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Sienkiewicz u Krasińskich

Wydarzyło się

Zapowiedzi

Pro jekt „Zwięk sze nie atrak cyj no ści tu ry stycz nej Pół noc ne go Ma zow sza – Bu do wa Oran -
że rii z funk cją kon fe ren cyj no -kul tu ral ną na te re nie Za byt ko we go Ze spo łu Pa ła co wo -Par ko -
we go Mu zeum Ro man ty zmu w Opi no gó rze – etap II” zo stał no mi no wa ny w kon kur sie Top
In we sty cje Ko mu nal ne 2016.

In we sty cja zo sta ła za uwa żo na przez Por tal sa mo rza do wy.pl oraz Gru pę PTWP, or ga ni -
za to rów kon kur su Top In we sty cje Ko mu nal ne 2016. Do na gro dy no mi no wa no 30 naj lep -
szych pro ro zwo jo wych in we sty cji zre ali zo wa nych w ca łej Pol sce. Zwy cięz cę wy bie rze Ra da
Kon sul ta cyj na. Do 9 ma ja naj lep szą in we sty cję mo gą wy bie rać też in ter nau ci. Głos na bu -
dy nek Oran że rii w Mu zeum Ro man ty zmu w Opi no gó rze moż na od dać pod lin kiem:
http://www.por tal sa mo rza do wy.pl/ser wis/top -in we sty cje -ko mu nal ne -2016/no mi na cje/
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Mic kie wi cza opar te go na ska le Aju dah na
Kry mie i, jak mi się wy da ło, roz my śla ją cy nad
zmien no ścia mi lo su na tym świe cie. […]

Nie kła ma ny za chwyt w ser cach zwie dza -
ją cych wzbu dził przede wszyst kim sam za mek,
któ re go wnę trze zo sta ło po mi strzow sku i z wiel -
kim pie ty zmem zre kon stru owa ne przez Przed -
się bior stwa Kon ser wa cji Za byt ków. Zwłasz cza
w pierw szej star szej czę ści zam ku nie licz ne ko -
lek cjo ner skie eks po na ty sta wa ły się jak by nie -
wi docz ne wo bec pięk na neo go tyc kich skle pień
[…]. Go ście wcho dzi li po krę co nych scho dach
na szczyt wie ży, skąd po dzi wia li roz le gły ma zo -
wiec ki  kra jo braz, jak czy nił to przed la ty za -

ko cha ny w Cie cha now skiej Zie mi Zyg munt
Kra siń ski […].

Nie dłu go trwa ło zwie dza nie nie wiel kiej
wy sta wy naj młod sze go mu zeum w Pol sce. Go -
ście zo sta li za pro sze ni do „Ha de su”. W pod zie -
miach był za in sta lo wa ny pro wi zo rycz ny bu fet
su to za sta wio ny ja dłem i na pit kiem. […] Zresz -
tą w Opi no gó rze nie ma żad nej ja dło daj ni
i przy go to wa nie po sił ku dla za pro szo nych go -
ści nie tyl ko by ło prze ja wem sta ro pol skiej tra -
dy cji, ale i ży cio wą ko niecz no ścią. Co cie kaw si
jed nak i żąd ni ar ty stycz nych wra żeń po na sy ce -
niu gło du chył kiem wy my ka li się z pod zie mia
i snu li się sa mot nie po sa lach mu zeum. Zna lazł
się wśród nich i go spo darz wo je wódz twa, z któ -
rym mia łem moż ność prze pro wa dzić dłu gą,
bar dzo in te re su ją cą roz mo wę. […] Ze zdu mie -
niem do wie dzia łem się, że inż. An to ni Mierz wiń -
ski jest by łym wy cho wan kiem słyn ne go Li ceum
w Krze mień cu na Po do lu, za ło żo ne go przez Ta -
de usza Czac kie go, któ re go sio stra by ła bab ką
Zyg mun ta Kra siń skie go i jest po cho wa na
w Opi no gó rze w po bli żu swe go wnu ka.[…]

20 ma ja 1961 ro ku mia ło miej sce otwar -
cie Mu zeum Ro man ty zmu w Opi no gó -
rze – pierw szej pla ców ki mu ze al nej w po -
wie cie cie cha now skim. 

W tym ro ku mi ja 55 lat od tej uro czy sto -
ści. Z tej oka zji chce my przy po mnieć re la cję
z te go waż ne go dnia, ja ką w trze cim nu me rze
„Pię ciu Rzek” za mie ścił re dak tor na czel ny
Teo dor Le onard Mły nar ski: 

„20 ma ja 1961 ro ku przed wie czo rem
w uro czy stej ci szy, w któ rej do no śnie dźwię cza -
ły sło wi cze tre le roz śpie wa ne go par ku, na stą pił
sym bo licz ny akt otwar cia Mu zeum Ro man ty -
zmu w Opi no gó rze.

Przed wej ściem do od bu do wa ne go zam ku
Zyg mun ta Kra siń skie go Adam Mau ers ber ger,
dy rek tor Mu zeum A. Mic kie wi cza w War sza wie,
twór ca kon cep cji Mu zeum Ro man ty zmu w Opi -
no gó rze, wrę czył klu cze An to nie mu Mierz wiń -
skie mu, Prze wod ni czą ce mu Pre zy dium Woj.
Ra dy Na ro do wej w War sza wie, któ re po wo ła ło
do ży cia w naj mniej szym zam ku świa ta pla ców -
kę kul tu ral ną pierw szą te go ro dza ju na świe cie.
Kil ku dzie się cio oso bo wa pu blicz ność, głów nie
ofi cjal ni go ście ze sto li cy, wy słu cha ła dwóch
prze mó wień: An to nie go Mierz wiń skie go o ist -
nie ją cych i pla no wa nych mu ze ach na Ma zow -
szu oraz Ada ma Mau ers ber ge ra o nie zwy kłym
pięk nie zam ku, któ ry sta nie się opo wie ścią
o Opi no gó rze i tra dy cjach neo go tyc kich. 

Z wiel ką cie ka wo ścią wcho dzi li do środ ka
za pro sze ni go ście. W pierw szej sa li przy wi tał
ich na wiel kim ob ra zie nie zna ne go pędz la Zyg -
munt Kra siń ski ży wo przy po mi na ją cy Ada ma

55 lat Muzeum Romantyzmu
w Opinogórze 

Na schodach pałacyku przemawia przewodniczący WRN w Warszawie Antoni Mierzwiński, 
po lewej stronie stoi przewodniczący PRN w Ciechanowie Zdzisław Barwiński, po prawej 

dyrektor Muzeum Adama Mickiewicza w Warszawie Adam Mauersberger. Fot. Andrzej Zborski. 

„Kilkudziesięcioosobowa publiczność, głównie oficjalni goście ze stolicy” 
— z relacji T.L. Młynarskiego. Fot. Andrzej Zborski.
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ga ni za cji Mu zeum Ro man ty zmu w od bu do -
wa nym pa ła cy ku. 

Ofi cjal ne otwar cie Mu zeum na stą pi ło 20
ma ja 1961 ro ku. Ta pierw sza eks po zy cja nie
by ła bo ga ta. W po miesz cze niach ozdo bio -
nych mi ster ną de ko ra cją sztu ka tor ską, wy -
eks po no wa no nie licz ne pa miąt ki po Zyg-
mun cie Kra siń skim oraz umiesz czo no ga blo -
ty z ko lek cja mi drob nych, ro man tycz nych bi -
be lo tów: pie czę ci, bi le tów wi zy to wych,
gu zi ków, wa chla rzy. W dwóch sa lo nach do -
bu do wa nych po 1845 ro ku za aran żo wa no
wnę trze miesz kal ne, wy peł nia jąc je „me bla -
mi w sty lu pierw sze go Ce sar stwa. Znaj du je
się tu po pier sie Na po le ona dłu ta Ca no vy i ob -
raz pędz la Su cho dol skie go, gdzie w sce nie
ba ta li stycz nej, po śród po sta ci hi sto rycz nych
roz po znać moż na ge ne ra ła Kra siń skie go
w mło do ści po śród bo ha te rów szar ży pod Sa -
mo sier rą”.

Eks po zy cja mu ze al na w pałacyku przez
na stęp ne la ta wzbo ga ca ła się o no we eks po -
na ty zwią za ne z ro dem Kra siń skich, epo ką
na po le oń ską i oso bą Zyg mun ta Kra siń skie -
go. Wnę trza wy peł nio no me bla mi, na ścia -
nach za wi sły por tre ty je go ro dzi ców, żo ny

oraz dzie ci. Sa le za mecz ku przy bra ły wy -
gląd, jak by przed chwi lą opu ści li go je go
miesz kań cy. Z cza sem eks po zy cja mu ze al na
wzbo ga ci ła się o no we na po le oni ka. Naj gło -
śniej szym na byt kiem by ła te ka – port fel Na -
po le ona, za ku pio na do zbio rów w 1985 ro ku,
pre zent po da ro wa ny Na po le ono wi przez uko -
cha ną żo nę Jó ze fi nę. Do wo dzić te go ma ją
ha fty: pszczół ki, gwiazd ki i li te ry „N” i „J”,
uczy nio ne naj praw do po dob niej jej rę ką.

Dzien ni kar skie do cho dze nie na ten te -
mat prze pro wa dził w 1986 ro ku Zbi gniew
Święch i je go re zul ta ty opu bli ko wał na ła -
mach „Prze kro ju” w ar ty ku le pt. „Ta li zman
Na po le ona”. Przy ta cza w nim m.in. wy po -
wiedź Wal de ma ra Ły sia ka, któ re go zda niem:
„Je śli to au ten tyk, (…) – to jest to w hie rar -
chii na po le oni dów znaj du ją cych się w Pol -
sce, za by tek nr 2 ustę pu ją cy wy łącz nie
du że mu frag men to wi rę ko pi su je dy nej po -
wie ści na pi sa nej przez Na po le ona (…) znaj -
du ją ce mu się w zbio rach kór nic kich”.
Ar gu men tem prze ma wia ją cym we dług Ły -
sia ka za au ten tycz no ścią ozdob nej te ki jest
fakt, że „Jó ze fi na uwiel bia ła ha fto wać i czę -
sto wy szy wa ła mę żo wi wie le rze czy”.

Wokre sie po wo jen nym z ma jąt ku
Kra siń skich w Opi no gó rze po -
wsta ło Pań stwo we Go spo dar stwo

Rol ne. Neo go tyc ki pa ła cyk uległ w czasie
oku pa cji znisz cze niu. W Pol sce Lu do wej nie -
szczę ściem dla Kra siń skie go ja ko pi sa rza
sta ło się to, że uro dził się hra bią i zmarł
z krzy żem w rę ku. Mia ło to znacz ny wpływ
na oce nę je go oso by i je go twór czo ści do ko -
ny wa ną z punk tu wi dze nia kla so we go. Ule -
ga li te mu na wet kry ty cy li te ra tu ry. Od no -
szo no się do tej twór czo ści z uprze dze niem
i z po wzię tą z gó ry nie chę cią, od ma wia no ty -
tu łu wiesz cza, któ ry mu przy zna li współ cze -
śni. Jed nak pa mięć o po ecie, któ re go szcząt ki
spo czy wa ją w pod zie miach ko ścio ła opi no -
gór skie go, by ła bar dzo ży wa.

O uho no ro wa nie po ety Zyg mun ta Kra -
siń skie go naj bar dziej do po mi na li się lo kal ni
dzia ła cze sku pie ni w To wa rzy stwie Mi ło śni -
ków Zie mi Cie cha now skiej i wo kół cza so pi -
sma „Pięć Rzek”. Nie ugię ta po sta wa Ro ber ta
Bar toł da i Teo do ra Le onar da Mły nar skie go,
któ rzy roz po czę li ogól no pol ską kam pa nię
pra so wą, spo wo do wa ła, że wła dze ów cze sne,
par tyj ne i mi ni ste rial ne, pod ję ły de cy zję o or -

Roman F. Kochanowicz

55 lat Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

Zespół pałacowo-parkowy Muzeum Romantyzmu w Opinogórze
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W 1989 ro ku do ze spo łu mu ze al ne go
usy tu owa ne go w po nad 22-hek ta ro wym par -
ku włą czo no od re stau ro wa ny budynek ofi -
cy ny dwor skiej, któ ry pod czas II woj ny
świa to wej za miesz ka ny był przez Niem ców,
za rzą dza ją cych ma jąt kiem za bra nym hra bie -
mu Edwar do wi Kra siń skie mu, a po woj nie
przez pra cow ni ków miej sco we go PGR -u. 

Przy był też no wy obiekt w par ku – po -
mnik Zyg mun ta Kra siń skie go dłu ta Mie czy -
sła wa We lte ra. Po mnik po wstał w miej scu,
pa mię ta ją ce go cza sy Zyg mun ta Kra siń skie -
go, daw ne go drew nia ne go dwo ru, któ ry zo -
stał ro ze bra ny w 1913 ro ku, bo wiem miał
być zre ali zo wa ny pro jekt bu do wy no we go
dwo ru. Ten dwór, we dług pro jek tu sprzed stu
lat ar chi tek ta Jó ze fa Ga łę zow skie go, po sta -
wio no ze środ ków Sa mo rzą du Wo je wódz twa
Ma zo wiec kie go. W 2008 ro ku od da no ten
obiekt do użyt ku wraz z no wą eks po zy cją
pre zen tu ją cą ro man tyzm pol ski. Utrzy ma no
pro jek to wa ne ele wa cje i ku ba tu rę, na to miast
wnę trza zo sta ły przy sto so wa ne do po trzeb
wy sta wien ni czo–mu ze al nych. 

Od kil ku lat pra cu je my nad zor ga ni zo -
wa niem na te re nie ze spo łu pa ła co wo –par ko -
we go Mię dzy na ro do we go Ośrod ka Edu ka cji
i Dzie dzic twa Kul tu ro we go zwią za ne go
z ba da nia mi nad wie kiem XIX i po cząt -
kiem XX wie ku. Na szym mu ze al nym ce lem
jest przy wra ca nie w prze strze ni hi sto rycz nej
Opi no gó ry obiek tów, któ re kie dyś tu funk -
cjo no wa ły. W la tach 2011–2012 zre ali zo wa -
na zo sta ła bu do wa ze spo łu fol warcz ne go
z pta szar nią dwor ską, wo lie ra mi, ar chi tek tu -
rą na wią zu ją cą do XIX wie ku, po wo zow nią
mu ze al ną, staj nia mi oraz edu ka cyj nym pla -
cem za baw dla dzie ci. Pra ce za koń czy li śmy
kom plek so wą re wa lo ry za cją par ku. 

W 2014 ro ku ukoń czy li śmy bu do wę
oran że rii, któ rej pro jekt po wstał na pod sta -

wie wstęp nej
kon cep cji z lat
pięć dzie sią tych XX
wie ku i wy ni ków ba -
dań ar cheologicz nych.
Bu dy nek głów ny to neo -
go tyc ki obiekt z dwo ma
szklar nia mi na osi. Po mie ścił

on sa lę kon cer to wo -te -
atral ną z za sce niem,  gar de -
ro ba mi dla ak to rów i eks-
po zy cją XIX -wiecz nej rzeź by.
W przy zie miu znaj du je się eks po zy -
cja re lik tów sta rej oran że rii oraz
po miesz cze nia tech nicz no -sa ni tar ne
i go spodar cze. 

Na je sie ni 2015 ro ku wy ko na li -
śmy re mont ele wa cji pa ła cy ku: uzu -
peł nio no tyn ki, sztu ka te rię i in ne
uszko dzo ne ele men ty ar chi tek to -
nicz ne, ca łość po ma lo wa no. Na wie -
ży wy mie nio no igli cę ze „Śle po-
w ro nem”, któ ra zo sta ła zniszczona
pod czas bu rzy w lip cu ubie głe go
ro ku. Na por tyk wej ścio wy wró ci ły
ele men ty zdob ni cze: ko ro na hra -
biow ska i po pier sie gen. Win cen te -
go Kra siń skie go (ko pia rzeź by F.
Bo sio z 1808 r.).

Po ukoń cze niu tych prac na te re nie
ze spo łu pa ła co wo–par ko we go po wsta ły
trzy ze spo ły ar chi tek to nicz ne. Pierw szy,

naj star szy – to pa ła cyk, ofi cy na i no wy
dwór. Dru gi ze spół to oran że ria, do mek
ogrod ni ka i ko ściół pa ra fial ny fun da cji
Kra siń skich, z pro cha mi po ety Zyg mun ta
Kar siń skie go i je go naj bliż szych. Trze ci to
zre ali zo wa ny ze spół fol warcz ny, o któ rym
wspo mnia no wcze śniej. Być mo że uzu peł -
ni go ho tel za pro jek to wa ny na miej scu by -
łe go bro wa ru z XIX wie ku, na wią zu ją cy
ar chi tek to nicz nie do sty lu za bu do wań
fa brycz nych.

Uzu peł nie niem ca łe go ze spo łu jest zre -
wa lo ry zo wa ny park z hi sto rycz ny mi pa -
miąt ka mi z XIX wie ku. Są to m.in.: krzyż
Bo le sła wa IV, ła wecz ka Ame lii Za łu skiej,
ka mien ny fo te lik Au gu sta Ciesz kow skie go.
Park opi no gór ski za wie ra naj wię cej pier -
wiast ka ro man tycz ne go. Jest re zer wa tem
ci szy, wi do ków i za pa chów, bo wiem te
war to ści to du ża atrak cja tu ry stycz na.

Za mie rze niem Mu zeum na naj bliż sze la -
ta jest przy go to wa nie i zre ali zo wa nie pla nów
i dzia łań, któ rych nie uda ło się do ko nać Kra -
siń skim. Mie ści się w tym wy ko na nie na -
grob ka, za pro jek to wa ne go przez rzeź bia rza
Sta ni sła wa Ro ma na Le wan dow skie go na zle -
ce nie Ada ma Kra siń skie go. Gip so wy pro jekt
za cho wał się w sta nie lek ko uszko dzo nym
do cza sów obec nych i prze cho wy wa ny jest

w Ła zien kach Kró lew skich w Warszawie.
Miał być po sta wio ny w ko ście le w Opi no gó -
rze, na prze ciw po mni ka na grob ne go Ma rii
z Ra dzi wił łów Kra siń skiej, wy ko na ne go
przez Lu igi Pam pa lo nie go w 1841 ro ku. 

Ca ły ze spół pa ła co wo–par ko wy udo -
stęp nia ny jest zwie dza ją cym nie tyl ko ja ko
mu zeum, ale tak że do or ga ni za cji kon fe ren -
cji, zjaz dów, se sji i kon cer tów po etyc ko–mu -
zycz nych. 

Zabudowania folwarczne

Park. Widok na stawy.
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W koń cu XIX wie ku Ta de usz Pi ni, bio -
graf Zyg mun ta Kra siń skie go, opi su jąc dwór
zwra cał uwa gę, że bu dy nek ma ocie nio ną
wi no ro ślą we ran dę, przez nią i przez hall
wcho dzi ło się do pra cow ni po ety. Na ścia -
nie zwra ca ło uwa gę ogrom ne drze wo ge ne -
alo gicz ne Kra siń skich. Na ścia nach in nych
po koi wi sia ły por tre ty przod ków oraz ob ra -
zy przed sta wia ją ce do ko na nia człon ków ro -

du. Ist nia ła osob na „sa la na po le oń ska”,
w któ rej zgro ma dzo ne by ły pa miąt ki zwią -
za ne z czy na mi szwo le że rów gwar dii, bi -
twa mi pod So mo sier rą i Wa gram.

Na po cząt ku XX wie ku w jed nym ze
skrzy deł dwo ru urzą dzo no mu zeum Zyg -
mun ta Kra siń skie go, gro ma dzą ce ro dzin ne
pa miąt ki zwią za ne z po etą. Sam dwór był
jed nak w złym sta nie.

Hra bia Adam Kra siń ski, trze ci or dy nat
opi no gór ski, wnuk Zyg mun ta i pra wnuk
fun da to ra or dy na cji Win cen te go, po sta no -
wił dwór ro ze brać i na je go miej scu po sta -
wić no wy bu dy nek. Mia ła to być no wa,
re pre zen ta cyj na wiej ska re zy den cja ro dzin -
na. Pla ny Ada ma wią za ły się z ob cho da mi
stu le cia uro dzin Zyg mun ta Kra siń skie go.
Przy pa da ją ca na lu ty 1912 ro ku rocz ni ca
mia ła być uro czy ście ob cho dzo na wła śnie
w Opi no gó rze.

W tym cza sie, tj. w XIX i na po cząt -
ku XX wie ku w eu ro pej skiej ar chi tek tu rze
stał się po pu lar ny tzw. styl na ro do wy.
Opie rał się on na for mach spe cy ficz nych
dla da ne go pań stwa. W przy pad ku Pol ski
ta ką spe cy ficz ną for mę sta no wił tzw. nurt
dwor ko wy. Je go ide ałem był pol ski dwór
szla chec ki z je go ty po wy mi ele men ta mi,
ta ki mi jak: ko lum no wy ga nek, wy so ki ła -
ma ny dach, zwa ny pol skim oraz al kie rze.
Te go ty pu dwo ry bu do wa no za rów no
na wsi, jak i w mia stach. Do ar chi tek tu ry
dwor ko wej na wią zy wa no rów nież w bu -
dyn kach uży tecz no ści pu blicz nej.

Za waż ne wy da rze nie w ra mach
kształ to wa nia i upo wszech nia nia się w ar -

chi tek tu rze pol skiej sty lu
dwor ko we go uzna wa ny jest
kon kurs ar chi tek to nicz ny
na dwór w Opi no gó rze.

Kra kow skie To wa rzy -
stwo „Pol ska Sztu ka Sto so -
wa na” po wo ła ne w ro ku
1901 sta wia ło so bie za pod -
sta wo wy cel pro mo wa nie
sztu ki sto so wa nej oraz po -
wrót do tzw. czy stej for my.
Or ga ni zo wa ło więc kon kur sy
ar chi tek to nicz ne dą żąc do
oca le nia pol skie go du cha
w bu dow nic twie. Gre mium
sku pia ło ma la rzy, ar chi tek -
tów, hi sto ry ków sztu ki.

19 grud nia 1907 ro ku
hra bia Adam Kra siń ski wraz
z To wa rzy stwem, na ła mach
wy da wa ne go przez nie pi sma
„Sztu ka Sto so wa na”, ogło sił
kon kurs na dwór opi no gór -
ski.

Ka pi tu łę kon kur so wą
two rzy li Adam Kra siń ski i je -
go żo na Wan da z Ba de nich

oraz ta cy ar chi tek ci i ar ty ści ma la rze jak
m.in.: prof. Wła dy sław Ekiel ski, Jó zef Me -
hof fer, Fer dy nand Rusz czyc, Wła dy sław
Mar co ni, Je rzy War cha łow ski. Tzw. sąd
kon kur so wy ob ra do wał w gma chu kra -
kow skie go To wa rzy stwa Tech nicz ne go
w dniach 16 – 18 ma ja 1908 ro ku. Od by ło
się pięć po sie dzeń. Osta tecz nie spo śród na -
de sła nych na kon kurs 23 pro jek tów wy bra -
no pro po zy cję Jó ze fa Ga łę zow skie go,
póź niej sze go pro fe so ra uczel ni ar ty stycz -
nych Kra ko wa i War sza wy oraz Po li tech -
ni ki Kra kow skiej. Dru gie miej sce
przy zna no pro jek to wi Jó ze fa Czaj kow skie -
go. Przy zna no rów nież pięć tzw. za szczyt -
nych wzmia nek. Wy ni ki ogło szo no
w „Sztu ce Sto so wa nej” i w pi śmie „Ar chi -
tekt”.

Wan da i Adam Kra siń scy mie li sze reg
wy mo gów, co do ma ją cej po wstać bu dow -

Jed nym z naj waż niej szych obiek tów
opi no gór skie go ze spo łu pa ła co wo–par -
ko we go jest dwór.
Je go hi sto ria się ga XV wie ku. Wte dy

to ksią żę ta ma zo wiec cy wy bu do wa li
w Opi no gó rze swój dwór my śliw ski.

Praw do po dob nie w po ło wie XVII
wie ku do bra opi no gór skie zna la zły się
w rę kach, wy wo dzą cej się z po bli skie go
Kra sne go, ro dzi ny Kra siń -
skich. Ród ten był zwią za ny
z Opi no gó rą do po ło wy
XX wie ku.

W la tach sie dem dzie sią -
tych XVIII stu le cia spo rzą -
dzo no dla Kra siń skich in-
wen tarz dóbr opi no gór skich.
Zwra ca no w nim uwa gę, że
dwór był sta rym bu dyn kiem,
ale ogól nie w do brym sta nie.
Praw do po dob nie od no wio no
go ok. 1776 ro ku. Miał m.in.
no we okna i po kry cie da chu.

W ro ku 1790 po now nie
do ko na no spi su ma jąt ku opi -
no gór skie go. Za miesz czo no
w nim m.in. bar dzo do kład ny
opis dwo ru. Był to bu dy nek
par te ro wy z dwie ma mu ro wa -
ny mi piw ni ca mi. Znaj do wa ły
się w nim po miesz cze nia uło -
żo ne w am fi la dzie. Po środ ku
sień i sion ka, a po bo kach po -
kój sy pial ny, al ko wa, dwa ga -
bi ne ty, gar de ro ba, du ży po kój
na roż ny słu żą cy za ja dal nię
i sa lę spo tkań oraz dwa in ne po ko je. W bu -
dyn ku znaj do wa ły się mu ro wa ne ko min ki
i pie ce ka flo we.

Re zy den cja opi no gór ska prze ży wa ła
la ta świet no ści za cza sów Win cen te go Kra -
siń skie go. Ge ne rał był twór cą po tę gi swo -
je go ro du w wie ku XIX, oso bą bar dzo
zwią za ną z Opi no gó rą, za ło ży cie lem tu tej -
szej re zy den cji ro dzin nej, a po tem tak że
or dy na cji. To tu taj wła śnie Kra siń ski po sta -
no wił stwo rzyć re pre zen ta cyj ną sie dzi bę,
gniaz do ro do we sła wią ce na zwi sko i pod -
kre śla ją ce pre stiż.

W 1843 ro ku, Win cen ty po da ro wał
w pre zen cie ślub nym swo je mu sy no wi, ro -
man tycz ne mu po ecie, Zyg mun to wi i je go
żo nie Eli zie z Bra nic kich, neo go tyc ki za -
me czek zbu do wa ny na ty łach opi no gór -
skiej re zy den cji. Sam na to miast po zo stał
we dwo rze.

Izabela Wróblewska

Dwór Krasińskich 

Dwór w Opinogórze na początku XX w.



swo je go ży cia –
bu do wie Bi blio te ki
i Mu zeum Or dy na cji
Kra siń skich w War sza -
wie. Po II woj nie Kra siń -
skim ode bra no ma ją tek
opi no gór ski.

Po od bu do wie ze znisz czeń
wo jen nych w ro ku 1961 w daw nej
re zy den cji Kra siń skich w Opi no gó rze
po wsta ło Mu zeum Ro man ty zmu. Ob ję ło
ono neo go tyc ki za me czek oraz ofi cy nę
i park.

O bu do wie dwo ru za czę to my śleć
na prze ło mie XX i XXI wie ku. W 2004
ro ku wła dze sa mo rzą do we wo je wódz twa
ma zo wiec kie go pod ję ły de cy zję o roz bu -
do wie ze spo łu mu ze al ne go w Opi no-
gó rze.

Po sta no wio no wy ko rzy stać za cho wa -
ny pro jekt Jó ze fa Ga łę zow skie go. Wstęp -
ne pra ce roz po czę ły się w koń cu 2005
ro ku, uro czy ste wmu ro wa nie ka mie nia
wę giel ne go na stą pi ło w czerw cu 2006.

Rów no cze śnie z bu do wą dwo ru pro -
wa dzo ne by ły pra ce wo kół bu dyn ku.
Na no wo za go spo da ro wa no zie leń na
wzgó rzu. Przed dwo rem po ło żo no gra ni to -
wą kost kę, wy ty czo no no we alej ki spa ce -
ro we, po now nie usta wio no ele men ty tzw.
ma łej ar chi tek tu ry. W po bli żu bu dyn ku
do ko na no no wych na sa dzeń ro ślin ozdob -
nych i krze wów.

Uro czy ste otwar cie opi no gór skie go
dwo ru Kra siń skich na stą pi ło we wrze -
śniu 2008 ro ku. Na par te rze bu dyn ku znaj -
du ją się sa le eks po zy cyj ne, a na pię trze
dy rek cja i ad mi ni stra cja Mu zeum Ro man -
ty zmu. W pod zie miach miesz czą się ma ga -
zy ny mu ze al ne oraz sa la kon fe ren cyj na
z za ple czem ga stro no micz nym. Obec nie
w dwo rze po za eks po zy cją sta łą moż na
oglą dać wy sta wy cza so we. Or ga ni zo wa ne
są tu rów nież im pre zy oko licz no ścio we.

li. Ich dom miał po sia dać ce chy łą czą ce tra -
dy cję z no wo cze sno ścią i funk cjo nal no ścią.
Bu dy nek miał być mu ro wa ny, tyn ko wa ny,
miał po sia dać cen tral ne ogrze wa nie, ła -
zien ki, miał sta no wić kom for to wą sie dzi -
bę. Wa run ki kon kur so we pod kre śla ły, iż
bu dy nek po wi nien mieć cha rak ter „wiej -
skie go do mu pol skie go”. Waż nym był tu
rów nież fakt, iż Kra siń scy dys po no wa li
kom ple ta mi me bli re pre zen tu ją cych róż ne
sty le i epo ki na by ty mi jesz cze przez pra -
dzia da Ada ma, hra bie go Win cen te go.

Na gro dzo ny pro jekt po sia dał po żą da -

ne ce chy „pol skie”. Po nad to au tor
uwzględ nił uwa run ko wa nia te re no we Opi -
no gó ry. Sy tu ując dwór na wzgó rzu, uczy -
nił go waż nym ele men tem ca łe go ze spo łu
par ko we go wi docz nym z każ de go punk tu.

Zwy cię skie go pro jek tu jed nak ni gdy
nie zre ali zo wa no. Adam zmarł bez po tom -
nie w ro ku 1909. Na mo cy sta tu tu, or dy na -
cja opi no gór ska prze szła w rę ce
Kra siń skich li nii oboź nic kiej z Ra dzie jo -
wic. Pierw szym or dy na tem z tej li nii był
Jó zef Kra siń ski, któ ry nie in te re so wał się
opi no gór skim ma jąt kiem. Or dy na cją za rzą -
dzał je go syn – Edward.

W ro ku 1913 dwór ro ze bra no, w 1914
wy bu chła I woj na świa to wa. W dwu dzie -
sto le ciu mię dzy wo jen nym Edward sku pił
się przede wszyst kim na re ali za cji dzie ła
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Projekt konkursowy z 1908 r. – elewacja frontowa, elewacja ogrodowa

Dwór wybudowany w latach 2006-2008 – elewacja frontowa
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Na dwóch bocz nych ścia nach obe li sku
umiesz czo no skrzy żo wa ne: miecz na opak
w skos i la skę Esku la pa. By ło to na wią za nie
do za wo du le ka rza i woj sko wej prze szło ści
Gi rar do ta. Miecz ma też uza sad nie nie he ral -
dycz ne. W he ral dy ce na po le oń skiej ba ron
woj sko wy (ba ron mi li ta ire) miał w her bie kła -
dzio ny na roż nik, w któ rym wid niał miecz
w czer wo nym po lu, ofi cer li nio wy miał miecz
w słup, a le karz i chi rurg woj sko wy miecz
na opak w le wo skos. Miecz w skos i la skę
Esku la pa moż na zna leźć w her bie ba ro na
René-Ni co las Du fri che czy ba ro na Pier re -
-François Per cy. Obaj, po dob nie jak Gi rar dot,
by li le ka rza mi woj sko wy mi no bi li to wa ny mi
przez Na po le ona. Oczy wi ście miecz w skos
moż na zna leźć w her bach wszyst kich le ka rzy
i chi rur gów, któ rzy otrzy ma li ty tuł ba ro na
od Ce sa rza Fran cu zów po czy na jąc od na czel -
ne go chi rur ga Wiel kiej Ar mii gen. Do mi ni -
que -Je an ba ro na Lar rey a na Fran cisz ku
Gi rar do cie koń cząc. Jest tyl ko dzie wię ciu le -
ka rzy i chi rur gów woj sko wych, któ rzy otrzy -
ma li ty tuł ba ro na od Na po le ona. Nie co
ina czej wy glą da he ral dy ka le ka rzy woj sko -
wych, któ rzy otrzy ma li tyl ko ty tuł ka wa le ra.
Tak jest w przy pad ku Je an -Gu il lau me Boys -

set, któ ry otrzy mał ty tuł ka wa le ra (che va liers
de l'Em pi re) wraz z her bem, gdzie go dłem był
miecz w słup z owi nię tym wo kół wę żem. 

Wła śnie ten miecz w skos (ba ro na le ka -
rza woj sko we go) znaj du je się na bocz nych
ścia nach obe li sku ba ro na Gi rar do ta. 

Na głów nej ścia nie obe li sku umiesz czo -
no in skryp cję, nad nią herb Gi rar do ta, tar cza

her bo wa szra fo wa na. 
Opis her bu:
Tar cza fran cu ska trój po lo wa, dzie lo na

w pas, po le dol ne w słup. W po lu gło wi cy
dwie skrzy żo wa ne lan ce w nie bie skim po lu,
dol ne po le dzie lo ne w słup, w pra wym he ral -
dycz nym basz ta blan ko wa na z otwar ta bra -
mą w srebr nym po lu, w le wym he ral dycz nym
no ga w bu cie z ostro gą w czer wo nym po lu.
Nad tar czą fran cu ska ko ro na ba ro now ska.
Pod tar czą la ska esku la pa, na niej pod wie -
szo ne or de ry: Or der św. Lu dwi ka, Le gia Ho -
no ro wa, Vir tu ti Mi li ta ri, czwar ty or der
trud ny do iden ty fi ka cji. Po bo kach tar czy
trzy ma cze: lew i pies sto ją ce na la sce esku -
la pa. Herb zdo bio ny la bra mi.

Herb na po mni ku jest w nie co od mien -
nej for mie od her bu, któ ry Gi rar dot otrzy mał
od Na po le ona, bo wiem herb ten przed sta wiał:
„no gę w ka wa le ryj skim bu cie z ostro gą
przy ku li ar mat niej, nad nią skrzy żo wa ne lan -
ce”. No ga w bu cie sym bo li zu je utra co ną no -
gę na po lu wal ki, zaś lan ce na wią zu ją
do puł ku szwo le że rów, gdzie Gi rar dot był
chi rur giem.

Po ja wie nie się basz ty w her bie Gi rar do -
ta ma zwią zek z po twier dze niem przy zna nia

Fran ci szek Gi rar dot (ur. 29 IX 1773 r.
w Se mur -en -Au xo is w Bur gun dii) był
chi rur giem ma jo rem 1 Puł ku Szwo le -

że rów Gwar dii Ce sar skiej (Pułk Lek ko kon ny
Pol ski Gwar dii Ce sar skiej). Do puł ku wstą pił
w 1808 r., otrzy mu jąc sto pień ofi ce ra zdro -
wia I kla sy, czy li naj wyż szy sto pień do stęp -
ny dla le ka rzy i chi rur gów. Po bi twie pod
Wa gram był głów nym or dy na to rem szpi ta la
puł ko we go.

Herb wraz z ty tu łem ba ro na (ba ron de
l’Em pi re) otrzy mał od Na po le ona po bi twie
pod Cra on ne (7 III 1814 r.), w któ rej stra cił
pra wą no gę. Dy plom no bi li ta cyj ny Gi rar dot
otrzy mał 5 IV 1814 r., ty tuł ba ro na zo stał po -
wtór nie po twier dzo ny 17 II 1815 r. Po woj -
nach na po le oń skich Gi rar dot osiadł
w Kró le stwie Pol skim, gdzie pra co wał ja ko
le karz w War sza wie, le cząc m.in. Fry de ry ka
Cho pi na, Kle men ty nę z Tań skich Hof f ma no -
wą oraz ro dzi nę hra biów Kra siń skich. War to
do dać, że nie od płat nie le czył rów nież lu dzi
bied nych, re zy gnu jąc z wy na gro dze nia. Gi -
ra dot był ofi ce rem Le gii Ho no ro wej, ka wa -
le rem Krzy ża Woj sko we go Pol skie go
(Vir tu ti Mi li ta ri) i Or de ru św. Lu dwi ka (przy -
zna ne go za za słu gi wo jen ne w ar mii ro ja li -
stów).

Fran ci szek Gi rar dot zmarł w stycz -
niu 1831 r. Trum na z je go zwło ka mi zo sta ła
zło żo na w ko ście le św. Krzy ża w War sza wie,
gdzie zo sta ła od pra wio na msza ża łob na,
a w ro ku 1834 prze nie sio no je go cia ło z War -
sza wy na cmen tarz w Opi no gó rze, zgod nie
z je go wo lą, gdzie zo stał po cho wa ny z gło wą
ku Fran cji, zaś ser ce ba ro na ge ne rał Win cen -
ty Kra siń ski zło żył w kryp cie ro du Kra siń -
skich w ko ście le opi no gór skim. 

Herb Fran cisz ka ba ro na Gi rar do ta wid -
nie je na je go na grob ku, ufun do wa nym przez
gen. Win cen te go hra bie go Kra siń skie go – do -
wód cy 1 Puł ku Szwo le że rów Gwar dii Ce sar -
skiej, któ ry pry wat nie był przy ja cie lem
ba ro na. Na gro bek wy ko nał uczeń Paw ła Ma -
liń skie go, Jó zef Czer wiń ski, na da jąc mu for -
mę obe li sku, któ ry jest „ozdo bio ny go dła mi
woj sko we mi i na uk”. Obe lisk na grob ny jest
sze ro ko roz po wszech nio ny w Eu ro pie, ale
„do pie ro w koń cu XVIII w. obe li ski za do mo -
wi ły się na do bre na cmen ta rzach jesz cze
w ra mach egip to ma nii. Wkrót ce jed nak zo -
sta ły za anek to wa ne przez neo kla sy cyzm
i pre zen tu ją się nam dzi siaj ra czej ja ko re likt
kla sy cy stycz ny”. 

Wojciech Jerzy Górczyk

Herb Franciszka 
barona Girardota
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mu ople -
c i o  n e  g o
per ła mi, ta ka
wła śnie ko ro -
na znaj du je się
nad tar czą her bo -
wą Gi rar dota.

Jest to ko lej ny
ele ment w któ rym wi -
dać za rzu ce nie za sad
he ral dy ki na po le oń skiej.
Na po le on zmie nił wy gląd
ko ron ran go wych. Ko ro na ba -
ro now ska w he ral dy ce na po le oń skiej zo sta ła
za stą pio na stru si mi pió ra mi na bi re cie (fr. To -
que), któ ry za stą pił z ko lei hełm. Ba ron uży -
wał czar ne go bi re tu pod bi te go od wró co ny mi
po pie li ca mi (con tra -va ir) z trze ma pió ra mi
stru si mi spię ty mi spin ką. Z ca łą pew no ścią
Gi rar dot po cząt ko wo uży wał wła śnie ta kie go
bi re tu ze stru si mi pió ra mi. 

W her bie Gi rar do ta nie tyl ko do da no
basz tę i zmie nio no ko ro nę ba ro now ską z na -
po le oń skiej, ale i usu nię to na roż nik z mie -
czem w czer wo nym po lu, któ ry ja ko ba ron

woj sko wy mu siał mieć w her bie zgod nie
z za sa da mi he ral dy ki na po le oń skiej. 

Na obe li sku na grob nym miecz ten
umiesz czo no nie w her bie, a na bocz nej ścia -
nie wraz z la ską Esku la pa, o czym by ła mo -
wa wcze śniej. 

Wraz z upad kiem Na po le ona i re stau ra -
cją Bur bo nów po wró co no do przed re wo lu -
cyj nej he ral dy ki, co też wi dać w her bie
Gi rar do ta. 

Ko ro na ba ro now ska nie zo sta ła tu
umiesz czo na bez po śred nio nad tar czą, jak na -
ka zu ją za sa dy he ral dy ki. Po mię dzy tar czą
a ko ro ną umiesz czo no gło wę ludz ką en fa ce.
Umiesz cze nie bez po śred nio nad tar czą gło wy
jest błę dem he ral dycz nym. W tym miej scu
po win na znaj do wać się ko ro na ran go wa,
w tym wy pad ku ba ro now ska, nad nią hełm
i klej not. 

Trzy ma cze, któ re pod trzy mu ją tar czę
her bo wą Gi rar do ta, w Pol sce nie by ły re gu -
lo wa ne żad ny mi prze pi sa mi, więc w pol skiej
he ral dy ce sto su je się je do wol nie, po dob nie
nie przy wią zy wa no więk szej wa gi do la brów,
któ re na rów ni z trzy ma cza mi trak to wa no tyl -
ko ja ko ele ment ozdob ny. 

Pod su mo wu jąc, moż na za uwa żyć, że
herb Fran cisz ka ba ro na Gi rar dota, jest her -
bem mó wią cym. Go dła w je go her bie prze -
ka zu ją in for ma cje o no si cie lu her bu: basz ta
wska zu je na miej sce uro dze nia Gi rar dot: mia -
sto Se mur -en -Au xo is, któ re go go dłem jest
wła śnie basz ta; no ga w bu cie z ostro gą, wska -
zu je na ra nę ja ką od niósł na po lu wal ki, któ -
ra przy czy ni ła się do je go no bi li ta cji;
skrzy żo wa ne lan ce na for ma cję, w któ rej słu -
żył. Fran cu ska ko ro na ba ro now ska umiesz -
czo na nad her bem w spo sób jed no znacz ny
in for mu je, że wła ści ciel her bu jest fran cu skim
ba ro nem. La ska Esku la pa skrzy żo wa na
z mie czem, za czerp nię te z he ral dy ki na po le -
oń skiej wska zu ją, że Gi ra dot był ba ro -
nem – le ka rzem woj sko wym, co wię cej fakt,
że są to ele men ty za czerp nię te z he ral dy ki na -
po le oń skiej, jed no znacz nie wska zu je, że
Gi rar dot ty tuł ba ro na otrzy mał wła śnie
od Ce sa rza Fran cu zów. 

mu ty tu łu ba ro na przez Bur bo nów w lu -
tym 1815 r. Sa ma basz ta (wie ża) ja ko go dło
her bo we wy stę pu je w wie lu eu ro pej skich her -
ba rzach, szcze gól nie po pu lar na jest w he ral -
dy ce nie miec kiej. Zna na tak że w pol skiej
he ral dy ce, moż na ją spo tkać w her bach ta kich
jak: Pierz cha ła, Ko rab, Owa da, Przo sna,
w róż nych od mia nach her bu Wie że, jak
i w her bach XVIII i XIX-wiecz nych (nada -
nych przez za bor ców) np. w her bie hra biow -
skim Za moy skich czy Ba ba el, Do rmus,
Na chlik (1859), Po lań ski. Basz ta nie jest ob -
ca tak że he ral dy ce fran cu skiej, w tym rów -
nież na po le oń skiej. W przy pad ku her bu
ba ro na Gi rar dot basz ta jest na wią za niem
do her bu Se mur -en -Au xo is, je go ro dzin nej
miej sco wo ści. Go dłem Se mur -en -Au xo is jest
wła śnie basz ta. W he ral dy ce sym bo li zu je ona
stra te gię, od por ność i trwa łość.

Ko ro ny ran go we by ły umiesz cza ne
nad tar czą, okre śla ły one ty tuł oso by no szą -
cej herb. Ko ro na ba ro now ska uży wa na w pol -
skiej he ral dy ce, mia ła sie dem pa łek z per ła mi,
fran cu ska ko ro na ba ro now ska (Co uron ne de
ba ron français) ma for mę sze ro kie go dia de -
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Oprócz wo łów i ko ni ro bo czych, z wiel -
ki mi ko rzy ścia mi uży wa ne tu by wa ją do pra -
cy osły i mu ły. Utrzy ma nie ich ma ło kosz tu je;
la tem ży wią się na pa stwi skach, zi mą zaś
na sa mej sło mie bar dzo chęt nie prze sta ją.
W pra cy wy rów ny wa ją wo łom, a na wet ma ją
przed nie mi pierw szeń stwo dla te go, że zi mo -
wą po rą, bez wzglę du na do bry lub zły stan
dróg, bar dzo do brze pra co wać mo gą. Są tu
tak że spro wa dzo ne ba wo ły, w ce lu uży wa nia
ich do jarz ma; pró by jed nak że czy nio ne z nie -
mi, po ka za ły się nie bar dzo ko rzyst ne. Zwie -
rzę ta te bo wiem przy wiel kiej si le, są z na tu ry
upo rczy we, a pod czas upa łu, zgo ła do pra cy
nie zdat ne, zwłasz cza też, gdy uczu ją w bliz -
ko ści wo dę, w któ rej się na wzór trzó dy
chlew nej lu bią ta rzać, a od cze go ich żad na si -
ła, ani zdat ność ora cza wstrzy mać nie jest
w sta nie.

Mię dzy wie lu trwa łe mi, do god ne mi
i pięk ne mi bu dow la mi, wi dzieć się tu da je po -
rząd na go rzel nia i bro war. W pierw szej jest
apa rat Pi sto ry usza ognio wy ***). Po zna li śmy
tu spo sób bu do wa nia, jak zo wią, w ja skół cze
gniaz do. Pięk ny ko ściół, po rząd ne do my
miesz kal ne, ma ły pa ła cyk z wie żą do syć wy -
so ką, bar dzo przy ozda bia ją tu tej szą oko li cę,
i z da le ka już mi ły po dró żu ją ce mu przed sta -
wia ją wi dok.

Opi no gó ra le ży na miej scu wznie sio nem,
nad bar dzo ży zne mi i roz le głe mi rów ni na mi.
W ca łej tu tej szej oko li cy sły nie z wie lu no wo -
ści, a szcze gól niej z bar dzo pięk ne go
i pod każ dym wzglę dem uwa gi po dró żu ją -
cych god ne go ogro du. Jest on owo co wy, wa -
rzyw ny, a za ra zem ozdob ny i spa ce ro wy.
Do pięk no ści je go nie tyl ko na tu ra, ale i gust
czło wie ka wie le się przy czy ni ły. Ogród ten
po sia da bar dzo wie le drzew i krze wów do syć
rzad kich, tak za gra nicz nych ja ko też i kra jo -
wych; utrzy mu je wie le ro ślin ozdob nych i le -
kar skich. Obok nie go znaj du je się roz le gły
zwie rzy niec ze znacz ne mi sta wa mi, w któ rym
wi dzie li śmy nie ma łą ilość pięk nych sa ren
i da nie li. Nie mo gąc dłu żej na kil ka go dzin
w Opi no gó rze ba wić, nie by łem w sta nie
szcze gó ło wo ta mecz ne go go spo dar stwa zwie -
dzić, cze go bar dzo ża łu ję. Był by to bez wąt -
pie nia je den z naj cie kaw szych w dzien ni ku
mo jej po dró ży ar ty kuł. … 
Prze druk z „Prze wod nika Rol ni czo -Prze my sło -

wego” nr 14 z 15 stycz nia 1844 r.

… W do brach Opi no gó ra, wśród bar dzo
pięk nych rów nin zie mi Cie cha now skiej po ło -
żo nych, a wła sno ścią hr. Win cen te go Kra siń -
skie go bę dą cych, do syć krót ko ba wiąc,
oglą da li śmy wie le ro ślin go spo dar skich z za -
gra ni cy spro wa dzo nych i na ma łą ska lę upra -
wia nych, ja ko to: psze ni cę pik tet -sy cy lij ską (tę
na znacz nej na wet prze strze ni wi dzie li śmy
w na der pięk nym wzro ście i z bar dzo plen ne -
mi kło sa mi), psze ni cę plen ną, set ną, szkoc ką,
ży to an giel skie, jęcz mień hi ma laj ski, or kisz
itp. Z jęcz mio nów upra wia ją tu naj wię cej
dwu rzę do we go, któ ry za sie wa ją na dwu krot -
nej or ce za raz z wio sny, a znacz nie póź niej po -
spo li ty.

Wszyst kie wy żej wspo mnio ne ro śli ny, ja -
ko dzie ci ob ce go zu peł nie kli ma tu, ob cej zie -
mi, upra wia ją się tu tyl ko dla pró by
i do świad czeń. Do świad cze nia te prze ko na ły,
że zbo ża na sze kra jo we, a ra czej od wie ków
akli ma ty zo wa ne, cią gle się naj lep sze mi i naj -
sto sow niej sze mi dla nas oka zu ją.

I tu na dzie ja uro dza jów pod tym wa run -
kiem jest pew niej szą, gdy z upra wą ro li, za -
sto su ją się do cza su i po ry do god nej. Wła sne
for nal ki i ra taj ki, za ła twia ją wszel kie ro bo ty
go spo dar skie. Po trze bu ją przy tem nie ma ło
na jem ni ka. Naj więk szy plon z grun tów, li czą
ziarn 10*). W Opi no gó rze wi dzie li śmy nie któ -
re na rzę dzia do upra wy ro li, u nas jesz cze nie -
upow szech nio ne, ja ko to: wa łek z kol ca mi
do kru sze nia brył stward nia łej ro li; z płu gów
ame ry kań ski, an giel ski, i pług po dwój ny
o jed nej grzą dzie li. Z ty lu jed nak na rzę dzi,
pług zwy czaj ny, moc no zbu do wa ny, bro na
z że la zne mi zę ba mi, i ra dło zwy czaj ne,
na cięż sze tu tej sze grun ta po ka za ły się naj sto -
sow niej sze mi. Moż na tu jesz cze wi dzieć siew -
nik do zbo ża, któ ry w uży cie wpro wa dzać
za czę to.

Oprócz ro ślin zwy kle upra wia nych, zaj -
mu ją się tu jesz cze na dość znacz ną ska lę,
upra wa bo bu, gor czy cy bia łej i ro śli ny olej nej
Ma dia sa ti va**).

Z in wen ta rza, prócz owiec wy so ko po -
praw nych; utrzy mu je się w do brach Opi no -
gór skich, by dło ra sy ty rol skiej, szwaj car skiej,
do po pra wy krów ra sy kra jo wej. Szwaj car skie
i ty rol skie utrzy mu ją się na ko ni czy nie, sia nie,
oprócz te go do sta ją jesz cze sło dzi ny i wy war
z siecz ką. Cie lę ta po kro wach szwaj car skich,
do pó ki chcą sa me, ży wią się mle kiem ma tek.
Ssą prze to do ro ku na wet dru gie go. Przez ten
prze ciąg cza su przy ucza ją się do po kar mu
udzie la ne go mat kom, i tym spo so bem po wo li
od cyc ka się od zwy cza ja ją. Wi dzie li śmy tro je
cie ląt po kro wach szwaj car skich, w dru gim
mie sią cu po uro dze niu do po dzi wia nia pięk -
ne, a bu haj ki po tych że kro wach, już w pierw -
szym ro ku w ta kim sta nie wzro stu i tu szy, że
zda wa ło się, jak by zu peł nie wy kształ co ne by -
ły. Po cho dzi to od do bre go utrzy my wa nia
krów, oraz umie jęt ne go i sta ran ne go spo so bu
pie lę gno wa nia mło dzie ży.

Zakątek
poezji

Pisano o Opinogórze

Uliczka w Barcelonie
Uliczkę znam w Barcelonie
Pachnącą kwiatem jabłoni
Bardzo lubię chodzić po niej
Gdy już mnie znuży śródmieścia gwar

Tam kroki własne me słyszę
I wiatr, jak liśćmi kołysze
Zresztą nic nie mąci ciszy 
Uliczki mojej, w tem tkwi jej czar

Boże, jakie dawne to czasy
Kiedym tu codziennie przychodziła
By się spotkać w tajemnicy
Gdzieś za rogiem tej ulicy 
Z pierwszym panem moim snów
Tylko jabłoń to widziała
Ilem się nacałowała
Nie żałując czułych słów 

Bo kochałam jak już nigdy potem
Z całej duszy i całą serca mocą 
Radością wiosny i młodych lat polotem
Lecz niestety wszystko ma kres

Dziś przychodzę po wspomnienia dawne
Pod tę jabłoń, co szumem swym mówi
Że przeżyłam w jej cieniu 
Chwil wiele tak pięknych
Że teraz nie szkoda łez

Już dziś ta myśl mnie nie smuci
Że mnie mój miły porzucił
Lecz ciągle marzę, że wróci
Odwiedzić kiedyś ten cichy kąt
Bo dziś we wczoraj się zmienia
Gdy tylko go opromienia
Chwila słodkiego marzenia
I tyle wspomnień zabranych stąd

…by się spotkać w tajemnicy
gdzieś za rogiem tej ulicy
z pierwszym panem moich snów
tylko jabłoń to widziała
ilem się nacałowała
nie żałując czułych słów.

*) ziar no – to sta ro pol ska han dlo wa mia ra dłu go -
ści: 1 ziar no = 3,10 mm.
**) ma dia sa ti va – ma dia siew na, jed no rocz na
ro śli na ole ista, ga tu nek z ro dzi ny astro wa tych (zło -
żo nych); upra wia na w po łu dnio wej Eu ro pie i Ame -
ry ce Po łu dnio wej i Pół noc nej dla na sion
za wie ra ją cych do 40% tłusz czu.
***) apa rat Pi sto riu sa – Nie miec Jo han nes Pi sto -
rius wła ści ciel go rzel ni, w 1817 r. zbu do wał
pierw szy wie lo na czy nio wy apa rat de sty la cyj ny
umoż li wia ją cy otrzy ma nie w cza sie jed nej de sty la -
cji spi ry tu su o mo cy oko ło 85 proc.

Au to rem tek stu po wyż szej pio sen -
ki jest Mi chał Tysz kie wicz (cho ciaż
nie słusz nie tekst jest przy pi sy wa ny
Ju lia no wi Tu wi mo wi, któ ry go tyl ko
po pra wiał). W 1929 r. po raz pierw szy
pio sen ka zo sta ła wy ko na na przez słyn -
ną przed wo jen ną gwiaz dę pol skiej es -
tra dy i ka ba re tu, ak tor kę fil mo wą Han kę
Or do nów nę, w któ rej au tor był wów -
czas za ko cha ny, a któ rej póź niej zo stał
mę żem. 

Mi chał Zyg munt An to ni Ma ria
Tysz kie wicz (dla naj bliż szych Miś) to
pra wnuk Zyg mun ta Kra siń skie go.
Uro dził się 25 ma ja 1903 r. Był naj -
młod szym sy nem Ja na Tysz kie wi cza

Opinogóra we wspomnieniach gospodarskich 
z pięćdziesięciodniowej podróży po kraju tutejszym odbytej 
w roku 1842 (listopad) przez Maxymiliana Chełmińskiego
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Przewodniki i foldery 
muzealne

W okre sie 55 lat dzia łal no ści Mu zeum
Ro man ty zmu w Opi no gó rze do rąk zwie -
dza ją cych tra fi ły po niż sze wy daw nic twa
in for mu ją ce o hi sto rii Opi no gó ry, ro dzi nie
Kra siń skich i eks po zy cjach mu ze al nych:

1961 r. - Prze -
wod nik au tor -
stwa Ada ma
Mau ers ber ge ra
ów cze sne go Dy -
rek to ra Mu zeum
Li te ra tu ry im.
Ada ma Mic kie -
wi cza w War -
sza wie, a za ra zem jed ne go z ini cja to rów
po wo ła nia Mu zeum Ro man ty zmu w Opi -
no gó rze – wy da ny przez Mu zeum Li te ra -
tu ry.

1963 r. – Fol der
op ra  co  wa  ny
i wy da ny przez
Wo je wódz kie -
go Kon ser wa -
to ra Za byt ków
w War sza wie.

1976 r. – Prze wod -
nik au tor stwa Ja nu -
sza Kró li ka wy da ny
przez Wo je wódz ki
Ośro dek In for ma cji
Tu ry stycz nej w Cie -
cha no wie.

1992 r. – Prze wod nik au tor stwa Bo że ny
i Ja nu sza Kró li ków wy da ny przy współ -
udzia le Wy dzia łu Spraw Spo łecz nych
Urzę du Wo je wódz kie go w Cie cha no wie.

Prze wod ni ki au tor -
stwa Ja nu sza Kró li ka
wy da ne przez Mu -
zeum Ro man ty zmu
w la tach: 1997, 1999
i 2004.

Fol de ry au -
tor stwa Ja -
nu sza Kró-
li ka wy da ne
przez Mu -
zeum Ro -
man ty zmu
w 2005 r.

Prze wod ni ki opra co -
wa ne przez pra cow ni -
ków me ry to rycz nych
wy da ne przez Mu -
zeum Ro man ty zmu
w la tach: 2012, 2014
i 2015.

Z kroniki
muzealnej

Stanisława Maliszewska

Fotografia ślubna Hanki Ordonówny 
i Michała hr. Tyszkiewicza

(1867-1903) z Wa ki i Elż bie ty z Kra siń skich
(1871-1906) – wnucz ki po ety. Osie ro co ny
przez ro dzi ców w dzie ciń stwie, wy cho wy -
wa ny był przez bab kę Ró żę z Po toc -
kich  (1849-1937) 1˚  Wła dy sła wo wą
Kra siń ską 2˚ Edwar do wą Ra czyń ską. 

Po śmier ci ro dzi ców odzie dzi czył ma -
ją tek Or nia ny na Li twie. Cho ciaż z wy -
kształ ce nia był praw ni kiem, to pra co wał
ja ko urzęd nik Mi ni ster stwa Spraw Za gra -
nicz nych. W pa mię ci kil ku po ko leń Po la ków
za pa mię ta ny zo stał ja ko mąż pio sen kar ki
Han ki Or do nów ny (An ny Ma rii Pie tru szyń -
skiej), któ rą po ślu bił 26 mar ca 1931 r.
w War sza wie. Ce re mo nia od by ła się bez roz -
gło su, bez pra sy i bez udzia łu bli skiej ro dzi -
ny pa na mło de go, któ ra to mał żeń stwo
uzna ła za me za lians. Or do nów na po ślu bie
nie zre zy gno wa ła z pra cy sce nicz nej. Mi chał
Tysz kie wicz na pi sał sło wa do jesz cze wie lu
jej pio se nek m.in.: Fia kier, Je sien na pio sen -
ka, Każ da z pań „mo der ne”, Son ny Boy,
Za po mnia na pio sen ka. Z bie giem lat pio sen -
kar ka zo sta ła za ak cep to wa na przez ro dzi nę
mę ża. Ich mał żeń stwo prze trwa ło naj trud -
niej sze   pró by – roz łą kę w cza sie II woj ny
świa to wej, cho ro bę Han ki i wie le jej gło -
śnych   ro man sów. 

Po za koń cze niu woj ny Tysz kie wi czo -
wie za miesz ka li w Bej ru cie, gdzie Mi chał
pra co wał w dy plo ma cji i tro skli wie opie ko -
wał się cięż ko cho rą na gruź li cę żo ną. Han -
ka Or do nów na zmar ła 8 wrze śnia 1950 r.
i zgod nie ze swoją wo lą spo czę ła na cmen -
ta rzu pol skich uchodź ców.

Po śmier ci żo ny Tysz kie wicz prze niósł
się do An glii, a póź niej do Mo na chium
w Niem czech, gdzie pra co wał w Roz gło śni
Pol skiej Ra dia Wol na Eu ro pa. Zmarł 22
mar ca 1974 r. w Mo na chium na ser ce.
Je go pro chy zło żo no w gro bie ro dzin nym
Tysz kie wi czów na lon dyń skiej ne kro po lii
Bromp ton Ce men te ry.

W 1990 r. pro chy Han ki Or do nów ny
wła ści wie Ma rii An ny hr. Tysz kie wi czo wej
zo sta ły prze nie sio ne z Bej ru tu na Cmen tarz
Po wąz kow ski w War sza wie.
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któ re go ście czy ta li!”. Sien kie wicz roz glą -
da się za do wo lo ny, po da jąc nam dłoń. Ta -
kie by ło pierw sze spo tka nie z czło wie kiem,
któ ry tak za wa żył na mo jem po ko le niu
i pod no sił na du chu ca ły na ród….”. Wi dzi -
my tu że Sien kie wicz był obec ny w ży ciu
ra dzie jo wic kie go do mu na dłu go
przed pierw szą wi zy tą w 1889 r. Po twier -
dze nie te go znaj dzie my tak że w ko re spon -
den cji pro wa dzo nej mie dzy ro dzeń stwem,
gdzie wy mie nia ją uwa gi na te mat „Try lo -
gii”.

Kra siń scy ra zem z Sien kie wi czem ba -
wi li się na pik ni kach, rau tach, ba lach oraz
polowaniach. Po nad to spo ty ka li się w zam -
ku ro dzi ców He le ny Kra siń skiej we Fra in.
Przez pe wien czas pi sarz na wet oba wiał się,
że ro dzi na Kra siń skich bę dzie chcia ła swa -
tać go z Fran cisz ką (ro dzo ną sio strą Edwar -
da). Ca ła ro dzi na na pewno by ła pod
urokiem po sta ci wiel kie go pi sa rza, cze mu
upust da ła w li stach.

Naj sil niej sze wię zy łą czy ły pi sa rza
z He le ną Kra siń ską oraz Edwar dem.
Po wie lu la tach Ja ro sław Iwasz kie wicz

Ma jąc na uwa dze li te rac kie
i spo łecz ne za słu gi Hen ry -
ka Sienkie wi cza oraz róż-

ne go ro dza ju dzia ła nia po dej mo wa ne
przez nie go na rzecz od zy ska nia nie -
pod le gło ści przez Pol skę, Sa mo rząd
Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go po sta -
no wił usta no wić pi sa rza pa tro nem
ro ku i w ten spo sób uho no ro wać tę
nie tu zin ko wą po stać. Rok 2016 jest
więc „Ro kiem Hen ry ka Sien kie wi cza
na Ma zow szu”. Ob cho dzi my w nim
170 rocz ni cę uro dzin i 100 rocz ni cę
śmier ci lau re ata li te rac kiej Na gro dy
No bla z 1905 r. Rów nież Sejm RP
uchwa lił rok 2016 – Ro kiem Hen ry ka
Sien kie wi cza.

Ja ki zwią zek ma Mu zeum Ro -
man ty zmu z Hen ry kiem Sien kie wi -
czem? Otóż człon ko wie ro dzi ny
Kra siń skich przy jaź ni li się z pierw -
szym pol skim lau re atem Na gro dy No -
bla. Sien kie wicz czę sto spo ty kał się z:
Ada mem Kra siń skim (wnu kiem po ety
Zyg mun ta), Jó ze fem i He le ną ze Stad -
nic kich Kra siń ski mi oraz ich sy nem
Edwar dem (V or dy na tem opi no gór -
skim).

Nie ma żad nej wzmian ki mó wią cej,
że Sien kie wicz był w Opi no gó rze, mi mo że
by ło to moż li we, gdyż w sierp niu 1865 r.
roz po czął pra cę ja ko na uczy ciel do mo wy
u Wej he rów w nie da le kim Po święt nem
i był tam do je sie ni 1866 r. Pi sarz był czę -
stym go ściem w Ra dzie jo wi cach, w ma jąt -
ku dru giej li nii ro du Kra siń skich, z któ rej
po cho dzi li dwaj ostat ni or dy na ci opi no gór -
scy – Jó zef i Edward Kra siń scy.

Tak Edward Kra siń ski wspo mi na
w swej pra cy pt. „O Ra dzie jo wi cach i ich
go ściach nie któ rych” (Opi no gó ra, 8 paź -
dzier ni ka 1933 r.) pierw sze spo tka nie
z Sien kie wi czem w do mu ro dzin nym:
„…Mat ka ka za ła się nam, star szym dzie -
ciom, od święt nie po ubie rać. Cze ka li śmy
z ro dzi ca mi i z ca łą służ bą przed gan kiem
pa ła cu Ra dzie jo wic kie go z upra gnie niem
te go, któ re go por tret w drze wo ry cie wi dy -
wa li śmy na pierw szem książ ko wym wy da -
niu „Ogniem i mie czem” …. Mat ka zgar nia
nas, dzie ci, ra mio na mi i po su wa jąc nas,
jak by znie czu lo nych od nad mia ru szczę -
ścia, ku no wo przy by łe mu, mó wi ra do -
śnie: – „Pa trz cie, wi taj cie – oto ten,

prze jeż dża jąc obok Ra dzie jo wic wspo mi -
nał: „Tu miesz ka ła ta mą dra hra bi na, co
przy jaź ni ła się z Sien kie wi czem”. Edward
Krasiński to to wa rzysz i kro ni karz po dró -
ży Sien kie wi cza po Wiel ko pol sce. To on
na pi sał: „Sien kie wicz był da rem Bo żym
dla mo je go po ko le nia. Dzię ki nie mu mo -
gli śmy dą żyć do ide ału, w imię któ re go
zwo ły wał nas okrzy kiem: Oj czy zna!”.

A ja ki był sto su nek pierw sze go pol -
skie go no bli sty do naj bar dziej zna nej oso -
by z ro du Kra siń skich – po ety Zyg mun ta
Kra siń skie go? W 1900 ro ku Hen ryk Sien -
kie wicz za py ta ny o czy ta ne go naj czę ściej
wiel kie go po etę od po wie dział: „Sło wac -
kie go, bo go naj wię cej lu bię. Mic kie wi cza
ko cham i uwiel biam, ale go co dzien nie
czy tać nie po trze bu ję, bo go no szę w du -
szy i we krwi. A Kra siń skie go? Kra siń -
skie go nie mo gę czę sto czy tać – uzna ję
je go wiel kość, ale cóż, kie dy ja nie lu bię
ko tur nów”.

Aldona Łyszkowska

Sienkiewicz u Krasińskich
„Przyjaźń jest jak nieśmiertelnik: 
to blady kwiatek, ale nie więdnący nigdy”1

Henryk Sienkiewicz (drugi od lewej) na polowaniu w Radziejowicach

1. Hen ryk Sien kie wicz. Źró dło: Nic, co ludz kie…
Afo ry zmy, sen ten cje i przy sło wia, oprac. Hen ryk
Ju rand, LSW, 1982, s. 41.
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Mu zeum Ro man ty zmu w Opi no gó rze i Aka de mia Hu ma ni stycz na im.
Alek san dra Gieysz to ra pod ję ły ini cja ty wę zor ga ni zo wa nia ogól no -
pol skiej kon fe ren cji na uko wej „Kró le stwo Pol skie 1815-1915.

Spo łe czeń stwo -go spo dar ka -po li ty ka -kul tu ra”. W swym za ło że niu ma ona
sta no wić sze ro kie po le do dys ku sji na uko wej na te mat Kró le stwa Pol skie go
w ob sza rach spo łecz nych, go spo dar czych, mi li tar nych, po li tycz nych, et nicz -
nych, wy zna nio wych, kul tu ral nych i ar ty stycz nych, ko mu ni ka cji oraz tech -
ni ki. Cho dzi przy tym za rów no o uzy ska nie moż li wie syn te tycz nych ujęć
po zwa la ją cych na wska za nie ogól niej szych kon klu zji, jak rów nież o sze reg
re fe ra tów do ty czą cych pro ble mów szcze gó ło wych, zwłasz cza z dzie jów pro -
win cji Kró le stwa Pol skie go nie bę dą cych pod bez po śred nim wpły wem sto -
li cy. Kon fe ren cja za pla no wa na zo sta ła na dwa dni: 27 i 28 paź dzier ni ka br.
Pierw szy dzień ob rad od bę dzie się w Mu zeum Ro man ty zmu w Opi no gó rze,
zaś dru gi dzień w Aka de mii Hu ma ni stycz nej w Puł tu sku. Wy gło szo ne re fe -
ra ty zo sta ną zre cen zo wa ne, a na stęp nie umiesz czo ne w wy daw nic twie po se -
syj nym. Wszyst kich ba da czy, hi sto ry ków oraz mu ze al ni ków zaj mu ją cych się
przed sta wio nym po wy żej te ma tem ser decz nie za pra sza my do udzia łu w na -
szej kon fe ren cji. Se kre ta rzem na uko wym kon fe ren cji jest Ra fał Wró blew ski,
z któ rym moż na kon tak to wać się te le fo nicz nie 23 671 70 25 lub też ma ilo -
wo: ra fal.wro blew ski@mu zeum ro man ty zmu.pl. Udział w kon fe ren cji jest
bez płat ny, or ga ni za to rzy nie za pew nia ją noc le gów i nie zwra ca ją kosz tów
po dró ży. 

Rafał Wróblewski

Konferencja naukowa „Królestwo Polskie 1815-1915.
Społeczeństwo-gospodarka-polityka-kultura”

Aldona Łyszkowska

Wydawnictwa muzealne
Mu zeum Ro man ty zmu pla nu je wy dać
w bie żą cym ro ku na stę pu ją ce po zy cje
książ ko we:
• „Ma ry ja w poezji ro mantycznej” – ksią -

żecz kę bę dą cą kon ty nu acją cy klu mi -
nia tur, któ ry zo stał za po cząt ko wa ny
w 2015 ro ku. Ze bra no tu wier sze pol -
skich ro man ty ków – od Ada ma Mic -
kie wi cza po Ja dwi gę Łusz czew ską
(De oty mę), po świę co ne Ma ryi. Pu bli ka -
cja ilu stro wa na bę dzie ry sun ka mi ar ty -
sty pla sty ka Mar ka Za lew skie go,
po ka zu ją cy mi róż ne wi ze run ki Mat ki
Bo skiej. Pla no wa ny ter min wy da nia:
maj 2016 r.

• „Win cen ty Kra siń ski. Ży cie spo łecz no -
-kul tu ral ne War sza wy i Kró le stwa
Pol skie go” – pu bli ka cję za wie ra ją cą
ar ty ku ły z kon fe ren cji na uko wej
„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”, któ ra zo sta ła zor ga ni zo wa na
w paź dzier ni ku ubie głe go ro ku przez
opi no gór skie Mu zeum oraz Mu zeum
Nie pod le gło ści w War sza wie. Pla no wa -
ny ter min wy da nia: maj 2016 r.

Po za tym po le ca my Pań stwa
lek tu rze naj now szy prze wod -
nik po neo go tyc kim pa ła cy ku
pt. „Ma ły klej not. Pa ła cyk
Zyg mun ta Kra siń skie go
w Opi no gó rze”. Zo stał on wy -
da ny na po cząt ku te go ro ku.
Książ ka pro wa dzi nas przez
ko lej ne sa le pa ła cy ku, jed no -
cze śnie opo wia da jąc o ży ciu
i twór czo ści Zyg mun ta Kra -
siń skie go. Jak po wszech nie
wia do mo bu dow la by ła pre -
zen tem ślub nym od Win cen te -
go Kra siń skie go dla je go sy na
Zyg mun ta i sy no wej Elż bie ty
z Bra nic kich, i to mo że my zo -
ba czyć już na okład ce, gdzie
znaj du ją się po do bi zny po my -
sło daw ców i fun da to rów pa-
ła cy ku – Ma rii Ur szu li i Win -
cen te go Kra siń skich (ro dzi ców
po ety) oraz ob da ro wa nych.
Pu bli ka cja do na by cia w na -
szym skle pi ku mu ze al nym.
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Kon cer ty nie dziel ne:

10 stycz nia 2016 r. od był się kon cert (nr 544)
„Pło ną izby drzew ka bla skiem” w wy ko na niu
Sta ni sła wa Gór ki i Je rze go Der fla. Był to
utrzy ma ny w te ma ty ce świą tecz nej spek takl
słow no -mu zycz ny w re ży se rii Gra ży ny Ma -

tysz kie wicz. Ar ty stycz ne ko lę do wa nie wpro -
wa dzi ło ze bra ną pu blicz ność w baj ko wy
kli mat Bo że go Na ro dze nia, a wszyst ko dzia ło
się wo kół po wsta ją cej na oczach wi dzów
szop ki. Nie za bra kło świet nie do pa so wa nych
tek stów m.in. Er ne sta Bryl la, Ju lia na Tu wi ma,
Jo an ny Kul mo wej, Je re mie go Przy bo ry,
któ re po łą czo ne zo sta ły z mu zy ką Je rze go
Der fla, Ka ta rzy ny Ga ert ner, Se we ry na Kra -
jew skie go i An drze ja Zie liń skie go. Wi dzo wie
mie li oka zję za spra wą przed sta wie nia
na chwi lę prze dłu żyć czas Świąt Bo że go Na -
ro dze nia.

*  *  *
14 lu te go 2016 r. zor ga ni zo wa ny zo stał kon -
cert (nr 545) „Mi łość, ta niec i śpiew” w wy -
ko na niu Bo że ny Si tek (for te pian) i Mar ka
Ra vskie go (śpiew). Ar ty ści za pre zen to wa li
przed licz nie ze bra ną pu blicz no ścią naj pięk -
niej sze me lo die i pio sen ki o mi ło ści, od lat

mię dzy wo jen nych po ro man se ro syj skie, prze -
bo je oper, ope re tek, mu si ca li i me lo die fil mo -
we oraz po ezję mi ło sną. 

Wy da rzy ło się:

*  *  *
13 mar ca 2016 r. zo stał zor ga ni zo wa ny kon -
cert (nr 546) pt. „Być ko bie tą” ma lo wa ny
dźwię ka mi har fy i sło wa mi wspa nia łych au -
to rów – by za chwy cić się po et ką in stru men -
tów – har fą, co jest cza ro dziej ką zwiew ną,
wróż ką wier ną ludz kiej mo wy od pra daw nych
lat, a tak że by za chwy cić się Ko bie tą w cza -
row nym „Por tre cie Da my” – wi dzia ną ocza -
mi He ma ra, Tu wi ma, Szym bor skiej, Mar-
jań skiej, Osiec kiej, Mic kie wi cza, Mo lie ra,
Fre dry, ks. Twar dow skie go, Ki la ra, Ka za nec -
kie go, Ku ry le wi cza, Cho pi na i utwier dzić się,
że war to „Być ko bie tą”. Przed opi no gór ską

pu blicz no ścią wy stą pi ły: Mag da le na Wa rze -
cha, ak tor ka Te atru Na ro do we go w War sza -
wie oraz Mał go rza ta Ko mo row ska.

*  *  *
10 kwiet nia 2016 r., w Oran że rii za pre zen to -
wa li się Pa weł Rok, Emi lia Jac kie wicz, Waw -
rzy niec Afek, Ka zu ko Tsu ji w pro gra mie
„Mistrz i Je go Ucznio wie. Kon tro lo wa na im -
pro wi za cja”. Mistrz – Pa weł Rok do kon cer tu
za pro sił swo ich naj lep szych uczniów, zaś
w je go trak cie zor ga ni zo wał mło dym ar ty stom
kon kurs, gdzie de cy du ją cy głos mia ła pu blicz -
ność. Na gro dą w kon kur sie by ła wio lon cze la
mi strza. 

Kon cer ty so bot nie:

23 stycz nia 2016 r.
od był się zna ko mi ty
re ci tal Aga ty Śla zyk,
ar tyst ki zwią za nej
z „Piw ni cą pod Ba ra -
na mi”. Ar tyst ka pre -
zen to wa ła pio sen ki
li rycz ne i sa ty rycz ne,
przy akom pa nia men -
cie for te pia nu oraz gi -
ta ry, na któ rej sa ma
gra ła. Przez ca ły czas
by ła rów nież kon fe -
ran sje rem swo je go

kon cer tu, ko men to wa ła wy ko ny wa ne utwo ry
i za ba wia ła pu blicz ność. Pod czas re ci ta lu za -
pre zen to wa ła w ca łej oka za ło ści swój ta lent,
wy czu cie sce ny, umie jęt ność two rze nia na -
stro ju. Jej wy stęp był wspa nia łym prze ży ciem
dla opi no gór skiej pu blicz no ści. 

* * *
27 lu te go 2016 r. go ści li śmy w Mu zeum Ro -
man ty zmu w Opi no gó rze ze spół Bar rio Lo co
(Ali cja Bor kow ska – śpiew, Grze gorz Bo że -
wicz – ban do neon, Piotr Ma lic ki – gi ta ra).

Ar ty ści za pre zen to wa li pod czas kon cer tu tan -
ga, za rów no ar gen tyń skie, jak i przed wo jen -
ne utwo ry pol skich ar ty stów, m.in. Han ki
Or do nów ny czy Ada ma Asto na. Na ko niec
wy ko na li trzy bi sy i przy ję li owa cje na sto ją -
co od pu blicz no ści. Był to nie za po mnia ny
wie czór, pe łen wra żeń, z nut ką no stal gii. 

*  *  *
22 kwiet nia 2016 r. w kon cer cie pt. „By coś
zo sta ło z tych lat” wy stą pi ła Da nu ta Bła żej -
czyk oraz pia ni sta Ar tur Gru dziń ski. Był to
ma gicz ny wie czór mu zycz nych, i nie tyl ko,
wspo mnień o Ka li nie Ję dru sik, Da nu cie Rinn
i Ire nie Ja roc kiej, spo tka nie z pio sen ka mi
o mi ło ści. O ar tyst kach waż nych, wy jąt ko -
wych, obec nych na dal w ser cach ludz kich
roz ma wia no pio sen ka mi, bo jak dłu go bę dą
wy ko ny wa ne, tak dłu go bę dzie ży ła pa mięć
o nich. 

6 stycz nia 2016 r. w Oran że rii za pre zen to wa -
li się ucznio wie Gim na zjum im. Z. Kra siń -
skie go w Opi no gó rze wy sta wia jąc dla

ro dzi ców, ko le gów i przy by łej pu -
blicz no ści po pu lar ne w okre sie
świą tecz nym „Ja seł ka”. 

*  *  *
17 stycz nia 2016 r. w Oran że rii
kon cert ko lęd i pa sto ra łek oraz „Ja -
seł ka” za pre zen to wa li ro dzi com
i przy by łym go ściom ucznio wie
Szko ły Pod sta wo wej w Opi no gó rze.

*  *  *
20 lu te go 2016 r., w so bot nie po po -
łu dnie we Dwo rze Kra siń skich od -
by ło się spo tka nie „Sma ki po ezji”,
po świę co ne twór czo ści hr. Zyg mun -
ta Kra siń skie go. Utwo ry wiesz cza
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w mi strzow ski spo sób za pre zen to wa ły Han -
na Mo raw ska -Ty bu chow ska oraz Ad rian na
Be tliń ska. Mu zycz nie spo tka nie po pro wa dził
do sko na le wszyst kim zna ny opi no gór ski ze -
spół „Me lo dia”.

*  *  *
21 lu te go 2016 r., tra dy cyj nie w dniach kie -
dy wspo mi na my Zyg mun ta Kra siń skie go,
w ko ście le pa ra fial nym w Opi no gó rze
zo sta ła od pra wio na msza św. w in ten cji
wiesz cza. Od święt ne go cha rak te ru na bo żeń -
stwu od da ły pocz ty sztan da ro we OSP
w Opi no gó rze i Gim na zjum im. Z. Kra siń -
skie go w Opi no gó rze oraz opra wa mu zycz -
na w wy ko na niu chó ru dzia ła ją ce go przy
Szko le Pod sta wo wej w Opi no gó rze i sło wo
od ks. pro bosz cza Ja ro sła wa Ar ba ta, w któ -
rym nie za bra kło   my śli Zyg mun ta Kra siń -
skie go. Po mszy św. w kryp cie gro bo wej
zo sta ły zło żo ne kwia ty.

*  *  *
21 lu te go 2016 r. w Sa lo ni ku Eli zy go ścił cie -
cha no wia nin, świa to wej sła wy mistrz ba le tu,
zna ny ope ra tor fil mo wy  Wal de mar  Wołk -
-Ka ra czew ski. Pod czas roz mo wy z pro wa -
dzą cą spo tka nie Zo fią Hu mięc ką, opo wia dał
o dzie ciń stwie w Cie cha no wie, o dro dze
do ka rie ry, o świa to wych sce nach, na któ rych

mi strzow sko wy ko ny wał swo je ro le, o za koń -
cze niu ka rie ry, dru giej pa sji ja ką jest fil mo -
wa nie i o ży ciu co dzien nym w Le gni cy.
Spo tka niu to wa rzy szy ły po zy ska ne z ar chi -
wum te le wi zyj ne go fil my z Wal de ma rem
Wołk -Ka ra czew skim oraz zdję cia z ar chi wum
pry wat ne go go ścia. Opra wę mu zycz ną spot-
ka nia wy ko nał Łu kasz Jusz kie wicz, rów nież
zna ny i ce nio ny w śro do wi sku ar ty stycz nym
cie cha no wia nin. 

*  *  *
24 kwiet nia 2016 r. w Sa lo ni ku Eli zy Zo fia
Hu mięc ka go ści ła Emi lia na Ka miń skie go,
ak to ra  i re ży se ra  te atral ne go,  fil mo we -
go i mu si ca lo we go, wo ka li stę i pi sa rza, za -
ło ży cie la Fun da cji Atut i dy rek to ra Te atru
Ka mie ni ca.

2 ma ja 2016 r. tra dy cyj nie za pra sza my
na Imie ni ny Zyg mun ta, w pro gra mie m.in.:
wy kład prof. Ma rii Tu ros na te mat  „Chi -
rur gia wo jen na w epo ce na po le oń skiej”;
Wal de mar Smaszcz i Le szek Dłu gosz
w pro gra mie „Nie za wi nio na wi na Z. Kra -
siń skie go – dra mat A. Mic kie wi cza” oraz
kon cert ze spo łu Why Duc ky? – blu es, fun -
ky, jazz....

*  *  *
8 ma ja 2016 r., godz. 12.00, Oran że -
ria – pod czas nie dziel ne go kon cer tu
(nr 548) w pro gra mie „Tu wim li rycz ny i nie
tyl ko…” wy stą pią Piotr Ma cha li ca, Piotr
Bo row ski, Agniesz ka Gar nie wicz.

*  *  *
14 ma ja 2016 r. od by wać się bę dzie Eu ro -
pej ska Noc Mu ze ów, w pro gra mie m.in.:
„Za zie lo ny mi drzwia mi” – wspo mnie nia
i wier sze ks. Twar dow skie go; wy stę p Te re -
sy Li pow skiej i Grze gorza Gie raka, spek -
takl dla dzie ci w wy ko na niu Te atru
Lal ko we go „Igrasz ka”, kon cert ze spo łu
„Ma dru ga da fla men co” oraz kon cert ze spo -
łu Mon day Girls „Mu si ca le, Mu si ca le”.

*  *  *
20 maja 2016 r., godz. 18.00, Oranżeria –
uroczyste obchody 55-lecia Muzeum
Romantyzmu w Opinogórze, koncert
zespołu Artes Ensemble.

*  *  *
28 ma ja 2016 r., godz. 17.00, Oran że -
ria – w kon cer cie pt. „Na pierw szy znak…”
wy stą pią An na Przy bysz, Ja cek Przy bysz,
Ja rek Ku te ra. Te ma tem kon cer tu bę dą pio -
sen ki, szla gie ry fil mo we z re per tu aru m.in.
Han ki Or do nów ny. 

*  *  *
12 czerw ca 2016 r., godz. 12.00, Oran że -
ria – pod czas nie dziel ne go kon cer tu (nr
549) wy stą pią ucznio wie i na uczy cie le Pań -
stwo wej Szko ły Mu zycz nej II st. w Mła wie
w ope ret ce „Gon do lie rzy, czy li król Ba ra -
ta rii”. Ope ret ka an giel skie go kom po zy to ra
Ar thu ra Sul li va na do li bret ta W. S. Gil ber -
ta, mia ła swą pre mie rę 7 XII 1889 r. w Lon -
dy nie. Za pro po no wa na przez nas na
nie dziel ny kon cert pro duk cja jest za adap to -

wa na, skró co na i prze tłu ma czo na na ję zyk
pol ski przez Ma cie ja Ba ra now skie go i Mi -
cha ła Go go lew skie go, wy kła dow ców
w PSM w Mła wie.

*  *  *
25 czerw ca 2016 r., godz. 17.00, Oran że -
ria – Kon cert Mi cha ła Ga sza z pro jek tem
GaD Mu Trio z kon cer tem po łą czo nych
dwóch pro gra mów: GaD Mu Trio & The Be -
atles oraz GaD Mu Trio & Wiel ka 8sem ka.

GaD Mu Trio & Wiel ka 8sem ka – to ze staw
pio se nek z re per tu aru: An drze ja Za uchy,
Sta na Bo ry sa, Grze go rza Cie chow skie go,
Sta ni sła wa Soy ki, Cze sła wa Nie me na,
Grze go rza Mar kow skie go, Mar ka Gre chu -
ty oraz Zbi gnie wa Wo dec kie go.

*  *  *
10 lip ca 2016 r., godz. 12.00, Oran że -
ria – od bę dzie się kon cert (nr 550), pod czas
któ re go za gra ją Je ka te ri na i Sta ni sław Drze -

wiec cy. Du et for te pia no wy Je ka te ri ny i Sta -
ni sła wa roz po czął dzia łal ność, kie dy to
dwo je mło dych, wy bit nie uta len to wa nych

Zapowiedzi:

dokończenie na str. 16
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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”

pia ni stów, ona – Ro sjan ka miesz ka ją ca
w Ry dze, on – Po lak z War sza wy w 2010 r.
za war ło zwią zek mał żeń ski i po sta no wi ło
po łą czyć si ły swo ich ta len tów de cy du jąc się
na wspól na dro gę ar ty stycz ną. 

*  *  *
23 lip ca 2016 r., godz. 17.00, Oran że -
ria – kon cert Jo an ny Le wan dow skiej pt.:
„Męż czyź ni mo je go ży cia: Ma rek G. z Kra -

ko wa”. Bę dzie to wie czór z pio sen ka mi
Mar ka Gre chu ty, ty mi naj bar dziej zna ny mi,
ale tak że mniej zna ny mi, a na wet pe reł ki je -
go twór czo ści dla dzie ci.

*  *  *
14 sierp nia 2016 r., godz. 12.00, Oran że -
ria – pod czas kon cer tu (nr 551) wy stą pią:

Jó zef Ko li nek – skrzyp ce i Elż bie ta Ka raś -
-Krasz tel – for te pian.

*  *  *
15 sierp nia 2016 r., godz. 17.00, Oran że -
ria – WY DA RZE NIE KUL TU RAL NE
ZA 1 ZŁ – Re ci tal „G. kon tra G. – pio sen -
ki Mar ka Gre chu ty kon tra pio sen ki An ny
Ger man” w wy ko na niu Bar ba ry Bro dy -Ma -
lon z ze spo łem.

*  *  *
27 sierp nia 2016 r., godz. 17.00, Oran że -
ria – re ci tal Ka ta rzy ny Żak. 

*  *  *
11 wrze śnia 2016 r., godz. 12.00, Oran że -
ria – pod czas nie dziel ne go kon cer tu (nr

552) w re ci ta lu pie śni pi sa nych do wier szy
Ada ma Mic kie wi cza wy stą pią Li lian na Za -
le siń ska (mez zo so pran) i Piotr Szy ma no -
wicz (for te pian)

*  *  *
9 paź dzier ni ka 2016 r., godz. 12.00, Oran -
że ria – kon cert (nr 553) „Wo kół No cy i Dni
na har fę i smycz ki” opar ty na wy so kiej kla -
sy li te ra tu rze i mu zy ce, po wstał w hoł dzie
Ma rii Dą brow skiej.

*  *  *
13 li sto pa da 2016 r., godz. 12.00, Oran że -
ria – w ra mach co mie sięcz ne go nie dziel ne -
go kon cer tu (nr 554) wy stą pią Hen ryk
Bła żej (flet) i Te re sa Ka ban (for te pian)
z pro gra mem „Mu zycz na Eu ro pa”. 

*  *  *
11 grud nia 2016 r., godz. 12.00, Oran że -
ria – pod czas kon cer tu (nr 555) wy stą pi
z pro gra mem świą tecz nym (bo żo na ro dze -
nio wym) kwar tet Pri ma Vi sta, w skład któ -
re go wcho dzą mu zy cy Pol skiej Or kie stry
Ka me ral nej Sin fo nii Var so vii.

Alicja Wodzyńska

Zapowiedzi:
dokończenie ze str. 15


