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Chrystus Pan się narodził
Świat się cały odmłodził

Et mentes;
Nad sianem, nad żłobeczkiem
Aniołek z aniołeczkiem

Ridentes.
Przyleciały wróbelki
Do Panny Zbawicielki...

Cantantes;
Przyleciały łańcuchy
Łabędzi, srebrne puchy

Mutantes;
Puchu wzięła troszeczkę,
Zrobiła poduszeczkę

Dzieciątku;
Potem je położyła
I sianem je nakryła

W żłobiątku.
Juliusz Słowacki „Złota czaszka” (fragm.)
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polityka, kultura”

Wydarzyło się

Zapowiedzi

Ja ko że rok 2016 zo stał ogło szo ny Ro kiem Hen ry ka Sien kie wi cza,
po ni żej pre zen tu je my list pi sa ny rę ką pierw sze go pol skie go no bli sty –
literata do He le ny Kra siń skiej, mat ki ostat nie go or dy na ta opi no gór -
skiego – Edwar da Kra siń skie go, któ ra by ła za przy jaź nio na z Sien kie wi -
czem, i któ rej opi nie pi sarz bar dzo so bie ce nił. List, cy to wa ny
w ko re spon den cji skie ro wa nej do Edwar da, był „ode bra ny na świę ta”
i do sko na le ob ra zu je nie tyl ko sto pień za ży ło ści Sien kie wi cza i Kra siń -
skiej, ale też nie zwy kłą oso bo wość nadaw cy. Wy ła nia się oso ba ob da rzo -
na nie po spo li tym hu mo rem, ma ją ca dy stans do świa ta i do sie bie.

„(…) Niech wszy scy bę dą zdro wi, we se li, niech (…) na stą pi egip ski
uro dzaj, niech wo dy ro ją się od ryb, la sy od zwie rzy ny, niech w zie mi
po ka że się zło to, pla ty na, wę giel, że la zo i naf ta, łą ki niech po kry ją się
kwia ta mi, choć przez pół tak uro cze mi, jak te, któ re kwit ną w do mu. 

Spo dzie wam się, że to dość, chy ba by jesz cze do dać ży cze nia, aby ście
Pań stwo za cho wa li dla swych przy ja ciół ty le życz li wo ści i przy jaź ni, ile
oni ma ją jej dla was. Ale to już jest ży cze nie ego istycz ne (…)”. 

Sło wa mi te go wiel kie go Po la ka chce my Pań stwu zło żyć ży cze nia
na nad cho dzą ce Święta Bo że go Na ro dze nia i No wy Rok 2017!

Ro man F. Ko cha no wicz
Dy rek tor Mu zeum Ro man ty zmu 

w Opi no gó rze
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i prof. Ma riu sza No wi ka w Mu zeum im.
Ju liu sza Sło wac kie go miesz czą ce go się
w krze mie niec kim dwor ku. Mię dzy in ny mi
na stą pi ło wy stą pie nie Krzysz to fa Sa wic kie -
go, peł no moc nika kon su la ge ne ral ne go
RP w Łuc ku; p. Do ro ty Ja ni szew skiej-Ja ku -
biak, wi ce dy rek tor De par ta men tu Dzie-
dzic twa Na ro do we go w MKiDN, któ ra
prze czy ta ła list od Mi ni stra Kul tu ry i Dzie-
dzic twa Na ro do we go RP; p. Ka ta rzy ny Jóź -
wik, któ ra przed sta wi ła treść li stu od
Pre ze sa Fun da cji „Po moc Po la kom na
Wscho dzie”; p. Je rzy Ter li kow ski, któ ry
za pre zen to wał list od Sta ro sty Po wia tu
Gro dzi skie go.

Kil ku dnio wa se sja na uko wa to wy mia -
na pol skich i ukra iń skich do świad czeń
do ty czą cych po wia zań hi sto rycz nych i li te -
rac kich na szych na ro dów. Re fe ra ty wy gła -
sza li na ukow cy pol scy i ukra iń scy, pi sa rze,
po eci, wy kła dow cy uni wer sy tec cy, pra cow -

ni cy mu zeum. Ist nia ły in te re su ją ce pa ne le
na uko we: Pol skie i ukra iń skie dro gi do nie -
pod le gło ści 1914-1920, Krze mie niec – mia -
sto ro dzin ne wiesz cza, Ro man tyzm pol ski
i ukra iń ski, Wspól ne dzie dzic two kul tu ry:
„sztu ka, oby cza je, lu dzie”. In te re su ją ce by -
ły wy stą pie nia m.in.: dr. Ja na Wol skie go
z Uni wer sy te tu Rze szow skie go o li te rac -
kich przy jaź niach pol sko -ukra iń skich; prof.
Wła dy sła wa Ma kar skie go z Ka to lic kie go
Uni wer sy te tu Lu bel skie go Ja na Paw ła II:
Sło wac kie go świa do mość ję zy ka i tek stu
po etyc kie go; Be aty Żół kie wicz -Sia kan ta ris
z To wa rzy stwa Kul tu ry Pol skiej im. Ju liu -
sza Sło wac kie go w Ate nach: Ju liu sza Sło -
wac kie go spo tka nie z Gre cją w „Po dró ży
do Zie mi Świę tej z Ne apo lu”. Kil ka re flek -
sji; dr Mar ty Tro ja now skiej z Pań stwo wej
Wyż szej Szko ły Wschod nio eu ro pej skiej
w Prze my ślu: Kre so we wi ze run ki ma ryj ne.

Obec ne pro ble my ba daw cze; Kry sty ny
Or ło wicz ze Sto wa rzy sze nia „Kre sy we
Fran cji” w Pa ry żu: Wiel kie po sta cie Kre -
sów – pa ni Ma ria Rey owa z d. Po toc ka oraz
za mek Bra nic kich w Montrésor – wie lo wie -
ko wy ośro dek pol skiej kul tu ry nad Lo arą;
prof. Mi ro sła wy Oł da kow skiej -Ku flo wej
z Ka to lic kie go Uni wer sy te tu Lu bel skie go
Ja na Paw ła II, prze wod ni czą cej Ko mi sji
Pol sko -Ukra iń skich Związ ków Kul tu ro -
wych PAN Od dział w Lu bli nie: Hu culsz -
czy zna Sta ni sła wa Vi cen za ja ko mo del
świa ta. 

Spo tka nia ob fi to wa ły rów nież w licz ne
dys ku sje i pre zen ta cje au tor skie wy daw -
nictw: Dro ga Ka ro la Woj ty ły, p. Jac ka Mo -
skwy, wa ty ka ni sty, wi ce pre ze sa Za rzą du

Głów ne go Sto wa rzy sze nia
Pi sa rzy Pol skich z War sza -
wy; Dzie je dwóch ro dzin:
Mac kie wi czów z Li twy i Or -
ło siów z Ukra iny p. Ka zi mie -
rza Or ło sia; Ste fan Szaj dak,
au ten ty sta, współ za ło ży ciel
gru py po etyc kiej Wo łyń,
prof. Le cha Woj cie cha Szaj -
da ka z In sty tu tu Ochro ny
Śro do wi ska i Le śnic twa
PAN w Po zna niu; Bi twa
o Ukra inę. Do ku men ty ope -
ra cyj ne. 1 I – 24 VII 1920 r.,
Cz. I (1 I – 11 V 1920 r.) za -
pre zen to wa ną przez prof.
Grze go rza No wi ka z Mu -
zeum Jó ze fa Pił sud skie go

w Su le jów ku i In sty tu tu Sto sun ków Po li -
tycz nych PAN; to mik We sel na noc, po ety
Krzysz to fa Koł tu na ze Sto wa rzy sze nia
Pi sa rzy Pol skich, Od dział w Kra ko wie.
W trze cim dniu wy stą pie nie mia ła rów nież
pre le gent ka z Mu zeum Ro man ty zmu
w Opi no gó rze, któ ra za pre zen to wa ła rys re -
fe ra tu za ty tu ło wa ne go: Wza jem ne re la cje
Ju liu sza Sło wac kie go i Zyg mun ta Kra siń -
skie go w świe tle hu ma ni stycz nych opi nii
ka dry na uko wej w ar ty ku łach pra so wych
XIX i po cząt ku XX wie ku. War to wspo -
mnieć, że na de sła ne do re dak cji re fe ra ty
bę dą opu bli ko wa ne w Rocz ni ku „Dia lo gu
Dwóch Kul tur”. 

Na za koń cze nie każ de go dnia w dwor -
ku mia ły miej sce wie czo ry ar ty stycz no -li -
te rac kie. W ich ra mach mło dzież przy by ła
z Pol ski pre zen to wa ła pro gra my Ka wia ren -
ki Li te rac kiej, a zgro ma dzo na pu blicz ność

Wdniach 3-10 wrze śnia 2016 ro ku
pra cow ni cy Mu zeum Ro man ty -
zmu w Opi no gó rze na cze le z dy -

rek to rem p. Ro ma nem F. Ko cha no wi czem
uczest ni czy li w or ga ni zo wa nym co rocz nie
od 1997 ro ku „Dia lo gu Dwóch Kul tur”
na Ukra inie. Or ga ni za to ra mi przed się wzię -
cia ze stro ny pol skiej by li: Fun da cja „Po -
moc Po la kom na Wscho dzie”, Mu zeum
Jó ze fa Pił sud skie go w Su le jów ku, Mu zeum
im. An ny i Ja ro sła wa Iwasz kie wi czów
w Sta wi sku, In sty tut Stu diów Po li tycz nych
PAN w War sza wie. Współ pra ca: Kon su lat
RP w Łuc ku, Eu ro pej ska Ro dzi na Szkół im.
Ju liu sza Sło wac kie go Cze chy -Pol ska -Ukra -
ina, Aka de mic ki Ze spół Szkół Ogól no -
kształ cą cych w Cho rzo wie. Część li te rac ką
i mu ze al ni czą ko or dy no wał dy rek tor Mu -
zeum im. An ny i Ja ro sła wa Iwasz kie wi -
czów w Sta wi sku, Ma riusz Ol brom ski;
a za część hi sto rycz ną od po wia dał prof.
Grze gorz No wik z Mu -
zeum Jó ze fa Pił sud skie go
w Su le jów ku, In sty tut Stu -
diów Po li tycz nych PAN.
Dia lo go wi Dwóch Kul tur
to wa rzy szył VIII Mię dzy -
na ro do wy Ple ner Fo to gra -
ficz ny, któ ry ko or dy no wał
To masz Wie rzej ski. 

To był czas pe łen wra -
żeń, emo cji, wzru szeń i in -
spi ra cji. Pierw sze trzy dni
spę dzi li śmy w Krze mień cu,
miej scu uro dzin Ju liu sza
Sło wac kie go. W nie dziel ny
po ra nek zgro ma dze ni od -
wie dzi li Cmen tarz Tu nic ki
i zło ży li kwia ty na gro bie
mat ki po ety, Sa lo mei Sło wac kiej. Wzru sza -
ją cym mo men tem by ło za śpie wa nie przez
uczniów i ab sol wen tów z cho rzow skie go li -
ceum utwo ru „Te sta ment mój”. Kwia ty zło -
żo no rów nież pod po mni kiem Ta ra sa
Szew czen ki, wy bit ne go ukra iń skie go po ety
i pro za ika. Uczest ni czy li śmy rów nież
w mszy świę tej za du szę śp. Ju liu sza Sło -
wac kie go i Mar szał ka Jó ze fa Pił sud skie go
w ko ście le pa ra fial nym pw. św. Sta ni sła wa
Bi sku pa i Mę czen ni ka. Po mszy świę tej,
w ko ście le przy po mni ku Ju liu sza Sło wac -
kie go dłu ta Wa cła wa Szy ma now skie go,
któ ry po wstał w la tach 1853-1857, uro czy -
ście zło żo no kwia ty. Jesz cze te go sa me go
dnia na stą pi ło uro czy ste otwar cie „Dia lo -
gu Dwóch Kul tur” przez przed sta wi cie li
władz or ga ni za to rów: dy rek tor Mu zeum
w Krze mień cu p. Ta ma ry Sie ni ny, ini cja-
to ra „Dia lo gu” Ma riu sza Ol brom skie go

Beata Woźniak

Z pobytu na Ukrainie, 
Dialog Dwóch Kultur 2016 

Chocim



MAGAZYN  INFORMACYJNY  MUZEUM  ROMANTYZMU  W  OPINOGÓRZE

4

łów Pio tra i Paw ła, w obec no ści licz nie
zgro ma dzo nych wier nych, Po la ków i Ukra -
iń ców, mia ła miej sce pod nio sła uro czy -
stość. Po mszy świę tej kon ce le bro wa nej
przez Kanc le rza Ku rii ks. Paw ła Ba sy stę,
w ka pli cy Prze naj święt sze go Sa kra men tu,
zo sta ła od sło nię ta ta bli ca pa miąt ko wa ku
czci „Bi sku pa Ka mie niec kie go Ada ma Sta -
ni sła wa Kra siń skie go 1714-1800, her bu
Śle pow ron, od da ne go Bo gu i Oj czyź nie,
obroń cy nie pod le gło ści Rze czy po spo li tej,
orę dow ni ko wi spra wy kon fe de ra cji bar -
skiej, współ twór cy Kon sty tu cji 3 Ma ja
1791 r., Ka wa le ro wi Or de ru Or ła Bia łe go,
w trzech set ną rocz ni cę uro dzin”. Ta bli ca
pa miąt ko wa o tre ści uzgod nio nej z bi sku -
pem ka mie niec kim ks. Le onem Du braw -
skim, przy go to wa na by ła już w ro ku 2014.
Z po wo du dzia łań wo jen nych pro wa dzo -
nych na te re nie wschod niej Ukra iny nie

moż na jej by ło jed nak
za mon to wać w za pla -
no wa nym ter mi nie.
Dy rek tor Mu zeum Ro -
man ty zmu w swo im
wy stą pie niu przed sta -
wił syl wet kę bi sku pa
Ada ma Sta ni sła wa Kra -
siń skie go. Obec nie od -
sło nię cia ta bli cy do ko-
na li pro boszcz Ka te dry
w Ka mień cu Po dol -
skim, ks. Ro man Twa -
róg oraz dy rek tor
Mu zeum Ro man ty zmu
w Opi no gó rze, Ro ma n
F. Ko cha no wi cz. W na -
wie bocz nej ka te dry od -

na leźć moż na mię dzy in ny mi ta bli cę
ufun do wa ną przez An to ni nę z Czac kich,
bab kę Zyg mun ta Kra siń skie go, swe mu
zmar łe mu mę żo wi Ja no wi Kra siń skie mu. 

War to wspo mnieć o krót kiej se sji wy -
jaz do wej z Ka mień ca Po dol skie go do po -
bli skie go Cho ci mia i Oko pów św. Trój cy.
O śla dach tych miejsc po zo sta wio nych w li -
te ra tu rze pol skiej opo wia dał pod czas
prze jaz du dy rek tor Mu zeum w Sta wi sku,
p. Ma riusz Ol brom ski. W Oko pach, gdzie

mia ła moż li wość bli żej za zna jo mić się
z mu zy ką ukra iń ską. Uro czy ście i przy tra -
dy cyj nym tor cie ob cho dzo no uro dzi ny
Ju liu sza Sło wac kie go. 

W wol nych chwi lach pol scy uczest ni cy
„Dia lo gu Dwóch Kul tur” or ga ni zo wa li
wła snym sump tem wy pra wy i po dzi wia li
uro ki Krze mień ca z Gó ry Bo ny, Gó ry Krze -
mień oraz miejsc po ło żo nych w po bli żu
mia sta. Moż na by ło od wie dzić no wą sie dzi -
bę To wa rzy stwa Od ro dze nia Kul tu ry Pol -
skiej im. Ju liu sza Sło wac kie go i Szko ły
Pol skiej w Krze mień cu. Po miesz cze nia zo -
sta ły udo stęp nio ne i przy sto so wa ne do no -
wych po trzeb dzię ki uprzej mo ści p. Ma-
ria na Ka ni, któ ry od czerw ca bie żą ce go ro -
ku peł ni funk cję Pre ze sa To wa rzy stwa. Pra -
cow ni cy Mu zeum Ro man ty zmu od wie dzi li
pra wo sław ną Czę sto cho wę – Po cza jów,
Pod hor ce, Zło czów i Ole sko. 

7 wrze śnia opu ści li śmy Krze -
mie niec. Wraz z wy jaz dem roz po -
czę ła się se sja za byt ko znaw cza:
Z mia sta wiesz cza do naj sław niej -
szej twier dzy Rze czy po spo li tej,
w pro gra mie któ rej zna la zły się
wy kła dy prof. Grze go rza No wi ka,
dr. Zbi gnie wa Pal skie go z In sty tu -
tu Stu diów Po li tycz nych PAN,
płk. dr. Ta de usza Krząst ka ze Stu -
dium Eu ro py Wschod niej Uni wer -
sy te tu War szaw skie go, do ty czą -
ce sto sun ków pol sko -ukra iń skich
1918-1920. W Tar no po lu mło -
dzież zło ży ła kwia ty pod ta bli cą
po świę co ną Ju liu szo wi Sło wac -
kie mu w szko le, któ ra przed
II woj ną świa to wą no si ła je go
imię. W jej gma chu mie ścił się po -
mnik wiesz cza, któ ry obec nie już
nie ist nie je. Uczest ni cy „Dia lo gu” zwie dzi li
ru iny zam ku w Trem bow li oraz pa ła cu
w Ska le Po dol skiej i tu tej sze go „pol skie go”
ko ścio ła. 

Ko lej ne dwa dni spę dzi li śmy w Ka -
mień cu Po dol skim. Zwie dza no twier dzę,
ka te drę i in ne za byt ki. Punk tem kul mi na -
cyj nym po by tu w Ka mień cu Po dol skim,
był 8 wrze śnia 2016 ro ku. Wów czas
w świę to Na ro dze nia Naj święt szej Ma rii
Pan ny, w ka te drze pw. Świę tych Apo sto -

umiej sco wio na zo sta ła ak cja Nie -Bo skiej
ko me dii Zyg mun ta Kra siń skie go, od śpie -
wa na zo sta ła pieśń kon fe de ra tów au tor stwa
Ju liu sza Sło wac kie go. By ła to rów nież oka -
zja do spo tka nia naj star szej Po lki, pa ni
Aga ty Biel, któ ra od zna czo na zo sta ła Ofi -
cer skim Krzy żem Za słu gi RP za pod trzy -
my wa nie pol sko ści i sta ra nia o od bu do wę
ko ścio ła, znisz czo ne go przez UPA. W ko -
lej nym dniu od wie dzi li śmy ko ściół oraz
Mu zeum Hu culsz czy zny w Ko ło myi.
W mie ście tym od na leźć moż na za cho wa -

ną ta bli cę z ro ku 1912
za wie szo ną na jed nym
z bu dyn ków z oka zji
ju bi le uszu Zyg mun ta
Kra siń skie go. W ostat -
nim dniu po by tu na
Ukra inie nie zwy kle
wzru sza ją ce chwi le
prze ży łam na Cmen ta -
rzu Or ląt Lwow skich,
Cmen ta rzu Ły cza kow -
skim oraz po dzi wia jąc
sztu kę we Lwow skiej
Ga le rii Ob ra zów. Spa -
cer uli ca mi Lwo wa od -
by wał się w przy spie -
szonym tem pie, ale wra -
że nia po zo sta ły za trzy -
ma ne w fo to gra ficz nym
ka drze i ser cu.

Uczest nic two w „Dia lo gu Dwóch Kul -
tur” przy nio sło mnó stwo sa tys fak cji. Mie -
li śmy moż li wość od wie dze nia miejsc
sta no wią cych nie gdyś in te gral ną część
Rze czy po spo li tej Pol skiej. Spo tka nia,
roz mo wy, pa ne le dys ku syj ne, wy ciecz ki,
wy słu cha ne wy kła dy, wzbo ga ci ły we -
wnętrz nie i przy nio sły nie zwy kłą sa tys fak -
cję. Udział w wy pra wie na Ukra inę bę dzie
na le żeć do tych nie za po mnia nych i nie -
zwy kłych.

Złoczów

z proboszczem ks. Romanem Twarogiem
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Win cen ty Kra siń ski, pan na Opi -
no gó rze, w swo im dłu gim ży ciu
(1782–1858) peł nił sze reg roz -

ma itych funk cji woj sko wych i cy wil nych.
Pod ko niec ży cia zo stał mu po wie rzo ny
obo wią zek nad zo ru nad Kró le stwem Pol -
skim, a do kład nie nad je go cy wil ną czę -
ścią. Po dyk to wa ne to by ło cięż ką cho ro bą
ów cze sne go na miest ni ka Kró le stwa Pol -
skie go. Ksią żę ery wań sko – war szaw ski
Iwan Fio do ro wicz Pa skie wicz, re zy du ją -
cy w Zam ku Kró lew skim, ro syj ski na -
miest nik Kró le stwa Pol skie go, któ ry był
rów no lat kiem ge ne ra ła hra bie go Win -
cen te go Kra siń skie go
od koń ca 1855 ro ku
był ob łoż nie cho ry.
Stan zdro wia nie po -
zwa lał mu na sa mo -
dziel ne za rzą dza nie
czę ścią woj sko wą, jak
i cy wil ną Kró le stwa.
W obo wiąz kach cy wil -
nych miał go za stą pić
pan na Opi no gó rze.
Kra siń ski był naj star -
szym wie kiem człon -
kiem Ra dy Kró le stwa
Pol skie go, do dat ko wo
spo śród przed sta wi cie -
li pol skiej ary sto kra cji
bu dził naj więk sze za -
ufa nie u ca ra Alek san -
dra II i je go współ pra-
cow ni ków.      Dowo-
dem ta kie go za ufa nia
mo że być Dy plom Ce -
sar ski z dnia 17 li sto -
pa da 1855 r. ad re so wa ny do (…) Człon ka
Ra dy Pań stwa i Ra dy Kró le stwa Pol skie -
go, Na sze go Je ne ra ła -Ad iu tan ta, Je ne ra -
ła Jaz dy Hra bie go Kra siń skie go.(…)
W do ku men cie tym pod pi sa nym w Car -
skim Sio le przez Alek san dra II wy mie nia
się sze reg przy mio tów Kra siń skie go oraz
ak cen tu je wy raź nie je go od da nie oraz
wier ność (…) w cza sie ro ko szu wy ni kłe go
w War sza wie w li sto pa dzie 1830 ro ku
(…). Po nad to mło dy car (Alek san der II
zo stał in tro ni zo wa ny na po cząt ku mar -
ca 1855 r.) uho no ro wał Krasińskiego
naj wyż szym ro syj skim od zna cze niem, or -
de rem św. Apo sto ła An drze ja Pierw sze go
We zwa nia z brylan ta mi. Ta kim od zna cze -
niem w tam tych cza sach w War sza wie
czy też ca łym Kró le stwie mógł po chwa -
lić się ma ło kto. Już sam fakt nada nia
ge ne ra ło wi ta kie go od zna cze nia oraz
upu blicz nie nia te go fak tu we wszyst kich
ofi cjal nych dru ko wa nych pe rio dy kach sy -
gno wa nych przez wła dze ro syj skie, bu -

dził sza cu nek i re spekt. Ob ję cie sta no wi -
ska na miest ni ka przez opi no gór skie go
hra bie go spo tka ło się z bar dzo po zy tyw -
nym od ze wem wśród miesz kań ców sto li -
cy Kró le stwa, jak i gu ber ni. Kra siń ski był
Po la kiem, co by ło je go naj więk szym plu -
sem, mógł też po chwa lić się pięk ną bio -
gra fią sprzed ro ku 1815. Je go póź niej sze
czy ny po po wro cie do War sza wy z Pa ry -
ża już tak do brze nie by ły od bie ra ne. Jed -
nak pierw sze je go de cy zje, zde cy do wa nie
roz pra wia ją ce się z roz pa sa nym ła pow -
nic twem w urzę dach bar dzo szyb ko zy -
ska ły po klask i ak cep ta cję spo łe czeń stwa.

Kra siń ski oprócz obo wiąz ków rzą do wo -
-ad mi ni stra cyj nych, peł nił rów nież obo -
wiąz ki ofi cjal ne. Ja ko na miest nik
cy wil nej czę ści apa ra tu Kró le stwa Pol -
skie go był bez po śred nim re pre zen tan tem
ca ra w War sza wie. Tak więc w dniu 14
stycz nia „Ga ze ta Rzą do wa Kró le stwa
Pol skie go” do no si ła: (…) War sza wa –
Wczo raj, ja ko w dzień No we go Ro ku
(v. s.) o go dzi nie 10 i pół z ra na, JW. Je -
ne rał -Ad iu tant Hra bia Kra siń ski, Za rzą -
dza ją cy czę ścią cy wil ną w Kró le stwie
Pol skiem, ra czył przyj mo wać skła da ne
NAJ JA ŚNIEJ SZE MU PA NU ży cze nia
przez Wyż sze du cho wień stwo, Urzęd ni -
ków cy wil nych, Władz wszel kich tu dzież
zna ko mi tą szlach tę, o go dzi nie 11 – tej zaś
od by ło się w Ka te dral nym Pra wo sław nym
So bo rze św. Trój cy so len ne na bo żeń stwo,
na któ rem znaj do wa li się Urzęd ni cy tak
woj sko wi jak i cy wil ni. (…) Róż ni ca w da -
tach po cho dzi od fak tu obo wią zy wa nia
dwóch róż nych ka len da rzy; w Ce sar -

stwie – ju liań skie go, a w Kró le stwie
ka len da rza gre go riań skie go. Ta „czo ło-
bit ność” oka zy wa na Kra siń skie mu ja ko
„per so ni fi ka cji” Naj ja śniej sze go Pa na do -

ty czy ła, mo im zda niem, osób wy zna nia
pra wo sław ne go. Śmia ło moż na przy pusz -
czać, że ta kie oso by sta no wi ły przy tła-
cza ją cą więk szość uczest ni ków tej
uro czy sto ści, a na stęp nie na bo żeń stwa.
W dniu 20 stycz nia 1856 r. o go dzi -
nie 10.00 umie ra na Zam ku Kró lew skim
w War sza wie ksią żę Pa skie wicz. Kra siń -
ski zo sta je wów czas de fac to naj waż niej -
szą oso bą w Kró le stwie Pol skim. Jest nią
do dnia 13 lu te go 1856 r., w dniu tym
przy był do War sza wy z Pe ters bur ga no -
wo mia no wa ny Na miest nik Kró le stwa
Pol skie go ge ne rał – ar ty le rii, ksią żę Mi -
cha ił Gor cza kow. Po zda niu swo je go
urzę du ge ne rał Kra siń ski usunął się
w cień, miał już 74 la ta, je go stan zdro -
wia był po waż ny. Obo wiąz ki na miest ni -
ka cy wil ne go Kró le stwa Pol skie go by ły
ostat nią mi sją, któ rej się pod jął w swo im
dłu gim ob fi tu ją cym w try um fy, a tak że
i po raż ki ży ciu.

Sobór św Trójcy, obecnie  Katedra polowa Wojska Polskiego w Warszawie

Rafał Wróblewski

Namiestnik Krasiński
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ze fa Czer wiń skie go – ucznia wy bit ne go
rzeź bia rza Paw ła Ma liń skie go – i Ro ma na
S. Lu bo wiec kie go, wła ści cie la warsz ta tu
ka mie niar skie go w War sza wie przy ul.
Dzi kiej, o któ rym Ta de usz Ma ria Rud kow -
ski, znaw ca ne kro po lii na war szaw skich

Po wąz kach, pi sze: „Był on do brze wy -
szko lo nym rzeź bia rzem, uczniem [Bo le -
sła wa] Sy re wi cza. Za ło żo na prze zeń
w 1880 r. wła sna pra cow nia ka mie niar ska

sta ła się szyb ko naj więk szą w War sza wie,
a za pew ne tak że i w ca łej Pol sce. W 1905 r.
za ło żył pry wat ną szko łę rzeź biar stwa. Na -
grob ki z je go pra cow ni moż na oglą dać
na róż nych cmen ta rzach ca łej Pol ski, ale
tak że w Ro sji, na Ukra inie, w Niem czech

(...). Wie le rzeźb je go dłu ta
znaj du je się w Lu bli nie.
Re asu mu jąc, był to ar ty sta
rzeź biarz do brej kla sy,
a rów no cze śnie  szef pierw -
szo rzęd ne go za kła du ka mie -
niar skie go”. 

Po mnik To ma sza Ma rii
Pa stec kie go z pierw szej po -
ło wy XX w. – je dy ny za byt -
ko wy na gro bek fi gu ra tyw ny
na opi no gór skim cmen ta -
rzu jest wła śnie au tor stwa
wspo mnia ne go rzeź bia rza.
Kunsz to wi Lu bo wiec kie go
na le ży za wdzię czać, iż ów
po mnik, wy ko na ny z wa pie -
nia i osa dzo ny na co ko le
z pia skow ca, w spo sób pięk -
ny, a jed no cze śnie skrom ny
i nie przy tła cza ją cy pa te ty -
zmem wy ra ża żal ro dzi ców
po stra cie uko cha ne go sy na.
Przed sta wia anioł ka z bu -
kie tem róż, opar te go o ta bli -
cę. Po mnik sy gno wał sam
Ro man S. Lu bo wiec ki. Na
ne kro po lii opi no gór skiej do
po ło wy XX wie ku umiesz -
cza no pły ty gro bo we wy ko -
na ne nie mal wy łącz nie
z pia skow ca, cho ciaż w wie -
lu re gio nach Pol ski od lat
czter dzie stych XIX wie ku
wy ko rzy sty wa no w tym ce -
lu tak że mar mur lub gra nit.
Obok ka mie nia ja ko two -
rzy wo słu żą ce do wy ko ny -
wa nia płyt na grob nych bądź
też ca łych gro bow ców
w po wszech nym uży ciu
zna la zło się w wie ku XIX

że li wo. W 1821 ro ku ma te riał ten po słu żył
do bu do wy ka pli cy na grob nej ro dzi ny Bra -
eu ni gów na cmen ta rzu ewan ge lic ko -au gs -
bur skim w War sza wie. W przy pad ku

Na te re nie gmi ny Opi no gó ra Gór na
znaj du je się wy jąt ko we miej sce
pa mię ci: rzym sko -ka to lic ki cmen -

tarz pa ra fial ny z pierw szej po ło wy XIX
wie ku i ka pli ca gro bo wa z kryp ta mi ro du
Kra siń skich rów nież z XIX wie ku. 

Opi no gór ski cmen tarz
pa ra fial ny jest nie wąt pli -
wie naj bar dziej zaj mu ją -
cym cmen ta rzem Zie mi
Cie cha now skiej. Na le ży
rów nież do naj cie kaw -
szych cmen ta rzy Ma zow -
sza – choć nie wiel ki, sta -
no wi miej sce wiecz ne go
spo czyn ku osób, któ re nie
tyl ko by ły świad ka mi,
ale i uczest ni ka mi waż -
nych dla hi sto rii Pol ski
wy da rzeń. Gdy cmen tarz
w Opi no gó rze stał się
za ma ły dla po trzeb pa ra -
fii, w 1859 ro ku po więk -
szo no go o pół mor gi
wy dzie lo nej z grun tów
rol nych do mi nium. Nie
by ło na nim ale jek, któ re
mo gły by sta no wić punkt
od nie sie nia – gro by sy tu -
owa no cha otycz nie, lecz
ta ki stan rze czy był nor mą
w przy pad ku dzie więt na -
sto wiecz nych cmen ta rzy.
Do dać przy tym na le ży, iż
sam kult gro bów i miejsc
po chów ku, czy też kult
zmar łych w for mie, ja ką
zna my współ cze śnie, jest
zja wi skiem, któ re ma
po czą tek do pie ro w XVII
stu le ciu, a więc jest czymś
sto sun ko wo no wym.
Obec nie cmen tarz prze ci -
na głów na alej ka o sze ro -
ko ści oko ło 3 m, któ ra
pro wa dzi od bra my cmen -
ta rza do prze ciw le głe go
ogro dze nia. Od cho dzą
od niej nie re gu lar ne alej ki bocz ne.

Twór ca mi po mni ków na grob nych
na cmen ta rzu opi no gór skim by wa li uzna -
ni mi strzo wie. Za li czyć do nich na le ży Jó -

Wojciech Jerzy Górczyk

Nagrobki Tomasza Pasteckiego, Heleny 
z Hemmersów de La Haye i Franciszka
Girardota na cmentarzu opinogórskim 

Nagrobek Tomasza Marii Pasteckiego



z 21 stycz -
nia 1830 ro ku,
w któ rym Zyg -
munt Kra siń ski stwier -
dza: „Nie mo gę Pa pie dość
wy ra zić mo jej wdzięcz no ści za sta ra nie
o na gro bek pa ni de La Haye”. Cie ka wym

za byt kiem se pul kral -
nym jest tak że na -
gro bek Fran cisz ka

Gi rar do ta zmar łe go
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, 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. Na gro bek wy ko nał
uczeń Paw ła Ma liń skie go, Jó zef Czer wiń -
ski, na da jąc mu for mę tak cha rak te ry stycz -
ne go obe li sku.

Po mi mo nie wiel kich roz mia rów cmen -
tarz opi no gór ski wraz z kryp ta mi gro bo -
wy mi Kra siń skich jest jed nym z naj -
cie kaw szych ma zo wiec kich miejsc se pul -
kral nych. Nie zwy kłym czy nią go za rów no
ar ty ści, któ rzy wy ko na li na grob ki i epi ta -
fia, jak i lu dzie zwią za ni z li te ra tu rą i hi -
sto rią Pol ski, któ rzy tu taj spo czę li.

Opi no gó ry na le ży wska zać na że liw ny na -
gro bek ba ro no wej He le ny z Hem mer sów
de La Haye, naj star szy za cho wa ny opi no -
gór ski na gro bek, bo po cho dzą cy z 1829 r.,
jed no cze śnie je dy ny z pły tą że liw ną
i w sty lu neo go tyc kim na tu tej szej ne kro -
po lii. Pły ty wy ko na ne z że li wa są zwy kle
bar dziej ozdob ne niż te ka mien ne. Naj star -
sza że liw na pły ta na grob na na Cmen ta rzu
Po wąz kow skim po cho dzi z ro ku 1846, zaś
naj star szy na gro bek w ca ło ści wy ko na ny
z że li wa na tym sa mym cmen ta rzu – z ro -
ku 1837. Tym sa mym że liw na pły ta gro bo -
wa ba ro no wej He le ny z Hem mer sów de
La Haye jest star sza od że liw nych płyt
na ne kro po li po wąz kow skiej. Trud no jed -
no znacz nie orzec, w któ rym warsz ta cie ją

wy ko na no; przy pusz czal nie by ła to war -
szaw ska Od lew nia i Rzą do wa Fa bry ka
Ma chin Jo se pha Mor ri sa i Tho ma sa Evan -
sa, ale jest to tyl ko hi po te za. Oko lo ne pi la -
stra mi z pi na kla mi epi ta fium wska zu je
na Zyg mun ta Kra siń skie go ja ko fun da to ra
na grob ka, jed nak moż na są dzić, iż w rze -
czy wi sto ści był nim oj ciec po ety, hra bia
Win cen ty Kra siń ski. O tym, iż to on za mó -
wił na gro bek na proś bę sy na, świad czy list

7

Nagrobek Franciszka Girardota

Nagrobek Heleny de la Haye
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nej na zwy Au stra lii. Ostat -
nim ga tun kiem z ro dzi ny
pa pug jest za miesz ku ją ca
In die oraz Pół wy sep In do -
chiń ski, a więc re pre zen tu -
ją ca kon ty nent azja tyc ki,
alek san dret ta więk sza o nie -
mal jed no li cie zie lo nym
upie rze niu z wstaw ka mi
czer wo no-brą zo wy mi na
skrzy dłach oraz, co jest ele -
men tem dy mor fi zmu płcio -
we go, wi docz ną u sam ca
na szyi ró żo wą ob ro żą,

czar ną z przo du, któ rej sa -
mi ca jest po zba wio na. Alek -
san dret ty by ły jed ny mi
z pierw szych pa pug spro -
wa dzo nych do Eu ro py ja ko
„ptak do mo wy”. 

W skład eks po zy cji
wcho dzą rów nież trzy ga -
tun ki ba żan tów. Na szcze -
gól ną uwa gę za słu gu je
mniej oka za ły z punk tu wi -
dze nia wa lo rów es te tycz -
nych, ale bez sprzecz nie
wy jąt ko wy ba żant an nam -
ski. Jest to ga tu nek kry tycz -
nie za gro żo ny w na tu -
ral nym śro do wi sku, a jest
nim dla nie go środ ko wy

Od kwiet nia 2016 r. na te re nie Mu -
zeum Ro man ty zmu sys te ma tycz -
nie roz wi ja na jest eks po zy cja

przy rod ni cza zlo ka li zo wa na w po bli żu
za byt ko we go pa ła cy ku, w skład któ rej
wcho dzą róż ne ga tun ki pta ków z aż pię -
ciu kon ty nen tów. 

Trzy ma jąc się po dzia łu geo gra ficz ne -
go po cho dze nia , Ame ry kę Po łu dnio wą
re pre zen tu je nie zwy kle ubar wio na, przy -
ku wa ją ca z pew no ścią naj więk szą uwa -
gę 13-let nia pa pu ga ara Ru by Ma cao,
bę dą ca mie szań cem dwóch ga tun ków:
ary zie lo no skrzy dłej i żół to skrzy dłej.

Swym ro dzi com za wdzię cza uni kal ne
ubar wie nie skrzy deł za wie ra ją ce bar -
wy od czer wo nej przez żół tą, zie lo ną
a na nie bie skiej koń cząc. Na le ży do naj -
więk szych ga tun ków wśród pa pug i osią -
ga dłu gość 80-90 cm. Ara jest pta kiem
dłu go wiecz nym i mo że osią gnąć wiek
na wet do 70 lat. Nie jest je dy nym ga tun -
kiem pa pu gi pre zen to wa nym w ra mach
eks po zy cji. W wo lie rach po dzi wiać moż -
na rów nież, po cho dzą ce z Au stra lii nie -
wiel kich roz mia rów pa pu gi nim fy
z cha rak te ry stycz ny mi czu ba mi na gło -
wie i po ma rań czo wy mi pla ma mi po licz -
ko wy mi. Na zwa ro dza jo wa tych pa pug
Nym phi cus wy wo dzi się od nimf ja ko
bo giń, a na zwa ga tun ko wa hol lan di cus
po cho dzi od No wej Ho lan dii, czy li daw -

Rafał Kamiński

Egzotyczne ptaki 
w Opinogórze

Aleksandretta większa

Ara „Ruby Macao”

Bażant annamski
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fakt, że je go an giel ska
na zwa brzmi: La dy
Am herst. Na zwa no go
tak na cześć Sa ry
księż nicz ki Am herst.
Wil liam Am herst –
Głów ny Gu ber na tor
In dii i mąż księż nicz -
ki Sa ry, był od po wie -
dzial ny za wy sła nie
pierw szych oka zów
pta ka do Lon dy nu
na po cząt ku XIX
wie ku. Sa miec po sia -
da zie lo ną gło wę,
na czub ku z czer wo -
ną pla mą, oto czo ną
bia ło -czar ną kry zą.
Grzbiet jest zie lo ny,
skrzy dła ko lo ru nie -
bie skie go, ogon czar -
no -bia ły z po ma-
rań czo wo za koń czo -
ny mi pió ra mi po bo -
kach osią ga ją cy dłu-
gość 80-110 cm. Sa -
mi ca jest o wie le

mniej oka za ła, mniej sza i brą zo wo -czar -
no ubar wio na. Na tu ral nym ob sza rem
wy stę po wa nia tych pta ków są obrze ża
gór skich la sów i dżun gle bam bu so we
na te re nach In dii, pół noc nej Bir my,
za chod nich Chin oraz po łu dnio wo -
-wschod nie go Ty be tu. Ba żant dia men-
to wy za akli ma ty zo wał się tak że w Eu ro -
pie – la sy po łu dnio wej An glii są miej -
scem wy stę po wa nia nie du żej po pu la cji. 

Uzu peł nie nie wo lier sta no wią dwa
ga tun ki go łę bi: re pre zen tu ją cy Afry kę
(na tu ral ny ob szar wy stę po wa nia to roz -
le głe prze strze nie tra wia ste środ ko wej
czę ści kon ty nen tu zna ne ja ko sa wan ny)
go łąb oku la ro wy z cha rak te ry stycz ny mi
czer wo ny mi ła ta mi wo kół oczu, któ rym
za wdzię cza swą na zwę oraz cu krów ka,
bę dą ca po pu lar nym w Eu ro pie ga tun -
kiem ho dow la nym, któ rej na zwa po cho -
dzi od cha rak te ry stycz nych dźwię ków
wy da wa nych przez sam ce te go ga tun ku
pod czas okre su go do we go.

Wiet nam. Sza cu je się, że wy stę pu ję on
tam w licz bie po ni żej 200 osob ni ków.
W przy pad ku te go ga tun ku, tak z resz tą
jak i dla wszyst kich ba żan tów, wy stę pu -
je wy raź ny dy mor fizm płcio wy – sa miec
jest gra na to wy o me ta licz nym po ły sku,
zaś sa mi ca jest ubar wio na na brą zo wo.
Po zo sta łe dwa ga tun ki ba żan tów to po -
cho dzą ce z Chin: kró lew ski oraz dia men -
to wy, w obu przy pad kach cha rak te ry-

zu ją ce się nie zwy kłym ubar wie niem.
Pierw szy z nich (ba żant kró lew ski) wy -
róż nia się oka za łym ogo nem, któ re go
dłu gość do cho dzi mak sy mal nie do
200 cm. Na zwa ro dza jo wa Syr ma ti cus
wy wo dzi się od grec kie go sło wa syr ma,
któ re ozna cza ko stium te atral ny wy ko -
rzy sty wa ny w an tycz nej Gre cji, zaś ga -
tun ko wa re eve sii na wią zu je do na zwi ska
an giel skie go przy rod ni ka Joh na Re eves,
któ ry w 1831 ro ku spro wa dził do Eu ro -
py ja ko pierw szy ży we ba żan ty kró lew -
skie. Na dłu go przed opi sa niem przez
or ni to lo gów te go ga tun ku, ba żan ty kró -
lew skie przed sta wia ne by ły na chiń skich
ry sun kach. Po ja wia ją się rów nież
od wie ków w mon gol skich wie rze niach
ja ko smo ki lub fe nik sy. W przy pad ku ba -
żan ta dia men to we go cie ka wost ką jest Gołąb okularowy

Bażant królewski



MAGAZYN  INFORMACYJNY  MUZEUM  ROMANTYZMU  W  OPINOGÓRZE

10

mu ro wym sar ko fa giem, co lśni u bocz nej
ścia ny we wnę trzu ko ścio ła. To sar ko fag
Ma ryi z Ra dzi wił łów Kra siń skiej, mat ki
Zyg mun ta. (…) 

W ko ście le opi no gór -
skim zna leź li śmy je dy ną
pa miąt kę po Zyg mun cie
Kra siń skim: to książ ka
do na bo żeń stwa z tek stem
fran cu sko -ła ciń skim, ofia ro -
wa na Zyg mun to wi w dniu
imie nin 1838 r. przez oj ca
(de dy ka cja przy to czo na bez
zmia ny w przy pi sie: „Xią -
żecz ka ta na le ży do pa ła cy -
ku Zyg mun ta Kra siń skie go
w Opi no gu rze, da na z oy -
cow skim bło go sła wień -
stwem”).

(…) Ogni wem, któ re
naj sil niej jesz cze wią że dzi -
siej szą Opi no gó rę z daw ną,
tą z mło do cia nych cza sów
Zyg mun ta – jest sta ry dwór
na wzgó rzu, mu ro wa ny, niz -
ki, gon tem kry ty, z dłu gim
gan kiem, gę sto ople cio nym
dzi kim wi nem, dwór, któ ry
dziś stoi pust ką i gro zi ru -
iną… Od ze wnątrz przez
drob ne szy by okien wi dać, ze we dwo rze
by ła istot nie „ogrom na sa la do ze brań
i bie siad”, oraz licz ne „po ko je wy god ne”,
dziś – pu ste, a w nie któ rych na wet po -
sadz ki wy rwa no.

(…) Od sta re go dwo ru, zra zu sze ro ką
ale ją, a po tem ście ży na mi, za pusz cza li -
śmy się w głąb par ku. Ota cza ło nas co raz
więk sze bo gac two drzew: dę bów, klo nów,
olch, świer ków, co ni gdy nie więd ną cym
wień cem ob ję ły staw ci chy. W mia rę, jak
scho dzi li śmy w dół par ku, gę stwa zda wa -
ła się ro snąć i wchła niać nas w swo je za -
ci sze… Mi nę li śmy „daw ny zwie rzy niec”,
któ re go część prze zna czo no na ba żan tar -
nię: ni by step w mi nia tu rze, kwit ną cy buj -
nie wszel ki mi ga tun ka mi traw, śród
któ rych bro dzić moż na, jak w zie lo nej,
chłod nej to pie li. Im da lej, tem buj niej sza
ro ślin ność: ta jem ni cze kę py olch, świer -
ko we za ga je, ist ne wy sep ki pu szy stych
so sen ame ry kań skich od ci na ją się od
ja snej zie lo no ści traw, a w od stę pach
tu ne le gra bo we, kasz ta no we, dę bo we
o ciem nych głę biach, dokąd nie zaj rzy
słoń ce, zda ją się kryć w swem wnę trzu le -
gen do we bo gi le śne, czy wróż ki czar no -
księ skie… Czas na glił. Nie zdo ła li śmy

Śród oko li cy mo no ton nej i rów nej
do strze gasz zwol na lek kie fa lo wa -
nie grun tu, a im bli żej Opi no gó ry

tym fa li ściej. Wąz ką ale wy god ną dro gą
mie dzy dwo ma rzę da mi bar dzo jesz cze
mło dych kasz ta nów zbli ża my się do Opi -
no gó ry, or dy na cji hr. Kra siń skich. Zda la
z dro gi bie le ją mu ry ja kie goś bu dyn ku
na tle gę stej zie le ni: to ko ściół wznie sio -
ny z daw nej ka pli cy. Po wóz nasz to czy się
śród za bu do wań fol warcz nych i go spo -
dar skich. Za trzy mu je my się przed wiej -
skim bia łym dom kiem: tu mie ści się
ochro na. Do oko ła dom ku zie le ni się
i kwie ci: do bra rę ka p. Mo rec kiej, tu tej -
szej na uczy ciel ki, stwo rzy ła tu kąt prze -
mi ły, gdzie kil ka set dzie ci (w ta kiej
ilo ści – zi mą) nie tyl ko wy cho wu je się
i uczy, ale na wio snę pra cu je i ba wi się
w ogród ku, nie zmier nie sta ran nie utrzy -
ma nym. Go ścin nie przy ję ci, ob da rze ni
naj pięk niej szy mi ró ża mi z ogród ka
ochron ki, uda li śmy się pod prze wod nic -
twem p. Mo rec kiej w stro nę par ku. 

Tu, gdzie przed wie ka mi śród roz le -
głych la sów wzno sił się my śliw ski dwo -
rzec ksią żąt ma zo wiec kich – cią gnie się
te raz park, w głę bi któ re go na wzgó rzu,
wy so ko po nad wień czą ce ko ro ny drzew
wy strze la go tyc ka basz ta my śliw skie go
zam ku. Park ol brzy mi – zaj mu je po dob -
no 2 włó ki. Zbli ża my się ku bra mie, pro -
wa dzą cej do ko ścio ła. Na le wo od dro gi
bi je zło ci stą fa lą po le rze pa ko we, i gdy by
nie cią gły a gę sty deszcz, któ ry nam to -
wa rzy szy od ra na, zda wa ło by się, że słoń -
ce w peł nym bla sku, kie dy ty le zło ci stej
bar wy na zie mi… Opo dal bra my wpa da
w oczy ład ny do mek, ty po wy za ko piań -
ski: przy siadł tu, jak or lę, zbłą ka ne
na rów ni nach ma zo wiec kich.

Ko ściół opi no gór ski, któ ry w swych
pod zie miach kry je trum ny Kra siń skich,
dość ob szer ny. Front bu dow li, wspar ty
na czte rech ko lum nach, o skrom nym joń -
skim fry zie, przy po mi na pro sto tą i sma -
kiem grac ką świą ty nię. Naj więk szą je go
ozdo bą jest – ro sną ca opo dal brzo za Mic -
kie wi czow ska,

„Któ ra ja ko wie śniacz ka, 
kie dy pła cze syn,

Lub wdo wa mę ża, rę ce za ła mie, roz to czy
Po ra mio nach do zie mi 

stru mie nie war ko czy”.

Nie chce się oczu od niej ode rwać…
Ta brzo za win na by wiot kie, sre brzy -

ste „war ko cze” zwie szać nad bia łym mar -

Pisano o Opinogórze
prze drzeć się po przez to kró le stwo drzew.
Zda je się, że ten park ol brzy mi wy łącz nie
dla sie bie za gar nął nie wiel ki fol -
wark – Opi no gó rę i nie po dziel nie kró lu je
w oko li cy. Wra ca jąc, kie ro wa li śmy się ku
wy nio słej basz cie „za mecz ku”, któ ry
z bliz ka bu do wą i na stro jem, ja ki wy wo -
łu je w pa trzą cym nań, przy po mi na
ra czej – ko ściół. Ozdo bio ny her ba mi Kra -

siń skich, z basz tą o czte rech kon dy gna -
cy ach kruż gan ków, strze la ją cą w gó rę
wień cem go tyc kich wie ży czek, za mek ów
za wie ra we wnątrz po dob no tyl ko 5 po koi
miesz kal nych, szó sty zaś na pierw szym
pię trze basz ty stoi pust ką. Na ta ra sie,
od gro dzo nym od par ku ka mien ną ba lu -
stra dą, wiel kie aga wy zda ją się strzedz
wy twor ne go „za mecz ku” …

(…) Że gna li śmy Opi no gó rę w pod zie -
miach ko ścio ła u trum ny Zyg mun ta Kra -
siń skie go. W ob szer nej skle pio nej ka pli cy
przez okra to wa ne drzwi że la zne wcho dzi -
my do ka ta kumb, gdzie dwa sze re gi mar -
mu ro wych ta blic, od ci na ją cych się
bia ło ścią od czar nych ob ra mo wań, za kry -
wa ją trum ny. Środ ko wa ta bli ca za sło nię -
ta cał ko wi cie zie le nią wień ców, po śród
któ rych w cięż kim mro ku pod zie mi bie -
le ją śnież ne szar fy i krwa wią się pur pu ro -
we: to wień ce zło żo ne tu, po uro czy stym
na bo żeń stwie w dniu 2 ma ja r. b., na cześć
po ety. (…)

Frag men ty ar ty ku łu Elż bie ty 
No wic kiej pt. „Opi no gó ra”

za miesz czo ne go w 45 nu me rze ty go dni -
ka „Zie mia” z 2 li sto pa da 1912 ro ku, 

wy bra ła Al do na Łysz kow ska



11

Ka ta lo gi wy staw
W okre sie ist nie nia Mu zeum Ro man ty -

zmu w Opi no gó rze zo sta ło wy da nych kil -
ka na ście ka ta lo gów oraz prze wod ni ków
po wy sta wie (ka ta lo gów skró co nych)
z oka zji or ga ni zo wa nych
wy staw. Pre zen tu je my wy -
bra ne z nich.
1985 – Ma lar stwo Ste fa na
Si kor skie go, ma rzec -kwie -
cień 1985, Mu zeum Ro man -
ty zmu w Opi no gó rze we
współ pra cy z Mu zeum Zie -
mi Za wkrzeń skiej w Mła wie
i Mu zeum Okrę go wym
w Cie cha no wie.
1993 – Por tret Szlach -
ty Ma zo wiec kiej. Ka ta -
log wy sta wy opra co -
wa ny przez Han nę Dłu -
go szew ską -Nad ra tow -
ską i Ja nu sza Kró li ka.
Po wstał we współ pra cy
z Mu zeum Okrę go -
wym w Cie cha no wie.
1995 – Dwór Ma zo -
wiec ki – ple ner ma lar -
ski, Cie cha nów –
Go łot czy zna – Opi no -
gó ra ’95. Ka ta log
wy sta wy w Mu zeum
Okrę go wym w Cie cha -
no wie z sierp nia 1995,
opra co wa ny przez Ja -
nu sza Kró li ka. 
1995 – Pułk Lek ko -
kon ny Pol ski Gwar -
dii 1807-1815: w ko -
lek cji Sta ni sła wa Le -
dó chow skie go = Le
Re gi ment des Che vau -
-Le gers Po lo na ise de
la Gar de, opra co wa ny
i zre da go wa ny przez
Sta ni sła wa Le dó -
chow skie go i Ja nu -
sza Kró li ka.
2002 – Ma lar stwo
ro man tycz ne w Pol -
sce czy li Rzecz o
ma la rzach pol skich
i ob cych w Pol sce,
dzia ła ją cych w 1.
poł. XIX w., opra co -
wa ny przez Bo że nę
i Ja nu sza Kró li ków. 
2005 – W krę gu
ro du Kra siń skich:
ka ta log wy sta wy po -

ple ne ro wej: paź dzier nik – li sto pad 2005 r.,
w re dak cji me ry to rycz nej Ro ma na F. Ko cha -
no wi cza.
2006 – ka ta log po świę -
co ny związ kom Zyg -
mun ta Kra siń skie go
z Ada mem Mic kie wi -
czem, Ju liu szem Sło -
wac kim i Cy pria nem
Ka mi lem Nor wi dem au -
tor stwa Ja nu sza Kró li ka
za ty tu ło wa ny Trzy wy -
sta wy ro man tycz ne.
2009 – Mie czy sław
We lter – rzeź ba. Ka ta log
prac au to ra po mni ka
Zyg mun ta Kra siń skie -
go.
2010 – Ka ta lo gi zwią za -
ne z wy sta wą przy go to -
wa ną z oka zji uro czy -
sto ści ob cho dów 200. Rocz ni cy uro dzin
Fry de ry ka Cho pi na:
Cho pin – No hant – Przy ja cie le oraz Rzeź -
by, kla sycz ne i ro man tycz ne. Je rzy Te per,
wy sta wa rzeź by i fo to gra fii lu ty – kwie -
cień 2010.
Cho pin – No hant – Przy ja cie le. Mu zeum
Ro man ty zmu w Opi no gó rze.
Cho pin – No hant – Freun de. Mu seum der
Ro man tik in Opi no gó ra. Wy da nie nie miec -
ko ję zycz ne.
2010 i 2011 – Kos sa ko wie: trzy po ko le nia
ma la rzy opra -
co wa ny przez
Iza be lę i Ra fa ła
Wró blew skich,
po świę co ny Ju -
liu szo wi, Woj -
cie cho wi i Je -
rze mu Kos sa kom. 
2013 – Woj ny na po -
le oń skie 1812-1815.
Ka ta log skró co ny.

Obec nie w przy go to -
wa niu: ka ta log po -
świę co ny zbio rom
ma lar stwa ro man ty -
zmu.

oprac. Be ata Woź niak

Z kroniki
muzealnej

Zakątek
poezji

Do Zygmunta
Żegnaj! o żegnaj, Archaniele wiary!
Coś przyszedł robić z mojem sercem

czary,
Coś w łzy zamienił jego krew

czerwoną,
Wyrwał je z piersi, wziął we własne

łono,
Ogrzał, oświetlił, by nie poszło 

w trumnę,
Ani spokojne mniej - ani mniej
dumne.

Więc gdzieś daleko u Boskiego celu,
Chwała dla ciebie, o! 

serc wskrzesicielu,
A dla mnie pokój dla ducha i kości,
Bo tym obojgu trzeba - spokojności.
Lecz jeśli ducha nadchodzą 

mordercę?
Lecz jeśli walka jest? 

- dałeś mi serce!

Po wy żej pre zen tu je my wiersz Ju -
liusza Sło wac kie go na pi sa ny 4 grud -
nia 1838 r. we Flo ren cji de dy ko wa ny
Zyg mun to wi Kra siń skie mu. W in nej
wer sji tek stu ty tuł wy raź niej jesz cze
wska zu je ad re sa ta i brzmi: „Do Z.
Kra siń skie go”. 

Po eci po zna li się w ma ju 1836 r.
w Rzy mie. Sło wac ki miał list re ko -
men da cyj ny, oba wiał się jed nak, że
„Kra siń ski przyj mie go jak pan, nie
li te rat”. Mi mo tych po cząt ko wych
wąt pli wo ści autora „Balladyny”,
w nie dłu gim cza sie sta li się przy ja -
ciół mi. W li ście do Kon stan te go
Ga szyń skie go z 22 ma ja 1836 r. Kra -
siń ski pi sał: „Jest tu Ju liusz Sło wac ki,
mi ły czło wiek, ogro mem po ezji ob da -
rzo ny od nie bios. Kie dy ta po ezja
w nim doj dzie har mo nij nej rów no wa -
gi, bę dzie wiel kim”. Za chę co ny przez
Sło wac kie go, Kra siń ski wkrót ce sam
za czął pi sać wier szem. 

Od koń ca 1842 r. wi dać na ra sta ją -
ce roz bież no ści mię dzy do tych cza so -
wy mi przy ja ciół mi. Mi mo wszyst ko
kil ku let nia zna jo mość za owo co wa ła
zbież no ścią te ma tów, mo ty wów i me -
ta fo ry ki w po ezji oraz po zo sta wi ła
wy raź ny ślad w ko re spon den cji obu
po etów.

oprac. Al do na Łysz kow ska



MAGAZYN  INFORMACYJNY  MUZEUM  ROMANTYZMU  W  OPINOGÓRZE

12

Li li wszyst ko tak sa mo, tyl ko że
„Han ni ba la” bę dzie co dzień tłó ma czył
za miast „Ene idy”.

Adzio i Li li bę dą pa mię ta li za pi sy wać
wszel kie wy dat ki na tych miast do re ge -
strów z da tą dnia.

„Roz ryw ki dla dzie ci” trze ba za raz
ka zać ku pić i dać Ma ryl ce.«

In te re su ją ce są tak że te frag men ty,
w któ rych Kra siń ski zwra ca uwa gę
na błę dy ję zy ko we po peł nia ne przez
dzie ci, ko ry gu je je oraz wy ja śnia za sa dy
po praw nej pol sz czy zny. Przy po mi na też
o uni ka niu za po ży czeń ję zy ko wych. War -
to zwró cić uwa gę na wiek po ucza nych.
Pierw sze oca la łe li sty były pi sa ne, gdy
sy no wie mieli po 11 i 9 lat, a cór ka 5;
ostat nie – gdy naj star szy Wła dy sław miał
14 lat, Zyg munt – 11, Ma ria Be atrix – 8.
Po ni żej wy bra ne przy kła dy uwag i wska -
zó wek po ety:

– do sy na Wła dy sła wa
»Pi szesz: „po szłem, do szłem”. Żeń ski

tyl ko i ni ja ki mo że pi sać: po szłam, do -
szłam – ale mę ski mu si ko niecz nie, je śli
to ma być po pol sku: po sze dłem, do sze -
dłem. Zwa żaj na to, bo to gru ba po mył ka,
ra żą ca nie zmier nie zmysł pol ski.«

Je że li w bio gra fii Zyg mun ta Kra siń -
skie go po ja wia się sło wo „oj ciec”
to wy stę pu je ono naj czę ściej w od -

nie sie niu do oso by oj ca po ety – gen.
Win cen te go Kra siń skie go. Ko lej ni ba da -
cze ży cia i twór czo ści trze cie go wiesz cza
zu peł nie po mi ja ją Zyg mun ta Kra siń skie -
go w ro li ro dzi ca. Tym cza sem z ko re-
spon den cji, któ rą Kra siń ski kie ro wał
do swo ich dzie ci, wy ła nia się nam bar dzo
tro skli wy i opie kuń czy „pa pa”. 

Zyg munt i Eli za Kra siń scy dzie ci
mie li czwo ro: Wła dy sła wa (któ ry w li -
stach na zy wa ny był po pro stu „Adzio”),
Zyg mun ta (na zy wa ne go „Li li”), Ma rię
Be atrix („Ma ryl kę”) oraz Elż biet kę („Li -
liz kę”). An drzej Edward Koź mian w li -
ście do swo je go bra ta Sta ni sła wa Eg ber ta
z 15 wrze śnia 1858 r. tak je scha rak te ry -
zo wał (star szą trój kę, naj młod sza Elż biet -
ka zmar ła w 1857 r.):

»[…] ślicz ne dzie ci Zyg mun ta, dziew -
czyn ka do nie go i do bab ki Kra siń skiej
po dob na, a ład na, szcze gól niej wy ra zi stą
ma twarz, oczy try ska ją ce dow ci pem, ma
być nad wiek roz sąd na, na wet mą dra tak,
że ją Ga szyń ski Sa lo mo nem na zy wa. Sło -
wem jest tym, czym w jej wie ku był jej
oj ciec. Chłop cy wy bor nie wy glą da ją,
odzie dzi czy li pięk ność ry sów mat ki,
po pol sku są wy cho wy wa ni, po pol sku
mó wią z so bą i z ro dzi ca mi.«

W oca la łej ko re spon den cji (za cho wa -
ło się je dy nie 19 li stów Kra siń skie go ad -
re so wa nych do dzie ci) wi dać, że po etę
in te re su je wszyst ko, co do ty czy je go po -
tom stwa. Są to spra wy co dzien ne – jak
ostroż ność przy cho dze niu po scho dach
czy prze cho dze niu przez uli cę lub ma łe
prze wi nie nia – po trą ce nie Ma ryl ki przez
Adzia, jak i rów nież roz wa ża nia na te mat
uni wer sal nych prawd, pięk na oraz hi sto -
rii ro du i kra ju. Po eta sta ra się w ten spo -
sób, na od le głość, kształ to wać cha rak ter
i świa to po gląd dzie ci. 

W li ście, któ ry prof. Zbi gniew Su dol -
ski da tu je na maj -czer wiec 1857 r., pi sa -
nym z Pa ry ża Kra siń ski prze ka zu je
za le ce nia co do edu ka cji po tom stwa: 

»Adzio co dzień bę dzie tłu ma czył
na pi śmie po 20 wier szy 2-giej księ gi
„Ene idy”. Bę dzie pi sał prócz te go ćwi -
cze nia pol skie z przed mio tu, ja ki mu się
naj wię cej po do ba. Co 4-ty dzień list
do Pa py na pi sze.

»Pi szesz też: „z wiel ką trud no ścią
w Tro uvil le naj mniej szej rze czy do stać
trze ba” – to nie po pol sku. Trze ba by ło:
z wiel ką tyl ko trud no ścią naj mniej szej
rze czy do sta je się; al bo też: do stać moż -
na.« 

»Za miast spa ce ru nie miec kie go uży -
waj pol skiej prze jażdż ki, gdy po wóz
masz, lub prze chadz ki, gdy tyl ko no gi
wła sne.« 

– do sy na Zyg mun ta
»Ucie szył mnie Twój list z 24 tm., pa -

mięt ny o mo ich oczach wiel ko ścią li ter
i wca le gład ką pol sz czy zną na pi san. Tyl -
ko za miast ho ry zon tu uży waj po pol sku
wid no krąg; po wtó re, o ko mach [prze cin -
kach – A. Ł.] nie za po mi naj, bo one wie -
le zna czą, bez nich sen su nie do pa trzeć
się; i zga dzaj ze so bą przy pad ki: pi sząc:
po wie trzem mor skim wiel ce róż nią cym
się (…) Tyś zaś na pi sał: po wie trzem mor -
skim wiel ce róż nią ce się. Lecz to brak
uwa gi, pew ny je stem, a nie zna jo mo ści
praw ję zy ka.«

»Prze ko naj się sam: ka ra bel le za miast
ka ra be le, przez pa pie rzy za miast pa pie -
ży. Pa pierz to ka cer stwo or to gra ficz ne,
a pa pież do pie ro pra wo wia ra. Tak sa mo
pi szesz: z wie rzy. Wstydź się dro gi
chłop cze! Raz na za wsze roz depcz wie -
rzę, a pisz: wie ża.«

– do cór ki Ma rii Be atrix
»Nie pisz: „skoń czy łem 8 lat”, ale

pisz: skoń czy łam, boś prze cie nie chło -
piec.« 

Aldona Łyszkowska

Zygmunt Krasiński 
pisze do dzieci

Akwarela przedstawiająca czwórkę dzieci poety (namalowana w 1855 r. 
przez F. X. Winterhaltera w Baden na zamówienie gen. Wincentego Krasińskiego)
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Izabela Wróblewska

Konferencja naukowa 
„Królestwo Polskie 1815 – 1915”

Wdniach 27 – 28 paź dzier ni ka
2016 r. Mu zeum Ro man ty zmu
i Aka de mia Hu ma ni stycz na im.

Alek san dra Gieysz to ra w Puł tu sku zor ga ni -
zo wa ły kon fe ren cję na uko wą za ty tu ło wa ną
„Kró le stwo Pol skie 1815 – 1915. Spo łe -
czeń stwo – go spo dar ka – po li ty ka – kul tu ra”.
Spo tka nie to sta no wi ło kon ty nu ację kon fe -
ren cji zor ga ni zo wa nej w ubie głym ro ku
przez opi no gór skie Mu zeum i Mu zeum Nie -
pod le gło ści w War sza wie, a po świę co nej
Win cen te mu Kra siń skie mu i War sza wie do -
by Kró le stwa Pol skie go. Wte dy re fe ra ty
do ty czy ły przede wszyst kim te go, co dzia ło
się w sto li cy, na to miast
w tym ro ku chcie li śmy się
sku pić na ży ciu pro win cji,
za pre zen to wać to, co dzia -
ło się z da la od wiel kie go
me tro po li tal ne go ośrod ka.

W kon fe ren cji, któ rej
pierw szy dzień od by wał
się w opi no gór skiej oran -
że rii, a dru gi w Sa li Se na tu
Aka de mii Hu ma ni stycz nej
wzię ło udział po nad trzy -
dzie stu re fe ren tów. Re pre -
zen to wa li oni róż ne ośrod -
ki na uko we i mu ze al ne.

Ofi cjal ne go otwar cia ob rad do ko na li
Dy rek tor Mu zeum Ro man ty zmu Ro man
Ko cha no wicz i Rek tor Aka de mii Hu ma ni -
stycz nej prof. dr hab. Adam Ko se ski. Wstęp -
ny, wpro wa dza ją cy re fe rat po świę co ny
Kró le stwu Pol skie mu po po wsta niu li sto pa -
do wym przed sta wił prof. dr hab. Nor bert
Ka spa rek z Uni wer sy te tu War miń sko–Ma -
zur skie go w Olsz ty nie. Ko lej ne wy stą pie nia
po ru sza ły kwe stię funk cjo no wa nia Ko ścio -
ła w do bie Kró le stwa. Mó wi li o tym na
przy kła dach die ce zji płoc kiej i pod la skiej
doc. dr Le szek Zy gner, rek tor Pań stwo wej
Wyż szej Szko ły Za wo do wej w Cie cha no -
wie i dr Ra fał Dmow ski z Uni wer sy te tu
Przy rod ni czo–Hu ma ni stycz ne go w Sie dl -
cach.

Kil ka re fe ra tów do ty czy ło me dy cy ny
oma wia ne go okre su. Dr n. med. Ma ria J. Tu -
ros z War szaw skie go Uni wer sy te tu Me dycz -
ne go przed sta wi ła pro ble my woj sko wej
służ by zdro wia w Kró le stwie, na to miast
dr Mar ta Mi lew ska z Aka de mii Hu ma ni -
stycz nej omó wi ła re alia pra cy le ka rza w gu -
ber ni płoc kiej. Bar dzo cie ka we by ło
wy stą pie nie  dr Mag da le ny Pi wo war skiej
z Mu zeum Hi sto rii Mia sta Lu bli na po świę -
co ne po sta ci le ka rza Ka ro la Za gór skie go
w świe tle je go li stów.

In te re su ją ce by ły re fe ra ty po świę co ne
księ go zbio rom i pra sie do by Kró le stwa.

Grze gorz Sztu ro z Uni wer sy te tu Mi ko ła ja
Ko per ni ka w To ru niu omó wił pro we nien cję
wy daw nictw oma wia ne go okre su w zbio -
rach Bi blio te ki Uni wer sy tec kiej.
Na to miast dr Mar cin Lu to mier -
ski, rów nież z To ru nia, przed sta -
wił pierw sze płoc kie pi smo
li te rac kie „Dzie dzi li ja”, a Be ata
Woź niak z Mu zeum Ro man ty -
zmu omó wi ła ży cie to wa rzy skie
na pro win cji po sił ku jąc się
wzmian ka mi za miesz cza ny-
mi w ga ze cie „Ko re spon dent
Płoc ki”.

War to wspo mnieć o pre zen ta cji mul ti -
me dial nej za ty tu ło wa nej „In te rak tyw ny
atlas sta ty stycz no–de mo gra ficz ny Kró le -
stwa Pol skie go” za pre zen to wa nej przez
Krzysz to fa Na roj czy ka z Uni wer sy te tu War -
miń sko – Ma zur skie go w Olsz ty nie. By ło to
sta ty stycz ne uję cie kwe stii spo łecz nych i go -
spo dar czych Kró le stwa za pre zen to wa ne
w nie zwy kle cie ka wy i atrak cyj ny spo sób.

W trak cie dru gie go dnia ob rad, w Puł tu -
sku, głos za bra li prof. dr hab. An drzej
Szwarc z Uni wer sy te tu War szaw skie go,
przed sta wia jąc re fe rat po świę co ny hi sto rii
po wsta nia tej uczel ni, prof. dr hab. Ja nusz
Szcze pań ski z Uni wer sy te tu Ma rii Cu -
rie – Skło dow skiej w Lu bli nie omó wił sy tu -
ację miast Ma zow sza do by Kró le stwa,
na to miast prof. dr hab. Iza bel la Ru si no wa
z Aka de mii Hu ma ni stycz nej przed sta wi ła
po stać Ju lia na Ur sy na Niem ce wi cza. Cie ka -
wym gło sem by ło wy stą pie nie go ścia z za -
gra ni cy. Prof. Va le ry I. Galt sov z Fe de -
ral ne go Uni wer sy te tu im. Im ma nu ela Kan -
ta w Ka li nin gra dzie za pre zen to wał ro syj ski
spo sób po strze ga nia spra wy pol skiej i kwe -
stię ro syj skie go na cjo na li zmu.

Bar dzo cie ka wy re fe rat z za kre su hi sto -
rii sztu ki przed sta wił Mi chał Bi łej szys
z Mu zeum Na ro do we go w Kiel cach. Za pre -
zen to wał on, opie ra jąc się na bo ga tym ma -
te ria le iko no gra ficz nym, znaj du ją ce się

w zbio rach tej pla ców ki sza ble po cho dzą ce
z cza sów pol skich po wstań.

Po nad to wśród wy gło szo nych re fe ra tów
zna la zły się wy stą pie nia do ty czą ce ta kich
pro ble mów prze ło mu XIX i XX wie ku jak
m.in. ko lek cjo ne rzy i sta ro żyt ni cy (dr Ilo na
Flor czak, Uni wer sy tet Łódz ki), sy tu acja sa -
mot nych ko biet (dr Mi le na Ka li now ska,
Aka de mia Hu ma ni stycz na w Puł tu sku),
wo je wódz two płoc kie w cza sie po wsta nia
li sto pa do we go (Krzysz tof Au gu sty niak,
Mu zeum Kul tu ry Kur piow skiej w Ostro łę -

ce), lo że wol no mu lar skie (Wal de mar Gnia -
dek, Aka de mia Hu ma ni stycz na w Puł tu sku),
funk cjo no wa nie spo łecz no ści ży dow skiej
w Łom ży (Adam So ko łow ski, Mu zeum
Pół noc no–Ma zo wiec kie w Łom ży), Kra -
sny staw w do bie Kró le stwa (dr hab. prof.
Aka de mii Pe da go gi ki Spe cjal nej w War sza -
wie Ja cek Kul ba ka), czy kwe stia ob sa dy sta -
no wi ska Na miest ni ka Kró le stwa Pol skie go
(Ra fał Wró blew ski, Mu zeum Ro man ty zmu
w Opi no gó rze).

Za rów no pierw szy, jak i dru gi dzień
kon fe ren cji za koń czy ła dys ku sja. Wska zy -
wa no w niej na róż no rod ność po dej mo wa -
nej przez re fe ren tów te ma ty ki, a przez to
na sze ro ki ob raz ży cia w Kró le stwie Pol -
skim 1815 – 1915.

Kon fe ren cja zgro ma dzi ła wie le za in te -
re so wa nych osób. Po ru sza na w jej ra mach
pro ble ma ty ka na pew no nie wy czer pu je te -
ma tu, nie mniej jed nak da je sze ro ki ob raz
te go, jak wy glą da ła pro win cja w Kró le stwie
Pol skim.

Kil ka osób z przy czyn od sie bie nie za -
leż nych nie mo gło osta tecz nie przy być
na kon fe ren cję. Prze sła ły jed nak tek sty swo -
ich wy stą pień. Zo sta ną one, po dob nie jak
tek sty wy gło szo nych re fe ra tów, za miesz -
czo ne w wy daw nic twie po kon fe ren cyj nym,
któ re go wy da nie pla no wa ne jest na
rok 2017.
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Kon cer ty nie dziel ne:
8 ma ja 2016 r., w nie dziel ne po łu dnie od był się
kon cert (nr 548) „Tu wim li rycz ny… i nie tyl ko…”
w wy ko na niu Pio tra Ma cha li cy, Pio tra Bo row skie -
go i Agniesz ki Gar nie wicz. By ło to spo tka nie
z po ezją J. Tu wi ma, któ re go wier sze za brzmia ły
w in ter pre ta cji dwóch wspa nia łych ak to rów. Za -
bra li oni pu blicz ność w pe łen emo cji świat po ezji
jed ne go z naj waż niej szych pol skich twór ców. 
12 czerw ca 2016 r. w Oran że rii pod czas kon cer -
tu (nr 549) za pre zen to wa li się ucznio wie Pań stwo -
wej Szko ły Mu zycz nej I i II stop nia w Mła wie
w ope ret ce „Gon do lie rzy, al bo król Ba ra ta rii”, au -
tor stwa an giel skie go kom po zy to ra Ar thu ra Sul li -

va na. Spek takl prze peł nio ny ra do ścią, mło do ścią,
hu mo rem, okra szo ny tem pe ra ment em miał swo-
ją świa to wą pre mie rę w Lon dy nie w 1889 r. Sztu -
ka zo sta ła wy re ży se ro wa na przez na uczy cie la
w mław skiej szko le – Mi cha ła Go go lew skie go;
cie ka wost ką jest, że tłu ma cze nia li bret ta na ję zyk
pol ski do ko na li re ali za to rzy – na uczy cie le PSM
Mi chał Go go lew ski i Ma ciej Ba ra now ski. „Gon -
do lie rzy, al bo król Ba ra ta rii” to już je de na sta ope -
ret ka w hi sto rii mław skiej szko ły mu zycz nej.
10 lip ca 2016 r. mie li śmy oka zję wy słu chać kon -
cer tu (nr 550) w wy ko na niu du etu for te pia-
no we go Je ka te -
ri ny i Sta ni sła wa
Drze wiec kich.
Du et ten roz po -
czął dzia łal ność,
kie dy to dwo je
mło dych, wy bit -
nie uta len to wa -
nych pia ni stów,
ona – Ro sjan ka
miesz ka ją ca w Ry dze, on – Po lak z War sza wy
w 2010 ro ku 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 ną dro gę ar ty stycz ną.
14 sierp nia 2016 r. pod czas nie dziel ne go kon cer -
tu (nr 551) przed opi no gór ską pu blicz no ścią wy -
stą pi li: Elż bie ta Ka raś -Krasz tel i Jó zef Ko li nek.
Pod czas kon cer tu
„ R o  m a n  t y c z  -
nie…” pu blicz -
ność mia ła oka zję
wy słu chać utwo -
rów W.A. Mo zar -
ta, F. Cho pi na,
J. El sne ra, F. Lisz -
ta, J. Brahm sa,
a każ dy z nich
po prze dzo ny był
fa cho wą opo wie ścią o hi sto rii po wsta nia i cie ka -
wost kach z ży cia ar ty sty. 
11 wrze śnia 2016 r. od był się kon cert (nr 552) pt.
„Pie śni do słów Ada ma Mic kie wi cza” w wy ko na -
niu du etu pie śniar skie go Li lian ny Za le siń skiej
(mez zo so pran) i Pio tra Szy ma no wi cza (for te pian).

Wy da rzy ło się:
Kon cer t był
o p o  w i e  ś c i ą
o ży ciu Ada -
ma Mic kie wi -
cza po przez
pie śni kom po -
zy to rów róż -
nych epok.
9 paź dzier ni -
ka 2016 r. w Mu zeum Ro man ty zmu w Opi no gó -
rze od był się kon cert (nr 553) pt: „Wo kół No cy i dni”.
Kan wą kon cer tu by ła nie za po mnia na mu zy ka
Wal de ma ra Ka za nec kie go na pi sa na w 1975 r.
do ekra ni za cji po wie ści Ma rii Da brow skiej, w do -
sko na łej aran ża cji na har fę i smycz ki Ma riu sza
Bu li cza. War stwa mu zycz na łą czy ła w so bie obok
mo ty wów fil mo wych, jaz zo we aran ża cje mu zy ki
kla sycz nej, ży dow skiej oraz tra dy cyj nej. 
13 li sto pa da 2016 r. pod czas kon cer tu (nr 554)
wy stą pił du et in stru men ta li stów – Te re sa Ka ban
i Hen ryk Bła żej. W pro gra mie kon cer tu za pre zen -
to wa ne zo sta ły pu blicz no ści utwo ry F. Lisz ta
i F. Cho pi na na for te pian so lo oraz utwo ry I. F.
Do brzyń skie go, H. Wie niaw skie go, G. Kąt skie go
i S. Mo niusz ki w opra co wa niu na flet i for te pian. 
11 grud nia 2016 r. pod czas ostat nie go kon cer tu
w ro ku (nr 555) wy stą pił Kwar tet Pri mo Vi sta,
mu zy cy Pol skiej Or kie stry Ka me ral nej – Sin fo nii
Var so vii, któ rzy za pre zen to wa li ko lę dy i utwo ry
świą tecz ne w opra co wa niu na in stru men ty smycz -
ko we wpro wa dza jąc tym sa mym ze bra ną pu blicz -
ność w kli mat bo żo na ro dze nio wy. 

Kon cer ty so bot nie:
28 ma ja 2016 r. pod czas kon cer tu „Na pierw szy
znak…” ze spół Trio de on z wy jąt ko wą An ną Przy -
bysz ja ko wo ka list ką przy bli żył po stać zna nej
i nie za po mnia nej Han ki Or do nów ny.
25 czerw ca 2016 r. zor ga ni zo wa ny zo stał kon cert
ze spo łu GaD Mu Trio, na któ ry zło ży ły się utwo ry
z dwóch pro gra mów: GaD Mu Trio & The Be atles
oraz GaD Mu Trio & Wiel ka 8sem ka, czy li ze staw
pio se nek z re per tu aru: A. Za uchy, S. Bo ry sa, G. Cie-
chow skie go, S. Soy ki, Cz. Nie me na, G. Mar kow -
skie go, M. Gre chu ty oraz Z. Wo dec kie go.
23 lip ca 2016 r. pod czas kon cer tu „Męż czyź ni mo -
je go ży cia… Ma rek G. z Kra ko wa” mie li śmy oka -
zję wy słu chać w od świe żo nych lub zu peł nie
zmie nio nych aran ża cjach pio se nek Mar ka Gre -
chu ty, ar ty sty po nad cza so we go. Przed pu blicz no -
ścią wy stą pi ła Jo an na Le wan dow ska, wo ka list ka,
ak tor ka i kom po zy tor ka ze swo im ze spo łem.
27 sierp nia 2016 r., w Oran że rii z re ci ta lem „Czas
nas uczy po go dy” wy stą pi ła Gra ży na Ło ba szew -
ska, kom po zy tor ka i au tor ka wie lu śpie wa nych
przez sie bie utwo rów.
30 wrze śnia 2016 r. (wy jąt ko wo kon cert od był się
w pią tek) zo stał za in au gu ro wa ny cykl spo tkań
„Mi strzow skie wie czo ry pol skiej po ezji i mu zy -
ki”. Po my sło daw cą cy klu jest prof. Krzysz tof Ja -
ko wicz, wy bit ny skrzy pek, ce nio ny szcze gól nie
przez Wi tol da Lu to sław skie go. Cykl skła da się
z czte rech spo tkań, pod czas któ rych wy bit ni pol -
scy ar ty ści przy bli ża ją ro dzi my do ro bek kul tu ral -
ny. Pod czas pierw sze go spo tka nia pt: „Na stro je”
wy stą pi li: Da niel Ol brych ski, Krzysz tof Ja ko wicz
oraz Ro bert Mo raw ski. Ar ty ści w mi strzow ski
spo sób za pre zen to wa li po ezję m.in. C. K. Nor wi -
da, A. Mic kie wi cza, B. Le śmia na, J. Tu wi ma,
J. Iwasz kie wi cza oraz mu zy kę F. Cho pi na, H. Wie-
niaw skie go, K. Szy ma now skie go, S. Rach ma ni -
no wa, Z. Ko niecz ne go.
22 paź dzier ni ka 2016 r. od był się dru gi wie czór
z cy klu „Mi strzow skie wie czo ry pol skiej po ezji
i mu zy ki”. Mie li śmy oka zję wy słu chać po ezji
ks. J. Twar dow skie go z mu zy ką au tor stwa Ha dria -

na Fi li pa Ta bęc kie -
go pod czas kon cer -
tu pt: „Śpiesz my się
ko chać lu dzi”. Po -
ezję ks. Twar dow -
skie go przy bli ży ła
wspa nia ła ak tor ka
scen i ekra nu Te re sa
Li pow ska, zaś mu -
zycz nie spo tka nie
do peł ni ła, oprócz
sa me go kom po zy to ra, śpie wacz ka Jo an na La lek.
25 li sto pa da 2016 r. pod czas trze cie go spo tka nia
zor ga ni zo wa ne go w ra mach „Mi strzow skich wie -
czo rów pol skiej po ezji i mu zy ki” od był się kon -
cert ka me ral ny pt: „Pan Ta de usz”. Frag men ty
epo pei na ro do wej wy gło sił Ma riusz Be no it,
zaś przy for te pia nie za sia dła Ka ro li na Na dol ska,
wpla ta jąc w kwe stie mó wio ne mu zy kę F. Cho -
pi na.

2 ma ja 2016 r., tra dy cyj nie zo sta ło zor ga ni zo wa -
ne cy klicz ne wy da rze nie „Imie ni ny Zyg mun ta”.
W pro gra mie zna la zły się: wy kład prof. Ma rii Tu -
ros „Chi rur gia wo jen na w epo ce na po le oń skiej”,
pro gram słow no–mu zycz ny z udzia łem Wal de ma -
ra Smasz cza i Lesz ka Dłu go sza „Nie za wi nio na
wi na Zyg mun ta Kra siń skie go – dra mat Ada ma
Mic kie wi cza”, kon cert ze spo łu Why Duc ky? w to -
na cjach blu esa, jaz zu i fun ky.
14 ma ja 2016 r. od by ła się eu ro pej ska Noc Mu -
ze ów. Tra dy cyj nie Mu zeum Ro man ty zmu w Opi -
no gó rze przy łą czy ło się do ak cji, a na ten
wy jąt ko wy wie czór zo sta ło zor ga ni zo wa nych
wie le atrak cji, któ re po cząw szy od godz. 17.00,
cie szy ły się du żym za in te re so wa niem. By ły: pro -
mo cja wy daw nic twa po kon fe ren cyj ne go „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”, spek takl „Po -

dróż za ho ry zont” w wy ko na niu Te atru La lek
IGRASZ KA, spo tka nie słow no–mu zycz ne
„Za zie lo ny mi drzwia mi” po świę co ne twór czo ści
ks. J. Twar dow skie go w wy ko na niu Te re sy Li -
pow skiej i Grze go rza Gie ra ka, kon cert ze spo łu
Mon day Girls „Mu si ca le, Mu si ca le” – pio sen ki
z mu si ca li fil mo wych, kon cert ze spo łu Ma dru ga -
da Fla men co.
20 ma ja 2016 r., Mu zeum Ro man ty zmu w Opi -
no gó rze ob cho dzi ło ju bi le usz 55-le cia ist nie nia.
Uro czy stość roz po czę ła się mszą św. w ko ście le
pa ra fial nym w Opi no gó rze, po czym przy by li go -
ście prze szli do mu ze al nej oran że rii. Na sce nie dy -
rek tor Mu zeum Ro man F. Ko cha no wicz przy -
bli żył hi sto rię Mu zeum oraz opo wie dział o pla -
nach, ja kie sto ją do zre ali zo wa nia przed pla ców -
ką. Ju bi le usz był do sko na łą oka zją do wrę cze nia
sta tu et ki Zyg mun ta (co rocz nej na gro dy Mu zeum)
ko lek cjo ne ro wi Sta ni sła wo wi Le dó chow skie mu.
Uro czy stość zwień czył kon cert w wy ko na niu ze -
spo łu Ar tes En sem ble pt. „Pio sen ka przy po mni
Ci”, zaś w prze rwie kon cer tu na przy by łych go ści
cze ka ła nie spo dzian ka – lo te ria fan to wa z 55 na -
gro da mi.
5 czerw ca 2016 r. od by ło się ósme spo tka nie
w Sa lo ni ku Eli zy, któ re go te ma tem by ła twór -
czość S. Je sie ni na oraz za wi ło ści z ży cia po ety.
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Go ść mi Sa lo ni -
ku by li: Wal de -
mar Smaszcz,
któ ry tłu ma czył
po ezję Je sie ni na
oraz Ma rek Ma -
jew ski, au tor
i kom po zy tor,
któ ry za pre zen -
to wał bal la dy
i ro man se ro syj -
skie. Spo tka nie
tra dy cyj nie po pro wa dzi ła Zo fia Hu mięc ka.
W dniach 12 – 18 czerw ca 2016 r. od by ły się Dni
Kul tu ry Chrze ści jań skiej w Ko ścio łach fun da cji
Win cen te go Kra siń skie go. Pa tro nat ho no ro wy
nad wy da rze niem ob ję li Mar sza łek Wo je wódz twa
Ma zo wiec kie go Adam Stru zik i Bi skup Płoc ki
ks. Piotr Li be ra. Wśród or ga ni za to rów obok Mu -
zeum wy mie nić na le ży: pa ra fie w Opi no gó rze
i Pa łu kach, Szko łę Pod sta wo wą i Gim na zjum
w Opi no gó rze, I Li ceum Ogól no kształ cą ce w Cie -
cha no wie. Na prze strze ni ty go dnia każ dy dzień
ob fi to wał w wy da rze nia ma ją ce na ce lu pre zen ta -
cję swo ich osią gnięć, in te gra cję śro do wi ska
lo kal ne go i od wo ła nie się do cza sów na szych
przod ków, czy to w związ ku z rocz ni cą chrztu
Pol ski, oso bą Hen ry ka Sien kie wi cza czy ro dem
Kra siń skich.
24 lip ca 2016 r.w Mu zeum Ro man ty zmu w Opi -
no gó rze dla piel grzy mów, uczest ni ków Świa to -
wych Dni Mło dzie ży zo sta ło zor ga ni zo wa ne
spo tka nie in te gra cyj ne, pod czas któ re go mło dzi
chrze ści ja nie z Ar me nii, Pe ru i Cie cha no wa mie li
oka zję do spo tka nia z przed sta wi cie la mi lo kal -
nych władz du chow nych i świec kich, uczest ni cze -
nia w kon cer cie w wy ko na niu wio lon cze li sty prof.
Paw ła Ro ka, a tak że wspól nej za ba wie przy
dźwię kach opi no gór skie go ze spo łu Fo cus.
26 lip ca 2016 r. wzo rem lat ubie głych w dzień
wspo mnie nia św. An ny zo stał od pra wio ny Od pust
św. An ny. Wi ze ru nek św. An ny przed sta wio ny
w mo za ice, któ rą moż na oglą dać w pa ła cy ku neo -
go tyc kim, wy ru szył w pro ce sji do ko ścio ła pa ra -
fial ne go w Opi no gó rze, gdzie zo sta ła od pra wio na
msza św. Po uro czy sto ści mo zai ka po wró ci ła na
miej sce.
15 sierp nia 2016 r. mia ła miej sce trze cia edy cja
wy da rze nia kul tu ral ne go za 1 zł. W jej ra mach
zo stał zor ga ni zo wa ny kon cert „G. kon tra G.”,
pod czas któ re go usły sze li śmy pio sen ki Mar ka
Gre chu ty i An ny Ger man w in ter pre ta cji Bar ba ry
Bro dy -Ma lon, któ rej na sce nie to wa rzy szył ze spół
in stru men ta li stów.
4 wrze śnia 2016 r. go ściem dzie wią te go spo tka -
nia w Sa lo ni ku Eli zy był Ma rek Ra dzi won, se kre -
tarz Na gro dy Li te rac kiej Ni ke, dok tor na uk
hi sto rycz nych In sty tu tu Hi sto rii PAN. Te ma tem
spo tka nia by ła za rów no Na gro da Li te rac ka, jak
i jej lau re aci. Opra wę mu zycz ną za pew ni ła Jo an -
na Ja gieł ło, z za wo du an glist ka, z za mi ło wa nia pi -
sar ka, ma lar ka, po et ka i pie śniar ka.
6 paź dzier ni ka 2016 r. o godz. 12.00 we Dwo rze
Kra siń skich od by ło się XVIII Opi no gór skie Spo -
tka nie z Li te ra tu rą, któ re go go ściem był An to ni
Li be ra, pi sarz, tłu macz, re ży ser te atral ny, kry tyk
li te rac ki, znaw ca twór czo ści Sa mu ela Bec ket ta.
Spo tka nie, zor ga ni zo wa ne w ra mach XXI Cie cha -
now skiej Je sie ni Po ezji, po pro wa dzi ła dr Te re sa
Ka czo row ska.
6 li sto pa da 2016 r.Mu zeum Ro man ty zmu w Opi -
no gó rze we współ pra cy z pa ra fią w Kra snem zor -
ga ni zo wa ło Za dusz ki Po etyc kie. Za pre zen to wa ny
zo stał kon cert pio sen ki li te rac kiej po łą czo nej
z kon cer tem mu zy ki akor de ono wej. Usły sze li śmy
w nim m.in. utwo ry J. S. Ba cha i A. Piaz zol li, po -

ezję śpie wa ną au to rów, któ rzy już od nas ode szli,
ta kich jak M. Gre chu ta, W. Wy soc ki, B. Oku dża -
wa, czy A. Osiec ka. Re per tu ar do peł ni li współ -
cze śni li te ra ci, ta cy jak Krzysz tof Ce za ry Bu-
sz man, Ja cek Go ryń ski i Woj tek Gę sic ki.
Wy stą pi li w pro gra mie: Woj tek Gę sic ki – kom po -
zy tor i li te rat, śpie wa ją cy i gra ją cy na gi ta rze
oraz Pa tryk Szta biń ski, ab sol went Uni wer sy te tu
Mu zycz ne go im. F. Cho pi na w War sza wie.
11 li sto pa da 2016 r. mia ły miej sce uro czy ste ob -
cho dy Na ro do we go Świę ta Nie pod le gło ści zor ga -
ni zo wa ne wspól nie z UG w Opi no gó rze oraz
pa ra fią pw. św. Zyg mun ta. Po mszy św. i zło że niu
kwia tów na cmen ta rzu pa ra fial nym od był się kon -
cert pie śni i pio se nek o te ma ty ce pa trio tycz nej. 

Alicja Wodzyńska

10 wrze śnia 2016 r.w oran że rii Mu zeum Ro man -
ty zmu w Opi no gó rze od był się wer ni saż wy sta wy
sta łej pt. „Eu ro pej skie tra dy cje po lo wań kon nych”.
Wy sta wa po świę co na jest pa mię ci Ka ro la Co lon -
na -Czo snow skie go, ofi ce ra 1. Puł ku Uła nów Kre -
cho wiec kich II Kor pu su gen. An der sa, a tak że
wła ści cie la po sia dło ści ziem skiej w po łu dnio wej
An glii, wie lo let nie go uczest ni ka eks klu zyw nych
po lo wań kon nych w Wiel kiej  Bry ta nii.
Wy sta wa za wdzię cza swo je po wsta nie ini cja ty wie
Pa na Sta ni sła wa Le dó chow skie go, któ ry ofia ro -
wał na sze mu Mu zeum ze spół stro jów i sprzę tu
jeź dziec kie go, po cho dzą cy za rów no z wła snych
zbio rów, jak i po sia da nych na mo cy te sta men tu
Ka ro la Co lon na -Czo snow skie go. Część ko lek cji
sta no wią bar dzo cen ne stro je, szy te w Lon dy nie
u naj lep szych kraw ców, do staw ców an giel skie go
dwo ru kró lew skie go. Jeź dziec kie stro je swo ich
mę żów prze ka za ły tak że do mu zeum: Pa ni Ewa
Ja czew ska -Lan ge oraz Pa ni An to ni na Pie czyń ska.

Nie wąt pli wie wy sta wę wzbo ga ca tak że ob raz
Woj cie cha Kos sa ka „Po lo wa nie ce sar skie
w Gödöllö”, któ ry wy po ży czo ny zo stał z Mu zeum
Na ro do we go w War sza wie. Eks po zy cję uzu peł -
nia ją plan sze z ko pia mi ob ra zów m.in. Woj cie cha
Kos sa ka (1856-1942): „Po lo wa nie w Dę bi nie an -
to niń skiej” z 1909 r. wg ory gi na łu ze zbio rów
Mar ka Po toc kie go oraz „Nie mi łe spo tka nie”
z 1912 r., czy też „Por tret Ka ro la Co lon na-Czo -
snow skie go” ko pia ory gi na łu z 1995 r. An drze ja
No vak-Ze mpliń skie go.
Na wer ni sa żu mie li śmy przy jem ność go ścić
przed sta wi cie li Ze spo łu Fran cu skiej Mu zy ki My -
śliw skiej TROM PE DE PO LO GNE, je dy ne go ze -
spo łu w Pol sce, pre zen tu ją ce go mu zy kę daw nych
po lo wań kon nych „par for ce” we Fran cji. Hen ryk
Mą ka, czło nek te go ze spo łu, pod czas wy stą pie nia

przed sta wił tak że hi sto rię mu zy ki kon nych po lo -
wań „par for ce”. Wśród go ści, na wer ni sa żu obec -
ni by li tak że przy ja cie le i to wa rzy sze po lo wań
Pa na Co lon na-Czo snow skie go z An glii.
Ko mi sa rzem wy sta wy jest Sta ni sław Le dó chow -
ski, któ ry przy go to wał wy sta wę we współ pra cy
z pra cow ni ka mi Dzia łu Sztu ki Mu zeum Ro man -
ty zmu w Opi no gó rze: Mag da le ną Bral oraz Lesz -
kiem No wa liń skim.

9 paź dzier ni ka 2016 r.w sa lach ofi cy ny mu ze al -
nej od był wer ni saż wy sta wy „Krze mie niec – Ate -
ny Wo łyń skie – mia sto Ju liu sza Sło wac kie go
w ko lek cji Sta ni sła wa Le dó chow skie go”. Sta ni -
sław Le dó chow ski, wła ści ciel tej bez cen nej
ko lek cji zgro ma dził z wiel kim znaw stwem i za -
mi ło wa niem zbio ry zwią za ne z bio gra fią i twór -
czo ścią Ju liu sza Sło wac kie go i dzie ja mi Li ceum
Krze mie niec kie go. Ko lek cja skła da się z wie lu
cen nych gra fik, szty chów, map, me da li, przed wo -
jen nych zdjęć, kart pocz to wych, pla ka tów, ogło -
szeń i dru ków ulot nych, daw nych wy dań dzieł
Ju liu sza Sło wac kie go, opra co wań na uko wych
oraz krze mie niec kich pa mią tek.

Magdalena Bral

16 paź dzier ni ka 2016 r. od by ło się VI spo tka nie
z cy klu „Wier sze przy lam pie naf to wej” współ or -
ga ni zo wa ne przez Bi blio te kę Po ezji Pol skiej oraz
Od dział Cie cha now ski Sto wa rzy sze nia Au to rów
Pol skich. Bo ha ter ką spo tka nia by ła Ga brie la
Szub star ska, po et ka z Gdań ska. Au tor ka dzie się -
ciu to mi ków po ezji (w tym wer sji w j. nie miec -
kim), lau re at ka wie lu kon kur sów po etyc kich,

po my sło daw czy ni i re ży ser mon ta ży słow no –mu -
zycz nych. Po et ce to wa rzy szył w Opi no gó rze
mło dy pia ni sta Mi chał Je rzy Ty czyń ski, któ ry mu -
zycz nie uświet nił spo tka nie po etyc kie utwo ra mi
m.in. Fran cisz ka Lisz ta, Ro ber ta Schu ma na,
Jo han ne sa Brahm sa.

Agnieszka Wichowska
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Pod czas so bot nich kon cer tów przed zgro -
ma dzo ną pu blicz no ścią za pre zen tu ją się:
• 28 stycz nia – ostat nie spo tka nie z cy klu
„Mi strzow skie wie czo ry pol skiej po ezji
i mu zy ki”, wy stą pią Jan En glert (re cy ta cja),
Pa weł Ko wal ski (for te pian), Wik to ria Szu -
be lak (gi ta ra). Spo tka nie pt: „Znów mi się
oczy Two je przy śni ły” obej mie m.in. po ezję
J. Tu wi ma i B. Le śmia na oraz mu zy kę
F. Cho pi na i I. J. Pa de rew skie go. 
• 25 lu te go – wy stą pi Li dia Sta ni sław ska,
pio sen kar ka i dzien ni kar ka.

• 25 mar ca – Ma rian Opa nia, ak tor te atral -
ny i fil mo wy, a tak że ar ty sta ka ba re to wy,
za pre zen tu je pio sen ki ta kich ar ty stów jak
J. Brell, M. He mar, W. Wy soc ki, W. Mły -
nar ski, B. Oku dża wa, prze pla ta ne ulu bio -
ny mi mo no lo ga mi ka ba re to wy mi pió ra
m.in. A. Sło nim skie go, M. Wol skie go,
J. Pie trza ka.

• 22 kwiet nia – wy stą pi Bar ba ra Ra dusz kie -
wicz, ar tyst ka wy ko nu ją ca mu zy kę z krę gu
po ezji śpie wa nej. 

W ro ku 2017 pod czas nie dziel nych kon -
cer tów (każ da dru ga nie dzie la mie sią ca,
godz. 12.00) wy stą pią w Mu zeum:
• 8 stycz nia (nr 556) – w kon cer cie świą -
tecz nym Lu do wy Ze spół Ar ty stycz ny
Cie cha nów, któ ry po wstał w 1985 r. Za ło -
ży cie lem ze spo łu jest Le onard So bie raj. Już
w 1987 r. ze spół uzy skał upraw nie nia Mi -
ni stra Kul tu ry na re pre zen to wa nie kul tu ry
pol skiej za gra ni cą. W cza sie swo je go ist -
nie nia dał już po nad 1000 kon cer tów.

• 12 lu te go (nr 557) – „Hi sto ria de un
Amor” – naj pięk niej sze arie, pie śni i pio -
sen ki o mi ło ści z róż nych epok i w róż nych
sty lach. Wy stą pią Mi le na Lan ge (so pran),
To masz Rak (ba ry ton) oraz Mi ro sław Feld -
ge bel (for te pian).
• 12 mar ca (nr 558) – wy stą pi du et pia ni -
stów Je ka te ri na i Sta ni sław Drze wiec cy
w kon cer cie for te pia no wym na czte ry rę ce.
• 9 kwiet nia (nr 559) – wy stą pi trio har fo we
w skła dzie Do ro ta Puch now ska -Afty ka –
flet, Gra ży na Strze szew ska -Lis – har fa,
Mar ta Stra szyń ska – al tów ka. Za pre zen to -
wa na bę dzie mu zy ka fran cu ska. Alicja Wodzyńska

Zapowiedzi:
Kon kurs li te rac ki

W związ ku z ob cho da mi Ro ku
Hen ry ka Sien kie wi cza Mu zeum Ro -
man ty zmu w Opi no gó rze prze pro -
wa dzi ło kon kurs li te rac ki skie ro wa -
ny do uczniów gim na zjów i szkół
po nad gim na zjal nych.

Ce lem kon kur su by ło, oprócz
oczy wi ste go pro pa go wa nia twór -
czo ści Hen ry ka Sien kie wi cza, za -
chę ce nie mło dzie ży do pi sa nia
i pre zen to wa nia wła snej twór czo ści
li te rac kiej, roz wi ja nie wraż li wo ści
i wy obraź ni mło dych Au to rów,
a tak że po pu la ry zo wa nie ich twór -
czo ści, kształ to wa nie kul tu ry li te rac -
kiej oraz roz wi ja nie za in te re so wań
re gio nem.

Pra ce na pły wa ły m.in. z Cie cha -
no wa, Czer nic Bo ro wych, Mła wy,
Płoń ska, Prza sny sza i Puł tu ska.
War to do dać, że kon kurs ob ję ty był
pa tro na tem Ma zo wiec kie go Ku ra -
to ra Oświa ty.

Spo śród na de sła nych prac wy -
bra no naj cie kaw sze, któ rym przy -
zna no na stę pu ją ce na gro dy i wy-
róż nie nia:

• ka te go ria gim na zjum:
I na gro da – Ma ja Zo fia Ja rzęb ska,

Spo łecz ne Gimn azjum „WY -
SPIA NUM” w Mła wie

II na gro da – Mi ko łaj Se ba stian Ra -
dec ki, Pu blicz ne Gim na zjum nr 1
im. Klau dy ny Po toc kiej w Puł tu -
sku

III na gro da – Ma ria Szew czak, Gim -
na zjum nr 3 im. Ma rii Ko nop nic -
kiej w Cie cha no wie

• ka te go ria szko ły 
po nad gim na zjal ne:

I na gro da – Mag da le na Ja ni szew -
ska, II Li ceum Ogól no kształ cą ce
im. Ada ma Mic kie wi cza w Cie -
cha no wie

II na gro da – Alek san dra Dą brow -
ska, Li ceum Ogól no kształ cą ce
im. Pio tra Skar gi w Puł tu sku

III na gro da – Re na ta Ja skul ska, Ze -
spół Szkół nr 4 im. Obroń ców
Mła wy z Wrze śnia 1939 w Mła -
wie

wy róż nie nie – Da niel Dą bek, Li -
ceum Ogól no kształ cą ce im. Pio -
tra Skar gi w Puł tu sku

Gra tu lu je my i za pra sza my do udzia -
łu w ko lej nych kon kur sach!

Al do na Łysz kow ska

Z przyjemnością
informujemy, że

Muzeum Romantyzmu 
w Opinogórze otrzymało

wyróżnienie:

Więcej na ten temat: „Muzeum
Romantyzmu w Opinogórze
Górnej (woj. mazowieckie).

Rozmach robi wrażenie”
http://polaneis.pl/miejsca/item/77

18-muzeum-romantyzmu-
w-opinogorze-gornej-woj-

mazowieckie-rozmach-robi-
wrazenie


