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ko wym ko ście le w Opi no gó rze, gdzie
w na wie bocz nej znaj du je się już wy ku ty
w bia łym mar mu rze w 1841 r. sar ko fag
mat ki Zyg mun ta Ma rii Ur szu li z Ra-
dzi wił łów Kra siń skiej, żo ny ge ne ra ła
Win cen te go hr. Kra siń skie go au tor stwa
wło skie go rzeź bia rza Lu igie go Pam pa lo -
nie go. Osta tecz ny ter min wy ko na nia
na grob ka zo stał wy zna czo ny na sier-
pień 1908 r., jed nak z po wo du cho ro by

i śmier ci Ada ma Kra siń skie go nie uda ło
się go zre ali zo wać („Spo tka nia z za byt-
ka mi” 11-12/li sto pad -gru dzień 2012, str.
8-10, Mag da le na Bral).

I tu ko niecz ną – ty tu łem wpro wa dze -
nia do te ma tu – sta je się krót ka opo wieść
o ko ście le opi no gór skim i je go kryp tach.

Ko ściół o for mie kla sy cy stycz nej ro -
tun dy, któ rej ar chi tekt nie jest zna ny,
ufun do wał w la tach 20. XIX wie ku ge ne -
rał Win cen ty hra bia Kra siń ski, oj ciec
Zyg mun ta Kra siń skie go, któ ry chciał
stwo rzyć swo iste mau zo leum dla mał żon -
ki – wspo mnia nej już Ma rii Ur szu li z Ra -
dzi wił łów Kra siń skiej. Gdy ge ne ra ło wa

Mu zeum Ro man ty zmu w Opi no -
gó rze to in sty tu cja z dłu gą tra -
dy cją, ist nie je od 1961 r. Przez

kil ka na ście ostat nich lat Mu zeum prze -
szło wiel kie zmia ny zgod nie z no wo cze -
sny mi me to da mi za rzą dza nia. Z pla ców ki
roz po zna wal nej na Ma zow szu sta ło się
in sty tu cją o sil nej mar ce, roz po zna wal nej
w Pol sce. Zre ali zo wa no za ło że nia przy -
wró ce nia w prze strze ni obiek tów hi sto -
rycz nie tu ist nie ją cych,
któ re na sku tek róż nych
nie sprzy ja ją cych wy da -
rzeń lo su prze sta ły funk -
cjo no wać (dwór, za bu do -
wa nia fol warcz ne, oran -
że ria). 

Oprócz przy wró ce nia
w prze strze ni obiek tów
hi sto rycz nie tu ist nie ją -
cych za ło że niem na szym
by ło rów nież stwo rze nie
ta kich miejsc czy obiek -
tów, któ re pla no wa li
Kra siń scy, ale z róż nych
przy czyn nie uda ło się
ich zre ali zo wać. Mo wa tu
przede wszyst kim o bar -
dzo waż nej ini cja ty wie
wnu ka po ety Zyg mun ta
– Ada ma Kra siń skie go,
„któ ry już nie jed no krot -
nie skła dał do wo dy, jak
umie ce nić i sza no wać
pa mięć swe go nie śmier -
tel ne go dzia da, za pra gnął
te raz wi docz nym spo so -
bem uczcić je go nie spo -
ży te za słu gi i wy kuć w mar mu rze tę
udu cho wio ną po stać, któ ra, jak gwiaz da
pło mien na świe ci na ho ry zon cie na szej
po ezji” (Teo dor Ży chliń ski, „Zło ta księ ga
szlach ty pol skiej, t. XXVII, Po znań,
s. 109). Sar ko fag miał sta nąć w ko ście le
opi no gór skim w związ ku ze zbli ża ją cą
się w 1912 r. set ną rocz ni cą uro dzin
wiesz cza. Z pro po zy cją wy ko na nia pro -
jek tu te go dzie ła Adam Kra siń ski zwró cił
się do zna ne go pol skie go rzeź bia rza Sta -
ni sła wa Ro ma na Le wan dow skie go. Pro -
jekt uzy skał apro ba tę wnu ka po ety.
Sar ko fag miał być wy ko na ny z ko lo ro -
we go mar mu ru i umiesz czo ny w za byt -

umar ła w kwiet niu 1822 r. zgod nie ze
swo im te sta men tem, mia ła zo stać po cho -
wa na w Opi no gó rze. Ko ściół nie był jed -
nak na to go to wy – na kil ka mie się cy
(do paź dzier ni ka 1822 r.) jej cia ło zo sta -
ło zło żo ne w ko ście le w Ze grzu. Jak mo -
że my prze czy tać w bo ga tej epi sto lo gra fii
Zyg mun ta Kra siń skie go, gdy wieszcz
przy jeż dżał do Opi no gó ry trum na by ła
za wie szo na na łań cu chach: „(...) ka pli ca

i w niej grób mat ki mo jej, w gro bie trum -
na jej za wie szo na jak lam pa na łań cu -
chach w skle pie nia lo chu wpo jo nych(...)”.

Kryp ty w opi no gór skim ko ście le to
nie tyl ko miej sce po chów ku Ma rii Ur szu -
li z Ra dzi wił łów Kra siń skiej, ale też
Zyg mun ta Kra siń skie go, je go oj ca – Win -
cen te go, dziad ków – Ja na i An to ni ny,
sy nów – Wła dy sła wa i Zyg mun ta, wnu -
ków – Ada ma i Zo fii, przy ja ciół ki Ame -
lii Za łu skiej, a tak że miej sce zło że nia
ser ca Mi ko ła ja Bro ni kow skie go oraz
szwo le że ra Fran cisz ka Gi rar do ta i pro -
chów ro dzi ców Pio tra Kra siń skie go.
Na prze ciw le głej ścia nie do ka ta kumb
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wi szą trzy pły ty wy ko na ne z brą zu przez
Ju le sa Fran ce schie go w 1877 r., przed sta -
wia ją ce sce ny z utwo rów Zyg mun ta
Kra siń skie go: „Psal mu do brej wo li”,
„Iry dio na” i „Nie -Bo skiej ko me dii”. 

Pod ko niec XIX w. na „piel grzym kę”
do gro bu po ety wy brał się re zy du ją cy
ja ko gu wer ner w po bli skim Szul mie rzu
Ste fan Że rom ski. 

Pi sarz w „Dzien ni kach” tak re la cjo -
no wał swo ją wy ciecz kę do Opi no gó ry
w dniu 22 sierp nia 1887 r.:

„(…) Stoi tam na drew nia nych pod sta -
wach sześć drew nia nych tru mien. Po -
środ ku stoi wiel ka dę bo wa, zwy kłe go
for ma tu – to trum na Win cen te go. Obok
tej – czar na, suk nem obi ta, oto czo na
srebr ną la mą, ma ją ca kształt zwy kłej po -
dłuż nej skrzy ni, ścię tej co kol wiek w gło -
wach. Po środ ku pła skie go wie ka przy bi ta
mo sięż na ta bli ca i du ży mi li te ra mi wy ry -
to na niej: „Zyg munt Kra siń ski †1859”.
Nic wię cej. Obok du żej trum ny ma łe go
oj ca – ma ła tru mien ka czar na wiel kie go
sy na. Wiesz, że on tu le ży, i dziw no ci, że
to ten sam dum ny, nie prze bła ga ny wiel ki
– w tej ma łej czar nej tru mien ce. Gło wa
się usu wa na pier si, to czą się łzy po twa -
rzy (…)”.

Nie ste ty, kryp ty
w pod zie miach opi -
no gór skie go ko -
ścio ła, ze wzglę du
na swój stan za cho -
wa nia, wy ma ga ły
mo der ni za cji. Mu -
zeum to oczy wi ście
do strze ga ło i szu ka -
ło środ ków fi nan -
so wych, aby móc
te go do ko nać, a jed -
no cze śnie wy kuć
w mar mu rze ce no -
taf po ety we dług
wspo mnia ne go już
pro jek tu sprzed 100
lat. Chcie li śmy rów -
nież przy tej oka zji
pod dać kon ser wa -
cji wy bra ne 13 na -
grob ków na opi no -
gór skim cmen ta rzu
spo śród ok. 30
o war to ści hi sto -
rycz nej i ar ty stycz -
nej po cho dzą cych z XIX w. i po-
cząt ku XX w. Po sta no wi li śmy sko rzy stać
z moż li wo ści, ja kie da wał Eu ro pej ski
Fun dusz Roz wo ju Re gio nal ne go w ra -
mach Osi Prio ry te to wej V „Go spo dar ka
przy ja zna śro do wi sku” Dzia ła nia 5.3
„Dzie dzic two kul tu ro we” Re gio nal ne go

Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wo je wódz twa
Ma zo wiec kie go na la ta 2014 – 2020. Zło -
ży li śmy wnio sek, uzy sku jąc uprzed nio
apro ba tę współ pra cu ją ce go z Mu zeum
pro bosz cza pa ra fii rzym sko ka to lic kiej
pw. św. Zyg mun ta w Opi no gó rze ks. ka -

no ni ka Ja ro sła wa Ar ba ta oraz zgo dę
bi sku pa płoc kie go ks. Pio tra Li be ry,
w kon se kwen cji cze go otrzy ma li śmy do -
fi nan so wa nie pro jek tu pn.: „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”. W dniach 27 grud -
nia 2017 r. oraz 18 kwiet nia 2018 r.
pod pi sa no umo wy na do fi nan so wa nie
pro jek tu z Wo je wódz twem Ma zo wiec -
kim, zgod nie z któ ry mi Mu zeum Ro man -

ty zmu w Opi no gó rze otrzy ma ło do fi -
nan so wa nie pro jek tu.

Za koń cze nie re ali za cji pro jek tu prze -
wi dzia no na dzień 28 czerw ca 2019 r.

W pierw szej ko lej no ści w 2018 r. wy -
ko na no pra ce kon ser wa tor sko – re mon to -
we na cmen ta rzu grze bal nym pa ra fii

Na gro bek Mi ko ła ja Gre tee i na gro bek ba ro na Fran cisz ka Gi rar do ta 
przed roz po czę ciem pro jek tu

Na gro bek Mi ko ła ja Gre tee, na gro bek ba ro na Fran cisz ka Gi rar do ta 
i Ja na Ka zi mie rza Troc kie go po za koń cze niu pro jek tu
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rzym sko ka to lic kiej pw. św. Zyg -
mun ta w Opi no gó rze, któ ry de cy zją
nr 7/2/2008 z dnia 11 czerwca
2008 r.  zo stał wpi sa ny do re je stru
za byt ków nie ru cho mych wo je -
wódz twa ma zo wiec kie go.

Ce lem prac kon ser wa tor sko
– re mon to wych na cmen ta rzu by ło
wy eli mi no wa nie przy czyn i skut -
ków nisz cze nia oraz de gra da cji
na grob ków. Dzia ła niom tym zo sta -
ły pod da ne na stę pu ją ce na grob ki:
ks. Aloj ze go Lu dwi ka Chia ri nie go –
na uczy cie la Zyg mun ta Kra siń skie -
go, ufun do wa ny przez gen. Win -
cen te go Kra siń skie go, Fran cisz ka
ba ro na Gi rar do ta – le ka rza puł ku
szwo le że rów, He le ny z Hem mer -
sów ba ro no wej de la Haye – przy ja -
ciół ki mat ki Zyg mun ta i opie kun ki
ma ło let nie go wiesz cza, Ka ta rzy ny
z Fo gle rów Roz pę dow skiej – nia ni
Zyg mun ta Kra siń skie go, puł kow ni -
ka Ta de usza Wy le żyń skie go – ad iu -
tan ta gen. Win cen te go Kra siń -
skie go, Mi ko ła ja Gre tee – fran cu -
skie go kuch mi strza na dwo rze opi -
no gór skim, ro dzi ny Krzecz kow-
skich (Ro za lii z Iwa now skich i jej
sy na Alek san dra – le ka rza), Sta ni -
sła wa Du nin -Wąs so wi cza – ad iu -
tan ta  Win cen te go, Sta ni sła wa Kry nic-
kie go – za rząd cy dóbr Kra siń skich, ks.
Wik to ra Mo ścic kie go – pro bosz cza opi -
no gór skie go, Ka ro la Je żew skie go – wój -
ta gmi ny opi no gór skiej, Ja na Ka zi mie rza
Troc kie go – masz ta le rza Kra siń skich, Ja -
na No wic kie go – nad le śni cze go or dy na -
cji Kra siń skich.

W ra mach pro jek tu zo sta ły rów nież
pod ję te w 2018 r. dzia ła nia zwią za ne
z kon ser wa cją i mo der ni za cją pod zie mi
ko ścio ła w Opi no gó rze. 

Od wod nio no kryp ty, pod da no re no wa -
cji bądź kon ser wa cji tyn ki, po sadz ki,
drzwi, a tak że scho dy zej ścio we, pły ty
upa mięt nia ją ce Zyg mun ta i Ada ma Kra -
siń skich, Edwar da Kra siń skie go oraz
pły ty ilu stru ją ce sce ny z utwo rów Kra siń -
skie go. Dzia ła nia kon ser wa tor skie do ty -
czy ły rów nież je de na stu mar mu ro wych
płyt in skryp cyj nych przy kry wa ją cych
ni sze gro bo we ro dzi ny Kra siń skich,
w tym wiesz cza Zyg mun ta oraz czte rech
me ta lo wych płyt in skryp cyj nych.

W po miesz cze niu nu mer 5 po wsta ła
sa la, w któ rej jest wy ko rzy sty wa ny sprzęt
mul ti me dial ny. W ten spo sób nie jest na -
ru sza na stre fa ci szy, bę dą ca na tu ral ną
w miej scu spo czyn ku. Przy go to wa na pre -
zen ta cja przed sta wia hi sto rię ko ścio ła,
pod zie mi gro bo wych i cmen ta rza. Zo sta -
ły tu usta wio ne czte ry drew nia ne ław ki,

w ce lu za pew nie nia kom for tu tu ry stów
pod czas oglą da nia pre zen ta cji. Za sto -
so wa no urzą dze nia do od twa rza nia pre -
zen ta cji. Po nad to w sa li przed tym po -

miesz cze niem umiesz czo no in fo kio ski
z pre zen ta cją przy bli ża ją cą hi sto rię
miej sca.

Obiekt do po sa żo no w od po wied nie
roz wią za nia tech nicz ne zwięk sza ją ce bez -
pie czeń stwo za byt ków (np. in sta la cje

oświe tle nia awa ryj ne go, kie run ko -
we go, prze ciw po ra że nio we go). 

Naj waż niej szym ele men tem
pro jek tu by ło wy ku cie w bia łym
mar mu rze po cho dzą cym z Car ra ry
na grob ka wiesz cza Zyg mun ta Kra -
siń skie go (ta część pro jek tu zo-
sta ła zre ali zo wa na w 2019 r.).
Na gro bek ten, bę dą cy ko pią ory gi -
nal ne go mo de lu na grob ka we dług
pro jek tu z po cząt ku XX w. wspo -
mnia ne go już pol skie go rzeź bia rza,
zo stał umiesz czo ny w kryp tach
opi no gór skie go ko ścio ła. W pod -
sta wie na grob ka znaj du je się: pół -
le żą ca po stać po ety, pła sko rzeź ba
ry ce rza, pła sko rzeź ba ora cza. 

W ra mach pro jek tu wy ko na no
tak że ko pie ze sztucz ne go ka mie -
nia po pier si przed sta wia ją cych
człon ków ro dzi ny Zyg mun ta Kra -
siń skie go: Ma rii z Ra dzi wił łów
Kra siń skiej, Ada ma Kra siń skie go,
Win cen te go Kra siń skie go, An to ni -
ny z Czac kich Kra siń skiej, Edwar -
da Kra siń skie go.

W ce lu przy wró ce nia hi sto rycz -
nej ko mu ni ka cji mię dzy ze spo łem
pa ła co wo -par ko wym a ko ścio łem
i cmen ta rzem zo stał wy ko na ny
frag ment ogro dze nia z bram ką.

Stwo rzo no tak że in for ma cję wi zu al ną,
a tra sę zwie dza nia ozna czo no.

Ży wi my na dzie ję, że wszyst kie po wy -
żej wy mie nio ne dzia ła nia do pro wa dzą

do za ist nie nia Mu zeum w prze strze ni pu -
blicz nej nie tyl ko Opi no gó ry, Ma zow sza,
Pol ski, jak to ma miej sce obec nie, ale
rów nież Eu ro py, a na wet da lej idąc
– świa ta.

In fo kiosk 

Po pier sie Win cen te go Kra siń skie go 


