar mii, wal czą -
cej na stęp nie na zie miach pol skich
pod do wódz twem gen. Jó ze fa Hal le ra.
W do ku men tach re pre zen to wa ny jest ca ły
prze krój so cjal ny pol skiej emi gra cji
w USA, od ro bot ni ków i rze mieśl ni ków
po ak to rów i le ka rzy – pa trio tów, go to wych
z wła snej wo li wal czyć o nie pod le głość
Pol ski.

Pro gram Pa mięć Świa ta
zo stał za ini cjo wa ny przez
Or ga ni za cję Na ro dów
Zjed no czo nych do Spraw
Oświa ty, Na uki i Kul tu ry
(UNE SCO) w 1992 r. Był
od po wie dzią spo łecz no ści
mię dzy na ro do wej na do -
tkli we stra ty, ja kim dzie -
dzic two do ku men ta cyj ne
ule gło w XX w. oraz na
wy zwa nia i za gro że nia,
któ re przy niósł ze so bą roz -
wój tech no lo gii in for ma -
cyj nych. Ce lem pro gra mu
jest utrwa la nie wie lo wie ko -
we go dzie dzic twa do ku -
men ta cyj ne go ludz ko ści,
nie tyl ko po przez po dej -
mo wa nie dzia łań na rzecz
je go ochro ny, ale też
upowszechnia nie wie dzy
o nim i jak naj szer sze udo -
stęp nia nie spo łe czeń stwu.
Uru cho mie nie Pol skiej
Li sty Kra jo wej na stą pi ło
w 2014 r. Za miesz czo no
na niej do tej po ry 22 wy -
jąt ko we obiek ty, pie czo ło -
wi cie prze cho wy wa ne
w pol skich ar chi wach, bi -
blio te kach i mu ze ach.
Zna la zły w nich od zwier -
cie dle nie wy da rze nia o do-
nio słym zna cze niu dla
dzie jów, kul tu ry i toż sa -
mo ści na sze go na ro du.
Trze cia edy cja z 2018 r.
wzbo ga ci ła Pol ską Kra jo -
wa Li stę o 21 no wych
obiek tów, w więk szo ści
zwią za nych bez po śred nio
z ju bi le uszem 100-le cia
od zy ska nia przez Pol skę
Nie pod le gło ści, któ re
uka zu ją ca łe spek trum
tam tych wy da rzeń i sta -
no wią uni ka to we po mni -
ki pol skie go dzie dzic twa
do ku men ta cyj ne go prze -
chowy wa ne go w in sty tu -
cjach w kra ju i za gra ni cą.

Te go rocz ne uro czy sto ści, któ re od by -
ły się mię dzy 28 a 30 wrze śnia 2018 r.,
zo sta ły ob ję te pa tro na tem Pre zy den ta
Rzecz po spo li tej Pol skiej An drze ja Du dy
w Stu le cie Od zy ska nia Nie pod le gło ści.

Certyfikat wpisu Akt Wydziału Narodowego Polskiego 
(1917-1918) na Polską Listę Krajową UNESCO „Pamięć

Świata” przechowywanych w Muzeum Romantyzmu 
w Opinogórze oraz w Muzeum Polskim w Ameryce

Obiekty z zespołu Wydziału Narodowego Polskiego
zaprezentowane podczas wystawy pt.: „Dokumenty
Niepodległej” towarzyszącej uroczystości wręczenia

certyfikatów oraz w trakcie  Dni Otwartych

Osoby reprezentujące instytucje, w których
przechowywane są dokumenty uhonorowane
wpisem w III edycji Polskiej Listy Krajowej

Programu UNESCO „Pamięć Świata” 
w Rezydencji Prezydenta RP Belweder podczas

uroczystości wręczenia certyfikatów
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Pod czas sym po zjum wy stą pi li: bp
Edwin de La Pe nia Or dy na riusz die ce zji
Ma ra wi na wy spie Min da nao (Fi li pi ny),
mgr Woj ciech Je rzy Gór czyk z Mu zeum

15czerw ca 2018 r.
w Węgrow skim Oś-
rod ku Kul tu ry od by ło

się sym po zjum eku me nicz ne
po łą czo ne z ogól nopol ską
kon fe ren cją na uko wą pod
wspólnym tytułem „Jed ność
w róż no rod no ści”.

Or ga ni za to ra mi wy da rze nia
byli: Mu zeum Ro man ty zmu
w Opi no gó rze, Pa ra fia św. Pio -
tra z Al kan ta ry i św. An to nie go
z Pa dwy w Wę gro wie oraz ka -
te dra Dia lo gu Kul tu ry Ar ty -
stycz nej i Teo lo gii Uni wer-
sy te tu Kar dy na ła Ste fa na Wy -
szyń skie go w War sza wie. Ho -
no ro wy pa tro nat nad wy da -
rze niem ob ję li: Wi ce mar sza łek
Se na tu RP Ma ria Koc, Mar sza -
łek Wo je wódz twa Ma zo wiec -
kie go Adam Stru zik, Bi skup
Dro hi czyń ski Ta de usz Pi kus,
Zwierzch nik Die ce zji War szaw -
skiej Ko ścio ła Ewan ge lic ko -
-Au gs bur skie go w RP Jan
Cie ślar oraz Bi skup Na czel ny
Ko ścio ła Sta ro ka to lic kie go Ma -
ria wi tów Ma rek Ba bi.

Wszyst kich przy wi tał i wpro -
wa dził w ideę spo tka nia dy-
rek tor Mu zeum Ro man ty zmu
w Opi no gó rze Ro man F. Ko -
cha no wicz: „Mu zeum Ro man -
ty zmu w Opi nogó rze we
współ pra cy z pa ra fia mi przez
ko lej ne trzy la ta or ga ni zo wa ło
Dni Kul tu ry Chrze ści jań skiej
w ko ścio łach fun da cji Kra siń -
skich. Ce lem tych spo tkań by ło
przed sta wie nie ro du Kra siń -
skich, ich za sług dla Oj czy zny
i kul tu ry. W tym ro ku chcie li -
śmy pod su mo wać ten trzy let ni
cykl spo tkań z kul tu rą chrze ści -
jań ską sym po zjum eku me nicz -
nym”. Po wi ta nie by ło po łą czo ne
z wrę cze niem „Zło tej od zna ki
za ochro nę za byt ków”, któ re
z ini cja ty wy Mu zeum Ro man ty -
zmu w Opi no gó rze przy znał
mi ni ster Kul tu ry i Ochro ny
Dzie dzic twa Na ro do we go ks. pro bosz -
czo wi dr. Ro mu al do wi Ko sko wi i dr.
Mar ko wi So bi szo wi. Od zna ki wrę czy ła
Wi ce mar sza łek Se na tu Ma ria Koc. 

Ro man ty zmu w Opi no gó rze
przed sta wił te mat „Kra siń scy
wo bec in no wier ców”, ko lej nym
pre le gen tem był ks. mgr Pa weł
Szwe do z Ko ścio ła Ewan ge lic -
ko -Au gs burg skie go, któ ry omó -
wił te mat „Dzień dzi siej szy
i per spek ty wy Ko ścio ła Ewan ge -
lic ko -Au gs bur skie go”, ka płan
Ja ro sław Ma ria Jan Opa la z Ko -
ścio ła Sta ro ka to lic kie go Ma -
riawi tów przed sta wił hi sto rię
i per spek ty wy Ko ścio ła Sta ro ka -
to lic kie go Ma ria wi tów, ks. dr
Do ro te usz Sa wic ki z Pol skie go
Au to ke fa licz ne go Ko ścio ła Pra -
wo sław ne go przed sta wił hi sto rię
i te raź niej szość Ko ścio ła Pra wo -
sław ne go na świe cie i w Pol sce,
pa nel za koń czył re fe rat dr. Mar -
ka So bi sza „Wie lo kul tu ro wość
Wę gro wa. Per spek ty wa hi sto -
rycz na a współ cze sność”. Mo de -
ra to rem pa ne lu był ks. kan. dr
Ro mu ald Kosk.

O godz. 15 w wę grow skim
klasz to rze mia ło miej sce na bo -
żeń stwo eku me nicz ne, gdzie
przed sta wi cie le re li gii chrze ści -
jań skich zgro ma dzi li się na
wspól nej mo dli twie w in ten cji
ro dzin, Oj czy zny oraz po ko ju
na świe cie. Na bo żeń stwo pro wa -
dził ks. kan. dr Ro mu ald Kosk,
ks. mgr Pa weł Szwe do i ka płan
Ja ro sław Ma ria Jan Opa la. Ho -
mi lię pod czas na bo żeń stwa wy -
gło sił ks. dr Ra fał Po kry wiń ski,
de le gat bi sku pa dro hi czyń skie go,
od po wie dzial ny za spra wy eku -
me ni zmu w die ce zji. Ta wspól na
mo dli twa by ła wy peł nio na psał -
te rzem „Dia log czło wie ka z Bo -
giem”, któ ry wy ko ny wał Ja kub
Ko zub. Na za koń cze nie ze bra ni
ze szli do krypt pod ko ścio łem,
aby zło żyć wie niec przy trum nie
Ja na Do bro go sta Kra siń skie go
i po mo dlić się za je go du szę.
Sym po zjum to wa rzy szy ła wy sta -
wa plan szo wa o tym sa mym
ty tu le, któ ra by ła pre zen to wa na

w Wę grow skim Ośrod ku Kul tu ry oraz
ko ście le św. Pio tra z Al kan ta ry i św. An -
to nie go z Pa dwy w Wę gro wie.

Wojciech Jerzy Górczyk 

Sympozjum Ekumeniczne 
„Jedność w różnorodności”

Prelegenci i organizatorzy przed nabożeństwem ekumenicznym 
w kościele poreformackim w Węgrowie

Od lewej ks. prof. dr hab. Waldemar Cisło, 
bp Edwin de La Penia, ks. dr Romuald Kosk
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jak u nas dla przy ja ciół po świę co nych
– sta ra ją się tyl ko o na pi sy lu dzi sław -
nych, imię w świe cie ma ją cych. Na wet
ry sun ki po win ny być szki ca mi przez
sław nych ma la rzów ro bio ny mi… (…)
Po nie waż u tych pa nien mam opi nię nie -
po spo li te go po ety, któ rą wi nie nem kil ku
by wa ją cym w ich do mu Po la kom stąd
sil nie na pie ra ły się abym co na pi sał
po pol sku w sztam bu chu. W kil ka dni
od nio słem im sztam buch, ale z wier sza -
mi fran cu ski mi”.

Sztam buch, na zwa ny w Pol sce rów -
nież imion ni kiem/imien ni kiem, pa mięt -
ni kiem, trwal ni kiem lub al bu mem,
bę dą cy zbio rem au to gra fów oraz wpi sów
„ku pa mię ci”, był waż nym ele men tem
ży cia to wa rzy skie go w epo ce ro man ty -
zmu, a jed no cze śnie ak cen tem cha rak te -
ry stycz nym dla kul tu ry li te rac kiej
XIX wie ku. Zna ny był co praw da już
w re ne san sie, ale to ro man tyzm przy -
niósł mu po pu lar ność (i zmia nę prze zna -
cze nia). Pierw sze sztam bu chy po ja wi ły
się w Niem czech w koń cu XVI wie ku.
Z „al bu mu ami co rum” – „księ gi przy ja -
ciół” za bie ra nej przez ża ków na stu dia,
aby ze brać w niej pod pi sy ko le gów

i przy ja ciół, stał się miej scem ko lek cjo -
no wa nia oso bi stych wpi sów, ro dza jem
ro man tycz ne go pa mięt ni ka. Choć już
w XVI w. po dró żu ją cy po świe cie za bie -
ra li ze so bą księ gi pa miąt ko we, do któ -
rych na po tka ni zna jo mi czy przy ja cie le
wpi sy wa li swo je sen ten cje, uwa gi czy
ży cze nia, do pie ro po czą tek ro man ty zmu
przy niósł mu funk cję „cmen ta rzy ska pa -
mię ci”.

Sztam buch za zwy czaj miał nie wiel ki
for mat, był opra wia ny w płót no, je dwab,
ak sa mit lub w sa fian (czy li cien ką, wy -
pra wio ną garb ni ka mi ro ślin ny mi i bar -
wio ną skó rę koź lą lub ba ra nią).
Na okład ce czę sto wy tła cza no lub ha fto -
wa no (zwłasz cza na je dwa biu) ini cja ły
wła ści cie la. Kar ty sztam bu cha nie jed no -
krot nie by ły wie lo barw ne lub mia ły zło -
co ne brze gi. Po sia da cza mi sztam bu chów
by ły za rów no ko bie ty, jak i męż czyź ni,
m.in. swój sztam buch mie li A. Mic kie -
wicz oraz J. U. Niem ce wicz.

W ro man ty zmie wpi sów do ko ny wa li
przy ja cie le wła ści cie la „wi ry da rzy ka
wspo mnień” i sław ni by wal cy sa lo nów.
Oczy wi ście za szczy tem by ło po sia da nie
au to gra fów naj bar dziej ce nio nych po -
etów. Fran ci szek Ma lew ski wspo mi na:
„…wi dzia łem go rą ce wiel bi ciel ki Ada -
ma, któ re sty gły od ra zu, kie dy po eta nie
chciał po obie dzie im pro wi zo wać i nic
nie wpi sał do sztam bu cha. Stał się tak
nie szczę śli wym, jak Pusz kin, któ re go
po ca łej Ro sji ści ga ły dzie wi ce z lor ne tą
i sztam bu chem w dło ni”. 

Wpi sów do sztam bu cha do ko ny wa no
we dług okre ślo nych za sad – na pra wej
stro nie, bar dzo czę sto po prze dza jąc je
mot tem. Zda rza ło się, że po cząt ko we li -
te ry w ty tu łach wier szy imion ni ko wych
zga dza ły się z ini cja ła mi ob da ro wy wa ne -
go. Wpi sy wa ne wier sze, my śli i afo ry -
zmy stwo rzy ły swo istą „sztam bu cho wą”
li te ra tu rę.

Sztam buch oprócz wpi sów za wie rał
róż ne ele men ty zdob ni cze, naj czę ściej
za su szo ne ro śli ny: bar dzo po pu lar ne nie -
za po mi naj ki i fioł ki, ga łąz ki cy pry sów,
kwia ty z gro bów zna nych Po la ków (czy
np. li stek z kop ca Ko ściusz ki), cza sa mi
ko smy ki wło sów lub kro plę krwi upusz -
czo ną na kar tę. Wśród wpi sów sztam bu -
cho wych po ja wia ły się też „ob ra zy ku
pa mię ci”, za zwy czaj wy ko na ne akwa re -
lą, gwa szem, tu szem i piór kiem, zda rza -
ły się też ob raz ki ha fto wa ne (wśród
któ rych prze wa ża ły mo ty wy ro ślin ne)
lub wy szy wa ne ko ra li ka mi. Oso bom po -
zba wio nym ta len tu pla stycz ne go po zo -
sta wa ło wkle ja nie go to wych „ob raz ków
sztam bu cho wych”. 

Do sztam bu chów wpi sy wa li się
czo ło wi pol scy ro man ty cy. Na po cząt -
ku XX w. w „Pa mięt ni ku Li te rac kim”
Jan Czu bek wspo mi na o znaj du ją cym
się w bi blio te ce su skiej hr. Bra nic kich

Na po cząt ku te go ro ku Bi blio te ka
Na ro do wa za ku pi ła w pa ry skim
an ty kwa ria cie za byt ko wy sztam -

buch, któ ry za wie ra bez cen ny rę ko pis
wier sza Ju liu sza Sło wac kie go „Le Ci me -
tiére du Pére la Cha ise”. Za rów no utwór,
jak i sam sztam buch, był po da run kiem
po ety dla Ko ry Pi nard, cór ki fran cu skie -
go dru ka rza, w któ re go wy daw nic twie
(pro wa dzo nym wów czas przez sio strę
Ko ry – Ana is) dru ko wał swo je utwo ry.
Od kry cie sztam bu cha to nie tyl ko oka zja

po zna nia po raz pierw szy w kom plet nej
wer sji wier sza Sło wac kie go, ale też
wzbo ga ce nie zbio rów o „szcze gól ny
okaz kul tu ry li te rac kiej okre su ro man ty -
zmu” – jak na zwał ww. sztam buch dr
To masz Ma kow ski, dy rek tor Bi blio te ki
Na ro do wej.

Od daj my te raz głos sa me mu Sło wac -
kie mu, któ ry w li ście do mat ki z dnia
12 sierp nia 1832 r. po raz pierw szy
wspo mi nał wła śnie o tym pa miąt ko wym
po da run ku: „Mu szę się przy znać ma mie,
że da ro wa łem jej prze ślicz ny sztam buch
– dzi wi łem się, że jej sio stry nic w nim
nie na pi sa ły, i do wie dzia łem się, że
w Pa ry żu nie zna ją sztam bu chów, tak

Aldona Łyszkowska

„W maluchną postać bywa 
nieraz zaklęta dusza epoki 
całej”. O sztambuchach.

Akwarela na papierze w sztambuchu Marii Wodzińskiej, 
ofiarowanym jej przez Fryderyka Chopina w 1836 r./domena publiczna



kar tek zo sta ło w nim nie za pi sa nych.
Pierw szy al bum, naj bo gat szy w treść,
po cho dził z lat 1839-1840. We wszyst -
kich znaj do wa ły się opu bli ko wa ne
znacz nie póź niej utwo ry wiesz cza.

Sztam buch zwa ny „Al bu mem Trzech
Wiesz czów” po sia da ły Eli za Bra nic ka
(póź niej sza żo na po ety Zyg mun ta
Kra siń skie go) i jej sio stra – Ka ta rzy na.
Miał wy mia ry 17,5x11,5 cm, opra wio ny
w sztyw ne okład ki imi tu ją ce skó rę, z tło -
czo ny mi, bez barw ny mi du ży mi flo re sa -
mi przez śro dek okład ki i drob niej szy mi,
oka la ją cy mi okład kę flo re sa mi zło ty mi,
po sia dał we wnętrz ne ko szul ki ko lo ru
sza fi ro we go, brze gi 64 kart by ły zło co -
ne. Był za my ka ny mo sięż nym zam kiem.

W zbio rach Mu zeum Ro -
man ty zmu w Opi no gó rze rów -
nież znaj du je się pięk ny
sztam buch. We dług prze ka zów
ro dzin nych wła ści ciel ki, od któ -
rej zo stał za ku pio ny, na le żał
do Jo an ny Bóbr -Pio tro wic kiej.
Jest on opra wio ny w wi śnio wą
skó rę ze zło co nym, tło czo nym
or na men tem do oko ła kra wę dzi.
Na środ ku okład ki znaj du je się
me ta lo wy, owal ny me da lion
z de ko ra cją ro ślin ną. Sztam -
buch za my ka me ta lo wa, pół ko -
li sta klam ra z mo ty wem dwóch
pta ków oraz ga łąz ki z kwiat ka -
mi i list ka mi.

Z cza sem sztam buch roz po -
wszech nił się wśród klas śred -
nich, prze stał być eli tar ny.
Przy czy ni ło się do te go głów nie
uży wa nie go to wych, ujed no li -
co nych wpi sów. Jed nak nie -
prze rwa nie był „naj pięk niej szą
pa miąt ką przy ja ciół, miejsc ro -
dzin nych, po dró ży i róż nych
ży cia sto sun ków”.

Stop nio wo za czął za ni kać
w dru giej po ło wie XIX wie ku.
Je go miej sce za jął „Ho ro skop”
– pol ska wer sja an giel skiej
ksią żecz ki to wa rzy skiej „Bir th -

day Bo ok”, prze szcze pio na
na grunt pol ski przez An nę
Po toc ką. To sztam buch -ka -
len darz z przy pi sa ny mi
na każ dy dzień ro ku cy ta ta mi
z dzieł Ada ma Mic kie wi cza
(w pol skiej wer sji). Jak do -
wia du je my się we wstę pie
An ny Po toc kiej obok my śli,
któ re pre zen tu ją „cha rak te ry -
sty kę bądź prze po wied nię
lub prze stro gę” jest miej sce
na „wła sno ręcz ne pod pi sy
na szych mi łych i zna jo mych,
każ de go pod dniem je go uro -
dzin”. Do ko nu jąc wpi su
moż na by ło więc prze ka zać
wła ści cie lo wi „Ho ro sko pu”

ży cze nie lub wróż bę przy pi sa ną na dzień
je go uro dzin. W XIX w. moż na też by ło
spo tkać sztam bu chy -li stow ni ki, w któ re
wkle ja no li sty.

Ko lej ne stu le cie to już in na hi sto ria
– po pu lar ne sta je się wte dy „Pe le -Me le”,
czy li przed wo jen ny od powied nik „Zło -
tych my śli”, przez  nie któ rych na zy wa ny
„mło dzie żo wym sztam bu chem”. Wpi sy
po le ga ją na udzie la niu od po wie dzi
na za da ne przez wła ści cie la py ta nia.
Wśród py tań i od po wie dzi  moż na zna -
leźć licz ne wpi sy żar to bli we i iro nicz ne,
np. na py ta nie: „Jak się za pa tru jesz na
sta ro pa nień stwo?”, od po wiedź: „Tak, jak
Ty”. 

(ist nia ła do 1939 r. w zam ku
w Su chej Be skidz kiej) imion -
ni ku – ksią żecz ce o wy mia -
rach 18,5x11 cm, czar nej,
opra wio nej w pół skó rek,
z gład ko ob cię ty mi, nie zło co -
ny mi brze ga mi – w któ rej
wpi sa ne by ły wier sze: Boh da -
na Za lew skie go, An to nie go
Go rec kie go, Ju liu sza Sło wac -
kie go, Zyg mun ta Kra siń skie -
go oraz Fran cisz ka Grzy ma ły.
Nie wia do mo, kto był wła ści -
cie lem imion ni ka. W tym sa -
mym nu me rze „Pa mięt ni ka
Li te rac kie go” znaj du je się in -
for ma cja Ta de usza Pi nie go,
mó wią ca o po sia da niu przez
Ada ma Kra siń skie go (wnu ka po ety Zyg -
mun ta) trzech al bu mów Del fi ny Po toc -
kiej. Jed nak nie by ły to zwy kłe
sztam bu chy, w któ re wpi sy wa ło się wie -
le osób. Prze zna czo ne by ły tyl ko i wy -
łącz nie dla Kra siń skie go i Del fi ny. Po eta
do ko ny wał wpi sów, gdy prze by wa li ra -
zem. Po za tym Del fi na gro ma dzi ła
w nich wier sze wiesz cza – czy to prze -
sła ne jej w li stach i tu wkle jo ne – czy
prze pi sa ne sta ran nie przez wła ści ciel kę

(praw do po dob nie z au to gra fów po ety).
Dwa al bu my mia ły „for mat ósem ki”,
opra wio ne by ły w „fioł ko wej bar wy”
plusz, część kar tek zo sta ła z nich wy dar -
ta. Trze ci al bum był „for ma tu wiel kiej
czwór ki”, opra wio ny w czar ny ak sa mit
i rzeź by z drew na orze cho we go, du żo
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Zbiór powinszowań dla młodzieży płci
obojéj, w różnych stosunkach towarzyskiego

pożycia, na okazanie uszanowania 
i wdzięczności rodzicom, krewnym,

opiekunom, nauczycielom, dobroczyńcom 
i przyjaciołom; z dołączeniem wiérszy do
wpisywania w Jmionniki (Sztambuchy),

różnego pióra/domena publiczna

Sztambuch Joanny Bóbr-Piotrowickiej, XIX w., 
własność Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

Adam Mickiewicz

„W imionniku”
Błogo temu, kto w twojej pamięci utonie, 
Jak ten koral lub owa jagoda perłowa, 
Co ją woda Baltycka w swym przeczystym łonie 
Pod lazurową barwą na wieki przechowa. 

Lecz ja, jak drobny kamyk, ni krasą korali, 
Ni wdziękiem perłowego dochodzący blasku, 
Chciałbym choć jedną chwilkę poigrać w tej fali, 
Nim zapomniany legnę w niepamięci piasku.

Zygmunt Krasiński 

„W jej zielniku”
Wśród mgły i szronu, gdy smutno na niebie,
Gdy wszystkie kwiaty już zmarły na ziemi,
Ten jeden jeszcze znalazłem dla ciebie
I tu przynoszę, by więdnąc z innemi,
Był ci pamiątką wśród tylu pamiątek.
O, daj mu lepszy niż innym zakątek!
O, niech spoczywa w tym maleńkim grobie,
Jak myśl ukryta, co marzy o tobie,
Z wspomnień i przeczuć wysnuta tysiąca,
A precz ujęta spod promieni słońca,
By wieczniej mogła, niewidna nikomu,
Mieszkać w twej duszy, jak anioł stróż domu - 
A ile razy na nią spojrzysz, Dialy,
Czy będę z tobą, czy będę w oddali,
Czy pośród ludzi, czy w zawczesnym grobie,
Myśl, że z tą myślą mój duch jest przy tobie. 
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Wiel kie za ba wy ta necz ne na le ża ły
w XIX w. do nie od łącz nych
skład ni ków ży cia to wa rzy skie -

go. Wy da wa nie ba lów by wa ło po lem ry -
wa li za cji mię dzy ro dzi na mi. Li czy ło się
licz ba go ści, wy szu ka ne po tra wy, ja kość
trun ków, gra mu zy kan tów, wy strój sa li,
stwo rzo na at mos fe ra. Po wo dem do wy da -
wa nia wiel kich przy jęć sta wa ły się m.in.
ju bi le usz mał żeń ski, rocz ni ca uro dzin,
peł no let ność dziec ka, za rę czy ny, ślub, po -
lo wa nia, świę ta, cel cha ry ta tyw ny. W ro -
dzi nach, gdzie by ły „pan ny na wy da niu”
ba le urzą dza no obo wiąz ko wo. Na czo ło
wszyst kich za baw ta necz nych wy su wa ły
się ba le kar na wa ło we, li czo ne od wie czo -
ru syl we stro we go do ostat nie go wtor ku
przed śro dą po piel co wą, zwa ne go w Wiel -
ko pol sce „pod ko zioł kiem”. Okres kar na -
wa łu mię dzy No wym Ro kiem a Śro dą
Po piel co wą na zy wa no „bia łym” w od róż -
nie niu od „zie lo ne go”, któ ry za czy nał się
po Wiel ka no cy, a cią gnął aż do je sie ni.
Ilość no wo za wią za nych par na rze czeń -
skich lub mał żeń skich by ła jed nym ze
wskaź ni ków uda ne go (lub nie) kar na wa łu.
Ba le sta no wi ły zna ko mi ty pre tekst do za -
wie ra nia lu kra tyw nych zna jo mo ści to wa -
rzy skich. Każ da mat ka ma ją ca „cór kę
na wy da niu” sta ra ła się wy je chać z nią
na kar na wał do mia sta. Naj bo gat si uda wa -
li się do War sza wy, Wil na, Kra ko wa
i Lwo wa. Pol ska ary sto kra cja ba wi ła się
w Pe ters bur gu, Ber li nie, Pa ry żu i Wied niu.

Ba le i wszel kie go ro dza ju przy ję cia
by ły ulu bio nym te ma tem roz mów i ko re -
spon den cji. Po za koń cze niu kar na wa łu
ko men to wa no dłu go je go prze bieg i wy -
ni ki. Od zwier cie dle nie ów cze snych przy -
jęć, przy go to wań i or ga ni za cji moż na
zna leźć w ko re spon den cji Elż bie ty z Bra -
nic kich Kra siń skiej (1820-1876). Czy tel -
nik ob ser wu je jej zmien ny sto su nek
do or ga ni za cji te go ty pu przed się wzięć
na prze strze ni lat.

W grud niu 1835 r. na sto let nia Eli za
do no si ła z Pe ters bur ga Alek san drze Po -
toc kiej (1818-1892), że w kar na wa le ma
się od być sześć ba lów, a wiel kie ele gant -
ki we dług do nie sień bę dą mia ły suk nie ze
wstą żek. Eli za nie znaj do wa ła jesz cze
wów czas upodo ba nia w te go ty pu spo tka -
niach to wa rzy skich. W mło dej dziew czy -
nie na ra sta ła nie chęć do spo tkań
ta necz nych i rau tów, bo wiem Eli za prze -
ciw na by ła sztucz nej ele gan cji. Ob ser wo -
wa ła za to mat kę i jej po wro ty z ba lu
o go dzi nie trze ciej nad ra nem, któ re uwa -
ża ła za mę czą ce.

Beata Woźniak

Bale, rauty, przyjęcia w XIX wieku 
w świetle listów Elizy z Branickich Krasińskiej

Uda ne wie czo ry ta necz ne wy ma ga ły
przy go to wa nia od po wied nie go po miesz -
cze nia do tań ca, gar de ro by dla pań, wła -
ści we go oświe tle nia i ele ganc kie go me nu.
W kwiet niu 1836 r. Eli za Bra nic ka do -
no si ła Alek san drze Po toc kiej, że ca ła ro -
dzi na by ła za am ba ra so wa na wiel kim
czysz cze niem wszyst kie go, bo wiem na
obiad za pro szo na zo sta ła dość du ża licz ba
go ści, a sa lo ny mia ły być wy sta wio ne
na wi dok pu blicz ny. Obiad pro szo ny od -
był się tak że w do mu Bra nic kich w Pe -
ters bur gu w lu tym 1837 r., a głów nym
te ma tem roz mów przy sto le był bal or ga -
ni zo wa ny przez nich 18 lu te go. W ko lej -
nych li stach do Alek san dry Po toc kiej
Eli za na rze ka ła na opa no wa nie do mu
przez słu żą cych, zgiełk, ha łas i cał ko wi te
roz przę że nie. 

Wska za ny bal roz po czął się o go dzi -
nie ósmej wie czo rem. Wej ście do do mu
Bra nic kich i wszyst kie kom na ty zo sta ły
oświe tlo ne, a scho dy przy ozdo bio ne
kwia ta mi i eg zo tycz ny mi ro śli na mi. W sa -
li ba lo wej błysz cza ły krysz ta ło we świecz -
ni ki, zaś or na men ty ro ślin ne na su fi cie
mie ni ły się zło tem. W jed nym z lu ster
w głę bi od bi jał się rząd po koi aż po ma łą
cie plar nię i pięk ną klat kę z pta ka mi.
Ga bi net chiń ski zo stał prze kształ co ny
w ma łą go to wal nię, gdzie ce sa rzo wa
Alek san dra Fio do row na (1798-1860) mo -
gła zna leźć ład ne bu ci ki, ob szy te wa lan -

sjer ką (de li kat ną ko ron ką) chu s tecz ki,
naj mod niej sze rę ka wicz ki, wa zo ni ki
do kwia tów z dro gich ka mie ni i fla ko ni ki
z won no ścia mi. Eli za do no si ła, że Wiel ka
Księż na Ro sji He le na Paw łow na (1806-
1873) mia ła rów nież przy go to wa ny
wła sny ga bi net. W ja dal ni na sto łach roz -
ło żo no za sta wę z po zła ca ne go sre bra,
krysz ta ło we pół mi ski, zło te i srebr ne wa -
zy o pi ra mi dal nych kształ tach, a gru py fi -
gur ze zło ta pod trzy my wa ły ko szy ki
z kwia ta mi i owo ca mi. Bu fet zdo bi ły
srebr ne ta ce i cen ne wa zy. W ba lu uczest -
ni czy ły rze sze mło dzie ży, tłum woj sko -
wych w lśnią cych mun du rach, ko bie ty
ob wie szo ne bi żu te rią w po wiew nych to a -
le tach. Pa no wał ha łas, wrza wa, bez prze -
rwy roz le gał się dzwo nek i każ dy no wo
przy by ły gość kła niał się naj pierw pa ni
do mu. Na bal do Bra nic kich przy by li
m.in.: księż na Bo ra tyń ska, pan na Ben ken -
dorf, pa ni Lut zen ro de, pan ny Rauch, tan -
cer ki księ cia Ka ro la, pa ni Za cha rzew ska,
pan na Woł kow, ks. Sza chow skoj, pa ni
De mi dow. Bal wy da ny był na 600 osób
i gdy mi nął, przez dłu gi czas mó wio no
o nim na pe ters bur skich sa lo nach. Plot ki
do no si ły, że mia ło być od 5 do 6 tys. go -
ści i 4 tys. służ by, a sa ma za ba wa mia ła
kosz to wać 500 tys. ru bli.

Mło dziut ka Eli za Bra nic ka opi su je też
w li ście do Alek san dry Po toc kiej swo ją
pre zen ta cję, ja ka mia ła miej sce 26 grud -
nia/7stycz nia 1838 r. u Wiel kiej Księż nej
Ol gi. Eli za ubra na by ła w suk nię ba lo wą
i dłu go mu sia ła cze kać w bar dzo zim nej
kom na cie. Przy oka zji za war ła zna jo mość
z pa nem Da ni lew skim, księż ną Szer ba -
tow, księż ną Tru bec koj, pan ną Nes sel ro -
de, pan ną Chrep to wicz, pan na mi Lan skoj.
W koń cu po ja wić się mia ła Wiel ka Księż -
na, któ ra od by ła kur tu azyj ną roz mo wę
z ma mą Eli zy. W stycz niu 1838 r. Eli za
by ła też na ba lu z ro dzi ną u Wo ron co wów.

Ba le nie omi nę ły też Eli zy, gdy go ści -
ła la tem 1838 r. z ro dzi ną w War sza wie.
Pi sa ła o wie czo rze wy da nym w uro czych
Ła zien kach, gdzie sa la ba lo wa po ło żo na
by ła na rów ni z ogro dem, co z ko lei
sprzy ja ło cie kaw skim ob ser wa to rom.

Elż bie ta uczest ni czy ła też w przy ję -
ciach. W po cząt kach mar ca 1840 r. w Pe -
ters bur gu wraz z ro dzi ną go ści ła u są-
sia dów Su cho za ne tów. W li ście do Alek -
san dry Po toc kiej do no si ła, że tań czy ła tam
ma zu ra z wu jem Mie czy sła wem Po toc -
kim. Z ko lei w kwiet niu te go sa me go
ro ku by ła na rau cie, któ re wy da wa ła  pa -
ni Za wa dow ska. Wy sia da jąc z po wo zu

Charles Hermans, Na balu maskowym, 
ok. 1880. Detal. Domena publiczna.



9

pierw szy Ró ża
z Po toc kich wy stą -
pi ła pu blicz nie ja ko
pa ni Wła dy sła wo wa
Kra siń ska. Naj pierw
od był się kon cert Wło -
chów, po tem ko la cja,
a na stęp nie bal i znów ko -
la cja. Na za jutrz Ep ste ino wie
wy da li ko lej ny wie czór, na któ rym
jed nak nie tań czo no.

Prze by wa jąc z mło dy mi Kra siń ski mi
w Men to nie Eli za pi sa ła do Zo fii Po toc -
kiej 7 lu te go 1869 r. o ba lu ko stiu mo wym
or ga ni zo wa nym przez Ró żę i Wła dy sła wa
w „Wil li Bo ur na bat”. Ró ża przy go to wy -
wa ła dom prze no sząc me ble, umiesz cza -
jąc kwia ty na ko min kach, usu wa jąc
książ ki i al bu my, roz miesz cza jąc kan de la -
bry i lam py. Ma ria Be atrix po ja wi ła się
na nim ja ko pa stusz ka Pom pa do ur, Ró ża
ja ko Mu za Po ezji, a Wła dy sław miał owi -
nąć się czer wo nym sza lem i za ło żyć
na gło wę spi cza sty ka pe lusz z pió rem.

Prze by wa jąc w Pa ry żu w ma ju 1869 r.
Eli za wraz z mło dy mi wzię ła udział
w ma łym ba lu wy da nym przez Ja dwi gę
Bra nic ką. Na ko lej nym ba lu, któ ry roz po -
czął się o dzie wią tej, Ar tur Po toc ki po pro -
wa dził ko ty lio na i tań czo no do go dzi ny
dru giej w no cy.

Z ko lei w li ście do Zo fii Po toc kiej pi -
sa nym w War sza wie 11 sierp nia 1871 r.
Eli za Kra siń ska do no si ła o wspa nia łym
ba lu wy da nym przez Kra siń skich w Ur sy -
no wie. Noc by ła bar dzo cie pła, to też
wszyst kie okna by ły otwar te. By ło mnó -
stwo kwia tów, ale ja i ta ras by ły oświe-
tlo ne, spa ce ro wa no pod drze wa mi
po ma rań czo wy mi. Ró ża mia ła na so bie
bia łą suk nię na ró żo wym tle przy ozdo bio -
ną ko ron ka mi, ró że we wło sach, a na szyi
dia men ty na czar nym we lu rze. Ma ria Be -
atrix mia ła pa nień ską suk nię przy ozdo bio -
ną bry lan ci ka mi, we wło sach zio ła, zie leń,
ska ra be usze i kwiat li py. Kęp ki ta kiej sa -
mej ozdo by przy pię te by ły do sta ni ka suk -
ni. O pół no cy otwo rzo no sa lę ja dal ną,
w któ rym znaj do wał się stół przy go to wa -
ny na 50 osób po ły sku ją cy od krysz ta łów,
pe łen owo ców i kwia tów. Wzdłuż ścian
sta ły ma łe sto ły, a jesz cze in ne w przed -
sion ku. W me nu ko la cji zna la zły się dwie
ogrom ne ry by na zim no w ga la re cie
z oliw ka mi, pie czo ne pu lar dy, kur cza ki,
dwie sa ła ty, jed na zi mo wa, dru ga let nia,
ogrom na ćwiart ka pie czo nej cie lę ci ny, ja -
rzy ny, gro szek, ka la fio ry, pasz te ty, pasz te -
ci ki z dro biu, owo ce, szam pan, róż ne
wi na. Pod czas ba lu czyn ny był bu fet z ka -
nap ka mi, bab ka mi, wi na mi i le mo nia da -
mi, lo da mi. Po ko la cji go ście ob ser wo wa li
na ta ra sie sztucz ne ognie, a po tem po now -
nie za czę ły się tań ce. Eli za okre śla już
sie bie mia nem sta tecz nej ma tro ny, ob ser -
wa tor ki, sto ją cej na stra ży wła ści we mu
za cho wa niu mło dych. Za chwy co na wy da -
nym ba lem wró ci ła z cór ką Ma rią do War -
sza wy o 5 ra no.

Gdy Wła dy sław
Kra siń ski prze grał wal kę
z gruź li cą 6 lu te go 1873 r., pa nie Kra siń -
skie z Men to ny wró ci ły do War sza wy. Po -
sta na wia ły pro wa dzić w mia rę nor mal ny
tryb ży cia. W li ście do Zo fii Po toc kiej pi -
sa nym w War sza wie 13 grud nia 1873 r.
Eli za do no si ła, że jej sy no wa Ró ża wy da -
je obia dy i urzą dza ro dzaj ma łych
wie czor ków dwa ra zy w ty go dniu, w nie -
dzie le i śro dy. Jed na z nie dziel po świę co -
na by ła naj młod szym. Wy da no wów czas
obiad na 25 osób. Ro ze sto wie Za moy scy
przy pro wa dzi li sze ścio ro dzie ci; by ły
dzie ci Lu bo mir skich, dzie ci Edwar da,
z wło sa mi ob cię ty mi nad ocza mi i ubra ne
na ciem no; pan Au gust Za moy ski; mło dy
pan Po piel, je go zięć; An to nio wie Po toc -
cy, Do wgieł ło wie. Naj pierw to wa rzy stwo
ze bra ło się w sa lo nie, a po tem w kom ple -
cie prze szło do sa li ja dal nej. Po da no ro sół,
pasz te ci ki, fa sze ro wa ne kwi czo ły na zim -
no w ga la re cie, każ dy prze bi ty srebr ną
strza łą; mię so z sar ny pod la nej so sem i sy -
me trycz nie ubra ną pla stra mi ga la ret ki
z po rze czek. Po tem po da no ja rzy ny, zie -
lo ny gro szek w mi sce, do oko ła kar czo chy.
Na dwóch pół mi skach po ja wi ły się pu lar -
dy, ku ro pa twy i ja rząb ki, po tem lo dy ana -
na so we, na kru chych cia stach war stwa
mar mo la dy z brzo skwiń, pla ster ki ana na -
sa, kon fi tu ry, świe że owo ce i su szo ne
owo ce.

Elż bie ta gdy by ła mło dą ko bie tą bar -
dziej in te re so wa ła się roz wo jem in te lek-
tu al nym, niż blich trem i sztucz no ścią
ist nie ją cą na sa lach ba lo wych. Jej li sty
z te go okre su są ra do sne, peł ne mło dzień -
cze go wi go ru i opty mi zmu. Wszyst ko to
utra ci ła, gdy w 1843 r. po ślu bi ła Zyg mun -
ta Kra siń skie go. Po świę ci ła się mę żo wi,
dzie ciom i te ścio wi. No wy tryb ży cia
i opie ka nad cho ry mi wpły nął na jej sa -
mo po czu cie, no stal gicz ne uspo so bie nie,
no to rycz ne zmę cze nie. Elż bie ta na no wo
od na la zła za gu bio ną gdzieś ra dość po ślu -
bia jąc Lu dwi ka Kra siń skie go. Za czę ła
otwie rać się na spo tka nia i ży cie to wa rzy -
skie, któ re w peł ni ak cep tu je w okre sie
mał żeń stwa sy na Wła dy sła wa z Ró żą
Po toc ką. Po je go śmier ci sta ra się to wa -
rzy szyć i wspie rać sy no wą w dzia ła niach
to wa rzy skich przez ko lej ne trzy la ta, gdy
sa ma pod czas ma jo wej po dró ży do Kra -
ko wa prze zię bi ła się śmier tel nie.

jesz cze na tro tu arze go ście sta wia li sto pę
na mięk kim dy wa nie, prze cho dzi li przez
ele ganc ki na miot i da lej szli pod bra mę
po ta kich sa mych dy wa nach. Ścia ny
ozdo bio ne by ły go be li na mi i musz la mi
o olśnie wa ją cych bar wach. We wnę trzu
do mi no wał luk sus i prze pych, me ble
o naj wy myśl niej szych kształ tach, ta pi se -
rie z naj bo gat szych tka nin, an ty ki, przed -
mio ty sztu ki, któ re zo sta ły uło żo ne
z wy twor nym sma kiem. Eli za zwró ci ła
uwa gę na ciem ną sy pial nię, w któ rej su fit
imi to wał ko lo ro we wi tra że, sto ły na kry te
by ły ko bier ca mi w zło te kwia ty, a pod ło -
ga wy ło żo na czer wo nym ak sa mi tem.
W głę bi, na pod wyż sze niu, pod bo ga tym
bal da chi mem sta ło łóż ko Fran cisz ka I,
a obok to a let ka oraz sta ry fo tel, mi ster nie
rzeź bio ne, cię te, cy ze lo wa ne. Z da niem
Eli zy łóż ko przy po mi na ło ma ry i wy glą -
da ło jak ka ta falk.

Bę dąc już mę żat ką w li ście do sio stry
Ka ta rzy ny Po toc kiej pi sa nym 16 lu te -
go 1850 r. Elż bie ta do no si ła, że w War sza -
wie po ba lach od by wa ły się rau ty. Słyn ny
był tłu sty wto rek, wie czór z tań ca mi za -
im pro wi zo wa ny u Te re sy Po toc kiej. Z ko -
lei w li ście do Zo fii Ar tu ro wej Po toc kiej
pi sa nym z Pa ry ża 27 lu te go 1857 r. do no -
si o ba lu zor ga ni zo wa nym dla dzie ci przez
mat kę Eli zy, Ró żę Bra nic ką. Wów czas
Ró ża Po toc ka, cór ka Ka ta rzy ny, prze bra -
na by ła za mar ki zę, Zo nia ubra na w prze -
źro czy ste spód ni ce i bia łe skrzy deł ka,
Tur cio miał za ło żo ny strój kra kow ski.
Z ko lei chłop cy Elż bie ty Kra siń skiej wy -
glą da li jak pa zio wie Fran cisz ka I, Ma ria
Be atrix ubra na w sre brzy stą ga zę z gir lan -
da mi kwia tów i prze zro czy sty mi skrzy dła -
mi wy glą da ła jak wróż ka, Li li se prze bra na
za kró lo wą pa ra do wa ła z ber łem w rę ku
i ko ro ną na gło wie. Rok póź niej Eli za
zda je re la cję Ka ta rzy nie Po toc kiej z ba lu
urzą dzo ne go przez jej mat kę w Pa ry żu dla
do ro słych i dzie ci. Bal trwać miał do pią -
tej ra no, ale Eli za dość wcze śnie po czuć
się mia ła zmę czo ną. W mar cu te go sa me -
go 1858 r. Eli za do no si ła sio strze, że urzą -
dza nie wie czo rów ta necz nych trak tu je jak
epi de mię. Do go spo da rzy na le że li m.in.:
Pa ni Ki sie lew i Al fre do stwo Po toc cy. Eli -
za przy zna wa ła, że ni gdzie jed nak nie
cho dzi i nie ko rzy sta z przy sła nych jej za -
pro szeń. Wy da je się, że ja ko żo na Zyg -
mun ta Kra siń skie go stra ci ła w so bie
ra dość ży cia, cią gle by ła cho ra i prze mę -
czo na, oso wia ła, smut na i za czę ła ba zo -
wać na eg zy sten cjo nal nych roz my -
śla niach. Wpły wa ją na to po stę po wa nie
i zdra dy mę ża, cho ro by dzie ci oraz śmierć
naj młod szej cór ki Elż biet ki. 

W l. 60. XIX w., gdy Eli za jest już żo -
ną Lu dwi ka Kra siń skie go, zmie nia swój
sto su nek do za baw to wa rzy skich. Cie szy
się szczę ściem swo je go sy na Wła dy sła wa,
któ ry po ślu bił cór kę jej sio stry. W li ście
do Ka ta rzy ny Po toc kiej z 18 kwiet -
nia 1866 r. pi sa nym z War sza wy, do no si
o przy ję ciu u Uru skich, na któ rym po raz
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Jest to in stru ment chor do fo nicz ny
(dźwięk sta no wi na pię cie stru ny) z kla wia -
tu rą i pio no wo usta wio nym pu dłem re-
zo nan so wym. Sta no wi on przej ście od for -
te pia nu do pia ni na, któ re go jest pro to ty -
pem. Jest to in stru ment kla sy sa lo no wej. 

For te pian pio no wy „Ży ra fa”, pre -
zen to wa ny do nie daw na w sa li
pod wie żą neo go tyc kie go za mecz -

ku w Opi no gó rze, znik nął na pe wien
czas z eks po zy cji. Dzię ki po zy ska niu
do fi nan so wa nia w for mie do ta cji ce lo -
wej z bu dże tu Sa mo rzą -
du Wo je wódz twa Ma zo -
wiec kie go na re ali za cję
pro jek tu pod na zwą:
„Kon ser wa cja za byt ko -
we go pio no we go for te -
pia nu Ży ra fa”, prze cho -
dzi wła śnie grun tow ną
na pra wę w Pra cow ni
Pia nin i For te pia nów
An drze ja Wło dar czy ka
w Słup nie, pod Ra dzy-
mi nem.

In stru ment na le żał
do Fran cisz ka Go ś-
cim skie go (1760-1837),
a póź niej do je go sy na
Fran cisz ka Jó ze fa (1800-
77), świet nie gra ją ce go,
któ ry swą mu zy ką po ry -
wał Ada ma Mic kie wi cza
do im pro wi za cji w Pe ters -
bur gu. „Ży ra fę” odzie dzi -
czył Fran ci szek Go ś-
cim ski (1834-1906), a po-
tem je go żo na Ja dwi ga.
Od niej tra fi ła do rąk jej
wnu ka Ja nu ariu sza Go -
ścim skie go, a we dług je -
go re la cji, za je go ży cia
gry wał na niej Igna cy Pa -
de rew ski, Lu dwik Ur sz -
tajn. W okre sie po wsta nia
war szaw skie go „Ży ra fa”
znaj do wa ła się w miesz -
ka niu żo ny Ja nu ariu sza
Go ścim skie go, na Żo li bo -
rzu, skąd na po le ce nie
ów cze sne go kon ser wa to -
ra za byt ków prof. Sta ni -
sła wa Lo rent za ura to wa na
zo sta ła z pa lą cej się War -
sza wy przez prof. Ste fa na
Ko za kie wi cza, któ ry wy -
wiózł ją do Prusz ko wa.
W 1961 r. in stru ment zo -
stał za ku pio ny od Ja nu -
ariu sza Go ścim skie go
do Mu zeum Ro man ty -
zmu w Opi no gó rze. 

In stru ment wy pro du ko wa ny zo stał
oko ło 1810 r. w Wied niu w pra cow ni
Jo se pha Wach tla, któ ry wraz z Ja ku bem
F. Bley erem i Mar ti nem Seuf fer tem
za ło żył fir mę „Wachtl Comp”. Trzej
wspól ni cy opra co wa li mo del in stru men -
tu z pio no wy mi stru na mi, któ re go skrzy -
dło ze wzglę du na po do bień stwo do szyi
ży ra fy na zwa no „for te pia nem ży ra fą”.
Na prze ło mie lat 1810/11 Mar tin Seuf -
fert wy szedł ze spół ki i fir ma dzia łała
na dal pod na zwą „Wachtl Bley er”.
Praw do po dob nie wio sną 1812 r. zmarł
Ja kub F. Bley er, a Jo seph Wachtl kon ty -

nu ował pra cę sa mo -
dziel nie pod swo im
na zwi skiem.

Ory gi nal nych, cy to -
wa nych w li te ra tu rze,
in stru men tów sy gno wa -
nych przez Jo se pha
Wach tla za cho wa ło się
bar dzo nie wie le, bo za -
le d wie sie dem. Znaj -
du ją się one w To kio,
Pe ters bur gu, Ko pen ha -
dze, No rym ber dze, Ber -
li nie, Kra ko wie oraz
wła śnie w Opi no gó rze.
Na to miast te go ty pu in -
stru men tów, znaj du je
się w Pol sce w zbio rach
mu ze al nych za le d wie
oko ło 10. We dług opi nii
Jo an ny Gul (teo re tyk
mu zy ki i in stru men-
to log) oraz An drze ja
Włodar czy ka z Pra cow -
ni Pia nin i For te pia nów,
zaj mu ją ce go się od twa -
rza niem in stru men tów
hi sto rycz nych z poł.
XIX w. stan za cho wa -
nia żad ne go z nich nie
po zwa la jed nak na ich
użyt ko wa nie. 

Wy so kość te go ty pu
obiek tów wy no si oko -
ło 2-2,5 me tra, stru ny
na pię te są pio no wo po -
nad sto łem kla wia tu-
ro wym. W for te pia nie
Wach tla znaj du je się
po dwój na stroj ni ca, dla
czę ści strun ba so wych
na do le, dla po zo sta łych
na gó rze. Opi no gór ski
for te pian po sia da pięć
pe da łów, w tym je den
ob słu gu ją cy tak zwa-
ny re jestr jan czar ski.
For te pian wy ko na ny
jest z wie lu ga tun ków
drew na: kon struk cja
so sno wo -świer ko wa

Magdalena Bral

Konserwacja zabytkowego 
fortepianu pionowego „Żyrafa”

Fortepian pionowy „Żyrafa”, 2006 r. 
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z drew na drob no słoiste go i bez sę ko we -
go uży wa ne go spe cjal nie do in stru men -
tów mu zycz nych. Okła dzi ny ze wnętrz ne
(for nir) wy ko na ne są z: ma ho niu, ja snej
gru szy, na to miast we wnętrz ne okła dzi -
ny w pu dle wy ko na no z ja snej brzo zy.
Czę ści sza re z kosz tow nej czar nej gru -
szy. Rzeź by (or ły i żół wie) z drze wa li -
po we go, zło co no zło tem du ka to wym
na pod kła dzie kre do wym. In stru men ta -
cja wy ko na na z bez sę ko we go ja wo ru.
Brą zy są re pu so wa ne i cy ze lo wa ne. Kla -
wia tu ra wy ko na na z ja wo ru oraz z czar -
nej gru szy, okła dzi ny z ko ści sło nio wej
i ba wo lej (fron ty). Kla wi szy bia łych jest
43 i czar nych 30, pe da ły wy ko na no z ja -
wo ru i wy koń czo no mo sią dzem. Po -
kry cie jest je dwab ne na blejt ra mach.
In stru ment jest kry ty od stro ny ple co wej,
tak aby mógł stać nie tyl ko przy ścia nie. 

Obec ny stan obiek tu wska zu je na
licz ne re no wa cje za rów no czę ści me blo -
wej, jak i czę ści aku stycz nej oraz me -
cha ni zmu z kla wia tu rą. Już w 1961 r.
Ja nu ariusz Go ścim ski pi sał: „Grun -
tow nie re stau ro wa ny przez wy bit ne -
go spe cja li stę, cał ko wi cie ro ze bra ny,
oczysz czo ny i zło żo ny. No we po kry cie
je dwab ne, na któ rym pszczo ły wy ko na -
ne z brą zu. In stru ment jest gra ją cy.

In stru men ta cja wy -
ma ga stro je nia. Kil -
ka strun jest ze rwa -
nych przy za ba wie
w trans por cie”.
Z re la cji Pa ni Bo że -
ny Kró lik do wia du -
je my się, że „Ży ra fą”
miał za jąć się nie -
wi do my stro iciel
z Mła wy, któ ry: „(…)
z pre cy zją roz ło żył
ca łą ma szy ne rię:
śrub ki, śru becz ki,
kla wi sze, ko łecz ki,
stru ny na osob ne
gro mad ki uło żo ne
we dług je mu tyl ko

zna ne go sche ma tu.
(…) Zło żył i wy dał
dia gno zę ro ku ją cą
na dzie ję. I pew no
przy wró cił by in stru -
ment do ży cia…,
gdy by sam nie zgi -
nął zna le zio ny na
to rach mię dzy Cie -
cha no wem a Mła -
wą”. Ostat nią kon -
ser wa cję prze pro wa -
dzi ła w 2006 r. Ur -
szu la Pio trow ska
z Bie żu nia. 

Ce lem obec nej
kon ser wa cji jest
przede wszyst kim
przy wró ce nie funk cji
mu zycz nej for te pia -
no wi. In strument ten
jest uni ka tem w ska -
li świa to wej, jest
obiek tem o wiel kiej
war to ści hi sto rycz -
nej i mu ze al nej,
sta no wią cym waż ny
ele ment w ewo lu cji
in stru men tów mu -
zycz nych. 

Po kon ser wa cji for te pian zo sta ł
po now nie wy eks po no wa ny i udo stęp -
nio ny dla zwie dza ją cych Mu zeum
Ro man ty zmu w Opi no gó rze. Dzię ki
moż li wo ści gra nia kon cer tów na tak
uni ka to wym in stru men cie z epo ki,
bę dzie moż na od two rzyć at mos fe rę
ro man tycz ne go sa lo nu li te rac kie go
XIX w. Pro jekt ten ide al nie wpi su je się
stra te gię roz wo ju na sze go mu zeum,
w peł ni od da jąc idee ro man ty zmu, sza -
nu jąc dzie dzic two i otwar tość na
współ cze sne po trze by. Kon cer ty i spo -
tka nia bę dą in te re su ją cą pro po zy cją
dla każ de go nie za leż nie od wie ku,
świa to po glą du, za in te re so wań i moż li -
wo ści. 

Andrzej Włodarczyk podczas prac konserwatorskich, 
wrzesień 2018 r.

Fortepian pionowy „Żyrafa” – stan przed konserwacją
przeprowadzoną w 2006 r. 
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Ri pet ta) po eta był
za uro czo ny daw ną
sto li cą świa ta. Jej
szcze gól ne na sy ce -
nie hi sto rią da wa ło
mu po czu cie przy -
na leż no ści do cy wi -
li za cji śród ziem-
no mor skiej. Kra siń -
skie go fa scy no wał
za rów no Rzym ce -
sar ski, jak i Rzym
chrze ści jań ski. Jed -
nak ta daw na sto li -
ca świa ta mia ła
w oczach Kra siń skie -
go tak że po nu re ob li -
cze. Nie cho dzi tu tyl ko o to, że draż ni ły
go oglą da ne po wie lo kroć te sa me ru iny.
Ani o to, że dy stan so wał się wo bec ła two -
wier nych ro da ków, któ rzy ule ga li pseu do -
re li gij nym i po li tycz nym ma ni pu la cjom:
„Co się tu dzie je mię dzy na szy mi, nie
spo sób so bie wy sta wić” – ża lił się po eta
w li ście do Wła dy sła wa Za moy skie go.
Po nad to zda niem Kra siń skie go współ cze -
sny Rzym zmie nił się w „ja ski nię wszel -
kiej zdra dy, fał szu i ło tro stwa”. Ta opi nia
wy da je się za ska ku ją co współ brz mieć
z oce ną kon dy cji psy chicz nej i mo ral nej
po ety, któ rej do ko nał prze ło żo ny zmar -
twych wstań ców o. Piotr Se me nen ko: „on
już skoń czo ny… Re li gii zda je się zgo ła
nie mieć”.

Rzym ska prze strzeń mia ła dla Kra -
siń skie go cha rak ter pa limp se stu, da ją ce -

Wę drów ka by ła nie od łącz nym lo -
sem ro man ty ka. Twór ców te go
okre su fa scy no wa ła wiecz na

zmien ność, ru chli wa nie uchwyt ność,
zma ga nie się róż nych sił i dą żeń. Ro man -
tycz ny wę dro wiec nie był bez tro skim tu -
ry stą zmie rza ją cym do okre ślo ne go ce lu,
po nie waż oprócz pa sji po znaw czej czę sto
to wa rzy szy ły mu w po dró ży trwo ga eg zy -
sten cjal na i lęk me ta fi zycz ny. Ta ki ro dzaj
po dró żo wa nia sta no wił jed ną z naj więk -
szych pa sji, czy wręcz: na mięt no ści, Zyg -
mun ta Kra siń skie go. Je go wy pra wy nie
mia ły tyl ko cha rak te ru tu ry stycz ne go,
przede wszyst kim by ły to wę drów ki słu -
żą ce sa mo po zna niu. Na ma pie wie lu eu -
ro pej skich wy praw au to ra „Nie -Bo skiej
ko me dii” (i in nych ro man ty ków) istot nym
punk tem był Rzym. 

Kra siń ski by wał w Wiecz nym Mie ście
wie lo krot nie: po mię dzy ro kiem 1830
a 1852. Nie wąt pli wie, Rzym stał się mia -
stem je go mło do ści, a tak że źró dłem li te -
rac kich i hi sto rio zo ficz nych in spi ra cji oraz
miej scem do świad cze nia za rów no re li gij -
ne go, jak i ero tycz ne go. Wszak tu taj po -
eta m.in. prze ży wał i roz trzą sał
wy da rze nia w Kró le stwie Pol skim 1830–
1831 ro ku, tu taj – jak mó wi Zbi gniew
Su dol ski – ogar nę ło go „kom plet ne wy -
czer pa nie ner wo we”, tu taj znaj do wał
na tchnie nie do pi sa nia „Nie -Bo skiej
ko me dii” czy „Iry dio na”. Tu prze cież
uczest ni czył w wie lu na bo żeń stwach,
a tak że sa mot nie kon tem plo wał daw ne
i współ cze sne świą ty nie. Tu dys ku to wał
o pro ble mach re li gij nych, li te rac kich i hi -
sto rio zo ficz nych. Rzym był rów nież
świad kiem gło śne go, choć jak na owe
cza sy ty po we go, ro man su Kra siń skie go
z Jo an ną Bóbr -Pio tro wic ką. To rów nież
miej sce je go spo tkań z Del fi ną Po toc ką.

„Dłu go nie na wi dzi łem Rzy mu, te raz
ko cham go” – pi sał po eta w jed nym
z wie lu li stów do Jo an ny Bo bro wej. W in -
nym miej scu po rów ny wał na wet mia sto
do sa me go sie bie: „Rzym to tak jak ja.
Ru iny wśród skwar nej pu sty ni i pio łu nu.
Rzym ośmie lił się wszyst kie go żą dać
od nie ba”. Oczy wi ście, nie ozna cza to, że
Kra siń ski nie zmie niał opi nii na te mat
Wiecz ne go Mia sta. 

Z jed nej stro ny po miesz ku ją cy zwy kle
w cen trum an tycz ne go Rzy mu (m.in.
przy Piaz za di Spa gna, Via Si sti na, Via di

go im puls do roz wa żań na tu ry hi sto rio -
zo ficz nej. Po eta wi dział Rzym ja ko mia -
sto wie lu sym bo li – śmier ci i ży cia.
Mi mo „zwy cię stwa krzy ża” Wiecz ne
Mia sto wciąż by ło swo istą me ta fo rą
„uci sku i pod ło ści, ego izmu i zbyt ku”.
W jed nym z li stów do Kon stan te go
Ga szyń skie go Kra siń ski na zwał Rzym
„ot chła nią po że ra ją cą wszyst kie na ro do -
wo ści świa ta”.

Rzym pierw szej po ło wy XIX wie ku
li czył ok. 100 tys. miesz kań ców i na co
dzień był – zda niem An drze ja Li twor ni
– mia stem ra czej smut nym, choć
przy oka zji róż nych świąt mia sto go ści ło
wie lu przy by szów, tak że z Pol ski. Po nad -
to za moż ne ro dzi ny ma gnac kie po sia da ły
tu wła sne re zy den cje, któ re peł ni ły funk -
cje nie for mal nych ośrod ków pol skie go
ży cie spo łecz no -kul tu ral ne go na emi gra -
cji. Wbrew de kla ra cjom Kra siń skie go
moż na są dzić, że z cza sem po eta pro wa -
dził w Rzy mie do syć to wa rzy skie ży cie.
Od by wał pie sze i kon ne wy pra wy
po mie ście i je go oko li cy nie tyl ko z Jo -
an ną Bo bro wą czy Del fi ną Po toc ką, a tak -
że m.in. z Kon stan tym Ga szyń skim,
Je rzym Lu bo mir skim, Sta ni sła wem Ma ła -
chow skim czy Edwar dem Ja ro szyń skim.

dr Marcin Lutomierski
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Rzymskie wędrówki 
Zygmunta Krasińskiego

Ruiny na Forum Romanum, fot. M. Lutomierski

Panorama współczesnego Rzymu, fot. M. Lutomierski
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W Wiecz nym Mie ście po eta spo ty kał się
rów nież i to czył oży wio ne dys ku sje
z Ada mem Mic kie wi czem, Ju liu szem
Sło wac kim, Bog da nem Jań skim i in ny mi
zna czą cy mi po sta cia mi kul tu ry pol skiej
na ob czyź nie. 

Kra siń skie go po strze ga nie Wiecz ne -
go Mia sta by ło peł ne am bi wa len cji, tak
bar dzo cha rak te ry stycz nej dla nie spo koj -
ne go du cha po ety. Przy po mnij my, że ten
po cząt ko wo zra żo ny do Rzy mu au tor,
któ re mu nie po do bał się już sam wy gląd
mia sta i je go miesz kań ców, z cza sem

pod pi sy wał nie któ re li sty fra zą „Twój
Rzy mia nin” i wy zna wał, że ko cha to
miej sce, a kie dy in dziej zno wu – że ono
wzbu dza w nim awer sję. Nie jed no znacz -
ny i nie oczy wi sty ob raz Rzy mu w tek -
stach Kra siń skie go wy ni kał nie tyl ko
z we wnętrz nych na pięć au to ra Iry dio na,
ale też – ogól nie rzecz uj mu jąc – na stro -
ju epo ki, któ rej był nie odrod nym sy nem.
Naj bo gat szym źró dłem wie dzy o Rzy -
mie Kra siń skie go są li sty po ety, z któ -
rych wy bra ne frag men ty za miesz czam
po ni żej. 

Przed kościołem św. Trójcy, fot. M. Lutomierski

Schody Hiszpańskie, fot. M. Lutomierski

Krzyż w Koloseum, fot. M. Lutomierski

Zyg munt Kra siń ski
o Rzy mie (wy bór):

• „Ile ra zy Wło chy opusz czam, zda je
mi się, że już ni gdy do nich nie po wró -
cę – a jed nak!” (list do Ju liu sza Sło -
wac kie go, 31 V 1840).
• „Nie ma na zie mi mia sta, któ re by
od Ro my wię cej za wie ra ło cze goś
i wiecz ne go, i prze mi ja ją ce go za ra zem:
ru in wiecz niej szych, nie po ru szo nych,
mniej w fa lach cza su za nu rzo nych, ni -
gdzie nie zna leźć” (list do Sta ni sła wa
Ma ła chow skie go, 2 IV 1841). 
• „[…] po mi mo że krzyż osiadł w swo -
im zwy cię stwie nad Rzy mem, do tąd
ja kieś prze kleń stwo bo skie pa nu je
nad ty mi ob sza ra mi i wy zie ra zza te go
nie ba, zza tych gma chów, któ re są
naj pięk niej szy mi w świe cie […]”
(list do Win cen te go Kra siń skie go,
25 X 1833) 
• „Wczo raj wie czo rem by łem w Ko li -
seum, za sta łem na Fo rum Ro ma num
kil ka no wych od kryć, kil ka no wych
ko lumn, któ re wyj rza ły z zie mi”
(list do Win cen te go Kra siń skie go,
25 X 1833).
• „Rzym sta ry w znisz cze niu swo im
ro śnie co raz gdy by mło de mia sto, co
po mna ża so bie bu dyn ków stop nia mi
– dziw ne to ży cie i po stęp w sa mym
ło nie śmier ci” (list do Win -
cen te go Kra siń skie go, 25 X 1833). 

• „Je stem po śród Rzy mu jak by duch
ja kie go sta ro żyt ne go, co by te raz
się obu dził i sta nął na Piaz za di Spa -
gna” (list do Zo fii An kwi czo wej,
9 XI 1833).
•  „Wie rzaj mi Pa ni, bez Pa ni Rzym nic
nie wart […]” (list do Zo fii An kwi czo -
wej, 25 III 1834). 
•  „Dłu go nie na wi dzi łem Rzy mu, te raz
ko cham go” (list do Jo an ny Bóbr -Pio -
tro wic kiej, 11 XI 1834).
• „Rzym to tak jak ja. Ru iny wśród
skwar nej pu sty ni i pio łu nu. Rzym
ośmie lił się wszyst kie go żą dać od
nie ba” (list do Jo an ny Bóbr -Pio tro wic -
kiej, 9 XII 1834) 
• „Świat nasz dzi siej szy ca ły wy nikł
z chrze ści jań stwa osia dłe go na gru zach
Rzy mu” (list do Ada ma Po toc kie -
go, 17 VIII 1838).
• „[…] w Rzy mie coś okrop nie po nu -
re go mnie du si – czy to, że deszcz
wście kły, czy to, że tu sa me ru iny,
a wi dzia ne po ty siąc już ra zy, czy to,
że ni gdzie mi do brze nie jest i ni gdy
nie bę dzie!” (list do Ada ma Po toc kie -
go, 24 XII 1839).
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mie XVII i XVIII w. czy ni ło
je w świa do mo ści ów cze -
snych lu dzi czymś nie-
zwy kłym, zresz tą po dob nie
jak dzi siaj. Jed nak w XVI w.
lu stra z me ta lu nie by ły ni -
czym szcze gól nym, co wię cej
przez ca łe śre dnio wie cze ta -
kie lu stra do mi no wa ły, lu stra
ze szkła upo wszech nia ją się
do pie ro w do bie re ne san su,
do XVII w. cał ko wi cie wy -
par ły lu stra me ta lo we. Więc
przed miot, któ ry jesz cze
w XVI w., nie ro bił na ni kim
wra że nia, już w wie ku
XVIII sta no wił cie ka wost kę.
Lu stro, obec nie uszko dzo ne,
do dzi siaj znaj du je się w za -
kry stii ko ścio ła wę grow skie -
go. Na le ży do dać, że
w Pol sce są dwa ta kie lu stra,
oprócz wspo mnia ne go wę -
grow skie go jest jesz cze po -
dob ne lu stro w Mu zeum
Die ce zjal nym w San do mie rzu. Jest to
uni ka to wy za by tek nie tyl ko w Pol sce,
ale tak że w Eu ro pie. Na mar gi ne sie,

Wświa do mo ści zbio ro wej funk -
cjo nu je po gląd, że Jan Do bro -
gost Kra siń ski po da ro wał

bar to lo mi tom w Wę gro wie oso bli wy
pre zent, tzw. lu stro al che micz ne. Kra siń -
ski miał wejść w po sia da nie lu stra dzie -
dzi cząc je po swo im krew nym bi sku pie
kra kow skim Fran cisz ku Kra siń skim, zaś
sam Fran ci szek miał znać oso bi ście al -
che mi ka Ja na Twar dow skie go i od nie go
do stać lu stro. To Jan Do bro gost Kra siń -
ski przy fa rze wę grow skiej osa dził In sty -
tut Księ ży Ży cia Wspól ne go, zwa nych
po tocz nie bar to lo mi ta mi lub bar tosz ka ni.
Za ło ży cie lem bra to lo mi tów był Bar tło -
miej Hol zhau ser, ur. 1613 r. we wsi Lan -
ge nau, w okrę gu Ulm. Bar to lo mi ci
za kła da li se mi na ria du chow ne i pro wa -
dzi li ko le gia. Do Pol ski zo sta li spro wa -
dze ni w 1683 r. W 1711 r. Jan Do bro gost
Kra siń ski prze ka zał im ko ściół far ny
w Wę gro wie.

Le gen da ja ko by lu stro to by ło wła -
sno ścią Twar dow skie go po cho dzi do pie -
ro z XVIII w., a jej twór ca mi są sa mi
bar to lo mi ci. Po da nie o zna jo mo ści, a na -
wet za ży ło ści bi sku pa Fran cisz ka Kra -
siń skie go z Twar dow skim, po ja wi ło się
w XIX w. za spra wą spre pa ro wa nej
przez Ka zi mie rza Wój cic kie go no tat ki
rze ko mo Ja ku ba We resz czyń skie go.
Przy ta cza tę opo wieść Ta de usz Go styń -
ski w swo jej pra cy dok tor skiej, wy da nej
dru kiem w 1938 r., kon klu du jąc: „ca ła
le gen da o zna jo mo ści Kra siń skie go
z Twar dow skim, nie ma do wo dów do sta -
tecz nych”.

Na Twar dow skie go, ja ko wła ści cie la,
wska zu je ra ma lu stra zdo bio na na pi sem
„LVSE RAT HOC SPE CVLO MA GI -
CAS TWAR DO VIUS AR TES LVSUS
AT ISTE DEI VER SVS IN OB SE -
QVIAM EST” (Za ba wiał się tym lu -
strem Twar dow ski ma gicz ne sztu ki
uka zu jąc, lecz na służ bę Bo żą ob ró co ne
to jest). Lu stro naj praw do po dob niej fak -
tycz nie jest XVI -wiecz nym za byt kiem,
ale brak ja kich kol wiek do wo dów, że bar -
to lo mi tom po da ro wał je Jan Do bro gost
Kra siń ski. Ra ma lu stra po cho dzi z wie -
ku XVIII i zo sta ła wy ko na na na za mó -
wie nie sa mych bra to lo mi tów. To wła śnie
na wiek XVIII przy pa da roz kwit le gen -
dy o Twar dow skim i to tu taj na le ży upa -
try wać źró dła le gen dy o po cho dze niu
wę grow skie go lu stra. Nie bez zna cze nia
jest fakt, że lu stro jest wy ko na ne ze sto -
pu me ta lu, a nie ze szkła, co na prze ło -

moż na wspo mnieć, że od prze ło -
mu XX i XXI w. lu stro san do mier skie
rów nież jest łą czo ne z Twar dow skim.

W tym wy pad ku głów nie
dzię ki in ter ne to wi, a szcze -
gól nie Wi ki pe dii, za czął
funk cjo no wać mit o przy na-
leż no ści lu stra san do mier -
skie go do Twar dow skie go.
W Wi ki pe dii po da no in for -
ma cję ja ko by: „Do na szych
cza sów za cho wa ły się dwa
lu stra zwią za ne z le gen dą
o Pa nu Twar dow skim. (…)
Dru gie lu stro znaj do wa ło się
w za kry stii ko ścio ła ka te dral -
ne go w San do mie rzu. W la -
tach 90. XX wie ku zwier-
cia dło prze nie sio no do Mu -
zeum Die ce zjal ne go w San -
do mie rzu.” (do stęp 21. 09.
2018). Ża den z hi sto ry ków
nie łą czył lu stra san do mier -
skie go z Twar dow skim, a le -
gen dę o lu strze san do -
mier skim ja ko al che micz nym
lu strze Twar dow skie go two -
rzy sa ma Wi ki pe dia. Z ar ty -
ku łów umiesz czo nych w in -
tre ne cie bądź w pra sie moż na
od nieść wra że nie, że Twar -
dow ski miał dziw ne za mi ło -
wa nie do lu ster, któ re póź niej

Wojciech Jerzy Górczyk

Jan Dobrogost Krasiński 
i jego związek z „Lustrem Twardowskiego”

Tzw. Zwierciadło Twardowskiego. Fara węgrowska.
Domena Publiczna.

Twardowski śpiewający Godzinki (drzeworyt sztorcowy),
rys. M. Kulczewski, „Tygodnik Ilustrowany” 1876, nr 21
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roz da wał bądź umiesz czał w róż nych
czę ściach Pol ski.

Lu stro wę grow skie za pew ne po cho -
dzi z XVI w. i zo sta ło wy ko na ne w Pol -
sce, choć Ro man Bu gaj uwa ża, że lu stro
zo sta ło wy ko na ne w Niem czech. Bu gaj
utrwa lił po gląd na te mat lu stra wę grow -
skie go, ja ko lu stra al che micz ne go na-
le żą ce go do sa me go Twar dow skie go,
któ re za po śred nic twem Ja na Do bro go -
sta Kra siń skie go tra fi ło do fa ry wę grow -
skiej. Jed nak te zy Bu ga ja o związ kach
lu stra z Twar dow skim i Kra siń ski mi nie
ma ją żad nych do wo dów. Błę dy, jak i ce -
lo we ma ni pu la cje Bu ga ja, zo sta ły wy -
tknię te przez wie lu hi sto ry ków. Za raz
po pu bli ka cji w 1969 r. książ ki, bę dą cej
roz pra wą ha bi li ta cyj ną, Na uki ta-
jem ne w daw nej Pol -
sce – mistrz Twar dow -
ski au tor stwa Bu ga-
ja, na ła mach Prze -
glądu Hi sto rycz ne go
Zbi gniew Ku cho wicz
z Uni wer sy te tu Łódz -
kie go i Ja cek A. Oj -
rzyń ski z Mu zeum
Sztu ki w Ło dzi wy ka -
za li błę dy. Słusz nie
za uwa ży li, że au tor:
„Sto su je wszak że swo -
istą se lek cję, po wo łu je
się na pra ce, któ re
w ja kiś spo sób ilu stru -
ją je go te zy, prze mil -
cza zaś dla nie go nie wy god ne, choć
now sze i le piej udo ku men to wa ne”. Fak -
tycz nie Bu gaj za sto so wał ma ni pu la cję,
łą cząc w jed ną oso bę kil ka osób o po -
dob nych na zwi skach: Lau ren tiu sa Dhu -
ra i Do ra z Du ra no viu sem, prze by-
wa ją cym na dwo rze Mnisz chów, choć
ten ostat ni był za pi sy wa ny w ję zy ku pol -
skim ja ko Du ran, a bar dziej po praw na
for ma pol ska te go na zwi ska to Du ra -
now ski. 

Je dy ny do ku ment, któ ry po twier dza,
że Twar dow ski był po sta cią hi sto rycz ną
po cho dzi z 14 czerw ca 1495 r., więc
Fran ci szek Kra siń ski uro dzo ny w 1525 r.
nie mógł go znać. Do ku ment ten od kry -
ła Bro ni sła wa No wic ka. Bu gaj zna lazł
wyj ście i z tej sy tu acji, po pro stu uznał,
że ten do ku ment mó wi o in nym ma gu
Twar dow skim. 

Jak już wcze śniej wspo mnia no,
za twór ców le gen dy o przy na leż no ści
lu stra wę grow skie go do mi strza Twar -
dow skie go, na le ży uznać sa mych wę -
grow skich bar to lo mi tów. Nie był to
od osob nio ny przy pa dek, gdy na wet
w ko ścio łach się ga no do le gend tak że
ma gicz nych, aby przy cią gnąć wier nych,
a co za tym idzie zwięk szyć do cho dy.
Łą czy się to też z men tal no ścią zbio ro -
wą ów cze snych lu dzi. Jak za uwa ża je zu -
ita Mi chel de Cer te au w pra cy Opę ta nie

w Lo udun, pod ko niec XVI w. i w wie -
ku XVII przez pół noc ną Eu ro pę prze szła
ist na epi de mia „opę tań i czar no księ -
stwa”, w któ rej bra li czyn ny udział księ -
ża i za ko ny. 

Bar dzo czę sto „opę ta ne” by ły za -
kon ni ce, np. elż bie tan ki w Lo uviers
w la tach 1642–1647 czy ur szu lan ki
z Aix -en -Pro ven ce (1611). Naj bar dziej
zna ny przy pa dek tzw. opę ta nia za kon nic
z za ko nu ur szu la nek w Lo udun stał się
kan wą wie lu li te rac kich opo wie ści.
W Pol sce by ła po wieść Ja ro sła wa Iwasz -
kie wi cza „Mat ka Jo an na od Anio łów”
oraz film Je rze go Ka wa le ro wi cza
pod tym sa mym ty tu łem. W tym wy pad -
ku ak cję, któ ra fak tycz nie roz gry wa ła się
we Fran cji, prze nie sio no na te re ny kre -

sów wschod nich Rze czy po spo li tej. Ken
Rus sel zaś na krę cił film „Dia bły” („The
De vils”), któ ry rów nież był in spi ro wa ny
ty mi wy da rze nia mi, po dob nie jak opo -
wia da nie Al do usa Hux leya. Owe opę ta -
nia tak że mia ły za cel przy cią gnię cie
lu dzi i co za tym idzie zwięk sze nie do -
cho dów klasz to ru. Cho ciaż na le ży za -
zna czyć, że „opę ta nia” za kon nic tyl ko
czę ścio wo by ły zwią za ne z chę cią pod -
re pe ro wa nia bu dże tu za kon ne go. „Opę -
ta nia” skut ko wa ły mniej lub bar dziej
sku tecz ny mi eg zor cy zma mi. Ma so we
sie dem na sto wiecz ne „opę ta nia” za kon -
nic przez współ cze sną psy chia trię są dia -
gno zo wa ne ja ko in du ko wa ne za bu rze nie
uro je nio we. 

W Pol sce w XVIII w. spa da licz ba
„opę tań”, wzra sta zaś wia ra w cza ry.
Cza ry w XVIII -wiecz nej Pol sce by ły
ele men tem nie tyl ko wia ry lu do wej, ale
tak że sys te mu kar ne go. W po ło -
wie XVIII w. kró lo wie Au gust II i Au -
gust III pró bo wa li zwal czać pro ce sy
o cza ry wy da jąc od po wied nie re skryp ty.
Bez sku tecz nie. Na sej mie 1774 r. wo je -
wo da gnieź nień ski Au gust Suł kow ski
do ma gał się znie sie nia kar za cza ry, rów -
nież bez sku tecz nie. Do pie ro sejm 23
paź dzier ni ka 1776 r. w kon sty tu cji „Kon -
wik cy je w spra wach kry mi nal nych” za -
bro nił są dom świec kim roz pa try wać

spra wy o cza ry, przy oka zji ogra ni czo no
tak że tor tu ry. 

Nie tyl ko bar to lo mi ci mie li „pa miąt -
ki” po Twar dow skim, bo i je zu ici w Wil -
nie mie li po sia dać rę ko pi sy Twar-
dow skie go, o czym wspo mi na je zu ita
Adam Igna cy Na ra mow ski w swo im
dzie le z 1724 r. In for ma cja ta zo sta ła za -
ne go wa na do pie ro po nad sto lat póź niej
przez pi ja ra Fran cisz ka Siar czyń skie go
w 1829 r. In ną „pa miąt ką” po Twar dow -
skim mia ła być księ ga Li ber vi gin ti
atrium zwa na też od XVII w. „Księ gą
Twar dow skie go”, któ ra do dzi siaj znaj -
du je się w zbio rach Bi blio te ki Ja giel loń -
skiej w Kra ko wie, a fak tycz nie jest
au tor stwa Paw ła z Pra gi zwa ne go Żyd -
kiem. Jak wi dać to wła śnie na XVII

i XVIII w. przy pa da „wy syp” przed -
mio tów ma ją cych na le żeć do Twar dow -
skie go. Jak już wcze śniej wspo mnia no
wieki XVII i XVIII to okres, w któ rym
czar no księ stwo, ale i opę ta nia sta wa ły
się na ma cal nym do wo dem dzia ła nia
sza ta na i Bo ga. 

Roz pa tru jąc w tym kon tek ście tzw.
„lu stro Twar dow skie go” wi dać, że po ja -
wie nie się te go przed mio tu nie sta no wi
ni cze go nad zwy czaj ne go na tle epo ki.
W tym wy pad ku moż na za uwa żyć ko re -
la cję dwóch zja wisk, któ ra na stą pi ła
w XVIII w.: na wzrost wia ry w opę ta nia
i ma gię na ło żył się na roz wój le gen dy
o Twar dow skim. 

W przy pad ku lu stra wę grow skie go
ma my do czy nie nia nie tyl ko z mo dą, ale
i za pew ne z aspek tem pe da go gicz nym.
Z tek stu umiesz czo ne go przez bar to lo mi -
tów na ra mie lu stra do wia du je my się, że
lu stro, któ rym „za ba wiał się” Twar dow -
ski – czar no księż nik, któ re go moż na też
utoż sa mić z bluź nier cą, he rety kiem,
słu ży te raz „chwa le Bo żej”, co w wie lo -
wy zna nio wym (czy li peł nym „he re ty -
ków” z punk tu wi dze nia ka to li ków)
Wę gro wie na bie ra do dat ko we go wy mia -
ru. Ja ki miał z tym zwią zek Jan Do bro -
gost Kra siń ski? Praw do po dob nie ża den,
a sa ma le gen da po wsta ła do pie ro kil ka -
dzie siąt lat po śmier ci Ja na Do bro go sta. 

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Węgrowie, fot. M. Białek. (CC BY-SA 3.0) 
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Zoka zji 20-le cia Sa mo rzą du Wo je -
wódz twa Ma zo wiec kie go Mu zeum
Ro man ty zmu w Opi no gó rze oraz

Wójt Gmi ny Opi no gó ra Gór na zor ga ni zo -
wa li Kon kurs Wie dzy o Sa mo rzą dzie Te-
ry to rial nym „Na sza gmi na, po wiat, wo-
je wódz two”. Kon kurs zo stał ob ję ty ho no -
ro wym pa tro na tem Mar szał ka Wo je wódz -
twa Ma zo wiec kie go Pa na Ada ma Stru zi ka. 

Głów nym je go ce lem by ło sze rze nie
idei spo łe czeń stwa oby wa tel skie go i sys te -
mu war to ści de mo kra tycz nych, a tak że
wzmac nia nie pa trio ty zmu lo kal ne go i re -
gio nal ne go. Uczest ni ka mi by li ucznio wie
klas VII szko ły pod sta wo wej oraz II i III
gim na zjum. 

Kon kurs był re ali zo wa ny w dwóch eta -
pach:
Etap I – po le gał na roz wią za niu te stu jed -
no krot ne go wy bo ru, któ ry skła dał się z 20
py tań dot. sa mo rzą du, wo je wódz twa ma -
zo wiec kie go, po wia tu cie cha now skie go,
gmi ny Opi no gó ra Gór na, Mu zeum Ro man -
ty zmu w Opi no gó rze.

Etap II – po le gał na
przy go to wa niu pre zen -
ta cji mul ti me dial nej
po ka zu ją cej gmi nę,
po wiat, wo je wódz two,
na któ re go te re nie da -
ny uczest nik miesz ka.

Ju ry po za po zna -
niu się z na de sła ny mi
pra ca mi po sta no wi ło
przy znać na stę pu ją ce
na gro dy:
• I miej sce – Ra do sław
Ko cięc ki, Szko ła Pod -
sta wo wa im. św. Sta ni -
sła wa Kost ki w Wo li
Wierz bow skiej
• II miej sce – Ame lia
Choj nac ka, Szko ła Pod sta wo wa im. św.
Sta ni sła wa Kost ki w Wo li Wierz bow skiej
• III miej sce – Ra fał Goź dziew ski, Ja cek
Ja błoń ski, Mar ta Ol szew ska, Szko ła Pod -
sta wo wa w Opi no gó rze Gór nej
• Wy róż nie nie – Wik tor Mo czu lak, Szko ła

Pod sta wo wa im. św. Sta ni sła wa Kost ki
w Wo li Wierz bow skiej

Wszyst kim uczest ni kom dzię ku je my
za za an ga żo wa nie, zaś na gro dzo nym – gra -
tu lu je my!

Aldona Łyszkowska

Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym
„Nasza gmina, powiat, województwo”

Wspólne zdjęcie nagrodzonych i organizatorów konkursu 
„Nasza gmina, powiat, województwo”

„Po lo nia Re sti tu ta. Pol skie
dro gi do nie pod le gło ści” to
wy sta wa plan szo wa przy go-
to wa na przez pra cow ni ków
Mu zeum Ro man ty zmu w Opi -
no gó rze. Przed sta wia ona hi -
sto rię Pol ski, od kon fe de ra cji
bar skiej (1768) do ple bi scy -
tów de cy du ją cych o przy na -
leż no ści pań stwo wej War mii,
Ma zur, Po wi śla i Ślą ska
(1920).

Na dwu na stu dwu stron -
nych ta bli cach pre zen to wa ny
jest cie ka wy, bo ga ty i barw ny
ma te riał iko no gra ficz ny uzu -
peł nio ny wy ja śnia ją cy mi tek -
sta mi.

Za da niem eks po zy cji jest przy bli że nie
od bior com oko licz no ści utra ty nie pod le-
gło ści przez Pol skę oraz przed sta wie nie
istot nych wy da rzeń ja kie do pro wa dzi ły
osta tecz nie do jej od zy ska nia. In ten cją

twór ców by ło za pre zen to wa nie tych kwe -
stii w spo sób zwię zły i atrak cyj ny. Wy sta -
wa skie ro wa na jest przede wszyst kim
do dzie ci i mło dzie ży, ale tak że do za in te -
re so wa nych pro ble ma ty ką osób do ro słych.

Na po szcze gól nych plan szach omó wio no
ta kie za gad nie nia jak, m.in.: kon fe de ra cja
bar ska, po wsta nie ko ściusz kow skie, Kon -
sty tu cja 3 Ma ja i roz bio ry, Le gio ny Pol skie
we Wło szech, okres na po le oń ski, po wsta -
nia li sto pa do we i stycz nio we, do ko na nia
Jó ze fa Pił sud skie go, I woj na świa to wa i jej
kon se kwen cje dla spra wy pol skiej, usta la -

nie gra nic kra ju po ro ku
1918. 

Wy sta wa jest udo stęp nia -
na za in te re so wa nym in sty tu -
cjom, ta kim jak szko ły, ale
tak że ośrod ki kul tu ry czy mu -
zea. 

Eks po zy cja by ła po ka zy -
wa na m.in. w Pań stwo wej
Wyż szej Szko le Za wo do wej
w Cie cha no wie i w Mła wie,
w Miej sko -Gmin nym Ośrod -
ku Kul tu ry w Gli no jec ku,
Mu zeum Sił Po wietrz nych
w Dę bli nie, Mu zeum Hi sto -
rycz nym w Prza sny szu oraz
w szko łach pod sta wo wych
i po nad pod sta wo wych Cie -
cha no wa i oko lic.

Opi sa na tu wy sta wa plan szo wa to wa -
rzy szy eks po zy cji sta cjo nar nej pod tym
sa mym ty tu łem pre zen to wa nej w opi no -
gór skim dwo rze Kra siń skich. 

Izabela Wróblewska

Wystawa „Polonia Restituta. 
Polskie drogi do niepodległości”

Wystawa planszowa „Polonia Restituta. Polskie drogi 
do niepodległości” przed oficyną muzealną
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Wdniach 22-23 czerw ca br. Dy rek -
tor Ro man F. Ko cha no wicz oraz
kil ko ro pra cow ni ków Mu zeum

Ro man ty zmu w Opi no gó rze wzię ło udział
w wer ni sa żu wy sta wy rzeź by Mie czy sła wa
We lte ra w Mu zeum Okrę go wym w San do -
mie rzu.

Eks po zy cję tę zor ga ni zo wa no z ini cja -
ty wy wnucz ki ar ty sty, Na ta lii Sa dlej, bę dą -
cej obec nie pra cow ni kiem san do mier skiej
pla ców ki. Mu zeum Ro man ty zmu w Opi no -
gó rze kil ka lat te mu prze ję ło w de po zyt
rzeź by M. We lte ra. Po zo sta jąc w cią głym
kon tak cie z ar ty stą i je go ro dzi ną, za ich
wie dzą i zgo dą, opi no gór skie Mu zeum
udo stęp nia po sia da ne eks po na ty in nym
in sty tu cjom w ce lach wy sta wien ni czych.
Rzeź by by ły już po ka zy wa ne w ta kich
miej scach jak: Dom Po lo nii w Puł tu sku,
Za mek Ksią żąt Po mor skich w Szcze ci nie,
Mu zeum Sztu ki Współ cze snej w Ra do miu,
Mu zeum Kul tu ry Kur piow skiej w Ostro łę -
ce, Po wia to we Cen tra Kul tu ry w Cie cha no -
wie i w Sierp cu.

Or ga ni za cja te go ty pu wy sta wy sta no wi
du że wy zwa nie pod wzglę dem lo gi stycz -
nym. W po ło wie czerw ca prze wie zio no
eks po na ty z Opi no gó ry do San do mie rza.
Ku ra to ra mi wy sta wy by li N. Sa dlej ze stro -

ny san do mier skie go Mu zeum i R. Wró -
blew ski ze stro ny opi no gór skiej pla ców ki.

Uro czy sty wer ni saż od był się 22 czerw -
ca w pięk nych sa lach san do mier skie go
zam ku kró lew skie go, sta no wią ce go sie dzi -
bę Mu zeum. Głos za bra li dy rek tor Mu -
zeum w San do mie rzu, Do mi nik Kac per

Pła za, ku stosz Dzia łu Sztu ki, Bo że na Ewa
Wódz oraz dy rek tor Mu zeum Ro man ty -
zmu w Opi no gó rze Ro man F. Ko cha no -
wicz i Na ta lia Sa dlej. Przed sta wio no
do ro bek ar ty sty, przy po mnia no je go ży cio -
rys. Nie ste ty, ze wzglę du na stan zdro -

wia, M. We lter nie mógł przy być na uro -
czy stość, nie mniej licz nie re pre zen to wa na
by ła je go ro dzi na. Obec na by ła  jed na z je -
go có rek oraz zię cio wie i wnu ki.

Rzeź biarz jest au to rem licz nych po -
mni ków (m.in. po mni ka Ja na Ko cha now -
skie go w Czar no le sie), po są gów, grup
fi gu ral nych oraz sze re gu rzeźb por tre to -
wych. Na wy sta wie za pre zen to wa no po -
nad 40 obiek tów. Są to przede wszyst kim
gło wy i po pier sia, ale tak że rzeź by peł no -
po sta cio we. W uzna niu swo jej twór czo -
ści M. We lter otrzy mał wie le na gród,
wy róż nień i od zna czeń, m.in. zło ty Me dal
„Za słu żo ny Kul tu rze Glo ria Ar tis”.

Wy sta wa by ła atrak-
cją san do mier skie go mu -
zeum przez  ca łe wa ka cje.
W tym cza sie zo ba czy ło
ją po nad 15 ty się cy zwie -
dza ją cych.

W trak cie po by tu
w San do mie rzu mu ze al na
de le ga cja z Opi no gó ry
zło ży ła rów nież wi zy tę
w Muzeum Die ce zjal -
nym. Mie li śmy oka zję
zwie dzić eks po zy cję, po -
dzi wiać cie ka we, uni ka-
to we eks po na ty jak np.
rę ka wicz ki św. Ja dwi gi

czy księ gi drzew ne wy ko na ne z róż nych ga -
tun ków drzew i krze wów. Spo tka li śmy się
tak że z dy rek to rem Mu zeum, ks. An drze jem
Ru sa kiem, któ ry opo wie dział nam o spe cy -
fi ce funk cjo no wa nia    kie ro wa nej przez nie -
go in sty tu cji.

Izabela Wróblewska

Wystawa rzeźb Mieczysława
Weltera w Sandomierzu

Organizatorzy wystawy rzeźb Mieczysława Weltera w Sandomierzu

Wra mach Jed no dnio wych Po by tów
Edu ka cyj nych w Mu zeum Ro -
man ty zmu w Opi no gó rze w trak -

cie ca łe go ro ku szkol ne go or ga ni zo wa ne są
wy ciecz ki edu ka cyj ne dla przed szko la ków
oraz uczniów szkół pod sta wo wych i po -
nad pod sta wo wych. Ce lem po by tu dzie ci
jest przy bli że nie epo ki ro man ty zmu oraz
pre zen ta cja kon tek stu hi sto rycz ne go i spo -
łecz ne go twór czo ści ro man ty ków, ze
szcze gól nym uwzględ nie niem Zyg mun ta
Kra siń skie go. Kan wą spo tkań są zbio ry
Mu zeum Ro man ty zmu w Opi no gó rze,
w tym w szcze gól no ści: neo go tyc ki pa ła -
cyk, gdzie eks po zy cja pre zen tu je ży cie
i twór czość Zyg mun ta Kra siń skie go, dwie
wy sta wy we Dwo rze Kra siń skich (ma lar -
stwo pol skie XIX w. oraz Po lo nia Re sti tu -
ta. Pol skie dro gi do nie pod le gło ści),
wy sta wy: Ród Kra siń skich, 1 Pułk Szwo -
le że rów Jó ze fa Pił sud skie go ze zbio rów

Sta ni sła wa Le dó chow skie go i Mu zeum
Na ro do we go w Kra ko wie, wy sta wa „Ga-
bi net Szwo le że rów Gwar dii Na po le -
ona I – ko lek cja ze zbio rów Agniesz ki
i Mar ka Axen to wi czów” w Ofi cy nie oraz
no wo po wsta ła wy sta wa mul ti me dial na
w Oran że rii za wie ra ją ca m.in. ma kie ty
in te rak tyw ne i wer ty kal ny
ogród. W ce lach edu ka cyj nych
wy ko rzy sty wa ne są tak że za -
byt ki ma łej ar chi tek tu ry par-
ko wej, za byt ki przy ro dy, pta-
szar nia, za ple cze edu ka cyj ne
Fol war ku i Oran że rii, a uatrak -
cyj nie niem spo tkań moż li wość
jaz dy kon nej i za ję cia z hi po te -
ra peu tą. 
W dru giej po ło wie 2018 r. po -

sze rzo no blo ki edu ka cyj ne
o no we lek cje mu ze al ne oraz
do da no no wy ele ment sta łej

ofer ty dla naj młod szych: lek cje mu zycz ne
przy za byt ko wym for te pia nie w Ofi cy nie
mu ze al nej. Naj młod sze dzie ci uczest ni czą
w za ję ciach o mu zy ce epo ki ro man ty zmu
oraz ma ją moż li wość po zna nia bu do wy
i me cha ni zmu za byt ko we go in stru men tu,
bez po śred nio na eks po zy cji mu ze al nej. 

Paulina Rybczyńska

Warsztaty przy starym fortepianie w ramach
Jednodniowych Pobytów Edukacyjnych

Warsztaty przy starym fortepianie
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• 2 ma ja 2018 r. od by ło się cy klicz ne wy da rze nie
– Imie ni ny Zyg mun ta. Dla licz nie zgro ma dzo nej
pu blicz no ści wy stą pi li Da riusz Ja ku bow ski, Ka ta -
rzy na Tho mas i Piotr Sza fra niec w kon cer cie
„Znasz co na mięt ność...?”, bę dą cym po etyc ko -
-mu zycz ną po dró żą ku mi ło ści.
• 6 ma ja 2018 r. we Dwo rze Kra siń skich pod czas
czwar te go spo tka nia z cy klu „Sma ki Po ezji”,
któ re tym ra zem by ło po świę co ne Win cen te mu
Kra siń skie mu, utwo ry re cy to wa li San dra Pszczół -
kow ska i Ja ro sław Lesz czyń ski. Opra wę mu zycz -
ną spo tka nia za pew nił ze spół ME LO DIA.
Spo tka nie po pro wa dzi ła Bo żen na Kac pu ra.

• 11 ma ja 2018 r. od by wa ły się Dni Otwar te Fun -
du szy Eu ro pej skich. W ra mach ak cji moż na by ło
zwie dzać bez płat nie Mu zeum Ro man ty zmu
w Opi no gó rze. Po nad to dla pierw szych pię ciu
osób, któ re zgło si ły się do ka sy mu ze al nej przy -
go to wa ne zo sta ły kar ne ty na prze jażdż ki kon ne. 
• 13 ma ja 2018 r. pu blicz ność zgro ma dzo na
w mu ze al nej oran że rii mia ła moż li wość wy słu cha -
nia kon cer tu nr 572 pt. „Mi łość, maj i bzy”,
w którym wy stą pi li: Li lian na Za le siń ska – mez zo -
so pran, Piotr Szy ma no wicz – for te pian (jest to je -
den z naj bar dziej uzna nych pol skich du etów
głos -for te pian) oraz Mi chał Bog da no wicz – so li -
sta ze spo łu Pio tra Ru bi ka, ak tor Te atru Buf fo. 

• 19 ma ja 2018 r. przy go to wa no atrak cje w ra -
mach No cy Mu ze ów. Zorganizowano spo tka nie
z Ra fa łem Ka do, au to rem ko mik su „Opin” oraz
warsz ta ty „Ry su je my ko miks”, od by ły się też
warsz ta ty kre atyw ne dla dzie ci WE RKO WA NIE -
pre zen tu ją ce warsz tat i pra cę ko wa la w mu ze al nej
staj ni oraz kon cer ty „Cho pin na stru nach”, „Prze -
bo je Ja na Kie pu ry” i kon cert w wy ko na niu ze spo -
łu ATLE Blu es Band, zaś po zmro ku od był się
po kaz la se ro wy.
• 20 ma ja 2018 r. w ra mach „Ro dzin nej Nie dzie -
li” od był się kon cert pt. „Na po cząt ku był  rytm…”
po łą czo ny z pre zen ta cją in stru men ta rium per ku -
syj ne go z ca łe go świa ta. Zwień cze niem za jęć by -
ły warsz ta ty kre atyw ne in spi ro wa ne kon cer tem.
• W dniach 21-22 ma ja 2018 r. pra cow ni cy Mu -
zeum wzię li udział w VIII Kon gre sie Pro mo cji
Ma zow sza „Co mo że my zro bić po raz pierw szy
dla Ma zow sza?”. To przed się wzię cie cy klicz ne,
or ga ni zo wa ne przez Sa mo rząd Wo je wódz twa Ma -
zo wiec kie go od 2011 r., któ re ma na ce lu wy mia -
nę wie dzy i do świad czeń mie dzy spe cja li sta mi
zaj mu ją cy mi się mar ke tin giem te ry to rial nym
a przed sta wi cie la mi jed no stek sa mo rzą du te ry to -
rial ne go wo je wódz twa ma zo wiec kie go.

• 26 ma ja 2018 r. Ka ta rzy na Jam róz w to wa rzy -
stwie pia ni sty Kon ra da Ma sty ło wy stą pi ła w kon -
cer cie pn. „Ser ce Mat ki”. Pod czas kon cer tu
ar tyst ka przy bli ży ła pio sen ki Edith Piaff, a tak że
zna ne pio sen ki wiel kich dam pol skiej es tra dy. 

• 1 czerw ca 2018 r. Adam Stru zik Mar sza łek Wo -
je wódz twa Ma zo wiec kie go uro czy ście otwo rzył
no wą eks po zy cję, któ ra po wsta ła w ra mach pro -
jek tu pn. „Po pra wa do stęp no ści do za so bów kul -
tu ry po przez ich roz wój i efek tyw ne wy ko rzy sta nie
– aran ża cja eks po zy cji w Oran że rii Mu zeum
Ro man ty zmu w Opi no gó rze z za sto so wa niem tech -
no lo gii au dio wi zu al nych”. Uro czy sto ści zo sta ły po -
łą czo ne z Opi no gór skim Dniem Dzie ci.

• 3 czerw ca 2018 r. od by ło się spo tka nie z cy klu
„Sa lo nik Eli zy”. Go ściem spo tka nia był Ma rek
Ma jew ski, któ ry mó wił o że glo wa niu w po ezji,
mu zy ce i na mo rzach świa ta. Spo tka nie po pro wa -
dzi ła Zo fia Hu mięc ka.
• W dniach 7-9 czerw ca 2018 r. pod czas kon fe -
ren cji na uko wej „Ob li cza woj ny, lu dzie woj ny”
zor ga ni zo wa nej przez Uni wer sy tet Łódz ki Ra fał
Wró blew ski wy gło sił re fe rat pt. „Pol scy szwo le -
że ro wie Na po le ona Bo na par te”.
• 10 czerw ca 2018 r. od był się kon cert nr 573 pt.
„Prze bo je wiel kie go ekra nu”, czy li kon cert mu zy -
ki fil mo wej w wy ko na niu: Mi le ny Lan ge – so -
pran, Ma cie ja Prze strzel skie go – skrzyp ce, Mar ka
Ste fan kie wi cza – for te pian.

• 11 czerw ca 2018 r. w Mu zeum Wsi Ma zo -
wiec kiej w Sierp cu z oka zji Mię dzy na ro do we go
Dnia Mu ze ów od by ła się kon fe ren cja na uko wa
„Mu zea w 100-le cie od zy ska nia Nie pod le gło -
ści”, pod czas któ rej re fe rat „Wzrost re gio nal ne -
go po ten cja łu   tu ry stycz ne go po przez ochro nę
obiek tów za byt ko wych – re no wa cja krypt gro -
bo wych w ko ście le i za byt ko wych na grob ków
na cmen ta rzu w Opi no gó rze” wy gło si ła Mo ni ka
Sa la mon -Mi ło bo szew ska, za stęp ca Dy rek to ra
Mu zeum Roman ty zmu w Opi no gó rze. Ce lem
kon fe ren cji by ło po ka za nie mi sji mu ze ów w ro ku
ju bi le uszo wym, któ ra prze ja wia się głów nie – jak
w przy pad ku na sze go mu ze al ne go pro jek tu – pa -
mię cią o prze szło ści i pró bą przy wra ca nia świet -
no ści obiek tów za byt ko wych.
• 17 czerw ca 2018 r. w ra mach „Ro dzin nej Nie -
dzie li” kon cert w wy ko na niu Łu ka sza Jusz kie wi -
cza i je go uczniów pt. „Du ety” był pre zen ta cją

mło dych ta len tów wo kal nych z re gio nu Cie cha no -
wa. Po kon cer cie dzie ci wraz z opie ku na mi wzię -
ły udział w warsz ta tach „Ry su je my ko miks”,
pro wa dzo nych przez ry sow ni ka, au tor ko mik sów
Ra fał Ka do. 

• 24 czerw ca 2018 r. miał miej sce Fe sti wal Fil -
mo wy „Świat Ma kla ka”. W pro gra mie fe sti wa lu
zna la zły się m.in.: pro jek cja fil mów: „Wa ka cje
z du cha mi”, „Ka pe lusz Pa na Ana to la”, „Przy ję cie
na 10 osób plus 3” wraz z ko men ta rzem kry ty ka,
kon cert w wy ko na niu ze spo łu har cer skie go „ŻY -
WIO ŁY ART” oraz kon cert fi na ło wy, w któ rym
usły sze li śmy Ma cie ja Miecz ni kow skie go. Pro wa -
dze nie fe sti wa lu: Mar ta Ma kla kie wicz i Ma ciej
Miecz ni kow ski.
• W dniach 26-28 czerw ca br. w Mu zeum Ro -
man ty zmu w Opi no gó rze od by ły się ob ra dy wy -
jaz do we Za rzą du Głów ne go Sto wa rzy sze nia
Mu ze al ni ków Pol skich. Prze wod ni czył im pre zes
SMP Mi chał Nie za bi tow ski, dy rek tor Mu zeum
Hi sto rycz ne go Mia sta Kra ko wa oraz Ro man F.
Ko cha no wicz, prze wod ni czą cy Głów nej Ko mi sji
Re wi zyj nej SMP, dy rek tor Mu zeum Ro man ty zmu
w Opi no gó rze. 
Pod czas spo tka nia oma wia no bie żą ce pro ble my
Sto wa rzy sze nia i je go człon ków, a tak że przy ję to
uchwa łę o utwo rze niu no we go Od dzia łu Sto wa -
rzy sze nia – Od dzia łu Lu bel skie go.
• 27 czerw ca 2018 r. w ofi cy nie mu ze al nej zo sta -
ła otwar ta wy sta wa pt. „Wi ze run ki sław nych Po -
la ków i re duk cje po mni ków pol skich z wy twór ni
Min te ra z ko lek cji wi la now skiej”. Na wy sta wie
przed sta wia my in te re su ją cy ze spół od le wów, któ -
rych po wsta nie za wdzię czać na le ży war szaw skiej
wy twór ni Min te ra. Jest to je dy nie część bo ga tej
ko lek cji wi la now skiej, li czą cej łącz nie z kon sol -

ka mi na le żą cy mi do po pier si por tre to wych 86
obiek tów. Na opi no gór skiej eks po zy cji pre zen tu -
je my 24 me da lio ny w ram kach, przed sta wia ją ce
za rów no kró lów, jak i sław nych wo dzów oraz bo -
ha te rów na ro do wych. Po zo sta łą część sta no wią
m.in. dwa mo de le na grob ków wład ców pol skich,
re duk cja po mni ka Mi ko ła ja Ko per ni ka oraz mo -
de le płyt na grob nych. Eks po zy cję do peł nia ją ob -
ra zy i rzeź by z wi ze run ka mi twór ców ko lek cji
oraz wła ści cie li Wi la no wa. Wy sta wę bę dzie moż -
na oglą dać do koń ca 2019 r.
• 8 lip ca 2018 r. w mu ze al nej oran że rii od był się
kon cert nie dziel ny nr 574, pod czas któ re go pu -

Wy da rzy ło się:
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➧

blicz ność wy słu cha ła „Czte rech pór ro ku” An to -
nio Vi val die go w mi strzow skim wy ko na niu: Mar -
ci na Kró la – skrzyp ce (so li sta), Mi ro sła wa
Feld ge be la – kla we syn oraz Kwin te tu Smycz ko -
we go Ra dom skiej Or kie stry Ka me ral nej.
W prze strze ni przed ofi cy ną mu ze al ną od by ło się
otwar cie wy sta wy fo to gra ficz nej Mi cha ła Krzy ża -
now skie go „Czte ry po ry ro ku w Mu zeum Ro man -
ty zmu w Opi no gó rze”.
• W dniach 9-13 lip ca 2018 r. od by wa ły się pół -
ko lo nie w Mu zeum pod ha słem „Ak tyw nie i ro -
man tycz nie”, pod czas któ rych po łą czo no wąt ki
edu ka cyj ne z re kre acją dla dzie ci. W czę ści edu -
ka cyj nej zna la zły się m.in. zwie dza nie wy staw
sta łych i cza so wych, za ję cia pla stycz ne (de co upa -
ge, pra ca w gli nie, ma lo wa nie pły tek ce ra micz -
nych), za ję cia mu zycz ne i spor to we, za ję cia
po świę co ne par ko we mu drze wo sta no wi i pta kom,
za ję cia hi po te ra pii, jaz dy kon nej, ob ser wo wa nie
pra cy ko wa la, wi zy ta w mu ze al nej bi blio te ce, za -
ję cia po świę co ne czy tel nic twu. Go ść mi spe cjal ny -
mi by li po li cjan ci, któ rzy prze ka za li cen ne ra dy
do ty czą ce m.in. bez piecz ne go po stę po wa nia pod -
czas re kre acji w okre sie wa ka cyj nym.
• 22 lip ca 2018 r. miało miejsce spo tka nie ro dzin -
ne z cy klu „Ro dzin na Nie dzie la” pod ha słem
„Oran że ria kie dyś i dziś”. Bu dy nek Oran że rii udo -
stęp nio no dzie ciom, mia ły moż li wość kre atyw nej
za ba wy na no wo otwar tej wy sta wie mul ti me dial -
nej, obej rze nia z bli ska ogro du wer ty kal ne go, zdo -
by cie in for ma cji o pra cy ar che olo ga. Pod czas
warsz ta tów kre atyw nych ar chi tekt kra jo bra zu po -
ma gał stwo rzyć wła sne mi nia tu ro we ogród ki
w szkle. 
• 26 lip ca 2018 r. w ko ście le pa ra fial nym w Opi -
no gó rze oraz 29 lip ca 2018 r. w ko ście le pa ra fial -
nym w Kra sno siel cu zor ga ni zo wa ne zo sta ły
kon cer ty w wy ko na niu „So li stów Po le sia”: Na ta -
lii Traw ki ny – for te pian i Mi ko ła ja Na gir nia ka
– bas -ba ry ton. Re per tu ar kon cer to wy ze spo łu łą -
czy naj lep sze utwo ry eu ro pej skiej mu zy ki wo kal -
nej i for te pia no wej z róż nych okre sów.
• 12 sierp nia 2018 r. od był się kon cert nie dziel ny
nr 575 pt. „Per ły mu zy ki pol skiej” w wy ko na niu:
Mag da le ny Idzik, so list ki Te atru Wiel kie go Ope -
ry Na ro do wej w War sza wie – mez zo so pran i Ro -
ber ta Mo raw skie go – for te pian. Kon cert po pro -
wa dził An drzej Kru sie wicz.

• 15 sierp nia 2018 r. od by ła się ko lej na edy cja
„Wy da rze nia kul tu ral ne go za 1 zł”, w ra mach któ -
re go zor ga ni zo wa ny zo stał kon cert „Nie bo dla
zło dzie jek” Jo an ny Le wan dow skiej, któ rej to wa -
rzy szy li na sce nie: Ma te usz Szem raj – gi ta ry,
Bar tło miej Krauz – akor de on, Ku ba Szy dło – per -
ku sja. Mie li śmy moż li wość po słu chać pio se nek
„skra dzio nych” A. Osiec kiej, Z. Wo dec kie mu, A.
Za usze, A. Po nie dziel skie mu, M. Szcze śnia ko wi
oraz ze spo ło wi Sztyw ny Pal Azji. Jo an na Le wan -
dow ska wy ko na ła rów nież utwo ry pre mie ro we,
m.in. pio sen kę ty tu ło wą „Nie bo dla zło dzie jek”
pió ra Mar ka Bart ko wi cza do wła snej mu zy ki.
• 19 sierp nia 2018 r. od by ła się ko lej na Ro dzin -
na Nie dzie la, tym ra zem pod ha słem „Z wi zy tą
u miesz kań ców fol war ku”. W ra mach spo tka nia
licz nie przy by łe dzie ci wraz z ro dzi ca mi obej rza -
ły spek takl te atral ny pt. „Mu zycz ne Zoo” na wią -
zu ją cy m.in. do miesz kań ców mu ze al nej pta szar ni,

opo wia da ją cy
o war to ści przy -
jaź ni, współ pra cy
i wspól nej tro sce
o słab szych. Na za koń -
cze nie spo tka nia śpie wa ją -
ca Pa pu ga za pro si ła wszyst kich na po kaz
ba niek my dla nych oraz do wspól nych za baw lo -
go pe dycz nych i ru cho wych.

• 8 wrze śnia 2018 r. w mu ze al nej ofi cy nie czy ta -
li śmy „Przed wio śnie” Ste fa na Że rom skie go, mą -
drą i pięk ną lek tu rę, w ra mach ogól no pol skiej
ak cji NA RO DO WE CZY TA NIE. Wy da rze nie zo -
sta ło zor ga ni zo wa ne przez Mu zeum Ro man ty zmu
w Opi no gó rze, opi no gór ską Gmin ną Bi blio te kę
Pu blicz ną oraz Ak cję Ka to lic ką dzia ła ją cą
przy pa ra fii pw. św. Zyg mun ta w Opi no gó rze.
Wy da rze nie uświet nił kon cer tem akor de ono wym
Ma ciej Kac przak. 
• 9 wrze śnia 2018 r. od był się kon cert nie dziel ny
nr 576 pt. „I LO VE MU SIC” w wy ko na niu: Pa -
try cji Grec kiej – skrzyp ce,  Emi lia na Ma deya
– for te pian, Ewe li ny Ste pan czen ko -Sto lorz – re -
cy ta cje.

• 23 wrze śnia 2018 r. w ra mach „Ro dzin nej Nie -
dzie li” Te atr Pta sie Me lo die prze niósł naj młod -
szych go ści w baj ko wą, te atral ną po dróż
do „Li ter ko we go Kró le stwa” sły ną ce go z pięk -
nych wier szy i po ema tów. Oran że ria po raz ko lej -
ny zo sta ła prze ka za na pod wła da nie naj młod szych
mi ło śni ków kul tu ry, sztu ki i te atru. Te ma tem spa -
ja ją cym spo tka nie z te atrem oraz warsz ta ty kre -
atyw ne zor ga ni zo wa ne w pięk nym oto cze niu
par ko wej zie le ni by ły ro man tycz ne, opi no gór skie
sta wy – nie roz łącz ny ele ment ar chi tek tu ry XIX-
wiecz nych par ków. 
• 30 wrze śnia 2018 r. od by ło się dzie sią te spo tka -
nie z cy klu „Wier sze przy lam pie naf to wej”. Swo -
ją twór czość za pre zen to wa ła Ewa Stan grodz -
ka -Ko złow ska, dzien ni kar ka, po et ka, pu bli cyst ka,
prze wod nik tu ry stycz ny po Zie mi Cie cha now -
skiej, Ma zow szu, Świę to krzy skiem, War mii i Ma -
zu rach oraz pi lot wy cie czek za gra nicz nych.
Mu zycz nie spo tka nie uświet ni ła wo ka list ka Ga -
brie la Majt czak. Spo tka nie po pro wa dzi ła Ja ni na
Ja na ka kos -Szy mań ska.
• 1 paź dzier ni ka 2018 r. w Ofi cy nie Mu zeum Ro -
man ty zmu w Opi no gó rze od by ło się XX Opi no -
gór skie Spo tka nie z Li te ra tu rą, któ re go go ściem
był Pan Adam Po mor ski – tłu macz li te ra tu ry pięk -
nej, kry tyk, ese ista, pre zes Pol skie go PEN Clu bu.
W Opi no gó rze roz strzy gnię to XXX Ogól no pol ski
Kon kurs Po etyc ki „O Laur Opi na”. Spo tka nie,
pro wa dzo ne przez Pa nią Te re sę Ka czo row ską,
uświet nił kon cert po etyc ko–for te pia no wy w Oran -
że rii w wy ko na niu lau re atów kon kur su oraz mło -
dych pia ni stów: Mi cha ła Kwiat kow skie go oraz

Pio tra Żan dar skie go. W ra mach opi no gór skiej
czę ści XXIII Cie cha now skiej Je sie ni Po ezji mia -
ła też miej sce pre zen ta cja XX Cie cha now skich
Ze szy tów Li te rac kich oraz pro mo cja ju bi le uszo -
we go al ma na chu „Laur Opi na”.

• W dniach 3-4 paź dzier ni ka 2018 r. de le ga cja
pra cow ni ków Mu zeum uczest ni czy ła w kon fe ren -
cji „Dźwi ga cze Kul tu ry 2018” zor ga ni zo wa nej
w Cen trum Kon gre so wym ICE Kra ków. Ce lem
spo tka nia by ła roz mo wa o wszel kich aspek tach
współ cze snej kul tu ry, od jej ma ni fe sta cji w po sta -
ci mniej szych i więk szych wy da rzeń, po da le ko -
sięż ne stra te gie i wpływ na go spo dar kę.
• W dniach 4-5 paź dzier ni ka 2018 r. na Uni wer -
sy te cie War miń sko -Ma zur skim w Olsz ty nie od by -
ła się kon fe ren cja na uko wa „Ży cie pry wat ne
Po la ków w XIX wie ku. O męż czyź nie (nie) zwy -
czaj nie” zor ga ni zo wa na przez In sty tut Hi sto rii
i Sto sun ków Mię dzy na ro do wych Uni wer sy te tu
War miń sko -Ma zur skie go, Pol skie To wa rzy stwo
Hi sto rycz ne Od dział w Olsz ty nie oraz In sty tut Hi -
sto rii Uni wer sy te tu Łódz kie go. W kon fe ren cji
wziął udział  Woj ciech Je rzy Gór czyk, któ ry wy -
gło sił re fe rat pt. „Bi skup ka mie niec ki Adam Sta -
ni sław Kra siń ski (1714-1800) i ge ne rał Win cen ty
hra bia Kra siń ski (1782-1858). Wzor ce męż czy zny
w ro dzie Kra siń skich”.
• 6 paź dzier ni ka 2018 r. go ściem XIX Sa lo ni ku
Eli zy był Pan Adam Stru zik, Mar sza łek Wo je -
wódz twa Ma zo wiec kie go, lau re at I Na gro dy Zyg -
mun ta Mu zeum Ro man ty zmu w Opi no gó rze.
Spo tka nie wpi sy wa ło się w ob cho dy 20-le cia Sa -
mo rzą du Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go i 100-le -
cia od zy ska nia przez Pol skę Nie pod le gło ści.
W trak cie spo tka nia ogło szo no lau re ata V edy cji
Na gro dy Zyg mun ta Mu zeum Ro man ty zmu
w Opi no gó rze, któ rym zo stał Ksiądz Ka no nik Ja -
ro sław Ar bat, pro boszcz pa ra fii pw. św. Zyg mun -
ta w Opi no gó rze. Spo tka nie mu zycz nie uświet ni ła
swo im wy stę pem Pa ni Ali cja Wę go rzew ska -Whi -
skert. W Oran że rii za go ści li tak że mło dzi mu zy -
cy, ab sol wen ci cie cha now skiej Pań stwo wej
Szko ły Mu zycz nej I Stop nia: An na Na łęcz oraz
Ga briel Sta szew ski. Sa lo nik po pro wa dzi ła Zo fia
Hu mięc ka. 
• W dniach 11-13 paź dzier ni ka 2018 r. w Mu -
zeum Za moy skich w Ko złów ce od by ła się VII se -
sja na uko wa z cy klu Zie miań stwo na Lu bel-
sz czyź nie pod ty tu łem „Hi sto ria pi sa na ży cio ry sa -
mi. Zie miań stwo w wal ce o Nie pod le głą”. Te ma -
ta mi wy stą pień by ły po sta cie zwią za ne z róż ny mi
for ma mi dzia łal no ści na rzecz od ra dza ją ce go się
pań stwa pol skie go. W cią gu trzech dni se syj nych
uczest ni cy wy słu cha li 36 re fe ra tów. Dru gie go dnia
kon fe ren cji re fe rat za ty tu ło wa ny „Patrz, dąb mie -
dzy krza ka mi. O Ró ży de do mo Po toc kiej pri mo
vo to Kra siń skiej se cun do vo to Ra czyń skiej”
przed sta wi ła Al do na Łysz kow ska.
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• 13 paź dzier ni ka 2018 r. na sce nie Oran że rii Mu -
zeum Ro man ty zmu w Opi no gó rze mia ła miej sce
uczta dla mi ło śni ków mu zy ki Fry de ry ka Cho pi na
i tań ca – Je an ne Bre scia ni oraz tan ce rze The Isa -
do ra Dun can In ter na tio nal In sti tu te w No wym Jor -
ku. In spi ru ją ce spo tka nie z in ter pre ta cją mu zy ki
pol skie go kom po zy to ra przez tan ce rzy z USA i Ja -
po nii. Na for te pia nie utwo ry F. Cho pi na bra wu ro -
wo za grał Car los Ce sar Ro dri gu ez.

• 14 paź dzier ni ka 2018 r. Kon cert Nie dziel ny
nr 577 – w ra mach „mie sią ca cho pi now skie go”
dru gie spo tka nie z mu zy ką wiel kie go kom po zy to -
ra ro man ty zmu, któ re go te ma tem by ły utwo ry
ka me ral ne Fry de ry ka Cho pi na. Grand Duo
con cer tant E -Dur na te mat z ope ry „Ro bert Dia -
beł” Mey er be era, op. 16A, So na ta g -moll na for -
te pian i wio lon cze lę, op. 65 oraz Trio for te pia -
no we g -moll, op. 8., to trzy dzie ła o du żym cię ża -
rze i ogrom nych wy ma ga niach dla wy ko naw ców.
Trio for te pia no we w skła dzie: Grze gorz Gor czy -
ca – for te pian, Ma rek Wroń ski – skrzyp ce oraz
Piotr Hau sen plas – wio lon cze la prze nio sło pu -
blicz ność w kli mat pa ry skich sa lo nów pre zen tu jąc
re per tu ar ma ło po pu lar ny, bę dą cy pe reł ką dla ko -
ne se rów mu zy ki kla sycz nej.

• W dniach 15-16 wrze śnia pra cow ni cy dzia łu
hi sto rii Mu zeum wzię li udział w I Kon gre sie Hi -
sto rycz nych Miej sco wo ści Ma zow sza or ga ni zo -
wa nym przez Mu zeum Et no gra ficz ne w War -
sza wie. 
• W dniach 18-19 paź dzier ni ka 2018 r. de le ga -
cja pra cow ni ków na sze go Mu zeum pod prze wod -
nic twem Dy rek to ra Ro ma na F. Ko cha no wi cza
wzię ła udział w kon fe ren cji pt.: „De zy de ry Chła -
pow ski – Szwo le żer – Pre kur sor No wo cze sne go
Rol nic twa oraz Pra cy Or ga nicz nej”.  
De zy de ry Adam Chła pow ski, tak jak ge ne rał Win -
cen ty Kra siń ski, uczest ni czył w epo pei na po le oń -
skiej, jed nak po upad ku Na po le ona Bo na par te go
ina czej kie ro wał swo im ży ciem niż oj ciec po ety
Zyg mun ta. O po do bień stwach i róż ni cach mię dzy
gen. Kra siń skim a gen. Chła pow skim mó wił Dy -
rek tor Ro man Ko cha no wicz. 
• 20 paź dzier ni ka 2018 r. Ro dzin na So bo ta –
cykl trzech spo tkań zor ga ni zo wa no we Dwo rze
Kra siń skich na dwóch wy sta wach mu ze al nych.
Me lo ma lusz ki spo tka ły się na „Smy ko fo nii”
– kon cer cie do sto so wa nym do per cep cji naj młod -
szych. Mu zycz nie je sien ne na stro je ma lo wa li:
Jo an na La lek – so pran, Prze my sław Sku ba ła
– klar net, Ma riusz Dro pek – pia ni no, Vio la Ła ba -
now – pro wa dze nie. Ka me ral na sa la wy sta wy
„Po lo nia Re sti tu ta. Pol skie dro gi do Nie pod le gło -
ści” zo sta ła po brze gi wy peł nio na tań czą cy mi
i śpie wa ją cy mi dzieć mi, któ rym ak tyw nie wtó ro -
wa li opie ku no wie. Uko ro no wa niem wy stę pu by ła

nie tu zin ko wa moż li wość zaj rze nia do „ser ca” ro -
ze bra ne go na czę ści pia ni na. Warsz ta ty kre atyw ne
dla dzie ci młod szych zor ga ni zo wa no na wy sta wie
pol skie go ma lar stwa XIX -wiecz ne go. Kan wą spo -
tka nia by ły daw ne zwy cza je pi sa nia li stów, a dzie -
ci wy ko na ły sa mo dziel nie ma low ni cze sty li zo -
wa ne „re tro” kart ki pocz to we – nie po wta rzal ne
pa miąt ki dla bli skich. Dzie ci star sze spo tka ły się
na „Ga le rii Jed ne go Ob ra zu”. 
• 10 li sto pa da 2018 r. w związ ku z uro czy sty mi
ob cho da mi 100-le cia od zy ska nia przez Pol skę
Nie pod le gło ści oraz 20-le cia Sa mo rzą du Wo je -
wódz twa Ma zo wiec kie go zor ga ni zo wa no edu ka -
cyj ną so bo tę dla dzie ci i mło dzie ży. Qu ar tet to con
l’ani ma (Jo an na Gat niew ska – flet, Ka ta rzy na Dul
– skrzyp ce, Ma ria Stra szyń ska – al tów ka, Ju lia Ki -
sie lew ska – wio lon cze la) za pre zen to wał zna ne
utwo ry nie pod le gło ścio we w nie co dzien nej aran -
ża cji. Po kon cer cie dzie ci i mło dzież za pro szo no
na edu ka cyj ny spa cer zwią za ny z mu ze al ny mi
in stru men ta mi. 
• 11 li sto pa da 2018 r. Kon cert Nie dziel ny nr 578:
kwar tet smycz ko wy „Im pres sio ne”, Ma ciej Ma da -
liń ski (te nor), Alek san dra Se re dyń ska (for te pian),
Iza be la Bu dzi now ska (de kla ma cje, kon fe ran sjer)
za pre zen to wał pol ską hi sto rię ma lo wa ną dźwię ka -
mi mu zy ki. Pod czas kon cer tu pt. „Po piół i Dia -
ment. Hi sto ria Pol ski w Mu zy ce”, za brzmia ły
utwo ry m.in. F. Cho pi na, H. Wie niaw skie go,
S. Mo niusz ki, a tak że W. Ki la ra, S. Bo ry sa czy
K. Ko me dy. 
O godz. 15.00 mszą św. roz po czę ły się Opi no gór -
skie Ob cho dy Świę ta Od zy ska nia Nie pod le gło ści
przez Pol skę, współ or ga ni zo wa ne przez Mu zeum
Ro man ty zmu w Opi no gó rze, Urząd Gmi ny
w Opi no gó rze Gór nej i Pa ra fię pw. św. Zyg mun -
ta w Opi no gó rze. Po mszy św. zo sta ła od sło nię ta
ta bli ca upa mięt nia ją ca ks. F. Ro go ziń skie go oraz
ks. W. Mo ścic kie go. Na stęp nie, przy dźwię kach
Gmin nej Or kie stry Dę tej Trzech Po ko leń, uro czy -
sty po chód udał się do Oran że rii, gdzie od by ła się
dru ga część uro czy sto ści: kon cert „Ra do śnie śpie -
wa my Nie pod le głej” w wy ko na niu chó ru Szko ły
Pod sta wo wej im. Z. Kra siń skie go w Opi no gó rze
Gór nej, pre lek cje nt. wy staw – sta łej i plan szo wej
– „Po lo nia Re sti tu ta. Pol skie dro gi do Nie pod le gło -
ści” oraz „Kra siń scy i Opi no gó ra – w dro dze
do Nie pod le głej”, a także pro mo cja  pu bli ka cji mu -
ze al nej o tym sa mym ty tu le, pod su mo wa nie pro -
gra mu Ak cji Ka to lic kiej dzia ła ją cej przy pa ra fiach
w Opi no gó rze i w Pa łu kach „Na sze dro gi do Nie -
pod le gło ści”. Za koń cze niem uro czy sto ści był kon -
cert ze spo łu Me lo dia po łą czo ny ze wspól nym
śpie wa niem pio se nek pa trio tycz nych.
Wydarzenia wpi sały się w ob cho dy 100-le cia od -
zy ska nia przez Pol skę Nie pod le gło ści oraz 20-le -
cia Sa mo rzą du Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go.
• W dniach 15-16 li sto pa da pod czas kon fe ren cji
na uko wej „In ty mi sty ka a edy tor stwo” or ga ni zo -
wa nej przez UMK w To ru niu, Ra fał Wró blew ski
wy gło sił re fe rat pt. „Słów kil ka o pa mięt ni kach
gen. Win cen te go Kra siń skie go”.
• 18 li sto pa da 2018 r. na te re nie Fol war ku zo sta -
ła otwar ta po wo zow nia. Na eks po zy cji pre zen tu -
je my dwa na ście od no wio nych, za byt ko wych
po wo zów z ko lek cji Woj cie cha Wa ła chow skie go
i SGGW w War sza wie. Są to m.in.: po wóz „Mi -

lord”, ka re ta „Co upe”, po jazd „vis a vis”, brek
my śliw ski, brek Ko szo wy, brycz ka „Wę gier ska”,
fur ka pod la ska wraz z uprzę żą, cho mą tem i du gą,
a tak że dwie pa ry sań i dwie brycz ki. Jest to sta ła
eks po zy cja.
• 24 li sto pa da 2018 r. so bot ni kon cert pt. „Ro syj -
skie Ro man se” prze niósł pu blicz ność  w świat ro -
man tycz nych pie śni w wy ko na niu Kse ni Mat suk
(so pran), Mi ro sła wa Felt ge be la (for te pian) oraz
An drze ja Kru sie wi cza (kon fe ran sjer). Pu blicz ność
po de rwa ły m.in. „Pod mo skiew skie Wie czo ry”
oraz „To by ły pięk ne dni”.
• 25 li sto pa da 2018 r. w „Sa lo ni ku Eli zy” w 100-
le cie na ro dzin gru py Ska man der, go ść mi wy da rze -
nia by li Wal de mar Smaszcz (pol ski hi sto ryk
li te ra tu ry, kry tyk, ese ista, tłu macz) i Ka rol Ra dzi -
wo no wicz. Spo tka nie wpi sa ło się w ob cho dy 100-
le cia od zy ska nia przez Pol skę Nie pod le gło ści
i 20-le cia Sa mo rzą du Wo je wódz twa Ma zo wiec -
kie go. Część mu zycz na by ła upa mięt nie niem
Igna ce go Ja na Pa de rew skie go, usły sze li śmy kon -
cert for te pia no wy w wy ko na niu K. Ra dzi wo no wi -
cza, któ ry ja ko pierw szy pia ni sta w hi sto rii
mu zy ki pol skiej opa no wał wszyst kie je go dzie ła
for te pia no we. Spo tka nie pro wa dzi ła Zo fia Hu -
mięc ka.
• Mu zeum Ro man ty zmu w Opi no gó rze tra dy cyj -
nie wzię ło udział w IX Sa lo nie Książ ki Mu ze al nej
na XXVII Tar gach Książ ki Hi sto rycz nej w Ar ka -
dach Ku bic kie go na Zam ku Kró lew skim w War -
sza wie, któ re od by ły się w dniach 29 li sto pa da
– 2 grud nia 2018 r. Co rocz nie Tar gi od wie dza
kil ka ty się cy go ści, któ rzy ma ją oka zję spo tkać się
z wy daw ca mi, wziąć udział w spo tka niach au tor -
skich, wy mie nić do świad cze nia czy do ko nać ko -
rzyst nych za ku pów.
• W dniu 30 li sto pa da 2018 r. mia ła miej sce
Ogól no pol ska Kon fe ren cja Na uko wa „Cy wi li za -
cja pro win cji Rze czy po spo li tej Szla chec kiej. Dom
Pań ski” zor ga ni zo wa na przez In sty tut Ar che olo gii
i Et no lo gii Pol skiej Aka de mii Na uk i Za kład Hi -
sto rii Sztu ki i Kul tu ry Uni wer sy te tu Ka zi mie rza
Wiel kie go w Byd gosz czy, na której Woj ciech
Je rzy Gór czyk wy gło sił re fe rat pt. „Ko ściół bar to -
lo mi tów w Wę gro wie fun da cji Ja na Do bro go sta
(Bo na wen tu ry) Kra siń skie go w świe tle ma te ria -
łów z Ar chi wum Die ce zjal ne go w Dro hi czy nie”.
• 1 grudnia 2018 r. od był się Mu ze al ny Kon kurs
For te pia no wy dla dzie ci i mło dzie ży. Wy da rze nie
by ło oka zją do wy stę pów mło dych mu zy ków
na sce nie mu zycz nej Oran że rii i wy pró bo wa nia
swo ich sił pod czas pre zen ta cji utwo rów ro man -
tycz nych na kon cer to wym for te pia nie Mu zeum.
Kon kurs miał for mu łę otwar tą.
• 9 grud nia 2018 r. Kon cert Nie dziel ny nr 579:
wi do wi sko wo kal no -in stru men tal ne pt. „Świę ta
do oko ła świa ta” w wy ko na niu ze spo łu Ar tes En -
sem ble. W zi mo wej au rze za brzmia ły w Oran że -
rii naj pięk niej sze ko lę dy, pa sto rał ki, pio sen ki
świą tecz ne i utwo ry o te ma ty ce bo żo na ro dze nio -
wej i zi mo wej z ca łe go świa ta. W świą tecz nych
na stro jach usły sze li śmy in ter pre ta cje „Wal ca
Kwia tów” i „Mar sza” z „Dziad ka do Orze chów”
P. Czaj kow skie go, czy „Ave Ma ria” F. Schu ber ta. 
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