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z wizytą w Warce

Wydarzyło się

Zapowiedzi

Zygmunt Krasiński

„Znów wraca wiosna”
Znów wraca wiosna - przeszłe wraca życie
I dawna radość i dawna podnieta: 
Patrz, w śnie pamięci razem po błękicie
Znów płyniem w stronę Mola di Gaeta! 

Rankiem schodzimy w cytrynne ogrody
I, przechadzając się nad morza tonią, 
Róż i cyprysów upojeni wonią, 
Dziękujem Bogu za świat ten urody. 

Każda nam chwila dobra i szczęśliwa, 
Milczenie nawet nam pieśnią, co śpiewa. 
Z skał zstępujemy na wodne lazury 
I z barki naszej znów patrzym na góry 

I, patrząc, pijem z przestrzeni pucharu
Złotym powietrzem gór błękitnych zdrowie; 
Słońca promieńmi wieńczeni na głowie, 
Pierś poim w świetle i falach nektaru. 

W wieczór wracamy pad rozkwitłe gaje; 
Po nich błyszczące w rój wiją się muszki, 
Jakby róż śpiących uwolnione duszki... 
Na zmierzchniem niebie Mars i Wenus wstaje. 

Mars krwawą zbroją błyska i czerwieni
I z giermkiem - gwiazdką sunie się 

w przestrzeni, 
Aż księżyc wejdzie i czarem spojrzenia
Świat dnia przebłędni w świat złoty marzenia. 

Ty, patrząc w górę, pytasz się żałośnie: 
"Duch nasz na miaro bezmiaru czy wzrośnie? 
Czy będziem kiedy, my smutni, wiedzieli, 
Jacy mieszkają po gwiazdach anieli?" 

Skrą ciekawości czoło twoje płonie - 
Wspinasz się wzrokiem w eterowe tonie...
I drżysz, i pragniesz - to ufna - namiętna, 
To znów w zwątpieniu trwóg pełna i smętna. 

A ja cię pieśnią kołyszę nadziei, 
Ja ci zwiastuję lot ducha przepłynny 
Przez ciąg posępnych wszechświata kolei
I świat nareszcie wieczny - boży - inny. 

O, pojmiesz kiedyś i obaczysz okiem, 
Jak wieczność płynie tych fal 

- gwiazd potokiem; 
Z słońca na słońce, coraz wyżej, trzeba
Tym, co umarli, wdzierać się do nieba! 

Bóg, co nas stworzył, stworzył nas na bogi
I stopom naszym poddał mleczne drogi - 
Duch, co nam dzisiaj już tu w piersiach gości, 
Nie duchem ziemi, lecz nieskończoności! 

I przez te wschody świata diamentowe
Wstępować będziem na Królestwo nowe...

(1842, styczeń)
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• od ku rze nie do ku men tów

• do czysz cze nie sil nie za ku rzo nych opraw

• wzmoc nie nie uszko dzo nych grzbie tów
ksiąg

• roz pro sto wy wa nie kart do ku men tów,
pod kle je nie uszko dzeń utrud nia ją cych
od czy ta nie tek stu 

oraz prze ło że nie w no we, bez kwa so we
opa ko wa nia ochron ne

Kon ser wa cja ra tun ko wa i za cho waw -
cza by ła nie zbęd na, aby pod jąć ko lej ny
krok, czy li me ry to rycz ne opra co wa nie za -
so bu, po dział do ku men tów i przy po rząd -
ko wy wa nie do po szcze gól nych se rii
w ze spo le oraz ze wi den cjo no wa nie ich
w ba zach da nych.

Głów nym eta pem prac przy obiek tach
uję tych w za da niu by ła ich di gi ta li za cja
wy ko na na przez ze wnętrz ny pod miot, ale
nad zo ro wa ny przez pra cow nię di gi ta li za -
cji AAN.  19,5 tys. wy ko na nych ska nów
zo sta ło prze ka za ne do Na ro do we go Ar chi -
wum Cy fro we go  w War sza wie w ce lu
ar chi wi za cji w Cen tral nym Re po zy to rium
Cy fro wym oraz upu blicz nie nia ich na
stro nie in ter ne to wej www.szu kaj war chi -
wach.pl.

W2016 r. Mu zeum Ro man ty zmu
po zy ska ło do ta cję ce lo wą
z prze zna cze niem na re ali za cję

pro jek tu „Za bez pie cze nia i upo wszech nia -
nie zbio rów prze cho wy wa nych w Mu -
zeum Ro man ty zmu w Opi no gó rze”.

Przed przy stą pie niem do re ali za cji pro -
jek tu Mu zeum pod ję ło kil ka nie zbęd nych
ini cja tyw gwa ran tu ją cych pra wi dło wy je -
go prze bieg. 

W kwiet niu 2014 r. zbiór zo stał pod -
da ny pro ce so wi fu mi ga cji, któ ry zo stał
zre ali zo wa ny ze środ ków wła snych. Na -
stęp nym kro kiem by ło pod ję cie współ pra -
cy z Ar chi wum Akt No wych w War sza wie
dnia 8 stycz nia 2016 r. w na wią za niu
do usta leń za war tych w li ście in ten cyj nym
z dnia 28 stycz nia 2015 r. pod pi sa nym
przez Dy rek to ra Ar chi wum Akt No wych
dr. Ta de usza Kraw cza ka i Dy rek to ra Mu -
zeum Ro man ty zmu w Opi no gó rze Ro ma -
na F. Ko cha no wi cza. Stro ny za wie ra ją ce
po ro zu mie nie pod ję ły współ pra cę w za kre -
sie re ali za cji w/w pro jek tu. 

Za war ta współ pra ca zwięk sza ła sku -
tecz ność i efek tyw ność roz wią zań do ty -
czą cych za cho wa nia, za bez pie cze nia
i po pu la ry za cji pol skie go dzie dzic twa kul -
tu ro we go, ale przede wszyst kim mia ła
na ce lu wir tu al ne sca le nie roz pro szo nych
Akt Hal ler czy ków, któ re sta no wią część
ze spo łu akt Ko mi te tu Na ro do we go Pol -
skie go prze cho wy wa ne go w AAN. Ar chi -
wa lia  z za so bu AAN obej mu ją pro to ko ły
po sie dzeń Ko mi te tu Na ro do we go, ak ta Se -
kre ta ria tu oraz po szcze gól nych wy dzia łów,
brak w nich jed nak do ku men tów do ty czą -
cych ochot ni ków i akt ośrod ków re kru ta -
cyj nych, któ rych część prze cho wy wa na
jest w Mu zeum Ro man ty zmu  w Opi no -
gó rze.

Re ali za cję za da nia roz po czę ła kon ser -
wa cja ar chi wa liów. Wszyst kie pra ce
kon ser wa tor skie prze pro wa dza ne by ły
w Pra cow ni Kon ser wa cji przy Ar chi wum
Akt No wych w War sza wie i nad zo ro wa ne
przez jej wy kwa li fi ko wa nych pra cow ni -
ków z wy jąt kiem ma so we go od kwa sze nia
me to dą bez wod ną Bo ok ke eper, któ ra zo -
sta ła zre ali zo wa na przez Bi blio te kę Na ro -
do wą w War sza wie. Kon ser wa cja ob ję ła
m.in.:

Agnieszka Wichowska

Projekt „Zabezpieczenie 
i upowszechnienie zbiorów przechowywanych 
w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze” 
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stan przed czysz cze niem

stan po czysz cze niu

Ostat nim dzia ła niem by ło przy go to wa -
nie i opu bli ko wa nie wy daw nictw źró dło -
wych  i hi sto rycz nych oraz 6 plansz
wy sta wien ni czych wraz z fol de rem
pro mu ją cym sca lo ny ze spół Ko mi te tu Na -
ro do we go Pol skie go z za so bów Mu zeum



Zyg mun ta Sto jow -
skie go (1870-1946) – pia -
ni sty i kom po zy to ra,  w
1915 r. Or kie stra Fil har -
mo nii No wo jor skiej po -
świę ci ła ca ły kon cert je go
utwo rom (był pierw szym
pol skim kom po zy to rem, któ re go spo tka ło
ta kie wy róż nie nie); je go utwo ry wy ko ny -
wa ło wie lu zna ko mi tych mu zy ków m.in.
Igna cy J. Pa de rew ski; był au to rem 43 opu -
sów m.in. kan ta ta Mo dli twa za Pol skę
do tek stu Zyg mun ta Kra siń skie go;

Edwar da Ku rył ło – tan ce rza i cho re -
ogra fa;

Jó ze fa Lan daua – po ety, pu bli cy sty,
czo ło we go przed sta wi cie la ru chu wol no -
my śli ciel skie go;

Mar ce li ny Sem brich -Ko chań skiej
– śpie wacz ki ope ro wej;

Ja na Prza now skie go – praw ni ka, ad -
wo ka ta, po sła na Sejm RP II Rze czy po spo -
li tej III ka den cji w la tach 1930-1935.
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dził ba da nia nad wy ko rzy sta -
niem wi ta min do ce lów lecz -
ni czych;

Ka zi mie rza Pró szyń skie go [Pro szyń -
skie go] (1875-1945) – ope ra to ra fil mo we -
go, re ży se ra, wy na laz cy, kon struk to ra
pio nier skich apa ra tów ki ne ma to gra ficz -
nych oraz ka mer fil mo wych, pio nie ra pol -
skiej oraz świa to wej ki ne ma to gra fii;

Ar tu ra Ru bin ste ina
(1887-1982) – pol skie go
pia ni sty po cho dze nia ży -
dow skie go, zna ne go ja ko
wir tu oza i od twór cę mu -
zy ki Cho pi na, Brahm sa,
Schu ber ta, Schu man na, Dvořáka, Rach ma -
ni no wa i Szy ma now skie go, któ ry wy stę po -
wał z wie lo ma or kie stra mi i dy ry gen ta mi;

Ro man ty zmu w Opi no gó rze oraz Ar chi -
wum Akt No wych w War sza wie.

Z uwa gi na róż no rod ność i wiel kość
za so bu ar chi wal ne go pra ce nad je go opra -
co wa niem zo sta ły po dzie lo ne na kil ka eta -
pów.

W pierw szej ko lej no ści, ze wzglę du
na ich war tość me ry to rycz ną oraz hi sto -
rycz ną, kon ser wa cji, opra co wa niu, a na -
stęp nie po pu la ry za cji oraz udo stęp nia niu
zo sta ły pod da ne ak ta ochot ni ków do Ar mii
Pol skiej we Fran cji, do wo dzo nej przez
gen. Jó ze fa Hal le ra, tzw. Błę kit nej Ar mii.

Zbiór li czy 2550 j.a., mie rzą cych ok.
5,5 mb. akt, są to ory gi na ły kart po wo łań,
księ gi  z wy ka za mi ochot ni ków, tecz ki oso -
bo we ochot ni ków wstę pu ją cych do Ar mii
Pol skiej we Fran cji, a tak że księ gi re kru ta -
cyj ne oraz księ gi fi nan so we. Od naj dzie my
w nim ak ta wie lu zna mie ni tych Po la ków,
m.in.:

Ada ma Di du ra (1874-1946) – śpie wa -
ka ope ro we go, jed ne go z naj zna ko mit -
szych ba sów prze ło mu XIX i XX wie ku,
w 1914 r. zo stał so li stą no wo jor skiej Me -
tro po li tan Ope ra, w 1945 r. zor ga ni zo wał
Pań stwo wą Ope rę Ślą ską, któ rej był dy rek -
to rem;

Ka zi mie rza Fun ka (1884-1967)
– bio che mi ka, twór cy na uki o wi ta mi nach,
w cza sie  I woj ny świa to wej prze niósł się
do Sta nów Zjed no czo nych, gdzie pro wa -

➧
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Ak ta ochot ni ków
„OD PA STU CHA DO DOK TO RA

OKU LI STY”
Wśród ochot ni ków zgła sza ją cych swo -

ją chęć wstą pie nia do ar mii re pre zen to wa -
ni by li przed sta wi cie le bar dzo róż nych
za wo dów, po cząw szy od pa stu cha po przez
rze mieśl ni ków, ak to rów, dy rek to rów mu -
zy ki z le ka rza mi włącz nie.

2550 ak tów zgło sze nia do ar mii pol -
skiej we Fran cji, nie są je dy ny mi źró dła -
mi, któ re po zwa la ją zi den ty fi ko wać
Po la ków wal czą cych o od zy ska nie nie pod -

le gło ści. Ze spół 39 KNP w MR w Opi no -
gó rze za wie ra rów nież księ gi re kru ta cyj ne,
w któ rych prze wi ja ją się set ki na zwisk
ochot ni ków wy sła nych na front wo jen ny. Bar dzo cie ka wy mi do ku men ta mi, ob -

ra zu ją cy mi ów cze sne po sta wy Po la ków
na emi gra cji są róż ne go ro dza ju pi sma oraz
po świad cze nia np. pi sem na zgo da żo ny
jed ne go z ochot ni ków na wstą pie nie mę ża
do ar mii pol skiej we Fran cji,

W ko lej nych la tach re ali zo wa ny bę -
dzie dru gi etap pro jek tu, czy li opra co wa -
nie akt in sty tu cji po lo nij nych, a na stęp nie
udo stęp nie nie ich, di gi ta li za cja oraz
po pu la ry za cja. Zbiór sza co wa ny jest
na 1298 j. a. mie rzą cych ok. 18,48 mb.
akt. Na re ali za cję tej czę ści za da nia za kła -
da się po zy skać wspar cie fi nan so we
u part ne rów ze wnętrz nych m.in. Mi ni ster -
stwa Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go,

Na czel nej Dy rek cji
Ar chi wów Pań -
stwo wych, Mi ni ster -
stwa Spraw Za gra -
nicz nych, Bi blio te ki
Pol skiej im. Igna ce -
go Do mey ki w Bu -
enos Aires.

Mu zeum Ro -
man ty zmu w Opi no -
gó rze, bez po śred ni
od bior ca re zul ta tów
pro jek tu, uzy ska ło
ko rzyść w po sta ci
trwa łe go i pro fe sjo -
nal ne go za bez pie -
cze nia ma te ria łów

ar chi wal nych oraz moż li wość wy ko rzy -
sta nia w pro mo cji i ba da niach po sta ci cy -
fro wych zbio rów, bez ko niecz no ści
ko rzy sta nia z ory gi na łów i na ra ża nia ich
na de struk tyw ny wpływ czyn ni ków ze -
wnętrz nych. Ko lej ny be ne fi cjent, Ar chi -
wum Akt No wych w War sza wie,
uzy ska ło nie ogra ni czo ny do stęp do
roz pro szo nych akt KNP i Hal ler czy ków,
sca la jąc je wir tu al nie i tym sa mym udo -
stęp nia sze ro kie mu gro nu ba da czy,
wy peł nia jąc w ten spo sób sta tu to wy obo -
wią zek gro ma dze nia, za bez pie cza nia
i udo stęp nia nia do ku men ta cyj ne go dzie -
dzic twa na ro do we go. Ma to szcze gól ne
zna cze nie w okre sie po wszech nych ob -
cho dów stu le cia I woj ny świa to wej oraz
zbli ża ją cych się ob cho dów 100-le cia od -
zy ska nia Nie pod le gło ści przez Pań stwo
Pol skie.

Uwa ża my za suk ces po łą cze nie,
w wer sji elek tro nicz nej, roz pro szo nych
czę ści te go sa me go ze spo łu ar chi wal ne go
i to jed ne go z naj waż niej szych spo śród
od no szą cych się do cza su wal ki o Nie pod -
le gło ści Pol ski i jej po wrót na po li tycz ne
ma py świa ta. Do ko na li te go pra cow ni cy
dwóch bar dzo róż nych in sty tu cji Mu zeum
Ro man ty zmu w Opi no gó rze  i Ar chi wum
Akt No wych w War sza wie.

jak rów nież zgło sze nie pie lę gniar ki
ochot nicz ki na wstą pie nie do ar mii.
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la mi po bli skich Ra dzie jo wic, czy też z ro -
dzi ną Gór skich z nie da le ko po ło żo ne go
ma jąt ku w Wo li Pę ko szew skiej, a przede
wszyst kim z ich cór ką Pią Gór ską (1878-
1974). Po zna li się w 1894 ro ku, szes na sto -
let nia Pia po dzi wia ła ob ra zy Cheł moń -
skie go, by ła ocza ro wa na ob ro słym w le -
gen dę ar ty stą, po nie waż sa ma by ła po cząt -

ku ją cą ma lar ką. Cheł moń ski stał się jej
na uczy cie lem i prze wod ni kiem ar ty stycz -
nym, miał też du ży wpływ na twór czość
Pii. 

Pierw szym płót nem z wie lu ma lo wa -
nych w Wo li Pę ko szew skiej był za mó wio -
ny przez Ada ma Kra siń skie go ob raz pt.
„Or ka”. Do spo tka nia oby dwu pa nów do -
pro wa dzi ła mat ka Pii, Ma ria z Łu bień skich
Gór ska (1837 – 1926). Kie dy żo na Cheł -
moń skie go wy je cha ła z Ku klów ki, a cór ki
prze by wa ły na pen sji w Kra ko wie, zo stał
sam jak pu stel nik. Jak pi sze Ma ria Gór ska
w swym dzien ni ku: „(…) oby wa się bez
wszel kiej wy go dy, jak gdy by był na wzór
św. Fran cisz ka ślu bo wał ubó stwo. Mnie

ogrom nie te go wiel kie go ar ty sty i po ety
żal. (…) Trze ba do praw dy wy jąt ko we go
ta len tu, że by w wa run kach, w ja kich jest
obec nie Cheł moń ski, do bre rze czy ro bić.
Pod da sze, pod któ rym ma lu je, na zy wa
wpraw dzie pra cow nią, ale to kąt cia sny
i go rą cy jak wię zie nie pod bla chą”. Zmar -
twio na sy tu acją Cheł moń skie go Ma ria
Gór ska na pi sa ła do swo jej wpły wo wej
zna jo mej, pa ni Wrot now skiej, „(…) przed -
sta wia jąc po trze by, opusz cze nie, smu tek
wiel kie go Mi strza”. Pa ni Wrot now ska, kie -
dy do wie dzia ła się o sy tu acji Cheł moń -
skie go „(…) tak umia ła prze mó wić do
or dy na ci ka, że za raz ob raz [u Cheł moń -
skie go] za mó wił”.

W 1896 ro ku do szło do pierw sze go

spo tka nia Jó ze fa Cheł moń skie go z or dy na -
tem opi no gór skim Ada mem Kra siń skim,
któ ry nie na rzu cił żad ne go te ma tu mi strzo -
wi, pro sił tyl ko, by dzie ło wy obra ża ło pra -
cę, trud czło wie ka na chleb po wsze dni
pra cu ją ce go. Cheł moń ski na rze kał jed nak,
że skrę po wa ny jest za mó wie niem, i że za -
miast two rzyć, mu si tyl ko my śli Kra siń -
skie go ilu stro wać. Cheł moń ski dłu go się
na my ślał nad uję ciem te ma tu, aż w koń cu
po sta no wił na ma lo wać chło pa orzą ce go
po le przy wscho dzą cym słoń cu. Ma larz
zro bił naj pierw u sie bie w Ku klów ce szkic
do pra cy: „zło ta wy ra nek, w da li wio ska,
a na pierw szym pla nie chłop orze czar ną
zie mię po stę pu jąc za pa rą wo łów”. Kie dy
przy szło do prze nie sie nia szki cu na płót no

Jó zef Cheł moń ski (1849 – 1914) był
jed nym z naj wy bit niej szych twór ców
pol skie go re ali zmu, ucze niem Woj cie -

cha Ger so na, ab sol wen tem mo na chij skiej
Aka de mii Sztuk Pięk nych. Po po wro cie
z Mo na chium do kra ju, wy sta wiał swe
ob ra zy w To wa rzy stwie Za chę ty Sztuk
Pięk nych. Nie ste ty dzie ła spo tka ły się z ne -

ga tyw ną oce ną war szaw skiej kry ty ki. Brak
za mó wień, a co za tym idzie brak pie nię -
dzy, skło ni ły ar ty stę do wy jaz du do Pa ry -
ża w ro ku 1875. Tam Cheł moń ski od niósł
du ży suk ces, po pra wi ła się znacz nie je go
sy tu acja ma te rial na. W ro ku 1878 oże nił
się z Ma rią Szy ma now ską. W 1887 ro ku
Cheł moń ski po wró cił po kil ku na sto let nim
po by cie w Pa ry żu do Pol ski. Dwa la ta póź -
niej ku pił ma ły dwo rek i go spo dar stwo rol -
ne Ku klów ka na Ma zow szu, gdzie
po zo stał już do koń ca ży cia, prak tycz nie
od su wa jąc się od in nych lu dzi, po świę ca -
jąc się tyl ko sztu ce i upra wie ro li. 

Bliż sze kon tak ty utrzy my wał je dy nie
z Jó ze fem i He le ną Kra siń ski mi, wła ści cie -

Magdalena Bral

Krasińskiego i Chełmońskiego 
spotkania przy „Orce” 

„Orka”, 1896 r.; wł. Muzeum Narodowe w Poznaniu



miesz -
ka łem w Pa -
ry żu, han dlarz Gou pil
brał po 8, 10 i 12.000
fr. za mniej sze płót na,
a prze cie jesz cze na nich
du żo za ra biał”. Kie dy
na dru gi dzień Kra siń ski
spy tał Gór ską, ile Cheł -
moń ski za żą da za ten ob -
raz, ona nie od po wie -
dzia ła, tyl ko za chwa li ła,
że pra cu je nad nim bar dzo
su mien nie od dwóch mie -
się cy i ma sę szki ców wy -
ko nał. Osta tecz nie usta li li
ce nę 5000 rbs, po ło wę
od ra zu, a resz tę po ukoń -
cze niu ob ra zu. By ła to
bar dzo du ża kwo ta, ar ty -
sta pla no wał ku pić za nią
18 mor gów (ok. 10 ha)
zie mi ko ło Ku klów ki
(po 130 rbs za mor gę)
oraz sta rą sto do łę za 300
rbs, a tak że chciał wy bu -
do wać so bie po rząd ną
pra cow nię.

Kra siń ski był bar dzo
za do wo lo ny z ob ra zu
i stwier dził, że ma już dla
nie go miej sce w swo jej

war szaw skiej pra cow ni. Ma ria
Gór ska by ła bar dzo szczę śli wa
z po myśl nej trans ak cji, pi sa ła, że:
„(…) dziś wię cej je stem ura do wa -
na z je go suk ce su jak sam Cheł -
moń ski  i ta ką mam mi łość do te go ob ra zu,
jak gdy bym go by ła sa ma ma lo wa ła”. Być
mo że wła śnie wte dy Cheł moń ski wrę czył
Kra siń skie mu ma ły szkic olej ny ob ra zu
(20,5x30 cm), któ ry po ja wił się ostat nio
na jed nej z au kcji dzieł sztu ki. Na od wro -
ciu szki cu znaj du je się kart ka z od ręcz nym
na pi sem: „Opi no gó ra/ A. Kra si [ński]”. 26
paź dzier ni ka Cheł moń ski skoń czył i pod -
pi sał du żych roz mia rów ob raz (144,5x217
cm.), nad któ rym pra co wał trzy mie sią ce. 

Po śmier ci Ada ma Kra siń skie go
w 1909 r. ob raz zna lazł się w ga le rii je go
oj czy ma – Edwar da Ra czyń skie go w Ro -

ga li nie. W 1939 r. zde po no wa ny zo stał
w Mu zeum Na ro do wym w War sza wie,
a stam tąd wy wie zio ny do Nie miec
ok. 1944 r. Na stęp nie re win dy ko wa ny
i prze ka za ny z Pań stwo wych Zbio rów
Sztu ki na Wa we lu w 1945 r. W 1948 r. po -
now nie jest ja ko de po zyt w Mu zeum Na -
ro do wym w War sza wie, a w 1956 r.
prze ka za ny zo stał Mu zeum Na ro do we mu
w Po zna niu. Od 1996 r. dzie ło znaj du je się
w zbio rach Fun da cji im. Ra czyń skich
przy Mu zeum Na ro do wym w Po zna niu
i pre zen to wa ne jest w Ga le rii Ma lar stwa
w Pa ła cu w Ro ga li nie.

wy stą pi ła trud ność, ża den z są sia dów nie
chciał po zo wać do ora cza, ani po ży czyć
też wo łów. Ar ty sta opo wie dział o swych
kło po tach Gór skim, a wte dy Jan Gór ski
(1827 – 1898), mąż Ma rii, za pro po no wał
po słać pa rę wo łów do Ku klów ki al bo dać
je do wy łącz nej dys po zy cji ma la rza w Wo li
Pę ko szew skiej. Cheł moń ski wy brał dru gą
opcję i na po cząt ku sierp nia 1896 r. przy -
je chał do ma jąt ku Gór skich na wie le dni,
wy brał wo ły i mo de la, któ re go ubrał w dłu -

gą ko szu lę, prze pa sał pa sem, za brał szta -
lu gi i płót no, i po szedł w po le. W ple ne rze
po ja wił się pro blem ze świa tłem, ar ty sta
na rze kał – „praw dzi wa mor dę ga z tym
ma lo wa niem”, ale i tym ra zem po mógł
Jan Gór ski, któ ry wy my ślił wy bu do wa nie
rusz to wa nia po kry te go ma te ria łem, tak
aby za cie nić ob raz. 

2 paź dzier ni ka 1896 r. Adam Kra siń ski
przy je chał do Wo li Pę ko szew skiej zo ba czyć
za mó wio ne dzie ło. Cheł moń ski nie był za -
do wo lo ny, że mu si po ka zać nie skoń czo ny
ob raz. Krasiński chciał tak że usta lić kwo -
tę, za ja ką ob raz miał ku pić. Ma ria Gór ska
wspo mi na, że Or dy nat za mie rzał dać za
nie go Cheł moń skie mu 1500 rbs, a Cheł -
moń ski my ślał o więk szej kwo cie, mó wił:
„Ni gdy go za tę ce nę nie sprze dam, za ni -
sko się do tąd ce ni łem (…). Ode mnie, jak
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Józef Chełmoński. Wola Pękoszewska, ok. 1898 r. 

Adam Krasiński w 1897 r.
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WMu zeum Ro man ty zmu w Opi no -
gó rze mo że my po dzi wiać por tre ty
ro do we Kra siń skich pędz la An to -

nie go Zie mięc kie go. Wśród nich znaj dzie my
por tret bi sku pa kra kow skie go Fran cisz ka
Kra siń skie go. Za wzór do te go por tre tu po -
słu żył ma la rzo wi je den z me da li z 1574 r.
z po pier siem bi sku pa. Me da le te, wy ko na ne
ze zło ta, sre bra i brą zu, po słu ży ły ja ko wzór
dla kil ku po do bizn Fran cisz ka Kra siń skie go
po wsta łych w XIX w. Jed ną z nich jest wła -
śnie wspo mnia ny por tret bi sku pa Kra siń-
skie go. Oprócz te go są tak że dwa
drze wo ry ty. Pierw szy jest au tor stwa Ja na
Ma tej ki i po cho dzi z 1866 r., opu bli ko wa ny
był w 1867 r. w „Ty go dni ku Ilu stro wa nym”.

Dru gi z drze wo ry tów zo stał opu bli ko wa ny
przez Bi blio te kę Or dy na cji Kra siń skich
w „Ak tach Pod kanc ler skich Fran cisz ka Kra -
siń skie go (1569-1573)” wy da nych przez hra -
bie go Wła dy sła wa Kra siń skie go w 1870 r.
z ob ja śnie nia mi Wła dy sła wa Cho mę tow skie -
go, pierw sze go bi blio te ka rza Bi blio te ki
Or dy na cji Kra siń skich, któ ry we współ pra -
cy z or dy na tem Wła dy sła wem Kra siń skim
wy dał czte ry to my se rii wy daw nictw
źró dło wych – Bi blio te ka Or dy na cji Kra siń -
skich – któ re uka za ły się w la tach 1868-
1871, oraz dwa pierw sze ty tu ły z se rii
Bi blio te ka Or dy na cji Kra siń skich – Mu zeum
Kon stan te go Świ dziń skie go. Po mi mo iż
wzo rem dla obu drze wo ry tów był ten sam
wi ze ru nek bi sku pa, to jed nak są one nie co
od mien ne. Ma tej ko na swo im drze wo ry cie
na dał twa rzy Fran cisz ka wy gląd męż czy zny

Wojciech Jerzy Górczyk

Portret biskupa 
Franciszka Krasińskiego

du żo star sze go niż na me da lu, zaś drze wo ryt
wy da ny przez Wła dy sła wa Kra siń skie go
wier nie przed sta wia po do bi znę zna ną z nu -
mi zma tu.

Wra ca jąc do por tre tu bi sku pa Fran cisz ka
znaj du ją ce go się w zbio rach Mu zeum Ro -
man ty zmu w Opi no gó rze na le ży uści ślić, że
An to ni Zie mięc ki wy ko nał dwie ga le rie por -
tre tów Kra siń skich i w obu po wta rza się por -
tret bi sku pa Fran cisz ka. Star sza ga le ria,
bę dą ca wła sno ścią Mu zeum Na ro do we go
w War sza wie znaj du je się ja ko de po zyt
w Do mu Pra cy Twór czej w Ra dzie jo wi cach,
zaś młod sza, na ma lo wa na ok. 1870 r., w Mu -
zeum Ro man ty zmu w Opi no gó rze. Por tre ty
znaj du ją ce się w Ra dzie jo wi cach zo sta ły wy -

da to wa ne przez Ja ni nę Rusz czy ców nę
na la ta 1816-1845. Woj ciech Przy by szew ski
za uwa ża, że da ta cja ta jest pro ble ma tycz na,
sko ro me dal, któ ry, we dług nie go, po słu żył
za wzór An to nie mu Zie mięc kie mu do por tre -
tu bi sku pa kra kow skie go zo stał wy ję ty z gro -
bu w Bo dzen ty nie do pie ro w 1852 r. Co
praw da wie my, że oprócz me da lu zna le zio -
ne go rze ko mo w Bo dzen ty nie przez Win cen -
te go Kra siń skie go by ły też in ne me da le
z 1574 r. z po do bi zną bi sku pa kra kow skie go,
ale Przy by szew ski wąt pi czy Zie mięc ki miał
do nich do stęp. Moż na się zgo dzić z Przy by -
szew skim, że Zie mięc ki nie miał do stę pu
do ko lek cji hra bie go Fran cisz ka Po toc kie go
(1788-1853), gdzie znaj do wał się ta ki me dal.
Jed nak hra bia Edward Ra czyń ski (1786-
1845) w 1838 r. opi su je me dal z po do bi zną

Fran cisz ka Kra siń skie go i za miesz cza je go
re pro duk cję, naj praw do po dob niej jest to
me dal wła śnie z ko lek cji Fran cisz ka Po toc -
kie go. Sło wa Ra czyń skie go: „Mię dzy pry -
wat ny mi zbio ra mi, do któ rych przy jaźń lub
oby wa tel stwo przy stęp mi otwo rzy ły, nie za -
prze czo ne trzy ma pierw szeń stwo zbiór Fran -
cisz ka Hr. Po toc kie go” po twier dza ją, że
Ra czyń ski ko rzy stał z ko lek cji Po toc kie go,
ale wy da ją się też po twier dzać fakt, że Zie -
mięc ki bez pry wat nej zna jo mo ści z Po toc kim
nie miał do stę pu do je go ko lek cji. Nie mniej
jed nak Zie mięc ki mógł sko rzy stać z re pro -
duk cji me da lu opu bli ko wa nej przez Ra czyń -
skie go w 1838 r., któ ra mo gła po słu żyć
za wzór do pierw sze go por tre tu bi sku pa
Fran cisz ka Kra siń skie go. Po nad to do na -
szych cza sów za cho wa ło się kil ka me da li
z 1574 r., co naj mniej trzy srebr ne i dwa
z brą zu, na któ rych jest iden tycz ny wi ze ru -
nek jak na zło tym me da lu. Je den z tych
me da li był w ko lek cji hr. Eme ry ka Hut ten -
-Czap skie go (1828-1896). Trud no po wie -
dzieć, jak me dal zna lazł się w rę kach
Eme ry ka Hut ten -Czap skie go, ale nie moż na
wy klu czyć, że Zie mięc ki miał do stęp do te -
go me da lu za nim zna lazł się on w rę kach
Hut ten -Czap skie go al bo że miał do stęp
do któ re goś z po zo sta łych dwóch srebr nych
me da li.

Za rów no Rusz czy ców na, jak i Przy by -
szew ski pi szą, że zło ty me dal, któ ry zna lazł
się w po sia da niu Win cen te go Kra siń skie go
po cho dził z gro bu w Bo dzen ty nie. To tam
wła śnie spo czął po śmier ci w 1577 r. bi skup
Fran ci szek Kra siń ski. W Bo dzen ty nie znaj -
do wał się za mek bi sku pów kra kow skich,
któ ry od 1572 r. prze bu do wy wał w sty lu
re ne san so wym bp Fran ci szek. W tym zam -
ku, obec nie są to już tyl ko ru iny, zmarł
Fran ci szek Kra siń ski. Zo stał po cho wa ny
w bo dzen tyń skiej ko le gia cie Wnie bo wzię cia
Naj święt szej Ma rii Pan ny, gdzie spo czy wa
do dziś. Wśród rze czy za bra nych z gro bu
bi sku pa miał być kie lich, zło ty me dal z po -
do bi zną Fran cisz ka Kra siń skie go wy bi ty
w 1574 r. i zło ty łań cuch. Jed nak zło ty
łań cuch nie po cho dził z gro bu bi sku pa
Fran cisz ka w Bo dzen ty nie, sko ro Wła dy sław
Kra siń ski pi sze: „łań cuch znaj do wał się
w Kra snem, oj co wiź nie księ dza Fran cisz ka
(…) Szedł spad kiem ja ko dro ga pa miąt ka
ro dzin na aż do dzi siej sze go wła ści cie la hr.
Lu dwi ka Kra siń skie go, któ ry bi blio te ce na -
szej (Or dy na cji Kra siń skich  – przyp. W. J. G.)
go ofia ro wał”. 

Pro ble ma tycz ne wy da je się tak że po cho -
dze nie zło te go me da lu. Wła dy sław Kra siń ski
wspo mi na tyl ko o kie li chu z gro bu w Bo -
dzen ty nie, zaś o ca łym tym ze spo le pa mią tek
po bi sku pie kra kow skim pi sze: „Skła da ją się
one z me da lu, kie li cha i łań cu cha, któ re róż -
ne mi dro ga mi przy szły w na sze po sia da nie”.
Po nad to Fran ci szek Mak sy mi lian So biesz -
czań ski tak że nie wspo mi na o me da lu, pi sze
zaś o swo jej wi zy cie w Bo dzen ty nie we
wrze śniu 1851 r. „przy obec nej re stau ra cyi
od kry to grób te go bi sku pa, a w szcząt kach
po zo sta łych zna le zio no kie lich z pa ty ną ze

„Fran ci szek Kra siń ski” Jan Ma tej ko „Fran ci szek Kra siń ski” – drze wo ryt 
opu bu bli ko wa ny przez Bi blio te kę 

Or dy na cji Kra siń skich
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W Pol sce, jak i w in nych czę -
ściach Eu ro py, szyb ko bi sku pi
za czę li no sić stro je in nych ko -
lo rów niż zie lo ny (po za czer -
wo nym za re zer wo wa nym dla
kar dy na łów). Chcąc ukró cić
prze ja wy próż no ści du cho -
wień stwa tak że w stro ju, sy nod
w Piotr ko wie w 1586 r. na ka -
zy wał, aby bi sku pi i księ ża
zre zy gno wa li z je dwab nych
i ma lo wa nych szat, ale bez sku -
tecz nie. Po now nie po wtó rzo no
ten na kaz w 1607 r. rów nież
w Piotr ko wie i rów nież bez -
sku tecz nie. W po cząt kach wie -
ku XVIII po pu lar nym ko lo rem
stro ju   bi sku pie go by ły róż ne
od cie nie nie bie skie go, cza sem
prze -cho dzą ce w fio let. W 2.
poł. XVIII w. ko lor fio le to wy
zo stał uzna ny za ko lor przy słu -
gu ją cy bi sku pom, a dla sze re -
go we go kle ru po zo stał tyl ko
czar ny i tak jest do dnia dzi siej -
sze go. Błęd nie zaś Zie mięc ki
przed sta wia ko lor su tan ny –
czer wo ny, na któ rą bi skup ma
za ło żo ną ro kie tę, jak już wspo -
mnia łem ko lor czer wo ny był
za re zer wo wa ny dla kar dy na -
łów i bi sku pi po mi mo sto so -
wa nia ca łej ple ja dy ko lo rów
te go ko lo ru nie uży wa li.

Ko lej ny błąd znaj dzie my
w her bie Fran cisz ka Kra siń -
skie go. Wi dzi my tu taj herb ro -
do wy Kra siń skich Śle pow ron udo stoj nio ny
ko ro ną hra biow ską i na kry ty czer wo nym ka -
pe lu szem. Prze pi sy ko ściel ne zmie ni ły ko lor
stro ju bi sku pów na fio le to wy, ale he ral dy ka
ko ściel na po zo sta ła bez zmian. W he ral dy ce
ko ściel nej herb bi sku pów i kar dy na łów mo -
że być na kry ty ka pe lu szem     od po wied nie -
go ko lo ru: herb bi sku pa i ar cy bi sku pa jest
na kry ty ka pe lu szem ko lo ru zie lo ne go, a kar -
dy na ła czer wo ne go. Ta za sa da nie ule gła
zmia nie do dzi siaj, obec nie her by bi sku pów
na dal są na kry te ka pe lu szem ko lo ru zie lo ne -
go. Jesz cze w 1969 r. w Ac ta Apo sto li cae Se -
dis za pi sa no „To, co po sta no wio ne jest
w spra wie szat Kar dy na łów do ty czy w po -
dob ny spo sób rów nież Bi sku pów, któ rzy za -
cho wu ją w uży ciu su tan nę fio le to we go
ko lo ru (…). Utrzy mu je się na dal uży cie ka -
pe lu sza pil śnio we go, przy bra ne go sznu rem
i pom po na mi zie lo ne go ko lo ru. Jest on jed -
na ko wy dla wszyst kich Bi sku pów, tak re zy -
den cjal nych, jak i ty tu lar nych”. Ko lej nym
błę dem zwią za nym z ka pe lu szem jest licz ba
chwo stów. Zie mięc ki umie ścił 20 chwo stów
na ka pe lu szu (po 10 z każ dej stro ny), tym -
cza sem 20 chwo stów przy słu gi wa ło ar cy bi -
sku po wi, zaś bi sku po wi 12 (po 6 z każ dej
stro ny). In nym błę dem jest umiesz cze nie ko -
ro ny ran go wej (hra biow skiej) pod ka pe lu -
szem. Jest to błąd z dwóch po wo dów.
Po pierw sze Kra siń ski nie był hra bią. Co
wię cej od 1484 r. bi sku pi kra kow scy by li

ksią żę ta mi sie wier ski mi i Fran ci szek Kra siń -
ski był księ ciem sie wier skim. Po dru gie du -
cho wień stwo nie ma pra wa uży wać ko ron
ran go wych. W he ral dy ce ko ściel nej ro lę ko -
ro ny ran go wej peł ni wła śnie ka pe lusz,
a od cza su, gdy pa pież In no cen ty X za ka zał
uży wa nia w her bach du chow nych ko ro ny
oraz świec kich ele men tów pod groź bą kar
ko ściel nych, by ła to już nie tyl ko za sa da he -
ral dycz na, ale i pra wo za za ła ma nie któ re go
gro zi ła su ro wa ka ra. Jak wi dać Zie mięc ki po -
peł nił trzy błę dy w her bie ma lu jąc por tret
Fran cisz ka Kra siń skie go, użył ko ro ny hra -
biow skiej i umie ścił nad her bem ka pe lusz
ko lo ru in ne go niż zie lo ny oraz za sto so wał
nie wła ści wą licz bę chwo stów. Kom po zy cja
por tre tu nie jest ory gi nal nym po my słem Zie -
mięc kie go. Jak słusz nie za uwa ża Rusz czy -
ców na: „Wy da je się, że ta ki wzór dla ukła du
po sta ci, ge stów rąk oraz roz wią za nia tła (Zie -
mięc ki – przyp. W. J. G.) zna lazł w por tre cie
ma lo wa nym przez Fi li pa de Cham pa igne,
a przed sta wia ją cym kar dy na ła Ri che lieu”.
Me dal, któ ry po słu żył Zie mięc kie mu za
wzór, nie był je dy nym wia ry god nym przed -
sta wie niem bi sku pa. Na le ży tu taj wspo mnieć
jesz cze o XVI -wiecz nym por tre cie bpa
Fran cisz ka Kra siń skie go znaj du ją cym się
w Ka pli cy Złot ni ków na ścia nie pół noc nej
klasz to ru fran cisz ka nów w Kra ko wie i o po -
mni ku na grob nym wy ko na nym z czer wo ne -
go mar mu ru w ko le gia cie bo dzen tyń skiej. 

sre bra sta ro daw nej ro bo ty”. Błę dem jest
stwier dze nie Rusz czy ców ny, a za nią po wta -
rza ne przez in nych au to rów, że „Aby zdo być
cen niej sze au ten tycz ne przed mio ty Win cen -
ty Kra siń ski od by wa po dró że. (…) W Bo -
dzen ty nie wyj mu je z gro bu Fran cisz ka
bi sku pa kra kow skie go przed mio ty o war to -
ści ar ty stycz nej i do ku men tar nej”. Już wcze -
śniej przy to czo ne sło wa So bie szczań skie go
świad czą, że to nie hra bia Win cen ty Kra siń -
ski ka zał wy jąć przed mio ty z gro bu Fran cisz -
ka Kra siń skie go, co wię cej So biesz czań ski
pi sze da lej o kie li chu: „Kie lich wy ję to z gro -
bu i dziś u jed ne go z wi ka riu szów znaj du je
się, ma ło ce nio ny i w za nie dba niu. War to  by
by ło, aby do stoj ni krew ni te go wiel kie go
bi sku pa mo gli po sta rać się o ten za by tek
za stę pu jąc czem in nym a ten w zbio rach fa -
mi lij nych umie ścić”. Wła dy sław Kra siń ski
jed no znacz nie stwier dza, że So biesz czań ski
pi sze wła śnie o tym kie li chu, któ ry po ro -
ku 1852 zna lazł się w rę kach Kra siń skich.
Świad czy to, że kie lich zo stał wy ję ty z gro bu
pod czas re no wa cji, przed wrze śniem 1851 r.,
a po da ro wa ny zo stał ge ne ra ło wi Win cen te -
mu Kra siń skie mu w 1852 r., co po twier dza
też na pis na kie li chu: „Ta Pa ty na I Ten Kie -
lich Wy ję ty Z Gro bu Fran cisz ka Kra siń skie -
go Bi sku pa Kra kow skie go Ro ku 1852
Ofia ro wa ny Ge ne ra ło wi Kra siń skie mu”. Za -
pew ne nie po ro zu mie nie wzię ło się stąd, że
na pis jest bez zna ków in ter punk cyj nych, co
ła two mo że pro wa dzić do po mył ki, in ne zna -
cze nie ma zda nie, je że li po sta wi się krop kę
przed sło wem „ro ku”, a in ne, gdy po sta wi się
ją przed sło wem „ofia ro wa ny”. 

Wy da je się więc, że naj wcze śniej szą
moż li wą da tę po wsta nia pierw sze go por tretu
Fran cisz ka Kra siń skie go, któ ry znaj du je się
w Ra dzie jo wi cach, moż na prze su nąć na rok,
w któ rym hra bia Ra czyń ski pu bli ku je in for -
ma cje o srebr nym me da lu czy li 1838, więc
nie tak wcze śnie jak pro po nu je Rusz czy ców -
na (1816 r.), ale też nie tak póź no jak pro po -
nu je Przy by szew ski (1852 r.). Za znacz my
też, że naj wcze śniej sza da ta za pro po no wa na
przez Rusz czy ców nę jest nie do przy ję cia
jesz cze z in ne go po wo du. Rusz czy ców na nie
zna au to ra por tre tu, pi sze o nim „nie zna ny ar -
ty sta”. To też wy ja śnia skąd ów rok 1816. Po -
mi ja jąc fakt, że w 1816 r. Zie mięc ki nie miał
do stę pu do wi ze run ku Fran cisz ka Kra siń -
skie go, to przede wszyst kim w 1816 r. Zie -
mięc ki miał za le d wie 10 lat, a wie my, że
de biu to wał do pie ro w 1825 r.

Na por tre cie w zbio rach Mu zeum Ro -
man ty zmu w Opi no gó rze wi dzi my bi sku pa
ca pa ma gna o od cie niu błę ki tu, „go łąb ko -
wym” jak go na zy wa Rusz czy ców na, a za nią
Przy by szew ski. Mo że się wy da wać dziw -
nym, że bi skup nie ma stro ju fio le to we go, ale
w tym wy pad ku nie ma błę du. Na so bo rze
la te rań skim IV w 1215 r. wpro wa dzo no za -
sa dę, że bi sku pi no szą stro je (su tan na wy -
kształ ci się do pie ro w wie ku XVI, a w for mie
ja ką zna my obec nie w XVII w.) ko lo ru zie -
lo ne go, kar dy na ło wie czer wo ne go, a sze re -
go wy kler ko lo ru czar ne go i fio le to we go.
Po wtó rzo no ten prze pis do bit nie w 1494 r.

„Franciszek Krasiński” Antoni Zie mięc ki, lata 70. XIX w. 
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(1816-1879), Alek san dra (1821-1877),
Kon stan te go Grze go rza (1824-1884)
i Wła dy sła wa Mi cha ła (1826-1884). 

W do mu ro dzin nym pan ny Bra nic kie
ode bra ły sta ran ne wy kształ ce nie pod kie -
run kiem fran cu skich gu wer nan tek. By ły
oczy ta ne i zo rien to wa ne w no wo ściach li -
te rac kich. Dzień Eli zy pod czas po by tu

w Alek san drii (opi sa ny w li ście do Alek -
san dry Po toc kiej z 12 sierp nia 1836 r.)
przed sta wiał się na stę pu ją co: „Sko ro tyl ko
się bu dzę, wsta ję, im wcze śniej tym le piej.
Zwy kle je stem na no gach o go dzi nie 6-tej,
ni gdy póź niej niż o 7-mej. Na tych miast za -
bie ram się do pi sa nia, gdyż resz ta do mu
jesz cze śpi. Zaj mu ję się tym do śnia da nia,
któ re jest oko ło go dzi ny 10-tej i łą czy da -

Żo na Zyg mun ta Kra siń skie go – Elż -
bie ta (Eli za) Fran cisz ka (1820-
1876) – po cho dzi ła z ro du Bra nic -

kich her bu Kor czak. Głów nym ma jąt kiem
ogrom nej for tu ny tej ro dzi ny by ła Bia ła
Cer kiew na Ukra inie. Do bra te otrzy mał
w ro ku 1774 het man wiel ki ko ron ny Fran -
ci szek Ksa we ry Bra nic ki od kró la Sta ni sła -
wa Au gu sta Po nia tow skie go
w do wód przy jaź ni. Znaj do -
wał się tam pa łac oraz roz le -
głe ogro dy let niej re zy den cji
po ło żo ne nad brze ga mi rze ki
Ro si na zwa ne od imie nia
bab ki Eli zy – Alek san drią.
Dziś to Park Den dro lo gicz ny
Na ro do wej Aka de mii Na uk,
bę dą cy naj więk szym na
Ukra inie. War to do dać, że
w Bia łej Cer kwi dzia ła Sto -
wa rzy sze nie Kul tu ry Pol skiej
im. Zyg mun ta Kra siń skie go.

Mał żeń stwo ro dzi ców
Eli zy – Wła dy sła wa Grze go -
rza Bra nic kie go z Ró żą Po -
toc ką – za war te wbrew wo li
mat ki pa na mło de go het ma -
no wej Alek san dry Bra nic -
kiej, po łą czy ło po tom ków przy wód ców
kon fe de ra cji tar go wic kiej. Żo na po ety
po mie czu by ła więc wnucz ką het ma na
wiel kie go ko ron ne go Fran cisz ka Ksa we re -
go Bra nic kie go. Dzia dek zaś ze stro ny
mat ki to Sta ni sław Szczę sny Po toc ki. 

Eli za mia ła dwie sio stry: Zo fię (1821-
1886) i Ka ta rzy nę (1825-1907), oraz czte -
rech bra ci: Fran cisz ka Ksa we re go

nia ja kie po da wa no w po łu dnie z po ran ną
her ba tą. Po śnia da niu je stem za ję ta do
obia du i za wsze znaj du ję czas o wie le
za krót ki. Szko da, że obiad nie jest o go -
dzi nę póź niej. Je śli jest ład nie na tych miast
idzie my się ką pać, za nim dzwo nią na ubie -
ra nie się. (…) Wie czo rem spa ce ru je my
naj czę ściej z dro gą Ba bu nią; cze ka my
na Cie bie z bar dziej ry zy kow ny mi wy -
ciecz ka mi. O wpół do dzie sią tej wra ca my
do sie bie”. 

Zi my Bra nic cy spę dza li w Pe ters bur gu,
gdzie dziew czę ta do kształ ca ły się (uczy ły
się ję zy ka fran cu skie go i ro syj skie go, li te -

ra tu ry, śpie wu, ry sun ku, tań ca),
ale też sta wia ły pierw sze kro ki
w wiel kim świe cie ży cia dwor -
skie go (zwie dza ły Er mi taż, bra -
ły udział w kon cer tach, ba lach,
wie czo rach to wa rzy skich). 

Ma ło wie my o dzie ciń stwie
i wcze snej mło do ści sióstr Bra -
nic kich. Mu sia ły być jed nak
szczę śli we, sko ro ich wspo -
mnie nie bar dzo czę sto po ja wia
się w bo ga tej ko re spon den cji
Eli zy Kra siń skiej, prze cho wy -
wa nej obec nie w tak zwa nym
Ar chi wum Krze szo wic kim ro -
dzi ny Po toc kich, do stęp nym
w Ar chi wum Pań stwo wym
w Kra ko wie. Czte ro to mo wy
wy bór z te go zbio ru zo stał opra -
co wa ny i wy da ny sta ra niem

prof. Zbi gnie wa Su dol skie go. W li ście z 30
czerw ca 1845 r. skie ro wa nym do ciot -
ki – Zo fii Po toc kiej – żo na po ety pi sa ła
„Otóż od trzech dni sie dzę na grzbie cie do -
bre go ku cy ka, szczę śli wa, dum na i ocza -
ro wa na, że sie dzę moc no w sio dle, jak
gdy bym się w nim uro dzi ła, zdra dza jąc ty -
sią ce chę ci do sza leństw, krew ukra iń ska,
krew ko zac ka nie pły nie bo wiem bez kar -

Aldona Łyszkowska

„Dziewczęta ze stepów”1

Elżbieta z Branickich Krasińska 2 Zofia z Branickich Odescalchi Katarzyna z Branickich Potocka

Biała Cerkiew, widok z XIX wieku. Na wzgórzu widać cerkiew, 
od której wg legendy pochodzi nazwa miejscowości
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1 Tak mówi o sobie i o swoich siostrach Eliza
Krasińska w liście do Katarzyny Branickiej
z 25 lutego 1847 r. 

2 Siostry Branickie na portretach Franza
Xavera Winterhaltera.

nie w mo ich ży łach (…)”. Zwłasz cza w la -
tach pięć dzie sią tych wi docz na jest tę sk no -
ta za do mem ro dzin nym: „Na to sło wo
[Ukra ina – A. Ł.] ser ce mi drży, gdyż
Ukra ina to zie mia obie ca na, Ukra ina ma -
rzeń, słod ki mi raż prze szło ści, raj utra co -
ny mło do ści, bie gun, ku któ re mu zwra ca
się igła ma gne so wa ser ca i szczę śli wych
wspo mnień!”. Przy oka zji swo ich imie nin,
pi sząc do Ka ta rzy ny, wspo mi na ła: „(…)
jak że da le kie są owe szczę śli we la ta dzie -
cię ce pierw sza mło dość, kie dy wszyst ko
by ło ra do sne i pro mien ne. Czy przy po mi -
nasz so bie te wiel kie imie ni ny ob cho dzo -
ne z trans pa ren ta mi, z dzwon ka mi
i try um fal ny mi śpie wa mi?! Bu dzi li śmy się

o świ cie i to by ła pierw sza ra dość…”. 
Wie le ze swo ich li stów Eli za kie ru je

do sióstr. Zwłasz cza Ka ta rzy na jest po -
wier ni cą żo ny po ety, a z cza sem sta je się
ko lek cjo ner ką i pierw szą ko men ta tor ką jej
ko re spon den cji. Dzię ki te mu mo że my po -
znać ja kie re la cje pa no wa ły mie dzy sio -
stra mi. Wi dać wy raź nie, że ko bie ty łą czy
sil na więź. Świad czą o tym nie tyl ko zwro -
ty Eli zy do ad re sa tek li stów tj. „mo ja do -
bra Ki che”, „mój kot ku”, „dro gi anie le”
czy żar to bli we „ma ła wa riat ko”, ale przede
wszyst kim po ru sza ne te ma ty, po cząw szy
od tych do ty czą cych co dzien no ści, jak po -
dró że i opis od wie dza nych miejsc, wy-
cho wa nie dzie ci, urzą dza nie po kojów, aż
do wy da rzeń po li tycz nych i spo łecz nych:
rzeź ga li cyj ska, wy da rze nia Wio sny Lu -
dów, czy epi de mia cho le ry. Bar dzo czę sto
kon tak ty z sio stra mi uła twia ły tak że za ła -
twie nie mniej istot nych spraw ta kich jak

cho ciaż by
kup no sza la
czy per fum
lub za pre nu -
me ro wa nie do
Ba den pol skich
cza so pism.

W 1871 ro ku
51-let nia Eli za od by ła
sen ty men tal ną po dróż
na Ukra inę (bra cia Bra nic cy
or ga ni zo wa li w Bia łej Cer kwi spo -
tka nie ro dzin ne). Tak swo je ocze ki wa -
nia do ty czą ce tej wy pra wy opi sy wa ła
sio strze Ka ta rzy nie:   „(…) wy ko rzy stam
ten czas, że by  od być piel grzym kę do Bia -

łej; mó wio no mi, że masz
tam przy je chać, być mo że
trzej bra cia spo tka ją się
tam po raz ostat ni i ro dzi -
na tak licz nie się zbie rze,
to też ko rzy stam z oka zji,
lecz wy da je mi się, ze wy -
nio sę wię cej smut ku niż
ra do ści z tej po dró ży do
miejsc tak zmie nio nych i któ re w bar dzo
sła bym stop niu bę dą od zwier cie dla ły prze -
szłość ja kiej już nie ma. Nie mniej za nim
umrę chcia ła bym jesz cze raz zo ba czyć kra -
inę mo jej mło do ści i dro gie nam gro by”.
Nie ste ty z cza su tej po dró ży brak jest ko -
re spon den cji.

Z upły wem lat Ukra ina ja ko „kraj lat
dzie cin nych” co raz czę ściej po ja wia ła się
w li stach hra bi ny Kra siń skiej. Być mo że
co raz star sza Eli za kon stru owa ła mit swo -
je go bez tro skie go dzie ciń stwa, wspo mi na -

jąc sie bie ja ko „sil ną i we so łą Ukra in kę”.
Na pew no „kró le stwo bia ło cer kiew skie”
ode gra ło waż ną ro lę w ży ciu sióstr Bra nic -
kich – „dziew cząt ze ste pów” czy jak
chciał Sło wac ki „Wal ki rii z pół no cy przy -
by łych”.

Autograf listu Elżbiety Krasińskiej do siostry 
Katarzyny z 24 kwietnia 1848 r.

Eliza i Zofia Branickie
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pa ła cem sku pie ni pod wo dzą star ców pra -
wie stu let nich, zło ży li no wo żeń com chleb
i sól na drew nia nych ta ler zach, kwia ty, sno -
py zbo ża, ziar no, miód, weł nę, mle ko i in -
ne pro duk ty, kru cy fiks ZBAWI CIE LA
i Kro piel ni cę, dość kosz tow ne, itp. rze czy.
Młódź wiej ska ubra na świą tecz nie z mnó -
stwem wstą żek na ka pe lu szach sło mia nych,
dziew czę ta z za ple cio ny mi kło sa mi wło sów
w wstąż ki w gor se tach pą so wych, bia ło po -
stro jo ne i zgrab nie, sto sow ne mi piosn ka mi
z wy ra że niem ży czeń wi ta li Dzie dzi ców.
Mi le przy ję to ich da ry i ży cze nia, a JW Je -
ne rał za pro sił wszyst kich na za ba wę urzą -
dzo ną na łą ce. Tam mło dzi Wie śnia cy
z praw dzi wym du chem szczę ścia i ra do ści
tań czy li Ma zu ra itp., a od po wied nie pio sen -
ki wśród tań ców, wy ja wia ły ich rze tel ną
we so łość. W in nem ko le stół lo te ryj ny ob -
da rzał każ de go z wło ścian to ko są, to płu -
giem, sier pem, gar kiem że la znym, koń mi,
wo łem, cie lę ta mi, suk nią, chust ką, pa cior -
ka mi, łań cusz kiem srebr nym, itp. Obec ne
pań stwo po dzie la ło ra dość swych wło ścian,
i JW Je ne rał wszyst kim ze bra nym Soł ty som
i Wło ścia nom przed sta wił swo je dzie ci, a ze
łza mi po le cił ich wza jem nej mi ło ści i przy -
wią za niu, ja kie on i oni do tąd  od bie ra li;
za zdro wie Wło ścian speł nił kub kiem mio -
du i udzie lił Akt da ro wa nia wszel kich za le -
gło ści od nich przy pa da ją cych. W ko ło
brzmiał we so ły okrzyk ra do ści i bło go sła -
wień stwa, na twa rzach Pań stwa, Wło ścian
i obec nych roz ma ite go sta nu go ści i wi -
dzów, ma lo wał się tkli wy wy raz za do wo le -
nia i przy jem no ści. Przy ogni skach pie kły
się cał ko wi te wo ły i ba ra ny, a po sto łach
cią gle na peł nia ne by ły ku fle mio dem i pi -
wem. Wie czo rem pusz czo no ba lon, oświe -
tlo no ko lo ro wy mi la tar nia mi plac    za ba wy,
a Cy fra ja śnie ją ca no wo żeń ców i do póź -
na w noc tań ce za koń czy ły ten dzień ra do -
sny. Dłu go pa mięć je go po zo sta nie, sze ro ko
ro zej dzie się wieść o nim, a te naj roz le glej
po wtó rzą się bło go sła wień stwa dla do brych
Pa nów. K. z G.

„Ku rier War szaw ski” nr 252, 
z 24 wrze śnia 1843 r.

A tak uro czy sto ści opi sy wa ła sa ma Eli -
za Kra siń ska swo jej mat ce Ró ży Bra nic kiej
w li ście z 21 sierp nia 1843 r.:

(…) Uro czy stość za czę ła się o pierw -
szej po po łu dniu a skoń czy ła się do pie ro
o dzie sią tej wie czo rem. Pierw szy akt od był
się na dzie dziń cu. Sta rzec li czą cy 96 lat
w eskor cie dwóch po czci wych sta ru szek
przy niósł nam chleb i sól wraz ze szcze rym
i ser decz nym bło go sła wień stwem, a gdy te
wie ki się wy co fa ły, 12 mło dych pa nien
w stro jach pa ste rek i 12 nie mniej wy twor -
nych chłop ców za czę li wy śpie wy wać chó -
rem swe ży cze nia, po win szo wa nia i proś by,
każ dy z osob na wrę czył nam da ry, a mię -
dzy każ dym upo min kiem (śpie wa no) no wy

Ślub Zyg mun ta Kra siń skie go z Elż -
bie tą Bra nic ką był wiel kim wy da -
rze niem. Je go echa od naj du je my

w XIX -wiecz nej pra sie. Po ni żej dwa frag -
men ty, któ re uka za ły się w „Ku rie rze
War szaw skim”:

List z Dre zna. Kie dy je stem w War sza -
wie, szu kam za wsze w Kur jer ku cie ka wych
wia do mo ści i chce prze to wy wdzię czyć się
Kur jer ko wi, udzie le niem no wi ny z za gra ni -
cy. W prze jeź dzie mo im przez Dre zno, do -
wie dzia łem się, że w tem Mie ście, ma ją
od być się za ślu bi ny Hra bie go Zyg mun ta
Kra siń skie go (Sy na Hr. Win cen te go Je ne -
ra ła Jaz dy Człon ka Ra dy Pań stwa) z Hra -
bian ką Elż bie tą Bra nic ką; umyśl nie więc
za trzy ma łem się dni kil ka, bo któż by nie
chciał być świad kiem ta kie go ob rzę du?
Dzień 26 lip ca r. b. prze zna czo ny na od by -
cie uro czy ste go ak tu; znacz na licz ba Osób
z roz ma itych stron przy by łych, zgro ma dzi -
ło się do Ko ścio ła Ka to lic kie go w Dre znie,
a w tym przy by li do stop ni Oł ta rza i Na rze -
cze ni. Skrom ny wia nek mir to wy, prze ślicz -
na bia ła atła so wa z bo ga ty mi ko ron ka mi
suk nia, dro gie bry lan ty i dia men ty, zdo bi ły
uro cze wdzię ki Pan ny mło dej; stroj nie
ubra ne Druch ny (!) i Da my w gu stow nych
ko stiu mach ja kie tyl ko naj śwież sze może
mieć mo da, to wa rzy szy ły na rze czo nym.
Po krót kiej Re li gij nej prze mo wie, bło go sła -
wił mło dej Pa rze Ksiądz Pro boszcz miej -
sco wy, i tak złą czo ną po le cił opie ce
NAJ WYŻ SZE GO. Z Ko ścio ła Fa mi lia i
Przyja cie le od pro wa dzi li no wo żeń ców do
miesz ka nia. Wi dzie li śmy tu Fa mi lię Hra -
biów Bra nic kich, Po toc kich, Hra bi nę Wo -
ron cow z Cór ką, Hra bi nę Chon se il (Szu azel)
z Cór ką, Księ stwo Ode schal chi (Ode skal ki),
Hra bi nę Ma ła chow ską, ja koż in nych Pa nów.
Świet ny wie czór za koń czył dzień uro czy sty,
na któ rym pa no wał prze pych. Za kil ka dni
mło dzi Pań stwo udać się ma ją do dóbr swo -
ich, uwo żąc z bo ga tą wy pra wą ży cze nia
Ro dzi ców i Przy ja ciół, aby BÓG rów nież
pięk ne mu Ich sta dłu po bło go sła wił. Pań -
stwo Mło dzi przy bę dą wkrót ce do Opi no gó -
ry, a stam tąd do War sza wy. J. G.

„Ku rier War szaw ski” nr 202, 
z 3 sierp nia 1843 r.

Z Cie cha no wa. W dniu 17 ze szłe go
mie sią ca JW Je ne rał Ad iu tant Czło nek Ra -
dy Pań stwa Win cen ty Hr. Kra siń ski, wraz
z Sy nem i Sy no wą przy był z Dre zna
do dóbr dzie dzicz nych Opi no gó ry. Do -
tknąw szy tyl ko lek ko ser decz ne go przy ję -
cia Dzie dzi ca i za cnych no wo za ślu bio nych
przez miesz kań ców po wsta ją ce go z gru zów
Mia sta Cie cha no wa, gdzie dniem wprzó dy
do bro czyń ców swo ich wi ta li, go dzi się
szcze gól niej opi sać ra dość i szczę ście wło -
ścian ze bra nych z ca łych dóbr w dniu 20
ze szłe go mie sią ca w Opi no gó rze. Ciż po
Na bo żeń stwie nie dziel nym, licz nie przed

ku plet, któ re go re fren po wta rza li wszy -
scy – te wiej skie da ry to snop zwią za ny
dłu gim, ry cer skim łań cu chem ze zło ta ofia -
ro wa nym przez kró la Zyg mun ta ja kie muś
przod ko wi, mle ko i miód w srebr nych wa -
zach, wi no w am fo rach z ru bi no we go szkła,
pi wo w zło tym pu cha rze, ziar na psze ni cy
w bo ga to zdo bio nej szka tu le w sty lu ro ko -
ko a po nad to przed mio ty z fi li gra nu, ze
sre bra, ma łe mi ski z onyk su, ziar na z la pis
la zu li, i już nie pa mię tam co jesz cze…, by -
łam za sy pa na da ra mi. (…) – Tu koń czy się
pierw szy akt uro czy sto ści. Uda li śmy się
na obiad, by ło oko ło trzy dzie stu osób. (…)

Po obie dzie dwa na ście mło dych dziew -
cząt i dwu na stu mło dych chłop ców z mu zy -
ką na cze le przy szli pro sić nas by śmy uda li
się za ni mi na miej sce fe sty nu i śpie wa jąc
i rzu ca jąc nam kwia ty pod no gi za pro wa dzi -
li nas na łą kę, gdzie cze kał czte ro ty sięcz ny
tłum krzy cząc i wi wa tu jąc. Był tam przy go -
to wa ny dla nas na miot ca ły ubra ny kwia ta -
mi, ja kieś dziec ko na zwa ne sz czę ściem
po de szło i za de kla mo wa ło wier szyk, po -
czem swo ją ma łą, nie win ną rącz ką cią gnę -
ło lo sy na przy go to wa nej dla lu du lo te rii,
na któ rej dziew czę ta wy gry wa ły na szyj ni ki
i chust ki, ru mie niąc się ze szczę ścia, zaś
chłop cy na rzę dzia rol ni cze oraz in ne po waż -
niej sze i po ży tecz niej sze lo sy.

A te raz, mo ja dro ga i do bra Ma mo, na -
le ża ło by dać Ci jesz cze wy obra że nie roz ba -
wio ne go tłu mu, któ ry tło czył się wo kół nas
zdu mio ny i za chwy co ny tym świę tem, dłu -
gich, za sta wio nych sto łów, ogrom nych ogni,
nad któ ry mi pie ką się w ca ło ści ba ra ny i zło -
to ro gie wo ły, stru mie ni pi wa i wód ki oraz
licz nych be czek z od bi tym dnem, wresz cie
ca łe go te go ob ra zu peł ne go pry mi tyw nej
ma low ni czo ści, któ ry nam wszyst kim wy -
da wał się ni by pieśń z „Ilia dy”.

Nie ba wem pan Koch, po czci wy i we so -
ły sta rzec, go spo darz za ba wy, po pro sił by -
śmy uda li się do za im pro wi zo wa nej po śród
pól sa li ba lo wej, ozdo bio nej kwia ta mi, fe -
sto na mi i róż no barw ny mi chiń ski mi lam -
pio na mi. Tam ze spół ba le to wy zło żo ny
z na szych dwu na stu dziew cząt i ich ka wa -
le rów tań czył z wdzię kiem peł nym pro sto -
ty na zmia nę z przy śpiew ka mi kra ko wia ki
i we so łe go ma zu ra. (…) Za cni księ ża z ka -
no ni kiem na cze le by li zbu do wa ni za ba wą.
Ary sto kra cję to wa rzy stwa sta no wi li tan ce -
rze i mu zy kan ci z fol war ków, stop nio wo
zaś roz ocho co ny tłum tań czył na tra wie tu -
tej sze obe r ta sy. Ca ły ten lud wpadł w no wy
za chwyt gdy pusz czo no ba lon, któ ry błysz -
czał wy so ko w gó rze za nim znik nął
w chmu rach jak me te or. Bez wąt pie nia
dzień ten za pi sze się w kro ni kach tej zie -
mi – nie bę dzie ła two go za po mnieć, tym
bar dziej, że mój do bry teść do rzu cił do nie -
go jesz cze jed no wspo mnie nie. Swo im
dłuż ni kom da ro wał ich dłu gi, a gdy go spo -
da rze przy szli zło żyć nam ży cze nia nam
ży cze nia wy gło sił do nich krót kie prze mó -
wie nie, pro ste i wzru sza ją ce, i od dał im ich
kwit ki. (…)

Wy bra ła Al do na Łysz kow ska

Pisano o Opinogórze



Przez po nad 55 lat dzia łal no -
ści Mu zeum Ro man ty zmu
w Opi no gó rze od wie dzi ło po nad

1 000 000 osób. By ły to za rów no gru py
zor ga ni zo wa ne, zwłasz cza ucznio wie, jak
i tu ry ści in dy wi du al ni. Część z na szych
go ści zo sta wi ła po so bie ślad w po sta ci
pa miąt ko wych wpi sów...

czasami poważnych…

innym razem zabawnych…

Z kroniki
muzealnej
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Zakątek
poezji

„Chciałbym, 
ażeby tu wpisane słowo...”

Chciałbym, ażeby tu wpisane 
słowo,

Jeśli na wieki ma słowem 
pozostać,

Aby słów miało nieśmiertelnych 
postać

Albo posągów piękność 
marmurową,

Lub jak Walkirie, co noszą 
nad głową

Wieniec z piorunów i we krwi 
szeleszczą,

Chciałbym, ażeby miało taką
wieszczą

Groźbę i skrzydła, i twarz 
piorunową.

Lecz słowo martwe. Ale wy 
jesteście

Jako Walkirie z północy przybyłe:
Pod wasze stopy rzucamy 

niewieście,
Grobowce wszystkie 

— a wy na mogiłę
Wstąpcie, a kto wart życia, 

tego wskrzeście.

Po wy żej pre zen tu je my wpis
Ju liu sza Sło wac kie go do sztam bu -
cha Elż bie ty (Eli zy) i Ka ta rzy ny
Bra nic kich (tzw. Al bu mu Trzech
Wiesz czów), któ ry nie ste ty za gi nął
pod czas II woj ny świa to wej.
Wiersz o in ci pi cie „Chciał bym,
aże by tu wpi sa ne sło wo…” (po da -
wa ny błęd nie ja ko „W al bu mie E.
hr. Kra siń skiej”) zo stał ozna czo ny
„Pa ryż d. 29 czerw ca 1841”. Już te -
go sa me go dnia po eta zwró cił
sztam buch z krót kim li stem, wy ja -
śnia ją cym oko licz no ści po wsta nia
wpi su: „Po śpiech, z ja kim wy peł ni -
łem roz kaz Pa ni niech bę dzie za słu -
gą i niech złym wier szom mo im
słu ży za obro nę; trzy ma łem zaś
ksią żecz kę krót ko, abym nie po zba -
wił wła ści ciel kę pięk niej szych na -
pi sów i świet niej szych imion. Racz,
Pa ni, przy jąć  naj szczer sze dzię ki
za Jej do bre ży cze nia i pa mięć,
i racz wspo mnieć o mnie pod Gó rą
Kró lo wej Bo ny”.

Oprac. Al do na Łysz kow ska

zawsze wzruszających!

Oprac. Aldona Łyszkowska
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wej oraz pa nien Gar stec kiej, Gó rec kiej,
La skow skiej, Nę dze wi czów ny. W okre -
sie II woj ny świa to wej Kra siń ska -Rud nic -
ka na dal udzie la ła lek cji. W po pi sie
szko ły 1 lip ca 1946 r. za pre zen to wa ły się:
Ignasz ków na, Bar czyń ska, Syp niew ski,
dr Plu ciń ski, Sta chec ka, Iży łow ski, Za -
krzew ska, Ke ge lów na, Gor czy ków na. 

W 1935 r. w „Ku rie rze Po znań skim”
moż na by ło prze czy tać: „Jak wie lu in nych
roz bit ków wiel kiej woj ny, fa la dzie jo wa
wy rzu ci ła i Eli zę Kor win, czy li Elż bie tę hr.

Kra siń ską na brzeg po znań ski. Od kil ku
już lat w jej wy twor nie urzą dzo nych i bo -
ga tych w nad zwy czaj cie ka wie i cen ne za -
byt ki sa lo nach gro ma dzą się go ście
wy bra ni, a mło de uta len to wa ne oso by
kształ cą się tu taj w kunsz cie śpie wa czym.
Udzie la ne przez słyn ną ar tyst kę i prze mi -
łą, wy so ce kul tu ral ną da mę lek cje śpie wu
na le żą do bar dzo po szu ki wa nych, po nie -
waż łą czą się tu ze so bą dwa waż ne i za -
sad ni cze mo men ty: pierw szo rzęd na szko ła
mu zycz na i kul tu ra to wa rzy ska naj lep szej
mar ki”.

W okre sie mię dzy wo jen nym zaj mo wa -
ła pięk ne, du że miesz ka nie w do mu, któ ry
był wła sno ścią Żół tow skich z Nie cha no -
wa, przy ów cze snym pl. No wo miej skim,
czy li dzi siej szym pl. Cy ry la Ra taj skie go
(nr 5). Jej sa lon stał się chęt nie uczęsz cza -
nym miej scem spo tkań mu zy ków i ar ty -
stów. Do czę stych go ści na le ża ła ro dzi na
kom po zy to ra, dy ry gen ta i od 1920 r. wy -

Elż bie ta Kra siń ska -Rud nic ka (17
wrze śnia 1887 – 25 kwiet nia 1978)
po cho dzi ła z ga łę zi ukra iń skiej hra -

biów Kra siń skich her bu Śle pow ron. By ła
cór ką Hu ber ta Hen ry ka An to nie go (1833-
1890), dok to ra me dy cy ny, pu bli cy sty,
spo łecz ni ka, któ ry od 1877 r. wspól nie
z bra tem Ed mun dem był dzie dzi cem Re -
gi men ta rzów ki na Ukra inie. W 1878 r.
osiadł w War sza wie, a w 1882 uzy skał au -
striac ki ty tuł hra biow ski. Je go żo ną by ła
ro syj ska hra bian ka Ju lia Ol ga Na umów -
na (1840-1925). Po zo sta wi li po so bie
dzie ci: sy na Hen ry ka Pio tra Zyg mun ta
(1866-1928), któ ry w 1897 r. po ślu bił Ma -
rię Łę ską oraz cór ki: Ma rię An to ni nę
za męż ną za Jó ze fem Krzy ża now skim
(1892), Zo fię – za Se we ry nem Cheł kow -
skim (1892), Fran cisz kę – za Wła dy -
sła wem Na łę czem (1900) oraz Elż bie tę
Lau rę Ju lię Hu ber tę An nę. Naj młod sza
Kra siń ska po ślu bi ła 16 lip ca 1917 r. (da ta
nie po twier dzo na) w ko ście le św. Ka ta rzy -
ny alek san dryj skiej w Pie tro gro dzie (dziś
Sankt Pe ters burg) Sta ni sła wa Zyg mun ta
Ro mu al da Wil hel ma Rud nic kie go her bu
Lis (ur. 1877), sy na Zyg mun ta Wil hel ma
Rud nic kie go i Ma tyl dy Ulry ki Zo fii z ba -
ro nów Ra ab. 

Elż bie ta Kra siń ska -Rud nic ka za miesz -
ka ła w Po zna niu w 1919 r., gdzie po ja wia
się po licz nych pe ry pe tiach I woj ny świa -
to wej i re wo lu cji bol sze wic kiej. Jej ro dzi -
ce pro wa dzi li oży wio ne ży cie to wa rzy skie
i to od nich prze ję ła otwar tość i go ścin -
ność, przyj mu jąc przy ja ciół w swo im po -
znań skim miesz ka niu. Ob da rzo na zo sta ła
wspa nia łej bar wy so pra nem, do wiel kich
suk ce sów sce nicz nych mo gła za li czyć ro -
le w ope rze „Ca val le ria Ru sti ca na”, „Sa lo -
me” i „To sca”. Na sce nie wy stę po wa ła
ja ko Elż bie ta Co rvin (za pi sy wa ne też ja ko
Kor win). Po la tach suk ce sów na wie lu sce -
nach ope ro wych za chod niej Eu ro py za po -
cząt ko wa nych już przed I woj ną świa to wą,
zo sta ła pro fe so rem śpie wu w Kon ser wa to -
rium Mu zycz nym w Po zna niu. 

Z oka zji uro czy stej in au gu ra cji Pań -
stwo wej Aka de mii i Szko ły Mu zycz nej
w Po zna niu 16 paź dzier ni ka 1920 r. Elż -
bie ta Kra siń ska -Rud nic ka zo sta ła wy mie -
nio na w gro nie pe da go gicz nym w kla sie
śpie wu wy dzia łu ope ro we go. Kształ ci ła
pry wat nie te z uczen nic, któ re chcia ły roz -
po cząć ka rie rę sce nicz ną. Wśród nich wy -
mie nia ne są na zwi ska pań: Ja ni ny
Klet to wej, Teo do ry Bec kiej -Fran kie wi czo -

kła dow cy w po znań skim kon ser wa to rium,
Fe lik sa No wo wiej skie go (1877-1946). By -
wa li u niej: Ger tru da Ko nat kow ska, Ma ria
Trąmp czyń ska, zja wia ją ca się za wsze ze
swo ją sio strą Zo fią, Zyg mun to wie Li sic cy,
Lu dwi ko wie Bro eke re, ro dzi na eko no mi -
stów Kusz te la nów oraz licz ne gro no zie -
mian, ro dzin po cho dzą cych z da le kich,
ukra iń skich kre sów.

Za du szę to wa rzy stwa uwa ża ny był
pia ni sta i dy ry gent Lu dwik Bro eke re
(1867-1948), żo na ty od 1898 r. z Fran cuz -

ką Mar tą Pier son. W 1902 r. otwo rzył
w Po zna niu pry wat ną szko łę gry na for te -
pia nie, a od 1906 r. pro wa dził pry wat ne
kon ser wa to rium mu zycz ne oraz se mi na -
rium dla na uczy cie li mu zy ki. Szko ła pro -
wa dzo na przez Bro eke re go by ła li czą cym
się ośrod kiem ży cia kul tu ral ne go i spo łecz -
ne go w Po zna niu. W 1920 r. przy czy ni ła
się do stwo rze nia Pań stwo we go Kon ser -
wa to rium Mu zycz ne go. Jej ab sol went ką
by ła wy żej wspo mnia na pia nist ka Ger tru -
da Ko nat kow ska (1895-1966) i póź niej sza
pro fe sor Pań stwo wej Wyż szej Szko ły Mu -
zycz nej w Po zna niu. Ma ria Jo an na Lau ra
Trąmp czyń ska (1875-1967) by ła śpie -
wacz ką wy stę pu ją cą pod pseu do ni mem
Ma ria de Ot to. Gdy wy co fa ła się z ży cia
ar ty stycz ne go, od 1926 r. na sta łe za miesz -
ka ła w Po zna niu wraz ze swo ją sio strą Zo -
fią przy uli cy Wy spiań skie go 9 i zo sta ła
pro fe so rem Kon ser wa to rium. Dom stał się
ośrod kiem buj ne go ży cia to wa rzy skie go

Beata Woźniak

Salon Elżbiety Krasińskiej-Rudnickiej 
w Poznaniu

Elżbieta Krasińska-Rudnicka prawdopodobnie z mamą Julią Olgą z Naumanów.
Zdjęcie wykonane przed 1925 r. w poznańskim mieszkaniu.
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i ar ty stycz ne go. Zyg munt Li sic ki, któ ry
by wał za rów no u pań Trąmp czyń skich, jak
i Elż bie ty Kra siń skiej -Rud nic kiej, był pia -
ni stą, pro fe so rem i or ga ni za to rem ży cia
pu blicz ne go.

Elż bie ta Kra siń ska -Rud nic ka uwa ża -
na by ła w okre sie mię dzy wo jen nym
za oso bę za moż ną. W swo im do mu mia ła
licz ne an tycz ne me ble oraz pięk ne ob ra zy
opra wio ne naj czę ściej w sta re, cen ne ra my.
Sła wo mir Le it ge ber (1921-2010) w książ -
ce „Dys kret ny urok sa lo nów. Ży cie to wa -
rzy skie w mię dzy wo jen nym Po zna niu”,
by wa ją cy w do mu Elż bie ty Kra siń skiej -
-Rud nic kiej, wspo mi na, że w pa mię ci
utkwi ło mu wiel kie płót no, dzie ło wło skie -
go mi strza przed sta wia ją ce po stać anio ła.
Pa ni Elż bie ta na zy wa ła ten ob raz „An gel -
lo del la Glo ria”. Przy drzwiach łą czą cych
dwa naj więk sze po ko je wi siał w bo ga to
rzeź bio nych zło tych ra mach por tret Zyg -
mun ta Kra siń skie go. Pa ni do mu po sia da ła
w swo jej ko lek cji ob raz przed sta wia ją cy
pięk ną Ma don nę, ko pię zna ne go dzie ła
Mu ril la, któ ra mia ła po wstać w tej sa mej
epo ce co ory gi nał i jak twier dzi ła pa ni Elż -
bie ta – sam Mu ril lo miał do ko nać na ko pii
wy ko na nej przez swo je go ucznia sze re gu
po pra wek. Mia ła po sia dać rów nież dzie ła
Cor re gia. Do te go zbio ru na le żał rów nież
por tret Fran cisz ki Kra siń skiej, mor ga na -
tycz nej żo ny księ cia kur landz kie go Ka ro -
la Kry stia na Wet ty na, sy na kró la Pol ski
Au gu sta III Sa sa i Ma rii Jó ze fy Habs bur -
żan ki, któ rej po tom ka mi by li kró lo wie
wło scy z do mu Aosta di Sa vo ia.

Sła wo mir Le it ge ber wspo mi na, że
w to wa rzy stwie pa ni Elż bie ta chęt niej wy -
stę po wa ła ja ko Kra siń ska niż Rud nic ka.
Przed 1939 r. pa ni Kra siń skiej -Rud nic kiej
po wo dzi ło się bar dzo do brze. By ła wy kła -
dow cą w Kon ser wa to rium i pro wa dzi ła
wła sną szko łę mu zycz ną ze spe cja li za cją
w za kre sie wo ka li sty ki. Dom, w któ rym
do woj ny zaj mo wa ła miesz ka nie, spa lił się
w 1945 r. i od tąd nie mal do sa mej śmier ci
miesz ka ła w na roż ni ko wej wiel kiej ka mie -
ni cy u stóp Wzgó rza św. Woj cie cha, do -
cho dzą cej dru gim fron tem do pla cu
wów czas Sa pie żyń skie go, a póź niej Wiel -
ko pol skie go. Ka mie ni ca ta już tak że nie
ist nie je. W cza sie po ża ru pa ni Elż bie ta ra -
to wa ła ob raz Mu ril la, zno sząc go sa ma
z dru gie go pię tra do piw ni cy.

Po II woj nie świa to wej, jej ży cie na -
zna czo ne by ło oskar że nia mi ze stro ny
wła dzy. Ser decz ną przy ja ciół ką Elż bie ty
Kra siń skiej -Rud nic kiej by ła wów czas
Wie ra Łu kia now von Bu en ting, wdo wa
po car skim ge ne ra le Alek sie ju von Bu en -
ting. Ko bie ty utrzy my wa ły ze so bą kon takt
do śmier ci Wie ry w 1961 ro ku. Obie pa nie
łą czy ła ogrom na mi łość do zwie rząt oraz
ję zy ków ob cych. Po bie ra ją ca ni ską eme ry -
tu rę pa ni Elż bie ta zda ła eg za min pań stwo -

wy z ję zy ków ob cych i ja ko tłu macz przy -
się gły pro wa dzi ła w swo im do mu kon ce -
sjo no wa ne biu ro tłu ma czeń. Nie jed -
no krot nie po ma ga ła jej tłu macz ka Fan ny
Fla tau (1880-1973), żo na Ju lia na Fla tau,
che mi ka, far ma ceu ty i pro fe so ra Uni wer -
sy te tu Po znań skie go.

Po wo jen ne miesz ka nie pa ni Elż bie ty
skła da ło się już tyl ko z dwóch, choć im po -
nu ją cych, po koi. Skrom ne do cho dy wy -
star czy ły za pew ne tyl ko na po trze by ży cia
co dzien ne go oraz na utrzy ma nie ha ła śli -
wych psów. Ona sa ma nie sły sza ła uja da -
nia swo ich czwo ro noż nych pu pi li.
Z bie giem lat by ła co raz bar dziej głu cha.
W koń cu zde cy do wa ła o in sta la cji obok
dzwon ka sy gna łu świetl ne go u drzwi wej -
ścio wych do miesz ka nia. In for mo wał ją,
że ktoś cze ka pod drzwia mi. Dzię ki jej
za an ga żo wa niu, uro ko wi i roz mo wom pro -
wa dzo nych z lo kal ny mi dy gni ta rza mi uda -
ło się re ak ty wo wać w Po zna niu w 1956 r.
od dział To wa rzy stwa Opie ki nad Zwie rzę -
ta mi. Przy czy ni ła się do po wsta nia schro -
ni ska w mie ście. 

W 1959 r. w „Ilu stro wa nym Ku rie rze
Pol skim” pi sa no o niej: „Pa ni Kor win -Kra -
siń ska jest dziś po nad 70 lat li czą cą, znę -
ka ną cięż ki mi prze ży cia mi wo jen ny mi
ko bie tą. Na sku tek przejść wo jen nych po -
pa dła w obu stron ną głu cho tę. A jed nak
uśmiech z jej twa rzy pra wie że nie scho -
dzi. Jest uj mu ją ca w swym ser decz nym
od no sze niu się do ota cza ją cych ją przy ja -
ciół. Na der skrom nie wspo mi na o swych
wiel kich suk ce sach w mi nio nych cza sach”. 

Her bat ki u pa ni Elż bie ty w la tach po -
wo jen nych mia ły skrom ny cha rak ter, ale
by wa ło na nich spo ro osób, na wet młod -
szych. Sła wo mir Le it ge ber wspo mi na, że
sta łym go ściem był Krzysz tof Ta cza now -
ski, nie żo na ty, tro chę za gu bio ny w ży ciu
i sta ran nie ubra ny, mi mo cięż kich wa run -
ków ma te rial nych, w ja kich żył.

Gdy za pla no wa no roz biór kę ka mie ni -
cy, otrzy ma ła miesz ka nie w blo ku na Wi -
nia rach, w po bli żu uli cy Obor nic kiej,
na uli cy Dzia ło wej. U schył ku ży cia,
miesz ka nie pa ni Elż bie ty zo sta ło okra dzio -
ne z naj cen niej szych ob ra zów. Spraw cy
kra dzie ży nie zo sta li ni gdy wy kry ci. Elż -
bie ta Kra siń ska -Rud nic ka zmar ła w Po -
zna niu i zo sta ła po cho wa na na cmen ta rzu
przy uli cy Lu tyc kiej. Za wy bit ną dzia łal -
ność spo łecz ną zo sta ła od zna czo na or de -
rem Zło te go Krzy ża Za słu gi i Ho no ro wą
Od zna ką Mia sta Po zna nia. Przy zna no jej
god ność Ho no ro we go Człon ka To wa rzy -
stwa Opie ki nad Zwie rzę ta mi w Pol sce.
W dniu 4 paź dzier ni ka 1979 r., po zło że -
niu kwia tów na jej gro bie, od by ło się uro -
czy ste od sło nię cie ta bli cy pa miąt ko wej
w Schro ni sku dla Zwie rząt w Po zna niu
i nada nie te mu schro ni sku imie nia Elż bie -
ty Kra siń skiej.

W po zo sta wio nym te sta men cie spo rzą -
dzo nym 3 lu te go 1977 r., Elż bie ta Kra siń -
ska -Rud nic ka za pi sa ła Mu zeum Ro -
man ty zmu w Opi no gó rze: por tret Zyg -
mun ta Kra siń skie go wg Ary Schef fe ra,
por tret Fran cisz ki Kra siń skiej wg Per Kraf -
fta, dwa al bu my z fo to gra fia mi i wy cin ka -
mi pra so wy mi o jej ży ciu i dzia łal no ści
ar ty stycz nej, dwa krze sła z her bem Śle -
pow ron i krze sło Sa vo na ro li. Frag men ty
tych przed mio tów wi docz ne są na za cho -
wa nych fo to gra fiach. War to za zna czyć, że
ma szy no pis wspo mnień z od ręcz ny mi po -
praw ka mi, da to wa ny i pod pi sa ny przez
Elż bie tę Kra siń ską w 1965 r., „Sa lon i sce -
na. Wspo mnie nia Elż bie ty Kor win Kra siń -
skiej spi sa ne z nią sa mą przez Ame lię
Łą czyń ską”, znaj du je się w Bi blio te ce
Osso li neum, w dzia le rę ko pi sów. Co cie -
ka we, na stro nie am ba sa dy fran cu skiej
w dzia le tłu ma czy na dal wid nie ją da ne
Elż bie ty Kra siń skiej -Rud nic kiej.

Elżbieta Krasińska-Rudnicka z podopiecznymi.
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Aldona Łyszkowska

Jan Dobrogost Krasiński 
– Pamięci Fundatora

Jan Do bro gost (Bo na wen tu ra) Kra siń -
ski (1639-1717) po cho dził z pod skar -
biń skiej od no gi ro du Kra siń skich. Był

jed nym z naj wy bit niej szych przed sta wi cie -
li tej ro dzi ny w do bie ba ro ku. Spra wo wał
w I Rzecz ypo spo li tej sze reg wy so kich
urzę dów, był m.in. wo je wo dą płoc kim,
sta ro stą opi no gór skim. Zmarł 21 lu te -
go 1717 r. Zgod nie ze swo ją wo lą zo stał
po cho wa ny w pod zie miach ko ścio ła św.
An to nie go z Pa dwy i św. Pio tra z Al kan ta -
ry w Wę gro wie.

19 mar ca br. de le ga cja pra cow ni ków
Mu zeum Ro man ty zmu w Opi no gó rze
z pa nem dy rek to rem Ro ma nem Ko cha no -
wi czem na cze le wzię ła udział w uro czy -
sto ściach upa mięt nia ją cych 300-le cie
śmier ci Ja na Do bro go sta Kra siń skie go pn.
„Jan Do bro gost Kra siń ski – Pa mię ci Fun da -

tora”. Pa tro nat ho no ro wy nad wy da rze niem
ob ję ła Ma ria Koc – wi ce mar sza łek Se na tu
RP, zaś or ga ni za to ra mi by li Pa ra fia pw. św.
Pio tra z Al kan ta ry i św. An to nie go z Pa dwy
w Wę gro wie, Sto wa rzy sze nie Klasz tor
Wę grów – Cen trum Dia lo gu Kul tur oraz
Mu zeum Zbro jow nia na Zam ku w Li wie. 

Uro czy stość roz po czę ła msza świę ta
w ję zy ku ła ciń skim z opra wą mu zycz ną ze -
spo łu in stru men tów daw nych War szaw skie -
go To wa rzy stwa Mu zycz ne go Ars No va,
któ rej prze wod ni czył ks. bp Ta de usz Pi kus.
Pod czas mszy przy wo ła no au ten tycz ną mo -
wę po grze bo wą wy gło szo ną w XVIII wie -
ku pod czas uro czy sto ści po grze bo wych
Ja na Do bro go sta Kra siń skie go. Po za koń -
czo nym na bo żeń stwie du chow ni, de le ga cje
i za pro sze ni go ście uda li się do pod zie mi

ko ścio ła. Tam, przy trum nie Ja na Do bro go -
sta od mó wio no mo dli twę i zło żo no kwia ty.
Na stęp nie od był się kon cert mu zy ki ba ro -
ko wej w wy ko na niu ze spo łu Ars No va
pod dy rek cją Jac ka Urba nia ka, a w kruż -
gan kach ko ścio ła zo sta ła otwar ta wy sta wa
po świę co na Janowi Dobrogostowi Kra-
sińskiemu.

Uro czy stość to in au gu ra cja i za po wiedź
ko lej nych wy da rzeń, któ re za pla no wa no,
by uczcić fun da to ra obu świą tyń w Wę gro -
wie, bo wiem rok 2017 uchwa łą Ra dy Miej -
skiej Wę gro wa zo stał ogło szo ny Ro kiem
Ja na Do bro go sta Kra siń skie go. 

Pan Roman Kochanowicz – Dyrektor
Muzeum Romantyzmu, otrzymuje z rąk

Pani Marii Koc – wicemarszałek Senatu
RP, kopię portretu Jana Dobrogosta

Krasińskiego
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Rafał Wróblewski 

Opinogórscy muzealnicy 
z wizytą w Warce

Współ pra ca mię dzy Mu zeum
Ro man ty zmu w Opi no gó rze
a Mu zeum im. Ka zi mie rza

Pu ła skie go w War ce trwa już od kil ku dzie -
się ciu lat. W ostat nim dzie się cio le ciu
wie lo krot nie do cho dzi ło do wy mia ny eks -
po na tów mię dzy obie ma pla ców ka mi
mu ze al ny mi, a tak że współ pra cy me ry to -
rycz nej. 

W związ ku ze zbli ża ją cym się ju bi le -
uszem 50-le cia po wo ła nia do ży cia wa -
reckiej pla ców ki, gru pa pra cow ni ków
opi no gór skie go mu zeum z dy rek to rem
Ro ma nem F. Ko cha no wi czem uczest ni czy -
ła w dwóch wy jaz dach do War ki. Pod czas
pierw sze go z nich mie li śmy moż li wość
za po zna nia się ze zre wi ta li zo wa ną sie dzi bą
mu zeum, a tak że zwie dze nia no wych eks -
po zy cji te ma tycz nych w od no wio nym
pa ła cu w War ce – Wi nia rach.  

Pa łac ten był sie dzi bą ro do wą Pu ła -
skich, w nim wy cho wał i ukształ to wał się
przy szły bo ha ter na ro do wy Pol ski oraz

Ame ry ki. Ka zi mie rzo wi Pu ła skie mu po -
świę co na jest więk szość eks po zy cji na
par te rze w wi niar skim dwo rze. Oprócz ob -
ra zów, gra fik, a tak że licz nych me da li, bro -
ni, czy też bi be lo tów zwią za nych z tym
bo ha te rem od naj dzie my rów nież ame ry -
kań skie ar te fak ty zwią za ne z je go po by tem,
a tak że śmier cią te go wy bit ne go ka wa le rzy -
sty na ame ry kań skiej zie mi. W po zo sta łych
po ko jach od naj dzie my eks po na ty po wią za -

ne z Ta de uszem Ko ściusz ką, Ju lia nem Ur -
sy nem Niem ce wi czem, He le ną Mo drze jew -
ską, a tak że Igna cym Ja nem Pa de rew skim.

Po la ka mi, któ rzy swo imi do ko na nia mi, po -
dob nie jak Ka zi mierz Pu ła ski, za pi sa li się
w hi sto rii Sta nów Zjed no czo nych Ame ry ki
Pół noc nej.

Na pię trze pre zen to wa na jest wy sta wa
„War ka mia sto do tknię te hi sto rią” pre zen -
tu ją ca dzie je mia sta War ka. W 2016 r. wy -
sta wa ta otrzy ma ła pierw szą na gro dę
w mu ze al nym kon kur sie Wierz ba, or ga ni -
zo wa nym przez sa mo rząd wo je wódz twa

ma zo wiec kie go. Wy sta wa skła da się z sze -
re gu mul ti me dial nych ele men tów, któ re
w po łą cze niu z re lik ta mi do ty czą cy mi
hi sto rii War ki za bie ra ją nas na uj mu ją cą
i fa scy nu ją cą wy ciecz kę. 

Na po cząt ku mar ca opi no gór scy mu ze -
al ni cy po now nie po ja wi li się w War ce.

Uczest ni czy li śmy w ob cho dach 272. rocz -
ni cy uro dzin gen. Ka zi mie rza Pu ła skie go.
Uro czy stość ta zgro ma dzi ła sze reg zna ko -

mi tych go ści zwią za nych
z wa rec kim mu zeum.
Kwia ty pod po mni kiem
bo ha te ra dwóch na ro dów
zo sta ły zło żo ne przez
przed sta wi cie li Am ba sa -
dy USA w Pol sce, wła -
dze sa mo rzą do we, or ga-
ni za cje kom ba tanc kie
oraz de le ga cje dzie ci ze
szkół ma ją cych za pa tro -
na ge ne ra ła Pu ła skie-
go. Po uro czy sto ściach
przy po mni ku, go ści za -
pro szo no do kom plek su
kon fe ren cyj no -kon cer to -
we go, gdzie od by ła się
uro czy sta pre zen ta cja
fil mu do ku men tal ne go
po świę co ne go Pa ra dzie
Pu ła skie go w No wym

Jor ku w 2015 r. Po tym se an sie dy rek tor
Mu zeum w War ce, Pa ni Iwo na Ste fa niak,
zo sta ła uro czy ście za pro szo na na te go rocz -
na Pa ra dę Pu ła skie go w No wym Jor ku
i mia no wa na ho no ro wym mar szał kiem tej
uro czy sto ści. Spo tka nie za koń czył kon cert
na skrzyp ce oraz gi ta rę pre zen tu ją cy twór -
czość ame ry kań skich oraz pol skich kom po -
zy to rów.

Fot. Michał Krzyżanowski
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Kon cer ty nie dziel ne:
• 8 stycz nia 2017 r. kon cert w wy ko na niu Lu -
do we go Ze spo łu Ar ty stycz ne go „Cie cha nów”,
per ły cie cha now skiej kul tu ry, roz po czął ko lej -
ny se zon ar ty stycz ny w Mu zeum. Pro gram
„W zi mo wej sza cie” spo tkał się z ogrom nym
za in te re so wa niem pu blicz no ści. By ły w nim za -
war te ko lę dy i pa sto rał ki, tań ce na ro do we oraz
tań ce z róż nych re gio nów Pol ski. 

Przed kon cer tem za pre zen to wa ła się Mar ta
Skrzyp czyń ska, mło da cie cha no wian ka, obec -
nie stu dent ka pierw sze go ro ku Uni wer sy te tu
Mu zycz ne go im. F. Cho pi na w War sza wie
na wy dzia le wo kal no -ak tor skim. Wy ko na ła
zna ne prze bo je, jak: „Ci cho sza” G. Tur naua czy
„Po go dę du cha” Han ny Ba na szak.
• 12 lu te go 2017 r. pod czas 557 kon cer tu wy -
stą pi li Mi le na Lan ge (so pran), Pa weł Tro jak
(ba ry ton), Mi ro sław Feld ge bel (for te pian) i An -
drzej Kru sie wicz (kon fe ran sjer). Ar ty ści za pre -
zen to wa li arie ope ro we, pie śni, pio sen ki,
ro man se. Kon cert zgod nie z ty tu łem „Hi sto ria
de un amo re” był mu zycz ną opo wie ścią o mi -

ło ści. Śpie wa cy nie tyl ko do sko na le in ter pre to -
wa li wy ko ny wa ne przez sie bie utwo ry, ale
każ dy z nich był rów nież cie ka wie ak tor sko za -
gra ny. Za spra wą kon fe ran sje ra opo wie dzia na
zo sta ła hi sto ria każ de go utwo ru, sta jąc się
przy oka zji in te re su ją cą lek cją mu zy ki.
• 12 mar ca 2017 r. od był się kon cert nr 558.
Był to re ci tal for te pia no wy w wy ko na niu du etu
stwo rzo ne go przez Je ka te ri nę i Sta ni sła wa
Drze wiec kich. Du et roz po czął swo ją dzia łal -
ność kie dy to wy bit nie uta len to wa ni pia ni ści,
Ro sjan ka miesz ka ją ca w Ry dze i Po lak z War -
sza wy, w 2010 ro ku za war li zwią zek mał żeń -
ski i po sta no wi li po łą czyć si ły swo ich ta len tów

Wy da rzy ło się:

de cy du jąc się na wspól ną dro gę ar ty stycz ną.
Kon cer ty Du etu Je ka te ri ny i Sta ni sła wa Drze -
wiec kich na czte ry rę ce lub dwa for te pia ny cie -
szą się wiel kim za in te re so wa niem pu blicz no ści
z uwa gi na cie ka wy, zróż ni co wa ny, czę sto ma -
ło zna ny lub spe cjal nie im de dy ko wa ny re per -
tu ar.
• 9 kwiet nia 2017 r. pod czas 559 kon cer tu za -
pre zen to wa li się ar ty ści zwią za ni na co dzień
z Fil har mo nią Na ro do wą i Te atrem Wiel -
kim – Ope rą Na ro do wą z War sza wy. Kwar tet
for te pia no wy w skła dzie: Grze gorz Gor czy -
ca – for te pian, Ma te usz Ko no pel ski – skrzyp -
ce, Mar ta Stra szyń ska – al tów ka, Ju lia
Ki sie lew ska – wio lon cze la wy ko na li pod czas
kon cer tu kwar tet for te pia no wy a moll Gu sta wa

Mah le ra oraz kwar tet for te pia no wy nr 3 op. 60
Jo han ne sa Brahm sa. 
Kwar te ty for te pia no we Brahm sa i Mah le ra nie -
przy pad ko wo wy ko ny wa ne są obok sie bie
w jed nym pro gra mie kon cer to wym. Po mi mo
nie za prze czal nych róż nic mię dzy ich twór ca mi
jest wie le cech wspól nych tych dzieł. Oby dwaj
kom po zy to rzy by li za fa scy no wa ni twór czo ścią
Lu dwi ga van Beetho ve na. Kla sy ka Beetho ve -
na, mu zy ka Ba cha by ły dla Brahm sa i Mah le ra
pod sta wą do roz wo ju wła sne go ta len tu mu -
zycz ne go. Oby dwa kwar te ty zo sta ły na pi sa ne
pra wie w tym sa my cza sie (J. Brahms 1875 rok,
G. Mah ler 1876 rok). Oby dwa peł ne by ły oso -
bi stych emo cji, a czas ro man ty zmu sprzy jał ich
po wsta niu. Je że li szu ka my po wią za nia mu zy ki
Mah le ra i Brahm sa z Mu zeum Ro man ty zmu
w Opi no gó rze, to na stój ro man ty zmu wła ści wy
te mu miej scu jest do sko na łym tłem dla mu zy -
ki tych wiel kich mi strzów po ezji w mu zy ce. 

Kon cer ty sobotnie:

• 28 stycz nia 2017 r. od był się IV Mi strzow ski
Wie czór Pol skiej Po ezji i Mu zy ki. Pod czas
kon cer tu ka me ral ne go wy stą pi li ar ty ści mu zy -
cy świa to wej kla sy, pia ni sta Pa weł Ko wal ski
i gi ta rzyst ka kla sycz na Wik to ria Szu be lak. To -
wa rzy szy ła im ak tor ka Mał go rza ta Nie mir ska.

Mu zy cy z naj wyż szą wir tu oze rią gra li utwo ry
kom po zy to rów hisz pań skich, ale też kom po zy -
cje F. Cho pi na, L. van Beetho ve na czy A. Skria -
bi na. Mał go rza ta Nie mir ska wpi sy wa ła się
w mu zycz ne po pi sy re cy tu jąc po ezję H. Po -
świa tow skiej, B. Le śmia na, J. Tu wi ma czy M.
Paw li kow skiej -Ja sno rzew skiej. Te mat kon cer -

tu za czerp nię ty zo stał z wier sza Ha li ny Po świa -
tow skiej „Czym jest mi łość”. 
• 25 lu te go 2017 r. za pre zen to wa ła się pu blicz -
no ści Li dia Sta ni sław ska, ar tyst ka wszech stron -
na, pio sen kar ka oraz uta len to wa na i bły sko tli wa
pi sar ka i fe lie to nist ka. Pod czas kon cer tu za śpie -
wa ła swo je naj więk sze prze bo je „Gwiaz da
nad to bą”, „Noc ne Mar ti ni”, na pi sa ne przez sie -
bie „Oce an”, „Pół i pół”, „Ula tuj”, zaś na za -
koń cze nie kon cer tu je den z naj bar dziej zna nych
utwo rów L. Co he na „Tańcz my”. Po mię dzy pio -
sen ka mi ar tyst ka opo wia da ła aneg do ty, któ re
wśród pu blicz no ści wy ci ska ły łzy roz ba wie nia,
po twier dza jąc tym sa mym opi nię, że ar tyst ka
ucho dzi za jed ną z naj we sel szych po sta ci pol -
skie go show -biz ne su. 
• 25 mar ca 2017 r. w kon cer cie „Mo je fa scy -
na cje” wy stą pił Ma rian Opa nia, ak tor te atral ny
i fil mo wy, ar ty sta es tra do wy. Za pre zen to wał
pio sen ki m.in. J. No ha vi cy, B. Oku dża wy,
W. Wy soc kie go oraz mo no lo gi. Na kon cert zło -

ży ły się utwo ry, któ re naj bar dziej fa scy nu ją
ar ty stę, a więc: naj cel niej sze mo no lo gi pió ra
An to nie go Sło nim skie go, tzw. szmon ce sy, rów -
nież nie co fry wol ne tek sty Mar ci na Wol skie go,
za gra nicz ne tek sty, nie miec kie, ro syj skie np.:
„W mu seum” Mi cha iła Żwa niec kie go w tłum.
Ja na Pie trza ka. Pod czas kon cer tu każ dy z wi -
dzów zna lazł coś dla sie bie.
• 22 kwiet nia 2017 r. wy stą pi ła Bar ba ra Ra -
dusz kie wicz, któ rej to wa rzy szył pia ni sta Ja ro -
sław Kor da czuk. Ar tyst ka wy ko nu je pio sen ki
po etyc kie, jest lau re at ką wie lu fe sti wa li te go
ga tun ku. Śpie wa tzw. pio sen kę li te rac ką, utwo -
ry z nur tu pio sen ki ak tor skiej, bal la dy, a tak że
„kla sycz ną” po ezję – wier sze Ach ma to wej, Ba -
czyń skie go, Mi ło sza, ks. Twar dow skie go czy
pol skich po etek współ cze snych. W swo im re -
per tu arze ma rów nież wier sze Tu wi ma i Brze -
chwy dla dzie ci.
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• 18 grud nia 2016 r. od by ło się, już po raz dru -
gi, spo tka nie z cy klu „Sma ki Po ezji”. Tym ra -
zem w pro gra mie szcze gól ny ak cent zwró co no
na pier wiast ki re li gij ne i fi lo zo ficz ne w twór -
czo ści hr. Zyg mun ta Kra siń skie go, po ety do by
ro man ty zmu. Pro wa dzą ca spo tka nie Bo żen na
Kac pu ra wy gło si ła re fe rat te ma tycz ny, na to -
miast ak to rzy te atru Roz my ty Kon trast San dra
Pszczół kow ska i Mi ko łaj Ze lech za pre zen to wa -
li utwo ry po ety. Ze spół Me lo dia oraz dziew czę -
ta z LZA Cie cha nów, któ re de biu to wa ły na
opi no gór skiej sce nie, mu zycz nie uświet ni ły
spo tka nie.
• 19 lu te go 2017 r. w ko ście le pa ra fial nym
w Opi no gó rze zo sta ła od pra wio na uro czy sta

msza św. rocz ni co wa od wo łu ją ca się do da ty
uro dzin (19.02.) i śmier ci (23.02.) wiesz cza
Zyg mun ta Kra siń skie go. Po mszy św. w pod -
zie miach gro bo wych zo sta ły zło żo ne kwia ty
i za pa lo ne zni cze. Da ty wy zna cza ją ce po czą tek
i ko niec ży cia po ety sta ją się oka zją do re flek -
sji, za du my, a tak że in ten syw niej szych my śli
wo kół przy wo ły wa nych już tyl ko w pa mię ci
osób. 
• 19 lu te go 2017 r. pod czas je de na ste go spo -
tka nia w Sa lo ni ku Eli zy Zo fia Hu mięc ka go ści -
ła Ja ro sła wa Ka li now skie go – sa mo rzą dow ca,
po li ty ka, po sła do Par la men tu Eu ro pej skie go.
Roz mo wa nie do ty czy ła ży cia po li tycz ne go,

choć trud no by ło po li ty kę zu peł nie po mi nąć;
by ło o mi ło ści do pol skiej wsi, do tań ca, do mu -
zy ki. Ar ty stycz nie spo tka nie wzbo ga ci li za -
przy jaź nie ni z Ja ro sła wem Ka li now skim ar ty ści
Te atru Wiel kie go w Ło dzi: Ka zi mierz Ko wal -
ski, Mał go rza ta Ku liń ska, An drzej Nie mie ro -
wicz i Ewa Szpa kow ska. 

Za po wie dzi:
Kon cer ty nie dziel ne:

• 14 ma ja 2017 r. (nr 560) – Mał go rza ta Ko -
mo row ska w re ci ta lu har fo wym – dy na micz nie
i ro man tycz nie – na sto strun i strof. W pro gra -
mie har fa i ro man tycz ni przy ja cie le Mał go rza ty
Ko mo row skiej, pro wa dze ni sło wa mi Zyg mun -
ta Kra siń skie go „i mat ki mi ło ścią obu dzę
w to bie wszyst ko, co… na zwa li pięk no ścią”.
• 11 czerw ca 2017 r. (nr 561) – trio har fo we
w skła dzie: Gra ży na Skrze szew ska -Lis – har fa,
Do ro ta Puch now ska -Afty ka – flet, Mar ta Stra -
szyń ska – al tów ka. Ar tyst ki Te atru Wiel kie -
go – Ope ry Na ro do wej two rzą ze spół od 2012 r.
W re per tu arze tria szcze gól ne miej sce zaj mu je
mu zy ka fran cu ska, gdyż to wła śnie kom po zy to -
rzy fran cu scy wy jąt ko wo upodo ba li so bie ta ki
skład in stru men tów dla mu zy ki ka me ral nej.
• 9 lip ca 2017 r. (nr 562) – w kon cer cie pt. „Pie -
śni Kur piow skie” opar tym na utwo rach for te -
pia no wych Ka ro la Szy ma now skie go wy stą pią:
Mi le na Lan ge (so pran), Pa weł Som mer (for te -
pian), Lau ra Łącz (re cy ta cje). 

• 13 sierp nia 2017 r. (nr 563) kon cert pt. „Sło -
wiań skie współ brz mie nia” w wy ko na niu Łu ka -
sza Skrob ka (ba ry ton) i Iri ny Kra sa vi ny
(for te pian). Ar ty ści bę dą chcie li pod czas kon -
cer tu po ka zać sło wiań skie wnę trze, któ re po tra -
fi gorz ko za pła kać, żar li wie ko chać i ba wić
się – in ny mi sło wy li ryzm prze pla ta ny gło śnym
przy tu pem. Współ pra ca ro syj skiej pia nist ki,
któ ra świet nie zna pol ską kul tu rę, z pol skim
śpie wa kiem za owo co wa ła licz ny mi kon cer ta -
mi mu zy ki pol skiej i ro syj skiej, a jej prób ka bę -
dzie moż li wa do po słu cha nia pod czas kon cer tu
w mu zeum.

• 10 wrze śnia 2017 r. (nr 564) kon cert w wy -
ko na niu kwar te tu smycz ko we go Al tra Vol ta.
Pod czas kon cer tu pt. „Mu zy ki wie deń skiej
czar” bę dzie my mie li oka zję wy słu chać mu zy -
ki Straus sów, Mo zar ta, Le ha ra, Brahm sa, Kal -
ma na. W pro gra mie mię dzy in ny mi walc
„Nad Pięk nym mo drym Du na jem”, „Piz zi ca to
Po lka”, „Tritch Tratch po lka”, „Grzmo ty i bły -
ska wi ce”, „Marsz Ra de kie go” Straus sów, „Usta

mil czą” Le ha ra, „Eine kle ine Na cht mu sik” Mo -
zar ta, tań ce wę gier skie Brahm sa i in ne.
• 8 paź dzier ni ka 2017 r. (nr 565) w kon cer -
cie „Bal la do wa nie” wy stą pi du et po etyc ko -
-mu zycz ny: Mag da le na Wa rze cha (re cy ta cje)
i Alek san der Dę bicz (pia ni sta). Za gad nie niem
wio dą cym bę dzie te mat ży cia i śmier ci czło -
wie ka, oraz od za wsze wal czą ce ze so bą
w czło wie ku si ły: chci wość, skrom ność, wia -
ra, upa dek, do bro, zło. Po ja wią się też ak cen -
ty hu mo ry stycz ne i za baw ne, bo ży cie czę sto
pła ta nam za ska ku ją ce fi gle gra ni czą ce z ab -
sur dem. 
• 12 li sto pa da 2017 r. (nr 567) za pre zen tu je się
ze spół pu zo no wy TROM BA STIC, w któ re go
skład wcho dzą mu zy cy – wir tu ozi pra cu ją cy
na co dzień w war szaw skich or kie strach. Ist nie -
je od 1987 r. i od te go cza su do ko nał wie lu na -
grań i wy stą pił na naj waż niej szych fe sti wa lach
w kra ju i za gra ni cą. Ze wzglę du na sze ro kie za -
in te re so wa nia mu zy ków, TROM BA STIC sta ra
się pro pa go wać mu zy kę in stru men tal ną od cza -
sów śre dnio wie cza, po przez re ne sans, ba rok, aż
do mu zy ki współ cze snej, rów nież jaz zo wej i po-
po wej. Mu zy cy gra ją na in stru men tach daw -
nych, jak rów nież współ cze snych. W 2010 r. ze -
spół na grał pły tę z mu zy ką re ne san so wą pt.
„Bat ta lia”, za któ rą otrzy mał na gro dę FRY DE -
RYK 2010 w ka te go rii Mu zy ka Daw na.
• 10 grud nia 2017 r. (nr 568) kon cert pt.
„W kra inie ope ret ki i mu si ca lu”. W pro gra mie
kon cer tu za war te zo sta ną naj pięk niej sze arie
i du ety z oper, ope re tek i mu si ca li oraz pie śni. ➧
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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”

Kon cer ty sobotnie:

• 27 ma ja 2017 r. – „PI RA CI Z PEN ZAN CE
AL BO NIE WOL NIK OBO WIĄZ KU” to
wspól na ope ret ka uzna ne go w An glii tan de -
mu – kom po zy to ra Ar thu ra Sul li va na i li bre ci -
sty Wil lia ma S. Gil ber ta.

• 24 czerw ca 2017 r. – „Wy my śli łam pej zaż
ten” – pio sen ki z re per tu aru Ire ny Ja roc kiej
i An ny Jan tar w in ter pre ta cji Bar ba ry Bro dy -
-Ma lon, któ rej to wa rzy szyć bę dzie ze spół
in stru men ta li stów.
• 26 sierp nia 2017 r. – Woj tek Gę sic ki z ze spo -
łem; kon cert po świę co ny bę dzie m. in. twór czo -
ści Le onar da Co he na. Bę dzie moż na usły szeć
je go naj więk sze prze bo je jak: „Nie bie ski pro -
cho wiec”, „Al le lu ja”, „Tańcz mnie”, „Lo te ria”.

Bę dą też pio sen ki z naj now szej pły ty bar da
„Ży ciem się ciesz”.

• 23 wrze śnia 2017 r. – „Męż czy zna pra wie
ide al ny” – pio sen ki sa ty rycz ne na pi sa ne przez
Agniesz kę Chrza now ską, skon cen tro wa ne na
psy cho fi zycz nej kon dy cji męż czyzn XXI wie -
ku. Bo ha te ra mi pio se nek są za ko cha ni, na iw ni,
na wró ce ni, zdra dza ją cy, bo ga ci, nie śmia li i bar -
dzo śmia li przed sta wi cie le płci mę skiej. Kon -
cert w wy ko na niu Ar tu ra Got za z ze spo łem.
• 28 paź dzier ni ka 2017 r. – „Nu cąc”, w pro -
gra mie m.in. J. Brahms, tań ce wę gier skie,
tan ga; wy ko naw cy: prof. Krzysz tof Ja ko wicz
z przy ja ciół mi.

• 2 ma ja 2017 r. – Imie ni ny Zyg mun ta
„Zyg munt i Del fi na” – opo wieść o mi ło ści
ży cia Zyg mun ta Kra siń skie go
sce na riusz – Ma ria Szy mań ska, na pod sta wie
bio gra fii po ety pió ra Zbi gnie wa Su dol skie go
i Jó ze fa Ra taj czy ka. 
Wy ko naw cy:
Bar ba ra Ko brzyń ska i Se ba stian Bo gu szew -
ski – pre zen ta cja tek stów
Mał go rza ta Szy mań ska -Sa dla kow ska – so pran
Ma riusz Kłub czuk – for te pian
• 7 ma ja 2017 r. za pra sza my na trze cie spo tka -
nie „Sma ki Po ezji” po świę co ne twór czo ści
po ety hr. Zyg mun ta Kra siń skie go. Te ma tem
prze wod nim bę dzie mi łość w twór czo ści Zyg -
mun ta Kra siń skie go. Re cy to wa ne utwo ry usły -
szy my w wy ko na niu Alek san dry Ba rań skiej
oraz Ja ro sła wa Lesz czyń skie go. Mu zycz ną
opra wę za pew ni Krzysz tof Ły ziń ski wraz z Je -
rzym Szpo jan kow skim.
• 20 ma ja 2017 r. – Noc Mu ze ów
W pro gra mie: te atrzyk dla dzie ci, po kaz mo dy
hi sto rycz nej i pro mo cja to mi ku za wie ra ją ce go
wier sze Zyg mun ta Kra siń skie go pi sa ne dla ko -
bie t, kon cert gi ta ro wy w wy ko na niu Wik to rii
Szu be lak, kon cert pio sen ki re tro w wy ko na niu
Ma cie ja Klo ciń skie go.
• 28 ma ja 2017 r. od bę dzie się siód me spo tka nie
z cy ku „Wier sze przy la mie naf to wej”, swo ją
twór czość za pre zen tu je Krzysz tof Ce za ry Busz -
man, gdań ski po eta, au tor pio se nek, fo to gra fik
i po dróż nik. Mu zycz nie spo tka nie po pro wa dzi
zna ny cie cha now ski bard – Woj ciech Gę sic ki.
• 11 – 18 czerw ca 2017 r. Dni Kul tu ry Chrze -
ści jań skiej w ko ścio łach fun da cji Kra siń skich
na Ma zow szu i Pod la siu

Agnieszka Wichowska, Ali cja Wo dzyń ska
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