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Modliły się dziś echowe kolumny, 
Łkaniem swych piersi i ech 

swoich płaczem 
Do archanioła, co stoi u trumny 
Tego, który tu w życiu był tułaczem
I odszedł, gdzie go wiodła 

smętna gwiazda, 
Domostwa szukać i wiecznego gniazda. 

A usta, które tam w ciszy pałały, 
Jak pała ogień stłumiony popiołem, 
Rzekły: „Dopókiż, archaniele biały, 
W grobowcach mieszkać będziesz, 

bladem czołem
Jako umarły księżyc świecąc ziemi, 
Cichy, nakryty skrzydły przebitemi? 

Oto już harfy, które cię płakały, 
Zmilkły, jak orły uśpione na chmurach, 
I wytracone są z kołczanów strzały, 
Które duch ciskał, 

na złotych się piórach
Pieśni unosząc; 

z serc sypie się próchno… 
Maluczko jeszcze, 

a wichry nas zdmuchną… 

Oto już słowik, co wołał: «Cezara!»
W gotyckich sklepień 

obłąkał się ciemnie… 
Oto Przedświtu budząca się mara, 
Jutrzenki złote rozpala daremnie… 
Oto Irydjon sny przespał złowieszcze, 
A ty nie wznosisz skrzydeł – 

ty śpisz jeszcze? 

O, zmiłuj ty się i nie daj żałować
Tym, co umarłej oddali swe życie; 
Nie daj im ducha zwątpieniem

zepsować, 
Ale im ukaż tę zorzę w błękicie, 
Co ma, po wiekach, 

zajaśnieć nadzieją. 
O, zmiłuj ty się, bo serca nam mdleją!” 

Lecz wkoło była cisza. Żadne usta
Płonącym owym nie dały odzewu, 
A wielka nawa, ostygła i pusta, 
Podobna była umarłemu drzewu, 
Na którem umilkł śpiew i ptasie szmery, 
A śmierć zeń ciosa cicho deski cztery… 

Maria Konopnicka
W rocznicę śmierci Zygmunta Krasińskiego

Teatr Jednego Aktora 
w Muzeum

Stanisław Moniuszko
patronem roku 2019

Muzyczne opowieści 
u Krasińskich

Prepozytura kanoników 
regularnych w Krasnem

Płaskorzeźby 
Jules’a Franceschiego 
w kościele opinogórskim

Zygmunt Krasiński 
o ks. Karolu Antoniewiczu

Sylwetka Andrzeja Boboli 
Marka hr. Krasińskiego

Klawiszowe oczarowanie, 
czyli o instrumentach 
muzycznych wielu...

Historia sztuki dla dzieci

Ferie zimowe w muzeum

Wy da rzy ło się

23 lutego br. minęła 160 rocznica śmierci Zygmunta Krasińskiego, przy tej okazji
przypominamy, jak poetę wspominano na początku ubiegłego stulecia
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27 mar ca br. ob cho dzi li śmy Mię dzy -
na ro do wy Dzień Te atru, świę to uchwa -
lo ne w 1961 r. (do kład nie w tym sa mym
ro ku zo sta ło otwar te Mu zeum Ro man ty -
zmu w Opi no gó rze) pod czas 9. świa to -
we go kon gre su Mię dzy na ro do we go In s-
ty tu tu Te atral ne go na pa miąt kę otwar cia
Te atru Na ro dów w Pa ry żu.

Da ta ta zbie gła się z otwar ciem no -
we go cy klu spo tkań pt. „Te atr Jed ne go
Ak to ra w Mu zeum” w Mu zeum Ro man -
ty zmu w Opi no gó rze. W so bo tę 30 mar -
ca mo gli śmy zo ba czyć mo no dram
„Sło wo jest ogień” w wy ko na niu Ma ria -
na Dwo ra kow skie go, ak to ra, re ży se ra,
po ety, tłu ma cza. Był to spek takl opar ty
na pro zie „Czar nych kwia tów” Cy pria -
na Ka mi la Nor wi da, wzbo ga co nej pre -
zen ta cją naj wy bit niej szych dzieł dra ma tu
i po ezji ro man tycz nej. Prze nie śli śmy się
więc do XIX -wiecz ne go Pa ry ża, spo ty -
ka jąc tam m.in. Mic kie wi cza, Sło wac kie -
go i Cho pi na. 

W mo no dra mie uję te zo sta ły w jed -
no li tą ca łość wspo mnie nia ostat nich spo -
tkań Nor wi da z wiel ki mi po sta cia mi

pol skie go ro man ty zmu, wspo mnień od -
brą za wia ją cych mo nu men tal ne wi ze run -
ki mi strzów, po ka zu ją cych ge niu szy
pió ra i kla wia tu ry w sy tu acjach czę sto
ko lo kwial nych, za baw nych, cza sem gro -

te sko wych, ja ko lu dzi o nie zwy kłym
po czu ciu hu mo ru, po ko ry i god no ści. 

Ak tor, na co dzień pra cu ją cy
w szcze ciń skim Te atrze Współ cze snym,
zna ko mi cie utrzy mał sku pie nie wi dza
róż no rod ną sty li sty ką – słu cha jąc „Po -

dró ży do Zie mi Świę tej z Ne apo lu” Ju -
liu sza Sło wac kie go pu blicz ność by ła
roz ba wio na, że by za chwi lę za du mać się
pod czas pre zen ta cji „Wiel kiej Im pro wi -
za cji” z III czę ści „Dzia dów” Ada ma

Mic kie wi cza. Do dat ko wo pro sto ta sce -
no gra fii w przed sta wie niu za pew ni ła
pierw szo pla no wą ro lę sło wu. „I za -
cznij cie bój my śli i szer mier kę sło wa”
– na wo ły wał usta mi post ro man tycz ne -
go Kon ra da w „Wy zwo le niu” Sta ni -
sław Wy spiań ski. Od da na zo sta ła więc
rów no rzęd nie pierw szo pla no wa ro la
my śli.

Cie ka wost ką na pew no jest fakt, iż
ty tuł za pre zen to wa ne go mo no dra mu po -
cho dzi z po ema tu „Qu idam” Nor wi da,
gdzie przed mo wą – „Do Z. K.” – uczy -
nił po eta wy ją tek z li stu do Zyg mun ta
Kra siń skie go.

War to też do dać, że Kra siń scy chęt -
nie przy go to wy wa li ama tor skie przed -
sta wie nia, od gry wa ne na do mo wej
sce nie, któ re oży wia ły to wa rzy skie spo -
tka nia i uro czy sto ści. By ły też for mą
spę dza nia wol ne go cza su i edu ka cji
dzie ci. „W te atr” ba wi ła się z dzieć mi
Eli za Kra siń ska, póź niej jej sy no wa
– Ró ża Kra siń ska, spę dza jąc zi my w za -
ko piań skiej „Ada siów ce” oraz dzie ci Jó -
ze fa i He le ny Kra siń skich (w Ra dzie -
jo wi cach sce nicz ne prak ty ki od by wa ły
się w tzw. dwor skim te atrzy ku de ko ro -
wa nym przez ma la rza Ja ku ba So ko łow -
skie go na pod da szu pa ła cu). Z ca łej
ro dzi ny naj więk sze za słu gi na po lu te atru
miał Edward Kra siń ski (1870-1940),
ostat ni or dy nat opi no gór ski, współ za-
ło ży ciel i pro tek tor Te atru Pol skie go
w War sza wie. Za an ga żo wał się zwłasz -
cza w bu do wę du że go i no wo cze sne go
gma chu te atral ne go. 

Ko lej ne spo tka nia w ra mach cy klu
Teatr Jednego Aktora w Muzeum od bę dą
się 29 czerw ca, 28 wrze śnia i 28 grud nia
br. 

Monodram „Słowo jest ogień” 

Marian Dworakowski – reżyser, poeta – tworzy teatr, gdzie pierwszoplanową rolę gra słowo

Aldona Łyszkowska

Teatr Jednego Aktora 
w Muzeum



MAGAZYN  INFORMACYJNY  MUZEUM  ROMANTYZMU  W  OPINOGÓRZE

4

Izabela Wróblewska

Stanisław Moniuszko
patronem roku 2019

Wgrud niu 2018 za rów no Sejm,
jak i Se nat, zde cy do wa ły
o usta no wie niu ro ku 2019

Ro kiem Sta ni sła wa Mo niusz ki. 5 ma -
ja 2019 przy pa da, bo wiem, 200. rocz ni -
ca uro dzin te go zna ko mi te go kom-
po zy to ra, dy ry gen ta, or ga ni sty,
pe da go ga, twór cy pol skiej ope ry
na ro do wej. 

Obie izby par la men tu pod kre -
śli ły w swych uchwa łach zna cze -
nie twór czo ści Mo niusz ki dla
pol skiej hi sto rii i kul tu ry. Po sło -
wie zwró ci li uwa gę, że kom po zy -
tor po zo sta wał wzo rem pa trio ty,
je go utwo ry pod trzy my wa ły toż -
sa mość na ro do wą, a mu zy ka
do dziś jest in spi ra cją dla ar ty -
stów. Z ko lei Se nat pod kre ślił,
że Mo niusz ko two rzył czer piąc
z kul tu ry lu do wej ku po krze pie -
niu serc Po la ków ży ją cych
pod za bo ra mi i że je go utwo ry
tra fi ły i na sa lo ny, i pod strze chy. 

Do ko or dy no wa nia ob cho dów
rocz ni cy wi ce pre mier, Mi ni ster
Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we -
go, prof. Piotr Gliń ski, po wo łał
Ko mi tet Ho no ro wy ds. or ga ni za -
cji ob cho dów zło żo ny z wy bit -
nych przed sta wi cie li mu zy ki pol-
skiej oraz peł no moc ni ka ds. or ga -
ni za cji ob cho dów 200. rocz ni cy
uro dzin Sta ni sła wa Mo niusz ki,
któ rym zo stał Wal de mar Dą brow -
ski, dy rek tor Te atru Wiel kie go
Ope ry Na ro do wej. W jed nym
z wy wia dów, przy znał on, że przy go to -
wu jąc się do te go no we go wy zwa nia
sfor mu ło wał „pa ra doks mo niusz kow -
ski”. Pod kre ślił, że w na szym kra ju wie -
le in sty tu cji i ulic no si imię Mo niusz ki,
a mi mo to je go twór czość jest Po la kom
pra wie nie zna na. Ko ja rzy my „Strasz ny
dwór” i „Hal kę” – to wszyst ko. Rok
2019 ze swo imi ob cho da mi 200. rocz ni -
cy uro dzin kom po zy to ra po wi nien stać
się po cząt kiem zmia ny ta kie go sta nu
rze czy.

Dzia ła nia zwią za ne z po pu la ry za cją
Mo niusz ki pod jął tak że Pol ski Ko mi tet
ds. UNE SCO. Kon fe ren cja Ge ne ral na
tej or ga ni za cji już w li sto pa dzie 2017
przy ję ła li stę 48 rocz nic ob cho dzo nych

pod pa tro na tem UNE SCO w la -
tach 2018–2019. Zna la zły się na niej
dwie pol skie rocz ni ce przy pa da ją ce
w ro ku 2019. Są to 50. rocz ni ca śmier ci
kom po zy to ra i pia ni sty jaz zo we go,
Krzysz to fa Ko me dy Trzciń skie go i wła -

śnie 200. rocz ni ca uro dzin Sta ni sła wa
Mo niusz ki. Ta ostat nia ob cho dzo na
bę dzie ja ko wspól na dla Pol ski, Li twy
i Bia ło ru si (kom po zy tor uro dził się
na Bia ło ru si, pra co wał na Li twie
i w Pol sce). Ka len darz rocz nic UNE -
SCO uchwa la ny jest co dwa la ta. Sta no -
wi on pre sti żo wą li stę wy bit nych lu dzi
oraz zna czą cych wy da rzeń hi sto rycz -
nych, któ re bę dą ob cho dzo ne pod pa tro -
na tem UNE SCO. Li sta ta two rzo na jest
w opar ciu o zgło sze nia państw człon -
kow skich i da je moż li wość pro mo cji
kul tu ry da ne go kra ju oraz ofi cjal ne go
wy ko rzy sty wa nia lo go UNE SCO.

Po dob nie jak wy mie nio ne wy żej in -
sty tu cje, rów nież Sej mik Wo je wódz twa

Ma zo wiec kie go, w grud niu ubie głe go
ro ku, przy jął uchwa łę w spra wie ogło -
sze nia ro ku 2019 „Ro kiem Wi tol da
Gom bro wi cza, Ro kiem Sta ni sła wa
Mo niusz ki i Ro kiem 20 – le cia Sa mo -
rzą du Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go”.
Rad ni zwró ci li uwa gę na zna cze nie
S. Mo niusz ki ja ko twór cy wpro wa dza -
ją ce go do swo jej mu zy ki ele men ty lu do -
we i pa trio tycz ne oraz pięk no na ro -
do we go oby cza ju.

Mu zeum Ro man ty zmu w Opi no gó -
rze nie jest, co praw da, bez po śred nio
zwią za ne z oso bą Sta ni sła wa Mo niusz -

ki, nie mniej sta ra się po pu la ry -
zo wać ro man tyzm ja ko epo kę
nie tyl ko w li te ra tu rze, ale tak -
że w ma lar stwie, rzeź bie, mu -
zy ce, ar chi tek tu rze i sztu ce
ogro do wej. A wła śnie Mo niusz -
ko, obok Fry de ry ka Cho pi na
i Hen ry ka Wie niaw skie go,
uzna wa ny jest za głów ne go
przed sta wi cie la ro man ty zmu
w mu zy ce pol skiej.

Dla te go też war to po świę cić
kil ka słów te mu kom po zy to ro -
wi w ro ku je go ju bi le uszu. Sta -
ni sław Mo niusz ko (1819–1872)
po stu diach w War sza wie, Miń -
sku i Ber li nie za miesz kał z ro -
dzi ną w Wil nie, gdzie udzie lał
się ja ko or ga ni sta, pe da gog oraz
kom po zy tor. W la tach pięć dzie -
sią tych XIX wie ku zo stał dy rek -
to rem Ope ry War szaw skiej.
Mi mo dzia łań car skiej cen zu ry
uda wa ło mu się pre zen to wać
na tej sce nie pol ski re per tu ar. 

Naj waż niej sze dzie ła Mo -
niusz ki to przede wszyst kim
ope ry. Są one po wszech nie
uzna wa ne dziś za wy bit ne
osią gnię cie kul tu ry pol skiej ist -
nie ją cej pod za bo ra mi. Te naj -

bar dziej zna ne to: „Hal ka” (w wer sji
dwu ak to wej – tzw. wi leń ska i czte ro ak -
to wej – tzw. war szaw ska), „Hra bi na”,
„Strasz ny dwór”, „Pa ria”. Po nad to twór -
ca kom po no wał ba le ty (m.in. „Mon te
Chri sto”), ope ret ki (np. „Lo te ria”, „Żół -
ta szlaf my ca”, „Noc leg w Ape ni nach”)
oraz utwo ry wo kal ne, jak kan ta ty, (m.in.
czte ry „Li ta nie Ostro bram skie” i opar te
na II czę ści „Dzia dów” Ada ma Mic kie -
wi cza „Wid ma”) oraz msze, utwo ry
sym fo nicz ne (np. „Baj ka”), czy in stru -
men tal ne, jak wal ce i po lo ne zy. 

Osob ną ka te go rię w twór czo ści Mo -
niusz ki sta no wią pie śni. Kom po zy tor był
au to rem 278, z cze go 268 za warł
w „Śpiew ni kach do mo wych”. By ło to

Sta ni sław Mo niusz ko, gra fi ka Adol phe’a La fos se’a, 
źró dło: Bi blio te ka Na ro do wa/do me na pu blicz na
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nio ny dziś mu zyk jak Fa bio Bion di, sy -
tu uje pol skie go twór cę na rów ni z naj -
więk szy mi kom po zy to ra mi XIX wie ku
Vin cen zo Bel li nim, Do me ni co Ga eta no
Do ni zet tim czy Giu sep pe Ver dim.

Na ten rok, za rów no w kra ju, jak
i za gra ni cą, za po wie dzia no tak że in ne
spek ta ku lar ne pre mie ry Mo niusz kow -
skich oper, m.in.: w Ope rze Bał tyc kiej
w Gdań sku „Hra bi nę” re ży se ru je Kry -
sty na Jan da (pre mie ra w ma ju), w Ope -
rze Na ro do wej „Hal kę” w wer sji wi leń -
skiej (dwu ak to wej) – Agniesz ka Gliń ska
(pre mie ra w czerw cu), rów nież „Hal kę”,
ale w Wied niu, re ży se ro wał bę dzie Ma -
riusz Tre liń ski (pre mie ra w grud niu),
po nad to kon cer to we wy ko na nie „Hal ki”
przy go to wu je na paź dzier nik Fil har mo -
nia Ber liń ska. 

Po za przed sta wie nia mi ope ro wy mi
od bę dą się w Pol sce ko lej ne edy cje kon -
kur sów i fe sti wa li mu zycz nych, któ re
od lat są zwią za ne z na zwi skiem oma -
wia ne go tu kom po zy to ra. Bę dą to ju bi -
le uszo wy, 10. Mię dzy na ro do wy Kon -
kurs Wo kal ny im. Sta ni sła wa Mo niusz -
ki, or ga ni zo wa ny w ma ju przez Te atr
Wiel ki Ope rę Na ro do wą w War sza wie
oraz w sierp niu, 57. edy cja Fe sti wa lu
Mo niusz kow skie go w Ku do wie Zdro ju.

dwa na ście zbio rów, z któ -
rych sześć uka za ło się za ży -
cia ar ty sty, a sześć po je go
śmier ci. Zna la zły się w nich
kom po zy cje Mo niusz ki do
tek stów lu do wych oraz do
słów ta kich po etów jak np.:

Adam Mic kie wicz, Teo fil
Le nar to wicz, Win cen ty Pol,
Jan Ko cha now ski, Wła dy -
sław Sy ro kom la czy Jó zef
Igna cy Kra szew ski. Pie śni
Mo niusz ki sta no wią do dziś
ka non re per tu aru pie śniar -
skie go w Pol sce. Wśród nich
jest słyn na „Przą śnicz ka”,
skom po no wa na przez ar ty -
stę do słów Ja na Cze czo ta.

Cha rak te ry stycz ną ce chą
mu zy ki ro man tycz nej by ło
two rze nie szkół na ro do -
wych. Twór ca mi szko ły
pol skiej by li Cho pin i Mo -
niusz ko. Ce chy ro man ty zmu
w mu zy ce, to po dob nie jak
w li te ra tu rze, m.in. uczu cio -
wość, te ma ty ka fan ta stycz na
i ba śnio wa, in dy wi du alizm,
ale tak że ele men ty lu do wo -
ści trak to wa nej ja ko zwią zek
mu zy ki i folk lo ru da ne go na -
ro du. Mo niusz ko prze szedł
do hi sto rii przede wszyst kim ja ko twór -
ca kom po nu ją cy utwo ry opar te na pol -
skich me lo diach i tań cach lu do wych.
Na zy wa ny jest oj cem pol skiej ope ry na -
ro do wej opie ra ją cej się wła śnie na opi -
sa nych po wy żej za sa dach.

Ob cho dy 200. rocz ni cy uro dzin ar -
ty sty roz po czę to w War sza wie, 5 stycz -
nia 2019, od nada nia imie nia Sta ni sła wa
Mo niusz ki Dwor co wi Cen tral ne mu. Do -
ko na no te go na wnio sek To wa rzy stwa
Mi ło śni ków Mu zy ki Mo niusz ki.

Te go sa me go dnia za in au gu ro wa no
tak że ofi cjal ne mu zycz ne otwar cie Ro -
ku Sta ni sła wa Mo niusz ki w Pol sce.
W Te atrze Wiel kim Ope rze Na ro do wej
w War sza wie wy sta wio no kon cer to we
wy ko na nie ope ry „Hal ka” w ję zy ku wło -
skim z gra ją cą na in stru men tach hi sto -
rycz nych or kie strą Eu ro pa Ga lan ta
pod dy rek cją Fa bio Bion die go, skrzyp -
ka i dy ry gen ta, jed ne go z pio nie rów tzw.
hi sto rycz ne go wy ko naw stwa. Jak po da -
no w ma te ria łach pra so wych Te atru
Wiel kie go, przy go to wa ne przez wło skie -
go ar ty stę przed sta wie nie da ło od bior -
com moż li wość usły sze nia dzie ła
Mo niusz ki praw do po dob nie w ta kim
kształ cie, w ja kim sły szał je sam kom -
po zy tor. War to tu pod kre ślić, że tak ce -

Po za tym, te go rocz ny, 15. Fe -
sti wal „Cho pin i je go Eu ro pa”,
któ ry od bę dzie się w sierp niu
w sto li cy, zo stał za ty tu ło wa ny
„Od Cho pi na do Mo niusz ki”
i bę dzie po świę co ny mu zy ce
ope ro wej, ze szcze gól nym
uwzględ nie niem twór czo ści
te go ostat nie go. 

Na ro do wy In sty tut Fry de ry -
ka Cho pi na, w se rii fo no gra -
ficz nej „Kon cer ty za trzy ma ne
w cza sie”, pre zen tu ją cej na gra -
nia kon cer tów wy ko ny wa nych
na in stru men tach hi sto rycz -
nych, wy dał „Hal kę”. Jest to re -
je stra cja do ko na na w Stu diu
Kon cer to wym Pol skie go Ra dia
im. Wi tol da Lu to sław skie go
w sierp niu 2018 w ra mach Fe -
sti wa lu „Cho pin i je go Eu ro pa”.

Wy mie nio ne tu ini cja ty wy
to oczy wi ście tyl ko nie któ re
z przed się wzięć za pla no wa nych
na ten rok. Po wsta ła spe cjal na
stro na in ter ne to wa: mo niusz ko -
200.pl, na któ rej moż na zna leźć
in for ma cje o kom po zy to rze
oraz ob cho dach 200. rocz ni cy
je go uro dzin.

Trze ba w tym miej scu pod -
kre ślić, że w ra mach ob cho dów

Ro ku Mo niusz ki na Ma zow szu, funk cjo -
nu ją ce w wo je wódz twie – po za sto li cą
– te atry, mu zea, to wa rzy stwa mu zycz ne,
ośrod ki kul tu ry rów nież za pla no wa -
ły im pre zy kul tu ral ne po pu la ry zu ją ce
twór czość kom po zy to ra. Przed się wzię -
cia te bę dą re ali zo wa ne przez ca ły rok.
War to więc śle dzić za po wie dzi w me -
diach lo kal nych oraz na stro nie in ter ne -
to wej Sa mo rzą du Wo je wódz twa Ma -
zo wiec kie go.

W dzia ła nia te wpi su je się tak że
Mu zeum Ro man ty zmu w Opi no gó rze,
któ re już w lu tym 2019 za pro si ło
wszyst kich chęt nych do wy słu cha nia
kon cer tu pt. „Sta ni sław Mo niusz ko.
Żar tem i se rio. Arie z wo de wi li i ma ło
zna nych oper”, przy go to wa ne go przez
prof. Ja dwi gę Rap pe i jej uczniów. Ko -
lej ny kon cert, za ty tu ło wa ny „Mo niusz -
ko na sa lo nach”, po świę co ny mu zy ce
kom po zy to ra za pla no wa no na sier pień
br. Po nad to, w cią gu ca łe go ro ku, Mu -
zeum bę dzie pro wa dzi ło za ję cia skie ro -
wa ne do dzie ci i mło dzie ży. Bę dą to
za rów no lek cje mu ze al ne, warsz ta ty, za -
ję cia mu zycz ne, jak i du że pro jek ty edu -
ka cyj ne, jak np. „Pro jekt Mo niusz ko”,
ma ją cy na ce lu przy bli że nie mło dym
od bior com twórczości te go ar ty sty.

Kon cert nr 581 Sta ni sław Mo niusz ko. 
Żar tem i se rio. Arie z wo de wi li i ma ło zna nych oper.
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for te pia nem a pia ni nem. Na le ża ła nie gdyś
do in stru men tów naj kosz tow niej szych.
Wy ko na na ok. 1810 r., zo sta ła stwo rzo na
przez wy bit ne go mi strza wie deń skie go
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 „Ży ra fą”. Wy ko na ny
z naj droż szych, spe cjal nie do te go prze -
zna czo nych drzew (so sny, ma ho niu
i gru szy), zo stał ozdo bio ny zło tem du ka -
to wym i ko ścią sło nio wą. Do bór ta kie go
ro dza ju ma te ria łów świad czy o wy jąt ko -
wo ści te go in stru men tu, nie raz zresz tą ce -
nio ne go przez wy bit nych spe cja li stów
i za li cza ne go do gru py naj pięk niej szych
te go ro dza ju in stru men tów mu zycz nych

prze ło mu XVIII i XIX wie ku. 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
w Opi no gó rze. 

Opi no gór ski eg zem plarz dłu gi czas
był wła sno ścią ro dzi ny Go ścim skich.
Pod czas po wsta nia war szaw skie go „Ży -
ra fa” znaj do wa ła się w War sza wie, skąd
na po le ce nie ów cze sne go kon ser wa to ra
za byt ków Sta ni sła wa Lo rent za zo sta ła
wy wie zio na do Prusz ko wa i w ten spo -

sób ura to wa na.
Do zbio rów Mu zeum

Ro man ty zmu w Opi no gó rze
tra fi ła w 1961 r. W 2018 r.
zo sta ła grun tow nie od re stau -
ro wa na.

For te pian Sa lo no wy
J. M. SCHWE IGHOF -
FER’S SOH NE. VIEN, rok
bu do wy 1869, nr se ryj -
ny 3498 

For te pia ny Schwe ighof fe -
ra cie szy ły się od daw na du -
żym uzna niem ze wzglę du
na bo ga ty, po tęż ny dźwięk
i sta ran nie wy ko na ną kon -
struk cję. W ca łej swo jej dłu -
giej hi sto rii fir ma utrzy my-
wa ła naj wyż sze stan dar dy
i wpro wa dza ła wcze śniej niż
in ni au striac cy twór cy for te -
pia nów no we wy na laz ki
w swo ich for te pia nach (ta kie
jak dwu stron ne ska lo wa nie,
an glo sa skie i po dwój ne po -
wta rza nie ak cji, peł ne ra my
że liw ne itp.). Pro du ko wa ła
sto sun ko wo nie wiel ką licz bę
for te pia nów rocz nie (zwy kle
mniej niż 200), co sta no wi
dziś o ich rzad ko ści. 

For te pian Ste in way &
Sons 5560, rok bu do wy 1913, rok od -
no wie nia 2014, nr se ryj ny 156559

Hi sto ria mar ki Ste in way&Sons to
opo wieść o mi ło ści do mu zy ki, któ ra zro -
dzo na przez ro dzin ną pa sję prze trwa ła
po ko le nia. W rze mieśl ni czej fa mi lii
szcze gól ną tro ską ota cza no for te pia ny
i pia ni na. Two rzo no je skru pu lat nie, po -
je dyn czo, z pie ty zmem wy ko nu jąc naj -
drob niej sze ele men ty. Mar ka ta hoł du je
cią gle tym sa mym za sa dom. Nie dzia ła
w po śpie chu, nie idzie na kom pro mi sy,
nie do pusz cza pół środ ków. W ten spo sób
pod rę ka mi mi strzów rze mio sła po wsta -
wa ły i po wsta ją naj lep sze for te pia ny

Wokre sie XIX w. w śro do wi -
skach dwor skich mu zy ka by ła
wszech obec na. Ży cie to wa rzy -

skie szlach ty, szcze gól nie w okre sie kar -
na wa łu, by wa ło hucz ne – organizowano
ba le, czę sto do bro czyn ne,
wiel kie przy ję cia. Naj waż -
niej sze dla szlach ty by ło tzw.
by wa nie na sa lo nach. W nie -
któ rych do mach wy zna cza -
no spe cjal ne dni na od wie -
dzi ny – tzw. jo ur fi xe’y,
w któ re przy cho dzo no bez
za pro sze nia. Ar ty ści mie li
wstęp wszę dzie, ich obec no -
ścią po pi sy wa li się go spo -
da rze. W sa lo nach kwi tły
dys ku sje o po li ty ce, ma lar -
stwie, re cen zo wa no i czy-
ta no książ ki czy ga ze ty,
a na de wszyst ko słu cha no
kon cer tów for te pia no wych.
Nic w tym dziw ne go, bo
prze cież wiek XIX to roz -
kwit po pu lar no ści for te pia -
nu. Stał się on jed nym
z naj bar dziej zna nych i po -
wszech nych in stru men tów.
No wo cze sne tech ni ki gry
na for te pia nie i je go spe cy -
ficz na bar wa spra wi ły, że
stał się on ide al ny do prze -
ka za nia ro man tycz nych
tre ści, jak i for my mu zy-
ki in stru men tal nej. Wśród
no wo ści kom po zy tor skich
XIX wie ku wy róż nia ły się
m.in.: mi nia tu ra for te pia no -
wa (krót ki utwór z ga tun ku
li ry ki in stru men tal nej) li ry ka in stru men -
tal na   (ro dzaj mu zy ki za in spi ro wa ny li -
rycz nym tek stem po etyc kim im promp tu
– im pro wi za cji) oraz ro man tycz na pieśń
so lo wa (pieśń wy ko ny wa na z to wa rzy -
sze niem for te pia nu i skom po no wa na
do tek stu po etyc kie go). 

Mu zeum Ro man ty zmu w Opi no gó -
rze po sia da w swo ich zbio rach wie le cie -
ka wych i in te re su ją cych in stru men tów,
nie tyl ko pod wzglę dem mu zycz nym, ale
rów nież hi sto rycz nym. 

For te pian „Ży ra fa” 
„Ży ra fa” jest for mą po śred nią mię dzy

Igor Krajewski

Muzyczne opowieści 
u Krasińskich

Or ga ny ty pu fis har mo nia fir my Ma son & Ham lin z ok. 1887 ro ku



one jesz cze w cza sach, gdy sam Se iler
wraz z pra cow ni ka mi ręcz nie ro bił
wszyst kie ele men ty swo ich in stru men -
tów, od kła da jąc pie nią dze na bu do wę
przy szłej fa bry ki.

Se iler zdo był uzna nie nie tyl ko no -
wo cze sno ścią swo jej fa bry ki, ma szyn
pro duk cyj nych i sto so wa nych kon struk -
cji, nie tyl ko ol brzy mią ilo ścią pro duk cji
przy do sko na łym mar ke tin gu, nie tyl ko
wy gó ro wa ną ce ną swo ich in stru men tów.
Przede wszyst kim za pi sał się on w hi sto -
rii ja ko twór ca in stru men tów o uni ka to -
wym dźwię ku, bę dą cym skut kiem
szcze gól nej dba ło ści o ja kość prac i ma -
te ria łów, ale rów nież wła snych roz wią zań
tech nicz nych, pil nie strze żo nych przez
po ko le nia. Pięk ny dźwięk in stru men tów
je go fir my prze szedł do le gen dy, i le gen -
dą jest do dzi siaj. Pia ni no Se ile ra moż na
spo tkać w wie lu pol skich do mach. W za -
sa dzie jest to je dy na mar ka za byt ko wych
pia nin, któ ra do sko na le spraw dza się
do dzi siaj. In stru ment ten jest czę sto uży -
wa ny pod czas za jęć edu ka cyj nych pro -
wa dzo nych w Mu zeum Ro man ty zmu
w Opi no gó rze. 

Or ga ny ty pu fis har -
mo nia fir my Ma son &
Ham lin z ok. 1887 ro ku

Fis har mo nia eks po no -
wa na jest w daw nej ka pli cy
w Pa ła cy ku. Jest to wer sja
ame ry kań ska z sys te mem
po wietrz nym ty pu ssą ce go,
z jed nym ma nu ałem, bez
kla wia tu ry noż nej. Po sia da
pro spekt pisz czał ko wy
(ja ko de ko ra cję), dwa pe da -
ły noż ne do pom po wa nia
po wie trza w miech oraz
dwie dźwi gnie ko la no we.
Ma 6 gło sów: Dia pa son,
Se ra pho ne, Exe mu lant,
Vo ix Ce le ste, Vio la oraz
Me lo dia. Nad kla wia tu rą
umiesz czo ne zo sta ły wy -
gra we ro wa ne me da le i na -
gro dy zdo by te przez fir mę
na mię dzy na ro do wych wy -
sta wach.

Roz kwit bu dow nic twa
fis har mo nii przy padł na
wiek XIX. Two rzo no je
w dwóch wer sjach: ame ry -
kań skiej – ty pu ssą ce go
oraz fran cu skiej – ty pu tło -
czą ce go. Ob fi tość kształ -
tów, ro dzaj do bra nych
ma te ria łów wy da wa ły się
wów czas nie mieć gra nic.
Zaj mo wa ły one ho no ro we
miej sca w miesz czań skich

ka mie ni cach i zie miań skich dwo rach.
Do szło na wet do te go, że w pew nym mo -
men cie pi sa no utwo ry wy łącz nie na te go
ty pu in stru ment. 

Fis har mo nie przez wie le lat peł ni ły
funk cję „do mo wych or ga nów” – nie
tyl ko ja ko in stru ment do ćwi czeń dla or -
ga ni stów, ale rów nież do wspól ne go mu -
zy ko wa nia w ro dzin nym gro nie. Ich
brzmie nie czy ni je naj bar dziej od po wied -
ni mi do akom pa nio wa nia po boż nym pie -
śniom czy ko lę dom. By ło po wszech nie
wia do mo, że na uka gry na in stru men cie
po ma ga w wy cho wa niu dzie ci.

W mniej szych ko ścio łach i ka pli cach
fis har mo nie po tra fią na dal za stą pić or ga -
ny pisz czał ko we pod czas Mszy Świę tej.
Po dob nie jak or ga ny, fis har mo nie swą
sub tel ną, nie raz wręcz ete rycz ną grą, po -
ma ga ją wznieść się po nad przy ro dzo ne
tro ski i zwró cić du szę ku Pa nu Bo gu,
a rów no cze śnie swym nie sa mo wi tym
for tis si mo ogła sza ją Je go wszech moc
i chwa łę. Nie ma też obec nie po rów na nia
po mię dzy „ży wy mi”, po sia da ją cy mi „du -
szę” fis har mo nia mi a ich elek tro nicz ny -
mi imi ta cja mi. 

i pia ni na o czy stym dźwię -
ku i pięk nej du szy. W zbio -
rach mu zeum od 7 grud-
nia 2014 r. Re gu lar nie uży -
wa ny pod czas opi no gór -
skich kon cer tów. 

For te pian C. Bech ste -
in nr se ryj ny 8628, rok
pro duk cji 1875 

For te pia ny C. Bech ste -
in to nie kwe stio no wa ne
ar cy dzie ła wśród pro fe sjo -
nal nych kla sycz nych in stru -
men tów mu zycz nych. Fa-
bry ka zo sta ła za ło żo na
w 1853 ro ku przez Car la
Bech ste ina (1826-1900).
Od te go cza su pro du ko wa -
ne w niej for te pia ny i pia -
ni na zwra ca ły uwa gę
i jed no cze śnie za chwy ca ły
za rów no kom po zy to rów,
jak i wir tu ozów for te pia nu.
Każ dy for te pian lub pia ni -
no C. Bech ste in to in dy wi -
du al ne mu zycz ne dzie ło
sztu ki po wsta ją ce w nie -
miec kiej fa bry ce w wie lo -
mie sięcz nym cy klu pro du-
k cyj nym, do któ re go sto su -
je się wy łącz nie se lek cjo -
no wa ne, naj wyż szej ja ko-
ści ma te ria ły se zo no wa ne
przez kil ka lat. Każ dy in -
stru ment wy róż nia się cha -
rak te ry stycz nym czy stym i nie po wta-
rzal nym brzmie niem, do sko na łym me -
cha ni zmem o re we la cyj nej re pe ty cji oraz
naj wyż szym stan dar dem wy koń cze nia.

Opi no gór ski in stru ment jest for te pia -
nem pół kon cer to wym, ide al nym dla śred -
niej wiel ko ści sa li kon cer to wej. Ma
im po nu ją cą dy na mi kę i głę bię dźwię ku.
Od re stau ro wa ny i re gu lar nie uży wa ny. 

Pia ni no Fuchs&Mohr, la ta 50
XX wie ku

Pia ni no nie miec kie, o me ta lo wej
ra mie i bar dzo de li kat nej pły cie re zo nan -
so wej, z pla sti ko wy mi me cha ni zma mi.
Słu ży ja ko in stru ment pod czas za jęć
„Smy ko fo nii” i nie tyl ko. 

Pia ni no E. D. Se iler nr se ryj ny
68049, rok pro duk cji 1927

Na te re nie Eu ro py za cho wa ły się in -
stru men ty z póź ne go okre su dzia łal no ści
fa bry ki E. D. Se iler – a mia no wi cie tych
z lat 1920-40. Nie na le żą do rzad ko ści
rów nież in stru men ty z po cząt ku XX wie -
ku. Na to miast szcze gól nie rzad kie są in -
stru men ty Se ile ra z lat 70. Po wsta wa ły

7

For te pian Ste in way & Sons 5560, rok bu do wy 1913 (wnę trze)

For te pian C. Bech ste in (wnę trze)
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Ko ściół w Kra snem na Ma zow szu, ro -
do wym gnieź dzie Kra siń skich, jest
naj star szym z ko ścio łów fun da cji

Kra siń skich. Je go po cząt ki się ga ją 1380 r.
Fun da to rem był pro to pla sta ro du Kra siń skich
Sła wo mir de Kra sne her bu Śle pow ron. Adam
Bo niec ki o Sła wo mi rze de Kra sne pi sze:
„Naj daw niej szym dzie dzi cem Kra sne go,
w ak tach wspo mnia nym, jest Sła wo mir, któ -
re mu sąd ziem ski cie cha now ski ozna czył
w 1372 r. gra ni ce Kra sne go, od wła sno ści są -
sied niej Nie do my sła. Ten że sam Sła wo mir
z Kra sne go, wspól nie z Kry sty nem z Droz -
dzi na, na był w 1377 r. Czer ni ce, w zie mi cie -
cha now skiej, od Peł ki z Czer nic. Sła wo mi ra
sy nów dwóch: Ro sław i Ja siek. Śmich na, po -
zo sta ła wdo wa po Jaś ku (…)”.

Pierw sza wzmian ka o pa ra fii w Kra snem
po cho dzi z Me try ki Ko ron nej i wid nie je
pod da tą 1443 r., ko ściół był wów czas
pod we zwa niem św. Ja na Chrzci cie la. By ła
to świą ty nia drew nia na i w ta kiej for mie
prze trwała do ro ku 1570. Cho ciaż praw do po -
dob ne jest, że w 1570 r. nie był to ten sam
ko ściół, ale ko lej ny, rów nież drew nia ny, wy -
sta wio ny w tym miej scu przez po tom ków
Sła wo mi ra. Moż li we, że ostat ni drew nia ny
ko ściół zo stał wznie sio ny w Kra snem przez
Mi ko ła ja Kra siń skie go w 1482 r. Bar tosz Pa -
proc ki pi sze, że Mi ko łaj: „fun do wał ec c le siae
pa ro chia li in Cra sne, co ram Pe tro de Chot -
ko vo epi sci po plo cen. ro ku 1482”. Ka sper
Nie siec ki po wta rza tę in for ma cję za Pa proc -
kim. Wie my, że w 1570 r. ko ściół zo stał prze -
bu do wa ny przez Fran cisz ka Kra siń skie go,
bi sku pa kra kow skie go i pod kanc le rze go ko -
ron ne go. Po prze bu do wie by ła to świą ty nia
jed no na wo wa z dwie ma ka pli ca mi i drew nia -
nym pre zbi te rium. W for mie nada nej przez
bi sku pa kra kow skie go i je go bra ci ko ściół
prze trwał do po ło wy XVII w. W po ło -
wie XVII w. Jan Ka zi mierz Kra siń ski, wo je -
wo da płoc ki, wraz ze sta ra niem o erek cję
pre po zy tu ry ka no ni ków czer wiń skich roz po -
czął prze bu do wę ko ścio ła od stro ny wschod -
niej i po więk szył gro bo wiec ro do wy, któ ry
znaj du je się pod ko ścio łem. 

Pra ce bu dow la ne by ły kon ty nu owa ne
przez je go sy na Ja na Do bro go sta Kra siń skie -
go. Jan Do bro gost Kra siń ski, sta ro sta prza -
sny ski, war szaw ski, opi no gór ski, od 1668 r.
rów nież, tak jak oj ciec, wo je wo da płoc ki, był
fun da to rem tak że dwóch ko ścio łów w Wę -
gro wie: ko ścio ła re for ma tów i ko ścio ła far -
ne go, przy któ rym osa dził bar to lo mi tów.

Wojciech Jerzy Górczyk

Prepozytura kanoników 
regularnych w Krasnem 

Księ gi me try kal ne pa ra fii w Kra snem po -
twier dza ją pra ce mu ra rzy przy ko ście le pa ra -
fial nym w la tach 1678-1681, z na zwi ska są
wy mie nie ni: Jan Mo ścic ki, Jan Szesza lo wicz
i Sta ni sław Rzy żyn ski.

Jan Ka zi mierz Kra siń ski (1607-1669),
pod skar bi ko ron ny, wo je wo da płoc ki, sta ro -
sta opi no gór ski, dą żył do ob sa dze nia ko ścio -
ła kra śnień skie go ka no ni ka mi re gu lar ny mi
z Czer wiń ska. Do pie ro Jan Do bro gost Kra -
siń ski w 1681 r. zre ali zo wał za miar swo je go
oj ca i od dał ko ściół ka no ni kom re gu lar nym
la te rań skim z Czer wiń ska. Opat czer wiń ski
An drzej z Lesz na Lesz czyń ski wy ra ził zgo -
dę na ob ję cie przez pod le głych mu za kon ni -
ków ko ścio ła pa ra fial ne go w Kra snem.
Po śmier ci do tych cza so we go pro bosz cza
w Kra snem Mar ci na Łą czyń skie go, bi skup
płoc ki Bo na wen tu ra Ma da liń ski in sty tu -
ował 22 stycz nia 1681 r. ka no ni ka re gu lar-
ne go z Czer wiń ska ks. Fran cisz ka Jó ze fa Ja -
god ko wi cza, któ ry zo stał pierw szym pre po -
zy tem kra śnień skim z za ko nu ka no ni ków

re gu lar nych opac twa czer wiń skie go. Ofi cjal -
ne za twier dze nie pa ra fii w Kra snem ja ko
pre po zy tu ry opac twa czer wiń skie go przez pa -
pie ża Kle men sa XI na stą pi ło w 1701 r. Ks.
Fran ci szek Ja god ko wicz, któ ry de cy zją bi sku -
pa płoc kie go, wraz z pre po zy tu rą kra śnień -
ską, ob jął funk cję dzie ka na prza sny skie go,
ufun do wał w 1686 r. srebr ną su kien kę dla

ob ra zu Mat ki Bo żej Czer -
wiń skiej, znaj du ją ce go się
w opac twie czer wiń skim,
któ ra do dziś zdo bi ten ob -
raz i jest   uwa ża na za naj -
cen niej sze z czer wiń skich
wo tów. Praw do po dob nie
by ło to wo tum wdzięcz no -
ści za utwo rze nie pre po -
zytu ry w Kra snem, co
su ge ru je na pis na suk ni:
„Ro ku Pań skie go 1686 27
grud nia – Naj wyż sze mu
i Wszech mo gą ce mu Bo gu,
Naj święt szej Dzie wi cy Ma -
ryi, naj więk szy ze wszyst -
kich i naj bar dziej za -
słu gu ją cy na od rzu ce nie
grzesz nik, nie god ny Ka no nii
Czer wiń skiej, za kon nik
– to ni kłe i nędz ne dzie ło
rąk, ofia ro wu jąc po świę ca:
Jó zef     Ja god kie wicz (sic!),
Ka no nik Re gu lar ny La te -
rań ski, pierw szy pre po zyt
w Kra snem”. Jo god ko wicz
po czy nił tak że fun da cje
dla ko ścio ła w Kra snem,
ufun do wał zło tą su kien kę
dla ob ra zu styg ma ty za cji
św. Fran cisz ka w 1694 r.,
a z ko ścio ła czer wiń skie go
ka no ni cy prze nie śli do ko -

ścio ła w Kra snem ob raz Mat ki Bo skiej
z Dzie ciąt kiem, któ ry jesz cze w XVIII w.
zo stał ozdo bio ny srebr ną su kien ką. 

Związ ki Kra siń skich z opac twem czer -
wiń skim

Kra siń scy, jak wie le ro dów ma gnac kich,
czę sto obie ra li stan du chow ny. Wie my tak że
o dwóch wy pad kach, gdy Kra siń scy wstę po -
wa li do za ko nu ka no ni ków re gu lar nych.
Pierw szym był nie zna ny z imie nia syn Fran -
cisz ka Kra siń skie go zmar łe go w 1716 r., któ -
re go śmierć od no to wa no w li ber mor tu orum
ka no ni ków czer wiń skich. Fran ci szek w li ber
mor tu orum zo stał okre ślo ny ja ko pa la ti ni
Plo cen sis, a więc wo je wo da płoc ki, tym cza -
sem ża den Fran ci szek Kra siń ski nie był wo -
je wo dą płoc kim. Na wet je że li przy jąć
za Krzysz to fem Ra fa łem Pro ko pem, że jest
to błąd i po win no być pa la ti ni dae, czy li wo -
je wo dzic (syn wo je wo dy), to rów nież nie wie -
le wy ja śnia, po nie waż tyl ko je den wo je wo da
z ro du Kra siń skich miał sy na Fran cisz ka, był

Ks. Pa weł Kra siń ski, ka no nik re gu lar ny la te rań ski. 
(Mal. NN, XVIII w. – źró dło: Ga lic ka I., Sy gie tyń ska H., 

Cie cha nów i oko li ce, [w:] Ka ta log za byt ków sztu ki 
w Pol sce. T. 10, [Wo je wódz two war szaw skie], z. 1, 

War sza wa: In sty tut Sztu ki PAN, 1977).
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opti mi no stri be ne fac to ris, eius enim pro mo -
tio ne pri mum in tro duc ti su mus ad pra epo si -
tu ram Kra snen sem”.

Pre po zy ci kra śnień scy czyn nie uczest -
ni czy li w ży ciu opac twa czer wiń skie go.
Pre po zyt Ja god ko wicz zo stał wy zna czo ny
w kwiet niu 1687 r. przez ka pi tu łę ge ne ral ną
ka no ni ków czer wiń skich, ja ko je den z de le -
ga tów, do prze pro wa dze nia wi zy ta cji ka no -
nicz nej w sa mym kon wen cie czer wiń skim
i wszyst kich pre po zy tu rach opac twa. Wi -
zy ta cja ta roz po czę ła się 9 ma ja 1687 r.
w klasz to rze czer wiń skim, a na stęp nie ob ję -
ła wszyst kie pre po zy tu ry łącz nie z Kra snem

i skoń czy ła się na pre po zy tu rze w Łom nie
30 wrze śnia 1867 r. 

Ko lej ni pre po zy ci z Kra sne go rów nież
czyn nie uczest ni czy li w ży ciu ma cie rzy ste go
opac twa. Ks. Jó zef Trze biń ski peł niąc urząd
pre po zy ta w Kra snem prze wod ni czył dwóm
ka pi tu łom w Czer wiń sku, w ro ku 1713
i 1715, za stę pu jąc opa ta ks. Ja na Ka zi mie rza
Bo ku ma. Kil ku pre po zy tów kra śnień skich
prze cho dzi ło na urząd opa ta. Pierw szym
był ks. An to ni Wiesz czyc ki, któ ry bez po śred -
nio z pre po zy tu ry w Kra snem prze szedł
w 1757 r. na opac two czer wiń skie. Ko lej ny -
mi opa ta mi czer wiń ski mi, któ rzy po przed nio
spra wo wa li urząd pre po zy ta kra śnień skie go
by li: ks. Ma te usz Kra szew ski, opat od 1759 r.,
ks. Jan Żdżar ski, któ ry jesz cze ja ko pre po zyt
w Kra snem był też ko adiu to rem opa ta, zaś
sa mo dziel nie urząd opa ta spra wo wał w la -
tach 1768-1775. Żdżar ski był zwią za ny z pre -
po zy tu rą w Kra snem już ja ko sub dia kon
w 1742 r. Wła śnie wte dy zo stał uka ra ny przez
ka pi tu łę ka no ni ków, za brak po ko ry, ośmio -
dnio wym re ko lek cja mi po łą czo ny mi z sa mo -
bi czo wa niem dwa ra zy dzien nie. Pre po zy tu rę
kra śnień ską ob jął w 1765 r. po zmar łym pre -
po zy cie ks. Ste fa nie Mi krow skim. Ks. Żdżar -
ski bę dąc pre po zy tem w Kra snem był tak że
de le ga tem ka pi tu ły czer wiń skiej do prze pro -
wa dze nia wi zy ta cji w kon wen cie czer wiń -

skim. Sa mo dziel ne rzą dy nad opac twem ob -
jął wła ści wie w 1767 r., bo wiem we wrze śniu
te go ro ku zmarł opat ks. Ta de usz Kra szew -
ski. Jed nak ofi cjal nie ks. Jan Żdżar ski ob jął
opac two czer wiń skie 16 ma ja 1768 r. Wy da -
je się, łą czył urząd opa ta czer wiń skie go i pre -
po zy ta kra śnień skie go. Ko lej nym opa tem,
któ ry wcze śniej peł nił funk cje pre po zy ta
w Kra snem, był ks. An to ni Prus Wo łow ski.
Pre po zy tu rę w Kra snem otrzy mał 29 li sto-
pa da 1775 r., po ro ku prze szedł do Zu zel,
a w 1795 r. zo stał opa tem czer wiń skim.
Ostat ni opat czer wiń ski, ks. Sta ni sław Dłu -
go łęc ki był wi ka riu szem w pre po zy tu rze

kra śnień skiej.
Po dob nie rzecz wy glą da

z prze ora mi czer wiń ski mi. Pre -
po zy ta mi w Kra snem by li póź -
niej si prze orzy w Czer wiń sku:
ks. Jan Słon czew ski (prze or
od 1726 r.), ks. Ma te usz Kra -
szew ski (prze or od 1747 r. i opat
od 1759 r). Bi skup płoc ki Mi chał
Po nia tow ski, ja ko czer wiń ski
opat ko men da to ryj ny od 1765 r.,
pro sił Sto li cę Apo stol ską o zgo -
dę dla ks. Jó ze fa Sosn kow skie go
na za trzy ma nie opac twa klau -
stral ne go wraz z pre po zy tu rą
w Kra snem i pre po zy tu rą w War -
sza wie. 

Kra siń scy za cho wa li pra wo
pre zen ty w ko ście le w Kra snem.
Wie my, że 11 mar ca 1751 r. Bła -

żej Kra siń ski ja ko ko la tor ko ścio ła w Kra -
snem osa dził na tym że pro bo stwie ks.
An to nie go Wiesz czyc kie go, któ ry z te go pro -
bo stwa prze szedł w 1757 r. na opac two czer -
wiń skie. Nie ozna cza to, że ka pi tu ła mu sia ła
za ak cep to wać bez względ nie wy bór Kra siń -
skich. Kra siń scy mo gli, ale nie mu sie li ko -
rzy stać z pra wa pre zen ty, po nad to mu sie li
przed sta wić co naj mniej dwóch kan dy da tów
na urząd pre po zy ta, spo śród któ rych ka pi tu-
ła wy bie ra ła pre po zy ta. Tak by ło np. w przy -
pad ku ob ję cia pre po zy tu ry przez ks. Ja na
Żdżar skie go, któ re go kontr kan dy da tem na
ten urząd był ks. Ato nii Smo leń ski. O tym,
że wy bór pre po zy ta nie był zwy kłą for mal -
no ścią świad czy fakt, że ka pi tu ła pierw sze
gło so wa nie prze pro wa dzi ła 20 ma ja 1765 r.,
a do pie ro 31 sierp nia te go ro ku Jan Żdżar ski
zo stał wy bra ny pre po zy tem w Kra snem.

Pre po zy tu ra opac twa czer wiń skie go
w Kra snem ist nia ła od 1681 r. do 1819 r.,
a za tem 138 lat, ostat nim pre po zy tem kra -
śnień skim był ks. Fran ci szek Su li ma Suł kow -
ski. Jed nak okres byt no ści ka no ni ków re -
gu lar nych w Kar snem jest dłuż szy, bo wiem
od ob ję cia pa ra fii w Kra snem przez pierw -
sze go ka no ni ka re gu lar ne go, ks. Fran cisz ka
Ja god ko wi cza 22 stycz nia 1681 r. do śmier ci
ostat nie go, już eks -ka no ni ka re gu lar ne go ks.
Idzie go Go dlew skie go mi nę ło 198 lat. 

to Sta ni sław Kra siń ski zmar ły w 1617 r.
Wów czas Fran ci szek Kra siń ski, o któ rym
mo wa w li ber mor tu orum czer wiń skim był -
by bra tem Ja na Ka zi mie rza i wu jem Ja na Do -
bro go sta, ale umie ra jąc w ro ku 1716
mu siał by mieć ok. 100 lat. Wy da je się to jed -
nak ma ło praw do po dob ne. Po nad to do ku -
men ty wska zu ją, że ten Fran ci szek Kra siń ski,
sę dzia cie cha now ski, żo na ty z Ryl ską z Kar -
wic zmarł bez po tom nie.

Dru gim ka no ni kiem re gu lar nym w opac -
twie czer wiń skim był Pa weł Kra siń ski
(zm. 1768 r.), o któ rym wie my znacz nie wię -
cej. Był sy nem Ja ku ba Kra siń skie go, kasz te -
la na cie cha now skie go zmar łe go
w 1737 r. i Bar ba ry z Ku kliń -
skich. Pa weł był star szym bra tem
bi sku pa su fra ga na chełm skie go
Ja na Chry zo sto ma Kra siń skie go,
zmar łe go w 1763 r. we Frau en -
bur gu i młod szym bra tem An to -
nie go, cze śni ka płoc kie go i kasz -
te la na za kro czym skie go zmar łe go
w 1762 r., ku zy nem bi sku pa ka -
mie niec kie go Ada ma Sta ni sła wa
Kra siń skie go. Moż li we, że Pa weł
Kra siń ski był pre po zy tem kra -
śnień skim. Nie był by to pierw szy
Kra siń ski, któ ry był pro bosz czem
w Kra snem. Mi ko łaj Kra siń ski
(zm. 1575 r.), syn Ja na, stol ni ka
cie cha now skie go, swo ją ka rie rę
za czy nał od pro bo stwa w Kra -
snem, póź niej był ka no ni kiem
kra kow skim i gnieź nień skim oraz ku sto szem
ło wic kim. Li ber mor tu orum ka no ni ków czer -
wiń skich od no to wu je śmierć Paw ła Kra siń -
skie go: „Die 22da Octo bris. [Me mo ria]
pe ril lu stris ad mo dum re ve ren di Pau li Kor win
de Kra sne Kra sin ski, pro fes si ca no niae
no strae, qui obiit Var sa viae ad S. Geo r gium
an no Do mi ni 1768vo”. Por tret Paw ła Kra siń -
skie go znaj do wał się na ple ba nii w Kra snem
jesz cze w la tach sie dem dzie sią tych XX
wie ku, co ustaliły Iza bel la Ga lic ka i Han na
Sy gie tyń ska.

Li ber mor tu orum ka no ni ków czer wiń -
skich od no to wu je tak że śmierć do bro czyń -
cy opac twa czer wiń skie go i fun da to ra
pre po zy tu ry kra śnień skiej Ja na Do bro go sta
Kra siń skie go, sy na Ja na Do bro go sta Kra siń -
skie go, Sta ni sła wa Bo ni fa ce go, któ ry zmarł
w tym sa mym ro ku co oj ciec. Znaj dzie my
tam tak że za pis o śmier ci żo ny Sta ni sła wa
Bo ni fa ce go, Ma rian ny z Czarn kow skich,
oraz za pis o śmier ci Da mia na Bła że ja
Kra siń skie go. O Mi cha le Wła dy sła wie Kra -
siń skim za pi sa no: „Die 28va Au gu sti. [Me -
mo ria] pe ril lu stris re ve ren dis si mi do mi ni
Mi cha elis Vla di slai Kra sin ski, olim can cel -
la rii et ca no ni ci pra epo si ti col le gia tae S. Mi -
cha elis et ca the dra lis ec c le siae Plo cen sis,
post ca no ni ci re gu la ris La te ra nen sis, pro fes -
si Ce rve nen sis, mul to rum me ri to rum vi ri ac

Wnę trza ko ścio ła w Kra snem z 1870 r. (Ar chi wum Dzia łu 
Na uko wo – Wy daw ni cze go Mu zeum Ro man ty zmu w Opi no gó rze).
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brat, Ksa we ry Bra nic ki, któ ry w 1861 r.
go ścił Fran ce schie go na Zam ku Mon-
trésor, a rok póź niej za mó wił do ogro du
ko pię po mni ka na grob ne go Mie czy sła wa
Ka mień skie go („Umie ra ją cy żoł nierz”,
1861, cmen tarz Mont mar tre). 

Pro ble ma tycz ne wy da je się okre śle nie
ile do ce lo wo płyt li czył, bądź miał li czyć
ca ły cykl, a tak że czy stwo rzo no go w jed -
nym, uni kal nym eg zem pla rzu. Nie wia do -

mo, kie dy i za czy ją spra wą pły ty tra fi ły
do krypt ko ścio ła opi no gór skie go. Pierw -
sza wzmian ka o ta bli cach po ja wia się
na ła mach „Cza su” z 26 sierp nia 1881 r.:
„[…] kosz tem cór ki po ety hr. Ra czyń skiej
wy kań cza się wła śnie prze pysz ne mau zo -
leum bron zo we, na któ re go ścia nach bę dą
sce ny z utwo rów po ety, a sta nie ono
na Wa we lu; ko pię zaś te go po mni ka hr.
Or dy na to wa po le ci ła dla Opi no gó ry wy -
ko nać”. Zna mien nym jest, że o obec no ści
ta blic mil czy Wła dy sław Rab ski na ła -
mach „Ku rie ra War szaw skie go” z 1899 r.
W bar dzo wni kli wej re la cji, za warł wra -
że nia ze zwie dza nia krypt ko ścio ła opi no -
gór skie go. Moż na za tem przy jąć, iż ta bli ce
zo sta ły umiesz czo ne w kryp tach w trak cie
re or ga ni za cji ne kro po lii, któ ra mia ła
miej sce w pierw szym dzie się cio le ciu wie -
ku XX. Rab ski przy ta cza sło wa miej sco -
we go pro bosz cza: „Tu wszyst ko zmie ni
się nie ba wem. Nasz or dy nat my śli o zbu -
do wa niu dla Zyg mun ta osob ne go gro bow -

Wkryp tach neo kla sy cy stycz ne go
ko ścio ła pw. Wnie bo wzię cia
NMP w Opi no gó rze znaj du ją

się trzy pła sko rzeź bio ne pły ty wy ko na ne
z brą zu, pro jek tu fran cu skie go rzeź bia rza
Ju les’a Fran ce schie go (1825-1893). Zo -
sta ły wy ko na ne w pa ry skiej gi ser ni
E. Gru eta Młod sze go, w 1877 r. Pły ty
przed sta wia ją fi na ło we sce ny z utwo rów
Zyg mun ta Kra siń skie go: „Nie -Bo skiej
ko me dii” (1835), „Iry dio na” (1836)
i „Psal mu do brej wo li” (1846-48,
z cy klu „Psal my przy szło ści”). Za -
pew ne by ły prze zna czo ne do ude ko -
ro wa nia sar ko fa gu bądź po mni ka
me mo ra tyw ne go wiesz cza. Z nie zna -
nych przy czyn mo nu ment nie po wstał,
a ta bli ce zna la zły swo je miej sce
w kryp tach ko ścio ła opi no gór skie go.
Zdo bią w dniu dzi siej szym trzy za śle -
pio ne ścia ny fi la ru ka ta kum bo we go,
sto ją ce go po środ ku głów nej ko mo ry
gro bo wej. Fi lar ten kry je w so bie czte -
ry tum by Kra siń skich z li nii ra dzie jo -
wic kiej. Na le ży pa mię tać, że dwa
la ta wcze śniej ar ty sta za pro jek to wał
do pre zbi te rium te go ko ścio ła mo nu -
men tal ne, mar mu ro we epi ta fium po -
świę co ne sy nom po ety – Wła dy sła-
wo wi i Zyg mun to wi ju nio ro wi. Je go
głów ną fun da tor ką by ła wdo wa
po Wła dy sła wie, Ró ża z Po toc kich. 

Wąt pli wo ści bu dzi oso ba fun da to ra
oraz au tor stwo pro gra mu iko no gra ficz ne -
go ta blic. Ali na Świ der ska na ła mach „Ku -
rie ra Li te rac ko -Na uko we go” z 1937 r.,
su ge ru je, że Fran ce schi wy ko nał je „[…]
na za mó wie nie i pod kie run kiem Del fi ny
Po toc kiej”. Prze słan kę tą pod wa ża Łu cja
Kon dra to wicz w bar dzo cie ka wej pra cy
„Pła sko rzeź by Ju les’a Fran ce schie go opar -
te na mo ty wach utwo rów Zyg mun ta Kra -
siń skie go” z ro ku 1985. We dług ba dacz ki
nie ma po szlak łą czą cych na zwi sko Po toc -
kiej z Fran ce schim. Kon tro wer sje bu dzi
sam po mysł umiesz cze nia te go ty pu fun -
da cji w ro do wej ne kro po lii Kra siń skich,
ze wzglę du na licz ne ani mo zje mię dzy Po -
toc ką a ro dzi ną Kra siń skie go. Jak pi sze
Kon dra to wicz, bar dziej praw do po dob ne
jest to, że do na cji i wy bo ru li te rac kich
wąt ków dla pła sko rzeźb do ko nał czło nek
ro dzi ny po ety. Ini cja tor ką przed się wzię cia
mo gła być Elż bie ta z Bra nic kich – żo na
po ety. Ar ty stę przy pusz czal nie po le cił jej

ca. W tym ce lu już po dob no po sta rał
się o kil ka pro jek tów ar chi tek to nicz nych”.
Rze czy wi ście w la tach 1904-1908 Ro man
Sta ni sław Le wan dow ski pra co wał nad
pro jek tem na grob ka do ko ścio ła opi no gór -
skie go, któ ry ze wzglę du na śmierć fun -
da to ra – Ada ma Kra siń skie go nie do cze kał
się re ali za cji. W „Blusz czu” z 1904 r. znaj -
du je się cie ka wa in for ma cja: „Sar ko fag
po ety bę dzie w sty lu re ne san so wym, z ko -
lo ro we go mar mu ru, na gór nej pły cie bę -
dzie wy rzeź bio na w mar mu rze po stać
po ety, w po sta wie le żą cej. Trzy bocz ne
pły ty brą zo we, dłu ta wło skie go rzeź bia rza
Fran ce sche go, znaj du ją się już w ko ście le
i przed sta wia ją sce ny z utwo rów wiel kie -
go po ety tj. z Iry dio na, Psal mów i Nie bo -
skiej ko me dii”. Moż na za tem przy jąć, iż
pły ty pla no wa no wy ko rzy stać wtór nie.

Świ der ska, któ rej ar ty kuł po cho dzi
z 1937 r. pi sze o czte rech pły tach
brą zo wych, wmu ro wa nych w ścia ny
pod zie mi („Nie -Bo ska…”, „Iry -
dion”, „Przed świt” i „Psal my”) prze -
zna czo nych do de ko ra cji sar ko fa gu.
Jed nak jej re la cja wy da je się nie -
prze ko nu ją ca i na su wa py ta nie, czy
rze czy wi ście wi dzia ła opi sy wa ne
obiek ty. Rów nie pro ble ma tycz ną
kon cep cję przed sta wia wie lo let ni dy -
rek tor Mu zeum Ro man ty zmu – Ja -
nusz Kró lik w ar ty ku le „Świą ty nie
zna ne i nie zna ne. Ko ściół w Opi no -
gó rze cz. 2” w „Ty go dni ku Cie cha -
now skim” z 1991 r. Za kła da on, iż
pier wot ne za mó wie nie obej mo wa ło
aż sześć brą zo wych ta blic, na to miast
wy ko na ne zo sta ły tyl ko trzy – „Nie -
-Bo ska…”, „Iry dion” i „Przed świt”,
prze zna czo ne na co kół po mni ka
po ety. 

War to po świę cić kil ka słów po sta ci ar -
ty sty, otóż Ju les Fran ce schi uro dził się 11
stycz nia 1825 r. w miej sco wo ści Bar -sur -
-Au be w pół noc no -wschod niej Fran cji,
w ro dzi nie o wło skich ko rze niach. Je go oj -
ciec zaj mo wał się rzeź bą or na men tal ną.
Ju les ra zem ze swo im młod szym bra tem
Pau lem Fran ce schi (1828-1894) stu dio -
wał po cząt ko wo w Éco le de Des sin w Be -
sançon. W 1841 r. prze niósł się do Pa ry ża
i ra zem z bra tem po bie rał na uki u wy -
bit ne go fran cu skie go rzeź bia rza Fran co -
ise’a Ru de’a (1784-1855), zna ne go głów -
nie z gru py rzeź biar skiej „Od jazd wo-
lon ta riu szy 1792 r.” lub „Mar sy lian ka”
z 1833 r., zdo bią cej Łuk Trium fal ny w Pa -
ry żu. W 1848 r. za de biu to wał na Sa lo nie,
jed nak swój pierw szy me dal otrzy mał
do pie ro w 1861 r. La ta 60. by ły cza sem
naj więk szych suk ce sów ar ty stycz nych,
w 1874 r. zo stał Ka wa le rem Le gii Ho no -
ro wej. Zmarł 1 wrze śnia 1893 r. w Pa-
ry żu. Two rzył kla sy cy zu ją ce rzeź by

Grażyna Komenda

Płaskorzeźby Jules’a Franceschiego 
w kościele opinogórskim

„Iry dion”
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mi to lo gicz ne i ale go rycz ne. Szcze gól ną
uwa gę zwra ca ją fi ne zyj ne i zmy sło we
przed sta wie nia ko biet -bo giń: He be, Dia ny
czy Izy dy. Jed nak naj bar dziej roz pro pa go -
wa nym w po wszech nej świa do mo ści
dzie łem jest „Prze bu dze nie” z 1873 r. uka -
zu ją ce sub tel ny por tret pół na giej, bu dzą -
cej się ze snu ko bie ty. Two rzył rów nież
rzeź by ar chi tek to nicz ne, je go nie zwy kle
roz bu do wa ne gru py rzeź biar skie zdo bią
fron to ny i wnę trza: Luw ru, Pa ła cu Tu ile -
ries, Hôtel de Vil le, Ope ry Gar nier, czy
ko ścio łów Sa int -Sul pi ce i Sa int -François -
-Xa vier w Pa ry żu. Zna my go rów nież
ja ko twór cę wi ze run ków po sta ci mu
współ cze snych, jak po pier sie ma la rza
Édo uar da Du bu fe’ta, czy na grob ki wspo -
mnia ne go Mie czy sła wa Ka mień skie go
i kom po zy to ra Ja cqu es’a Of fen ba cha
na cmen ta rzu Mont mar tre. Trzy pły ty
z ko ścio ła w Opi no gó rze są nie mal iden -
tycz nej wiel ko ści ok. 110x110. W dol nej
czę ści każ dej z nich znaj du ją się sy gna tu -
ry ar ty sty – Ju les Fran ce schi 1877 i od -
lew ni ka – E. GRU ET JNE FON DEUR
PA RIS. Fran ce schie go z pew no ścią ogra -

ni cza ła na rzu co na przez fun da to rów for -
ma dzie ła. Kom po zy cje ta blic wzbu dza ją
wra że nie prze ła do wa nych tre ścią. Ko lej ne
pla ny per spek ty wicz ne na cho dzą na sie -
bie, wy wo łu jąc efekt stło cze nia, spo wo-
do wa ne go ogra ni czo ny mi wy mia ra mi.
Fran ce schi pró bo wał roz wią zać ten pro -
blem ory gi nal nym za bie giem ar ty stycz -
nym. Wy od ręb nił z li ca naj waż niej sze
szcze gó ły, spra wia jąc, iż na by wa ły cech
zbli żo nych do rzeź by peł no pla stycz nej.
Tym sa mym na dał swo im pra com po zór
trój wy mia ro wo ści i głę bi. Ta bli ca ilu stru -
ją ca „Nie -Bo ską…” jest naj bar dziej zło -
żo na pod wzglę dem wi zu al nym. Tło dla
fi na ło wej sce ny fi gu ral nej sta no wi kla -

sycz na ar chi tek tu ra, któ ra spra wia wra że -
nie uni wer sal nej, nie przy pi sa nej do żad -
ne go kon kret ne go miej sca i cza su.
Zruj no wa ne mu ry Oko pów św. Trój cy
sym bo li zu ją gwał tow ne, re wo lu cyj ne

prze mia ny, znisz cze nie sta re go
po rząd ku, by na je go zrę bach
mógł po wstać no wy świat. Ar -
ty sta wpro wa dził po waż ne
od stęp stwa od tre ści dra ma tu.
Apo ka lip tycz na po stać Chry -
stu sa zo sta ła za mie nio na na
ja śnie ją cy bla skiem krzyż.
W fi na ło wej sce nie Pan kra cy
osu wa się w ra mio na swe go
ucznia, po ra żo ny wi do kiem
po sta ci, któ rej ist nie nie zde-
cy do wa nie ne go wał. Moż na
mnie mać, iż prze ży wa oświe -
ce nie i ak cep ta cję.

Dru ga ta bli ca z koń co wą
sce ną „Iry dio na”, jest po dzie -
lo na na dwa skom pli ko wa ne
wąt ki te ma tycz ne, łą czą ce
w so bie prze szłość i te raź niej -
szość, spo jo ne gó ru ją cą po sta -
cią anio ła obej mu ją ce go krzyż.

Hi sto ria Iry dio na, na wró co ne go na chrze -
ści jań stwo Gre ka wo ju ją ce go z Ce sar -
stwem Rzym skim (le wa stro na), zo sta ła
po łą czo na z lo sem znie wo lo ne go na ro du
pol skie go (stro na pra wa). Bóg wy zna czył
Iry dio no wi po ku tę – od rzu ce nie wal ki
oręż nej i pra cę po śród nie szczę śli we go na -
ro du pol skie go. Ostat nia ta bli ca przed sta -
wia „Psalm do brej wo li”, czy li pią tą część
„Psal mów przy szło ści”. W prze szło ści
myl nie uwa ża no, że przed sta wia trze cią
wi zję z „Przed świ tu”. Wpływ na to miał
z pew no ścią fakt, iż oba utwo ry ope ru ją
po sta cią Mat ki Bo skiej – Kró lo wej Pol ski,
ale je dy nie w „Psal mach…” wy stę pu je
jej po stać za no szą ca do Bo ga mo dły

o wskrze sze nie Rze czy po spo -
li tej. Kom po zy cja Fran ce schie -
go jest bar dzo bli ska tek sto wi
li te rac kie mu. W gór nej czę ści
pły ty sie dzi na tro nie Bóg Oj -
ciec skła da ją cy dłoń w ge ście
bło go sła wień stwa. To wa rzy szą
mu słoń ce, księ życ, gwiaz dy
i tę cza. U stóp tro nu klę czy
Ma ry ja z ko ro ną na gło wie.
Trzy ma dwa kie li chy, je den
– ozna cza ją cy ofia rę Chry stu -
sa pod no si ku Stwór cy, dru gi
– sym bo li zu ją cy cier pie nie na -
ro du pol skie go opusz cza, wy -
le wa jąc za war tość na pa gór-
ko wa tą kra inę znaj du ją cą się
u jej stóp. W mo dli twie to wa -
rzy szą jej „oj ców ma ry” – du -
chy przod ków, któ rzy za wie -
rzy li jej Rzecz po spo li tą. W ko -

lej nych la tach po ja wia ły się róż ne ini cja -
ty wy ma ją ce na ce lu stwo rze nie po są gu
wiesz cza. „Czas” ze stycz nia 1888 r. do -
no si, iż w po ło wie ko lej ne go mie sią ca
od bę dzie się uro czy sty wie czo rek, or ga ni -
zo wa ny przez brac two aka de mic kie Fi -
la re tów, z któ re go: „Czy sty do chód
po sta no wił prze zna czyć ko mi tet na wy sta -
wie nie po ecie po mni ka w ka te drze kra -
kow skiej”. Na stęp na wzmian ka po cho-
dzą ca z mar ca, in for mu je: „Obec nie na -
glą cą jest rze czą przy spo so bie nie środ ków,
umoż li wia ją cych bu do wę po mni ka”. Mi -
mo tru du kra ko wian po mnik ni gdy nie po -
wstał. Ko lej nym epi zo dem w „wal ce”
o upa mięt nie nie był pro jekt po mni ka
Wło dzi mie rza Fer dy nan da Ko niecz ne go
(1886-1916) z 1912 r., dla ka te dry lwow -
skiej, też nie ste ty nie zre ali zo wa ny. Prze -
ło mem był do pie ro rok 1989, kie dy to
w wy ni ku współ pra cy spo łecz ni ków
z To wa rzy stwa Mi ło śni ków Zie mi Cie cha -
now skiej i pra cow ni ków Mu zeum Ro -
man ty zmu w Opi no gó rze, na te re nie
mu ze al ne go par ku sta nął peł no po sta cio wy
mo nu ment, au tor stwa Mie czy sła wa We lte -
ra (ur. 1928). Naj now szą ini cja ty wą
Mu zeum Ro man ty zmu w Opi no gó rze jest
pro jekt re ali zo wa ny dzię ki wspar ciu Eu -
ro pej skie go Fun du szu Roz wo ju Re gio nal -
ne go i Sa mo rzą du Wo je wódz twa Ma -
zo wiec kie go – „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 ra mach tych dzia łań wy ko na no na gro -
bek Z. Kra siń skie go we dług pro jek tu
Le wan dow skie go i umiesz czo no go
w kryp tach ko ścio ła opi no gór skie go. Na -
to miast pły ty au tor stwa Fran ce schie go
zo sta ły pod da ne grun tow nej re no wa cji
i wró ci ły na swo je daw ne miej sce.

„Psalm do brej wo li”

„Nie -bo ska ko me dia”
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Za trzy maj my się jed nak przez chwi lę
przy sa mej po sta ci ks. Ka ro la An to nie wi -
cza. Wy daw ca je go spu ści zny, młod szy kon-

fra ter księ dza -po ety, ks. Jan Ba de ni TJ,
po zo sta wił kil ka tek stów o nim wręcz
apo lo ge tycz nych, ale czy moż na te mu się
dzi wić choć by w kon tek ście wy po wie dzi
Zyg mun ta Kra siń skie go?: 

„Szczę śli wy na ród – pi sał za fa scy no -
wa ny au tor opra co wań i edy tor roz pro szo -
nych pu bli ka cji – któ re mu Bóg da je
do brych ka pła nów. Do bry ka płan pil nu je
wier nie lu du, jak pa sterz po wie rzo nej mu
trzo dy: go tów od dać ży cie za owce swo -
je. Ta kie go ka pła na mia ła Pol ska nie daw -
no w księ dzu Ka ro lu An to nie wi czu, któ ry
przez ciąg krót kie go ży cia, na wró cił wiel -
ką moc grzesz ni ków ku Bo gu, i ty sią ce
dusz po pro wa dził dro gą zba wie nia. Te go
po boż ne go ka pła na ży wot opo wiem wam
dziś w krót kich sło wach”.

Ks. Ka rol An to nie wicz (1807–
1852), nie mal ró wie śnik Ju liu sza
Sło wac kie go i Zyg mun ta Kra siń -

skie go, na le ży do naj bar dziej za po mnia -
nych po etów, cho ciaż – pa ra dok sal nie
– nie mal każ dy zna kil ka je go tek stów
na wet na pa mięć. Mam na my śli wciąż
śpie wa ne nie tyl ko w na szych świą ty -
niach,  bo i – w ma ju – pod pol skim nie -
bem, nie śmier tel ne pie śni ko ściel ne:
Chwal cie łą ki uma jo ne, Bied ny, kto Cie -
bie nie zna od po wi cia, O Ma ry jo, przyjm
w ofie rze, Nie opusz czaj nas, Mat ko, nie
opusz czaj nas czy jed ną z naj bar dziej
zna nych i naj głęb szych pie śni wiel ko -
post nych W krzy żu cier pie nie, w krzy żu
zba wie nie. 

Kra siń ski ni gdy nie po znał ks. An to -
nie wi cza, ale ze tknię cie się z je go twór -
czo ścią by ło dla po ety praw dzi wym
wstrzą sem, o czym tak pi sał w li ście
do Sta ni sła wa Eg ber ta Koź mia na:

„Woś Mo raw ski prze słał mi nie daw -
no 3 bro szur ki ks. An to nie wi cza. Nie
mo gę dość wy dzi wić się prze ślicz nej na -
iw no ści, gład ko ści i na mięt no ści sty lu.
Pej za ży sty tak ory gi nal ne go i do sko na łe -
go, w kil ku sło wach ma lu ją ce go ci oko li -
cę ca łą, do tąd w pol skim ję zy ku nie
spo tka łem, a cza sem znów zda je się czło -
wie ko wi, że na gle skąd ciś, z nie bios za -
pew ne, Piotr Skar ga prze mó wił. Pysz ny
to fra zes ten: ››Nie na to się uro dzi łeś, byś
bu do wał i bu rzył, ku po wał i sprze da wał,
ale na to, byś ko chał i cier piał, i umarł,
i żył na wie ki‹‹”.

Nie wie my, ja kie „bro szur ki” prze słał
Zyg mun to wi Kra siń skie mu Ta de usz Mo -
raw ski. Wy daw ca Li stów do Koź mia nów,
Zbi gniew Su dol ski, przy pusz cza, że by ły
to wy da ne wła śnie, w 1850 ro ku, Li sty
w du chu bo żym do przy ja ciół (Kra ków),
Ob raz ki z ży cia lu du wiej skie go..., ze -
szyt 1-3 (Lwów) oraz Po sel stwo du cho we
ku lu dziom (Po znań). To dzi siaj nie zwy -
kle rzad kie, cho ciaż wie lo krot nie wzna -
wia ne po śmier ci au to ra, dru ki, naj ła twiej
do stęp ne w bi blio te kach se mi na riów
du chow nych, choć by w nie od le głym
od Opi no gó ry Płoc ku. War to do nich się -
gnąć, by zro zu mieć za chwyt Zyg mun ta
Kra siń skie go.

Bar dzo to po ru sza ją ce, kie dy jed nak
idzie o kon kre ty, jest już znacz nie go rzej.
Oto czy ta my:

„Ka rol An to nie wicz uro dził sie 6 li -
sto pa da 1806 r. [na praw dę uro dził się rok
póź niej – W. S.] w Ga li cji, to jest w tej

czę ści Pol ski, któ ra po zo sta je
pod au striac kim rzą dem. Był
jesz cze ma łym dziec kiem,
kie dy umarł mu oj ciec [w rze -
czy wi sto ści miał wów czas 16
lat i już w rok póź niej roz po -
czął – wzo rem oj ca – stu dia
praw ni cze]; szczę ściem dla
nie go, że miał do brą i świę to -
bli wą mat kę, któ ra cho wa ła
go praw dzi wie po chrze ści -
jań sku, uczy ła go żyć po boż -
nie nie tyl ko sło wa mi, ale
i wła snym przy kła dem. Do
na uk oka zy wał on od dzie ciń -
stwa wiel ką zdol ność, w szko -
łach pierw szym był za wsze
po mię dzy ucznia mi, a jed nak
nie wy no sił się ni gdy nad dru -
gich”.

Współ cze śni zna li ks.
Ka ro la An to nie wi cza przede
wszyst kim ja ko nie zrów na ne -
go, po ry wa ją ce go ka zno dzie -
ję, po rów ny wa ne go do ks.
Pio tra Skar gi. Nie przy pad ko -
wo Zyg munt Kra siń ski na pi -
sał – po wtórz my – „... cza sem
znów zda je się czło wie ko wi,
że na gle skąd ciś, z nie bios
za pew ne, Piotr Skar ga prze -
mó wił”.

Kra siń ski, wszak że na pierw szym
miej scu pod kre ślił nie by wa ły ta lent li te -
rac ki księ dza -po ety, „pej za ży sty – po -
wtórz my raz jesz cze – tak ory gi nal ne go
i do sko na łe go, w kil ku sło wach ma lu ją -
ce go ci oko li cę ca łą”, ja kie go „do tąd
w pol skim ję zy ku” nie spo tkał. Pi sał
to je den z naj więk szych pi sa rzy epo ki!
Się gnij my więc po któ ry kol wiek z tek -
stów ks. An to nie wi cza:

„Zbli ża jąc się do Kra ko wa ja kieś
dziw ne nie po ję te uczu cie roz rzew nia ser -
ce, któ re za każ dym kro kiem co raz swo -
bod niej i bo le śniej się roz wi ja. Są to
w po cząt ku po je dyn cze gło sy, któ re
na dnie du szy się od zy wa ją, głos na dziei,
ża lu, tę sk no ty, mi ło ści – prze cho dzą

Waldemar Smaszcz 

...czuję wciąż, że duch jego modli się o mój w niebiesiech
Zygmunt Krasiński o ks. Karolu Antoniewiczu

Nie na to się urodziłeś, byś budował i burzył, kupował i sprzedawał, 
ale na to, byś kochał i cierpiał, i umarł, i żył na wieki.

ks. Karol Antoniewicz
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w akor dy i roz pły wa ją się har mo nią prze -
dziw ną! [...]

Ta kie uczu cie owład nę ło du szę mo ją,
gdym w zmro ku wie czor nym do strzegł
w od da li wie że ko ścio łów kra kow skich
i ten za mek na Wa we lu, gdym w od da li
po sły szał szum ze bra nej desz cza mi Wi sły!
By ła to wła śnie ta go dzi na, tak uro cza i ta -
jem ni cza, gdzie świa tłość dnio wa po czy -
na się gu bić w ciem no ściach wie czor nych,
gdzie gwar ży cia prze cho dzi w bło gą ci -
szę uśpie nia ca łej przy ro dy: go dzi na,
w któ rej du sza rzew niej czu je, ser ce go -
rę cej bi je, oko bo le śniej pła cze: go dzi na,
któ rą mi mo wol nie myśl do nie ba zwra ca!
To przej ście dnia w noc po wąt pie wa nia,
z uro ków na dziei w odrę twie nie odłu dzeń,
z ży cia ja sne go w Bo gu, w ży cie świa ta
roz wi chrzo ne. O szczę śli wy, ko mu po ta -
kiej no cy, ju trzen ka wia ry na no wo za bły -
sła – ko mu po ta kiej ci szy, głos na dziei
na no wo z nie ba za dzwo nił!”. 

Po tych re flek sjach po wra ca au tor
– na chwi lę! – do re la cji z po dró ży
do Kra ko wa:

„Tęt ni ły ko py ta koń skie na go ściń cu,
z Wie licz ki do Kra ko wa wio dą cym,
pocz ty lion, wśród wie czor nej ci szy, we -
so łe wy trą by wał to ny, któ rym gro mad ki
dzia tek, igra ją ce pod cie niem na pól wy -
pruch nia łych, ku rza wą po kry tych wierzb,
z ta ką się ra do ścią i cie ka wo ścią przy słu -
chi wa ły!”.

Le d wie roz po czę ta re la cja z po dró ży
nie ocze ki wa nie ury wa się, au tor bo wiem
za trzy mu je się przy jak że bli skiej mu...
wierz bie:

„Wiesz, jak mi łym i ulu bio nym
by ła za wsze dla mnie drze wem
wierz ba, tak pol ska, tak na ro do wa,
któ ra nie ste ty mu sia ła ustą pić w tak
wie lu miej scach wy smu kłej, ale
czczej to po li. Ta wierz ba, któ ra
przez ty le wie ków tak wier nie strze -
że, ocie nia, za sła nia, ogra dza pol skie
cha ty. Ona zda je się po dzie lać i nie -
do lę na szą: wy raz jej tak smut ny
i bo le sny, w wy pruch nia łym pniu
dzi kie ro ją się pszczół ki, a po po żół -
kłych list kach bia łe snu ją się mo tyl -
ki; odar te z ko ry, mchem po ro słe
ko na ry, ga łę zie po cię te; a jed nak,
ukry wa w so bie so ki ży wot ne i zie -
lo ne la to ro śle ku nie bu, jak by o po -
moc bła ga jąc, wy cią ga!”.

I zno wu po wra ca Kra ków, ale
– jak za zna cza – au tor bę dzie pi sał
„nie to, co oczy uj rzą, co uszy po -
sły szą, ale to, co ser ce po czu je,
to co Bóg do ser ca prze mó wi!
[podkr. – W. S.]. Być mo że ten pa -
sus skło nił Zyg mun ta Kra siń skie go
do przy wo ła nia ks. Pio tra Skar gi:

„Kra ków jest wspo mnie niem
– Kra ków jest na dzie ją na szą! Po kąd je -
den ka my czek Kra ko wa po zo sta nie, nie
zgi nie no wej Pol ski na dzie ja! Ale, gdy
mó wię o no wej Pol sce, nie ro zu miem
o ta kiej, ja ką, za pa lo na na mięt nym ser -
cem, myśl wy ma rzy ła i ma rzy cią gle. Ale
o no wej Pol sce, od bu do wa nej na sta rej
wie rze i cno cie. Bo ci, co od rzu ciw szy te
dwa wę giel ne ka mie nie, chcą wznieść
gmach po tęż ny, po dob ni są do tych, o któ -
rych mó wi Pi smo świę te: ››Ci są [...] ob -
ło ki bez wod ne, któ re od wia trów tam
i sam uno szo ne by wa ją, drze wa je sien ne,
nie uży tecz ne, dwa kroć po mar łe, wy ko rze -
nio ne, wa ły sro gie mor skie, przez pia ny
ze lży wo ści swo je wy rzu ca ją ce, gwiaz dy
błą ka ją ce się, któ rym bu rza ciem no ści
na wie ki jest za cho wa na‹‹, (Z Li stu św. Ju -
dy Apo sto ła r. I. w. 12 i 13.)”.

Chcia łem w tym miej scu prze rwać
cy to wa nie, ale ule głem po pro stu ko lej ne -
mu frag men to wi o „dzwo nach roz ko ły sa -
nych”, gło szą cych wiel ką, nie śmier tel ną
chwa łę kró lew skie go Kra ko wa, mia sta
pol skich świę tych i bo ha te rów:

„Gło sy tych dzwo nów, to są gło sy ty -
lu wie ków! One wtó ro wa ły ję kom bo le -
ści i okrzy kom ra do ści, one do pro wa dza ły
do gro bu miesz ka nia zwło ki kró lów i het -
ma nów, one wpro wa dza ły w bra my mia -
sta woj sko zwy cię skie – one, gdy Pol ska
w gro bie le gła, nie za mil kły – ale dzwo -
nią i cią gle dzwo nią, po kąd nie wy dzwo -
nią go dzi ny zmar twych wsta nia”.

*   *   * 
Po nie spo dzie wa nej śmier ci księ dza -

-po ety (zmarł za ra ziw szy się od cho rych,

któ rym niósł po moc pod czas epi de mii
cho le ry) Zyg munt Kra siń ski pi sał do te go
sa me go ad re sa ta: 

„Mój dro gi Ty! Wiesz, że nie zna nych,
gdy odej dą, ża łu je się ro zu mem, a nie ser -
cem. Otóż K [aro la] An to nie wi cza, choć
go nie zna łem oczy ma, ża łu ję ser cem, pła -
czę po nim czu ciem i od chwi li, w któ rej
wieść o je go zgo nie mię prze szy ła, czu ję
wciąż, że on mnie ko chał na zie mi i że te -
raz duch je go mo dli się o mój w nie bie -
siech. Nie po we to wa na szko da. Słup to był
ży wej, pło mien nej, cho dzą cej mi ło ści.
Ta kich nie ma te raz. Dzię ki Ci ty siąc
za je go chwil ostat nich opis – ze łza mim
go czy tał. Nie chże on u swo jej i na szej
Kró lo wej te raz wy bła ga opie ki i zmi ło wa -
nia się go dzi nę...”.

I jesz cze je den za pis z li stu do Au gu -
sta Ciesz kow skie go:

„Ja ka szko da ks. An to nie wi cza. To był
czło wiek pe łen mi ło ści. [...]

Ja ka szko da ks. An to nie wi cza!!!
Lep szych za bie ra śmierć – gor si po -

zo sta ją. Ko ło gro bu Chry stu sa za czy na się
spór, któ ry mo że, choć stro ny spie ra ją ce
się nie wie le wie rzą w Chry stu sa, sta nie się
punk tem pod par cia świa tu i pod nie sie
świat, ru szy go z do tych cza so wej bez -
wład no ści. I tu po ka że się znów, jak Bóg
na rzę dziu je ludź mi, jak po słu gu je się ni -
mi, gdy Je go ce lów ude rzy go dzi na.
Z gro bu te go wyj dzie mo że zmar twych -
wstań świt – roz strój ot to mań skiej sła-
bi zny, dra pież ne żło pa nie roz ma itych
są sia dów w jej je li tach – i wresz cie sąd
Bo ga. Dziw ne ścież ki Pań skie! nie zba da -
ne, a mą dro ści peł ne”.

W ro ku 2000, Ro ku Wiel kie go Ju bi -
le uszu Chrze ści jań stwa, przy po mnia łem
– po 100 la tach! – twór czość po etyc ką
„po ety krzy ża”, jak go na zy wa no i je go
nie zwy kłe ko le je ży cia, czło wie ka, któ ry
– po wtórz my – przy to czo ny przez Zyg -
mun ta Kra siń skie go cy tat – „ko chał i cier -
piał, i umarł, i żył na wie ki”, co też tak
la pi dar nie wy ra ził we wspo mnia nej pie śni
wiel ko post nej:

W krzy żu cier pie nie, 
w krzy żu zba wie nie,

W krzy żu mi ło ści na uka.
Kto Cie bie, Bo że, raz po jąć mo że,
Ten nic nie pra gnie ni szu ka.
Zyg munt Kra siń ski, któ ry był rów nie

wiel kim chrze ści ja ni nem, jak my śli cie lem
i pi sa rzem, bez błęd nie roz po znał głę bię
du cha skrom ne go ka pła na, co sam wie le
prze cier piał, a swo im sło wem pod no sił
na du chu naj bar dziej do świad czo nych
przez ży cie. Po okrut nej zaś ra ba cji ga li -
cyj skiej, jesz cze wśród opa rów krwi gło -
sił wstrzą sa ją ce ho mi lie, któ re spra wia ły,
że po rzu ca no na rzę dzia zbrod ni i po wra -
ca no przed oł ta rze.
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pa ko wa nie wy bra nych obiek tów z ko lek -
cji, aby mo gły zo stać prze wie zio ne w bez -
piecz ne miej sce po za go łu chow ski za mek.
Być mo że to wów czas po sta no wi ła prze -
wieźć nie któ re za pa ko wa ne skrzy nie do
War sza wy i na le żą cej do Czar to ry skich
ka mie ni cy przy uli cy Kre dy to wej. Przy -
wie zio ne skrzy nie za mu ro wa ła w piw ni cy
swo je go do mu z na dzie ją, że tu taj bez -
piecz nie prze trwa ją woj nę. Czar to ry ska
kon se kwent nie od ma wia ła Niem com po -
da nia in for ma cji, co sta ło się z czę ścią
zbio rów prze wie zio nych na uli cę Kre-
dy to wą 12. Jed nak ta jem ni cy nie uda ło
się dłu go utrzy mać. Praw do po dob nie też
księż nej wie lo krot nie gro żo no prze słu cha -
niem przez ge sta po. W koń cu paź dzier ni -

WAr chi wum Mu zeum Na -
ro do we go w War sza wie
znaj du ją się ak ta oso bo we

hr. An drze ja Bo bo li Mar ka Kra siń -
skie go, sy na Ma rii An ny z Czar to -
ry skich na Kle wa niu i Żu ko wie
h. Po goń Li tew ska (1890-1981)
i Mi cha ła Kra siń skie go (1883-1939)
z Bo jar, wnu ka Mar ty Ma rii z Pu -
słow skich (1859-1943) i Ka zi mie rza
Kra siń skie go (1850-1931), pra w-
nu ka Ka ro li ny z My ciel skich (1816-
1893) i Ada ma Kra siń skie go (1821-
1903) z Ra dzie jo wic, pra pra wnu ka
An ny z Osso liń skich z Ba lic i Jó ze -
fa Waw rzyń ca Kra siń skie go, oboź ne -
go. Je go oj ciec, Mi chał Kra siń ski,
zo stał za mor do wa ny przez So wie -
tów 20 wrze śnia 1939 r. i po cho wa -
ny we wspól nym gro bie wraz z sied-
mio ma oso ba mi w Kwa sów ce.

Hr. An drzej Ma rek Kra siń ski od -
ra biał bez płat ną prak ty kę od kwiet -
nia 1942 r. do mar ca 1943 r. w Mu -
zeum Mia sta War sza wy. Z za cho wa -
nej me try ki wy sta wio nej 2 paź dzier -
ni ka 1941 r. przez Urząd Pa ra fial ny
św. Szcze pa na w Kra ko wie wia do mo,
że uro dził się 25 kwiet nia 1916 r.
Był dru gim w ko lej no ści uro dze nia
z ośmior ga dzie ci, ja kie przy szły
na świat w ro dzi nie Mi cha ła i Ma rii
Kra siń skich. Naj star szym był Sta ni -
sław (1914-1997), po An drze ju uro -
dzi ła się Ja dwi ga, któ ra zmar ła ja ko
w pierw szym ro ku swe go ży cia
w 1918 r.; po tem An na (1920-1939),
któ ra zmar ła na atak „śle pej kisz ki”;
Jo an na (1922-2010); He le na (1924-1941);
Te re sa (1926-1941) oraz Wan da (1927-
1999). Do dziś ży ją po tom ko wie je dy nie
Sta ni sła wa.

An drzej Kra siń ski zło żył po da nie
do dy rek cji mu zeum z proś bą o przy ję cie
go w cha rak te rze bez płat ne go prak ty kan -
ta. Proś bę mo ty wo wał wy da rze niem prze -
ka za nia do Mu zeum Mia sta War sza wy
w de po zyt zbio rów Or dy na cji Kra siń -
skich. Wów czas hra bia miesz kał przy Kre -
dy to wej 12 miesz ka nia 2, czy li w miesz -
ka niu na le żą cym do ks. Lu dwi ki Ma rii
z Kra siń skich Czar to ry skiej, cór ki Lu dwi -
ka z Kra sne go. Księż na jesz cze na prze -
ło mie ma ja i czerw ca 1939 r. roz po czę ła

ka 1941 r. skryt ka w piw ni cy
zo sta ła przez Niem ców od na -
le zio na, w grud niu piw ni cę
od mu ro wa no, a zna le zio ne
w nich skrzy nie i ru lo ny prze -
wie zio no do Mu zeum Na ro do -
we go. Przez trzy mie sią ce
(XII 1941 – II 1942) od by wa -
ło się ko mi syj ne otwie ra nie
i roz pa ko wy wa nie skrzyń.
Przy otwar ciu nie któ rych
skrzyń uczest ni czy li ja ko
przed sta wi cie le księż nej Ma rii
Lu dwi ki Czar to ry skiej: Pe la gia
hr. Po toc ka oraz An drzej hr.
Kra siń ski.

Gdy 27 mar ca 1942 r.
An drzej hr. Kra siń ski. zło żył
po da nie do dy rek cji mu zeum
z proś bą o przy ję cie w cha-
rak te rze prak ty kan ta, wła dze
nie miec kie za twier dzi ły je go
kan dy da tu rę. Z dniem 1 kwiet -
nia 1942 r. Kra siń ski zo stał
bez płat nym prak ty kan tem.
W uza sad nie niu dy rek cja mu -
zeum pi sa ła, że zbio ry Or dy na -
cji Kra siń skich prze ka za ne
w de po zyt bez in wen ta rza, po -
trze bu ją spo rzą dze nia spi sów
in wen ta rzo wych. W prze ka za -
nym zbio rze, któ ry li czył kil ka
ty się cy obiek tów, znaj do wa ła
się znacz na licz ba por tre tów
i pa mią tek ro dzin nych, przy
okre śle niu któ rych nie zbęd na
wy da wa ła się obec ność i po -

moc człon ka ro dzi ny. 
Z kwe stio na riu sza o po cho dze niu

wy peł nio ne go 27 mar ca 1942 r. przez
hr. An drze ja Kra siń skie go szcze gó ło wo
do wie dzieć się moż na o ro dzi cach i dziad -
kach hra bie go, rów nież tych ze stro ny
mat ki. Z kwe stio na riu sza oso bo we go wy -
peł nio ne go te go sa me go dnia wy ni ka ło,
że po sia dał on wów czas wy kształ ce nie
śred nie, nie był są dow nie ka ra ny, był ka -
wa le rem, wy zna nia rzym sko -ka to lic kie go.
Pi sze też, że oj ciec już nie żył, a mat ka zo -
sta ła wy wie zio na na Sy be rię. Wraz z mat -
ką wów czas na ze sła nie uda ły się cór ki:
Han na, Jo an na i Te re sa. Hal ka zmar ła
24 grud nia 1941 r., zaś Te re nia 26 grud -
nia 1941 r. w ma łej miej sco wo ści Achi sai

Beata Woźniak

Sylwetka Andrzeja Boboli Marka hr. Krasińskiego 
z Bojar w świetle dokumentów Archiwum 
Muzeum Narodowego w Warszawie

An drzej Kra siń ski, fot. z ko lek cji fo to gra fii Ja nu sza 
Prze włoc kie go, zbio ry Mu zeum Na ro do we go w War sza wie



15

na po gra ni czu Afga ni sta nu i Mon go lii.
Hal ka po od rze epi de micz nej do sta ła
kom pli ka cji i mia ła wo dę w płu cach, zaś
Te re nia za cho ro wa ła na obu stron ne za pa -
le nie płuc, w wy ni ku miesz ka nia w bar -
dzo su ro wych wa run kach. Jo an na wraz
z mat ką do tar ła do szta bu II Kor pu su gen.
An der sa. 

An drzej Kra siń ski ukoń czył gim na -
zjum hu ma ni stycz ne i miał za li czo -
nych trzy la ta wyż szych stu diów.
W sło wie i w pi śmie znał ję zyk
fran cu ski. Ni gdzie do tąd nie pra co -
wał za rob ko wo i nie zaj mo wał żad -
nych sta no wisk. Nie słu żył też
w woj sku, nie po sia dał ma jąt ku ani
sta łych do cho dów. Stan zdro wia
okre ślił ja ko do bry. W ży cio ry sie
pi sa nym od ręcz nie czy ta my: „Uro -
dzi łem się w Kra ko wie 25go kwiet -
nia 1916 ro ku z Ro dzi ców Mi cha ła
i Mar ji z do mu Czar to ry skiej.
Wy cho wy wa łem się po cząt ko wo
na wsi w Gro dzieńsz czyź nie w ma -
jąt ku Bo ja ry na le żą cym do me go
oj ca. Do Gim na zjum uczęsz cza łem
na przód w Za ko pa nem po tem
w Grod nie gdzie zda łem ma tu rę
w ro ku 1935. Na stęp nie za pi sa łem
się na wyż sze stu dja któ re zo sta ły
prze rwa ne przez woj nę. Pierw szy
rok woj ny spę dzi łem na wsi na stęp -
nie prze nio słem się do War sza wy gdzie
pra co wa łem w Bi blio te ce i Mu zeum Or -
dy na cji Kra siń skich” (pi smo za cho wa ne).
Kra siń ski sta rał się bo wiem czu wać
w okre sie oku pa cji nad roz bi ty mi w róż -
nych in sty tu cjach war szaw skich zbio ra mi
or dy nac ki mi. 

Jo an na Kra siń ska -Gła żew ska pi sze
w swo ich wspo mnie niach, że An drzej
wraz z bra tem Sta ni sła wem po dwóch
la tach na uki na Bie la nach w War sza wie,
u księ ży Ma ria nów, prze nie sie ni zo sta li
na czte ry la ta do gim na zjum pań stwo we -
go w Za ko pa nem. Miesz ka li na pen sji
prof. Ze li ba w „Pa prot ce”, przy uli cy
bocz nej do uli cy Sien kie wi cza. Ca ła ro -
dzi na Kra siń skich spę dza ła w do dat ku ko -
lej ne czte ry zi my w Za ko pa nem w wi lii
„Ha la” przy ul. Sien kie wi cza 4. Po tem
bra ci prze nie sio no do gim na zjum w Grod -
nie, co po zwo li ło na bliż szą łącz ność z do -
mem. An drzej pod jął stu dia w Wyż szej
Szko le Go spo dar stwa Wiej skie go i uzy -
skał od ro cze nie z woj ska. In te re so wał się
go spo dar stwem, dzier ża wą Świ sło czy,
ma jąt ku na le żą cym do bab ki Mar ty z Pu -
słow skich Kra siń skiej oraz Bo jar. Brat
An drze ja, Sta ni sław był po służ bie woj -
sko wej w szko le pod cho rą żych ka wa le -
rii, po dwóch la tach pra wa i Szko ły
Wyż szej Han dlu Za gra nicz ne go w Po -
zna niu. W okre sie II woj ny świa to wej

Sta ni sław był żoł nie rzem Pol skich Sił
Zbroj nych na Za cho dzie, rot mi strzem
10. PSK 1. Dy wi zji Pan cer nej. Zo stał
spad ko bier cą (wła ści cie lem) zbio rów
or dy nac kich, któ re zna la zły się w An glii.
Sta ni sław osiadł w Szko cji, po tem
w Korn wa lii, zmarł 2 li sto pa da 1997 r.
Po cho wa ny zo stał w pan te onie ro dzin -
nym w Opi no gó rze. 

Nie miec ki ko mi sa rycz ny kie row nik
Mu zeum Na ro do we go Al fred Schel len -
berg na wnio sek dy rek to ra Sta ni sła wa
Lo rent za z 23 mar ca 1942 r., wy sta wił do -
ku ment ze zwa la ją cy hra bie mu od by cie
bez płat nej prak ty ki w mu zeum w dniach
1 kwiet nia 1942 r – 30 wrze śnia 1942 r.
1 paź dzier ni ka 1942 r. zo sta ło wy sto so wa -
ne przez dy rek cję mu zeum pi smo do Biu -
ra Per so nal ne go ze zwa la ją ce na prze dłu -
że nie prak ty ki do dnia 31 mar ca 1943 r.
W uza sad nie niu czy ta my, że nie ukoń czo -
ne zo sta ły jesz cze opra co wy wa nie i opi -
sy wa nie spi sów prze ka za nych w de po zyt
zbio rów Or dy na cji Kra siń skich, a pra ca
p. An drze ja Kra siń skie go jest nie zbęd na.
Zgo da zo sta ła wy da na przez dy rek to ra
prof. Sta ni sła wa Lo rent za. Do ku ment
ko mi sa rza da ją ce go zgo dę o prze dłu że nie
prak ty ki zo stał wy da ny 17 paź dzier ni -
ka 1942 r. Kra siń ski obec ny był tak że przy
otwie ra niu skrzyń ukry tych w ka mie ni cy
przy Kre dy to wej przez Lu dwi kę Ma rię
z Kra siń skich Czar to ry ską.

W okre sie oku pa cji od lip ca 1944 r.
An drzej Kra siń ski był do wód cą 3 kom pa -
ni ja ko ppor. An drzej Kra siń ski „Bo jar”
III Ba ta lio nu 77 Puł ku Pie cho ty AK
(UBK) zgru po wa nia „Wschód”. By ła to
jed nost ka sił zbroj nych Ar mii Kra jo wej
utwo rzo na na po cząt ku 1944 r. w ra mach
ak cji od twa rza nia struk tur Woj ska Pol -

skie go sprzed 1939. Po II woj nie świa to -
wej był pra cow ni kiem „Pax”, pi sał do
ga zet: „Wię zi”, „Dziś i ju tro”. Był m.in.
tłu ma czem z j. fran cu skie go i re dak to rem
dzieł Em ma nu ela Mo unie ra. Na wią zał
oso bi ste re la cje z ks. Bo ulie rem i Man -
do uzem i w ko lej nych la tach był
głów nym łącz ni kiem „Dziś i Ju tro”
z cza so pi smem „Esprit”, pre fe ru ją cym

ka to li cyzm „otwar ty”, któ re w 1930 r.
za ło żył Mo unier.

Za raz po woj nie An drzej Kra siń ski
zwró cił się pi sem nie do dy rek cji Mu zeum
Na ro do we go w War sza wie z proś bą o wy -
da nie mu je dy nie „oca la łych przed mio tów
i pa mią tek ro dzin nych” nie na le żą cych
do zbio rów Bi blio te ki i mu zeum Or dy na -
cji Kra siń skich, a sta no wią cych przed
woj ną wy po sa że nie miesz ka nia pry wat ne -
go Edwar da Kra siń skie go w ofi cy nie
na Okól ni ku. 

Był dwu krot nie żo na ty. Pierw sza
żo na to Bar ba ra Pniew ska (1923-1988),
z któ rą za warł zwią zek oko ło 1940 r.
Jest to da ta nie po twier dzo na, po nie waż
w 1942 r. pi sze w ru bry ce stan cy wil ny:
ka wa ler. Bar ba ra Pniew ska by ła me ta lo -
pla stycz ką, ilu stra to rem, cór ką ar chi tek -
ta Boh da na Pniew skie go. Mał żeń stwo
skoń czy ło się roz wo dem. Po cho wa na zo -
sta ła na Po wąz kach z na pi sem „Bar ba ra
Kra siń ska z Pniew skich”. Ewę Mag da le -
nę König (ur. 1939) Kra siń ski po ślu bił
5 grud nia 1965 r. w War sza wie. W 2012 r.
zo sta ła przez pre zy den ta Bo le sła wa
Ko mo row skie go od zna czo na Krzy żem
Ofi cer skim Or de ru Od ro dze nia Pol ski.
Hr. An drzej Ma rek Kra siń ski zmarł
31 paź dzier ni ka 1997 r. w War sza wie.
Po cho wa ny zo stał na Cmen ta rzu Po wąz -
kow skim.

An drzej z pra wej, Sta ni sław z le wej Kra siń scy, ar chi wum MR Opi no gó ra
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Wokre sie fe rii zi mo wych
w Mu zeum Ro man ty zmu
w Opi no gó rze zor ga ni zo wa -

ne zo sta ły edu ka cyj ne pół ko lo nie dla
dzie ci w wie ku 7 – 14 lat. W trak cie
po by tu dzie ci spę dzi ły czas ucząc się
i ba wiąc w ro man tycz nym Ze spo le
Pa ła co wo -Par ko wym w Opi no gó rze.
W ra mach za jęć zre ali zo wa no mię dzy
in ny mi cykl lek cji o hi sto rii sztu ki,
za ję cia o hi sto rii, spo tka nia z hi po te ra -
peu tą oraz ar chi tek tem kra jo bra zu,
warsz ta ty mu zycz ne i kre atyw ne. 

Dzie ci zwie dzi ły wy sta wy sta łe
w Mu zeum i po zna ły zbio ry mu ze al ne.
Za ję cia pro wa dzi ła hi sto ryk sztu ki,
a dzie ci wy god nie le żąc na spe cjal nie

dla nich przy go to wa nych dy wa nach słu -
cha ły lek cji o hi sto rii Kra siń skich oraz
zdo by wa ły szcze gó ło wą wie dzę o zbio -

Paulina Rybczyńska

Klawiszowe 
oczarowanie, 
czyli 
o instrumentach
muzycznych 
wielu...

Otym, kie dy po wsta ły, czym się róż nią i jak
są zbu do wa ne za byt ko wy for te pian z pły -
tą drew nia ną, XX -wiecz ny for te pian kon -

cer towy, pia ni no, za byt ko wy for te pian „Ży ra fa”
i Fis har mo nia dzie ciom w Mu zeum opo wia da ją
pra cow ni cy Dzia łu Edu ka cji. 

No wa for ma za jęć edu ka cyj nych pro wa dzo -
nych w Mu zeum Ro man ty zmu w Opi no gó rze
za kła da ak tyw ne zwie dza nie za so bów Mu zeum.
Lek cje od by wa ją się w for mie spa ce ru po obiek -
tach (Oran że ria, Dwór, Ofi cy na, Pa ła cyk), gdzie
dzie ci mo gą za rów no obej rzeć eks po zy cje ma lar -
stwa, jak i zaj rzeć do wnę trza za byt ko wych in stru -
men tów. Ro ze bra nie na czę ści pia ni na i moż li wość
wni kli wej ana li zy bu do wy mło tecz ków, strun
i stroj ni cy za wsze wy wo łu je ra dość dzie ci.

Za ję cia ma ją roz wi nię cie w for mie warsz ta tów
kre atyw nych, na któ rych pre zen to wa ne są syl wet -
ki wiel kie go pol skie go ro man ty ka Fry de ry ka Cho -
pi na oraz – w związ ku z ob cho da mi 200. rocz ni cy
uro dzin twór cy pol skiej ope ry na ro do wej – Sta ni -
sła wa Mo niusz ki. 

Ferie zimowe w muzeum
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rach Mu zeum (Por tret Zo fii z Ja bło now -
skich Fre dro Kar la Got tlie ba Schwe i-
kar ta; Po lo wa nie ce sar skie w Gödöllö

Woj cie cha Kos sa ka czy za ję cia o ubio -
rze na por tre tach Kra siń skich). Zwie -
dza nie neo go tyc kie go Za mecz ku oraz

no wej wy sta wy po wo zów kon nych po -
łą czo no z za ję cia mi o ży ciu co dzien nym
i oby cza jo wo ści w XIX w.

Uczest ni cy fe rii po zna li szcze gó ło -
wą bu do wę i brzmie nie in stru men tów
mu zycz nych, ja kie znaj du ją się w obiek -
tach Mu zeum Ro man ty zmu w Opi no gó -
rze, za gra ły na praw dzi wych or ga nach
ko ściel nych oraz roz wi ja ły swo je umie -
jęt no ści pla stycz ne po przez kre atyw ne
warsz ta ty. 

W ra mach za jęć z hi po te ra peu tą
mia ły moż li wość od by cia prze jaż dżek
kon nych, a wie dzę o za byt ko wej ro ślin -
no ści oraz miesz kań cach pta szar ni zdo -
by wa ły od ar chi tek ta kra jo bra zu.

Za ję cia od by wa ły się w sa lach eks -
po zy cyj nych i edu ka cyj nych wszyst kich
obiek tów Mu zeum Ro man ty zmu w Opi -
no gó rze.

Paulina Rybczyńska

Historia sztuki dla dzieci

Mu zeum Ro -
man ty zmu
w Opi no -

gó rze przy go to wa ło
no wy, cy klicz ny pro -
jekt edu ka cyj ny dla
uczniów. Uni kal na
moż li wość na uki hi -
sto rii i hi sto rii sztu ki
w praw dzi wych wnę -
trzach mu ze al nych
oraz przyj rze nia się
ory gi na łom ob ra zów
naj wy bit  niej szych
ma la rzy pol skich XIX
i XX w. roz wi ja wy -
obraź nię, po sze rza
wie dzę o ro man ty -
zmie, za chę ca do
dal szych sa mo dziel -
nych po szu ki wań
wie dzy. For ma za jęć
wpi su je się w no wo -
cze sne tren dy edu ka -
cji włą cza ją cej dzie ci
w prze strzeń mu ze al -
ną. Dzie ci po przez re gu lar ne prze by wa -
nie w sa lach eks po zy cyj nych Mu zeum
na bie ra ją na wy ku ko rzy sta nia z ofer ty
mu ze al nej, po sza no wa nia dóbr kul tu ry
oraz roz wi ja ją wy obraź nię i po sze -
rza ją wie dzę. Pro jekt jest de dy ko wa ny

uczniom opi no gór skiej Szko ły Pod sta -
wo wej im. Zyg mun ta Kra siń skie go.
Bez płat ne spo tka nia z hi sto rią sztu ki
or ga ni zo wa ne są dla wy bra nych klas
dwa ra zy w ty go dniu na eks po zy cjach
mu ze al nych we Dwo rze Kra siń skich,

Pa ła cy ku, Ofi cy nie i Po wo zow ni. Każ -
de spo tka nie ma cha rak ter lek cji mu ze -
al nej i jest pro wa dzo ne przez hi sto ry ka
sztu ki – ku sto sza i prze wod ni ka. Ucz-
nio wie re ali zu ją za ję cia w ra mach lek cji
pla sty ki.
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13 stycz nia 2019 r. Kon cert Nie dziel -
ny Ro man tycz ny kar na wał w Mu zeum
Ro man ty zmu w Opi no gó rze roz po czął
się kon cer tem przy go to wa nym we
współ pra cy z wy dzia łem wo kal no -ak -
tor skim Uni wer sy te tu Mu zycz ne go im.
F. Cho pi na w War sza wie pod kie run -
kiem dr hab. Do ro ty Ra dom skiej. Pu -
blicz ność usły sza ła naj pięk niej sze arie
i frag men ty oper i ope re tek. Wśród
utwo rów zna la zły się arie z oper m.in.:
„We se le Fi ga ra”, „Don Gio van ni”,
„Księż nicz ka Czar da sza”, „Ro meo i Ju -
lia”, czy „Faust”. Szcze gól ny aplauz
wy wo łał utwór „Usta mil czą, du sza
śpie wa” z III ak tu ope ret ki „We so ła
wdów ka”. W re per tu arze tra dy cyj nie już

nie za bra kło kla sy ków ro man ty zmu,
po ja wił się rów nież ak cent pol ski:
Walc Ca ton z III ak tu ope ry „Ca sa no -
va” L. Ró życ kie go.

20 stycz nia 2019 r. Ro dzin na Nie -
dzie la z kar na wa łem ro man tycz nym
W Oran że rii od był się bal dla dzie ci in -
spi ro wa ny mu zy ką z ba le tu Pio tra Czaj -
kow skie go „Dzia dek do orze chów”,
na któ ry licz nie przy by ły dzie ci prze bra -
ne mię dzy in ny mi za cu kro we wróż ki,
oło wia ne żoł nie rzy ki, skrza ty, pa ja ce,
księż nicz ki, ry ce rzy i kró lów. Na warsz -

ta tach kre atyw nych dzie ci i opie ku-
no wie wy ko na li ma low ni cze ma ski
kar na wa ło we.

26 stycz nia 2019 r. Kon cert So bot ni
Na jed nym kon cer cie za brzmia ły: mu -
zy ka ro man ty zmu, kla sycz ne stan dar dy
jaz zo we i zna ne pio sen ki z pię ciu kra -
jów w jaz zo wych aran ża cjach. W pro -
gra mie zna la zły się utwo ry po cho dze nia
ro syj skie go, fran cu skie go, nie miec kie go
i wło skie go oraz po ru sza ją ce in ter pre ta -
cje mu zycz nych dzieł Fry de ry ka Cho pi -

na. Pu blicz ność usły sza ła m.in. Pre lu-
dia: c -moll oraz „Des -dur”, „Ży cze nie”
i „Wio snę” w za ska ku ją cych aran ża -
cjach, szla gie ry Mar le ne Die trich i Edith
Piaf. Mu zycz ny dia log for te pia nu i sak -
so fo nu w wy ko na niu Woj cie cha Świę -
toń skie go (for te pian) i Mi cha ła Łu ki
(sak so fon) bez sprzecz nie ocza ro wał pu -
blicz ność zgro ma dzo ną w mu ze al nej
oran że rii.

10 lu te go 2019 r. Kon cert Nie dziel ny
W ra mach Ro ku Mo niusz kow skie go
w Mu zeum Ro man ty zmu w Opi no gó rze
zor ga ni zo wa no wy jąt ko wy kon cert nie -
dziel ny po świę co ny twór czo ści Sta ni-

sła wa Mo niusz ki. Na sce nie Oran że rii
wy stą pi li mło dzi mu zy cy – stu den ci
i ab sol wen ci Aka de mii Mu zycz nej im.
S. Mo niusz ki w Gdań sku oraz Uni wer -
sy te tu Mu zycz ne go F. Cho pi na w War -
sza wie. Au tor ką sce na riu sza kon cer tu
pt. „Sta ni sław Mo niusz ko żar tem i se -
rio. Arie z wo de wi li i ma ło zna nych
oper” jest Pa ni prof. Ja dwi ga Rap pe,
któ ra tak że po pro wa dzi ła mu zycz ne
spo tka nie w Mu zeum Ro man ty zmu
w Opi no gó rze. Pu blicz ność usły sza ła
m.in. frag men ty z „No we go Don Ki szo -

ta…”, „Noc le gu w Ape ni nach”, „Hra bi -
ny, „Jaw nu ty”, czy „Lo te ryi” w barw -
nym i po ry wa ją cym wy ko na niu mło -
dych, uta len to wa nych ar ty stów.

17 lu te go 2019 r. Ro dzin na Nie dzie la
kon cert dla dzie ci i ich opie ku nów, pod -
czas któ re go mu zy ką m.in. kla sy ków
ro man ty zmu (P. Czaj kow ski, F. Cho pin,
E. Grieg) „ma lo wa no” zi mo we na stro je
w Sa li Kon cer to wej, a dzie ci zo sta ły
prze nie sio ne do kra iny wi ru ją cych płat -
ków śnie gu, od wie dzi ły Gro tę Kró la
Gór i spo tka ły cu kro wą wróż kę. Kon -
cert re ali zo wa ny we współ pra cy z Fun -
da cją Mu zy ka jest dla Wszyst kich oraz
Ma zo wiec kim In sty tu tem Kul tu ry.

Na za ję ciach warsz ta to wych pt. „Plan -
szów ka z Epo ki”...” dzie ci sa mo dziel nie
wy ko na ły eko lo gicz ną grę plan szo wą,
któ rej bo ha te ra mi są Zyg munt i Eli za,
a te re nem za ba wy: Za byt ko wy Park
w Opi no gó rze.

24 lu te go 2019 r. XXI spo tka nie w cy -
klu Sa lo nik Eli zy W ra mach cy klicz -
nych spo tkań po świę co nych po ezji
i li te ra tu rze o ży ciu i twór czo ści Zu zan -
ny Gin czan ki – wy bit nej pol skiej po et -
ki, któ rą za chwy ca ła się mię dzy wo jen na
War sza wa i po eci z krę gu „Ska man dra”
i „Szpi lek” – z Zo fią Hu mięc ką roz ma -
wiał Ja ro sław Mi ko ła jew ski.

Przy for te pia nie wy stą pił Ma ciej Klo -
ciń ski z naj pięk niej szy mi pio sen ka mi
słu cha ny mi w ka wiar niach mię dzy wo -
jen nej War sza wy. Wier sze mło dej po et -
ki re cy to wa ły Ol ga Ko sew ska i An na

Wy da rzy ło się:
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Sta wiń ska – uczen ni ce SP nr 7 w Cie -
cha no wie. Spo tka niu to wa rzy szy li człon-
ko wie Sto wa rzy sze nia Ra dza no via.

24 lu te go 2019 r. ob cho dy rocz ni cy
śmier ci Zyg mun ta Kra siń skie go
w Ko ście le pod we zwa niem Naj święt -
szej Ma rii Pan ny w Opi no gó rze zo sta ła
od pra wio na msza świę ta z oka zji przy -
pa da ją cej dzień wcze śniej 160. rocz ni -
cy śmier ci Zyg mun ta Kra siń skie go.

W ko ście le po ja wi ły się pocz ty sztan da -
ro we i przed sta wi cie le szkół no szą cych
imię wiesz cza: Szko ły Pod sta wo wej
w Opi no gó rze oraz I Li ceum Ogól no -
kształ cą ce go w Cie cha no wie. Przed
uro czy sto ścią dy rek tor Mu zeum Ro -
man ty zmu Ro man F. Ko cha no wicz
wraz z pra cow ni ka mi za pa li li zni cze
w ka ta kum bach ko ścio ła, gdzie po cho -
wa ny jest Zyg munt Kra siń ski. Obec nie
pod zie mia te są re mon to wa ne i nie do -
stęp ne dla zwie dza ją cych. Uro czy ste ot-
war cie ka ta kumb na stą pi 2 ma ja 2019 r.

10 mar ca 2019 r. Kon cert Nie dziel ny
Trans kryp cje sym fo nicz ne i ope ro we
w nie co dzien nej aran ża cji na kwar tet
fle to wy za brzmia ły 10 mar ca 2019 r.
w Oran że rii. Na sce nie wy stą pi li wie lo -
krot nie uzna ni fle ci ści two rzą cy Pol ski
Kwar tet Fle to wy w skła dzie: Ro bert
Na le waj ka, To masz Kę dzior ski, Mar cin
Ka miń ski i Mar cin Sta wi szyń ski. Pu -
blicz ność usły sza ła mi strzow skie in ter -
pre ta cje utwo rów za rów no XIX wiecz -
nych (m.in. N. Rim skie go – Kor sa ko wa,
N. Pa ga ni nie go), jak kla sy ków in nych

epok (W. A. Mo zar ta,
J. S. Ba cha) oraz utwo ry
XX-wiecz ne (E. J. Boz zy).

17 mar ca 2019 r. Ro dzin -
na Nie dzie la W ra mach
spo tka nia: Te atr Zło ty Du -
kat przed sta wił spek takl
dla dzie ci pt. „Z Ma lo wa -
nej Skrzy ni”, w któ rym ak -
to rzy w barw nych stro jach
kra kow skich opo wie dzie li
i za tań czy li baśń opar tą
na mo ty wach lu do wych.
Roz wi nię ciem spo tka nia
by ły warsz ta ty kre atyw ne
pt. „Fol ko wy -Al bum -Na -Sztu kę”, pod -
czas któ rych uczest ni cy wy ko na li dzie -
cię cy al bum pre zen tu ją cy m.in. dzie ła
ma lar stwa pol skie go ze zbio rów Mu -

zeum. Mo ty wem prze wod nim spo tka nia
by ły in spi ra cje folk lo rem w ro man ty -
zmie, któ re moż na od na leźć za rów no
w li te ra tu rze, mu zy ce, jak i sztu ce epo ki.

26 mar ca 2019 r. Edu ka cyj ny Pro jekt
Mo niusz ko W ra mach ob cho dów Ro ku
Mo niusz kow skie go w Oran że rii od by ło
się wy jąt ko we spo tka nie bli sko 400
dzie ci. Pro jekt zre ali zo wa ny w wy ko na -
niu uczniów i pod kie run kiem pe da go -
gów Pań stwo wej Szko ły Mu zycz nej
I Stop nia im. S. Mo niusz ki w Cie cha no -
wie, a re per tu ar przy go to wa ny i opra co -
wa ny zo stał spe cjal nie w ce lu uczcze nia
pa mię ci i świet no ści wiel kie go pol skie -
go kom po zy to ra. Kon cer ty pt. „Sta ni -
sław Mo niusz ko twór ca ope ry na ro -

do wej” przy go to wa ne zo sta ły przez
Mał go rza tę Le wan dow ską i Jo an nę Po-
dwo jew ską, akom pa nia ment: Adam
Sy chow ski, pre lek cje: Jo an na Ma ki jon -
ko. Wy ko na nie: 50 uczniów PSM I st.
w Cie cha no wie.

30 mar ca 2019 r. Te atr Jed ne go Ak to -
ra Pierw sze spo tka nie w no wym cy klu
przy go to wa nym dla mi ło śni ków te atru.
Mo no dram „Sło wo jest ogień” (sce na -
riusz, re ali za cja i wy ko na nie: Ma rian
Dwo ra kow ski) prze niósł pu blicz ność
zgro ma dzo ną w Sa li Kon cer to wej
do Pa ry ża I po ło wy XIX wie ku, gdzie
Cy prian Ka mil Nor wid wę dru je uli ca mi

i wspo mi na swe ostat nie spo tka nia
z Mic kie wi czem, Sło wac kim i Cho pi -
nem. Spek takl, in spi ro wa ny „Czar ny mi
kwia ta mi” Nor wi da, pre zen tu ją cy wy -
bra ne dzie ła naj wy bit niej szych twór ców
pol skie go ro man ty zmu.
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Na te re nie Mu zeum ist nie je
moż li wość or ga ni za cji im prez
oko licz no ścio wych, uro czy sto ści
ro dzin nych, spo tkań biz ne so -
wych, kon fe ren cji itp.

Ce na i wa run ki 
do uzgod nie nia oso bi ście, 

te le fo nicz nie 
23 671 70 25;  516 044 532
lub pocz tą elek tro nicz ną

gastronomia@muzeumromantyzmu.pl

Za pra sza my do ko rzy sta nia
z ofer ty na szego lo ka lu 

ga stro no micz nego 
„Go ściniec Ogrod ni ka”

6 kwiet nia 2019 r. Ro dzin na So bo ta
Po wi ta nie wio sny w peł ni roz kwi tu
z za byt ko wym Ze spo le Pa ła co wo – Par -
ko wym w wy ko na niu dzie ci. Na sce nie

go ści li mło dzi mu zy cy pla ców ki edu -
ka cyj nej Pro fe sjo nal ne go Ośrod ka Roz-
wo ju Ta len tów w Cie cha no wie. Na
warsz ta tach pre zen to wa no rę ko dzie ło
ar ty stycz ne, a dzie ci wy ko na ły ozdo by
świą tecz ne na Wiel ka noc.

14 kwiet nia 2019 r. Kon cert Nie dziel -
ny Wy da rze nie o cha rak te rze kon cer tu
po etyc ko – mu zycz ne go po świę co no Ja -
no wi Paw ło wi II. W pod nio słym pro gra -

mie wy ko na nym przez ze spół wo kal no
– in stru men tal ny Ar tes An sam ble zna la -
zły się m.in.: utwo ry in stru men tal ne
F. Schu ber ta, J. S. Ba cha, Ch. Gou no da,
W. A. Mo zar ta, G. F. Ha en dla, C. Fran-
c ka, J. Mas se ne ta oraz na stro jo we,
re flek syj ne mi nia tu ry F. Cho pi na.
W re cy ta cjach ak tor skich wy bór z po -
ezji: Ja na Paw ła II, Zyg mun ta Kra siń -
skie go, C. K. Nor wi da, A. Mic kie wi cza,
ks. J. Ti sch ne ra.

17 kwietnia 2019 r. odbyły się wiosenne
Wagary w Muzeum, w ramach któ-
rych zorganizowano zajęcia edukacyjne
na terenie całego Zespołu Pałacowo-
Parkowego. 

W trakcie zajęć dzieci zwiedziły
wszystkie obiekty Muzeum Romantyzmu
w Opinogórze. Na ekspozycji malarstwa
polskiego XIX w. we Dworze Krasińskich
odbywały się lekcje muzealne o malar-
stwie Wojciecha Kossaka, w Pałacyku
odbyły zajęcia o instrumentach muzycz-

nych (zabytkowej „Żyrafie” oraz fishar-
monii). Na terenie Folwarku uczestnicy
zajęć zwiedzali wystawę powozów
konnych oraz wystawę „Europejskie
Tradycje Polowań Konnych”. Część wy-
darzeń edukacyjnych miała miejsce
także w Oranżerii, gdzie odbywały się
zajęcia  o kompozytorach z epoki roman-
tyzmu.  W ramach Wagarów w Muzeum
uczestnicy odbywali także spacer edu-
kacyjny po parku oraz uczestniczyli
w warsztatach kreatywnych organizo-
wanych jednocześnie w Folwarku oraz
Oranżerii. 
Zajęcia zostały zorganizowane w odpo-
wiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane
przez nauczycieli szkoły podstawowej
w Ciechanowie. Uczestniczyło w nich
jednocześnie 7 klas dzieci młodszych.

27 kwiet nia 2019 r. Kon cert So bot ni
Mu zy ka kle zmer ska w mi strzow skim
wy ko na niu ze spo łu Sha lom (Bo gu -
sław Ło wiń ski – śpiew, Ja go da Kram
– śpiew, Le szek Ko tlic ki – klar net, Ar -
tur Ba nasz kie wicz – skrzyp ce, Hen ryk
Łu ka szew ski – akor de on, An drzej La -
skow ski – bass). Za brzmia ły in stru men -
tal ne i le gen dar ne me lo die kle zmer skie
w po nad cza so wej i au tor skiej in ter pre -
ta cji sta rych i no wych pie śni, śpie wa -
nych na gło sy w ję zy ku he braj skim.

Paulina Rybczyńska


