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Kiedy kwiaty …

Kiedy kwiaty przyszłą wiosną
Tam na wzgórzu znów porosną,
Tam po wzgórzu zwierzchnią dobą
Ja nie wrócę błądzić z tobą!

Kiedy księżyc nocą ciemną
Błyśnie srebrem na wód grobie,
Będziesz wołał nadaremno –
Nie odpowiem ja już tobie!

Więc nie wołaj po imieniu
Tej, co z tobą nigdy razem
Już nie będzie – lecz w milczeniu
Pójdź do grobu, siądź nad głazem!

Tam wspominaj gorzką dolę
Życia mego – zatrutego
I nabożnie moje bole
Złóż w pamięci serca twego.

Zygmunt Krasiński
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Z dużą przyjemnością oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer
„Muzealnych Rozmaitości”. To nasza nowa publikacja 

– magazyn informacyjny, w którym zamieszczamy nie tylko krótkie
wzmianki, o tym co było i co będzie w Muzeum, ale też przybliżamy

czytelnikom historię Opinogóry i rodu Krasińskich, 
a przede wszystkim postać poety Zygmunta Krasińskiego. 

Magazyn będzie ukazywał się dwa razy w ciągu roku, w maju 
i w grudniu. Zachęcamy wszystkich czytelników do współpracy,

bardzo chętnie na łamach naszego pisma zaprezentujemy 
twórczość współczesnych poetów czy wspomnienia związane 

z pobytem w Muzeum. 
Życzę miłej lektury. 

Roman F. Kochanowicz
Dyrektor Muzeum Romantyzmu

w Opinogórze

Karykatura Zygmunta Krasińskiego. Rysunek Eryka Lipińskiego,  lata 80. XX w., 
ze zbiorów Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie

W NUMERZE:

O Muzeum Romantyzmu... 

Wy da rzy ło się

Nie zre ali zo wa ny po mnik 
na grob ny Zyg mun ta 
Kra siń skie go

Ma ria Ur szu la z Ra dzi wił łów
Kra siń ska – mat ka po ety

Pisano o Opinogórze...

Zakątek poezji

Z kroniki muzealnej

Ge ne rał Kra siń ski ma ło zna ny

Rzeźby Mieczysława Weltera

180. rocz ni ca pierw sze go 
wy da nia Nie -Bo skiej Ko me dii

Książ ki w Ofi cy nie

Zapowiedzi
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za mecz ku znaj du je się eks po zy cja bio -
gra ficz na po świę co na Zyg mun to wi Kra siń -
skie mu, na to miast w ofi cy nie dwor skiej
pre zen to wa na jest sta ła wy sta wa por tre tów
Kra siń skich, a tak że eks po zy cja po świę co -
na le gen dzie na po le oń skiej. Po nad to znaj du ją
się tu sa le wy staw cza -
so wych. We dwo rze
pre zen to wa ne jest ma -
lar stwo ro man tycz ne.
Mie ści się w nim rów -
nież ad mi ni stra cja mu -
ze al na. W dzie więt-
na sto wiecz nym dom ku
ogrod ni ka, po prze pro -
wa dze niu prze bu do wy
zna lazł miej sce lo kal
ga stro no micz ny – „Go -
ści niec Ogrod ni ka”.
W po ło żo nej obok nie -
go oran że rii (od da nej
do użyt ku w 2014 r.)
miesz czą się no wo cze -
sne prze strze nie eks po -
zy cyj ne (prze szklo ne
skrzy dła bu dyn ku, pod zie mia) oraz du ża sa -
la kon cer to wa. Z ko lei na te re nie fol war ku,
no we go za ło że nia zbu do wa ne go w la tach
2008 – 2012, znajduje się plac za baw dla
dzie ci i ka wiar nia dla ich ro dzi ców. Po nad to
przed bra mą wjaz do wą na te ren mu zeum
znaj du je się do mek z ko lum na mi wy bu do wa -
ny w koń cu XIX wie ku. Obec nie mie ści się
w nim miesz ka nie służ bo we.

Dzia ła nia dzi siej sze go Mu zeum Ro -
man ty zmu to przede wszyst kim gro ma dze-
nie przed mio tów zwią za nych z ro man-
ty zmem pol skim i eu ro pej skim, tak w za kre -
sie hi sto rii, jak i sztu ki, li te ra tu ry i kul tu ry

ma te rial nej. Po nad to w krę gu za in te re so wań
mu zeum po zo sta ją pa miąt ki zwią za ne z hi -
sto rią ro dzi ny Kra siń skich, a szcze gól nie

z po etą Zyg mun tem Kra siń skim oraz sze ro ko
ro zu mia ną epo ką na po le oń ską. W zbio rach
znaj du ją się ar chi wa lia i za so by bi blio tecz ne,
któ rych te ma ty ka łą czy się z pro fi lem pla -
ców ki.

Naj cie kaw sze dziś eks po na ty mu zeum
to m. in. te ka Na po le ona, por tret Zyg mun ta
Kra siń skie go, na ma lo wa ny przez je go żo nę,
Eli zę z Bra nic kich Kra siń ską, mie dzio ryt od -
bi ty na je dwa biu przed sta wia ją cy drze wo
ge ne alo gicz ne ro du Kra siń skich, por tre ty
zna czą cych przed sta wi cie li tej ro dzi ny.

Mu zeum or ga ni zu je
sze reg atrak cyj nych im -
prez. Część z nich ma cha -
rak ter sta ły. Są to Imie ni ny
Zyg mun ta (2 ma ja każ de -
go ro ku), Noc Mu ze ów
(naj bliż sza 16 ma ja). War -
to rów nież wspo mnieć
o or ga ni zo wa nych nie -
prze rwa nie od lat sie dem -
dzie sią tych kon cer tach
mu zycz no–po etyc kich.
Moż na na nich po słu chać
mu zy ki oraz re cy ta cji

Mu zeum Ro man ty zmu w Opi no gó -
rze otwar to 20 ma ja 1961 ro ku.
Już w koń cu lat pięć dzie sią tych

za czę to za sta na wiać się nad od bu do wą znisz -
czo ne go w cza sie obu wo jen dzie więt na sto -
wiecz ne go za mecz ku. 

W ro ku 1957 po wsta ło To wa rzy stwo
Mi ło śni ków Zie mi Cie cha now skiej, któ re
od ra zu za ję ło się tą spra wą, uzna jąc ją
za jed no ze swo ich naj waż niej szych za dań.
Po wie lu dys ku sjach do ty czą cych moż li wo -
ści wy ko rzy sta nia od bu do wa ne go bu dyn ku,
w czerw cu 1958 ro ku za pa dła osta tecz na de -
cy zja. Po sta no wio no utwo rzyć mu zeum po -
świę co ne epo ce ro man ty zmu. Mia ło się ono
za jąć tym okre sem ze szcze gól nym uwzględ -
nie niem po ety Zyg mun ta Kra siń skie go,
przed sta wi cie la re zy du ją ce go nie gdyś w Opi -
no gó rze ro du.

Pierw sza eks po zy cja mu ze al na sta no -
wi ła re kon struk cję kli ma tu ro man tycz ne go.
Po ka zy wa no za le d wie kil ka przed mio tów
zwią za nych z ro dem Kra siń skich oraz z hi -
sto rią XIX wie ku. W mia rę upły wu cza su
zbio ry mu ze al ne po więk sza ły się. Zmie niał
się rów nież cha rak ter sa mej eks po zy cji. Po -
ja wia ło się co raz wię cej pa mią tek, roz sze rza -
ła się te ma ty ka, któ rą in te re so wa ło się
mu zeum.

W ro ku 1990 do kom plek su mu ze al ne -
go włą czo no daw ną ofi cy nę dwor ską.
A w 2008 otwar to ko lej ny bu dy nek mu ze al -
ny – dwór. Po wstał on na miej scu bu dyn ku
ro ze bra ne go przez Kra siń skich na po cząt -
ku XX wie ku. 

Obec nie ze spół re zy den cjo nal ny sta no -
wią cy Mu zeum Ro man ty zmu two rzy kil ka
obiek tów, część z nich to bu dow le za byt ko -
we, część to no we bu dyn ki. W neo go tyc kim

Izabela Wróblewska

O Muzeum Romantyzmu... 

dokończenie na str. 4
Dwór

Zameczek
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sne ele men ty ma łej ar -
chi tek tu ry ogro do wej.
U pod nó ża za mecz ku
stoi wy sta wio ny w XIX
wie ku, krzyż Bo le sła -
wa IV, po świę co ny ma -
zo wiec kie mu księ ciu,
któ ry zgi nął tu pod czas
po lo wa nia. W par ku
moż na zo ba czyć ka -
mien ne me ble, np. fo tel
i stół sto ją ce pod li pą
w po bli żu ofi cy ny, ka -
mien ny fo te lik na zy wa -
ny fo te li kiem Ciesz -
kow skie go (od na zwi ska
przy ja cie la Zyg mun ta)
usy tu owa ny pod mo -
drze wiem przy bra mie
pro wa dzą cej do ko ścio ła.
Nie da le ko dwo ru znaj du -
je się tzw. ła wecz ka
Ame lii z I po ło wy XIX
wie ku, wy sta wio na przez
pierw szą mi łość Zyg -
mun ta Kra siń skie go,
Ame lię   Za łu ską. Jak

gło si le gen da ten,
kto na niej usią -
dzie za ko cha się
praw dzi wą ro -
man tycz ną mi ło -
ścią. Rów nież
obok dwo ru stoi
po mnik Zyg mun -
ta Kra siń skie go,

pra ca Mie czy sła wa We lte ra, wy ło nio -
na w kon kur sie na po mnik po ety w ro ku
1989.

Park opi no gór ski po sia da po nad 5 km
ale jek spa ce ro wych pro wa dzą cych wśród
za byt ko we go drze wo sta nu oraz sta wów.
Po zwa la to na wy po czy nek z da la od miej -
skie go zgieł ku.

w wy ko na niu zna nych i ce nio nych ar ty stów
pol skiej sce ny i fil mu. Kon cer ty od by wa ją się
za wsze w dru gą nie dzie lę mie sią ca.

Opinogórski ko ściół i cmen tarz sta no -
wi ły nie gdyś in te gral ną część re zy den cji Kra -
siń skich. Dziś znaj du ją się po za kom plek sem
mu ze al nym, ale pod wzglę dem hi sto rycz nym
łą czą się z nim. W świą ty ni na uwa gę za słu -
gu je na gro bek mat ki Zyg mun ta Kra siń-
skie go – Ma rii z Ra dzi wił łów Kra siń skiej.
W pod zie miach na to miast znaj du ją się kryp -
ty gro bo we człon ków ro du   Kra siń skich.
Po cho wa no tu po etę i je go naj bliż szych.
Na cmen ta rzu moż na od na leźć kil ka sta rych,
dzie więt na sto wiecz nych gro bów. Są tu po -
cho wa ni lu dzie zwią za ni z do mem Kra siń -
skich, m. in. le karz Fran ci szek Gi rar dot,
bo na Zyg mun ta He le na de la Haye, je go nia -
nia Ka ta rzy na Roz pę dow ska, na uczy ciel
Aloj zy Chia ri ni.

Ca ły kom pleks mu ze al ny oraz ko ściół
i cmen tarz oto czo ne są pięk nym za ło że niem
par ko wym utrzy ma nym w sty lu dzie więt na -
sto wiecz ne go kra jo bra zo we go ogro du an -
giel skie go. Po za wy mie nio ny mi już
głów ny mi obiek ta mi re zy den cji znaj du ją
się tu taj za rów no hi sto rycz ne, jak i współ cze -

Izabela Wróblewska

O Muzeum Romantyzmu... 
dokończenie ze str. 3

Pomnik Zygmunta Krasińskiego Park

Oranżeria nocą

Plac zabaw
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Kon cer ty sobotnie:

24 stycz nia 2015 r. zo stał za po cząt ko wa ny no wy cykl
kon cer tów, któ re od by wać się bę dą w czwar te so bo ty każ de -
go mie sią ca o godz. 17.00. 

Cykl za in au gu ro wał kon cert z udzia łem Kry sty ny Tkacz,
pol skiej ak tor ki te atral nej, fil mo wej i te le wi zyj nej, któ rej to -
wa rzy szy ła Ur szu la Bor kow ska, kom po zy tor ka, aran żer ka
i pia nist ka. Kry sty na Tkacz za śpie wa ła pio sen ki Kur ta Tu -
chol sky’ego.

* * *
28 lu te go 2015 r. w Oran że rii wy stą pi ła Ad rian na Bie -

drzyń ska w re ci ta lu „Ada to nie wy pa da”. Wie czór z Ad -
rian ną Bie drzyń ską by ło to spo tka nie z pio sen ką au tor ską
w zna ko mi tej in ter pre ta cji ak tor skiej, sen ty men tal na po -
dróż przez la ta wo kal nych wy stę pów sce nicz nych, wie czór
wspo mnień po przez utwo ry z „Ka ba re tu Star szych Pa -
nów”, Jo na sza Ko fty, Agniesz ki Osiec kiej, Je rze go Sa ta -
now skie go, Wło dzi mie rza Kor cza, Woj cie cha Mły nar -
skie go, Ju lia na Tu wi ma.

* * *
28 mar ca 2015 r. wy stą pi ła w Oran że rii z „Mu zycz ną

bom bo nier ką” Ba sia Stęp niak -Wilk (pio sen kar ka, kom po -
zy tor ka, au tor ka tek stów), któ rej to wa rzy szy li Ja siek Ku -
sek (for te pian) oraz Pa weł So lec ki (fa got, me lo di ca, ca jon,
EW). Spo tka nie z Ba sią Stęp niak -Wilk i jej twór czo ścią by -
ło szan są na uśmiech i od po czy nek, a przy tym ob co wa nie
ze sztu ką na naj wyż szym po zio mie.

* * *
25 kwietnia 2015 r. w Oranżerii odbył się spektakl „Karin Stanek”. W ponad pół

wieku od spektakularnego debiutu tytułowej piosenkarki Alina Moś-Kerger stworzyła
monodram, w którym Agnieszka Wajs brawurowo wcieliła się w postać „pierwszej pol-
skiej rokendrolówy”.

W dniach 19 – 24 stycz nia 2015 r. we współ pra cy z GOPS w Opi no gó rze Gór nej
od by ły się „Fe rie w Mu zeum”. Dla uczest ni ków fe rii przy go to wa ne zo sta ły licz ne atrak -
cje, wśród któ rych by ły warsz ta ty, za ję cia prze pro wa dzo ne w ra mach spo tkań z przed -
sta wi cie la mi Aka de mii Na uki, wy ciecz ka do ki na w Cie cha no wie.

* * *
22 lu te go 2015 r. w Oran że rii od by ło się dru gie spo tka nie w Sa lo ni ku Eli zy. Go ściem

Sa lo ni ku by ła Ka mi la Ole siń ska -Au gu sty niak, tan cer ka fla men co. Choć ta niec jest głów -
ną for mą wy po wie dzi p. Ka mi li to po ezja to wa rzy szy ła jej od za wsze, po zwa la ła na zy-
wać uczu cia i ubie rać w sło wa to co po zor nie jest nie opi sy wal ne. Sa lo nik Eli zy stał się
oka zją do wej ścia w świat, w któ rym ta niec i sło wa stwo rzy ły wspól ną prze strzeń i do -
sko na le się uzu peł ni ły.

* * *
22 lu te go 2015 r. w ko ście le pa ra fial nym w Opi no gó rze od pra wio na zo sta ła uro czy -

sta msza św. „W rocz ni cę uro dzin i śmier ci Zyg mun ta Kra siń skie go”. Od święt ne go cha -
rak te ru mszy św. nada ła pre lek cja po świę co na echom w pra sie za gra nicz nej po zgo nie
wiesz cza oraz mu zycz na opra wa w wy ko na niu chó ru Ca mer ti na dzia ła ją cym przy Szko -
le Mu zycz nej YAMA HA w Puł tu sku. 

Kon cer ty nie dziel ne:

Pod czas pierw sze go kon cer tu w ro -
ku 2015, któ ry od był się 11 stycz nia (wg
ko lej no ści nr 532), wy stą pi ła Da nu ta Bła -
żej czyk – ar tyst ka lu bia na za rów no przez

od bior ców, jak i kry ty ków mu zycz nych,
ce nio na szcze gól nie za nie ba nal ny re per tu -
ar, wspa nia łe wa run ki wo kal ne, spe cy ficz -
ną bar wę gło su i nie by wa łą mu zy kal ność. 

* * *
8 lu te go 2015 r. (kon cert nr 533) –

sym pa ty cy opi no gór skich kon cer tów mie li
oka zję uczest ni czyć w po ry wa ją cym
ope ret ko wym wi do wi sku pt.: „Kar na wał
z Cho pi nem” za spra wą ze spo łu Ar tes En -
sem ble. W świat ope ret ki, ary sto kra tycz -
nych sa lo nów i mi ło snych in tryg prze niósł
me lo ma nów za chwy ca ją cy, pe łen eks pre sji

śpiew so pra nist ki, zaś du et wio lon cze li
i for te pia nu za pew nił naj wyż szy po ziom
ar ty stycz ny.

* * *
8 mar ca 2015 r. w Oran że rii miał

miej sce kon cert nr 534. Za spra wą ar ty stów
Ma cie ja Klo ciń skie go i Ta de usza Kwiat -
kow skie go od by li śmy sen ty men tal ną po -
dróż w świat pio sen ki re tro, jak rów nież
mie li śmy oka zję wy słu chać szla gie rów
i ro man sów ro syj skich.

* * *
12 kwiet nia 2015 r. w Oran że rii pod -

czas 535 kon cer tu wy stą pi li: Da riusz Ja ku -
bow ski (re cy ta cje) oraz ucznio wie
Pań stwo wej Szko ły Mu zycz nej I stop nia
im. St. Mo niusz ki w Cie cha no wie oraz
Pań stwo wej Szko ły Mu zycz nej II stop nia
im. A. Krza now skie go w Mła wie. 

Wy da rzy ło się: 

Alicja Wodzyńska
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W związ ku ze zbli ża ją cą się pięć dzie sią -
tą rocz ni cą śmier ci wiesz cza, wnuk po ety
Adam Kra siń ski przed się wziął waż ną ini cja -
ty wę, za pra gnął te raz wi docz nym spo so bem
uczcić je go [tj. Zyg mun ta Kra siń skie go] nie -
spo ży te za słu gi i wy -
kuć w mar mu rze tę
udu cho wio ną po stać,
któ ra, jak gwiaz da
pło mien na świe ci
na ho ry zon cie na szej
po ezji. Adam no sił
się z tym za mia rem
od dłuż sze go cza su,
już w 1899 r. Wła dy -
sław Rab ski w re la cji
z wi zy ty w Opi no gó -
rze pi sze, że wnuk
za mie rza zbu do wać
wiel ki gro bo wiec po -
ecie i w tym ce lu po -
sta rał się już o kil ka
pro jek tów ar chi tek to -
nicz nych. Osta tecz -
nie z pro po zy cją
wy ko na nia pro jek tu

te go dzie ła zwró cił się do zna ne go pol skie go
rzeź bia rza, na sta łe miesz ka ją ce go we Wied -
niu Sta ni sła wa Ro ma na Le wan dow skie go.
In for ma cja o tym za mia rze zo sta ła za miesz -
czo na na ła mach Blusz czu w 1904 r.:
Or dy nat hr. Adam Kra siń ski po wo łał ar-
ty stę – rzeź bia rza Ro ma na Le wan dow skie go
do re zy den cji swej w Opi no gó rze i po ru czył
mu wy ko na nie sar ko fa gu dla po ety – wiesz -
cza Zyg mun ta Kra siń skie go, któ re go zwło ki

spo czy wa ją w pod zie miach miej sco we go ko -
ścio ła. Pier wot nie pla no wa no usta wić po -
mnik „na ko ście le”, lecz po po zna niu
wnę trza przez Sta ni sła wa Le wan dow skie go
uzna no, że ze wzglę du na brak miej sca, mu -

si być ścien ny. Sta nąć miał przy ścia nie
na wprost sar ko fa gu mat ki po ety. 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 ar ty sty, 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”. Cie ka -
wost ką jest in for ma cja, że jed na z płyt ilu -
stru je Psalm Do brej Wo li, a nie jak to do tej
po ry błęd nie po wta rza no – Przed świt. Sce -
na z Przed świ tu mia ła zo stać przed sta wio -
na na czwar tej, nie ste ty nie zre ali zo wa nej
pły cie. 

Wszyst kie ro bo ty rzeź biar skie mia ły
być wy ko na ne w pra cow ni ar ty sty we Wied -
niu (…) ogól ny koszt sar ko fa gu Zyg mun ta
Kra siń skie go ob li czo no na 4000 ru bli. Ro bo -
ty roz pocz ną się do pie ro w lip cu r. p., po od -
re stau ro wa niu ko ścio ła w Opi no gó rze.
Praw do po dob nie od sło nię cie po mni ka na stą -
pi nie wcze śniej, jak za dwa la ta. Pan Ro man
Le wan dow ski, któ ry pod jął się tej wdzięcz nej
pra cy, otrzy mał już od wnu ka wiesz cza zbiór
por tre tów Zyg mun ta. 

Mi ja już trzy la ta, jak or dy nat opi no gór -

Kwa drans przed pół no cą 23 lu-
te go 1859 r. zmarł w Pa ry żu Zyg -
munt Kra siń ski. W so bo tę 26 lu te go

od by ła się eks por ta cja zwłok po ety z do mu
przy uli cy Pen thièvre w Pa ry żu do ko ścio ła
pa ra fial ne go St. Phi lip pe du Ro ule, gdzie
o godz. 12 od pra wio ne zo sta ło na bo żeń stwo
ża łob ne. Za bal sa mo wa ne cia ło Zyg mun ta
zło żo ne zo sta ło tym cza so wo w gro bach ko -
ścio ła św. Mag da le ny w Pa ry żu do cza su za -
ła twie nia for mal no ści i prze wie zie nia
do kra ju. 30 ma ja trum nę ze zwło ka mi Kra -
siń skie go wy pro wa dzo no z ko ścio ła św.
Mag da le ny, a w no cy z 2 na 3 czerw ca przy -
by ła do War sza wy i zo sta ła zło żo na w ko -
ście le oj ców ka pu cy nów. Po od pra wie niu
ża łob ne go na bo żeń stwa, zwło ki umiesz czo -
no w po dróż nej trum nie i prze wie zio no
na wspa nia łych sze ścio kon nych ma rach
do ro ga tek, gdzie prze ło żo no je na po dróż ny
wóz pocz to wy. Na stęp nie prze trans por to wa -
ne zo sta ły do Opi no gó ry. Dnia 4 czerw ca od -
pra wio no tam na bo żeń stwo ża łob ne,
po któ rym zło żo no trum nę Zyg mun ta w ka -
pli cy opi no gór skiej mię dzy trum ną mat ki
i oj ca. 

Cia ło Zyg mun ta prze -
wie zio no z Pa ry ża w trum -
nie obi tej ama ran to wym
ak sa mi tem z umiesz czo ną
na wierz chu srebr ną bla chą
z na pi sem: Zyg munt Kra siń -
ski. Uro dził się 19 lu te go
1812, zmarł w Pa ry żu 22
lu te go 1859 r.

W sierp niu 1887 r.
Opi no gó rę od wie dził mło dy
Ste fan Że rom ski. Zwie dził
on ko ściół oraz wiecz ną sy -
pial nię smut ne go du cha po -
ezji pol skiej. Wra że nia z tej
wi zy ty spi sał w dzien ni ku:
(…) Stoi tam na drew nia -
nych pod sta wach sześć
drew nia nych tru mien. Po środ ku stoi wiel ka,
dę bo wa, zwy kłe go for ma tu – to trum na Win -
cen te go. Obok tej – czar na, suk nem obi ta,
oto czo na srebr ną la mą, ma ją ca kształt zwy -
kłej, po dłuż nej skrzy ni, ścię tej co kol wiek
w gło wach. Po środ ku pła skie go wie ka przy -
bi ta mo sięż na ta bli ca i du ży mi li te ra mi wy -
ry to na niej: „Zyg munt Kra siń ski †1859” Nic
wię cej. Obok du żej trum ny ma łe go oj -
ca – ma ła tru mien ka czar na wiel kie go sy na.

Magdalena Bral

Nie zre ali zo wa ny po mnik na grob ny 
Zyg mun ta Kra siń skie go 

St. R. Lewandowski przy pracy nad sarkofagiem 
Zygmunta Krasińskiego w Opinogórze

Projekt nagrobka (Tygodnik Ilustrowany 1925) 
– ostateczna wersja
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Za wiść, Si ła
bru tal na w po -
sta ci kon do tie ra,
da lej Anar chia,
trzy ma ją ca w jed nej
rę ce bom bę i cią gną ca
dziec ko za so bą, da lej
Roz pu sta (i Py cha w jed -
nej oso bie) z pa wiem u
do łu, wkła da ją ca jabł ko
w rę kę Grze cho wi. Ścia -
na bocz na z le wej stro ny (nie -
wi dzial na na fo to gra fii) przed sta wia Mat kę
Bo ską z pu cha rem łez pol skich. Ścia na z pra -

wej (rów nież nie wi dzial -
na na fo to gra fii) przed -
sta wia ru iny Co los seum
z krzy żem.

Jed nak w póź niej -
szym cza sie kon cep cja
sar ko fa gu mu sia ła jesz -
cze ulec zmia nie, po nie -
waż na fo to gra fii z 1925
r. za ty tu ło wa nej Gro bo -
wiec Zyg. Kra siń skie go
za miesz czo nej na ła mach
Ty go dni ka Ilu stro wa ne go
je go for ma jest zu peł nie
in na od pla no wa nej
wcze śniej. Po bo kach
umiesz czo no pła sko rzeź -
by z przed sta wie niem
klę czą cych: z le wej stro -
ny – rol ni ka, a z pra -

wej – ry ce rza. Po środ ku  wy ry to na pis:
ZYG MUNT KRA SIŃ SKI/1812-1859, a przy
dol nej kra wę dzi cy tat z Iry dio na: ZMAR -
TWYCH WSTA NIESZ NIE ZE SNU ALE
Z PRA CY WIE KÓW. 

Osta tecz ny ter min wy ko na nia na grob ka
zo stał wy zna czo ny na sier-
pień 1908 r. Nie ste ty pra ca nie
do cze ka ła się    re ali za cji, po nie -
waż nę ka ny cho ro bą Adam Kra -
siń ski, w czerw cu 1908 r. udał
się na ku ra cję do Ma rien ba du,
Wied nia i Ospe da let ti we Wło -
szech, gdzie zmarł 17 stycz-
nia 1909 r.

W 1997 r. wo bec zbli ża ją -
cej się 140. rocz ni cy śmier ci po -
ety To wa rzy stwo Mi ło śni ków
Opi no gó ry, To wa rzy stwo Mi ło -
śni ków Zie mi Cie cha now skiej
i Ma zo wiec kie To wa rzy stwo
Kul tu ry, wy stą pi ły z pro jek tem
mo der ni za cji pod zie mi gro bo -
wych oraz wy ko na nia po mni ka na grob ne go
po ety w ko ście le opi no gór skim. 10 mar -
ca 1999 r. w Mu zeum Ro man ty zmu w Opi -
no gó rze za wią zał się Ko mi tet Bu do wy
Na grob ka Zyg mun ta Kra siń skie go w Ko ście -
le Pa ra fial nym w Opi no gó rze, w skład któ -

re go we szło dwu dzie stu człon ków. Mo der ni -
za cję pan te onu Kra siń skich ini cja to rzy
wi dzie li po przez opra co wa nie pla stycz ne
prze strze ni gro bo wej, tj. uka za nie trum ny po -
ety przez osło nię cie jej szkla na pły tą oraz
kon ser wa cję trum ny. Po mnik na grob ny miał
być re ali za cją pro jek tu au tor stwa Le wan -
dow skie go. Prze ku cie tej rzeź by w mar mu-
rze by ło by moż li we, po nie waż oca la ły
gip so we mo de le te go po mni ka. 

Ga le ria Rzeź by Pol skiej w Sta rej Po -
ma rań czar ni w Ła zien kach Kró lew skich w
War sza wie po sia da w de po zy cie gip so we
mo de le: fi gu ry Zyg mun ta Kra siń skie go oraz
bocz nych fi gur ry ce rza i rol ni ka w ska li 1:1,
a tak że ma ły mo del w ska li 1:3, któ re są wła -
sno ścią Mu zeum Na ro do we go w War sza wie.
Jed nak ini cja ty wa umiesz cze nia na grob ka we
wnę trzu ko ścio ła nie uzy ska ła apro ba ty
władz ko ściel nych. Znie chę ce ni nie po myśl ną
de cy zją człon ko wie ko mi te tu za nie cha li dal -
szych prac, a po mnik po now nie nie do cze kał
się re ali za cji. 

W ostat nich la tach Mu zeum Ro man ty -
zmu w Opi no gó rze po wró ci ło do po my słu
wy sta wie nia na grob ka Zyg mun ta Kra siń -
skie go w pod zie miach ko ścio ła opi no gór -

skie go. Za wią zał się ko mi tet bu do wy
po mni ka, nad któ rym ho no ro wy pa tro nat
ob jął kar dy nał Jó zef Glemp. Od sło nię cie na -
grob ka mia ło na stą pić w 2012 r. w 200. rocz -
ni cę uro dzin po ety. Nie ste ty i tym ra zem nie
uda ło się te go do ko nać.

ski zwró cił się do mnie z pro po zy cją wy ko na -
nia szki cu na sar ko fag dla Zyg mun ta Kra siń -
skie go. Szkic wy ko na łem – re la cjo no wał
dzien ni ka rzo wi Ty go dni ka Ilu stro wa ne go
w 1907 r. rzeź biarz – Był on w sty lu re ne san -
so wym wło skim, przy po mi na ją cym po mnik
Ju liu sza II. Z pierw sze go szki cu ar ty sta nie
był za do wo lo ny, gdyż nie od po wia dał on cał -
ko wi cie du cho wi Zyg mun ta.

Wio sną 1907 ro ku, po wstał no wy szkic:
sar ko fag w for mie pro stej skrzy ni ob ło żo nej
pła sko rzeź bą z wy obra że nia mi po sta ci z dzieł
Kra siń skie go, a na nim peł no pla stycz na fi gu -
ra wiesz cza. Jesz cze w lip cu te go ro ku ar ty sta

wy brał się z go to wym szki cem do Opi no gó -
ry. Pro jekt oraz kom po zy cje uło że nia fi gu ry
na sar ko fa gu uzy ska ły apro ba tę wnu ka po -
ety. Wraz z or dy na tem Le wan dow ski przy -
stą pił do pra cy nad stwo rze niem sa me go
por tre tu Zyg mun ta. Sar ko fag miał być wy -
ko na ny z ko lo ro we go mar mu ru, a pła sko -
rzeź by i fi gu ra być mo że z brą zu lub bia łe go
mar mu ru. W 1908 w Ty go dni ku Ilu stro wa -
nym za miesz czo no ry ci nę oraz opis mo de lu
na grob ka: Na sar ko fa gu na pis: Zmar twych -
wsta niesz nie ze snu, ale z pra cy wie ków.  Po -
stać po ety zro bio na bę dzie z bia łe go
ty rol skie go gru bo ziar ni ste go mar mu ru,
a pła sko rzeź ba i pod sta wa z ró żo we go, sied -
mio grodz kie go, rów nież gru bo ziar ni ste go.
Ma te ry ały te na da ją ca ło ści ce chę mo nu men -
tal no ści. Dzie ło skoń czo ne bę dzie w mar cu
i zo sta nie wy sta wio ne w Wied niu i w War sza -
wie. Za miesz czo no tak że szcze gó ło wy opis
po sta ci ale go rycz nych: W po środ ku znaj du je
się Chry stus, przyj mu ją cy Sy na Mar no traw -
ne go. Na pra wo stoi Pro roc two, da lej w tym
sa mym kie run ku Wdo wa pol ska, trzy ma ją ca
ko ro nę pol ską, ni by swo je uko cha ne dzie cię,
za nią sto ją cy Wie śniak pol ski pod trzy mu je
ją. U stóp wdo wy chło pak wiej ski, wi ją cy
wie niec Na dziei. Za chło pem stoi Po ezya
i Sztu ka. Z le wej stro ny obok Chry stu sa

Projekt nagrobka z 1907 roku

Model nagrobka w skali 1:3



MAGAZYN  INFORMACYJNY  MUZEUM  ROMANTYZMU  W  OPINOGÓRZE

8

po wie rzo no fran cu skiej gu wer nant ce pan nie
Bal let, któ ra tak gor li wie wpa ja ła pod opiecz -
nej na ukę fran cu skie go, że ta z cza sem zu -
peł nie za po mnia ła ję zy ka pol skie go.
Ubo le wał nad tym mar sza łek i czę sto w li -
stach, gdyż w tym cza sie prze by wał za gra -
ni cą, upo mi nał Ma rię, aby nie za nie dby wa ła
ję zy ka oj czy ste go. Ma ria po bie ra ła tak że lek -
cje tań ca i gry na har fie. Księż nicz ka nie na -
le ża ła do pa nien uro dzi wych. By ła ma łe go
wzro stu, ce rę mia ła chro po wa tą i czer wo ną,
oczy czar ne, ży we, nos lek ko za dar ty.
W kształ tach by ła pro por cjo nal na i na ty le

po wab na, że jak o niej mó wio no mia ła do syć
wdzię ków, aby nada ły war tość jej cno cie. Na -
wy kła od dzie ciń stwa do to wa rzy stwa czu ła
się w nim zna ko mi cie. Mia ła dow cip na za -
wo ła nie i uprzej mą de li kat ność. Lu bi ła mod -
ne stro je. W do mu mar szał ka peł ni ła funk cje
łącz ni ka to wa rzy skie go po mię dzy sta rą
i mło dą ge ne ra cją Po la ków. 

Mar sza łek Ma ła chow ski dłu go zwle kał
z wy da niem pa sier bi cy za mąż. W grę wcho -
dził bo wiem jej du ży po sag, któ ry pra gnął za -
cho wać w ro dzi nie. Kie dy nie uda ło się mu
wy swa tać swe go bra tan ka Sta ni sła wa Alek -
san dra Ma ła chow skie go, któ re mu jed nak
Ma ria nie przy pa dła do gu stu, upa trzył dla
niej no we go kan dy da ta, wnucz ka swej sio -
stry Ka ta rzy ny Czac kiej, Win cen te go Kra siń -
skie go. Win cen ty był 4 la ta młod szy
od Ma rii, więc cze ka no z oświad czy na mi, aż
osią gnie peł no let ność. Ma ria wów czas pi sa ła
do swo jej przy ja ciół ki An ny Sa pie ży ny
o swo im przy szłym kan dy da cie na mę ża: Są -
dzę, że wkrót ce bę dę mo gła coś sta now cze go

ci do nieść, co się ty czy chłop czy ka, jak go za -
wsze jesz cze na zy wam. Rze czy za czy na ją się
skła dać, czy na szczę ście mo je? Te go nie po -
wiem, bo nie ste ty, nie wiem. Trze ba dłu gich
lat, że by móc po wie dzieć w po dob nym wzglę -
dzie, że do brze się sta ło. O tem tyl ko za pew -
nić cię mo gę, że pusz czam się na to mo rze
z chwie ją cym się ser cem, żad ne złu dze nie
mnie nie oma mia, mam oczy otwar te i prze -
wi du ję do brze, że nie wszyst ko bę dzie ró żo -
wem w tej spra wie, ależ trze ba na ko niec
po wie dzieć: „Vo gue la ga le re” (tł. z franc.
przyjdź co mo że) i raz skoń czyć.

W lu tym 1803 r. Win cen ty Kra siń ski
przy był do War sza wy i oświad czył się Ma rii.
Dwu dzie sto let ni mło dzie niec sta rał się za im -
po no wać w sto li cy ma gnac kim sty lem ży cia,
czę sto by wa jąc na ba lach i przy ję ciach to wa -
rzy skich, ota cza jąc się wy na ję tą służ bą, ku -
pu jąc rzad ką broń i pan ce rze do przy szłej
zbro jow ni itp. Pie nią dze na to wszyst ko
do stał od mat ki An to ni ny z Czac kich Kra -

siń skiej, któ ra chcia ła udo -
wod nić wszyst kim, że
mał żeń stwo jej sy na z księż -
nicz ką nie bę dzie me za lian -
sem. Wy ekwi po wa nie go,
że by god nie się za pre zen to -
wał dro go kosz to wa ło sta ro -
ści nę opi no gór ską, więc
kie dy syn za czął lek ką rę ką
wy da wać pie nią dze mat czy -
ne, ta za nie po ko jo na stro fo -
wa ła go, do ma ga jąc się, że by
prze stał pić i grać w kar ty.

W dniu 25 lip ca 1803 r.
An to ni na Kra siń ska przy je -
cha ła do ma jąt ku ku zy -
na mar szał ka Sta ni sła wa
Ma ła chow skie go w Bia ła -

czo wie, gdzie Ma ria prze by wa ła wraz z oj -
czy mem i tu na stą pi ło sfi na li zo wa nie
per trak ta cji mał żeń skich. Tak Ma ria pi sa ła
o tym do księż nej An ny Sa pie ży ny: Po wiedz
two je mu mę żo wi, że za mę ście mo je się zbli -
ża, i że trze ba ko niecz nie, abyś jak naj prę dzej
przy je cha ła, lu bo ślub za pew ne nie na stą pi,
jak we wrze śniu, ale na stą pi z pew no ścią; ze -
rwa nie już jest pra wie nie po dob nem, gdyż
z mat ką wszyst ko uło żo ne, zo sta je już tyl ko
uzy skać przy chy le nie się for mal ne stry ja, co
jest rze czą naj ła twiej szą w ca łej spra wie, bo
on za wsze pra gnął te go mał żeń stwa.

10 czerw ca 1803 r. spi sa no in ter cy zę
ślub ną. Za po wie dzi wy szły w War sza wie
i Ka mień cu Po dol skim. Ślub od był się 13
wrze śnia 1803 r. w War sza wie w ko ście le
Mi sjo na rzy. Mło dą pa rę po łą czył wę złem
mał żeń skim bi skup ki jow ski Ka sper Cie ci -
szow ski, któ re go mar sza łek za pro sił na tę
uro czy stość. W ce re mo nii ślub nej uczest ni -
czy li mar sza łek Sta ni sław Ma ła chow ski, An -
to ni na Kra siń ska oraz licz ne gro no przy ja ciół

…Ach nie uj rzę ni gdy tej zie mi, któ ra
mnie wy kar mi ła, te go do mu, gdzie się wy cho -
wa łem, tej ka pli cy, gdzie mat ka ma snem spo -
czy wa. Ach! Dźwięk jej dzwo nu roz to pił by
w łzach ca łą za ka mie nia łoś, któ rą no szę w ło -
nie! Wie czo rem paść do mo dli twy przed kra -
tą, przy trum nie w świe tle lam py;
a z ze wnątrz do cho dzi aż do mnie śpiew ora -
czy, brzęk płu ga, pierw szy krzyk pta ka noc -
ne go, pierw sze wes tchnie nie po noc ne go
wie wu, ostat nia nu ta skow ron ka, osta nie po -
że gna nia roz sta ją cych się wie śnia ków; po tem
ty le wspo mnień, ca łe dzie ciń stwo me prze su -
wa się przez kra tę gro bow ca
i ota cza mnie przy zwło kach
mej mat ki, po tem ja wi się ło -
że śmier ci i po że gna nie
ostat nie, po tem la ta mło -
dzień cze…

Zyg munt Kra siń ski
Adam Sza le niec 1831 r.

W opra co wa niach bio -
gra ficz nych Zyg mun ta Kra -
siń skie go opi su je się waż ną
ro lę ja ką ode grał w ży ciu po -
ety je go oj ciec gen. Win cen -
ty Kra siń ski. A kim by ła
mat ka Zyg mun ta?

Uro dzi ła się 30 wrze -
śnia 1779 r. Jej oj cem był
ksią żę Do mi nik Ra dzi wiłł
z li nii klec kiej młod szej na zy wa nej też ber -
dy czow ską, mat ką Kon stan cja z Czap skich,
cór ka sta ro sty kny szyń skie go To ma sza Czap -
skie go. Ro dzi ce Ma rii za war li zwią zek mał -
żeń ski 30  wrze śnia 1778 r. w War sza wie.
By ło to mał żeń stwo nie uda ne, po okre sie se -
pa ra cji, za koń czy ło się roz wo dem 24 mar -
ca 1784 r. (in ne źró dła mó wią że 1782 r.).
Oj ciec wkrót ce za ło żył no wą ro dzi nę i prze -
stał się cór ką in te re so wać. Mat ka po now nie
wy szła za mąż 1 wrze śnia 1784 r. za swo je -
go szwa gra, wów czas już wdow ca, mar szał -
ka Sta ni sła wa Ma ła chow skie go i mia ła z nim
có recz kę, któ ra zmar ła za raz po na ro dze niu.
Ma ria za miesz ka ła wraz z mat ką i oj czy mem
w pa ła cu Czap skich przy Kra kow skim
Przed mie ściu. Kon stan cja umar ła na gruź li -
cę 9 mar ca 1791 r. Po śmier ci żo ny mar sza-
łek ca łą swo ją mi łość ro dzi ciel ską (nie miał
dzie ci z pierw sze go mał żeń stwa z Ur szu lą
Czap ską, sio strą Kon stan cji) prze lał na
Ma rię, sta ra jąc się o na le ży te wy cho wa nie
i wy kształ ce nie pa sier bi cy. Edu ka cję jej

Stanisława Maliszewska

Ma ria Ur szu la z Ra dzi wił łów
Kra siń ska – mat ka po ety

Mi nia tu ry przed sta wia ją ce Ma rię Ur szu lę Kra siń ską i ma łe go Zyg mu sia 
prze sła ne w 1812 r. gen. Win cen te mu Kra siń skie mu z Pa ry ża do Ro sji 

(mal. Vin cent Ber trand)
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zbor ny puł ku. Stam tąd Win cen ty po ma sze -
ro wał ze swo imi żoł nie rza mi do Hisz pa nii.
Ma ria zaś uda ła się do Pa ry ża, gdzie mia ła
ocze ki wać na ry chły po wrót mę ża. Woj -
na w Hisz pa nii się prze cią gnę ła, więc Win -
cen ty ma ło kie dy miał oka zję wi dy wać
mło dą żo nę. Wy sta rał się za to dla Ma rii
o wzglę dy ce sa rzo wej Jó ze fi ny, któ ra czę sto
za pra sza ła Kra siń ską do swo jej po sia dło ści
w Mal ma ison. La tem 1809 r. Ma ria to wa rzy -
szy ła Na po le ono wi i Jó ze fi nie w po dró ży
do Stras bur ga i prze by wa ła przez pe wien
czas na dwo rze ce sa rzo wej.

W Pa ry żu 19 lu te go 1812 r. Ma ria Kra -
siń ska uro dzi ła sy na – Na po le ona Sta ni sła wa
Ada ma Fe lik sa Zyg mun ta, któ ry po mat ce
dzie dzi czy nad mier ną wraż li wość, skłon ność
do me lan cho lii, czer wo ną ce rę oraz kru che
zdro wie i sys tem ner wo wy.

W 1814 r., po ab dy ka cji ce sa rza Fran cji,
wraz z mę żem i sy nem wró ci ła do kra ju i za -
ję ła się ży ciem ro dzin nym oraz wy cho wa -
niem je dy na ka. La tem dla po ra to wa nia
zdro wia prze by wa ła w Opi no gó rze, zi mą
w War sza wie. 

Ge ne rał Win cen ty Kra siń ski oka zał się
bar dzo tro skli wym i czu łym mę żem dla Ma -
rii, cier pli wie zno szą cym roz stro jo ne ner wy
żo ny, jej praw dzi we i uro jo ne cho ro by, trud -
ne uspo so bie nie. Pie czo ło wi cie pie lę gno wa -
na przez mał żon ka, po cięż kiej cho ro bie
zmar ła na gruź li cę, na któ rą zresz tą cier pia ła
od dzie ciń stwa, w dniu 12 kwiet nia 1822 r.
w War sza wie.

Naj go ręt szym jej pra gnie niem, wy ra żo -
nym w te sta men cie, by ło, aby je dy ny syn
wy rósł na do bre go chrze ści ja ni na i do bre go
Po la ka.

Śmierć Ma rii by ła do tkli wym cio sem
dla gen. Kra siń skie go i dzie się cio let nie go
Zyg mun ta. Obaj ze stra tą żo ny i mat ki
do koń ca ży cia nie po tra fi li się po go dzić. Nie
uczest ni czy li w uro czy sto ściach po grze bo -
wych w War sza wie. Ge ne rał na tych miast
po zgo nie mał żon ki wy je chał z sy nem
do Opi no gó ry, pra gnąc oszczę dzić dziec ku
strasz ne go wi do ku za my ka nia trum ny ze
zwłokami mat ki i sa me go po grze bu. 

Eks por ta cja zwłok Ma rii z pa ła cu
przy Kra kow skim Przed mie ściu do ko ścio ła
oj ców Ka pu cy nów od by ła się 15 kwiet nia
po po łu dniu, na za jutrz od pra wio no uro czy ste
na bo żeń stwo ża łob ne, po czym na stą pi ło
prze wie zie nie zwłok do Ze grza, gdzie trum -
na z jej cia łem zo sta ła zło żo na tym cza so wo
w gro bie ro dzin nym Jó ze fa Kra siń skie go.
Po zo sta wa ła tam do cza su ukoń cze nia bu do -
wy ko ścio ła w Opi no gó rze, któ ry zo stał
kon se kro wa ny 18 paź dzier ni ka 1822 r. Po
na bo żeń stwie ża łob nym w cie cha now skiej
fa rze, w dniu 20 paź dzier ni ka 1822 r. wy ru -
szył z Cie cha no wa do Opi no gó ry kon dukt
z pro cha mi Ma rii Kra siń skiej. Tu od by ły się

wiel kie uro czy sto ści po grze bo we z licz nym
udzia łem naj bliż szej ro dzi ny, du cho wień -
stwa, krew nych, przy ja ciół i oko licz nej lud -
no ści. Na stęp nie trum na Ma rii spo czę ła
w pod zie miach ko ścio ła opi no gór skie go. 

Speł ni ło się jej ży cze nie za pi sa ne w te -
sta men cie z czerw ca 1821 r., aby po cho wa no
ją w Opi no gó rze, a nie w Kra snem, gdzie
spo czy wa ją jej cór ki.

Wnę trze ko ścio ła opi no gór skie go zdo bi
na gro bek Ma rii dłu ta rzeź bia rza wło skie go
Lu igie go Pam pa lo nie go, wy ko na ny na za -
mó wie nie Win cen te go Kra siń skie go we
Flo ren cji w 1841 r. Pier wot nie na gro bek
prze cho wy wa ny był w sie ni pa ła cu w War -
sza wie, na stęp nie w sierp niu 1881 r. prze wie -
zio no go do no we go ko ścio ła w Opi no gó rze. 

Po Ma rii Ur szu li Kra siń skiej do na szych
cza sów za cho wa ły się nie licz ne pa miąt ki:
ry su nek ze sce ną ry cer ską (po słu żył ja ko
ilu stra cja do pierw sze go wy da nia utwo ru
J. U. Niem ce wi cza Jan z Tę czy na wy da ne go
w 1825 r.), frag men ty li stów wy ko rzy sta nych
przez Ju lia na Fal kow skie go w to mie 1 Ob ra -
zów z ży cia kil ku ostat nich po ko leń w Pol sce
oraz zbiór 21 li stów z lat 1808–1810 ad re so -
wa nych do Ja na Ne po mu ce na Ma ła chow -
skie go, w któ rych Ma ria opi su je swój po byt
w Pa ry żu, dwór ce sa rzo wej Jó ze fi ny i do -
no si o roz ma itych plot kach krą żą cych w sto -
li cy Fran cji. In for mu je tak że o woj nie
Na po le ona w Hisz pa nii.

Tę sk no ta za utra co ną w dzie ciń stwie
mat ką po dą ża ła za po etą przez ca łe je go ży -
cie. Czę sto wspo mi nał ją w swo jej twór czo -
ści i li stach.

…Mo ja mat ka już od daw na spo czy wa
w trum nie wy ło żo nej błę kit nym ak sa mi tem ze
zło tą ksią żę cą ko ro ną na wie ku…

(Z li stu Zyg mun ta Kra siń skie go do Hen ry -
ka Re eve’a, Ge ne wa, 21li sto pa da 1831 r.)

… Nie za po mnę tej chwi li, gdy Zyg munt
sie dząc z na mi w pierw szym po ko ju na do le,
od głów nych drzwi te go pa ła cu po le wej stro -
nie, opo wia dał nam, jak w tej kom na cie uj -
rzał po śmier ci swo ją mat kę Ma rię z ksią żąt
Ra dzi wił łów. – Kie dy sie dzia łem na sof -
ce – mó wił – i za du ma ny pod nio słem oczy ku
stro nie ko min ka, uj rza łem mo ją mat kę, jak
sta ła i spoj rze nie swe łza we a rzew ne we
mnie uto pi ła. Rę ce bia łe jak ala ba ster mia ła
za ła ma ne. Ach! Uczu łem w so bie na przód
dreszcz lo do wy, ale póź niej za czę ło mnie
ogrze wać ja kieś nie opi sa ne uczu cie ra do ści;
pro mień jej oczu, pa da jąc na mnie, co raz
mnie wię cej oży wiał. Zni kło wi dze nie, a ja się
dłu go z miej sca ru szyć nie mo głem! – I wy -
rze kłszy te sło wa, smut nie opu ścił gło wę
na pier si i dłu go mil czał. …

(Ka zi mierz W. Wój cic ki „Pa mięt ni ki dziec ka
War sza wy i in ne wspo mnie nia war szaw skie”)

i ku zy nów. Do oł ta rza pan nę Ma rię pro wa -
dzi li ksią żę Lu dwik Ra dzi wiłł i Ka rol Czap -
ski, od oł ta rza już mę żat kę od pro wa dza li
rot mistrz Sta ni sław Ma ła chow ski i ge ne rał
Mi ko łaj Bro ni kow ski. Po ślu bie w pa ła cu
przy Kra kow skim Przed mie ściu od by ło się
przy ję cie we sel ne na 40 osób.

W dniu 3 kwiet nia 1804 r. przy cho dzi
na świat pierw sze dziec ko Marii i Wincen-
tego, cór ka Lau ra An to ni na, któ ra umie ra
w kil ka chwil po na ro dze niu. Po cho wa na
zo sta ła w pod zie miach ko ścio ła w Kra snem.

W ma ju 1804 r. mło de mał żeń stwo wy -
je cha ło do wód w Spa. Stam tąd po je cha li
do Pa ry ża w od wie dzi ny do swo ich przy ja -
ciół księ stwa An ny i Alek san dra Sa pie hów,
dzię ki któ rym po raz pierw szy ze tknę li się
z dwo rem ce sa rza Na po le ona Bo na par te, po -
zna jąc oso bi ście ce sa rza. Przed sta wie ni zo -
sta li rów nież prze by wa ją ce mu na emi gra cji
Ta de uszo wi Ko ściusz ce.

Po po wro cie do kra ju pań stwo Kra siń -
scy uda li się do Du na jo wiec do mat ki Win -
cen te go. Mar sza łek Ma ła chow ski ku pił dla
pa sier bi cy są sied nie do bra Bęb nów kę, gdzie
Win cen ty za czął go spo da ro wać. Szyb ko
jed nak znie chę cił się ro lą go spo da rza i opu -
ścił ma ją tek, uda jąc się z żo ną do War sza -
wy. W 1806 r. przy cho dzi na świat dru ga
cór ka He le na, któ ra tak że umie ra po na ro -
dze niu i rów nież zo sta je po cho wa na w Kra -
snem.

Po po ko na niu Prus i wkro cze niu Na po -
le ona do War sza wy, Win cen ty stał się za go -
rza łym sym pa ty kiem ce sa rza Fran cji.
W kwiet niu 1807 r. zo stał do wód cą do bo ro -
we go Puł ku Szwo le że rów Gwar dii i prze -
szedł z nim szlak bo jo wy od Hisz pa nii
po Ro sję. Dzie ląc los mę ża Ma ria wy je cha ła
z Win cen tym do Chan til ly pod Pa ry żem.
W mie ście tym wy zna czo ny zo stał punkt

Na gro bek Ma rii Ur szu li Kra siń skiej 
w ko ście le opi no gór skim
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do nie go ma ły staw, po któ rym moż na pły -
wać na dwóch ład nych, zie lo nych łód kach
przy cu mo wa nych do brze gu wśród trzcin
i wy so kich traw – opo dal znaj du je się fol -
wark, gdzie wie czo rem moż na zo ba czyć
po wra ca ją ce (z pa stwi ska) szwaj car skie
kro wy z dzwon ka mi u szyi; po nad to w po -

bli żu, w osob nej za gro dzie prze cha dza ją
się da nie le, a bia łe ła nie prze glą da ją się
w sa dzaw ce znaj du ją cej się na ich te re nie.
Za są sia dów ma ją do rod ne ku ry z ostro ga -
mi, sza ro nie bie skie go łę bie, we so łe per licz -
ki i wresz cie ca łe ra do sne i roz krzy cza ne
ptac two do mo we. Ma ła ka pli ca, gdzie cho -
dzi my słu chać mszy św., stoi bie lut ka po -
śród zie lo nych drzew, cmen tarz po ło żo ny
jest na sto ku wzgó rza, a ple ba nia za my ka
z tej stro ny ra my ma low ni cze go ob ra zu, ja -
ki przed sta wia Opi no gó ra…       

Z listu Elizy Krasińskiej do Róży Bra-
nickiej, Opinogóra, 21 sierpnia 1843 r.

<<<<>>>>

…Po myśl, żem ca łą mło dość prze był
czy w obo zach, czy na dwo rze, czy w wiel -
kim świe cie, ży jąc nie na tu ral nym ży ciem.
Świat ten po zna łem, co mnie ma mił w mło -
do ści, wiek był na dziei, żą dza sła wy, zna -
cze nia krew bu rzy ła. Si ły do star cza ły [!],
wszyst ko się śmia ło, Bóg bło go sła wił. Sta -
rość na de szła, do świad cze nie wy pę dzi ło
na dzie je i uf ność, trze ba się by ło zbli żyć
do na tu ry. Kto ma czy ste su mie nie nie boi
się ze so bą sa mym ob co wać. Go spo dar -
stwem się nie mar twie, bo co Bóg weź mie,
to i da. Już w mym wie ku nie wie le jest po -
trzeb. Tu jest przy jem ność, któ rej w mie ście

mieć nie mo gę, że je stem w sta nie speł nić
ja kie mi tyl ko bied ni lub wło ścia nie przed -
sta wią, w mie ście hurm żą dań, któ rych nie
jest nikt w sta nie do peł nić i naj dłuż sze tłu -
ma cze nie, od po wiedź ogól na, gdy by Pan
chciał, to by zro bił.(…) Prócz te go nie
mam są siedz twa, u ni ko go nie by wam.
Dzień mam roz ło żo ny i rów ny dziś
do wczo raj. Ka pli ca o dwa kro ki, grób żo -
ny, ogród dom ota cza, na po lu zwie rzy na,
koń w staj ni, brycz ka w wo zow ni. 3 ra zy
na ty dzień oka zja wszyst kie ga ze ty i pi sma

pe rio dycz ne przy no si, bi blio tecz ka pod -
ręcz na nie wiel ka, ale do bra na, o pół mi li
rze ka prze ślicz na z ła zien ką. Od dzie ci 3
ra zy na ty dzień wia do mość i li sty. Bar dzo
ra no wsta ję, pó ki chłód, brycz ką jeż dżę,
wra cam i pi szę; o pierw szej z po łu dnia
obiad, kil ka osób świa tłych: dok tor, ka -
pe lan, rząd ca, mło dych lu dzi kil ku spo-
so bią cych się, roz mo wa mi ła, świa tła,
po waż na. Po obie dzie się wy po czy wa,
po tem kon no się jeź dzi, o 8-ej da ją lo dy,
a po tem się przy łóż ku 3 świe ce za pa la ją
i czy ta się do 11-ej, i spo koj nie za sy pia.
Cze góż mo gę wię cej w na szych cza sach
żą dać jak spo ko ju…

Z listu gen. Wincentego Krasińskiego
do Kajetana Koźmiana, 

Opinogóra, 4 sierpnia 1851 r.

<<<<>>>>

Zamek w Opinogórze
O go dzi nę dro gi od sta cyi dro gi że la -

znej nad wi ślań skiej Śmie cin, gó ru je
nad ca łą oko li cą za me czek hra biów Kra -
siń skich w Opi no gó rze, któ ry ze wszech
stron, w pro mie niu pię cio wior stwo wym,
wi dzial ny jest wraz z ota cza ją cym go par -
kiem. Za łą czo na ry ci na przed sta wia dwie
je go ścia ny, jed nę fron to wą ze wscho du,
a dru gą pół noc ną. Zbu do wa ny był na miej -
scu daw ne go drew nia ne go dwor ca ksią żąt
ma zo wiec kich, zjeż dża ją cych tu na ło wy,
do la sów, z któ rych dzi siaj pra wie śla du nie
po zo sta ło.

Za mek to nie wiel ki, wznie sio ny w sty -
lu go tyc kim, z bar dzo ład ną i wy smu kłą
wie żą, z któ rej ma low ni czy przed sta wia się
kra jo braz. Oto czo ny jest ogro dem nie gdyś
bar dzo pięk nym, za ło żo nym przez gen. Hr.
Win cen te go Kra siń skie go, or dy na ta opi no -
gór skie go. Ogród ten, miesz czą cy w so bie
do syć rzad kie drze wa i krze wy, dzi siaj
znaj du je się w sta nie za nie dba nia. Opi no -
gó ra pa mięt na jest śmier cią Bo le sła wa
księ cia ma zo wiec kie go w r. 1454.

W miej sco wym ko ście le, nie daw no
po bu do wa nym na miej scu by łej ka pli cy,
spo czy wa ją zwło ki Ma ryi Ur szu li z ksią-
żąt Ra dzi wił łów Kra siń skiej, mat ki po ety
Zyg mun ta.

S. F.

„Tygodnik Ilustrowany” nr 100 
z 24 listopada 1877 r.

Mój dro gi Hen ry ku, list Twój otrzy ma -
łem go dzi nę te mu, sie dząc w po ko ju, któ ry
Ci opi szę. Ścia ny bia łe, bez obić; w oknach
fi ran ki zie lo ne i bia łe; pod ścia ną wspa nia -
ły for te pian; obok na sto le go to wal nia ze
szcze re go sre bra; kub ki, lu stra i wszyst kie
dro bia zgi słu żą ce do czysz cze nia pa znok -
ci, zę bów, wło sów itd., itd., fla ko ny peł -
ne wy bor nych per fum; da lej ko mi nek,
a na nim dwa nie wiel kie glo bu sy; da lej,
z bo ku, za wie szo ne na ścia nie, lśnią du -
bel tów ki, dwa ro gi my śliw skie na bi ja ne
zło tem i ko ścią sło nio wą, sza bla, wy kła -
da ne sre brem da ma sceń skiej ro bo ty pi -
sto le ty, tor by my śliw skie, pro chow ni ce
itd.; da lej drzwi, da lej piec; da lej mo je
łóż ko pod ką tem pro stym do pie ca,
a na nim wy twor na po ściel i kasz mi ro -
wy szla frok; tuż ko ło mnie ogrom na
szka tu ła na pod ręcz ne dro bia zgi, w któ -
rej zna la złem po przy jeź dzie czte ry ty -
sią ce flo re nów i gdzie zło ży łem li sty H
[en rie ty]; da lej biur ko, na któ rym stoi
brą zo wa sta ro żyt na wa za, a w niej bu -
kiet kwia tów, do ko ła zaś mo je an giel skie
książ ki i mo ja po zy tyw ka, krzyż z Ko lo -
seum, szty let i wszyst kie zna ne Ci przed -
mio ty. Oto mój po kój. W chwi li, gdym
otrzy mał Twój list, sie dzia łem u bo ku
ko bie ty, któ ra gra ła i śpie wa ła dla mnie.
Znasz ją: to pa ni Z [ału ska]. Co po wiesz
na to wszyst ko mój dro gi? Otom na gle
wiel ki pan, ja, mi ze rak! To oj ciec przy go -
to wał tak to wszyst ko na mój przy jazd.
Z okien wi dzę w do li nie go tyc ki za mek, któ -
ry bu du je się dla mnie, z wie żą ozdo bio ną
ro ze ta mi i mau re tań ski mi ko lum na mi, da -
lej, w do le, trzy sta wy i mnó stwo zie le ni...

Z listu Zygmunta Krasińskiego do Henryka
Reeve’a, Opinogóra, 18 sierpnia1832 r.

<<<<>>>>

…Opi no gó ra to praw dzi wa oa za wzno -
szą ca się na ła god nym sto ku zwień czo nym
pięk ną zie le nią drzew po śród roz le głych
rów nin po kry tych zło ci sty mi ła na mi zbóż
i bo ga ty mi łą ka mi. Dom mo je go te ścia jest
ni ski, wy god ny, sta ry, go ścin ny i przy jem -
ny dla oka – nasz ma ły za mek, na to miast,
to ist ny klej not. Je go go tyc ka wie ża gó ru je
nad ca łą oko li cą – Da me Mal bro ugh ta kie -
go nie mia ła. Na sze po ko je są prze ślicz ne,
uro cze w swym su ro wym sty lu, któ ry pa su je
do nich jak po waż na zmarszcz ka do ład nej,
uśmiech nię tej bu zi; okna o ostrych łu kach
prze pusz cza ją przez swe ko lo ro we wi tra że
ła god ne świa tło, mi łe dla oka i mie nią ce
się wszyst ki mi ko lo ra mi tę czy – a wie czo -
rem wi dzi my jak słoń ce za cho dzi na ho ry -
zon cie rzu ca jąc na rów ni nę ty sią ce
har mo nij nych, ży wych barw. Ogród jest
ład ny i za dba ny, z jed nej stro ny przy le ga

Zamek w Opinogórze, reprodukcja wg 
„Tygodnik Ilustrowany” nr 100 z 1877 r.

Pisano o Opinogórze...
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Wpis do Księ gi Pa miąt ko wej    
Mu zeum Ro man ty zmu:

W dniu 22 lu te go 1959 ro ku, w przed -
dzień set nej rocz ni cy zgo nu Z. Kra siń skie -
go mó wi łem przed kryp tą au to ra
„Nie bo skiej” w imie niu Zie mi Cie cha now -
skiej: „Opi no gó ra, per ła ma zo wiec kie go
kra jo bra zu, sta nie się per łą kul tu ry pol -
skiej na wie ki zwią za ną z Two im imie niem
i z na zwą epo ki, w któ rej ży łeś”.

Dnia 20 ma ja 1961 ro ku mo głem so -
bie po wie dzieć na uro czy sto ści otwar cia
Mu zeum Ro man ty zmu – A sło wo sta ło się
cia łem! Cia łem tym, jak do tych czas, jest
przede wszyst kim cac ko neo go tyc kiej ar -
chi tek tu ry – pa ła cyk Z. Kra siń skie go.

20 wrze śnia 1961 r. na pa miąt kę
pierw sze go spo tka nia opi no gór skie go z
p. Ali ną Świ der ską, au tor ką Zyg mun ta

Teo dor Le onard Mły nar ski 
(przyp. red.: ów cze sny re dak tor 

na czel ny Pię ciu Rzek)

*   *   *
Pierw szym kie row ni kiem Mu zeum

Ro man ty zmu w Opi no gó rze był Pa weł Or -
nat kie wicz. Funk cję tę peł nił od 20 ma -
ja 1961 r. do 22 li sto pa da 1961 r. Ko lej no
Mu zeum Ro man ty zmu kie ro wa li:
• Ta de usz Jan Deh nel – od 23 li sto pa -

da 1961 r. do 28 lu te go 1962 r.
• Ja nusz Kró lik – od 1 mar ca 1962 r. do

1 lip ca 2004 r.
• od 2 lip ca 2004 r. dy rek to rem jest

Ro man Fe liks Ko cha no wicz.
*   *   *

Pierw szy prze wod nik -fol der po Mu -
zeum Ro man ty zmu pt. „Opi no gó ra” na pi -
sał w 1961 r. Adam Maus ber ger ów cze sny
dy rek tor Mu zeum Ada ma Mic kie wi cza
w War sza wie (obec nie Mu zeum Li te ra-
tu ry im. Ada ma Mic kie wi cza), a za ra zem
twór ca pierw szej eks po zy cji w Mu zeum
Ro man ty zmu.

*   *   *
Od 1970 r. w każ dą dru gą nie dzie lę

mie sią ca o godz. 12.00 od by wa ją się kon -
cer ty mu zy ki po waż nej, któ rych po my sło -
daw cą i ini cja to rem był wie lo let ni dy rek tor
Mu zeum – Ja nusz Kró lik.

Pierw szy od no to wa ny „Kon cert mu zy ki
i po ezji” od był się w dniu 31 ma ja 1970 r. Był
to kon cert mu zy ki daw nej w wy ko na niu
uczniów Pań stwo wych Szkół Mu zycz nych
w Sie dl cach i Płoc ku. Do kwietnia 2015 r.
od by ło się 535 kon cer tów.

*   *   *
W 1961 r. Mu zeum Ro man ty zmu

od wie dzi ło 1.057 tu ry stów. Do 2014 r.
eks po zy cje mu ze al ne obej rza ło 954.264
zwie dza ją cych.

*   *   *
Do 1990 r. Mu zeum Ro man ty zmu

nie po sia da ło wła snych sal wy sta wo -
wych umoż li wia ją cych urzą dze nie wy -
staw cza so wych. Dla te go w okre sie
1961-1989 or ga ni zo wa no je w za kła -
dach lub in sty tu cjach, któ re ta ko we po -
miesz cze nia po sia da ły. By ły to głów nie
do mu kul tu ry, bi blio te ki lub in ne mu zea
na te re nie po wia tu czy póź niej woj. cie -
cha now skie go.

Pierw szą wy sta wą cza so wą zor ga -
ni zo wa ną przez Mu zeum by ła wy sta wa
oświa to wa w 1967 r. za ty tu ło wa na
„Zyg munt Kra siń ski – Li sty. Po dró że”. 

Z kroniki
muzealnej

Zakątek
poezji

Mu zeum Ro man ty zmu za pra -
sza do udzia łu w kon kur sach.
Każ dy znaj dzie tu coś dla sie -
bie! W 2015 ro ku pla nu je my
prze pro wa dze nie trzech kon -
kur sów: pla stycz ne go „Mo ja
Opi no gó ra” (skie ro wa ny do
uczniów przed szko li i szkół
pod sta wo wych), li te rac kie go
„Bo ska Nie -Bo ska” (dla ucz-
niów szkół po nad gim na zjal -
nych) oraz re cy ta tor skie go
po ezji i pro zy ro man tycz nej
(ad re so wa ny do uczniów gim -
na zjów i szkół po nad gim na zjal -
nych). 

Szcze gó ło we in for ma cje
(ter mi ny, re gu la mi ny, kar ty
zgło szeń) na na szej stro nie
in ter ne to wej www.mu zeum ro -
man ty zmu.pl.

Stanisława Maliszewska

Azalea

Krzew azalei w śnieżystem łonie
Tuli mdłych marzeń ulotne wonie
Przezrocz jej liści objawia światu,
Że wiosna  – życia nie odda kwiatu.

Pierwiosnek

Pierwiosnki uczuć, rozsiane tkliwie
Troskliwą ręką na serca niwie,
Przetrwają mężnie żar namiętności,
Kwitnąc wśród szronu późnej starości.

Fiołek alpejski

Jakby pustelnik w samotnej celi,
Z mchu się wychyla ubrany w bieli,
Z rąbkiem purpury, jak blask różany,
Co wieńczy serca męczeńskie rany.

Stokrotka

W złocisty puklerz zbrojne stokrotki
Hufcem rozkwitły jak żywe zwrotki
Hymnu natury, co w pieśń rozkwita
Po naszych łąkach i łanach żyta.

Dru ku je my po wy żej czte ry wier -
szy ki na pi sa ne przez cór kę Zyg mun ta
Kra siń skie go – Ma rię Be atrix z Kra -
siń skich hr. Edwar do wą Ra czyń ską
(1850-1884), któ ra odzie dzi czy ła po
oj cu nie tyl ko sła be zdro wie, wiel ką
nad wraż li wość i ogrom ny kry ty cyzm
oto cze nia, ale i ta lent pi sar ki. Ma ria po -
świę ci ła je swoim ulu bio nym kwia tom. 

O cie ka wym, barw nym i tra gicz -
nym ży ciu star szej cór ki po ety moż -
na prze czy tać w książ ce Mag da le ny
Ja strzęb skiej „Pa ni na Zło tym Po to ku.
Opo wieść o Ma rii z Kra siń skich Ra -
czyń skiej”, któ ra jest do na by cia w na -
szym skle pi ku mu ze al nym.
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dzia ła nia na po lu kul tu ry, sztu ki, po li ty ki oraz
woj sko wo ści. 

In ne za gad nie nia, ja kie bę dą nas in te re -
so wa ły w ra mach kon fe ren cji to sze ro ko
po ję te ży cie spo łecz no – kul tu ral ne, in te lek -
tu al ne i na uko we w Kró le stwie Pol skim, je go
róż ne for my i aspek ty.

Nad zór me ry to rycz ny nad kon fe ren cją
spra wo wać bę dą dr An drzej Nie uważ ny
z Wy dzia łu Na uk Hi sto rycz nych Uni wer sy -
te tu Mi ko ła ja Ko per ni ka w To ru niu i dr
To masz Ję drze jew ski z Wy dzia łu Po lo ni sty -
ki Uni wer sy te tu War szaw skie go.

Ser decz nie za pra sza my do wzię cia
udzia łu w kon fe ren cji. Ma my na dzie ję na
za in te re so wa nie ze stro ny na uczy cie li po lo -
ni stów i hi sto ry ków, szcze gól nie szkół
po nad gim na zjal nych, któ rzy ze chcie li by
przy być wraz z mło dzie żą i wy słu chać wy -
gła sza nych re fe ra tów.

Szcze gó ło we in for ma cje do ty czą ce kon -
fe ren cji znaj du ją się na stro nie in ter ne to wej
Mu zeum.

Mu zeum Ro man ty zmu w Opi no gó -
rze i Mu zeum Nie pod le gło ści
w War sza wie or ga ni zu ją w dniach

8 – 9 paź dzier ni ka 2015  kon fe ren cję na -
uko wą pt. „Win cen ty Kra siń ski i ży cie
spo łecz no–kul tu ral ne War sza wy i Kró le stwa
Pol skie go”. Od bę dzie się ona w Opi no gó rze
i w War sza wie.

Ge ne rał Win cen ty Kra siń ski to twór ca
po tę gi swo je go ro du w XIX wie ku, oj ciec
pol skie go wiesz cza ro man tycz ne go, Zyg -
mun ta. To oso ba bar dzo zwią za na z Opi -
no gó rą, za ło ży ciel tu tej szej or dy na cji oraz re -
zy den cji ro dzin nej. W War sza wie ge ne rał
czyn nie uczest ni czył w ży ciu kul tu ral nym
i po li tycz nym mia sta.

Ce lem kon fe ren cji jest za po zna nie z ak -
tu al nym sta nem ba dań nad tą po sta cią, jej
ży ciem i dzia łal no ścią. Ma my tu na my śli

Od 1956 ro ku brał udział w wy sta wach
kra jo wych i za gra nicz nych. W 1960 prze by -
wał na sty pen dium Mi ni stra Kul tu ry i Sztu ki
we Wło szech. Od był sze reg po dró ży ar ty -
stycz nych po Eu ro pie, a tak że Mek sy ku,
Ko rei i Mon go lii. Ar ty sta wy sta wiał in dy wi -
du al nie, uczest ni czył rów nież w wy sta wach
sztu ki pol skiej w kra ju i za gra ni cą. Ca ła
je go ro dzi na zwią za na jest ze sztu ką po-
przez  rzeź bę, ma lar -
stwo i kon ser wa cję
za bytków.

Mie czy sław We lter
jest lau re atem wie lu
pol skich i eu ro pej skich
na gród i wy róż nień.
W ro ku 2008 otrzy mał
Zło ty Me dal Za słu żo ny
Kul tu rze Glo ria Ar tis,
przy zna ny przez Mi ni -
stra Kul tu ry i Dzie -
dzic twa Na ro do we go.
Jest to pre sti żo we od -
zna cze nie ho no ru ją ce
wy bit ne za słu gi na po lu
kul tu ry.

W ro ku 2010 twór -
ca prze ka zał na sze mu
Mu zeum kil ka dzie siąt
rzeźb. By ły one po cząt -
ko wo po ka zy wa ne
w pod zie miach Dwo ru
Kra siń skich, a na stęp nie
od by ły po dróż po Ma -
zow szu i nie tyl ko.
Po ka zy wa no je w mu ze -
ach i cen trach kul tu ry
w Sierp cu, Prza sny szu,
Puł tu sku, Cie cha no wie,
Ostro łę ce, Ra do miu

oraz w Szcze ci nie. Po now nie wró ci ły
do Opi no gó ry w 2014 i są eks po no wa ne
w jed nym z prze szklo nych bocz nych skrzy -
deł par ko wej oran że rii.

Ca ła ko lek cja li czy po nad 40 rzeźb. Są
to m. in. por tre ty, po pier sia, rzeź by fi gu ral -
ne. Jed no ra zo wo nie mo że my po ka zać
wszyst kich prac. Eks po zy cja jest więc
co 2 – 3 mie sią ce zmie nia na tak, by po ka zać
no we obiek ty.

Za pra sza my ser decz nie do zo ba cze nia
wy sta wy.

Wna szym Mu zeum pre zen to wa -
na jest wy sta wa prac Mie czy -
sła wa We lte ra. To twór ca bli sko

zwią za ny z Opi no gó rą. Wła śnie on jest au to -
rem sto ją cych obok Dwo ru rzeźb – po mni ka
Zyg mun ta Kra siń skie go oraz po pier sia
Ja na Ko cha now skie go. 

Mie czy sław We lter uro dził się w ro -
ku 1928 w Śre mie. W Po zna niu ukoń czył
Li cem Sztuk Pla stycz nych oraz stu dia
na Wy dzia le Rzeź by Pań stwo wej Wyż szej
Szko ły Sztuk Pla stycz nych w pra cow ni prof.
Ba zy le go Woy to wi cza i prof. Al fre da Wi -
śniew skie go, gdzie w ro ku 1952 otrzy mał
ab so lu to rium. Dal sze stu dia kon ty nu ował
na Wy dzia le Rzeź by Aka de mii Sztuk Pięk -
nych w War sza wie w pra cow ni prof. Ma ria na
Wnu ka, gdzie zło żył pra cę dy plo mo wą.

Mie czy sław We lter Waldorff II – terracota

Ge ne rał Win cen ty Kra siń ski

Ge ne rał Kra siń ski ma ło zna ny

Rzeźby Mieczysława Weltera

Izabela Wróblewska

Izabela Wróblewska



13

ar chi wal no -bi blio tecz nych po cho dzą cych
z Ośrod ka Do ku men ta cji Wy chodź stwa Pol -
skie go przy Do mu Po lo nii w Puł tu sku. Zgro -
ma dzo no w nim cen ne i róż no rod ne zbio ry
do ku men tu ją ce ży cie i dzia łal ność Po la ków
na wy chodź stwie, głów nie or ga ni za cji po lo -
nij nych, związ ków kul tu ral nych, spor to -
wych, wy zna nio wych i spu ści zny osób
pry wat nych. Zbio ry te obej mu ją róż ne go
ty pu ar chi wa lia (ok. 20 m. b.), książ ki
(ok. 12 tys. wo lu mi nów) cza so pi sma, a tak -
że pły to te kę, fo to gra fie, ma py, in for ma to ry
oraz in ne ma te ria ły ży cia spo łecz ne go. Naj -
star sze do ku men ty i zbio ry po cho dzą z ostat -
nie go ćwierć wie cza XIX wie ku, lecz
naj bo gat sze za so by od no szą się do ubie głe -
go stu le cia. Wśród nich na szcze gól ną uwa -
gę za słu gu je dar Stan leya Naja, za wie ra ją cy
m. in. da ne o in sty tu cjach po lo nij nych obu
Ame ryk, or ga ni za cjach ko ściel nych czy pra -
sie po lo nij nej z lat 1899-1988. Nie oce nio ną
war tość do ku men tal ną ma ją wy ka zy Cen trów
Re kru ta cyj nych do Ar mii gen. J. Hal le ra
(1917-1918). Bo ga tym i przy dat nym źró dłem
do po zna nia ży cia we wnętrz ne go Po lo nii
ame ry kań skiej są zbio ry cza so pism, w tym ta -
kich ty tu łów, jak: „Na ród Pol ski” (1917-
1959) czy „Ame ry ka Echo” (1914-1969).

W stycz niu b. r. zo sta ła pod pi sa na umo -
wa o współ pra cy mię dzy Mu zeum Ro man -
ty zmu w Opi no gó rze a Ar chi wum Akt
No wych w War sza wie. Głów nym ce lem
wspól ne go pro jek tu jest prze pro wa dze nie

sze ro ko po ję tej kon ser wa cji ra tun ko wej za -
so bu, nie zbęd nej aby pod jąć ko lej ne za da nie
czy li me ry to rycz ne opra co wa nie za so bu.
Ostat nim eta pem prac przy obiek tach pod da -
wa nych pra com kon ser wa tor skim bę dzie di -
gi ta li za cja za so bu i upu blicz nie nie ich na
stro nie in ter ne to wej. 

No wą ini cja ty wą Bi blio te ki jest utwo -
rze nie Bi blio te ki Po ezji Pol skiej. Gro ma dzo -
ne są w niej książ ki z utwo ra mi pol skich
po etów two rzą cych w lo kal nych spo łecz no -
ściach, ale nie tyl ko. Na szą am bi cją jest po -
zy ski wa nie moż li wie wszyst kich wy daw-
nictw z po ezją pol ską, ja kie uka zu ją się
w kra ju: to mi ków in dy wi du al nych, al ma na -
chów i an to lo gii po ezji. 

Zbio ry BPP opie ra ją się wy łącz nie
na da ro wi znach, za któ re dzię ku je my wszyst -
kim przy sy ła ją cym książ ki. Li czy my, że
dzię ki BPP Mu zeum, bę dzie „do mem spo -
tkań” pol skich po etów, któ rzy bę dą licz nie
przy jeż dżać na spo tka nia au tor skie. Dwa
z nich, otwie ra ją ce cykl spo tkań „Wier sze
przy lam pie naf to wej” od by ły się w 2014 r.
Za pre zen to wa ło się kil ku zna nych po etów m.
in. Alek san der Na wroc ki. Na ko lej ne spo tka -
nie ma my przy jem ność za pro sić już 31
ma ja 2015 r., bę dzie my go ścić Lesz ka Żu liń -
skie go i Ka ta rzy nę Na za ruk.

Za in te re so wa nych prze ka za niem swo ich
to mi ków po ezji do zbio rów Bi blio te ki Po ezji
Pol skiej pro si my o kon takt ko re spon den cyj -
ny, te le fo nicz ny lub ma ilo wy (agnieszka.wi-
chowska@mu zeum ro man ty zmu.pl).

Bi blio te ka mu ze al na znaj du je się
w ofi cy nie dwor skiej na le żą cej do
ze spo łu  pa ła co wo –par ko we go.

Zbiór bi blio tecz ny jest sys te ma tycz nie
po więk sza ny i uzu peł nia ny o książ ki i cza so -
pi sma o sze ro kim za kre sie te ma tycz nym.
Źró dłem ich na by wa nia są za ku py księ gar -
skie, au kcyj ne, an ty kwa rycz ne, da ry od osób
pry wat nych i in sty tu cji. Pu bli ka cje gro ma -
dzo ne są przede wszyst kim pod ką tem przy -
dat no ści do pro wa dze nia ba dań na uko wych
i ce lów wy sta wien ni czych Mu zeum. Głów -
nym ob sza rem za in te re so wa nia jest li te ra-
tu ra pol ska XIX i XX w. ze szcze gól nym
uwzględ nie niem epo ki ro man ty zmu, pu bli -
ka cje na te mat ży cia i twór czo ści Zyg mun ta
Kra siń skie go oraz do ty czą ce ro du Kra siń -
skich i je go wy bit nych przed sta wi cie li. Obok
ksią żek z za kre su hi sto rii (ze szcze gól nym
uwzględ nie niem okre su za bo rów oraz epo ki
na po le oń skiej), mu ze al nic twa, hi sto rii sztu -
ki, ar chi tek tu ry w zbio rach znaj du ją się też
pa mięt ni ki, bio gra fie, słow ni ki, en cy klo pe-
die – współ cze sne oraz wy da ne przed 1945
r. Jest tak że wy dzie lo ny księ go zbiór re gio -
nal ny za wie ra ją cy m. in. pu bli ka cje do ty czą -
ce Opi no gó ry i oko lic. 

W bi blio te ce znaj du ją się dzieła Z.
Kra siń skie go wy da ne za ży cia pi sa rza, m. in.
Przed świt (Pa ryż 1843), Re sur rec tu ris (Pa -
ryż 1852), Iry dion (1851).

Bi blio te ka Mu zeum Ro man ty zmu
od 2009 ro ku jest dys po nen tem zbio rów

Mo ni ka Strzęp -
ka – Pa weł De -
mir ski wy sta wił
spek takl: nie -bo -
ska ko me dia.
WSZYST KO PO -
WIEM BO GU!.

Po eta wie -
dział, że dra mat
przede wszyst kim
ze wzglę du na po -
dej mo wa ną te -
ma ty kę zwią za ną
z re wo lu cją spo -
łecz ną, bę dzie
sze ro ko oma wia -

ny w pol skim spo łe czeń stwie. W li ście
do Kon stan te go Ga szyń skie go z 21 li sto pa -
da 1833 r. pi sał:

Mam dra mat do ty czą cy się rze czy wie -
ku na sze go – wal ka w nim dwóch pryn cy -
piów: ary sto kra cji i de mo kra cji – ty tuł Mąż.

Prze szlę Ci ma nu skrypt, nie wąt pię, że zy ski
bę dą, bądź ła skaw je przy jąć od przy ja cie la.
Rzecz, są dzę, do brze na pi sa na. Jest to obro -
na te go, na co się tar ga wie lu ho ły szów: re -
li gii i chwa ły prze szło ści! Bez i mien nie
po win no być wy dru ko wa ne, nikt nie po wi -
nien do my ślić się au to ra.

Nie -Bo ska… wzbu dzi ła ży wą re ak cję
od bior ców. Dys ku to wa no o niej na sa lo nach,
pi sa no za rów no w pry wat nych li stach, jak
i w pra sie. Dzie łem zaj mo wa li się zna ni kry -
ty cy li te rac cy, m. in. Jan Nie za by tow ski, Ka -
rol Li belt, Edward Dem bow ski. 

Kon stan ty Ga szyń ski w swo im pa mięt -
ni ku Zyg munt Kra siń ski i mo je z nim sto sun ki
wspo mi na, że pierw si od bior cy po zna li od ra -
zu, że „wiel ki po eta sta nął obok Mic kie wi -
cza na ho ry zon cie li te ra tu ry kra jo wej”. A sam
Adam Mic kie wicz w wy kła dach z ka te dry
pa ry skiej na zy wa utwór „naj zna ko mit szym
dzie łem” i po świę ca mu sześć wy kła dów, od -
czy tu jąc ob szer ne frag men ty. 

Nie -Bo ska Ko me dia dziś utrzy mu je nie -
zmien nie swą po zy cję jed ne go z bez spor nych
ar cy dzieł li te ra tu ry pol skiej. Jest utwo rem mó -
wią cym o spra wach waż nych i trud nych.
Szko da, że co raz mniej zna nym. Zwłasz cza
młod szym po ko le niom… 

Wtym ro ku mi ja 180 lat od pierw -
sze go wy da nia Nie -Bo skiej ko -
me dii Zyg mun ta Kra siń skie go.

Utwór po wstał w 1833 r. (Zyg munt Kra siń -
ski miał wte dy 21 lat), a po raz pierw szy wy -
da ny zo stał w Pa ry żu w dru kar ni Pi nar da
w lu tym 1835 na kła dem 250 eg zem pla rzy.
Dzie ło by ło ano ni mo we, opa trzo ne no tat ką:
„Za czę te w Wied niu na wio snę, skoń czo ne
w We ne cji w je sie ni 1833 r”. 

Re edy cje uka za ły się w 1837 i 1858 ro -
ku. Utwór z per so na lia mi twór cy po ja wił się
w I to mie Po ezji Zyg mun ta Kra siń skie go,
wy da nym w Lip sku 1863 r., na to miast pierw -
szą re ali za cją sce nicz ną by ło przed sta wie nie
w Kra ko wie 29 li sto pa da 1902 r. w opra co -
wa niu Ja na Spit zia ra i Alek san dra Ze lwe ro -
wi cza. Póź niej te go za da nia pod ję li się tak
wiel cy twór cy jak: Le on Schil ler, Kon rad
Swi nar ski i Adam Ha nusz kie wicz. Kil ka
mie się cy te mu (20 grud nia 2014 r.) w Na ro -
do wym Sta rym Te atrze w Kra ko wie du et

180. rocz ni ca pierw sze go 
wy da nia Nie -Bo skiej Ko me dii

Książ ki w Ofi cy nie

Kar ta ty tu ło wa pierw sze -
go wy da nia Nie -Bo skiej

Ko me dii

Agnieszka Wichowska

Aldona Łyszkowska
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13 wrze śnia 2015 r., godz. 12.00 Oran że ria 
Kon cert nr 540 „Nie bo zło te Ci otwo rzę” z pio sen ka -
mi Agniesz ki Osiec kiej, Bu ła ta Oku dża wy, Mar ka
Gre chu ty, Zyg mun ta Ko niecz ne go, Lesz ka Dłu go sza,
a tak że po ezja Krzysz to fa Ka mi la Ba czyń skie go, Ta -
de usza Ró że wi cza, Cze sła wa Mi ło sza, Sta ni sła wa Wy -
spiań skie go, Mi ro na Bia ło szew skie go. Wy stą pi Ar tur
Gotz, ak tor scen War sza wy i Ło dzi.

26 wrze śnia 2015 r., godz. 17.00 Oran że ria 
Kon cert w wy ko na niu ze spo łu „Wy spy Do brej Na -
dziei”. Na pro gram skła da ją się wier sze pol skich po -
etów, do któ rych mu zy kę two rzy li der ze spo łu Adam
Tka czyk. Są to przede wszyst kim utwo ry Kon stan te go
Il de fon sa Gał czyń skie go, a tak że Edwar da Sta chu ry,
Jo na sza Ko fty i Wło dzi mie rza Ja siń skie go oraz Wła -
dy sła wa Gra ba na.

11 paź dzier ni ka 2015 r., godz. 12.00 Oran że ria 
Kon cert nr 541 w wy ko na niu Bar ba ry Bia ło wąs i ze -
spo łu mu zycz ne go. 

24 paź dzier ni ka 2015 r., godz. 17.00 Oran że ria 
Kon cert z udzia łem Iza be li Tro ja now skiej, pol skiej
ak tor ki i pio sen kar ki. 

8 li sto pa da 2015 r., godz. 12.00 Oran że ria 
Kon cert nr 542 w wy ko na niu Mi cha ła Go go lew skie go
(bas) i Ro ber ta Gor go nia (for te pian)

13 grud nia 2015 r., godz. 12.00 Oran że ria 
Kon cert nr 543 pt. „Ko ły san ki Ma rii Pan ny” w wy ko -
na niu stu den tów Uni wer sy te tu Mu zycz ne go im. F. Cho -
pi na w War sza wie pod kie run kiem prof. Ja dwi gi Rappé.

REY MONT W OPI NO GÓ RZE

2 ma ja br., w cza sie or ga ni zo wa nej w na szym Mu zeum
cy klicz nej im pre zy „Imie ni ny Zyg mun ta”, od bę dzie się wer ni saż
wy sta wy „Chcia łem od bu do wać pol ską du szę. W hoł dzie Wła dy -

sła wo wi Rey mon to wi,
pierw sze mu No bli ście
Nie pod le głej Pol ski”.

Wy sta wę przy go -
to wa ły dwie war szaw -
skie pla ców ki – Mu -
zeum Nie pod le gło ści
i Mu zeum Hi sto rii Pol -
skie go Ru chu Lu do -
we go oraz Mu zeum
Ma zo wiec kie w Płoc -
ku.

W ro ku 2014 mi nę -
ła 90. rocz ni ca przy z-
na nia Wła dy sła wo wi
Rey mon to wi li te rac kiej
Na gro dy No bla za po -
wieść „Chło pi”. Z ko lei
w 2015 mi ja 90 lat
od śmier ci pi sa rza.
Wy sta wa jest jed nym

z wy da rzeń zwią za nych z ob cho da mi    tych rocz nic. Ho no ro wy
Pa tro nat nad nią ob jął Pre zy dent RP Bro ni sław Ko mo row ski.

Zapowiedzi:
2 ma ja 2015 r. – Imie ni ny Zyg mun ta. 
W pro gra mie:
– wer ni saż „Chciałem odbudować polską

duszę. W hołdzie Władysławowi Rey-
montowi, pierwszemu Nobliście Niepo-
dległej Polski”.

– kon cert w wy ko na niu kwar te tu pu zo no -
we go HI BI KI Trom bo nes

– kon cert for te pia no wy w wy ko na niu Pio -
tra Ka je ta na Mat czu ka

10 ma ja 2015 r., godz. 12.00, Oran że ria 
Kon cert nr 536 w wy ko na niu Ka ro la Ra -
dzi wo no wi cza

16 ma ja 2015 r. Noc Mu ze ów

23 ma ja 2015 r., godz. 17.00, Oran że ria
„TEJ NO CY BĘ DZIE FAJ NIE” z pio sen -
ka mi Gre chu ty, Oku dża wy, Wy soc kie go,
No ha vi cy i Co he na.
Aran ża cje: Ra fał Grzą ka
Wy stę pu ją: Woj tek Gę sic ki (śpiew i pro wa -
dze nie), Ra fał Grzą ka (akor de on) i Prze mek
Woj cie chow ski (akor de on) 

31 ma ja 2015 r., 
Wier sze przy lam pie naf to wej – spo tka nie
po etyc kie

7 czerw ca 2015 r., godz. 15.00, Oran że ria
Kon cert „Wo kół no cy i dni” na har fę
i smycz ki

14 czerw ca 2015 r., godz. 12.00, Oran że ria
Kon cert nr 537 pt.: „My śleć ser cem. Pa pie skie in spi ra cje” w wy -
ko na niu Da riu sza Ja ku bow skie go (re cy ta cje), Ka ta rzy ny Tho mas
(so pran), Pio tra Sza frań ca (for te pian)

W dniach 14 – 21 czerw ca 2015 r. od by wać się bę dą Dni Kul tu ry
Chrze ści jań skiej w Ko ścio łach fun da cji Kra siń skich. Or ga ni za to -
rem Dni Kul tu ry Chrze ści jań skiej jest Mu zeum Ro man ty zmu
w Opi no gó rze wraz z pa ra fia mi w Opi no gó rze, Pa łu kach, Kra snem.
Or ga ni za cyj nie wspie rać wy da rze nie bę dą I LO w Cie cha no wie,
SP i Gim na zjum w Opi no gó rze oraz GOK w Opi no gó rze.

27 czerw ca 2015 r., godz. 17.00, Oran że ria
Kon cert z udzia łem Elż bie ty Ada miak „Trwaj chwi lo, trwaj”

12 lip ca 2015 r., godz. 12.00, Oran że ria
Kon cert nr 538 w wy ko na niu Grze go rza Bu ka ły

25 lip ca 2015 r., godz. 17.00, Oran że ria
Kon cert z udzia łem Ka ta rzy ny Dą brow skiej

9 sierp nia 2015 r., godz. 12.00, Oran że ria
Kon cert nr 539 w wy ko na niu Ma mi ko Uey ama (for te pian) oraz
Iwo ny Mu raw skiej -Tru szyń skiej (so pran)

15 sierp nia 2015 r., godz. 18.00, Oran że ria
Mo no dram po etyc ki na pod sta wie tek stów Zbi gnie wa Her ber ta
„Ży cio rys” w wy ko na niu Woj cie cha Wy soc kie go, mu zy ka na
ży wo Piotr Ka je tan Mat czuk.

22 sierp nia 2015 r., godz. 17.00, Oran że ria
Kon cert z udzia łem Agniesz ki Gro cho wicz. 

Teodor Axentowicz, Na Gromniczną, 
niedatowany; pastel, karton, 51x67 cm

Alicja Wodzyńska
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DWU STU LE CIE WA TER LOO 

W czerw cu br. za pre zen tu je my wy sta wę upa mięt nia ją cą 200.
rocz ni cę bi twy pod Wa ter loo.

Ba ta lia ta mia ła miej -
sce 18 czerw ca 1815 ro ku
i prze szła do hi sto rii ja ko jed -
na z naj waż niej szych bi tew
w dzie jach świa ta. Do dziś
jest ona sy no ni mem osta -
tecz nej klę ski Na po le ona
Bo na par te. Sta ła się pod sta wą
do for mo wa nia no we go po -
rząd ku w po na po le oń skiej
Eu ro pie, po rząd ku, któ ry miał
pa no wać na kon ty nen cie
przez na stęp ne stu le cie.

Bi twa pod Wa ter loo
do cze ka ła się ogrom nej iko -
no gra fii. Po wsta ło mnó stwo
ob ra zów, gra fik, kart pocz to -
wych po ka zu ją cych głów -
nych bo ha te rów bi twy, woj -
ska, sce ny walk.

Na wy sta wie za pre zen tu je my pocz tów ki po cho dzą ce za rów no ze
zbio rów Mu zeum, jak i od pry wat nych ko lek cjo ne rów. Po nad to bę -
dzie moż na zo ba czyć fi gur ki szwo le że rów po cho dzą ce z pry wat ne go
Mu zeum Wo jen Na po le oń skich w Wi ta szy cach.

W cza sie eks po no wa nia wy sta wy pla no wa ne są róż ne atrak cje.
Po ja wią się człon ko wie grup re kon struk cyj nych spe cja li zu ją cych się
w od twa rza niu wy da rzeń do by na po le oń skiej. Za pre zen tu ją oni scen -
ki z ży cia co dzien ne go szwo le że rów, ich umun du ro wa nie, musz trę.
Re kon struk to rzy po ka żą rów nież fil my do ku men tu ją ce przy go to wy -
wa ne przez nich in sce ni za cje. Po za tym od bę dą się pro jek cje fil mów
fa bu lar nych po świę co nych woj nom na po le oń skim.

Ser decz nie za pra sza my na na szą stro nę in ter ne to wą. Tam znaj -
dą się in for ma cje do ty czą ce ter mi nu otwar cia eks po zy cji i plan
to wa rzy szą cych jej im prez.

WY DAW NIC TWA

Mu zeum Ro man ty zmu w 2015 r. pla nu je wy dać dwie po zy cje
książ ko we.

Pierw sza to „Mo dli twy i wier sze” Zyg mun ta Kra siń skie go. Pu -
bli ka cja pre zen tu je ma ło zna ne utwo ry trze cie go wiesz cza o te ma ty -
ce re li gij nej. Część z nich po cho dzi z rę ko pi su po raz pierw szy
wy da ne go w 1899 ro ku przez Bi blio te ka rza Or dy na cji Za moj skich.
Tek sty prze zna czo ne by ły dla Jo an ny Bo bro wej, ów cze snej mi ło ści
po ety. Nie zo sta ły opa trzo ne przez au to ra żad nym ty tu łem. Jak pi sał
Ju liusz Kle iner mo dli twy mia ły „uczyć, jak się do Bo ga zwra cać
i w co wie rzyć”. Do te go cy klu do łą czy li śmy dwie mo dli twy Kra siń -
skie go na pi sa ne w in nym cza sie i je go wier sze o te ma ty ce re li gij nej. 

Dru ga książ ka, któ ra uka że się w tym ro ku sta ra niem Mu zeum
Ro man ty zmu to „Ma zow sze Kra siń skich. Opi no gó ra – Pa łu ki – Kra -
sne. Szla kiem ko ścio łów fun da cji Kra siń skich”. Jest na wią za niem
do pu bli ka cji o tym sa mym ty tu le, ja ka uka za ła się w ubie głym ro ku.
Za pre zen to wa no w niej trzy miej sco wo ści: Opi no gó rę Gór ną, Pa łu ki
i Kra sne, w któ rych do dziś wi dać dzia łal ność ro du Kra siń skich.
Oprócz ist nie ją cych w tych miej sco wo ściach świą tyń god nym uwa -
gi jest ze spół pa ła co wo -par ko wy Kra siń skich w Opi no gó rze, obec-
nie sie dzi ba Mu zeum Ro man ty zmu (rów nież przed sta wio ny
w pu bli ka cji).

Po nad to Sa mo rząd Woje wódz twa Ma zo wiec kie go usta no wił
rok 2015 „Ro kiem Wła dy sła wa Rey mon ta na Ma zow szu”. Pi -
sarz był bo wiem bli sko zwią za ny z tym re gio nem Pol ski.

Wy sta wa pre zen tu je ma lar stwo pol skie te ma tycz nie zwią -
za ne z za in te re so wa nia mi au to ra „Chło pów”. Jest pró bą
zi lu stro wa nia tej po wie ści dzie ła mi ma lar ski mi, po ka zu je związ -
ki li te ra tu ry z ma lar stwem. Przed sta wio ne ob ra zy pre zen tu ją
pięk no przy ro dy, na stę pu ją ce po so bie po ry ro ku, swe go ro dza -
ju na tu ral ny ka len darz i wy ni ka ją ce z nie go za ję cia i pra ce
po lo we. Są tu por tre ty miesz kań ców wsi oraz sce ny z ich ży cia.

Au to ra mi pre zen to wa nych ob ra zów są ma la rze, któ rzy two -
rzy li w okre sie ży cia Rey mon ta. Pi sarz mógł znać ich oso bi ście,
mógł oglą dać ich pra ce. Na wy sta wie zgro ma dzo no dzie ła ta kich
zna nych i ce nio nych twór ców jak: Teo dor Axen to wicz, Jó zef
Cheł moń ski, Jó zef Me hof fer, Wło dzi mierz Tet ma jer, Adam Set -
ko wicz, Sta ni sław Ka czor – Ba tow ski, Le on Wy czół kow ski.

In te re su ją cym uzu peł nie niem eks po zy cji są gra fi ki Ta de usza
Ku li sie wi cza.

Ser decz nie za pra sza my do zwie dze nia eks po zy cji. Wy sta wa
bę dzie czyn na do koń ca wrze śnia.

NO WA WY STA WA WE DWO RZE

W czerw cu bie żą ce go ro ku Dział Sztu ki Mu zeum Ro man -
ty zmu w Opi no gó rze pla nu je otwo rzyć no wą eks po zy cję sta łą
w Dwo rze Kra siń skich w Opi no gó rze, pre zen tu ją cą dzie więt na -
sto wiecz ne ma lar stwo pol skie. Na eks po zy cji roz miesz czo nej
w pię ciu sa lach Dwo ru Kra siń skich za pre zen tu je my po nad 50
ob ra zów, po cho dzą cych ze zbio rów wła snych Mu zeum, a tak że

m. in. z Mu ze ów Na ro do wych z War sza wy i Kra ko wa, Mu zeum
Okrę go we go w Tar no wie i od osób pry wat nych. Dzie ła te są au -
tor stwa naj wy bit niej szych pol skich ma la rzy m. in. Ja na Ma tej ki,
Hen ry ka Ro da kow skie go, Pio tra Mi cha łow skie go, Alek san dra
Gie rym skie go, Woj cie cha Kos sa ka, Alek san dra Kot si sa, Sta ni -
sła wa Wit kie wi cza, Jó ze fa Olesz kie wi cza, Hen ry ka Sie mi -
radz kie go, Mi ło sza i Wil hel ma Ko tar biń skich oraz wie lu in nych.
Te ma ty ka ob ra zów tak że bę dzie bo ga ta, od wiel ko for ma to wych
ob ra zów hi sto rycz nych, po przez re ali stycz ne sce ny ro dza jo we,
ro man tycz ne pej za że, ilu stra cje dzieł li te rac kich oraz du ża gru -
pa por tre tów mę skich i ko bie cych. 

Wy sta wę wzbo ga cą rzeź by wy bit nych rzeź bia rzy XIX w.,
któ re przez wie le lat by ły ozdo bą Ga le rii Rzeź by w Sta rej Po ma -
rań czar ni w Ła zien kach Kró lew skich. Eks po zy cję do peł nią me -
ble z epo ki, pre zen tu ją ce róż no rod ność sty lo wą w me blar stwie. 

Ze wzglę du na wy so ką war tość ar ty stycz ną po ka zy wa nych
dzieł, wy sta wa sta nie się jed ną z naj lep szych ga le rii ma lar stwa
i rzeź by XIX w. w kra ju. 

Na po le on Bo na par te

Magdalena Bral Aldona Łyszkowska

Izabela Wróblewska

Izabela Wróblewska
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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 szych lo ka li 

ga stro no micz nych: 
Go ściń ca Ogrod ni ka, 

Ka wiar ni pod Kasz ta na mi 
oraz Ka wiar ni w Oran że rii.

R   E   K   L   A   M   A


