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Rok mój, rok szczęścia…

Rok mój, rok szczęścia, czego mi umiera?
Czemu go wieczność z rąk moich wydziera,
Czoło mu wieńcząc umarłych pokojem?
Jam go tak kochał! - On był dobrem mojem...

A teraz anioł ten zdejmie koronę,
Skrzydła nad twarzą zamknie, jak zasłonę,
I zstąpi w trumnę - ot, bije godzina…
Inna się zorza tam, na niebie, wszczyna,

Inny się anioł ludzkim oczom zjawi...
A ja nie patrzę, ja tylko przeklinam -
Bo ten dzień nowy bez ciebie zaczynam
I serce moje krwią wspomnień się krwawi...

Zygmunt Krasiński
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Drodzy Sympatycy i Przyjaciele Muzeum Romantyzmu w Opinogórze,
nadchodzą kolejne, tak bardzo oczekiwane przez nas Święta Bożego

Narodzenia – chwile wyjątkowe, pełne wiary, nadziei i miłości.
W ten przedświąteczny czas pragnę życzyć Państwu wszystkiego, 

co najlepsze – aby te święta były magiczne, pełne optymizmu i radości.
Aby każdy z nas spędził je w gronie rodziny i przyjaciół, 

w atmosferze serdeczności i odpoczynku od trosk codziennego życia.
Niech Nowy Rok 2016 przyniesie Państwu dobre zdrowie, siłę woli

oraz spełnienie wszystkich planów zawodowych i osobistych. 
Niech będzie czasem spełnionych nadziei i oczekiwań.

Święta to dobry moment, by powiedzieć „dziękuję” – za wspólne 
spotkania, rozmowy, dobre słowa i sugestie. Liczymy na dalszą 

współpracę przy kolejnych wspólnych projektach. 
Państwa obecność w gościnnych progach naszego Muzeum 

będzie dla nas wielką radością.

Roman F. Kochanowicz 
Dyrektor Muzeum Romantyzmu 

w Opinogórze

Karykatura Wincentego Krasińskiego. J. Sokołowski, 
ze zbiorów Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie
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zo sta ła wy rwa na z gniaz da na szczy cie da -
chu wie ży. Upa da jąc, znisz czy ła po kry cie da -
cho we oraz dwie ba rier ki przy okien ne, by
koń co wo za wi snąć na trzech od cią gach na
ele wa cji Pa ła cy ku Kra siń skich. Za kres prac
mu siał być za tem po więk szo ny o na pra wę

ele men tów znisz czo nych pod czas bu rzy.
Do dat ko wo na por tyk wej ścio wy

przy wró co no dzie wię cio pał ko wą ko ro nę
hra biow ską oraz po pier sie gen. Win cen -
te go Kra siń skie go (ko pia rzeź by F. J. Bo -
sio z 1808 r.). Znaj do wa ły się one w tym

miej scu na prze ło mie XIX i XX wie ku.
Po nad to wy mie nio no sys tem za bez -

pie czeń prze ciw po ża ro wych w pa ła cy ku
oraz w ofi cy nie. No wy sys tem wy kry wa -
nia i sy gna li za cji po ża ru po sia da wy so ki
po ziom pod wzglę dem roz wią zań tech -
nicz nych, nie za wod no ści i kom for tu ob -
słu gi. Ad re so wal nym wie lo sta no wym
sys te mem ob ję te zo sta ły po miesz cze nia
wy sta wo we, po ko je ad mi ni stra cyj ne,
po miesz cze nia biu ro we, cią gi ko mu ni ka -
cyj ne oraz piw ni ce i strych w obu bu dyn -
kach.

Kon ser wa cji zo sta ły pod da ne tak że
ele men ty ma łej ar chi tek tu ry: za byt ko we
ka mien ne me ble i po mnik upa mięt nia ją -
cy śmierć w Opi no gó rze księ cia ma zo -
wiec kie go Bo le sła wa IV. Ka mien ne
me ble zo sta ły prze nie sio ne w miej sca,
gdzie znaj do wa ły się na po cząt ku XX

wie ku. Po mnik z pia skow ca na zy wa ny
„Krzy żem Bo le sła wa IV” zo stał wy czysz -
czo ny, ubyt ki uzu peł nio no, a ca łość zo sta ła
za kon ser wowa na. 

Po zo sta łe za da nia pro jek tu to dzia ła nia
ma ją ce na ce lu uła twie nie zwie dza nia ze s-

po łu pa ła co wo -par ko we go, re ali zo -
wa ne w part ner stwie z Mu zeum
Ma zo wiec kim w Płoc ku. Ro la Mu -
zeum ja ko part ne ra w pro jek cie
to uczest nic two w me ry to rycz nym
opra co wa niu tre ści  ta blic oraz in -
for ma to ra.

Przy obiek tach znaj du ją cych się
na te re nie par ku zo sta ły usta wio ne
ta bli ce, za wie ra ją ce krót ki rys hi sto -
rycz ny obiek tu oraz prze kie ro wa nie
za po mo cą lin ka za war te go w ko -
dzie QR na stro nę in ter ne to wą Mu -
zeum, gdzie znaj du ją   się bar dziej
szcze gó ło we in for ma cje o obiek -
tach. Tek sty wzbo ga co ne są fo to gra -
fia mi, z któ rych naj star sze zo sta ły
wy ko na ne w 1870 r. Dzię ki nim mo -
że my zo ba czyć, jak zmie niał się wy -
gląd (a cza sa mi i prze zna cze nie)
po szcze gól nych bu dyn ków. 

27 li sto pa da br. w Mu zeum Ro man ty zmu
mia ło miej sce uro czy ste pod su mo wa nie pro -
jek tu pn. „Zwięk sze nie do stęp no ści do kul-
tu ry – roz wój ofer ty kul tu ral nej Mu zeum
Ro man ty zmu w Opi no gó rze – etap V” zre ali -
zo wa ne go w ra mach Re gio nal ne go Pro gra mu
Ope ra cyj ne go Wo je wódz twa Ma zo wiec-
kie go 2007-2013, Prio ry te tu VI „Wy ko rzy sta -
nie wa lo rów na tu ral nych i kul tu ro wych dla
roz wo ju tu ry sty ki i re kre acji”, Dzia ła nia 6.1
„Kul tu ra”. 

Pro jekt wy ko na no dzię ki do ta cji Unii
Eu ro pej skiej i wspar ciu fi nan so we mu
Sa mo rzą du Wo je wódz twa Ma zo wiec kie-
go. Cał ko wi ta war tość pro jek tu wy nio sła
963.722,13 zł, a po ziom do fi nan so wa nia
z Eu ro pej skie go Fun du szu Roz wo ju Re gio -
nal ne go wy niósł 653.475,25 zł. 

Naj waż niej szym ce lem pro jek tu by ło
wy ko na nie re mon tu ele wa cji za byt ko we go
neo go tyc kie go Pa ła cy ku. Pra ce ob ję ły na pra -
wę tyn ków, sztu ka te rii, ce gla nych mu rów
opo ro wych oraz ma lo wa nie ele wa cji. 

Po cząt ko wo pla no wa no tyl ko re mont
i kon ser wa cję masz tu wraz ze znaj du ją cym
się na nim her bem Kra siń skich „Śle pow ron”.
Jed nak w lip cu br. nad Opi no gó rą prze to czy -
ła się po tęż na bu rza, pod czas któ rej maszt zo -
stał uszko dzo ny. Dzie się cio me tro wa igli ca

Aldona Łyszkowska

Pałacyk Krasińskich
w nowej szacie 
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zo sta ła wy ko na na – pierw sza część
spo tka nia od by wa ła się wła śnie w Pa -
ła cy ku. Moż na by ło też po znać za po -
mo cą prze wod ni ków elek tro nicz nych
wy sta wę sta łą po świę co ną Zyg mun to -
wi Kra siń skie mu. Dy rek tor Mu zeum –
Ro man F. Ko cha no wicz, przed sta wił
prze bieg re mon tu, po dzię ko wał za
współ pra cę fir mom re ali zu ją cym pro -
jekt, a tak że naj bar dziej za an ga żo wa -
nym w projekt pra cow ni kom Mu zeum.
Uro czy stość uświet nił kon cert prof.
Krzysz to fa Ja ko wi cza (skrzyp ce) oraz
Ro ber ta Mo raw skie go (for te pian).

Re ali za cja przed mio to we go pro -
jek tu to od po wiedź na wy ma ga nia
współ cze sne go od bior cy. Pa ła cy ko -
wi – pe reł ce pol skie go neo go ty ku,
przy wró co no wy gląd z cza sów świet -
no ści. Po zo sta łe ele men ty pro jek tu
pod nio sły kom fort sa mo dziel ne go
zwie dza nia ze spo łu pa ła co wo -par ko -
we go. 

W ra mach pro jek tu wy da no in for ma tor
sta no wią cy mi ni -prze wod nik po obiek tach
zlo ka li zo wa nych na te re nie Mu zeum. Zna la -
zły się w nim tek sty w ję zy ku pol skim, jak
i w ję zy ku an giel skim oraz ma pa ze spo łu pa -
ła co wo -par ko we go, bę dą ca du żym uła twie -
niem dla tu ry sty, któ ry pierw szy raz zwie dza
po nad 22-hek ta ro wy park opi no gór ski. Pu -
bli ka cja jest do stęp na bez płat nie.

Ko lej ne zada nie to wdro że nie prze wod -
ni ków elek tro nicz nych, na któ rych zo sta ły
na gra ne opi sy umoż li wia ją ce sa mo dziel ne
zwie dza nie eks po zy cji sta łych w Mu zeum.
Tak jak w przy pad ku in for ma to ra – opi sy
przy go to wa no nie tyl ko w ję zy ku pol skim,
ale tak że i w ję zy ku an giel skim. Prze wod ni ki
elek tro nicz ne wy po ży cza ne są rów nież bez -
płat nie. 

Go ście, któ rzy licz nie sta wi li się na uro -
czy sto ści bę dą cej pod su mo wa niem pro jek tu,
mo gli na ocz nie prze ko nać się jak du ża pra ca
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Wczerw cu mi nę ła dwu set na rocz ni -
ca jed nej z naj waż niej szych bi tew
w dzie jach świa ta. 13 wrze śnia br.

w Ofi cy nie opi no gór skie go Mu zeum Ro man -
ty zmu od był się wer ni saż wy sta wy „Wa ter-
loo 1815–2015”. Wy da rze nie to za szczy ci li
obec no ścią przed sta wi cie le Sto wa rzy sze nia
Re gi men tów i Puł ków Pol skich 1717–1831
„Ar se nał”. 

Wy sta wa pre zen tu je sze ro ką
ga mę eks po na tów. Po cho dzą one
w prze wa ża ją cej czę ści od ko lek -
cjo ne rów pry wat nych, a tak że
ze zbio rów Mu zeum Ro man ty -
zmu. Pa miąt ki pre zen to wa ne są
w dwóch sa lach. Eks po na ty zgro -
ma dzo ne w pierw szej z nich
wpro wa dza ją w te ma ty kę i po ka -
zu ją po stać Na po le ona I Bo na -
par te, ilu stru ją je go dro gę na po le
bi twy pod Wa ter loo, przed sta wia -
ją je go prze ciw ni ków. Po nad to
po ka zu ją te wszyst kie wy da rze -
nia, któ re mia ły miej sce po wy -
gna niu Na po le ona na Wy spę św. He le ny. 

Oprócz gra fik i pocz tó wek pre zen tu je -
my sze reg wy daw nictw książ ko wych oraz
cza so pism bez po śred nio od no szą cych się
do bi twy sto czo nej 18 czerw ca 1815 ro ku.
Część z nich uka za ła się w tym ro ku dla
uczcze nia ju bi le uszu, część z nich wy da na
by ła już ja kiś czas te mu. Sta no wią one do -
sko na łą skarb ni cę wie dzy na te mat te go wy -
da rze nia. 

W dru giej sa li pre zen tu je my eks po na ty
od mien ne od tych z pierw szej. Je że li pierw -
sza sa la by ła wpro wa dze niem me ry to rycz -
nym, to ko lej na jest ilu stra cją do te go
wszyst kie go co zo sta ło po wie dzia ne. Po raz
pierw szy w Opi no gó rze pre zen to wa ne są tak
licz ne ro dza je żoł nie rzy ków z okre su wo jen

na po le oń skich. Na sze fi gur ki
ma ją sta no wić ele ment, któ ry
za in te re su je naj młod szych go ści
od wie dza ją cych Mu zeum Ro man -
ty zmu. Peł no pla stycz ne „la lecz ki”
w uni for mach wy bra nych for ma cji
woj sko wych wal czą cych pod Wa ter loo, są ja -
ko by współ cze sny mi „ac tion -me na mi” wy -
pro du ko wa ny mi dla star szych chłop ców,

a nie dla chłop ców
w wie ku lat kil ku.
Do dat ko wo dio ra ma,
„ostat ni czwo ro bok”,
a tak że fi gur ka ge ne -
ra ła Win cen te go Kra -
siń skie go, to kunsz-
tow ne ar cy dzie ła
sztu ki mo de lar skiej,
wie lo krot nie na gra -
dza ne na kra jo wych
i za gra nicz nych wy -
sta wach. Wy star czy
po pa trzeć na naj drob -

niej sze szcze gó ły tych fi gu -
rek, od wzo ro wa nie ory gi -
nalne go mun du ru, opo rzą -
dze nia gwar dzi stów jest
wręcz nie wia ry god ne. Tak
sa mo jak i ory gi nal ne mun -
du ry re kon struk to rów ze Sto -
wa rzy sze nia Ar se nał, prze -
ka za ne spe cjal nie opi no gór -
skiej  pla ców ce na po trze by
tej wy sta wy. 

Wła śnie w Opi no gó rze
ma my oka zję zo ba czyć
mundu ry, w któ rych pol scy re kon struk to rzy
wę dro wa li szla kiem Szwo le że rów Gwar dii
Ce sa rza Na po le ona I i uczest ni czy li w re kon -
struk cjach bi tew pod So mo sier rą, Wa gram,

Rafał Wróblewski

Waterloo 1815-2015

Mo żaj skiem, Lip skiem czy Wa ter loo, do dat -
ko wo od wie dza jąc in ne in sce ni za cje ta kie jak
Lidz bark War miń ski, Puł tusk, Cie cha nów,
czy też sze reg in nych ple ne ro wych wi do wisk
w kra ju, jak i za gra ni cą. Wy sta wa ma za za -
da nie przy po mnie nie jej od bior com, że pol -
scy żoł nie rze by li ty mi, któ rzy po zo sta li
do koń ca przy Na po le onie. Nie od stą pi li
od nie go w mo men cie, kie dy wszyst ko wy -
da wa ło się już stra co ne, by li ty mi naj wier -
niej szy mi z wier nych. 

Au to rzy eks po zy cji, chcie li za pre zen to -
wać zbio ry opi no gór skie go Mu zeum, któ re
ze wzglę du na swo ją spe cy fi kę nie mo gą być
zbyt czę sto eks po no wa ne. Mam tu na my śli
pocz tów ki do ty czą ce Na po le ona II zwa ne go
Or ląt kiem, czy li je dy ne go pra wo wi te go

sy na Ce sa rza Fran cu zów, któ re go
mło do cia nym ad iu tan tem był nasz
opi no gór ski wieszcz, Zyg munt
Kra siń ski. 

Na za koń cze nie chciał bym
po dzię ko wać Ro dzi nie Nie uważ ny
za usza no wa nie wo li dr. An drze ja
Nie uważ ne go i prze dłu że nie wy -
po ży cze nia eks po na tów, któ re
stwo rzy ły fun da ment pod na szą
wy sta wę. Dr Nie uważ ny był jed -
nym z po my sło daw ców tej wy sta -
wy, on to nie ustan nie za chę cał
nas do te go, aby ona po wsta ła
w Opi no gó rze, gdyż uwa żał, że ta

wła śnie pla ców ka jest zna ko mi tym miej scem
do po ka za nia ostat nie go mi li tar ne go akor du
zma gań epo ki na po le oń skiej.
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nia bu dyn ku na le ży wią zać z Ma rią
Ur szu lą z Ra dzi wił łów Kra siń ską,
żo ną Wincentego i mat ką Zyg mun -
ta. Pra gnę ła ona, wzo ru jąc się na
słyn nych Pu ła wach księż nej Iza be li
Czar to ry skiej, stwo rzyć w Opi no -
gó rze re pre zen ta cyj ną re zy den cję
ro do wą. To wła śnie Ma ria Ur szu la
wy ko na ła pierw sze szki ce.

Nie wia do mo do kład nie, kto
był pro jek tan tem bu dyn ku. Przy -

pusz cza się, że mógł to być
je den z ar chi tek tów, któ rzy
współ pra co wa li z Kra siń ski -
mi, tj. Hen ryk Mar co ni, Hi la ry
Szpi low ski lub Piotr Aigner.
In for ma cje na ten te mat znaj -
do wa ły się w do ku men tach
prze cho wy wa nych w Bi blio -
te ce Kra siń skich w War sza wie. Spło -
nę ły one w cza sie po wsta nia war -
szaw skie go w 1944 ro ku.

W ro ku 1843 opi no gór ski za me -
czek stał się pre zen tem ślub nym ge -
ne ra ła Win cen te go Kra siń skie go dla
Zyg mun ta i je go żo ny Elż bie ty (Eli -
zy) z Bra nic kich. Dwa la ta póź niej,
na po le ce nie Eli zy po więk szo no bu -
dy nek do bu do wu jąc od stro ny pół -
noc nej dwie sa le. Praw do po dob nie
pod wyż szo no rów nież wie żę.

Po śmier ci Zyg mun ta,
w ro ku 1859, za me czek ule-
gał stop nio we mu znisz cze niu.
Pierw szy du ży re mont bu dyn -

ku prze pro wa dzo no w la tach sie -
dem dzie sią tych XIX wie ku, a w
ro ku 1894 do ko na no grun tow nej
prze bu do wy wg pro jek tu Jó ze fa
Hus sa. Do bu do wa no wte dy od stro -
ny wschod niej ry za lit, a por tyk
zwień czo no schod ko wym szczy -
tem. Po nad to pod nie sio no dach.

W cza sie I woj ny świa to wej
to czy ły się tu taj wal ki nie miec ko -
-ro syj skie. Zo sta ła znisz czo na ca ła
miej sco wość, sam za me czek po -
waż nie ucier piał. Po woj nie po kry to
go ce ra micz nym da chem oraz wsta -
wio no okna. Nie ste ty bu dow la nie
po wró ci ła już do swo jej świet no -
ści. II woj na oraz okres po wo jen ny
do pro wa dzi ły do po now nych znisz -
czeń.

W koń cu lat pięć dzie sią tych
za czę to za sta na wiać się nad re kon -

struk cją znisz czo 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

Naj waż niej szym obiek tem opi no -
gór skie go ze spo łu mu ze al ne go jest
pa ła cyk. To wi zy tów ka Opi no gó ry

i jej znak roz po znaw czy.
Jest to bu dow la utrzy ma na w sty lu

neo go tyc kim. Peł ni ła ona po cząt ko wo
funk cję pa wi lo nu ogro do we go usy tu owa -
ne go pe ry fe ryj nie w par ku, na za ple czu
dwo ru, w któ rym ogni sko wa ło się ży cie co -
dzien ne. Pa wi lon ogro do wy sta wał się la -
tem dom kiem dla go ści.

Neo go tyc kie ce chy bu dow li, ta kie
jak wy so ka wie ża, czy blan ko wa ny mur
przed pod jaz dem na da ją pa ła cy ko wi cha -
rak ter obron ny, stąd na zy wa się go rów nież
zam kiem lub za mecz kiem.

Bu dy nek praw do po dob nie sta nął
na fun da men tach in nej, star szej bu dow li.
W do bie ro man ty zmu po pu lar ne by ło tzw.
ob le ka nie ru in hi sto rycz nych w „go tyc ki
ko stium”. I tak chy ba zro bio no w Opi no -
gó rze. Ist nie ją cej bu dow li nada no ce chy
go tyc kie, śre dnio wiecz ne.

Pierw sze wzmian ki o opi no gór skim
za mecz ku po cho dzą z ko re spon den cji
mło de go Zyg mun ta Kra siń skie go do oj ca,
Win cen te go. Póź niej szy wieszcz ro man -
tycz ny re la cjo no wał po stę py bu do wy już
w ro ku 1828. Wia do mo, że w 1837 rzeź -
biarz Ja kub Ta tar kie wicz wy ko nał do pa ła -
cy ku czte ry mar mu ro we ko min ki.

Naj praw do po dob niej po mysł po wsta -

Izabela Wróblewska

Opinogórska perełka 

Fotografia z 1870 r. 

Fotografia z 1958 r. 

Pocztówka z 1906 r. 
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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. Za czę to gro ma -
dzić eks po na ty zwią za ne z epo ką na po le -
oń ską. 

Obec nie w za mecz ku znaj du je się eks -
po zy cja po świę co na ży ciu i twór czo ści
Zyg mun ta Kra siń skie go. Zwie dza jąc pa ła -
cyk war to zwró cić uwa gę na pięk ne sztu -
ka te rie na ścia nach i su fi tach więk szo ści
po miesz czeń. Wśród eks po no wa nych pa -
mią tek do naj cie kaw szych na le żą osiem-
na sto wiecz ny mie dzio ryt na je dwa biu
wi szą cy na ścia nie po ko ju wej ścio we go,

przed sta wia ją cy drze wo ge ne -
alo gicz ne ro dzi ny Kra siń skich
oraz umiesz czo ny w sto ją cej
obok ga blo cie sy gnet ro do wy
Kra siń skich, prze ka za ny Zyg -
mun to wi przez oj ca w dniu
osią gnię cia przez po etę peł no -
let no ści.

W pierw szym, naj bar dziej
re pre zen ta cyj nym sa lo nie, na
skle pie niu znaj du ją się her by
Kra siń skich i Ra dzi wił łów,
a spo śród wi szą cych na ścia -
nach ob ra zów uwa gę zwra ca
dzie cię cy por tret Zyg mun ta
w stro ju szla chec kim. W sa lo -
nie peł nią cym nie gdyś ro lę ka -
pli cy znaj du je się nie wiel ka
ręcz nie ha fto wa na mi nia tu ra
przed sta wia ją cą Ma don nę wg
Ra fa ela oraz por tret Zyg mun -
ta Kra siń skie go na ma lo wa ny
przez A. Ziemięckiego. W na -
stęp nych sa lo nach eks po no wa -
ne są m.in. pięk ne por tre ty
Eli zy, w tym je den z dzieć mi.
W ostat niej sa li znaj du je się

szcze gól nym uwzględ nie niem po ety Zyg -
mun ta Kra siń skie go. Roz po czę to od bu do -
wę obiek tu. Przy wró co no ce chy sty lo we
bu dow li i jej daw ny cha rak ter po przez usu -
nię cie do dat ków z koń ca XIX wie ku. Mu -
zeum Ro man ty zmu otwar to 20 ma ja 1961
ro ku.

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
i pa mią tek 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 -

Sala II – Dzieciństwo i młodość Zygmunta

Drzewo genealogiczne Krasińskich

je dy ny zre kon stru owa ny na pod sta wie
za cho wa nych frag men tów ko mi nek.

Za me czek po zo sta je jed nym z naj pięk -
niej szych przy kła dów ar chi tek tu ry neo go -
tyc kiej w Pol sce. W tym ro ku Mu zeum
Ro man ty zmu po zy ska ło środ ki z fun du szy
eu ro pej skich. Dzię ki nim prze pro wa dzo-
no re mont ele wa cji bu dyn ku, co znacz nie
uatrak cyj ni ło obiekt dla zwie dza ją cych.

Sala VI – Kobiety i przyjaciele
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pra cow nię, miał nie wąt pli wie nie raz
spo sob ność po zna nia dzieł ma la rza.
Znał ze szty chu
chy ba naj bar dziej
zna ny ob raz Schef -
fe ra „Fran ce skę da
Ri mi ni”, któ ry zro -
bił na nim ogrom-
ne wra że nie. Ob raz
na tchnął po etę do
na pi sa nia so ne tu
pt. „Na Fran ce skę
Schef fe ra”. Ory gi -
nał ob ra zu zo ba czył
Kra siń ski do pie ro
w 1845 r. kie dy to
po znał w Ha dze Ary
Schef fe ra. Mię dzy
ty mi dwo ma wraż-
li wy mi du sza mi
zro dzi ła się wiel ka

przy jaźń. Mie siąc po tym
spo tka niu od wie dził Kra -
siń ski pa ry ską pra cow nię
Schef fe ra i po pro sił go
o na ma lo wa nie swo jej
żo ny Eli zy i ko chan ki
Del fi ny Po toc kiej, któ re to
por tre ty zo stał ukoń czo ne
do pie ro w 1846 r. Ma larz nie przy jął za te por -
tre ty za pła ty, twier dząc, że są na pa miąt kę

mi łe go spo tka nia. Ja ko po dzię -
kę Kra siń scy

i pa ni Del fi na ofia ro wa li mu ozdob ny pu char
pa miąt ko wy. Od tej po ry Kra siń scy za czę li
utrzy my wać re gu lar ne kon tak ty, oso bi ste lub
ko re spon den cyj ne z ar ty stą oraz je go cór ką
Kor ne lią Schef fer Mar jo lin (1830-1899).

Kra siń scy by li czę sty mi go ść mi w pra -
cow ni Schef fe ra, ma larz uczył Eli zę za sad
ma lar stwa, do któ re go jak twier dził mia ła ta -
lent. Eli za olśni ła go nie tyl ko uro dą, lecz
i wy bit ną in te li gen cją. Od twa rzał jej po stać
w licz nych por tre tach i ob ra zach, ale tak że

zwra cał się do niej po ra dę w wie lu ży cio -
wych spra wach. Sam Schef fer ma wiał, że nie

wi dział ni gdy ludz kiej isto ty tak od po -
wia da ją cej je go po ję ciu pięk no -

ści, jak pa ni Kra siń ska.
Oprócz na ma lo wa nia żo ny

po ety, wy kuł tak że jej
po pier sie w mar mu rze.

W 1849 ro ku
Schef fer na ma lo wał
por tret Eli zy z dwój ką
sy nów. Je sie nią 1850 r.
przy ja cie le spo tka li się
w Pa ry żu i wów czas
po wstał por tret Zyg -
mun ta. Por tret, któ ry
nie tyl ko wier nie od -
da wał ry sy po ety, ale
tak że sub tel nie wy ra -
żał za sad ni cze ce chy
du cho wo ści po ety,
umie jęt nie od dał w wy -
ra zie oczu głę bo ką me -
lan cho lię i nie usta ją cą
pra cę my śli. Schef fer

Ary Schef fer, fran cu ski ma larz po cho -
dze nia ho len der skie go, uro dził się 10 lu te -
go 1795 w Do rdrech cie w Ho lan dii. Ar ty sta,
two rzą cy pod wpły wem twór czo ści wiel kich
po etów ro man tycz nych, po ru szał głów nie te -
ma ty kę re li gij ną i zaj mo wał się ma lar stwem
por tre to wym. Wśród por tre to wa nych przez
nie go oso bi sto ści, oprócz Kra siń skich, by li
tak że człon ko wie ich ro dzi ny oraz bli scy zna -
jo mi: ro dzeń stwo Eli zy – sio stry Ka ta rzy na
Po toc ka i Zo fia Ode scal chi, brat
Alek san der Bra nic ki, De lfina
Po toc ka, Adam ks. Czar to -
ry ski. Por tre to wał tak że
Fry de ry ka Cho pi na,  Fe -
ren ca Lisz ta, Char le sa
Dic ken sa i wie lu  in -
nych. Tak że pol scy,
mło dzi ma la rze: Le on
Ka pliń ski (1826-
1873), Teo fil Kwiat -
kow ski (1809-1891),
Fran ci szek Te pa (1828-
1889) i Sta ni sław Stat -
tler (ok. 1836-1870)
by wa li w je go pa ry -
skiej pra cow ni i ko-
rzy sta li z je go rad
i me ce na tu.

Zyg munt Kra siń -
ski, któ ry czę sto go -
ścił w Pa ry żu, gdzie
Schef fer miał swo ją

Magdalena Bral

Krasińscy 
i Ary Scheffer

Autoportret Ary Scheffera

Eliza Krasińska Delfina Potocka

Portrety: Katarzyny Potockiej (owal z prawej str.) 
oraz Zofii Odescalchi (owal z lewej str.), a pod nim 

św. Monika w salonie Adama Krasińskiego 
w pałacu na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie.
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się tak wy so ko w na -
szym stu le ciu i moż na

śmia ło po wie dzieć, że
we Fran cji sztu ka umar -
ła! (…) Je go po sta cie
ży ją i my ży je my wraz z ni -
mi – on je stwo rzył on dał im
du szę! (…) Dla mnie, dla Zyg -
mun ta był za wsze do sko na ły, to -
też tra cę i opła ku ję praw dzi we go
przy ja cie la (…). Wkrót ce, w lu -
tym 1859 r. zmarł tak że Zyg munt
Kra siń ski, cór ka ma la rza Cor ne lia
Mar jo lin –Schef fer w dal szym cią -
gu utrzy my wa ła kon tak ty z Eli zą
Kra siń ską oraz jej cór ką Ma rią
Be atrix Ra czyń ską (1850-1884).
Praw do po dob nie, to wła śnie ona
w 1880 r. zle ci ła Cor ne lii wy ko na -
nie pła sko rzeź bio nej ko pii ob ra zu
jej oj ca Ary Schef fe ra z przed sta -
wie niem Eli zy z dwo ma sy na mi.
Dzie ło za wi sło w ro ga liń -
skim ko ście le, gdzie Ma -
ria za miesz ka ła po ślu bie
z Edwar dem Ra czyń skim

i znaj du je się tam po dzień dzi siej -
szy.

Mu zeum Ro man ty zmu w Opi -
no gó rze po sia da ko pię por tre tu
Zyg mun ta Kra siń skie go, któ ry pre -
zen to wa ny jest w sa li z her ba mi

w za mecz ku neo go -
tyc kim. Po eta spor -
tre to wa ny zo stał
do po ło wy klat ki
pier sio wej, w pra -
wym pół pro fi lu, na
ciem nym, jed no li -
tym tle. Wło sy ma
lek ko po si wia łe,
twarz oka la ją gę ste
bo ko bro dy oraz
ma ły wą sik. Ubra -
ny jest w czar ny
sur dut z wi docz -
nym pod szy ją bia -
łym koł nie rzy kiem.
Ob raz za kom po-
no wa ny w owa lu
opra wio ny jest w
pro sto kąt ną, bo ga to
zdo bio ną, zło co ną
ra mę.

Ob raz opi no -
gór ski jest XIX -wiecz ną ko -
pią ory gi na łu, prze ka za ną
do mu zeum przez Elż bie tę

z Kra siń skich Rud nic ką z ukra iń skiej li nii
ro du Kra siń skich. Po cho dzi z ich ro dzin nej
ko lek cji ma lar stwa z ma jąt ku Re gi men ta -

rzów ka na Ukra inie.
Ory gi nał ob ra zu au tor stwa Ary Schef fe -

ra wi siał naj pierw w pa ła cu Kra siń skich
na Kra kow skim Przed mie ściu w War sza wie,

a na stęp nie wnuk po ety – Ka rol Ra czyń ski,
wy wiózł go do swo je go ma jąt ku w Zło tym
Po to ku ko ło Czę sto cho wy. Po II woj nie świa -
to wej ob raz zna lazł się w Wo łyń skim Mu -
zeum Kra jo znaw czym w Łuc ku na Ukra inie,
w któ rym jest do dziś. 

był uwa ża ny nie tyl ko za wiel kie go ar ty stę,
lecz i znaw cę dusz. 

Kie dy Ary Schef fer zmarł w czerw cu
1858 r. w pod pa ry skim Ar gen teul, je go bli -
scy i przy ja cie le dłu go nie mo gli otrzą snąć
się z szo ku. Eli za Kra siń ska, pi sa ła w li ście

do sio stry Ka ta rzy ny Po toc kiej: […] Ser ce mi
pę ka. Ta stra ta jest wiel kim nie szczę ściem,
nie po we to wa nym dla sztu ki, nikt nie wzniósł

Eliza Krasińska z synami

Eliza Krasińska z synami

Zygmunt Krasiński kopia wg Ary Scheffera

Marmurowe popiersie Elizy Krasińskiej
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gdzie za pro szo ny zo sta łem na „ko ty” przez
or dy na ta Edwar da hr. Kra siń skie go na
dwu dnio wem po lo wa niu (15 i 16 grud-
nia 1925 r.) po iłem się tą po ezją zi my, któ -
ra ustro iła po la śnież ne, ro ze śmia ne
w słoń cu, w naj cza row niej sze bar wy…

Ob fi tość zwie rzy ny w po lnych pę dze -
niach uprzy jem nia ła nam czas, nie zwy kła
go ścin ność mi łe go i sza now ne go go spo da -
rza chwy ta ła za ser ce. Ra dość spra wi ło po -
dzi wia nie cel nych strza łów to wa rzy szów
po lo wa nia.

W po lo wa niu bra li udział zna ko mi ci

strzel cy, Mau ry cy hr. Po toc ki, Wło dzi -
mierz ks. Cze twer tyń ski, An drzej ks. Lu -
bo mir ski, nie mó wiąc już o świet nie
strze la ją cym Go spo da rzu.

Po lo wa nie pro wa dzo ne by ło wzo ro wo,
na gan ka cho dzi ła z dys cy pli ną iście woj -
sko wą. Na każ dym kro ku po za tem znać
by ło tro skli wą rę kę my śli we go – ho dow cy
chro nią ce go zwie rzo stan przed gro żą cą mu
od kłu sow ni ków za gła dą. Ochro na ta tak
bar dzo trud na w Opi no gó rze zy ska ła peł -
ne zwy cię stwo i naj pięk niej szy try umf.

Po lu jąc dość du żo w róż nych oko li -
cach kra ju nie wi dzia łem ni gdzie, pod kre -
ślam to z na ci skiem, tak wiel kiej, tak
ol brzy miej ilo ści ku ro patw, jak w Opi no -
gó rze. W wol nych chwi lach od strze la nia
„ko tów” no to wa łem z ołów kiem w rę ku
wi dzia ną ilość ku ro pa twich stad. W cią gu
dwu dni po lo wa nia wi dzia łem ich prze-
szło 150 (wy raź nie sto pięć dzie siąt) stad.

Pod ta ką opie ką zwie rzo stan nie za gi -
nie. Ta kie te re ny sta ją się re zer wa tem
zwie rzy ny dla ca łe go po wia tu.

Za ję cy za bi li -
śmy 250. Po kot to
bar dzo ład ny.

Po znań skie rze -
zie, na któ rych bi ją
ty sią ce za ję cy, nie
przed sta wia ją żad -
ne go cza ru dla
praw dzi wych my -
śli wych, któ rzy
ma ją obrzy dze nie
do ilo ścio wych re -
kor dów. Po lo wa -
nie w Opi no gó rze
by ło my śliw ską ra -
do ścią, strze lec ką
roz ko szą, w naj -
pięk niej szym zna -
cze niu te go sło wa.

To też ze szcze -
rą wdzięcz no ścią
że gna li śmy go ścin -
ne go Go spo da rza,
wy ru sza jąc do do -
mu z je go pa ła cu
po tak mi le spę dzo -
nym cza sie… I za -
cho wa my wszy scy

w skarb cu my śliw skich wspo mnień te dwa
dni, jak dwie dro go cen ne per ły.

Ju lian Ej smond

„Ło wiec Pol ski” nr 1 z dnia 1 stycz nia
1924 r. donosił:

WOpi no gó rze (z. Płoc kiej) or dy na ta Ed-
war da Kra siń skie go po lo wa no w d. 27 i 28
li sto pa da (1923 r.). Bra no tyl ko po la na -
gan ka mi. W 8 strzelb za bi to 317 za ję cy.
Kró lem po lo wa nia był An drzej ks. Lu bo -
mir ski z Prze wor ska. Do ku ro patw nie
strze la no.

Prze druk z: „Ga ze ty Po ran nej War -
szaw skiej” z dnia 24 grud nia 1925 ro ku:

KART KI ŁO WIEC KIE
Po lo wa nie w Opi no gó rze

Mó wią lu dzie, że śnież -
na zi ma jest bia ła i mo no -
ton na… Śnież ny ko bie rzec
na zy wa ją ca łu nem. Zi mo wą
ci szę zwą mar two tą śmier -
ci…

A tym cza sem zi ma
uśmie cha się ty sią cem naj -
pięk niej szych barw… Śnieg
roz bły ska zło tą ra do ścią
słoń ca, błę kit nie je bla do–
nie bie ską za du mą cie niów,
ró żo wi się pod za chód cza -
ro dziej skim ru mień cem,
a po wgłę bie niach i bruz -
dach okry wa go do stoj ny
fio let…

Mó wią lu dzie ob cy, że
śnieg jest bia ły i zim ny. Dla
my śli wych ma on naj cud -
niej sze uśmie chy i naj roz -
kosz niej sze ko lo ry… Bia ły
ca łun ście le im się pod no gi,
jak naj barw niej szy ko bie -
rzec… Zi mo wa ci sza śpie -
wa im ty sią cem gło sów, na peł nia ją cych
mroź ne po wie trze swo ją bez mier ną, ło -
wiec ką ra do ścią…

W go ścin nej i pięk nej Opi no gó rze,

Z historii opinogórskich 
polowań

Pisano o Opinogórze
Po ża ry w do brach opi no gór skich

Dnia 22. W ten mo ment, co do Cie bie
pi szę, ca ła po łać ze staj nia mi, z 5 do mów
i czwo ra ków zło żo na, pa li [się]; daj Bo że,
by się ogień do sta jen i sto dół nie do stał.

Je że li ma Roz pen do ski ko pie tych dom -
ków, co śmy do Po to ka po sła li, to jak naj prę -
dzej proś, że by mi ta ki zro bił, i przy ślij mi.
Bo leść mych nóg nie po zwo li ła mi pójść, tyl -
ko z gan ku wi dzę kłę by dy mu. Pierw szym
do mem od po la za pa li ło się w ko mi nie i już

ostat ni się pa li. Przy naj mniej od bu du ję po -
rząd niej. Wię cej sto lu dzi tam miesz ka ło,
gdzie ich po dzie ję? Ko wal, czwo ra ki,
wszyst ko się spa li ło, aż na dzie dzi niec ko bie -
ty z pła czem wy no szą rze czy, tak się bo ją, by
wszyst ko się nie spa li ło, tak gwał tow ny
ogień, gwał tow nym ogniem pę dzo ny, praw -
dzi wie tu nie szczę ście przy niósł. …

Z li stu gen. Win cen te go Kra siń skie go
do Sta ni sła wa Kry nic kie go, 
Opi no gó ra, 22 lip ca 1858 r.

*  *  *
…Dziś pa da du ży śnieg. To za trzy ma, być
mo że, po ża ry, któ re wy bu cha ją przy każ dej
oka zji po ta kich dłu gich po su chach. Nie -
daw no mie li śmy dwa strasz ne po ża ry w
or dy na cji – naj pięk niej szy i naj więk szy fol -
wark spa lił się do szczę tu. Jest to wiel ka
stra ta; te raz bro war, bu dyn ki przy le ga ją ce
do czwo ra ków do pie ro co pa dły pa stwą
pło mie nia w sa mej Opi no gó rze. Jest to
rów nież znacz na stra ta po nie waż bro war
przy no sił do bre do cho dy. …

Z li stu Eli zy Kra siń skiej 
do Ka ta rzy ny Po toc kiej, 

War sza wa, 21 li sto pa da 1862 r.
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Mu zeum Ro man ty zmu 
na „fil mo wo”

W po przed nich latach Mu zeum Ro -
man ty zmu by ło miej scem czę sto wy ko -
rzy sty wa nym przez eki py fil mow ców
do re ali za cji fil mów fa bu lar nych, se ria li
te le wi zyj nych, wi do wisk te atral nych,
fil mów do ku men tal nych i oświa to wych
oraz pro gra mów te le wi zyj nych. 

Mię dzy in ny mi na krę co ne tu zo sta ły
na stę pu ją ce pro duk cje:
1. Na czel na Re dak cja Wi do wisk Te atral -

nych Te le wi zji Pol skiej w War sza wie –
zdję cia do pro gra mu po etyc kie go
„Miej sce zwa ne Opi no gó rą” w re ży se rii
Igna ce go Go go lew skie go (maj -czer wiec
1977 r.). 
W re ali za cji pro gra mu, do któ re go zdję -
cia krę co no w pa ła cy ku i w par ku, ja ko
sta ty ści wy stą pi li pra cow ni cy Mu zeum.

2. Te le wi zyj na Wy twór nia Fil mo wa „Pol-
tel” – zdję cia do fil mu „So mo sier ra” z cy -
klu „Wiel kie bi twy”, re ży se ria Lu cy na
Smo liń ska (sty czeń -lu ty 1978 r.). 
Re ali za to rzy fil mu wy bra li na miej sce
zdjęć pa ła cyk ja ko obiekt zwią za ny
z gen. Win cen tym Kra siń skim do wód -
cą I Puł ku Szwo le że rów Gwar dii. Pułk
ten wsła wił się szar żą w wą wo zie So mo -
sier ra.

3. Te le wi zyj na Wy twór nia Fil mo wa „Po l-
tel” w War sza wie – zdję cia do scen
pierw sze go od cin ka pt. „Puł kow nik ce -
sa rza” se ria lu te le wi zyj ne go „Naj dłuż sza
woj na no wo cze snej Eu ro py” w re ży se rii
Je rze go Sztwiert ni (wrze sień 1979 r.). 
Se rial uka zu je wal kę Po la ków z ger ma -
ni za cją w Wiel ko pol sce w la tach 1815-
1918. 
W se ria lu za gra li m.in.: Krzysz tof Kol -
ber ger, Ma riusz Be no it, An drzej Se we -
ryn, Piotr Ma cha li ca, Jo an na So bie ska,
Gra ży na Sza po łow ska, Jo an na Żół kow -
ska.

4. Wy twór nia Fil mów Oświa to wych w Ło -
dzi – zdję cia do fil mu do ku men tal ne go
o Zyg mun cie Kra siń skim w re ży se rii
Zbi gnie wa Dą brow skie go (li sto pad
1981 r.).

5. Przed się bior stwo Re ali za cji Fil mów
„Ze spo ły Fil mo we” w Ło dzi – zdję cia
do scen z fil mu fa bu lar ne go „Fort XIII”
w re ży se rii Grze go rza Kró li kie wi cza
(li sto pad 1983 r.).
Film na wią zu je do wy da rzeń, któ re mia -
ły się ro ze grać w cza sie I woj ny świa to -
wej i po niej w for cie XIII twier dzy
w Prze my ślu. Dwóch ofi ce rów ar mii ro -
syj skiej (ka pi tan i po rucz nik) zo sta je
uwię zio nych w jed nym z for tów opusz -
czo nej twier dzy. 
W fil mie wy stą pi li m.in.: Le on Niem czyk
ja ko ka pi tan, Ja nusz Kraw czyk ja ko po -
rucz nik, Gra ży na Sza po łow ska, Ju liusz
Lu bicz -Li sow ski, Ma rek Pro bosz, Zyg -
munt Ko niecz ny.

Po za koń cze niu
zdjęć eki pa fil mo -
wa po da ro wa ła
Mu zeum trzy bu -
kie ty kwia tów (wy-
ko na nych z kwia -
tów pre pa ro wa -
nych ży wych i
sztucz nych) ze
sce no gra fii fil mo -
wej. Je den z nich
(na fot.) wy ko rzy -
sty wa ny jest na
eks po zy cjach do dzi siaj.

6. Na czel na Re dak cja Pro gra mu 2 Te le wi zji
Pol skiej Dział Pro gra mów So bot nio -Nie -
dziel nych w War sza wie – zdję cia do pro gra -
mu „Ko chan ko wie – ro mans   po ety” (maj
1984 r.).

7. Agen cja Fil mu i Re kla my „AL LIAN CE”
w War sza wie dla Te le wi zji Edu ka cyj nej
TVP – zdję cia do do ku men tu fa bula ry zo wa -
ne go „Hra bia Hen ryk” w re ży se rii Ma riu sza
Ma li now skie go (sier pień 1997 r.).
Film bio gra ficz ny o ży ciu i twór czo ści Zyg -
mun ta Kra siń skie go. Wy da rze nia zwią za ne
z je go oso bą wi dzia ne są i ko men to wa ne sło -
wa mi sa me go po ety za czerp nię ty mi z li stów
do naj bliż szych. W ro li Zyg mun ta wy stą pił
An drzej Chy ra, gen. Win cen te go Kra siń skie -
go za grał Le szek Te le szyń ski, Ka ta rzy na
Ło chow ska wcie li ła się w po stać Eli zy Bra -
nic kiej, a Agniesz ka Wa gner by ła Del fi ną Po -
toc ką.

8. „So wa -Film Me dia Pro duc tions” w Po zna -
niu – zdję cia do dzie sią te go od cin ka pt.
„Wiek XIX. Bla ski i cie nie” z cy klu do ku -
men tal ne go „Dzie je kul tu ry pol skiej” w re -
ży se rii Ma riu sza Mal ca (li sto pad 1998 r.).
Sce ny do te go od cin ka krę co ne by ły we
wnę trzach pa ła cy ku. Za pre zen to wa no w nim
opo wieść o pol skiej kul tu rze ar ty stycz nej
i du cho wej XIX w. po przez przy wo ła nie syl -
we tek naj wy bit niej szych lu dzi epo ki m.in.
Zyg mun ta Kra siń skie go. Jed nym ze sce na -
rzy stów, a za ra zem nar ra to rem cy klu był
ów cze sny re dak tor na czel ny nie za leż ne go
mie sięcz ni ka li te rac kie go „Cza su Kul tu ry”
Ra fał Gru piń ski, któ ry obec nie jest po słem
do Sej mu RP.

9. TVP Po lo nia – zdję cia do jed ne go z od cin -
ków cy klu fil mów tu ry stycz no -kra jo znaw -
czych „Za pro sze nie” w re ży se rii Woj cie cha
No wa kow skie go – 2007 r.

10. TVP IN FO – zdję cia do ko lej ne go od cin ka
z cy klu po dróż ni cze go „Pol ska wg Kre ta”
(maj 2013 r.).

Z kroniki
muzealnej

Zakątek
poezji

Stanisława Maliszewska

J e s i e n i ą
Przez toń powietrza, które drży w lazurze,
Takie pogodne, jakby nigdy burze
Już przyjść nie mogły, - biały, srebrny, czysty,
Nad gałęziami płynie splot pajęczy,
I długie nici to świecą, to gasną.
— Jesienne drzewa stoją w ogniów tęczy,
Złoty ich powiew i szmer ich złocisty
Leci na pola, na łąki, — w dal jasną…

Niebo ma jakieś cudowne otchłanie
Wielkich błękitów blednących, gdy na nie 
Patrzę, i jakby nieskończoną drogą
Ginących w dali…

A na ziemi cienie
Mają ze smutkiem przyjaźni tajemne
I słodycz, jaką królują jesienie,
Te dobrotliwe wrózki, które mogą
Łączyć w uśmiechu blask i cisze ciemne.

Słońce ma jakieś promienie miłosne,
Nie rozszalałe walką, jak na wiosnę,
Ani jak w lato znoju ziemi chciwe;
Słońce ma takie promienie, że święci
Nad szerokiemi polami dzień boski,
I wszystkie chwile szczęścia ma w pamięci,
I stu barw krasy rozlewa na niwę, —
Słońce ma taki dzień śliczny, bez troski.

Ja Ciebie kocham, o Jesieni święta,
Bo w tobie miłość, co dni swe pamięta,
I promienieje na niknące życie,
Ty złocisz jasno mrący liść znikomy,
Ty w chmur szkarłacie lśnisz nad skibą siną,
Ja cie miłuję, boś nie zbrojna w gromy,
Bo srebrne nici rozwieszasz w błękicie,
I cicho mówisz sercu, — że dni płyną…

W ni niej szym nu me rze pre zen tu je my
ko lej ne go przed sta wi cie la ro du Kra siń skich,
któ ry zaj mo wał się po ezją – Ada ma Kra siń -
skie go (1870-1909), sy na Wła dy sła wa i Ró -
ży z Po toc kich, wnu ka po ety Zyg mun ta,
trze cie go or dy na ta opi no gór skie go i ostat nie -
go po mie czu po tom ka li nii opi no gór skiej
(or dy nac kiej) Kra siń skich. 

Adam Kra siń ski in te re so wał się twór -
czo ścią swo je go słyn ne go dziad ka. Du że
za słu gi po ło żył przy opra co wa niu oraz pu -
bli ko wa niu je go utwo rów i li stów. Sam pró -
bo wał też sił w po ezji, acz kol wiek czy nił to
nie śmia ło, bo czuł na so bie cię żar tra dy cji ro -
dzin nych. Dru ko wał swo je wier sze pod
pseu do ni ma mi: Jan Przy siec ki, Le on Przy łę -
ski, Ju lian Po go rzel ski. Je go wier sze świad -
czą o pew nej wraż li wo ści li rycz nej i do brym
opa no wa niu tech ni ki po etyc kiej. 

Po wy żej zamieszczamy wiersz Adama
Krasińskiego, po raz pierwszy opu bli ko wa -
ny na ła mach „Bi blio te ki War szaw skiej”,
któ rym to wy daw nic twem kie ro wał w la-
tach 1900-1909.



MAGAZYN  INFORMACYJNY  MUZEUM  ROMANTYZMU  W  OPINOGÓRZE

12

gdzie ofia ro wa ła je Lu dwi ka z Kra siń skich
Czar to ry ska. Rzeź ba ma z ty łu wy ry ty na -
pis w ję zy ku fran cu skim, że la tem 1809 r.
by ła ofia ro wa na przez ce sa rzo wą Jó ze fi nę
ge ne ra ło wej Ma rii Ur szu li z Ra dzi wił łów
Kra siń skiej.

Po pier sie Win cen te go Kra siń skie go
po wsta ło w 1808 ro ku, kie dy ge ne rał roz -
po czy nał do pie ro ka rie rę ja ko mło dziut ki
puł kow nik lek ko kon nych. Bo sio rzeź bił
go z na tu ry i z wiel ką sta ran no ścią wy do -

był wszyst kie cha rak te -
ry stycz ne ce chy por tre -
to wa ne go, zna ne z pa -
mięt ni ków i ko re spon -
den cji je go współ cze-
snych. Przy glą da jąc się
mar mu ro wej po do biź nie
do wód cy szwo le że rów,
moż na do strzec na sa -
mym środ ku je go no sa
nie wiel ką, lecz dość
głę bo ką szra mę. Ka je-
tan Koź mian, przy ja ciel
Kra siń skie go, przy ta -
cza w swym pa mięt ni ku
pew ną aneg do tę, któ ra
wy ja śnia oko licz no ści
„na by cia” ra ny. W 1807 r.
puł kow nik – Mar cin Mol -
ski, do pro wa dzo ny do
fu rii, wy gła sza ny mi przez
mło de go Win cen te go
Kra siń skie go zło śli wy mi
frasz ka mi na swój te mat –
do padł go w wą skiej,
ciem nej ulicz ce i zmu sił
go do zmie rze nia się
na sza ble. Re zul tat był
opła ka ny dla Kra siń skie -
go, któ re mu sta ry we te -
ran ko ściusz kow ski nie
tyl ko, oka le czył nos, ale
i ośmie szył go przed ca -
łą War sza wą.

W 1810 ro ku rzeź ba
by ła wy sta wia na na Sa -

lo nie w Pa ry żu pod po zy cją 914: „Bu ste
de M. Kra so uski, co lo nel des lan ciers de la
gar de im pe ria le”. Mu zeum Na ro do we
w War sza wie po sia da w swo ich zbio rach
dwa że liw ne od le wy z mar mu ro we go ory -
gi na łu. W la tach sie dem dzie sią tych XIX w.
rzeź ba ta sta ła na kon so li por ty ku za mecz -
ku neo go tyc kie go w Opi no gó rze. W 1930
r. znaj do wa ła się już w pa ła cu Ra czyń skich
na Kra kow skim Przed mie ściu w War sza -

Od 1966 r. w zbio rach Mu zeum
Ro man ty zmu w Opi no gó rze znaj -
du je się mar mu ro we po pier sie

Win cen te go Kra siń skie go. Dzie ło jest sy -
gno wa ne, dla te go do brze wie my kto
i kie dy je wy ko nał. Na to miast ko go przed -
sta wia dzie ło, zdra dza in skryp cja wy ry ta
z ty łu rzeź by: „LE CO LO NEL COM MAN -
DANT DES CHE VE -AUX -LE GERS DE
LA GAR DE IM PE RIA LE LE COM TE
VIN CENT KRA SIŃ SKI L’AN 1808”.

Au tor po pier sia – François
Jo seph Bo sio (1768-1845) to
fran cu ski rzeź biarz, któ ry przez
oko ło 15 lat prze by wał we Wło -
szech. Uczył się rzeź by u sa me -
go An to nia Ca no vy, stu dio wał
je go rzeź by i po zo sta wał pod
je go wy raź nym wpły wem.
W 1807 r. po wró cił do Pa ry ża,
któ re go już nie opusz czał. Zo stał
ofi cjal nym rzeź bia rzem Ce sar -
stwa i Re stau ra cji – pra co wał dla
Na po le ona I, Lu dwi ka XVIII,
Ka ro la X i Lu dwi ka Fi li pa. Na -
zy wa ny był „fran cu skim Ca no -
vą”, ze wzglę du na wi docz ne
w je go dzie łach sil ne in spi ra cje
twór czo ścią mi strza. W 1822 r.
Lu dwik XVIII na dal mu ty tuł
„pierw sze go rzeź bia rza” kró lew -
skie go, a Ka rol X na dał mu ty tuł
ba ro na. 

Wy ko ny wał głów nie por tre -
ty rzeź biar skie – biu sty i me da -
lio ny (Na po le ona, ce sa rzo wej
Jó ze fi ny, ce sa rzo wej Ma rii
Lu izy, Lu dwi ka XVIII, Ka ro la
X), ale rów nież dzie ła o te ma ty -
ce mi to lo gicz nej (np. Hia cynt
1816). Wie le spo śród je go wy -
ko na nych w mar mu rze rzeźb
mia ło zre du ko wa ne wer sje w
brą zie (m.in. po pier sie Jó ze fi ny).
Wy ko nał tak że kil ka po mni ków
w Pa ry żu (m.in. kon ny po mnik
Lu dwi ka XIV, 1822), po są gi
do ogro dów Tu ile ries, współ pra co wał
przy więk szo ści wzno szo nych wów czas
mo nu men tów (np. re lie fy i spi żo wa kwa -
dry ga na łu ku trium fal nym Du Car ro us-
sel, 1828). 

Od 1939 r. w zbio rach Mu zeum Na ro -
do we go w War sza wie jest ma łe, brą zo we
po pier sie Jó ze fi ny Bo na par te, au tor stwa
Bo sio. Wcze śniej znaj do wa ło się w zbio -
rach Mu zeum Or dy na cji Kra siń skich,

wie, a w zbio rach Mu zeum Or dy na cji Kra -
siń skich znaj do wał się że la zny od lew te go
po pier sia, za cho wa ny obec nie w Mu zeum
Na ro do wym w War sza wie. Rzeź ba tuż
przed woj ną sta ła w gma chu Bi blio te ki
Kra siń skich przy uli cy Okól nik w War sza -
wie. W 1944 r. gmach bi blio tecz ny na
Okól ni ku spło nął. Jak wspo mi na Bran dys:
(…) okop co ne po pier sie Win cen te go Kra -
siń skie go wy grze bał z po go rze li ska wła ści -
ciel skle pu spo żyw cze go z są sied niej uli cy
Ko per ni ka. Na pa rę na stęp nych lat po pier -
sie spo czę ło w ko ry ta rzy ku ku piec kie go
miesz ka nia. Na szczę ście wła ści ciel skle pu
po sta no wił pew ne go dnia za ło żyć so bie te -
le fon. Pra gnąc po zy skać wzglę dy funk cjo -
na riu sza, od któ re go przy spie sze nie tej
ope ra cji za le ża ło, po da ro wał mu hi sto rycz -
ną rzeź bę. Funk cjo na riusz oka zał się czło -
wie kiem ma ją cym zro zu mie nie hi sto rii
i sztu ki. Po przy pad ko wym obej rze niu w te -
le wi zji re por ta żu z Opi no gó ry, bez wa ha -
nia prze ka zał cen ny mar mur do Mu zeum
Ro man ty zmu. 

Obec nie opi no gór skie po pier sie Win -
cen te go Kra siń skie go, a tak że wspo mnia -
ne po pier sie Jó ze fi ny, pre zen to wa ne są
na wy sta wie „Na po le on I i sztu ka”
w Zam ku Kró lew skim w War sza wie.
Rzeź ba po wró ci do Mu zeum Ro man ty zmu
pod ko niec grud nia 2015 r. i zno wu bę dzie
moż na ją po dzi wiać w neo go tyc kim pa ła -
cy ku. 

Magdalena Bral

Popiersie Wincentego Krasińskiego

Marmurowe popiersie 
Wincentego Krasińskiego, 

ze zbiorów Muzeum 
Romantyzmu w Opinogórze

Żeliwne popiersie 
Wincentego Krasińskiego, 

ze zbiorów Muzeum 
Narodowego w Warszawie Popiersie Józefiny Bonaparte, ze zbiorów

Muzeum Narodowego w Warszawie
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skie go ko ścio ła pa ra fial ne go, gdzie po-
cho wa ni są człon ko wie ro du Kra siń skich.
Po mszy zło żo no kwia ty i za pa lo no zni cze
przy gro bie ge ne ra ła Kra siń skie go oraz
na gro bach je go żoł nie rzy, któ rzy spo czy wa -
ją na tu tej szym cmen ta rzu. Na stęp nie od był
się kon cert, w któ rym wy stą pi ła uczest nicz ka
te go rocz ne go XVII Mię dzy na ro do we go

Kon kur su Pia ni stycz ne -
go im. Fry de ry ka Cho pi -
na, re pre zen tant ka Bia-
ło ru si, Yuliya Yer ma lay -
eva. Kon fe ren cję na uko -
wą pro wa dzi li Dy rek tor
opi no gór skie go Mu zeum Ro man F. Ko cha -
no wicz oraz se kre ta rze na uko wi kon fe ren cji
dr Jo lan ta Za łęcz ny z Mu zeum Nie pod le gło -
ści i Ra fał Wró blew ski z Mu zeum Ro man ty -
zmu. Pre le gen ci przy by li z ta kich ośrod ków
jak m.in. War szaw ski Uni wer sy tet Me dycz -
ny, Uni wer sy tet War szaw ski, Uni wer sy tet
im. Mi ko ła ja Ko per ni ka w To ru niu, Uni wer -
sy tet Przy rod ni czo – Hu ma ni stycz ny w Sie -
dl cach, Aka de mia Hu ma ni stycz na w Puł -
tu sku, Uni wer sy tet La Sa pien za w Rzy mie,
Mu zeum Woj ska Pol skie go w War sza wie,

Mu zeum Wo jen Na po le oń skich w Wi ta szy -
cach oraz Sto wa rzy sze nie Ar se nał.

Wśród za pre zen to wa nych w Opi no gó rze
re fe ra tów zna la zły się wy stą pie nia po świę -
co ne ka wa le rii okre su na po le oń skie go oraz
do wo dzo ne mu przez Win cen te go Kra siń -
skie go I Puł ko wi Szwo le że rów Gwar dii Ce -
sa rza Na po le ona. Kil ka re fe ra tów do ty czy ło

sfe ry li te rac kiej, m.in. kwe stii sa lo nu li te -
rac kie go pro wa dzo ne go przez Win cen te go.
Cie ka wym gło sem w dys ku sji by ło wy stą -
pie nie wło skiej ba dacz ki pol skiej li te ra tu -
ry, któ ra przed sta wi ła kon tak ty Kra siń skich
z wło ską ary sto kra cją.

Dzień pierw szy kon fe ren cji za koń czy ła
dys ku sja i pod su mo wa nie wszyst kich wy -
stą pień, któ re w spo sób nie zwy kle in te re -
su ją cy za pre zen to wa ły Win cen te go Kra-
siń skie go ja ko czło wie ka dzia ła ją ce go nie
tyl ko w sfe rze woj sko wo ści, ale tak że po li -
ty ki i kul tu ry.

W dru gim, war szaw skim dniu se sji,
w go ścin nym Mu zeum Nie pod le gło ści,
a do kład nie w Pa ła cu Prze ben dow skich,

ob ra dy roz po czę ły się
od wy stą pie nia Dy -
rek to ra tej pla ców ki,
dr. Ta de usza Skocz ka.
W tym dniu w re fe ra -
tach od cho dzo no od
spraw woj sko wych
i li te rac kich, sku pia -
jąc się bar dziej na
po sta ci Win cen te go
Kra siń skie go oraz
osób z je go naj bliż -
sze go oto cze nia. Mo -
gli śmy wy słu chać
wy stą pień ba da czy
zwią za nych z Uni -
wer sy te tem Mi ko ła ja
Ko per ni ka w To ru niu,
Bi blio te ką Uni wer sy -
te tu War szaw skie go,
a tak że pra cow ni ków
Mu zeum Nie pod le -

gło ści i Mu zeum Ro man ty zmu w Opi no gó -
rze. In te re su ją ce wy stą pie nia przed sta wi li
tak że stu den ci Uni wer sy te tu War szaw skie go.
W pod su mo wa niu ob rad stwier dzo no, że po -
stać Win cen te go Kra siń skie go, jak i hi sto ria
Kró le stwa Pol skie go, wy ma ga ją więk szych
i do kład niej szych stu diów oraz ba dań. Zde -
cy do wa no rów nież o wy da niu wszyst kich
wy gło szo nych re fe ra tów w for mie opra co -
wa nia, któ re go pu bli ka cję prze wi dzia no
na 2016 ro k.

Mu zeum Ro man ty zmu w Opi no -
gó rze i Mu zeum Nie pod le gło ści

w War sza wie zor ga ni zo wa ły 8 i 9
paź dzier ni ka br. 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”.
Dzień pierw szy od był się w Opi no gó rze,
dru gi 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.
Za cza sów na po le oń skich
za sły nął ja ko or ga ni za tor
oraz twór ca I Puł ku Sz-
wo le że rów Gwar dii Na -

po le ona, he ro icz nych zdo byw ców wą wo zu
So mo sier ra, a tak że uczest ni ków kil ku dzie -
się ciu in nych waż nych bi tew te go okre su tj.
pod Wa gram, Lip skiem, Ha nau czy też
Mont mi ra il. W cza sach Kró le stwa Pol skie go
Win cen ty Kra siń ski peł nił obo wiąz ki se na to -
ra, a tak że był do wód cą Gwar dii oraz Ar mii
Re zer wo wej. Kon fe ren cja zor ga ni zo wa -
na zo sta ła po to, aby za po znać się z ak tu al -
nym sta nem ba dań nad tą wy jąt ko wą
po sta cią, jej ży ciem i dzia łal no ścią. Po nad to
in te re so wa ło nas 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. Kró le stwie, któ re go
dwu stu le cie po wsta nia ob cho dzi my w tym
ro ku. 

Pierw szy dzień ob rad roz po czę ła msza
świę ta od pra wio na w pod zie miach opi no gór -

Izabela i Rafał Wróblewscy

Konferencja Wincenty Krasiński i życie 
społeczno-kulturalne Warszawy i Królestwa Polskiego
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Alicja Wodzyńska

Kon cer ty nie dziel ne:

10 ma ja 2015 r. za spra wą Ka ro la Ra dzi wo -
no wi cza, wy bit ne go pol skie go pia ni sty mie li -
śmy oka zję wy słu chać wspa nia łe go kon cer tu
cho pi now skie go. K. Ra dzi wo no wicz grał po
mi strzow sku kom po zy cje F. Cho pi na, a po -
mię dzy po szcze gól ny mi wy ko na nia mi w roz -
mo wie z pu blicz no ścią tłu ma czył utwo ry
i cie ka wie mó wił o sa mym kom po zy to rze,
szcze gól nie o je go ma zur kach.

* * *
14 czerw ca 2015 r. w kon cer cie in au gu ru ją -
cym od cho dy „Dni Kul tu ry Chrze ści jań skiej
w Ko ścio łach fun da cji Kra siń skich” pt.: „My -
śleć ser cem – pa pie skie in spi ra cje” wy stą pi li
Da riusz Ja ku bow ski, głów ny wy ko naw ca,
a za ra zem au tor pro jek tu, śpie wacz ka Ka ta -
rzy na Tho mas i pia ni sta Piotr Sza fra niec.
Pro gram słow no–mu zycz ny był swo istym
prze ka zem, w któ rym in spi ra cje pa pie ża
na te mat mi ło ści, pięk na, cier pie nia, wol no-
ści czy śmier ci wy wo łu ją ar ty stycz ny od zew
sło wa i mu zy ki. 

* * *
12 lip ca 2015 r. z au tor skim re ci ta lem wy -
stą pił Grze gorz Bu ka ła, by ły li der i współ za -
ło ży ciel Wa łów Ja giel loń skich, któ re mu
to wa rzy szył Mar cin Par ty ka, aran żer i kom -
po zy tor.

* * *
9 sierp nia 2015 r.w kon cer cie pt.: „Prze bo je
mi strzów” wy stą pi ła ja poń ska pia nist ka
Ma mi ko Uey ama oraz śpie wacz ki Te atru
Wiel kie go Ope ry Na ro do wej – Iwo na Mu -
raw ska – Trusz czyń ska i Dag ma ra So kal ska.
Obok wy bit nych dzieł I. J. Pa de rew skie go, R.
Stat kow skie go i F. Cho pi na mie li śmy oka zję
wy słu chać arii ze zna nych oper m.in. G. Bi -
ze ta, G. Puc ci nie go, I. Kálmána. 

* * *
13 wrze śnia 2015 r. z pro gra mem po etyc -
ko–mu zycz nym „Nie bo zło te Ci otwo rzę”
wy stą pi li: Ar tur Gotz (śpiew i re cy ta cje), Da -

Wy da rzy ło się:
riusz Igiel ski (for te -
pian), Prze my sław
Ko wal ski (gi ta ra ba -
so wa). Był to na stro -
jo wy te atr pio sen ki,
któ ry łą czył no stal gię
i za du mę nad ota cza -
ją cą rze czy wi sto ścią.
Ty tuł pro gra mu to za -
czerp nię ty frag ment
wier sza Krzysz to fa
Ka mi la Ba czyń skie -
go, do któ re go mu zy -
kę na pi sał 50 lat te mu
Zyg munt Ko niecz ny
spe cjal nie dla Ewy
De mar czyk („Wier sze
wo jen ne”).

* * *
11 paź dzier ni ka 2015 r. w pro gra mie „Go -
ściń ce, ścież ki, dro gi” swo ją twór czość za -
pre zen to wa ła war szaw ska po et ka Bar ba ra
Bia ło wąs, któ rej to wa rzy szył ze spół mu zy -
ków i wo ka li stów AMY TA CY. Kon cert uka -

zy wał etos wę dro wa nia po
pięk nych pol skich kra jo -
bra zach w róż nych po rach
dnia i ro ku. 

* * *
8 li sto pa da 2015 r. w pro -
gra mie pie śni pol skich
twór ców wy stą pi li Mi chał
Go go lew ski (bas) i Ro bert
Gor goń (for te pian).

* * *
13 grud nia 2015 r. pod
kie run kiem prof. Ja dwi gi
Rappé stu den ci Aka de mii
Mu zycz nych w Gdań sku

i War sza wie za pre zen to wa li pro gram z
mu zy ką ad wen to wą pt.: „Ko ły san ki Ma ryi
Pan ny”.

Kon cer ty so bot nie:

25 kwiet nia 2015 r.w Oran że rii wy sta wio ny
zo stał mo no dram mu zycz ny bę dą cy opo wie -
ścią o ży ciu i twór czo ści Ka rin Sta nek, by-
to mian ki, któ ra w la tach 60. XX wie ku
wy lan so wa ła „Ma lo wa ną la lę” czy „Chłop ca
z gi ta rą”. Au tor ką spek ta klu jest Ha li na Moś -
-Ker ger, a w po stać Ka rin Sta nek bra wu ro wo
wcie li ła się Agniesz ka Wajs, któ rej na sce nie
to wa rzy szył ze spół mu zy ków.

* * *
23 ma ja 2015 r. zna ny cie cha now ski bard
Woj ciech Gę sic ki za ini cjo wał ob cho dy 25-le -
cia swo jej dzia łal no ści es tra do wej. Z te go ty -
tu łu ar ty sta przy go to wał no wy pro gram „Tej

no cy bę dzie faj nie” z pio sen ka mi Gre chu ty,
No ha vi cy, Co he na, Oku dża wy. To wa rzy szy li
mu na sce nie wy bit ni mu zy cy, akor de oni ści
Ra fał Grzą ka i Pa tryk Szta biń ski.

* * *
27 czerw ca 2015 r. w ra mach
ob cho dów 40-le cia pra cy ar ty -
stycz nej z kon cer tem „Trwaj
chwi lo, trwaj” wy stą pi ła Elż bie -
ta Ada miak z ze spo łem. Pio -
sen kar ka, au tor ka tek stów
i kom po zy tor ka od wie lu lat zaj -
mu je w Pol sce czo ło we miej sce
w ga tun ku po ezji śpie wa nej. 

* * *
25 lip ca 2015 r. ko lej na zna -
na ak tor ka wy stą pi ła z re ci ta -
lem w Oran że rii. Bo ha ter ka
wie czo ru – Gra ży na Barsz czew -
ska za pre zen to wa ła wier sze,
pio sen ki i mo no lo gi, któ rych
au to ra mi są wiel cy twór cy ka -
ba re tu li te rac kie go z lat mię -
dzy wo jen nych, głów nie Ju lian

Tu wim, An to ni Sło nim ski, Ma rian He mar
i Ta de usz Boy -Że leń ski. 

* * *
22 sierp nia 2015 r. z pro gra mem „Osiec -
ka#Kra jew ski#Gro cho wicz” wy stą pi ła Ag-
niesz ka Gro cho wicz, jed na z naj cie kaw szych
po sta ci kra kow skie go śro do wi ska pio sen ki li -
te rac kiej. Ja ko au tor ka tek stów współ pra cu je
z czo łów ką pol skich kom po zy to rów pio sen ki.
W mu ze al nej Oran że rii to wa rzy szy li jej mu -
zy cy, z któ ry mi na co dzień kon cer tu je po
ca łym kra ju.

* * *
26 wrze śnia 2015 r. za pre zen to wał się
przed opi no gór ską pu blicz no ścią war szaw ski
ze spół „Wy spy Do brej Na dziei”, któ ry po -
wstał z po trze by ko mu ni ko wa nia się ze świa -
tem mą drym, do brym i pięk nym ję zy kiem.
Dla te go w pio sen kach ze spo łu moż na usły -
szeć sło wa po etów (K. I. Gał czyń skie go, J.
Ko fty, E. Sta chu ry) pod kre śla ne de li kat ny mi
dźwię ka mi mu zy ki. 

* * *

23 paź dzier ni ka 2015 r. z re ci ta lem wy stą -
pi ła Iza be la Tro ja now ska, ar tyst ka zna na za -
rów no ja ko ak tor ka, jak i pio sen kar ka. 
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2 ma ja 2015 r. tra dy cyj nie od by ły się Imie -
ni ny Zyg mun ta.
W te go rocz nym pro gra mie zna la zły się: wer -
ni saż „Chcia łem od bu do wać pol ską du szę”
w hoł dzie W. S. Rey mon to wi, kon cert w wy -
ko na niu kwar te tu pu zo no we go HI BI KI
Trom bo nes oraz kon cert for te pia no wy w wy -
ko na niu Pio tra Ka je ta na Mat czu ka.

* * *
16 ma ja 2015 r. po raz ko lej ny Mu zeum
Ro man ty zmu w Opi no gó rze przy stą pi ło do
ak cji „Noc Mu ze ów”. Dla od wie dza ją cych
mu zeum mi ło śni ków do brej roz ryw ki cze ka ły
kon cer ty: jaz zo wy (Ale xan der’s Rag ti me
Band), skrzyp co wy (Agniesz ka Flis), po ezji
śpie wa nej (Pod Fry zjer ką), ope ret ka „Wik to -
ria i jej Hu zar”, dla naj młod szych te atr la lko -
wy IGRASZ KA z przed sta wie niem „Zło te
jaj ko” oraz spo tka nie po etyc kie z Wal de ma -
rem Smasz czem po świę co ne ks. J. Twar dow -
skie mu w Sa lo ni ku Eli zy.

* * *
13 czerw ca 2015 r. mia ło miej sce wrę cze nie
Na gród im. Wła dy sła wa Or ka na za wy bit ne
osią gnię cia w dzie dzi nie upo wszech nia nia
kul tu ry i twór czo ści ar ty stycz nej. By ła to
trzy na sta edy cja Ogól no pol skiej Na gro dy.
De cy zją Ka pi tu ły na gro dę spe cjal ną otrzy mał
Je rzy Hof f mann, wy bit ny pol ski re ży ser
fil mo wy. 

* * *
Od 14 czerw ca do 22 sierp nia 2015 r.
w Dwo rze Kra siń skich w Opi no gó rze moż -
na by ło zwie dzać wy sta wę ma lar stwa pt.
„Ro man tyzm. Re flek sje Ma rii Wol len berg -
-Klu zy”. Ma ria Wol len berg -Klu za (ur. 1945 r.)
jest ab sol went ką Aka de mii Sztuk Pięk nych
w War sza wie na Wy dzia le Ma lar stwa. Urzą -
dzi ła po nad 130 wy staw in dy wi du al nych
w kra ju i za gra ni cą oraz bra ła udział w kil -
ku set wy sta wach zbio ro wych. Jest pre kur sor -

ką ma lar stwa re flek syj ne go. Na wy sta wie za -
pre zen to wa ne zo sta ły 32 ob ra zy z róż nych
okre sów twór czo ści ar tyst ki.

* * *
W ter mi nie 14 – 21 czerw ca 2015 r. w ra -
mach współ pra cy Mu zeum Ro man ty zmu
w Opi no gó rze oraz pa ra fii w Opi no gó rze, Pa -
łu kach i Kra snem zor ga ni zo wa ne zo sta ły Dni
Kul tu ry Chrze ści jań skiej w Ko ścio łach Fun -
da cji Kra siń skich. Przed się wzię cie to zgro -
ma dzi ło wie lu od bior ców, dla któ rych nie-
ro ze rwal nie łą czą się kul tu ra i chrze ści jań -
stwo. 

* * *
15 sierp nia 2015 r., pod trzy mu jąc tra dy cję
ogło szo ną w ro ku ubie głym, zor ga ni zo wa ne
zo sta ło wy da rze nie kul tu ral ne, na któ re bi let
wstę pu wy no si 1 zł. 15 sierp nia co rocz nie jest
oka zja do te go, aby ko rzy stać z ofer ty kul tu -
ral nej mu zeum. W ro ku bie żą cym zor ga ni zo -
wa ny zo stał mo no dram „Ży cio rys” na pod -
sta wie twór czo ści Zbi gnie wa Her ber ta w wy -
ko na niu Woj cie cha Wy soc kie go i Pio tra Ka -
je ta na Mat czu ka.

* * *
6 wrze śnia 2015 r., w dwo rze Kra siń skich
od był się wer ni saż wy sta wy ma lar stwa i ry -
sun ku Ma ria na, Mi cha ła i Iwo Adam czy ków.
Na wy sta wie za pre zen to wa nych zo sta ło: 30
ob ra zów olej nych, 15 akwa rel i 29 ry sun ków,
przez co była ona zróż ni co wa na nie tyl ko te -
ma tycz nie, ale i pod wzglę dem tech nik ma -
lar skich. Ma rian Adam czyk jest au to rem
ob ra zów olej nych, przed sta wia ją cych głów -
nie por tre ty, ak ty ko bie ce oraz ko nie. Dla do -
sko na le nia warsz ta tu i sa mej przy jem no ści
ma lo wa nia, ar ty sta ko piu je ar cy dzie ła wiel -
kich ma la rzy ta kich jak Ty cjan, Ve la zqu ez,
Goya, Ce zan ne i Re no ir. Kil ka przy kła dów
tych ko pii, moż na tak że zo ba czyć na wy sta -
wie. Mi chał Adam czyk, brat Ma ria na,
w swych ma ry ni stycz nych akwa re lach uka-
zał nam urok nad mor skich pej za ży i miast,
w tym głów nie Gdań ska. Wy sta wę do peł nia ły

ry sun ki au tor stwa Iwo Adam czy ka, sy na Mi -
cha ła. Przed sta wił na nich por tre ty ar ty stów,
fi lo zo fów i na ukow ców. Wy sta wa za koń czy ła
się 15 li sto pa da 2015 r.

* * *
6 wrze śnia 2015 r. od by ło się czwar te spo -
tka nie w Sa lo ni ku Eli zy, któ re go go ściem by -
ła po et ka i ma lar ka Te re sa No wak -Chę ciń ska,
a spo tka nie po pro wa dzi ła Zo fia Hu mięc ka.
Po ezji to wa rzy szy ła mu zy ka fran cu ska,
z uwa gi na szcze gól ne upodo ba nie kul tu ry
fran cu skiej przez go ścia. 

* * *
8 paź dzier ni ka 2015 r. w ra mach XX
Cie cha now skiej Je sie ni Po ezji od by ło się
XVII Opi no gór skie Spo tka nie z Li te ra tu rą,
pod czas któ re go dr Te re sa Ka czo row ska prze -
pro wa dzi ła roz mo wę z go ściem – Ser giu szem
Ster na -Wa cho wia kiem (po eta, pro za ik, ese -
ista, kry tyk li te rac ki, tłu macz, edy tor, au tor
sce na riu szy te atral nych, ra dio wych i te le wi -
zyj nych).

* * *
18 paź dzier ni ka 2015 r. od by ło się IV spo -
tka nie po etyc kie z cy klu „Wier sze przy lam -
pie naf to wej”, go ściem był Ka zi mierz
Bur nat – wro cław ski po eta, pu bli cy sta, dzien -
ni karz, ani ma tor kul tu ry, au tor trzy na stu
to mów po ezji i współ au tor bli sko dwu stu an -
to lo gii i mo no gra fii.
Mu zycz nie spo tka nie uświet ni li, pod okiem
Pio tra Pszczół kow skie go, mło dzi mu zy cy ze
szko ły Aka de mia Dźwię ku: Ma ria Dłu go zi -
ma, Li dia Dzir ba i Fi lip Czyż kow ski.

* * *
28 li sto pa da 2015 r., w czwar tą so bo tę mie -
sią ca za miast kon cer tu w Oran że rii dzię ki
dłu go let niej współ pra cy ze Sto wa rzy sze niem
Te atral nym TM i To ma szem Mę drza kiem
oraz Agniesz ką Si tek zor ga ni zo wa ny zo stał
spek takl „Edu ka cja Ri ty”.
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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”

10.01.2016 r., godz. 12.00, Oran że ria
Kon cert nr 544 – Sta ni sław Gór ka w pro -
gra mie „Pło ną izby drzew ka bla skiem”.

* * *
23.01.2016 r., godz. 17.00, Oran że ria

Kon cert z udzia łem Aga ty Śla zyk.
* * *

14.02.2016 r., godz. 12.00, Oran że ria
Kon cert nr 545 – „Od ma dry ga łu do mu si -
ca lu” w wer sji no wo rocz nej, czy li mi łość,
ta niec i śpiew.

* * *
27.02.2016 r., godz. 17.00, Oran że ria

Kon cert w wy ko na niu Ali cji Bor kow skiej. 

* * *
13.03.2016 r., godz. 12.00, Oran że ria

Kon cert nr 546 – „Ko bie tą być” pe łen dow -
ci pu i hu mo ru z udzia łem Mał go rza ty
Nie mir skiej (ak tor ka) i Mał go rza ty Ko mo -
row skiej (har fist ka).

* * *
10.04.2016 r., godz. 12.00, Oran że ria

Kon cert nr 547 – wystąpi Mo ni ka Ro sca
(for te pian) i Paw eł Ro ka (wio lon cze la).

* * *
23.04.2016 r.,

godz. 17.00, Oran że -
ria Kon cert z udzia -
łem Da nu ty Bła żej -
czyk.

* * *
8.05.2016 r.,

godz. 12.00, Oran że -
ria kon cert nr 548 pt.:
„Tu wim li rycz ny…
i nie tyl ko…” w wy -
ko na niu Pio tra Ma -
cha li cy i Pio tra Bo -
row skie go, akom pa -
nia ment Agniesz ka Gar nie wicz. 

* * *
28.05.2016 r., godz. 17.00, Oran że ria

Kon cert w wy ko na niu An ny Przy bysz po -
świę co ny Or don ce.

Zapowiedzi:

Alicja Wodzyńska


