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Drodzy Sympatycy i Przyjaciele 
Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, 
zbliżają się święta Bożego Narodzenia, 

które niosą ze sobą wiele radości, 
ale także refleksji dotyczących minionego okresu 

i nadchodzącej przyszłości. 
W tych wyjątkowych dniach życzę Państwu, 

aby świąteczny czas był przepełniony spokojem, 
rodzinną atmosferą i życzliwością, a Nowy Rok 

obfitował w same dobre dni i niegasnący optymizm.

Roman F. Kochanowicz 
Dyrektor Muzeum Romantyzmu 

w Opinogórze
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le ria por tre tów Kra -
siń skich. Po krót kich
ne go cja cjach z dy -
rek cją tam tej sze go
mu zeum uzy ska li -
śmy zgo dę na wy ko -
na nie do ku men ta cji
fo to gra ficz nej ga le rii.
W sa mym Krze -
mień cu wzię li śmy
udział w kon fe ren cji
oraz uro czy stym spo -
tka niu z Pa nią Ta ma -
rą Sie ni ną dy rek tor
Mu zeum Ju liu sza Sło wac kie go. Zna leź li -
śmy tak że czas na zwie dze nie mia sta, dłu -
żej za trzy ma li śmy się w daw nym Li ceum
Krze mie niec kim i na Gó rze Zam ko wej.

Z Krze mień ca uda li śmy się do Ba ru, z krót -
kim po sto jem w Po cza jo wie, gdzie zwie -
dzi li śmy Ław rę Za śnię cia Mat ki Bo żej.
W Ba rze, w tam tej szym ko ście le, spo tka li -
śmy się z miej sco wym księ dzem, aby
wstęp nie omó wić przy szło rocz ne uro czy -
sto ści zwią za ne z ob cho da mi rocz ni co wy -
mi kon fe de ra cji bar skiej. Ko lej nym eta pem
po dró ży był Ka mie niec, daw na sto li ca bi -
sku pia Ada ma Sta ni sła wa Kra siń skie go.
Zo sta li śmy tam pod ję ci uro czy stą ko la cją
przez bi sku pa ka mie niec kie go ks. Le ona
Du braw skie go, pod czas któ rej rów nież
oma wia li śmy przy szło rocz ne uro czy sto ści
zwią za ne z ob cho da mi rocz ni co wy mi kon -
fe de ra cji bar skiej. Go ści nę w Ka mień cu za -
pew ni ły nam sio stry ur szu lan ki SJK. Ra no
po mszy św. od pra wio nej przez bi sku pa zo -
sta li śmy za pro sze ni na śnia da nie. Za rów no
pod czas ko la cji jak i śnia da nia, któ rych go -
spo da rzem był ks. bp. Le on Du braw ski, to -
wa rzy szy ła nam go ście z Hisz pa nii i Włoch.
Czę ścią nie ofi cjal ną po by tu w Ka mień cu
by ło zwie dza nie Ka te dry Świę tych Apo sto -
łów Pio tra i Paw ła i zam ku, dzi siaj zna ne -
go chy ba każ de mu za spra wą Hen ry ka
Sien kie wi cza. Mie li śmy tak że oka zję zwie -
dzić Oko py św. Trój cy, na szym prze wod ni -
kiem po ko ście le i ru inach for ty fi ka cji
kon fe de ra tów bar skich był pro boszcz ka te -
dry ka mie niec kiej ks. Ro man Twa róg SChr.
Ostat nim eta pem po dró ży na Ukra inę by ło
zwie dze nie Cho ci mia, stam tąd uda li śmy się
w dro gę po wrot ną, naj pierw za trzy mu jąc
się w Ka mień cu, gdzie po że gna li śmy księ -
dza pro bosz cza, a na stęp nie wy ru szy li śmy
do Opi no gó ry.

Wdniach od 4 wrze śnia do 9 wrze -
śnia br. Pan Dy rek tor Mu zeum
Ro man ty zmu w Opi no gó rze

Ro man F. Ko cha no wicz wraz ze swo imi
pra cow ni ka mi uczest ni czył w sze re gu spo -
tkań na Ukra inie. Wi zy ta roz po czę ła się
od po by tu we Lwo wie, gdzie Dy rek tor opi -
no gór skie go Mu zeum spo tkał się z wi ce dy -
rek to rem Mu zeum Et no gra fii i Prze my słu
Ar ty stycz ne go we Lwo wie, te ma tem roz -
mo wy by ła moż li wość współ pra cy. Po za
czę ścią ofi cjal ną mie li śmy tak że moż li wość
zwie dzić sa mo mia sto, gdzie do dzi siaj wi -
docz ne są śla dy pol sko ści. Wszyst kim nam
za pa dła w pa mię ci za rów no sta rów ka
lwow ska, jak i Ope ra. Ko lej nym eta pem wi -
zy ty był wy jazd na kon fe ren cję w Krze -
mień cu „Dia log Dwóch Kul tur 2017”.
W dro dze na kon fe ren cję za trzy ma li śmy
w Mu zeum w Łuc ku, gdzie znaj du je się ga -

Wojciech Jerzy Górczyk

Na
Ukrainie

Kopuły ławry poczajowskiej,  fot. W. J. Górczyk

Liceum krzemienieckie, fot. W. J. Górczyk

Opera lwowska, fot. W. J. Górczyk
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Katarzyna Niewiadomska

Hipoterapia - nowa oferta 
Muzeum Romantyzmu w Opinogórze 

Pinus i Pliszka, fot. K. Niewiadomska

Wofer cie na szej staj -
ni, któ ra znaj du je
się na te re nie Fol -

war ku obok pla cu za baw dla
dzie ci, ma my re kre acyj ną
jaz dę kon ną, hi po te ra pię
oraz prze jażdż ki kon ne. Nad
wszyst kim czu wa wy kwa li fi -
ko wa ny in struk tor jaz dy kon -
nej i hi po te ra pii.

Dla dzie ci do ósme go ro ku
ży cia ofe ru je my prze jażdż ki
od 5 min. do 30 min., pod czas
któ rych dziec ko wy ko nu je
ćwi cze nia po ma ga ją ce oswo -
ić się ze zwie rzę ciem. Star sze
dzie ci i do ro słych za pra sza my
do sko rzy sta nia z jaz dy na
lon ży, któ ra trwa 30 min. oraz
z go dzin nych jazd sa mo dziel -
nych dla osób jeż dżą cych.

Obec nie w na szej staj ni
miesz ka ją dwa ko nie ra sy hu -
cul skiej z Hu cul skiej Ostoi:
wa łach Pi nus i klacz Plisz ka.
Ko nie są bar dzo przy ja ciel -
skie, uwiel bia ją za rów no dzie -
ci, jak i do ro słych. W przy-
szło ści pla nu je my po więk sze -
nie sta da.

Pi nus jest my sza tym wa ła chem. Ma
5 lat, jest wy jąt ko wo cier pli wy i od waż -
ny. Uwiel bia pra cę z ludź mi, a w szcze -
gól no ści po do ba mu się mo ment otrzy-
my wa nia sma ko ły ków po za koń czo nej
pra cy. Pra cu je u nas ja ko koń hi po te ra -
peu ta oraz ja ko koń re kre acyj ny, w czym
spraw dza się do sko na le.

Plisz ka to my sza ta, czte ro let nia klacz.
Jest mło dym ko niem, któ ry do pie ro za -
czy na pra cę z jeźdź cem. Plisz ka jest sio -
strą Pi nu sa. Pra cu je obec nie je dy nie
pod oso ba mi sa mo dziel nie jeż dżą cy mi
i tak jak brat uwiel bia sma ko ły ki. W na -
szym sta dzie to ona jest przy wód cą.

Na sze ko nie są ła god nie uspo so bio ne
i bar dzo szyb ko uczą się, dzię ki te mu
ide al nie spraw dza ją się w hi po te ra pii
i re kre acji. To ce chy ty po we dla hu cu łów. 

Ta ra sa, bę dąc jed ną z dwóch ras za -
cho waw czych ko ni pry mi tyw nych (obok
ko ni ków pol skich), sta no wi bar dzo cen -
ny skład nik róż no rod no ści ge ne tycz nej

te go ga tun ku zwie rząt.
Z te go po wo du przed wie -
lu la ty ob ję ta zo sta ła ra so -
wym pro gra mem ho dow li,
a w ostat nich la tach pro gra -
mem ochro ny za so bów ge -
ne tycz nych. 

Ra sa ta wy wo dzi się
z Kar pat, wy stę pu je naj czę -
ściej w ma ści gnia dej, my -
sza tej lub sro ka tej, rza dziej
ka rej lub bu ła nej. Czę sto
po ja wia się prę ga grzbie to -
wa i prę go wa nie ze bro idal -
ne na koń czy nach. Maść
kasz ta no wa ta jest nie po żą -
da na, ogie ry tej ma ści nie
są wpi sy wa ne do Ksiąg
Stad nych, zaś kla cze mo gą
być wpi sa ne do Ksiąg Stad -
nych pod wa run kiem, że
po sia da ją ty po we ce chy ra -
so we: ciem ną prę gę przez
grzbiet i prę go wa nie koń -
czyn.

Hu cu ły ze wzglę du
na wzrost na le żą do kla sy
po ny, jed nak błę dem jest
my śle nie o nich ja ko o ma -
łych, sła bych, wy łącz nie

Pliszka, fot. K. Niewiadomska
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do mo wych ko niach. Są wy jąt ko wo
sil ne. Mo gą prze wo zić ła dun ki po te -
re nach trud no do stęp nych, wa żą ce
na wet 120 kg. 

Kil ka słów o hi po te ra pii

Hi po te ra pia jest od nie daw na wy ko -
rzy sty wa na w re ha bi li ta cji. Jej po pu lar -
ność jed nak sta le ro śnie. Ist nie je wie le
de fi ni cji hi po te ra pii. Jed na z nich mó wi,
że „hi po te ra pia jest to ogół za bie gów te -
ra peu tycz nych, do któ rych wy ko rzy stu je
się ko nie”.

Za po czą tek hi po te ra pii uzna wa ny
jest rok 1952, w któ rym to duń ska za -
wod nicz ka Liz Har tel do tknię ta cho ro bą
He ine go -Me di na, zdo by wa ła wy so kie
lo ka ty na olim pia dzie.
Wy da rze nie to za in spi ro -
wa ło wie lu re ha bi li tan -
tów do wy ko rzy sta nia
ko nia w le cze niu lu dzi.
Od te go cza su hi po te ra -
pia za czę ła się pręż nie
roz wi jać w Niem czech,
Fran cji i Sta nach Zjed -
no czo nych. W Pol sce hi -
po te ra pia zo sta ła wpro -
wa dzo na w 1988 r.

Za ję cia z hi po te ra pii
mo że pro wa dzić je dy -
nie wy kwa li fi ko wa ny
in struk tor re kre acji ru -
cho wej ze spe cjal no ścią
z hi po te ra pii. Wa run -
kiem przy ję cia na kurs
jest zda nie eg za mi nu
doj rza ło ści, umie jęt ność
jaz dy za rów no w sio dle,
jak i na oklep oraz po sia -
da nie umie jęt no ści ob -
cho dze nia się z ko niem. 

Hi po te ra peu ta miał -
by nie zwy kle trud ne za -
da nie, gdy by nie po ma -
gał mu wo lon ta riusz,
któ re go za da niem jest
przy go to wa nie ko nia
i pro wa dze nie go pod -
czas za jęć. Wo lon ta riusz,
tak jak i hi po te ra peu ta
po wi nien być od po wie -
dzial ny, ła god ny i wy ro zu mia ły. Naj waż -
niej szym te ra peu tą w hi po te ra pii jest
jed nak za wsze koń.

Ko nie pra cu ją ce z ludź mi nie peł no -
spraw ny mi po win ny być cier pli we, nie
mo gą się pło szyć, mu szą mieć zrów no -
wa żo ny cha rak ter oraz nie mo gą mieć
na ro wów. Koń w hi po te ra pii nie po wi -
nien pra co wać wię cej niż 4 go dzi ny

dzien nie,
z od po czyn ka mi
po mię dzy za ję cia mi.
Nie zwy kle waż ny dla je go
zdro wia jest co dzien ny ruch
na pa stwi sku. Dla utrzy ma nia do brej

kon dy cji psy chicz nej i fi zycz nej ko nia
hi po te ra pia po win na być prze pla ta na re -
kre acyj ny mi jaz da mi na ujeż dżal ni lub
w te re nie.

Do hi po te ra pii naj czę ściej są uży wa -
ne wa ła chy lub kla cze (nie wy ka zu ją ce
ne ga tyw nych za cho wań w trak cie rui)
w wie ku od 5-17 lat. Opty mal ny wzrost
ko nia wa ha się po mię dzy 120 a 160 cm,

po nie waż na ta kie go ko nia
pa cjent mo że swo bod nie
wsiąść, zaś re ha bi li tant
mo że swo bod nie ase ku -
ro wać pa cjen ta. Ko nie
uży wa ne w re ha bi li ta cji
mu szą mieć ryt micz ny
ruch, zaś ich grzbiet po -
wi nien być okrą gły, do -
brze umię śnio ny i dość
dłu gi. Naj czę ściej uży wa -
ny mi ra sa mi w hi po te ra pii
w Pol sce są ko nie hu cul -
skie, ko nie fiordz kie i ko -
ni ki pol skie, po nie waż są
to dość krę pe ra sy.

Za ję cia z hi po te ra pii
zwy kle trwa ją 30 min.
Bar dzo waż ny jest pierw -
szy kon takt z pa cjen tem
oraz je go opie ku na mi.
Każ dy pa cjent po wi nien
mieć skie ro wa nie le kar -
skie oraz od ręb ne ubez -
pie cze nie od nie szczę -
śli wych wy pad ków za wią -
za nych z jaz dą kon ną. Za -
ję cia po win ny od by wać
się w za cisz nym i od osob -
nio nym miej scu, z da le ka
od osób po stron nych. Nie -
kie dy obec ność ro dzi ców
nie jest wska za na. Jeź -
dziec pod czas za jęć po wi -
nien być sku pio ny je -

dy nie na kon tak cie z ko niem, przy ro dą
oraz na wy ko ny wa niu po le ceń hi po te-
ra peu ty.

Hi po te ra pię dzie li my na kil ka form:
fi zjo te ra pia na ko niu, psy cho pe da go gicz -
na jaz da kon na, te ra pia ru chem ko nia
i te ra pia z ko niem. Każ da for ma hi po te -
ra pii po win na być in dy wi du al nie do pa -
so wa na do pa cjen ta.

Pinus, fot. K. Niewiadomska
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nych pra cow ni ków Mu zeum Ro man ty zmu
w Opi no gó rze.

No wo ścią są za ję cia kre atyw ne utrwa -
la ją ce te ma ty kę lek cji mu ze al nych w swo -
bod ny, po bu dza ją cy cie ka wość i twór cze
my śle nie spo sób. Po nad to wpro wa dza ne są
za ję cia mu zycz ne przy sta rym for te pia nie
na eks po zy cji pol skie go ma lar stwa XIX w.
we Dwo rze oraz za ję cia w sa li kon cer to -

wej Oran że rii. Stwo rzo no też blok za jęć
zwią za nych z przy ro dą i za byt ko wym par -
kiem. 

Dą że niem pra cow ni ków Dzia łu Edu -
ka cji jest bu do wa nie ofer ty wspól nie
z opie ku na mi, w tym po moc przy or ga ni -
za cji wy da rzeń kul tu ral nych i edu ka cyj -
nych, któ re mo gą być or ga ni zo wa ne
na te re nie wszyst kich obiek tów Mu zeum. 

Roz po czę ła się współ pra ca z ro dzi ca -
mi i opie ku na mi grup szkol nych i przed -
szkol nych po le ga ją ca na or ga ni za cji za jęć
„na za mó wie nie”. W ra mach Jed no dnio -
wych Po by tów Edu ka cyj nych bu dyn ki
mu ze al ne wy ko rzy sty wa ne bę dą do ce lów
re ali za cji za dań kul tu ral nych i oświa to -
wych, w tym or ga ni za cji kon cer tów dla

dzie ci i mło dzie ży, ich wła snych wy stę -
pów, po ka zów te atral nych i in nych. 

2. Prze strzeń w Mu zeum jest prze -
strze nią do stęp ną. Za ło że niem Dzia łu
Edu ka cji od po cząt ku je go ist nie nia by ło
stwo rze nie dzie ciom od wie dza ją cym Mu -
zeum Ro man ty zmu w Opi no gó rze prze -
strze ni kom for tu i swo bo dy w kon tak cie ze
sztu ką i za byt ka mi. To de ter mi nu je wszyst -

kie wy sił ki na kie ro wa ne na ta ką or ga ni za -
cję za jęć na te re nie Mu zeum, aby by ły one
nie tyl ko war to ścio we me ry to rycz nie, ale
tak że do sto so wa ne do po trzeb dzi siej sze -
go mło de go od bior cy. W więk szo ści za-
ję cia pro wa dzo ne są z po mi nię ciem
kla sycz nych „szkol nych” ła wek, za pra sza -
my na za ję cia w te re nie, za chę ca my do od -
wie dzin w pta szar ni i staj ni. Dzie ci chęt niej
słu cha ją dźwię ków sta re go for te pia nu, le -
żąc swo bod nie na dy wa nie i po dusz ce, niż
sie dząc rów no w rzę dzie na krze słach.
Wie dza o zbio rach pol skie go ma lar -
stwa XIX w. ła twiej przy swa ja na jest
w for mie za ba wy w po szu ki wa nie na ob -
ra zach szcze gó łów, niż wy ma ga ją ce go
sku pie nia dłu gie go wy kła du. 

No wa edu ka cyj na ofer ta Mu zeum
Ro man ty zmu w Opi no gó rze opie -
ra się na za ło że niu edu ka cji po -

przez swo bod ne i re gu lar ne włą cza nie
dzie ci w prze strzeń mu ze al ną. 

Na czel nym za ło że niem zmo dy fi ko wa -
ne go pla nu za jęć edu ka cyj nych dla dzie ci
i mło dzie ży jest wy ko rzy sta nie po ten cja łu
ca łe go ze spo łu pa ła co wo -par ko we go do
twór czych dzia łań po bu dza ją -
cych per cep cję dzie ci.

Bu do wa pla nu i za kre su
dzia łań opar ta by ła na licz -
nych roz mo wach i przede
wszyst kim ana li zie po trzeb
od bior ców, w tym: na uczy cie -
li, ro dzi ców, mło dzie ży oraz
ob ser wa cji za cho wa nia dzie ci
na te re nie Mu zeum. Skon fron -
to wa nie po wyższych z ana li -
zą no wo cze snych i ma ło stan -
dar do wych mo de li edu ka cyj -
nych w in nych pla ców kach
i mia stach za owo co wa ło zbu -
do wa niem kon cep tu dzia łań
nie stan dar do wych.

Za ło że nie opar te jest na
trzech na czel nych za sa dach:

1. Od bior cy są trak to -
wa ni pod mio to wo i ma ją
głów ny wpływ na bu do wę
za kre su i for my ofer ty edu -
ka cyj nej. Ta kie za ło że nie de -
ter mi nu je ko niecz ność jej
sta łej ak tu ali za cji oraz bu do -
wa nie jej de fac to za każ dym
ra zem na po trze by da nej gru -
py za in te re so wa nej po by tem edu ka cyj nym
w Mu zeum. W tym ele men cie sku pia my
się na per ma nent nym po sze rza niu ofer ty
i jej prze mo de lo wa niu na po trze by da nych
od bior ców.

Każ da gru pa za in te re so wa na np.
Jed no dnio wym Po by tem Edu ka cyj nym
w Mu zeum trak to wa na jest in dy wi du al nie.
Blo ki za jęć bu do wa ne są ze szcze gól nym
uwzględ nie niem po trzeb i pre fe ren cji te -
ma tycz nych da nych na uczy cie li i opie ku -
nów oraz za in te re so wań i eta pu roz wo-
jo we go ich pod opiecz nych. 

W ofer cie za cho wa na zo sta ła do tych -
cza so wa te ma ty ka lek cji mu ze al nych, ofe -
ru ją cych bo ga te za ple cze me ry to rycz ne
za jęć pro wa dzo nych przez do świad czo -

Paulina Rybczyńska

Muzeum budzące wyobraźnię 
- edukacja włączająca w przestrzeń muzealną

Zajęcia o herbach i rodzinie Z. Krasińskiego, zajęcia przy zabytkowym fortepianie, 
Rodzinna Niedziela, fot. M. Krzyżanowski.  



Blo ki za jęć bu do wa ne są tak, aby za ję -
cia by ły kre atyw ne, twór cze, bu dzi ły cie ka -
wość świa ta oraz udo wad nia ły wła sną
zdol ność dzia ła nia. Ma ją też po móc umiej -
sco wić dzie ciom ro man tyzm w ra mach ich
świa to po glą du. Ce lem za jęć jest upo -
wszech nie nie wie dzy o ro man ty zmie, ale
tak że o hi sto rii miej sca, zbio rach, wy sta -
wach cza so wych, ar chi tek tu rze, za byt ko -
wym par ku i mu ze al nym zwie rzyń cu.
Za byt ko wy ze spół pa ła co wo -par ko wy wraz

ze zbio ra mi są wy ko rzy sty wa ne ja ko ba za
do roz mów i za baw nie tyl ko o li te ra tu rze
czy sztu ce, ale tak że o ży ciu w ro man ty zmie,
eko lo gii, ele men tach den drolo gii, zwie rzę -
tach, mu zy ce, in stru men tach i in nych.

Dzie ci na te re nie Mu zeum mo gą za -
glą dać nie mal że wszę dzie i po zna wać nie
tyl ko miej sce, ale tak że lu dzi je two rzą -
cych. Przy ob ser wa cji dzie ci uczest ni czą -
cych w za ję ciach oka zu je się, że bar dziej
atrak cyj ne niż sa me zbio ry mu ze al ne są dla
nich zu peł nie in ne ele men ty po znaw cze.
To dzie ci pod po wia da ją nam, że Mu zeum
to miej sce nie tyl ko cie ka we ze wzglę du
na zbio ry, hi sto rię miej sca i lu dzi, któ rzy
tu taj miesz ka li. 

To dzie ci pod po wia da ją nam, że miej -
sce jest dla nich in te re su ją ce w zu peł nie in -
nych aspek tach, ani że li po strze ga ją to
do ro śli. Park jest miej scem in spi ru ją cym
dzię ki nie spo ty ka nym ro śli nom, któ re ro -
sną na je go te re nie, naj mniej szym na wet
zwie rzę tom, czy też „ma gicz nej” dla nich

pra cy ochro nia rza w za byt ko wym pa ła cy -
ku i dwo rze.

Za da niem edu ka to rów jest wple ce nie
w te wska za ne przez dzie ci punk ty tre ści
me ry to rycz nych zwią za nych z epo ką,
hi sto rią, li te ra tu rą, sztu ką, czy mu zy ką
w twór czy i za chę ca ją cy do dal szych po -
szu ki wań spo sób.

W od po wie dzi na ta kie uwa gi dzie ci
stwo rzo no ofer tę za jęć kre atyw nych dla
ro dzin z dzieć mi. Blok za jęć edu ka cyj -

nych w ra mach Wa ka cji
w Mu zeum ofe ro wał za -
ję cia teo re tycz ne łą czo ne
z warsz ta ta mi. Każ de go
dnia za ję cia mia ły in ną
te ma ty kę prze wod nią,
w tym wie dzę o ży ciu
w epo ce, ubio rze, ma lar -
stwie, wiel kich kom po -
zy to rach ro man ty zmu,
ale też ma łych ży jąt kach
na te re nie par ku, czy pra -
cy ogrod ni ków zaj mu ją -
cych się par ko wą zie -
le nią. W ra mach Ro dzin -
nych Nie dziel ofe ro wa ne
są za ję cia w róż nych
bu dyn kach, za każ dym
ra zem ce lo wo ada pto-
wa nych do kon kret nych
za jęć. Te ma ty ka jest
moż li wie sze ro ka (sztu -
ka, mu zy ka, gra fi ka, te -
atr) tak, aby po bu dzać
dzie ci do twór cze go my -
śle nia, dzia ła nia i uważ -
ne go przy glą da nia się
ota cza ją ce mu ich świa tu.

Po co dzie ciom jest 
mu zeum?

Py ta nie u pod staw dzia łań edu ka cyj -
nych w Mu zeum Ro man ty zmu w Opi no -
gó rze brzmi: po co dzie ciom jest mu zeum?
Od po wie dzią jest: aby z nie go ko rzy sta ły,
w róż nych aspek tach. Wszyst kie dzia ła nia
Dzia łu Edu ka cji na kie ro wa ne są na skon -
stru owa nie wa run ków do ko rzy sta nia z za -
so bów kul tu ry i sztu ki, któ re Mu zeum
udo stęp nia i upo wszech nia, tak że dzie -
ciom. Dą ży my do stwo rze nia prze strze ni
przy ja znej dzie ciom, do któ rej pra gną
przy by wać, ale tak że wra cać. Każ dy po byt
dziec ka w Mu zeum po wi nien za szcze piać
w nim nie tyl ko wie dzę me ry to rycz ną, ale
tak że cie ka wość ma łe go ba da cza róż nych
aspek tów ży cia mi nio ne go, sza cu nek
do nie go i nieść za chę tę do two rze nia rze -
czy rów nie od waż nych, nie ba nal nych,
pięk nych i trwa łych, ja kie moż na po dzi -
wiać w Opi no gó rze.

Ta kie prze mo de lo wa nie ofer ty by ło
moż li we tyl ko dzię ki wiel kie mu za an ga żo -
wa niu wszyst kich dzia łów i pra cow ni ków
Mu zeum w udo stęp nia nie róż nych prze -
strze ni dzie ciom. Zro zu mie nie isto ty pro -
jek tu po zwo li ło m.in. na prze mo de lo wa nie
wy sta wy w oran że rii i udo stęp nie nie ca łe -
go jej skrzy dła na ce le za jęć edu ka cyj nych
oraz or ga ni za cję za jęć dla dzie ci na eks po -
zy cjach mu ze al nych. Dział Sztu ki wsparł
kon cept przy re ali za cji wie lu even tów udo -

wad nia jąc, że moż na od po wied nio za bez -
pie czyć zbio ry, a nie ko niecz nie od su wać
od nich naj młod szych.

Uda ło się stwo rzyć licz ne prze strze nie
do sto so wa ne do po trzeb dzie ci oraz im
udo stęp nio ne. Za ję cia i lek cje od by wa ją
się nie tyl ko w sa lach edu ka cyj nych, ale
tak że na eks po zy cjach mu ze al nych, w bez -
po śred nim oto cze niu zbio rów i za byt ków,
przy sta rym for te pia nie, na te re nie eks po -
zy cji i w sa li kon cer to wej Oran że rii, ale
tak że na te re nie Fol war ku oraz w za byt ko -
wym par ku (np. lek cja o drze wach, za ję cia
o pta kach za miesz ku ją cych wo lie ry, czy
też za ję cia w ra mach Ro dzin nych Nie -
dziel). 

3. Bu dzi my wy obraź nię dzie ci
i mło dzie ży. Za ję cia edu ka cyj ne na te re -
nie Mu zeum Ro man ty zmu w Opi no gó -
rze ma ją na ce lu wspar cie opie ku nów
w twór czym pro ce sie kształ to wa nia od -
bior ców sztu ki.

7

Zajęcia warsztatowe Eko-Moda: kontynuacja lekcji muzealnej na temat mody w epoce, 
lekcja w terenie o tematyce botanicznej (dzieci sadzą drzewa), Rodzinna Niedziela zajęcia o grafice 

botanicznej i zajęcia botaniczno–muzyczne, fot. M. Krzyżanowski.
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20 ma ja br. wśród wie lu wy da rzeń, któ re
skła da ły się na ko lej ną Eu ro pej ską Noc Mu -
ze ów w Mu zeum Ro man ty zmu w Opi no gó -
rze od by ła się pro mo cja to mi ku wier szy
Zyg mun ta Kra siń skie go pi sa nych dla ko biet.
Jej do peł nie niem był po kaz mo dy XIX -
-wiecz nej pt. „Go dzi na pą so wej ró ży” pro -
wa dzo ny przez dr Ma rię Mo len dę. W ra mach
po ka zu za pre zen to wa ne zo sta ły kre acje dam -
skie z lat 1806-1906, któ re z wdzię kiem
no si ły uczen ni ce Gim na zjum im. Z. Kra siń -
skie go w Opi no gó rze. Dzię ki opo wie ści pro -
wa dzą cej po dą ża li śmy za zmie nia ją cą się
in ten syw nie mo dą te go prze ło mo we go
stu le cia, przy glą da li śmy się efek tow nym
ubio rom i za głę bia li śmy się w taj ni ki skom -
pli ko wa nych spo łecz nych i kul tu ro wych wy -
mo gów, do któ rych na le ża ło z uwa gą
do sto so wy wać stro je. Spo tka nie sta ło się pre -
tek stem do prze pro wa dze nia pre zen to wa ne -
go wy wia du.

Ma ria Mo len da: stu dia ma gi ster skie
re ali zo wa ła w In sty tu cie Hi sto rii Uni wer -
sy te tu Ja giel loń skie go. W ra mach pro gra -
mu So kra tes -Era zmus stu dio wa ła we
Fran cji na uni wer sy te cie w Or le anie, in -
ten syw nie zaj mu jąc się hi sto rią ubio ru
i od by wa jąc kon sul ta cje z pra cow ni ka mi
Mu zeum Mo dy w Pa ry żu. W trak cie stu -
diów dok to ranc kich od by ła prak ty kę
w Dzia le Tka nin Mu zeum Na ro do we go
w Kra ko wie pod kie run kiem dr Be aty
Bie droń skiej -Sło to wej.  Sto pień dok to ra
uzy ska ła na pod sta wie pra cy „Ubio ry
dwo ru kró lew skie go w Pol sce w la tach
1447-1572”. Pro wa dzi ła za ję cia z hi sto rii
ubio ru śre dnio wiecz ne go w In sty tu cie Hi -
sto rii Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go.
Obec nie pro wa dzi wy kła dy i warsz ta ty
z za kre su ko stiu mo lo gii dla mu ze ów
i pla có wek oświa to wych. Zaj mu je się hi -
sto rią ubio ru i tka ni ny. Kie ru je rów nież
pra cow nią re kon struk cji ubio rów hi sto -
rycz nych i ko stiu mów w ra mach fun da cji
No mi na Ro sae.

Pa ni Ma rio, dla cze go mo da? Co by ło
in spi ra cjà do za j´ cia si´ wła Ênie tym te ma -
tem?

Mo da bar dzo wie le mó wi o czło wie ku,
a tak że o świe cie, w któ rym ży je. Jest też na -
tu ral nie nie rzad ko nie zwy kle efek tow na,
przy cią ga uwa gę, bu dzi cie ka wość, pro wo -
ku je do py tań. Po za tym po zwa la mi łą czyć
róż ne za in te re so wa nia. Ostat nio co raz czę -
ściej pra cu ję ja ko ko stiu mo graf te atral ny
i fil mo wy. Dzię ki te mu od kry wam róż ne
prze strze nie, w ja kich mo je za in te re so wa nie
daw ną mo dą i po trze ba two rze nia mo że się
re ali zo wać. 

Krynoliny, gorsety, turniury...
- rozmowa z dr Marią Molendą

Z. Krasiński „Wiersze dla kobiet”

Któ ry okres w dzie jach mo dy naj bar dziej
Pa nią in te re su je?

To trud ne py ta nie, bo w za sa dzie każ dy
okres w dzie jach mo dy jest in te re su ją cy. Jed -
nak my ślę, że naj bliż sza mi jest mo da epo ki
re ne san su, co za pew ne wy ni ka rów nież z te -
go, że epo ka ta by ła nie zwy kle barw na, cie -
ka wa i prze ło mo wa. Na uko wo zaj mo wa łam
się mo dą dwo ru Ja giel lo nów od po ło -
wy XV wie ku do śmier ci Zyg mun ta Au gu -
sta; jest to za gad nie nie, któ re mnie
szcze gól nie in te re su je. Zwłasz cza re ne san so -

wi Ja giel lo no wie do sko na le orien to wa li się
w tren dach mo do wych obo wią zu ją cych
w eu ro pej skiej ro dzi nie mo nar chów. Po tra fi li
się do nich do sto so wać, szcze gól nie po przez
in spi ro wa nie się mo dą dwo ru Habs bur gów.
Za rów no Bo na, jak i Zyg munt Au gust by li

wręcz ko ne se ra mi mo dy. Ich gar de ro by
i zbio ry uwiel bia nej w re ne san sie bi żu te rii
by ły nie by wa le za sob ne; wzbu dza ły po dziw
wśród in nych wład ców.

Eli za Kra siń ska, żo na Zyg mun ta, tak że
bar dzo in te re so wa ła się mo dą. Czę sto li sty

ozda bia ła ry sun ka mi
naj now szych mo de li
ka pe lu szy czy suk ni.
A za co ce ni Pa ni mo -
dę XIX wie ku?

Mo da wie ku XIX
jest fa scy nu ją cym za -
gad nie niem. W przy -
pad ku ko biet ma my
do czy nie nia z in ten -
syw ny mi i w za sa dzie
szyb ki mi prze mia na mi
fa so nów, któ re wpły wa -
ły na kształt syl wet ki.
Jed no cze śnie po ru sza -
ją ce jest to, jak bar dzo
w mo dzie XIX wie ku
od bi ja ło się za fa scy no -

Przygotowania do pokazu – upinanie czepca do sukni 
ślubnej z lat 90. XIX w.

Aleksandra prezentująca suknię wykonaną wg kroju oryginalnego ubioru z lat 40. XIX w.
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Jest pa ni za ło ży cie lem Fun da cji No mi -
na Ro sae. W jej ra mach od po nad 13 lat
dzia ła Pra cow nia Re kon struk cji Ubio rów
Daw nych i Ko stiu mów, w któ rej po wsta ją
stro je i ko lek cje przede wszyst kim na po trze -
by pla có wek mu ze al nych i in sty tu cji
kul tu ral nych. Skąd po mysł na za ło że nie
fun da cji?

Kie dy koń czy łam stu dia hi sto rycz ne
na Uni wer sy te cie Ja giel loń skim, chcia łam,
by hi sto ria nie by ła dla mnie tyl ko pra cą na -
uko wą. Chcia łam po dej mo wać dzia ła nia,
któ re by ły by pięk ne, spek ta ku lar ne, któ re za -
chę ca ły by lu dzi do zaj mo wa nia się hi sto rią.
Ma rzy ło mi się stwo rze nie in sty tu cji, któ ra
mia ła by swo je mu zeum i bi blio te kę. Ta idea
by ła bar dzo opty mi stycz na, po nie waż re ali -
za cja te go ty pu za mie rzeń wy ma ga znacz ne -

go ka pi ta łu. Zde cy do wa łam się na za ło że nie
fun da cji, by zaj mo wać się prze szło ścią w cie -
ka wy, ob ra zo wy i twór czy spo sób. Od sa me -
go po cząt ku dzia ła nia Fun da cji szcze gól nie
in ten syw nie za ję łam się pro wa dze niem pra -
cow ni re kon struk cji ubio rów oraz te atrem hi -
sto rycz nym. W cią gu kil ku na stu lat dzia ła nia
Fun da cja zor ga ni zo wa ła po nad 40 wy staw
od two rzo nych daw nych ubio rów, wy ko na ła
re kon struk cje dla wie lu mu ze ów i in nych in -
sty tu cji. Te atr rów nież stwo rzył wie le spek -
ta kli, z któ rych więk szość opie ra ła się
na źró dłach hi sto rycz nych, bądź dla któ rych
hi sto rie z prze szło ści by ły kan wą opo wie ści.

Na ko niec pro szę jesz cze po wie dzieć
kil ka słów o Zło tym Po po łu dniu, pik ni ku
XIX -wiecz nym – wy da rze niu, gdzie spo ty ka -
ją się mi ło śni cy XIX stu le cia?

Dzie więt na ste stu le cie zda je się być epo -
ką, któ rą mi ło śni cy hi sto rii w Pol sce za czę li
od kry wać sto sun ko wo nie daw no. Zło te Po -
po łu dnie jest pró bą przy bli że nia jak naj szer -
sze mu gro nu XIX wie ku, któ ry był na praw dę
fa scy nu ją cym okre sem i o któ rym moż na
jesz cze bar dzo wie le się na uczyć. Przy oka -
zji jest to dla nas tak że oka zja, by pro mo wać
cie ka we za byt ki z te go okre su – każ da z pię -
ciu ko lej nych edy cji wy da rze nia, któ re od by -
ły się do tej po ry mia ła miej sce w in nym
XIX -wiecz nym pa ła cu lub dwo rze na te re nie
Ma ło pol ski.

Dzię ku ję za roz mo wę i mam na dzie ję, że
już wkrót ce spo tka my się po now nie w Opi -
no gó rze!

Roz ma wia ła: Al do na Łysz kow ska

Pokaz przygotowali:
ubio ry: Ma ria Mo len da, 

Ate lier No mi na Ro sae
asy stent ki: Ka ro li na Ko wal czyk, 

Agniesz ka Gór ka
cha rak te ry za cja:An na Paw lik 

fry zu ry: Pa try cja Ma lec

fot. Mi chał Krzy ża now ski

wa nie tej epo ki hi sto rią, po mi mo te go że był
to prze cież czas wiel kiej re wo lu cji prze my -
sło wej i po stę pu ją cej glo ba li za cji. Fa so -
ny XIX -wiecz nych ubio rów by ły czę sto
bar dzo wy myśl ne, wy ma ga ły też wie le za an -
ga żo wa nia od ko bie ty, szcze gól nie ta kiej, któ -
ra chcia ła, aby jej strój był per fek cyj ny.
Kre acje by ły zdo bio ne ko ron ka mi, ko kard ka -

mi i pa sman te ria mi; XIX wiek był na pew no
kró lew ską epo ką dla wszel kich do dat ków
wzbo ga ca ją cych stro je ko bie ce. Cie ka wy jest
rów nież kon trast po mię dzy tym, co dzia ło się
w mo dzie dam skiej i mę skiej. Mo da mę ska
osią gnę ła wte dy ide ał ele gan cji, do ce nia jąc
per fek cyj ny krój, na któ ry mo gli so bie po zwo -
lić przede wszyst kim za moż ni męż czyź ni.
Mo da XIX wie ku by ła też bar dzo sfor ma li zo -
wa na, sta no wiąc swo iste od bi cie kon we nan -
sów, któ re re gu lo wa ły ży cie to wa rzy skie. 

Organizatorzy wydarzenia oraz modelki w strojach z epoki

Przygotowania do pokazu – sznurowanie
sukni z bawełnianej tkaniny 
z modnym motywem botha

Marta w kapeluszu-budce 
z lat 30. XIX wieku
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le żyń skie mu, aby ten do kład nie prze ka zał sło -
wa feld mar szał ka ge ne ra ło wi Chło pic kie mu. 

31 grud nia Wy le żyń ski pro wa dził roz mo -
wy z ge ne ra łem Alek san drem von Benc ken -
dorf fem. Pod czas nich pol ski ofi cer po now nie
przed sta wił sy tu ację pa nu ją cą w Kró le stwie
Pol skim. Te go sa me go dnia Wy le żyń ski zo stał
we zwa ny na roz mo wy z ge ne ra łem Alek san -
drem Iwa no wi czem Czer ny sze wem. O ile
Wy le żyń ski po przed nich roz mów ców oce nił
po zy tyw nie, to o Czer ny sze wie wy ra ził jak
naj gor sze zda nie, a na wet miał oba wy, że zo -
sta nie przez ge ne ra ła aresz to wa ny. To wła śnie
ta roz mo wa, z gen. Alek san drem Czer ny sze -
wem, mia ła klu czo we zna cze nie dla pod puł -
kow ni ka Wy le żyń skie go ja ko Po la ka i ofi ce ra.
Ge ne rał Czer ny szew nie py tał o spra wy woj -
sko we czy o sy tu ację w Kró le stwie Pol skim,

ale za żą dał od Wy le żyń skie go, aby ten
zde cy do wał, czy chce wra cać

do War sza wy czy po zo stać
w Pe ters bur gu. Wy le żyń ski

na ci ska ny przez Czer ny -
sze wa wy brał po wrót
do War sza wy, acz kol -
wiek za zna czał, że to nie
ozna cza zdra dy ca ra.
Na le ży pod kre ślić, że
Wy le żyń ski nie tyl ko
nie wie rzył w zwy cię -
stwo „spra wy pol skiej”,
ale do sko na le zda wał so -

bie spra wę z ko rzy ści ja -
kie od niósł by po zo sta jąc

w Pe ters bur gu. Co waż ne
cho dzi tu taj nie tyl ko o je go

ka rie rę ofi ce ra, ale tak że o spra -
wy ma jąt ko we. Wy le żyń ski
pro wa dził bar dzo roz rzut ne
ży cie, wsku tek cze go nie mal
ca ły je go ma ją tek sta no wił za -

staw je go dłu gów. Wła śnie w tym cza sie to -
czył się pro ces, któ ry miał za de cy do wać
o dal szym lo sie te go ma jąt ku. Wie dział więc
do sko na le, że po zo sta jąc w Pe ters bur gu wy -
grał bym nie za wod nie pro ces, na któ rym ca ła
mo ja for tu na się opie ra ła. Pro ces ten miał
przejść przez se nat w Pe ters bur gu. Wy le żyń -
ski pod jął de cy zję o po wro cie wbrew wła -
snym, pry wat nym in te re som, bo jak pi sał nie
chcia łem ucho dzić wśród swo ich za prze nie -
wier cę. Oczy wi ście po ja wia się py ta nie czy
moż na wie rzyć Wy le żyń skie mu, któ ry tak
przed sta wił swo je mo ty wy? Od po wiedź jest
zde cy do wa nie twier dzą ca. Wy le żyń ski
w swo jej re la cji przed sta wił bar dzo szcze rze
i su cho re la cje z wy da rzeń i roz mów, wręcz
kro ni kar sko. Do kład nie opi sał, co ko mu po -
wie dział, ja kie in for ma cje prze ka zał po szcze -
gól nym ge ne ra łom. Nie pró bo wał się uspra-
wie dli wiać, w ogó le nie tłu ma czył swo je go

Pod puł kow nik Ta de usz Kon stan ty Wy -
le żyń ski 29 li sto pa da 1830 r. był ad iu -
tan tem ge ne ra ła Win cen te go hra bie go

Kra siń skie go, do wód cy jaz dy gwar dii kró lew -
skiej. Wraz ze swo im do wód cą po zo stał
wier ny Wiel kie mu Księ ciu Kon stan te mu. Po -
wró cił do War sza wy 3 grud nia 1830 r., gdzie
ob jął funk cję ad iu tan ta ge ne ra ła Jó ze fa Chło -
pic kie go, rów nież w stop niu pod puł kow ni ka.
Dyk ta tor 21 grud nia 1830 r. wy dał mu po le -
ce nie wy jaz du do Pe ters bur ga jed no cze śnie
prze ka zu jąc mu ust ną in struk cję: Je że li zo ba -
czysz ce sa rza, mów z ca łą ule gło ścią, na le żą -
ca się mo nar sze, a od po wia daj ści słą praw dą
na wszyst kie je go ewen tu al ne za py ta nia. (…)
opo wiesz więc, co się u nas dzie je, trzy ma jąc
się rze tel nej praw dy, któ ra się od cie bie na le -
ży twe mu Mo nar sze. Gdy by żą dał in for ma cji
co do woj ska (…) opo wiesz mu wszyst -
ko na co pa trzysz. Wy le żyń ski nie
otrzy mał żad nych pi sem nych
in struk cji czy li stów do ca ra,
a je dy nie li sty do księ cia
Fran cisz ka Ksa we re go
Druc kie go -Lu bec kie go
i ofi cjal nie je go po sel -
stwo by ło po sel stwem
do księ cia, nie do ca ra.
Pod puł kow nik Kon -
stan ty Wy le żyń ski do -
tarł do Pe ters bur ga 28
grud nia 1830 r. oko ło go -
dzi ny dwu dzie stej. Po mi -
mo póź nej go dzi ny jesz cze
te go sa me go dnia zo stał
przy ję ty przez feld mar szał ka
Iwa na Dy bi cza. W roz mo wie
uczest ni czył ów cze sny ge ne -
rał, póź niej szy feld mar sza łek,
Piotr hra bia Toł stoj. Roz mo wa
prze bie ga ła zgod nie z ży cze -
niem Chło pic kie go, a więc Wy le żyń ski przed -
sta wił sy tu acje w Kró le stwie w mia rę
szcze gó ło wo. Dy bicz był wy raź nie za do wo -
lo ny, że Chło pic ki zo stał dyk ta to rem. Na stęp -
ne go dnia Wy le żyń ski do stał od Dy bi cza
po le ce nie spi sa nia wszyst kie go co ten wie
o sy tu acji w kra ju i w woj sku, któ re to po le -
ce nie wy ko nał su mien nie, a na stęp nie udał się
na ko lej ne spo tka nie z feld mar szał kiem. Dru -
gie spo tka nie do ty czy ło w du żej mie rze po sta -
wy ge ne ra ła Chło pic kie go. Dy bicz chciał
wie dzieć, czy jest moż li wa kon cen tra cja
wojsk pol skich w re jo nie Płoc ka, aby cał ko -
wi cie od sło nić War sza wę. Feld mar sza łek nie
ro zu miał, dla cze go Chło pic ki nie wy słał
za po śred nic twem Wy le żyń skie go żad ne go li -
stu, wręcz stwier dził, że je że li Chło pic ki by
chciał cza su na uspo ko je nie sy tu acji w Kró le -
stwie to by go otrzy mał. Koń cząc roz mo wę,
któ ra trwa ła do pół no cy, Dy bicz po le cił Wy -

po ste po wa nia, dla nie go jest to oczy wi ste, że
wszyst ko co ro bił wy ni ka ło z je go obo wiąz ku
ja ko ofi ce ra. Spo rzą dził ra por ty na pi śmie do -
ty czą ce sy tu acji woj sko wej, sam stwier dza, że
chciał wszyst ko prze ka zać jak naj do kład niej.
Acz kol wiek nie praw dą jest czę sto po wta rza -
na te za, że zdra dził dys lo ka cję wojsk pol skich.
Wy le żyń ski nie znał dys lo ka cji wojsk pol -
skich. Gdy gen. Czer ny szew in for mu je go, że
car oso bi ście prze czy tał je go ra por ty i żą da
wię cej szcze gó łów Wy le żyń ski bez cie nia
uspra wie dli wie nia pi sze: Od po wie dzia łem, że
go tów je stem do star czyć ta ko wych, tem bar -
dziej, iż mo że Naj ja śniej szy Pan nie mógł pi -
sma me go od czy tać (Wy le żyń ski pi sze le wą
rę ką, pra wą stra cił w bi twie). Po twier dza tak -
że: Wszyst ko com wów czas po wie dział Ce sa -
rzo wi, Dy bi czo wi lub Benc ken drof fto wi lub
na pi sa łem w przed sta wio nej mu no tat ce, tak
by ło ści śle praw dzi wym, że w rok póź niej (…)
kie dy Ce sarz ob ja wić mi po le cił swe naj wyż -
sze nie za do wo le nie, wa run ku ją cem mi, ja ko
je dy ną ła skę cał ko wi te o mnie za po mnie nie,
zna la zło się sło wo uzna nia: dla ści sło ści
i praw dzi wo ści szcze gó łów, któ rych wów czas
o sta nie kra ju do star czy łem”. Z tych frag men -
tów ja sno wy ni ka, że dla Wy le żyń skie go
prze ka za nie wszel kich in for ma cji, czy to Dy -
bi czo wi czy ca ro wi by ło obo wiąz kiem, ja ko
ofi ce ra, któ ry do peł nił. Pi sze o tym bez wsty -
du, a mo że na wet z pew ną du mą. Wy le żyń ski
też nie miał ten den cji do „ro bie nia z sie bie
mę czen ni ka spra wy pol skiej”. Świad czy
o tym choć by fakt, że gdy w „Ga ze cie Pol -
skiej” opu bli ko wa no nie praw dzi we in for ma -
cje, że w Pe ters bur gu był przy wi ta ny gło dem
oraz że był źle trak to wa ny, Wy le żyń ski po po -
wro cie z Pe ters bur ga, nie tyl ko nie po twier -
dził swo je go „cier pie nia za spra wę”, ale uznał
za ko niecz ne spro sto wa nie tych in for ma cji pi -
sząc w „Mer ku rym”: Nie któ re pi sma pu blicz -
ne ogło si ły o mo jej byt no ści w Pe ters bur gu,
nie zgod ne z praw dą wia do mo ści, jak bym był
mo rzo ny gło dem itp. Oświad czam, że wie ści
te nie ode mnie po cho dzą. Roz ter ki po ja wia ją
się do pie ro pod czas roz mo wy z Czer ny sze -
wem i wy ni ka ją z fak tu, że dla Czer ny sze wa
po wrót do War sza wy jest rów no znacz ny ze
zdra dą ca ra. Pod czas gdy w ro zu mie niu Wy -
le żyń skie go po wrót był je go obo wiąz kiem,
po dob nie jak wier ność ca ro wi ja ko kró lo wi
pol skie mu. Przy czym Wy le żyń ski uwa żał,

Wojciech Jerzy Górczyk

Misja do Petersburga płk. Tadeusza 
Wyleżyńskiego w 1830 r.

Car Mikołaj I  
(mal. Iwan Winberg)

Płk. Tadeusz Konstanty Wyleżyński 
(rys. Jakub Sokołowski)
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że wier ność Mi ko ła jo wi jest je go obo wiąz -
kiem, ale ja ko kró lo wi pol skie mu, czy li tyl ko
do cza su woj ny z Ro sją i de tro ni za cji, któ rym
to wy da rze niom Wy le żyń ski był prze ciw ny,
ale je prze wi dy wał. Pi sze on: (…) woj na jesz -
cze nie by ła wy po wie dzia na, część na ro du
spo dzie wa ła się jesz cze po ko jo we go za koń cze -
nia spra wy, (…), nie by ło jesz cze mo wy o za -
prze cze niu ce sa rzo wi je go ty tu łu i wła dzy, był
on jesz cze pod każ dym wzglę dem na szym mo -
nar chą (…). By łem te dy da lej, zwłasz cza
w Pe ters bur gu, ce sar skim pod da nym i ofi ce -
rem (…). To po wo du je, że roz mo wa Ta de usza
Wy le żyń skie go z Alek san drem Czer ny sze -
wem jest peł na na pię cia – pol ski puł kow nik
uwa ża się za wier ne go Mi ko ła jo wi – kró lo wi
pol skie mu a ro syj ski ge ne rał żą da od nie go
de kla ra cji wier no ści Mi ko ła jo wi – ca ro wi ro -
syj skie mu. Czer ny szew żą dał tak że od no wie -
nia przez Wy le żyń skie go przy się gi wier no ści
i pod da nia ca ro wi. Osta tecz nie po dłu giej roz -
mo wie zi ry to wa ny Alek san der Czer ny szew
za żą dał od Wy le żyń skie go: Na pisz mi pan list,
świad czą cy o uczu ciach wier no ści dla Je go
Ce sar skiej Mo ści. Wy le żyń ski przy ta cza treść
te go li stu, co po now nie do wo dzi praw dzi wo -
ści je go słów za pi sa nych we wspo mnie niach,
bo wiem treść te go li stu sta wia go w nie ko -
rzyst nym świe tle, a zna my tyl ko re la cję
Wy le żyń skie go. Z te go li stu tłu ma czy się
w swo ich wspo mnie niach. Nie cho dzi tu o po -
twier dze nie wier no ści Mi ko ła jo wi I, bo to
by ło obo wiąz kiem, w mnie ma niu sa me go
Wy le żyń skie go, ale cho dzi o obiet ni ce zło żo -
ne ca ro wi na przy szłość. Otóż Wy le żyń ski za -
pew nił ca ra, że: (…) ni gdy orę ża prze ciw Je go
(Ce sar skiej Mo ści – przy pis W. J. G.) woj skom
nie pod nio sę, gdy by ar mia pol ska to uczy ni ła,
ni gdy sła bych mo ich sił nie ob ró cę prze ciw
do bru Je go Ce sar skiej Mo ści. Po zo sta nę bez -
czyn ny w War sza wie (…). Tej obiet ni cy Wy -
le żyń ski nie tyl ko nie do trzy mał, ale już
w mo men cie jej skła da nia nie miał za mia ru
do trzy mać. Sam re flek tu je się, że: wy pa da ło
ostroż niej obiet ni ce for mu ło wać i przy zna je,
że był go tów na pi sać do słow nie wszyst ko, aby
wy je chać z Pe ters bur ga. Tłu ma czy, że nie
mógł się ni ko go po ra dzić w tej spra wie i że
nie zo sta wia no mu cza su do na my słu. Dru gi
raz Wy le żyń ski tłu ma czy się ze swe go po stę -

po wa nia, gdy po now nie we zwa ny, jesz cze te -
go sa me go dnia, do Czer ny sze wa do wia du je
się, że Mi ko łaj I mia no wał go swo im ad iu tan -
tem. Wy le żyń ski przy jął tę no mi na cję. Tu taj
po now nie tłu ma czy to fak tem, że jesz cze ani
woj ny ani zło że nia z tro nu nie by ło. Jed nak
w tym wy pad ku przy ta cza tak że in ne ar gu -
men ty, przede wszyst kim Wy le żyń ski szcze -
rze przy zna je, że bał się od rzu cić no mi na cję
na ad iu tan ta, bo oba wiał się, że wów czas nie
tyl ko nie wró cił by do War sza wy, ale za pew ne
tra fił by, jak to na pi sał, w kie run ku wręcz prze -
ciw nym War sza wie. Stwier dza tak że Niech by
się kto zna lazł na mo jem miej scu, a rę czę, iż
nie był by ina czej (…) po stą pił. Moż na za dać
py ta nie: dla cze go Wy le żyń ski uwa ża za swój
obo wią zek wy tłu ma cze nie po stę po wa nia

w tych dwóch wy pad kach i tyl ko w nich: na -
pi sa nia li stu i przy ję cia no mi na cji na ad iu tan -
ta Mi ko ła ja I. Być mo że Wy le żyń ski kie ro wał
się nie tyl ko li te rą pra wa, ale też po czu ciem
ho no ru. O ile prze ka za nie in for ma cji czy to
szta bo wi czy to ca ro wi (Wy le żyń ski spo tkał
się oso bi ście z ca rem za raz po wyj ściu
od Czer ny sze wa) wy ni ka ło z je go po czu cia
obo wiąz ku ja ko ofi ce ra, z cze go jest wręcz
dum ny, to już zło że nie obiet nic w li ście
do Czer ny sze wa, jak i przy ję cie no mi na cji
na ad iu tan ta Mi ko ła ja I by ło zo bo wią za niem
o cha rak te rze ho no ro wym, któ re go Wy le żyń -
ski ni gdy nie miał za mia ru do trzy mać. Stąd
na le ży ro zu mieć, że Wy le żyń ski uzna je, że te
de cy zje mo gły być uwa ża ne za nie god ne ho -
no ru ofi ce ra i tyl ko dla te go się z nich tłu ma -
czy. No mi na cja na ad iu tan ta ca ra prze ra zi ła
go, bo jak sam na pi sał wie dział jak da le ce
mnie to kom pro mi to wać póź niej mo gło bądź
w oczach pol skich re wo lu cjo ni stów, bądź
w oczach Ce sa rza. Wy le żyń ski też nie oce niał
po sta wy tych, któ rzy do pro wa dzi li do po wsta -
nia, ow szem ro zu miał ich po ste po wa nie, choć
go nie po pie rał. Po dob nie nie po tę piał tych,
któ rzy po zo sta li w tych chwi lach wier ni ca ro -
wi. Wy stą pił w obro nie Win cen te go Kra siń -
skie go, któ ry wy ka zał się skraj nym
lo ja li zmem wo bec Mi ko ła ja I i był wów czas
uwa ża ny w War sza wie za zdraj cę, choć na le -
ża ło by mó wić o re ali zmie po li tycz nym
Win cen te go, a nie o zdra dzie. Wy le żyń ski

w ne kro lo gu ich wspól ne go przy ja cie la Fran -
cisz ka ba ro na Gi rar do ta, by łe go na czel ne go
chi rur ga 1 Puł ku Lek ko kon ne go Gwar dii Ce -
sar skiej, pi sze o cier pie niach Gi rar do ta: osta -
tecz nym cio sem by ła mu nie do la wie lo let nie go
przy ja cie la. Tym przy ja cie lem jest wła śnie
Kra siń ski, a owa nie do la to oskar że nia o zdra -
dę. Puł kow nik Ta de usz Wy le żyń ski nie od -
niósł żad nych oso bi stych ko rzy ści z mi sji
do Pe ters bur ga, w tym tak że z przy ję cia no -
mi na cji na ad iu tan ta ca ra. Po upad ku po wsta -
nia zo stał zdy mi sjo no wa ny bez pra wa
do mun du ru, zaś car wy sto so wał do nie go spe -
cjal ne pi smo, w któ rym stwier dził, iż je dy ną
ła ską ja ką mo że wy świad czyć Wy le żyń skie -
mu jest to, że cał ko wi cie o nim za po mni.
Zgod nie z prze wi dy wa nia mi prze grał wszyst -
kie spra wy są do we o ma ją tek i tym sa mym
zo stał wła ści wie bez środ ków do ży cia. Po -
mógł mu wów czas je go przy ja ciel Win cen ty
hra bia Kra siń ski.

Ta de usz Kon stan ty Wy le żyń ski, wy da je
się być po sta cią, w pew nym wy mia rze, tra -
gicz ną. Wy da je się, że puł kow nik, przy naj -
mniej we wła snym mnie ma niu, umiał
roz dzie lić obo wiąz ki, któ re wy ni ka ły z po win -
no ści ofi ce ra od obo wiąz ków i ho no ru Po la -
ka. O ile oce na je go po sta wy ja ko le ga li sty
jest, z pew ny mi za strze że nia mi, słusz na, to
z ca łą pew no ścią nie moż na go na zwać lo ja li -
stą. Po stę po wał zgod nie z li te rą pra wa, był po -
słusz ny Mi ko ła jo wi I tak dłu go jak ten
po zo sta wał kró lem pol skim. Po de tro ni za cji
i roz po czę ciu woj ny pol sko -ro syj skiej, zgod -
nie z wła snym ro zu mie niem ho no ru ofi ce ra

i wła snym prze ko na niem o na ka zie pra wa,
wal czył prze ciw ca ro wi i Ro sji, a 20 czerw -
ca 1831 r. otrzy mał awans do stop nia puł kow -
ni ka. By ło to oczy wi ście wbrew za pew-
nie niom zło żo nym w Pe ters bur gu, więc Wy -
le żyń ski po zo sta wał wier ny li te rze pra wa, ale
ła mał sło wo ofi ce ra. To po wo du je, moż na by
rzec na wet, pa ra dok sal nie, że Wy le żyń ski tłu -
ma czy się tyl ko z obiet nic zło żo nych Czer ny -
sze wo wi i Mi ko ła jo wi I, ale nie z sa me go
fak tu ich zło że nia a z fak tu, że je zło żył wie -
dząc, że ich nie do trzy ma.

Gen. Alexander Czernyszew
(mal. George Dawe)

Gen. Alexander von Benckendorff 
(mal. George Dawe)

Iwan Iwanowicz Dybicz-Zabałkański
(mal. George Dawe)
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i co mnie ko cha li. Usia dłem mie dzy bo ną
mo ją i Roz pę dow ską i pła ka łem, i pro si łem
o na dziei tro chę, o ob ja wie nie mi chwi li,
w któ rej zwy cię ży Ni cea Fi de lis1. Cmen -
tarz ten le ży na wzgó rzu oto czo ny par ka -
nem ze szta che tów, po le wej stoi za nim
ka pli ca i w niej grób mat ki mo jej, w gro -
bie trum na jej za wie szo na jak lam pa
na łań cu chach w skle pie nia lo chu wpo jo -
nych, po pra wej do mek wśród gę stych
drzew, do mek, w któ rym miesz kał przed
5-ciu la ty, kie dy raz tu ostat ni był, Kon -
stan ty. Stam tąd za wsze wie czo rem sły chać
by ło na ni wy i ogród ca ły dźwięk for te pia -
nu je go, te raz ci cho […]”.

Frag ment li stu Zyg mun ta Kra siń skie go do
Del fi ny Po toc kiej z 18 [-21] sierp nia 1843 r.

„[…] Za wsze z ra na do 1-szej lub 2-ej
sie dzę u sie bie i pi szę. Mam dwa po ko je
w dru gim do mu, a ona [Eli za – AŁ] miesz -
ka w tym go tyc kim za mecz ku, o któ rym Ci
wspo mi na łem, gdzie ja prze szłą ra zą miesz -
ka łem. Po tem jeż dżę na po lo wa nie, a na
po lo wa niu sia dam gdzie w zbo żu lub
w krza kach i z tor by Two je te dwa li sty wy -
cią gam i od czy tu ję. Od czy tu ję raz w dzień.
Strze lec tym cza sem za ku ro pa twa mi ła zi,
znaj dzie, to do brze, wte dy wsta ję i strze lam,
po tem znów gdzie sia dam i tę sk nię, aż słoń -
ce zaj dzie, wte dy do brycz ki sia dam i na zad
przy je chaw szy, ka żę so bie ka wał mię sa
przy nieść i jem. Ta pan na [Eli za -AŁ] pi je
her ba tę, po tem nu dzę się jesz cze z go dzi nę,
cza sem ga dam des lieux com muns [ogól ni -
ki – AŁ], naj czę ściej mil czę i słu cham, a nic
nie sły szę, po tem skar żę się na znu że nie lub
ner wy, lub ból gło wy i po że gny wam, to naj -
lep sza dnia chwi la, przy cho dzę do sie bie,
za pa lam cy ga ro, kła dę się do łóż ka i my ślę,
i ma rzę, i tę sk nię, i w póź ną noc mo dlę się
za Cie bie […]”.

Frag ment li stu Zyg mun ta Kra siń skie go
do Del fi ny Po toc kiej z 24 [-25] sierp nia 1843 r.

„[…] Nie uwie rzysz, o ile mnie za mę -
czy ły tu tej sze wi ta nia, win szo wa nia, fe sty -
ny, to a sty, wi wa ty – nie wie le by ło
de li kat no ści w sta rej Pol sz cze – w bur gra -
wo wej! Ży ję tak, jak ży ją by dlę ta za mę czo -
ne – za bi ja ny, za rzy na ny tym, że nie kry ję,
żem za bi ja ny. Choć bym chciał przez go -
ścin ność to ukryć – nie mógł bym, a zresz tą
nie chcę, bo nie miej sce grzecz no ści tam,
gdzie każ den krok czu jesz, że jest miej scem
ko na nia; uni kam pre zen cji, o ile zdo łam,
ucie kam w po le, ni by to po lo wać, a tym cza -
sem kła dę się pod krzak i tak le żę, dzię ku -
jąc Opatrz no ści za sa mot ność, tak jak
daw niej za wspól ne z ko cha ny mi ży cie. Ale
strasz na omar twia łość mną ogar nia po wo li,
ja kieś le ni stwo wkra da się w krew mo ją, rad
bym wleźć pod zie mię i za snąć, i nie śnić
o ni czym, chy ba o was dwoj gu […]”.

Frag ment li stu Zyg mun ta Kra siń skie go do
Je rze go Lu bo mir skie go z 25 sierp nia 1843 r.

Wy bra ła Al do na Łysz kow ska

Wpo przed nim nu me rze „Mu ze al -
nych Roz ma ito ści” pre zen to wa -
łam re la cje XIX -wiecz nej pra sy

do ty czą ce ślu bu i wesela Zyg mun ta Kra siń -
skie go z Elż bie tą (Eli zą) Bra nic ką. Po ja wił
się też frag ment li stu sa mej Eli zy, dzię ki któ -
re mu mo gli śmy zo ba czyć, jak wy glą da ły
we sel ne uro czy sto ści w Opi no gó rze. W tym
nu me rze przed sta wiam frag ment li stu Win -
cen te go Kra siń skie go do Ka zi mie rza Ko cha
dot. przy go to wa nia pre zen tów dla no wo żeń -
ców oraz fragmenty li stów Zyg mun ta,
w któ rych po eta w ty po wy dla sie bie spo sób
opi su je uczu cia to wa rzy szą ce mu pod czas
po by tu w Opi no gó rze w 1843 r.

„Pa mię taj, że ta kie pre zen ta bę dą od da ne:
1-mo Sno pek zbo ża zło tym sta ro żyt nym

łań cu chem ob wią za ny i zło ta szka tu łecz ka
z ziar nem, któ re go szczyp ty pod no gi od da -
ją cy lub od da ją ca rzu ci z ży cze niem, by
szczę ście w po tocz ne [?] la ta się tak sia ło.

2-do Ko new ka srebr na z mle kiem i pa -
to ką z ży cze niem, by wszyst ko mle kiem
i mio dem pły nę ło.

3-tio Bu kiet ob wi nię ty w dro gie ko lie,
by im szczę ście kwi tło.

4-to Na ta cy go [?] przy wio zą owcza rze
czy owczar ki tro chę weł ny, a niej róż ne
srebr ne i zło te wy ro by.

5 Po myśl jesz cze, co dać przez rę ce che -
mii, to jest go rzel ni, bro wa rów, to bę dzie
fla sza sta ro żyt na z per fu ma mi.

Więc je dwab ne śpiew ki przy go tuj cie,
a je że li moż na, to by ostat nie wier sze za -
wsze chór po wta rzał. K [oło] 20 ju lii pew -
no szlub bę dzie i po nim na pi szę, kie dy
przy bę dziem.

Niech lam py bę dą na la ne, ba lo ny z pa -
pie rów po ro bio ne, ko lo ro we mi ski tak że na -
la ne lub do nicz ki, że gdy by by ło po trze ba
oświe ce nia, że by pod rę ką by ło wszyst ko,
zresz tą rób cie, co mo że cie. 

Kra siń ski”
Frag ment li stu Win cen te go Kra siń skie go

do Ka zi mie rza Ko cha z 18 lip ca 1843 r.

„[…] Znów w Opi no gó rze – dom wła -
sny snem mi przy krym i okrut nym jest.
Przy je cha łem dziś po po łu dniu tu – mnó -
stwo lu dzi cze ka ło… Ach! to wszyst ko
snem, nie ro zu miem nic, jed nak pa mię tam,
tu dziec kiem by wa łem; wi dzia łem ten po -
kój, gdziem się uczył i o śmierć pro sił Bo ga
lub gdym szedł spać wie czór, cie szył się
my ślą, że sen po dob ny do śmier ci. I dziś
po ty lu la tach z po dob nym uczu ciem w tym
sa mym po ko ju sta ną łem. […] Gdy list ten
skoń czę, pój dę do mat ki gro bu i na cmen -
tarz, gdzie Roz pę dow ska, bo na mo ja, Gi rar -
dot, wszy scy, co mnie dziec kiem ko cha li
i umar li, i za py tam się ich o Cie bie, i bę dę
tam mo dlił się za Cie bie! […] Znę ka nym
na du szy, zmę czo nym na cie le – pój dę
na ten cmen tarz, a po tem się po ło żę […]”.

Frag ment li stu Zyg mun ta Kra siń skie go
do Del fi ny Po toc kiej z 17 sierp nia 1843 r.

„[…] By łem wte dy w no cy na cmen ta -
rzu tym, księ życ po nu ro za glą dał spo za
brzóz, bie la ły gro by tych, któ rych zna łem

Zakątek
poezji

„Do…”

Wiem, dla mnie Sybir – powróz – 
zgotowany – 

Jeśli przed wami nie uniżę czoła,
Gdy duch mój krnąbrny kornie 

nie zawoła:
„Nie Bóg mi panem, lecz wyście 

mi pany”.

Lecz dajcie pokój – bo ze mnie nie będzie
Sługa pokorny. Z ojców mych się rodzę –
War krwi nie hańbą, lecz śmiercią ochłodzę
I sześć stóp ziemi znajdę sobie wszędzie!

Tam dom mój ciasny, lecz pełen wolności,
Lepszy niż zamki, w których królujecie!
Żaden z was do mnie nie przyjdzie tam 

w gości,
Pierwszy raz będę bez was na tym świecie!

Wolno wam mówić – żem dziwak –
żem dumny –

Prawda, trzymają się mnie dziwne smaki:
Od słońca z wami – wolę ciemność trumny,
Od twarzy waszych – szkieletów robaki –

Jest iskra we mnie, której nikt nie zdusi – 
Jest duma we mnie, której nikt nie skusi – 
By pokłon panom widomym oddała,
Niechaj więc ginie nietknięta i cała!

Gdybym was zdusić mógł w jednym 
objęciu

I strącić wszystkich do jednej otchłani –
Chciałbym po waszym zostać 

wpiekłowzięciu
I żyć na ziemi – dla mej drogiej Pani!

Lecz Pani moja już na marach kona – 
Próchna światełkiem tli jej oko śniade – 
Krucyfiks wzięła w ręce bardzo blade,
A trzy sztylety tkwią w głębi jej łona!...

Ja nad tym łożem, ja trzymam gromnicę,
Ostatnim błyskiem oświecam jej lice
I liczę chwile, gdy umrze ma droga,
I ja z nią pójdę, gdzieś tam 

szukać Boga!

Pisano o Opinogórze

1 Nicea wierna. Nicea - miejsce pobytu 
z Delfin¹ Potock¹
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Nie myślcie o mnie, proszę was, o wrogi!
Daremna praca! Oszczędźcie jej sobie – 
Bo hańby nie chcę – a nie umiem trwogi!
Na mnie pokusę trza wynaleźć –  

w grobie!

A gdy umarłych wy kusić zdołacie
I podlić serca pod krzyżem cmentarzy – 
Wtedy dopiero – w mej podziemnej chacie
Ujrzycie podłość – na mej trupiej twarzy!

Na was więc czekam – tak – gdy serce 
pęknie!

Ale nie wprzódy – bo z mlekiem wyssałem,
Że was nie cierpić jest święcie i pięknie,
I ta nienawiść – moim dobrem całem!

Chyba ją sprzedam za polską koronę!
Za nic innego – nawet za Zasłonę,
Co kryje posąg Boga nieznanego!
Wszechwiedzę Dobra i wszechwiedzę 

Złego!

Nie chciałbym zostać błękitów aniołem
I skrzydłem światu panować z oddali – 
Gdybym miał wprzódy bić przed 

wami czołem,
A wy nade mną z biczem pańskim stali!

Tak żyłem, żyjąc – tak konając, zginę – 
Wiem, że ufacie w wielką przyszłość –  

w siłę – 
Niech i tak będzie – wam Los, 

gdy przeminę,
Da świat ten cały – mnie – jedną mogiłę.

Nie dziel ne kon cer ty 
w Mu zeum

Tra dy cja nie dziel nych kon cer tów
w Mu zeum Ro man ty zmu w Opi no gó rze
się ga 1970 ro ku. Wów czas otrzy ma ły
one sta ły termin – każ da dru ga
nie dzie la mie sią ca oraz go dzi -
nę – 12.00. Kon cer ty za po cząt -
ko wał wy stęp Chó ru Aka de-
mic kie go Uni wer sy te tu War -
szaw skie go pod kie row nic twem
St. Sut kow skie go. Od te go cza -
su roz po czę ły się cy klicz ne
spo tka nia wy bit nych ar ty stów,
szcze gól nie scen i es trad war -
szaw skich.

Mu zy ka i po ezja po cząt ko -
wo roz brzmie wa ły w sty lo wych
wnę trzach neo go tyc kie go pa ła -
cy ku, póź niej w ofi cy nie. 

W 2008 r. na te re nie ze spo łu mu ze -
al ne go do kom plek su obiek tów do łą czył
no wo wy bu do wa ny Dwór. Od te go cza -
su kon cer ty prze nie sio no do sa li mo gą -
cej po mie ścić bli sko stu oso bo wą pu -
blicz ność. Wraz z otwar ciem Oran że rii
w paź dzier ni ku 2014 r. przy szło no we.
Kon cer ty do cze ka ły się no wo cze snej
opra wy, ale ich kli mat po zo stał.

Kon cer ty, mi mo te go że ko lej ny raz
zmie ni ły miej sce re ali za cji, nie
zmie ni ły da ty, ani go dzi ny, któ ra
od wie lu lat sta ła się ich sym bo -
lem roz po znaw czym. W dal szym
cią gu są to spo tka nia po etyc ko -
-mu zycz ne, gdzie za rów no po -
ezja, jak i mu zy ka są naj wyż szej
ja ko ści. Acz kol wiek jed no w kon-
cer tach się zmie ni ło, mia no wi cie
prze sta ły być już ka me ral ne
z uwa gi na sta le ro sną ce za in te re -
so wa nie pu blicz no ści.

Wśród ar ty stów wy stę pu ją -
cych w Opi no gó rze by li m.in. Da niel
Ol brych ski, Po la Rak sa, Ed mund Fet -
ting, Je rzy Ka ma sa, Ewa Wi śniew ska,
Igna cy Go go lew ski, Ma rin Do mi nik
Głuch, Ma ry la Ochi mow ska -Te per, Mo -
ni ka  Ro sca, Li lian na Za le siń ska, Le szek
Dłu gosz, Adam Rosz kow ski, Ali na
Hof f mann, Ol ga Boń czyk, Da riusz Ko -
wal ski, Ha li na Ła bo nar ska, Mo ni ka

Goź dzik, Jo lan ta Paw lik, Car -
men Azu ar, Da nu ta Bła żej czyk,
Sta ni sław Gór ka, Mał go rza ta
Ko mo row ska, Mag da le na Wa -
rze cha, Da riusz Ja ku bow ski,
Jó zef Ko li nek, Je rzy Ła zew ski,
Ma rek Ra vski, Pa weł Rok,
Ka rol Ra dzi wo no wicz, Mar cin
Par ty ka, Grze gorz Bu ka ła,
Ja dwi ga Rappé. 

Oprac. Alicja Wodzyńska

W tym nu me rze na dal czer pie my ze
sztam bu cha Elż bie ty (Eli zy) i Ka ta rzy -
ny Bra nic kich (tzw. Al bu mu Trzech
Wiesz czów) [patrz. po przed ni nu mer
„MR”]. Po wyż szy wiersz, któ re go
pierw sza re dak cja po wsta ła w sierp -
niu 1840 r. w Karls ba dzie i zo sta ła prze -
sła na Ada mo wi Soł ta no wi, po sze rzo ny
o trzy zwrot ki wpi sał Zyg munt Kra siń -
ski do al bu mu pa nien Bra nic kich praw -
do po dob nie w koń cu la ta 1841 r. Utwór
od da je w peł ni na strój ów cze snych roz -
mów, w któ rych po ja wia ły się te ma ty
po li tycz ne m.in. uwal nia nie się ro dzi ny
Bra nic kich spod wpły wów car skich
cho ciaż by przez ślub sio stry Eli zy – Zo -
fii z ks. Li vio Ode scal chim, a tak że trud -
ne po ło że nie oso bi ste po ety.

Oprac. Al do na Łysz kow ska

Z kroniki
muzealnej

Koncert nr 6, 14.03.1971 r. (archiwum MR)

Koncert nr 530, 9.11.2014 r. (archiwum MR)

Koncert nr 500, 13.05.2012 r. (archiwum MR)
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ne przez rzeź bia rza Fe li ce Fe stę oraz rzeź -
ba mar mu ro wa Fran ce sco Mas si mi lia no
La bo ureu ra. Ist nie je też mi nia tu ra au tor stwa
Win cen te go De Les seu ra.

Z te sta men to we go spi su wy ni ka, że hra -
bi na mia ła kil ka na ście su kien, wśród któ -
rych zna la zły się 3 bia łe: w de seń (wzór),
atła so wa (tka ni na błysz czą ca, od bi ja ją ca
świa tło; le wa stro na to sa ty na), gro de na blo -

wa (grub sza tk. je dwab na, uży wa na na
odzież i po kry cie fu ter).

W te sta men cie hra bi ny wśród su kien
zna la zły się: błę kit ne: atła so wa, me ry no so -
wa (weł nia na) i ak sa mit na, po pie la te: gro -
de na blo wa, ki taj ko wa (cien ka, dość gę sta,
gład ka tk. je dwab na o splo cie płó cien nym,
jed no barw na lub mie nią ca się) i flo ran so wa
(kwie ci sta). W sza fie An to ni ny by ła też suk -
nia sza fi ro wa w kwia ty, któ rą w za pi sie
otrzy ma ła gar de ro bia na oraz ryp so wa (gę -
sta, mię si sta tk. z bie gną cy mi wzdłuż lub
w po przek prąż ka mi) w pa sy błę kit ne. By -
ło też kil ka su kien czar nych, któ re w więk -
szo ści Kra siń ska za pi sa ła na du na jo wec kie
or na ty. 

Wzbio rach MR w Opi no gó rze
znaj du je się wy pis urzę do wy
pro to ko łu pu bli ka cji te sta men tu

An to ni ny z Czac kich hr. Kra siń skiej spo rzą -
dzo ny 13 sierp nia 1834 r. Hra bi na zmar ła
w War sza wie 27 lip ca 1834 r. W pi śmie do -
ko na no cha rak te ry sty ki wła sno ręcz ne go
te sta men tu sta ro ści ny opi no gór skiej. 

An to ni na pi sze w te sta men cie, że wła -
śnie mi ja czter dzie sty szó sty rok
jak nie ży je jej mąż, Jan Kra siń ski,
i w chwi li spi sy wa nia te sta men tu
ma ukoń czo ne 77 lat. Hra bi na po -
czy ni ła po szcze gól ne za pi sy ma -
jąt ko we wo bec osób ob da ro -
wa nych, in sty tu cji świec kich i ko -
ściel nych. Te sta ment do star cza
ma te ria łu ba daw cze go re je stru-
jąc upodo ba nia, za in te re so wa nia
i gu sty hra bi ny. Szcze gól nie in te -
re su ją ce są za pi sy do ty czą ce gar -
de ro by, na któ rych pod sta wie
do ko nać moż na ana li zy stro jów,
po znać ozdob ne do dat ki oraz ro -
dza je tka nin z ja kich zo sta ły
uszy te. 

Po cząt ki XIX w. w mo dzie ko -
bie cej to na wią za nie do tra dy cji
an tycz nych. Po ja wi ły się zwiew ne
suk nie z wy so kim sta nem pod biu -
stem, z buf ka mi na rę ka wach i mi -
łym dla mę skie go oka de kol tem.
Obo wią zy wa ły lek kość i an tycz na
pro sto ta. Wśród ja snych ma te ria -
łów kró lo wa ła biel. Naj mod niej sze
suk nie by ły bez  rę ka wów, w któ -
rych sta nik two rzy ła tka ni na wy -
cią gnię ta i udra po wa na swo bod nie
nad pa skiem i spię ta na ra mio nach
bro sza mi. Suk nia opa da ła w mięk -
kich fał dach do zie mi. Na ra mio na
za rzu ca no zwiew ne chu s ty, ko ron ko we sza -
le, do da wa no atła so we wstąż ki, ko kard ki
i pió ra. Po okre sie fa scy na cji an ty kiem
za go ścił wdzięcz ny styl em pi re. Ty po wa
suk nia wy ko na na z lek kich ma te ria łów,
cha rak te ry zo wa ła się na dal wy so ko pod nie -
sio ną li nią sta nu. 

Ubiór hra bi ny mo że my po dzi wiać dzię -
ki za cho wa nym wi ze run kom. Pod czas po -
by tu w Rzy mie w lu tym 1808 r. Kra siń ska
zle ci ła wy ko na nie mar mu ro we go po pier sia
u An to nio d’Es te. Car lo La bruz zi ma lu je ją
w ca łej po sta ci przy po stu men cie z po do bi -
zną mę ża. W tym sa mym 1808 r. po wstał
por tret ma lo wa ny przez Gia co mo Ber ge ra.
We Wło szech po wsta je po pier sie, wy ko na -

Na za cho wa nych por tre tach hra bi ny za -
uwa żyć moż na, że gu sto wa ła w suk niach,
w któ rych cha rak te ry stycz nym ele men tem
był mo tyw wy dłu żo ne go „V” w kom po zy -
cji sta ni ka. Suk nia by ła luź no dra po wa na,
uło żo na w fał dy, bie gną ce uko śnie od ra -
mion i w ta lii ze bra ne w sil nie marsz czo ny,
wy dłu żo ny szpic. Ra mio na okry wa ła swo -
bod nie na rzu co na chust ka. Hra bi na mia ła

chust ki: kar ma zy no we (w ko lo -
rze ciem nej czer wie ni) w kwia ty
i ze szla kiem sza fi ro wym, po ma -
rań czo wą i pą so wą w pal my. Od -
dziel ną ga mę sta no wią chust ki
Bor de soa: sza fi ro wa, po pie la ta,
czar na ze szla kiem, mor de ro wa
(zło ci sto brą zo wa, czer wo no bru -
nat na), któ rą Kra siń ska do sta ła
od sio stry Ro za lii Tar now skiej,
czar ne: ze szla kiem i gład ką
w pal my oraz szal ha fto wa ny
mu śli no wy. Dzię ki kon sul ta cji
z prof. An ną Sie radz ką wiem,
że chust ki Bor de soa to du że
chust ki z weł nia nej tka ni ny, ob -
la mo wa ne je dwa biem lub z tka -
ni ny je dwab no -weł nia nej, któ re
w l. 30. XIX w. by ły mod nym
ele men tem co dzien nej gar de ro -
by ko bie ty. Za rzu ca no je na
ra mio na, a na zwa „bor de soa”
wzię ła się ze spo lsz czo nych
dwóch ter mi nów fran cu skich:
„bor de” (la mów ka, ga lon) i „so -
ie” (je dwab).

Wśród chu s tek me ry no so -
wych zna la zły się: bia ła fran -
cuska, po pie la ta, błę kit na,
kar ma zy no we, sza fi ro wa, po -
pie la ta ko zia, czar na z kre py
(szorst kiej tka ni ny, go fro wa na

sta no wi ła ozna kę ża ło by), orze cho wa,
w kwiat ki dym ko wa (tk. w pa ski, prąż ki),
któ rą hra bi na do sta ła od jed ne go z bra ci
(Ta de usza lub Mi cha ła) oraz 6 bia łych
ha fto wa nych i mu śli no wa tu rec ka w ko lo -
rze żół tym. 

W od dziel nym spi sie wy mie nio ne zo -
sta ły chust ki blon dy no we (prze zro czy ste):
ko ron ko we, pe ty ne to we (bar dzo de li kat ne),
siat ko we, ga zo we. W skrzy ni hra bi ny by ły
zło żo ne róż ne blon dy ny: pe le ry na w de seń
z kry zą, 9 łok ci blon dy ny fran cu skiej w list -
ki, 9 – w list ki wą skiej w ka wał kach,
10 – w ka wał kach w żab ki, 9 – w de seń
w ka wał kach, blon dy ny do wy szy wa nia
i do rę ka wów. We lo ny: bia ły i czar ny

Beata Woźniak

Garderoba starszej damy na początku XIX w. w świetle 
testamentu hr. Antoniny Anny z Czackich Krasińskiej

Giacomo Berger, Antonina z Czackich Krasińska, 1808 r.  
MR Opinogóra
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pe ty ne to wy, ki taj ko wy. Przy czym 1 ło kieć
rów ny był 2 sto pom, czy li wy no sił 0,5955
me tra.

Ter min „bie li zna” w na zew nic twie spi -
sów ma jąt ko wych de fi nio wał nie tyl ko bie -
li znę oso bi stą, ale rów nież ob ru sy, ser we ty
czy po ściel. W te sta men cie ter min ten uży -
ty jest za rów no w jed nym, jak i w dru gim
zna cze niu. Obok 18 ko szul z „gor sa mi”
mo wa jest o prze ście ra dłach: 12 cien -
kich, 12 lnia nych, 6 szwab skich oraz 4 po -
szew kach z fal ban ka mi, 76 chust kach
do no sa, 7 chust kach ze szlacz ka mi ko lo ro -
wy mi, 7 pod chust kach płó cien nych i 6 per -
ka lo wych, 2 pół chust kach do
za wi ja nia więk szych rze czy.
Chust ka by ła w kształ cie kwa -
dra tu, a pół chust ka w kształ cie
trój ką ta. Hra bi na mia ła co naj -
mniej 6 czep ków per ka lo wych
(cien ka tk. ba weł nia na o splo cie
płó cien nym, bie lo na lub zdo bio -
na, z po ły skiem na pra wej stro -
nie, kroch ma lo na) noc nych i 6
do mo wych noc nych, tyl ko 1 cze -
pek ba ty sto wy z ko ron ką. Czep -
ki w więk szo ści za pi sa ne zo sta ły
przez hra bi nę na rzecz ubo gich. 

Wśród bie li zny zna leźć moż -
na by ło 3 per ka lo we ka fta ni ki,
spodnie z roz róż nie niem na:
dy mo we, per ka lo we, płó cien ne,
pi ko wa ne oraz poń czo chy: je -
dwab ne, po pie la te, ba weł nia ne
cien kie, ni cia ne i dwie pa ry zi -
mo wych. W za pa sie by ły ma te -
ria ły mie rzo ne na łok cie:
12 – ma te rii błę kit nej, 7½ – atła -
su po pie la te go, 13½ – ryp su
li la, 20 – atła sku błę kit ne go, 14 –
flo ran su sza fi ro we go, 3 – czar nej
pe ty ne ty (tk. przy po mi na ją cej
tiul), 11 – ha fto wa ne go mu śli -
nu, 8 – bia łej ga zy (tk. lek ka,
de li kat na i prze zro czy sta).
W od dziel nym spi sie wy mie nio -
ne by ły ko ron ki: 6 łok ci drez -
deń skiej w kło sy, 10 – bruk-
sel skiej, 6 – sta rej wą skiej, 7 – bra banc kiej
wą skiej, 4 – an to la żo wej (lnia nej, uży wa -
nej do ob szy cia suk ni) oraz 10 – z tej sa -
mej ma te rii w de seń. Wy mie nio nych
zo sta ło też 7 łok ci czar nej ko ron ki do
gar ni ro wa nia (ob szy wa nia po brze gach
i ozda bia nia).

Hra bi na mia ła co naj mniej: 7 par rę ka -
wi czek pa ry skich dłu gich, 7 – pa ry skich
krót szych bia łych, 3 – per ka lo we dłu gie,
5 – per ka lo wych krót kich, 2 – duń skich
dłu gich, 1 – po pie la tych, 3 – ko lo ro wych
krót kich, 1 – ko zich po pie la tych i 1 – je -
dwab nych dłu gich. 

Szcze gól nie po pu lar nym ubio rem aż
do poł. XIX w. po zo sta wał szla fro czek. By -
ła to suk nia roz cię ta na ca łej dłu go ści

z przo du, z ozdob nym za pię ciem, czę sto
z sze ro kim koł nie rzem. Szla frocz ki moż na
po dzie lić ze wzglę du na tka ni nę lub po rę
ro ku i dnia, w któ rej by ły za kła da ne: od po -
ran ne go ne gli żu do po po łu dnio wej wi zy ty.
W te sta men cie zo sta ły wy mie nio ne szla fro -
ki zi mo we: sza fi ro we: na wa cie ryp so wy
i le wan ty no wy (tk. je dwab nej o splo cie sko -
śnym), w błę kit ną kra tę, błę kit ny me ry no -
so wy, czar ny ra ci mo ro wy (tk. je dwab nej,
nie kie dy wzo rzy stej), czar ny sa ty no wy,
czar ny kro azo wy (tk. je dwab nej o splo cie
sko śnym, w pa ski lub w plam ki). W spi sie
zna la zły się szla fro ki czar ne, sza fi ro we, bia -

łe, po pie la te: pół ak sa mit ne, me ry no so wy,
gro de na blo wy, flo ran so wy, ryp so wy, sa ty -
no wy, ki taj ko we, ra ci mo ro wy, płó cien ko wy
w krat kę błę kit ną, ale pi no wy (tk. o osno wie
je dwab nej i weł nia nym wąt ku). Mo wa jest
też o je dwab nych kap tur kach, czy li okry -
ciach gło wy i szyi. 

W sza fie Kra siń skiej zna la zły się fu tra
zi mo we: po pie la ta szub ka z bie list ka mi (ze
skó ry po pie li cy) i szub ka czar na z bia łym
fu trem i pod szew ką. Szu ba to okry cie dłu -
gie prze waż nie do ko stek, pod bi te fu trem,
z sze ro kim i dłu gim wy ło żo nym koł nie -
rzem fu trza nym. Dam ską od mia ną szu by
by ła szub ka. Wy ko na ne by ły z ak sa mi tu,
z cięż kie go atła su, z so bo la mi, z gro no sta -
ja mi, z czar ny mi li sa mi. 

Mo wa jest o sa lo pach, czy li ob szer nej,
dłu giej odzie ży wierzch niej z kap tu rem, ro -
dza ju płasz cza za rzu co ne go lek ko na suk -
nię i okry wa ją ce go ca łą po stać. W spi sie
wy mie nio ne zo sta ły: sa lo pa czar na atła so -
wa, gro de na blo wa, mor de ro wa z me ry no -
sa, fu tro ak sa mit ne zie lo ne z so bo la mi,
pa la tyn ka so bo lo wa, pe le ryn ka so bo lo wa,
5 łok ci so bo li prze zna czo nych do ob szy cia
suk ni, 5 – mar mur ków, 5 – kró li ków ame -
ry kań skich oraz pe le ry na sel po wa czar na.
Pe le ry na by ła ob szer nym płasz czem piel -
grzy mim z kap tu rem, chro nią cym ca łą po -
stać przed desz czem i chło dem, na wet

w cza sie kon nej jaz dy. Pe le ryn ka
z ko lei by ła okry ciem wierzch nim
za sła nia ją cym po stać wraz z rę ka -
mi, się ga ją cym do pa sa lub tyl ko
do po ło wy ple ców. Z ko lei pa la tyn -
ka by ła okry ciem na szy ję i pier si
wy ko na ną zwy kle z fu tra, a cza sem
z ma te ria łu, któ re go koń ce pusz -
cza no luź no z przo du al bo ob wi ja -
no ni mi sta nik i upi na no z ty łu.
Uszy te z pu szy stych so bo li lub
z tu ma ków, czy ni ły twarz i gors
jesz cze gład szy mi. 

Te sta ment Kra siń skiej wy mie -
nia rów nież ka py (na kry cia gło -
wy): ha fto wa na mu śli no wa, do niej
po wło ka ki taj ko wa w ko lo rze zie -
lo nym, kil ka mu śli no wych z fal -
ban ką i bez niej, pi ko wa na
z fal ban ką, z wę zeł ka mi i 3 pod -
szy te płót nem koł der pi ko wych. 

Hra bi na gu sto wa ła w skrom -
nych ozdo bach. Z ga lan te riach róż -
nych po śród pre cjo zów, zo sta ły
wy mie nio ne: 1 brą zo wy i 2 łań -
cusz ki zło te we nec kie, 2 wa chla rze
drew nia ne i 2 wy ko na ne z ma te ria -
łu, grze bień ko zia ny, 2 pa ry kol -
czy ków, 2 ko ro na cyj ne pier ścion ki
srebr ne, 2 szpil ki gład kie, 1 – z Pa -
nem Je zu sem, 1 – ze szma rag -
dem, 1 – z to pa zem oraz ze gar ki:
zło ty an tycz ny i srebr ny.

Ko bie cie z to wa rzy stwa na po -
cząt ku XIX w. by ły nie zbęd ne przy naj mniej
czte ry ro dza je stro jów z od po wied ni mi do -
dat ka mi: ne gliż po ran ny, suk nia dzien na
do wyj ścia, ne gliż wie czor ny (suk nia do no -
sze nia w do mu po po łu dniu) oraz strój wie -
czo ro wy. Od ko bie ty star szej, czy li już
po wy żej 40. ro ku ży cia, ocze ki wa no re zer -
wy wo bec fry wol no ści mo dy i wy bo ru
ubio ru sta tecz ne go, któ ry nie ra ził by ni ko -
go. Ko bie cie po zo sta wa ło tu szo wa nie fi -
zycz nej ru iny, a wraz z upły wem lat
na le ża ło do bie rać do ubra nia po waż niej sze
ma te ria ły i nie prze sa dzać w uży wa niu
ozdób. Wi ze run ki An to ni ny An ny z Czac -
kich Kra siń skiej oraz jej te sta ment wska zu -
ją, że hra bi na ubie ra ła się mod nie, ale
z za cho wa niem skrom no ści. 

Pierwsza strona wypisu urzędowego testamentu hr. Antoniny 
z Czackich Krasińskiej. Ze zbiorów ks. Czartoryskich 



oka zów sta wo no gów, bez krę gow ców,
pła zów i owa dów za miesz ku ją cych te ren
Mu zeum

• lek cje mu ze al ne o mo dzie w epo ce ro -
man ty zmu po łą czo ne z eko -warsz ta ta mi
(„Na -Stro jow nia”), na któ rych dzie ci nie
tyl ko zdo by ły wie dzę o ubio rze z epo ki, ale
tak że wła sno ręcz nie wy ko ny wa ły tur niu ry,
cy lin dry i sur du ty

• co dzien ne za ję cia pla stycz no – eks pe -
ry men tal ne np. „La bo ra to rium Barw”,
„Za baw ka rium” (warsz ta ty roz wi ja ją ce te -
ma ty kę lek cji mu ze al nej „W co się ba wić…
Za ba wy i za baw ki Z. Kra siń skie go”).
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Paulina Rybczyńska

Kreatywne Wakacje w Muzeum

Wra mach zmo dy fi ko wa nej ofer ty
Mu zeum, pod czas wa ka cji udo -
stęp nio no dzie ciom wa chlarz

twór czych za jęć edu ka cyj nych, któ re  od -
by wa ły się co dzien nie
w dwóch blo kach: po ran -
nym i po po łu dnio wym. 

Wa ka cyj ny plan za jęć
obej mo wał: 

• za ję cia na eks po zy cji
mu ze al nej we Dwo rze
Kra siń skich („Ma li De tek -
ty wi w Ak cji”), po łą czo ne
z pre zen ta cją zbio rów

• za ję cia mu zycz ne
(„Mu zy ka rium”) – cykl
pro wa dzo ny przez pia ni -
stę, stro icie la i na uczy cie -
la mu zy ki po łą czo ny z pre zen ta cją
za byt ko we go in stru men tu, opo wia da niem
o wiel kich kom po zy to rach i za ba wą w dy -
ry gen tu rę

• lek cje i spo tka nia w te re nie zwią za ne
z eko lo gią i den dro lo gią („Ro śli na rium”),

Aldona Łyszkowska

Konkurs literacki 
„A więc piszę, bo muszę pisać, piszę dlatego, 
że piszę, nie mam wyboru mogę tylko pisać… 
– epistolomania Zygmunta Krasińskiego”.

„… nie mam na dziei, by mnie kie dy kol -
wiek czy ta no, pi szę wciąż i pi szę z nie słab -
ną cym za pa łem. A więc pi szę, bo mu szę
pi sać, pi szę dla te go, że pi szę, nie mam wy -
bo ru mo gę tyl ko pi sać…” – tak w li ście do
przy ja cie la H. Re eve’a z 13 lip ca 1831 r.
Zyg munt Kra siń ski opi sy wał swo istą mo dę
oraz po trze bę re la cjo no wa nia wra żeń i prze -
żyć, ro man tycz ne po czu cie obo wiąz ku
spi sa nia swo ich ob ser wa cji. Co praw da
po wyż sze sło wa do ty czy ły po ezji… 

… jed nak to m.in. za mi ło wa nie do epi -
sto lo gra fii da je Kra siń skie mu trwa łe
miej sce w ro man ty zmie pol skim. Dzie-
więt na sto wiecz na „epi sto lo ma nia” usta li ła
teo rię li stu -wy zna nia. List prze stał wów czas
peł nić funk cję wy łącz nie in for ma cyj ną czy
to wa rzy ską, od zwier cie dlał przede wszyst -
kim psy chi kę au to ra. Dziś Kra siń ski, aby
po dzie lić się swo imi my śla mi, za pew ne
pro wa dził by blo g… i wła śnie do te go za -
gad nie nia od no sił się te go rocz ny Kon kurs

Li te rac ki or ga ni zo wa ny przez Mu zeum
Ro man ty zmu w Opi no gó rze.

Kon kurs był ini cja ty wą z za kre su edu -
ka cji li te rac ko -hi sto rycz nej, kie ro wa ną
do uczniów szkół pod sta wo wych i po nad -
pod sta wo wych. Je go ce lem by ło: pro pa go -
wa nie ży cia i twór czo ści Zyg mun ta
Kra siń skie go, 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 oraz roz wi ja nie
za in te re so wań re gio nem i kształ to wa nie
kul tu ry li te rac kiej. Pa tro nat nad kon kur sem
ob jął Ma zo wiec ki Ku ra tor Oświa ty.

Za da niem uczniów by ło przy go to wa nie
pra cy li te rac kiej, któ rej au tor wcie li się
w po stać Zyg mun ta Kra siń skie go i na pod -
sta wie je go li stów przy go tu je je den lub kil -
ka wpi sów na fik cyj nym blo gu po ety.

Ju ry pod kre śli ło wy so ki po ziom na de -
sła nych prac. Pra ce na pły wa ły m.in. z Cie -

cha no wa, Mła wy, Płoń ska, Płoc ka, Ma ko -
wa Ma zo wiec kie go, War sza wy i Puł tu ska.
Spo śród nich wy bra no naj cie kaw sze,
któ rych au to rom przy zna no na stę pu ją ce
na gro dy i wy róż nie nia:
• ka te go ria szko ły pod sta wo we:
I na gro da – Ali cja So biech z SP im. Sz. Do -
bo sza w Soń sku
II na gro da – Wik to ria Wasz czak z SP im.
M. Skło dow skiej -Cu rie w Kra siń cu
III na gro da – Le na Pa rzu chow ska z SP
im. M. Skło dow skiej -Cu rie w Kra siń cu
wy róż nie nia:
Alek san dra Do mi ni ka Ma jew ska z SP
im. M. Skło dow skiej -Cu rie w Kra siń cu
Pa try cja Pu rzyc ka z SP w Opi no gó rze
Ad ria na Jóź wik z MZS nr 1 w Cie cha no wie
• ka te go ria szko ły po nad pod sta wo we:
I na gro da – Ju sty na Ka czyń ska z ZS nr 1
im. S. Sta szi ca w Płoń sku
II na gro da – Na ta lia Wik to ria Szy mań ska
z LO im. P. Skar gi w Puł tu sku
III na gro da – Mi le na Ko ło dziej czyk z ZS
Eko no micz no -Ku piec kich im. L. Krzy wic -
kie go w Płocku
wy róż nie nia:
Ka mi la Czu gaj z ZS nr 4 w Mła wie
Pa try cja Kwa si bor ska z ZS nr 1 im. S. Sta -
szi ca w Płoń sku
Pau li na Ko nop ko z ZSZ nr 4 w War sza wie

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

pod czas któ re go naj młod si mo gli m.in. za -
sa dzić wła sno ręcz nie trzy me tro we oka zy
drzew, przy go to wać wła sne sa dzon ki ro ślin
na Warsz ta tach Ma łe go Ogrod ni ka (za ję cia

przy go to wa ne we współ pra cy ze Szkół ką
Szmit)

• za ję cia o naj mniej szych miesz kań cach
za byt ko we go ze spo łu pa ła co wo -par ko we -
go pt. Eko -Ro ba ka rium, na któ rych dzie ci
mia ły moż li wość obej rze nia wy bra nych

fot. Mi chał Krzy ża now ski
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Edukacyjne weekendy 
w Muzeum

Ro dzin ne So bo ty (w se zo nie let nim:
Ro dzin ne Nie dzie le) to cykl spo -
tkań edu ka cyj nych od by wa ją cych

się raz w mie sią cu na te re nie Mu zeum. 
Cykl spo tkań ob jął do tych czas:
30 kwiet nia 2017 r. spo tka nie o te ma -

ty ce: Mo ja Pierw sza Wi zy ta w Mu zeum. In -
spi ru ją ca pre zen ta cja wnętrz za byt ko we go
Pa ła cy ku w for mie dzie cię cej lek cji mu -
ze al nej kon ty nu owa na na za ję ciach warsz -
ta to wych na te re nie Fol war ku.

28 ma ja 2017 r. Raj skie Pta ki – spo -
tka nie z opie ku nem mu ze al nych wo lier
oraz wspól ne przy go to wy wa nie po sił ku
dla pta ków we wła sno ręcz nie wy ko na -
nych na warsz ta tach prze bra niach raj skich
pta ków. Spo tka nie na te re nie Fol war ku
oraz w for mie pik ni ku przy Oran że rii
uświet nił wy stęp Ali cji Ka szu bow skiej,
mło dej skrzy pacz ki.

25 czerw ca 2017 r. Pik nik Kon ny
w Mu zeum – po kaz jaz dy kon nej i hi po -
te ra pii w związ ku z po ja wie niem się na
te re nie Fol war ku ko ni. Warsz ta ty Ko nik -
-Nie -Na -Bie gu nach oraz ple ner ma lar ski
dla mło dzie ży za koń czy ły za wo dy Dzie -
cię cych Ko ni ków Warsz ta to wych, ro dzin -
na gra te re no wa w za byt ko wym par ku
oraz prze jażdż ki kon ne. 

30 lip ca 2017 r. Ro dzin na Nie dzie la
we Dwo rze Kra siń skich – pre zen ta cja wy -
sta wy cza so wej prac Günte ra Gras sa w for -
mie do sto so wa nej do ma łe go od bior cy by ła
in spi ra cją do twór czej za ba wy w grę ko lo -
ra mi przy uży ciu pa wich piór i tu szu. Dru -
ga część spo tka nia: kre atyw na za ba wa

dźwię kiem w mu ze al nych wnę trzach
przy dźwię kach za byt ko we go for te pia nu by -
ła nie po wta rzal ną oka zją, by zaj rzeć do ser -
ca for te pia nu i po znać je go me cha nizm.

27 sierp nia 2017 r. Te atr dla dzie ci
oraz warsz ta ty kre atyw ne o ma rio net -
kach – nie spo ty ka na po dróż do kra iny in -
spi ro wa nej Pa nią Twar dow ską w for mie
spek ta klu te atral ne go dla dzie ci Pan Twar -
dow ski w wy ko na niu Te atru Pi nez ka.
Warsz ta ty Kre atyw ne na te re nie Fol war ku
za koń czył barw ny ko ro wód ma rio ne tek
wy ko na nych przez dzie ci oraz pro fe sjo nal -
nych ma rio ne tek z ko lek cji wie lo let nie go
so li sty Pol skie go Te atru Tań ca, ak to ra -mi -
ma i ma rio net ka rza P. Grzą dzie li.

24 wrze śnia 2017 r. Gra fi ka bo ta nicz -
na dla dzie ci oraz ki no wMu zeum – spo -
tka nie w Oran że rii z Ur szu lą Szmit,
ar chi tek tem, wpro wa dzi ło dzie ci w baj ko -
wy świat ro ślin przed sta wio nych na sta rych
gra fi kach bo ta nicz nych. Na za ję ciach
warsz ta to wych przy go to wa nych we współ -
pra cy ze Szkół ką Szmit po wsta ły ma low ni -
cze, sty li zo wa ne ziel ni ki. Sa lę kon cer to wą
w Oran że rii za mie nio no w ki no dla dzie ci. 

21 paź dzier ni ka 2017 r. Smy ko fo nia
oraz In stru men ta rium. Pro jekt re ali zo wa -
ny we współ pra cy z Fun da cją Mu zy ka jest
dla wszyst kich i Ma zo wiec kim In sty tu tem
Kul tu ry. Pierw szy z cy klu so bot nich kon cer -
tów, w wy ko na niu kwar te tu smycz ko we go
„Amok”, przy bli żył me lo ma lusz kom mu zy -
kę po waż ną, fil mo wą i roz ryw ko wą. Kon -
cert po prze dzi ły warsz ta ty o te ma ty ce
przy rod ni czo -mu zycz nej, na któ rych dzie ci
kon stru owa ły wła sny in stru ment mu zycz ny.fot. Mi chał Krzy ża now ski

Wy da rzy ło się:
• Woj ciech Je rzy Gór czyk wy gło sił re fe rat „Bi -
skup ka mie niec ki Adam Sta ni sław Kra siń ski
(1714-1800). Szkic do stu dium bio gra ficz ne go”
na ogól no pol skiej kon fe ren cji na uko wej „No -
we spoj rze nie na po stać An drze ja Za moy skie -
go – w trzech set ną rocz ni cę uro dzin kanc le rza
wiel kie go ko ron ne go” zor ga ni zo wa nej 24
kwiet nia 2017 r. przez Mu zeum Ma łe go Mia -
sta w Bie żu niu od dział Mu zeum Wsi Ma zo -
wiec kiej w Sierp cu i Pań stwo wą Wyż szą
Szko łę Za wo do wą w Cie cha no wie. 
• 2 ma ja 2017 r., 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 Imie nin zna lazł się: kon cert ka -
me ral ny pt. „Zyg munt i Del fi na. Opo wieść
o mi ło ści ży cia Zyg mun ta Kra siń skie go”. Kon -
cert wy ko na li: Bar ba ra Ko brzyń ska (nar ra cja),
Se ba stian Bo gu szew ski (re cy ta cja), Mał go rza -
ta Szy mań ska -Sa dla kow ska (so pran), Ma riusz
Kłub czuk (for te pian). Kon cert opra co wa ła Ma -
ria Szy mań ska.
• 7 ma ja 2017 r. już po raz trze ci od by ło się spo -
tka nie po etyc ko -mu zycz ne po świę co ne twór -
czo ści po ety do by ro man ty zmu Zyg mun to wi
Kra siń skie mu. Wio dą cym te ma tem by ła mi łość,
dla te go też spo tka nie za ty tu ło wa ne by ło „Mi łość
w twór czo ści hr Zyg munt Kra siń skie go”. Po my -
sło daw czy ni oraz pro wa dzą ca spo tka nie Bo że -
na Kac pu ra przed sta wi ła re fe rat, na to miast
wier sze wiel kie go ro man ty ka pre zen to wa li ak -
to rzy ama tor skie go te atru „Roz my ty Kon trast” –
Alek san dra Ba rań ska i Ja ro sław Lesz czyń ski.
Utwo ry wo kal ne o te ma ty ce mi ło snej wy ko nał
Krzysz tof Ły ziń ski  - so li sta ze spo łu „Me lo dia”,
ar ty ście akom pa nio wał mu zyk i aran żer Je rzy
Szpo jan kow ski. Ze bra na pu blicz ność po dzię ko -
wa ła za spo tka nie owa cja mi na sto ją co.
• 13 ma ja 2017 r. we Dwo rze Kra siń skich od -
by ła się se sja na uko wa pt.: „Mię dzy ba ro kiem
a ro man ty zmem pol skim” w ra mach XIII Mię -

dzy na ro do we go Fe sti wa lu ks. Ma cie ja Ka zi -
mie rza Sar biew skie go „Chrze ści jań ski Ho ra cy
z Ma zow sza”.
• 14 ma ja 2017 r., w nie dziel ne po łu dnie od był
się kon cert (nr 560) „Na sto strun i strof” w wyko-
na niu Mał go rza ty Ko mo row skiej z gło sem Ewy
Ba ry liń skiej. Har fist ka za pre zen to wa ła bo gac two
har fy się ga ją ce bi blij nych źró deł oraz jej grec kiej

i cel tyc kiej tra dy cji, jak rów nież dzie dzic -
two XIX -wiecz nych i współ cze snych ro man ty -
ków. Wy brzmia ła har fa m.in. mo dli twą „O King
of Uni vers”, arią Da wi da z ora to rium „Saul”,
„Zdro waś Ma rio” A. Ku ry le wi cza. Przy bli żo -
na zo sta ła mu zy ka cel tyc ka, gdzie tra dy cyj ne pie -
śni ir landz kie Gre en sle eves, Fi ght my Ho me land,
Two Si sters w aran ża cji M. Ko mo row skiej wy -
śpie wa ła nie zwy kłym gło sem Ewa Ba ry liń ska. ➧
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• W dniach 15 – 16 ma ja 2017 r. w war szaw -
skim Mu zeum Or dy na ria tu Po lo we go miał
miej sce VII Wal ny Zjazd De le ga tów Sto wa rzy -
sze nia Mu ze al ni ków Pol skich. Pod czas zjaz du
na sze Mu zeum re pre zen to wa ło dwóch de le ga -
tów od dzia łu ma zo wiec kie go SMP: Ro man F.
Ko cha no wicz (dy rek tor pla ców ki) oraz Ra fał
Wró blew ski (kie row nik dzia łu hi sto rii). Pod -
czas zjaz du przy ję to ab so lu to rium dla po przed -
nie go za rzą du, a tak że pre ze sa Mi cha ła
Nie za bi tow skie go, dy rek to ra Mu zeum Hi sto -
rycz ne go Kra ko wa, re pre zen tu ją ce go ma ło pol -
ski od dział SMP. Na stęp nie przy stą pio no
do gło so wań, w któ rych za ak cep to wa no kan dy -
da tu rę Mi cha ła Nie za bi tow skie go ja ko pre ze sa
na ko lej ną ka den cję, a tak że wy bra no no wy za -
rząd sto wa rzy sze nia, ko mi sję re wi zyj ną oraz
sąd ko le żeń ski. No wym prze wod ni czą cym ko -
mi sji re wi zyj nej zo stał wy bra ny Ro man F. Ko -
cha no wicz, a za stęp cą prze wod ni czą ce go są du
ko le żeń skie go Ra fał Wró blew ski. Pod czas zjaz -
du przy ję to sze reg uchwał ma ją cych za cel
do pre cy zo wa nie praw ne do no wych wy mo gów
za wo du mu ze al ni ka, a tak że po stu la ty eko no -
micz ne. Go ść mi ho no ro wy mi zjaz du by li
se kre tarz sta nu w Mi ni ster stwie Kul tu ry i Dzie -
dzic twa Na ro do we go Ja ro sław Se lin, a tak że
dy rek tor Na ro do we go In sty tu tu Mu ze al nic twa
i Ochro ny Zbio rów prof. dr hab. Piotr Ma-
jew ski.
• 20 ma ja 2017 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. Wśród
atrak cji by ły: przed sta wie nie lal kar sko -ak tor -
skie „Ty mo te usz wśród pta ków” w wy ko na niu

Ka ta rzy ny i Woj cie cha Słu piń skich, pro mo cja
to mi ku wier szy Zyg mun ta Kra siń skie go pi sa -
nych dla ko biet oraz po kaz mo dy XIX -wiecz -
nej z pra cow ni No mi na Ro sae po łą czo ny
z wy kła dem dr Ma rii Mo len dy, kon cert na gi -
ta rę kla sycz ną w wy ko na niu Wik to rii Szu be lak,
kon cert „Daw nych wspo mnień czar” w wy ko -
na niu Ma cie ja Klo ciń skie go, Ta de usza Kwiat -
kow skie go i Woj cie cha Dą brow skie go.
Noc Mu ze ów z ro ku na rok cie szy się coraz
większym za in te re so wa niem, a my ma my po -
wód do two rze nia co raz bo gat szej ofer ty na ten
wy jąt ko wy wie czór. 
• 27 ma ja 2017 r. pod czas kon cer tu za pre zen -
to wa li się ucznio wie PSM I i II stop nia w Mła -
wie wy sta wia jąc ope ret kę „Pi ra ci z Pen zan ce
al bo nie wol nik obo wiąz ku”. Tra dy cją sta ło się,
że szkol ne ope ret ki pre zen to wa ne są nie tyl ko
w gma chu szko ły, ale rów nież w Mu zeum
Ro man ty zmu w Opi no gó rze. Jak co ro ku

na przy by łych go ści cze ka ło du żo śmie chu, do -
brej za ba wy, lek kiej mu zy ki i świet nych ukła -
dów ta necz nych.
• 28 ma ja 2017 r. od by ło się VII spo tka nie po -
etyc kie z cy klu „Wier sze przy lam pie naf to wej”
zor ga ni zo wa ne przez Bi blio te kę Po ezji Pol skiej
przy współ pra cy z Od dzia łem Cie cha now skim
Sto wa rzy sze nia Au to rów Pol skich. Opi no gór -
skiej pu blicz no ści swo ją twór czość za pre zen -

to wał Krzysz tof Ce za ry Busz man, po eta, au tor
pio se nek, fo to gra fik i po dróż nik, pro mo tor ką
po ety by ła Agniesz ka Osiec ka, któ rej za im po -
no wał „swo istą grą słów”. To wa rzy szą cy po -
ecie pod czas spo tka nia zna ny cie cha now ski
bard Woj ciech Gę sic ki wy ko nał utwo ry mu -
zycz ne, w któ rych za pre zen to wa ne wier sze po -
słu ży ły za sło wa. 
• 11 czerw ca 2017 r. pod czas kon cer tu nr 561
za pre zen to wa ły się ar tyst ki Te atru Wiel kie -
go – Ope ry Na ro do wej, któ re two rzą od 2012 r.

ze spół „Trio Har fo we”. Ze spół po wstał z za mi -
ło wa nia do ka me ral ne go mu zy ko wa nia. „Trio
Har fo we” przez swój ory gi nal ny skład  in stru -
men tów skła nia się do wy ko ny wa nia mu zy ki
zdo mi no wa nej przez fran cu skich kom po zy to -
rów, któ rzy do ce nia li w swo jej twór czo ści ta -
kie in stru men ta rium.
• Od 11 do 18 czerw ca 2017 r. od by wa ły się
Dni Kul tu ry Chrze ści jań skiej w ko ścio łach fun -
da cji Kra siń skich na Ma zow szu i na Pod la siu.
To ini cja ty wa, któ ra po łą czy ła we wspól nym
dzia ła niu kil ka pa ra fii i in sty tu cji. Od by ła się
pod pa tro na tem: Pa ni Ma rii Koc – wi ce mar sza -
łek Se na tu RP, Pa na Ada ma Stru zi ka – Mar szał -
ka Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go, Pa na
Je rze go Lesz czyń skie go – Mar szał ka Wo je -
wódz twa Pod la skie go, Księ dza Bi sku pa Pio tra
Li be ry – Bi sku pa Płoc kie go, Księ dza Bi sku pa
prof. dr hab. Ta de usza Pi ku sa – Bi sku pa Dro -

hi czyń skie go, Księ dza Bi sku pa Ja nu sza Step -
now skie go – Bi sku pa Łom żyń skie go.
Przez ko lej ne dni uro czy sto ści od by wa ły się
w Wo li Kieł piń skiej, Pa łu kach, Kra sno siel cu,
Opi no gó rze, Cie cha no wie, Wę gro wie oraz
w Kra snem. W każ dym miej scu pre zen to wa -
na by ła wy sta wa „Ko ścio ły fun da cji Kra siń -
skich na Ma zow szu i na Pod la siu” oraz
re pro duk cja ob ra zu Wil hel ma Ko tar biń skie go
„Trzy Ma rie u gro bu Chry stu sa”. Oprócz te go
zor ga ni zo wa ne by ły m.in. pro gra my ar ty stycz -
ne przy go to wa ne przez na uczy cie li i uczniów,
wy kła dy, kon cer ty, fe styn ro dzin ny. 
• 24 czerw ca 2017 r. zor ga ni zo wa ny zo stał
kon cert – re ci tal „Wy my śli łam pej zaż ten”

w wy ko na niu Bar ba ry Bro dy -Ma lon z ze spo -
łem. Pod czas kon cer tu ar tyst ka przy bli ży ła pio -
sen ki z re per tu aru An ny Jan tar i Ire ny Ja roc kiej,
choć w nie co in nych aran ża cjach.
• W dniach 27-28 czerw ca 2017 r. Ra fał Wró -
blew ski wziął udział w kon fe ren cji „Po la cy

w Ame ry ce” or ga ni zo wa nej przez Mu zeum im.
K. Pu ła skie go w War ce, wy gła sza jąc re fe rat
„Po dró że ar ty stycz ne Woj cie cha Kos sa ka do
Sta nów Zjed no czo nych Ame ry ki Pół noc nej”.
• 1 lip ca 2017 r. go ściem trzy na ste go spo tka -
nia w Sa lo ni ku Eli zy był ks. Ma rian Kon rad
Klu biń ski, obec nie ka płan die ce zji dro hi czyń -
skiej, przed la ty m.in. or ga ni za tor Cie cha now -
skich Spo tkań Mu ze al nych, któ re od by wa ły się
w Mu zeum Szlach ty Ma zo wiec kiej w Cie cha -
no wie. 
• 9 lip ca 2017 r. mie li śmy oka zję wy słu chać
„Pie śni kur piow skich” Ka ro la Szy ma now skie -
go pod czas nie dziel ne go kon cer tu (nr 562)
w pięk nym wy ko na niu śpie wacz ki Mi le ny Lan -
ge, któ rej akom pa nio wał Pa weł Som mer.

➧



19

➧

W ro lę kon fe ran sje ra i re cy ta to ra wcie li ła się
Lau ra Łącz.
• 22 lip ca 2017 r., pod czas kon cer tu wy stą pi li
„So li ści Po le sia” – ze spół mu zycz ny z Ży to -
mie rza, któ ry two rzą: Na ta lia Traw ki na (for te -
pian), Pa weł An to niew ski (te nor) i Mi ko łaj
Na gir niak (bas -ba ry ton). Re per tu ar kon cer to wy
ze spo łu łą czył naj lep sze utwo ry eu ro pej skiej
mu zy ki wo kal nej i for te pia no wej z róż nych
okre sów, a tak że pol skie i ukra iń skie pie śni pa -
trio tycz ne. 
• 26 lip ca 2017 r.wzo rem lat ubie głych w dzień
wspo mnie nia 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. Opra wę
mu zycz ną mszy św. oraz kon cert w ko ście le pa -
ra fial nym w Opi no gó rze zor ga ni zo wał ze spół
fil har mo ni ków z Ży to mie rza „So li ści Po le sia”.
• 13 sierp nia 2017 r. pod czas nie dziel ne go kon -
cer tu nr 563 przed opi no gór ską pu blicz no ścią
wy stą pi li: pia nist ka Iri na Kra sa vi na i śpie wak

Łu kasz Skro bek. Pod czas kon cer tu „Sło wiań -
skie współ brz mie nia” wy brzmia ły utwo ry, bę -
dą ce pró bą uka za nia sło wiań skie go wnę trza,
któ re po tra fi gorz ko za pła kać, żar li wie ko chać
i ba wić się, sta no wią ce nie zwy kłe bo gac two na -
sze go krę gu kul tu ro we go. 
• 15 sierp nia 2017 r. mia ła miej sce czwar ta
edy cja wy da rze nia kul tu ral ne go „za zło tów kę”.
W je go ra mach zo stał zor ga ni zo wa ny ka me ral -
ny spek takl mu zycz ny „Być jak Mar le ne”
w wy ko na niu ak to rów war szaw skich te atrów:
Te atru Ka mie ni ca
i Te atru Ram -
pa – Ewy Lor -
skiej i Ja ro sła wa
Wi  t a s z  c z y  k a .
Spek takl był  uni -
wer sal ną hi sto rią
o ma rze niach,
mi ło ści, sa mot no -
ści, opo wie dzia ną
świe żo brzmią cy -
mi pio sen ka mi
Mar le ny Die trich,
do któ rych no we
tek sty na pi sał Jan Ja kub Na le ży ty.
• 26 sierp nia 2017 r., z re ci ta lem „Ży ciem się
ciesz…” wy stą pił bard, kom po zy tor, po eta
Woj ciech  Gę sic ki, któ re mu to wa rzy szył wir tu -
oz akor de onu Ra fał Grzą ka. 
• 10 wrze śnia 2016 r. od był się co mie sięcz ny
kon cert nie dziel ny (nr 564) pt. „Mu zy ki wie -
deń skiej czar” w wy ko na niu kwar te tu smycz -
ko we go AL TRA VOL TA. Mie li śmy oka zję

wy słu chać
m.in. wal ca
„Nad Pięk nym
mo drym Du na jem”, „Piz zi ca to
Po lka”, po lki „Tritch Tratch”,, „Grzmo ty i bły -
ska wi ce”, „Marsz Ra dec kie go” Straus sów,

„Usta mil czą” Le ha ra, „Eine kle ine Na cht mu -
sik” Mo zar ta, tań ców wę gier skich Brahm sa.
• 17 wrze śnia 2017 r. go ściem czter na ste go
spo tka nia w „Sa lo ni ku Eli zy” by ła Ha li na
Szpil man, żo na pia ni sty Wła dy sła wa Szpil ma -
na. Opra wę mu zycz ną spo tka nia za pew nił

ze spół ak tor sko -wo kal ny SO NAN TO, któ ry za -
śpie wał pio sen ki na pi sa ne przez W. Szpil ma -
na w no wych aran ża cjach.
• 23 wrze śnia 2017 r. pod czas kon cer tu „Męż -
czy zna pra wie ide al ny” wy stą pił Ar tur Gotz
z ze spo łem. Kon cert był pró bą opi sa nia z wni -

kli wą do kład no ścią męż czy zny XXI wie ku.
W wy ko ny wa nych utwo rach mo gli śmy zna leźć
od po wie dzi na py ta nie o kon dy cję psy cho fi -
zycz ną współ cze snych męż czyzn, któ re udzie -
lił ar ty sta z du żą daw ką hu mo ru i z przy-
mru że niem oka. 
• 24 wrze śnia 2017 r. pod czas VIII spo tka nia
po etyc kie go z cy klu „Wier sze przy lam pie naf -
to wej” zor ga ni zo wa ne go przez Bi blio te kę Po -
ezji Pol skiej przy współ pra cy z Od dzia łem

Cie cha now skim Sto wa rzy sze nia Au to rów Pol -
skich go ści li śmy Lesz ka Żu liń skie go – po etę,
kry ty ka, fe lie to ni stę, pu bli cy stę, au to ra kil ku -
dzie się ciu ksią żek, to mi ków po ezji i ksią żek
kry tycz no li te rac kich. Pod czas spo tka nia Jan
An drzej Ka lusz kie wicz za pew nił opra wę mu -
zycz ną. Spo tka nie tra dy cyj nie po pro wa dzi ła
Ja ni na Ja na ka kos -Szy mań ska.
• 5 paź dzier ni ka 2017 r. o godz. 12.00 we
Dwo rze Kra siń skich od by ło się XIX Opi no gór -
skie Spo tka nie z Li te ra tu rą, któ re go go ściem
był Krzysz tof Ma słoń, pu bli cy sta, dzien ni karz,

kry tyk li te rac ki. Spo tka nie, zor ga ni zo wa ne
w ra mach XXII Cie cha now skiej Je sie ni Po ezji,
po pro wa dzi ła dr Te re sa Ka czo row ska.
• 8 paź dzier ni ka 2017 r. od był się kon cert nie -
dziel ny (nr 565) pt: „Bal la do wa nie” z cy klu
„Du ety po etyc ko – mu zycz ne Mag da le ny Wa -
rze chy”. Za gad nie niem wio dą cym kon cer tu był
te mat ludz kie go ży cia i śmier ci oraz od za wsze
wal czą ce ze so bą czło wie ku si ły: chci -
wość – skrom ność, wia ra – upa dek, do bro – zło,
oraz nie rzad ko gro te sko we kon se kwen cje do ko -

ny wa nych przez czło wie ka wy bo rów. W „Bal -
la do wa niu” po ja wi ły się tak że ak cen ty
hu mo ry stycz ne, bo ży cie ludz kie czę sto by wa
za ska ku ją ce aż do gra nic ab sur du. „Bal la do wa -
nie” by ło spo tka niem z bo ha te ra mi mię dzy in -
ny mi „Li lii” i „Pa ni Twar dow skiej” Ada ma
Mic kie wi cza czy „Bal la dy o czwar tym po wsi -
no dze be skidz kim, świąt ka rzu, o Bo gu praw dzi -
wym i Chry stu sie fra so bli wym rzeź bią cym
świę te go Wow ra” Emi la Ze ga dło wi cza. Mu zy -
kę do pro gra mu opra co wał pia ni sta Alek san der
Dę bicz.



MAGAZYN  INFORMACYJNY  MUZEUM  ROMANTYZMU  W  OPINOGÓRZE

20

dokończenie ze str. 19

• In sty tut Hi sto rii i Sto sun ków Mię dzy na ro do -
wych Uni wer sy te tu War miń sko - Ma zur skie go
wraz z In sty tu tem Hi sto rii Uni wer sy te tu Łódz -
kie go zor ga ni zo wał kon fe ren cję na uko wą
„ŻY CIE PRY WAT NE PO LA KÓW W XIX
WIE KU Pry wat ne świa ty za mknię te w li stach”.
W kon fe ren cji, któ ra mia ła miej sce w Olsz ty -
nie w dniach 21-22 paź dzier ni ka 2017 r. wzię li
udział Al do na Łysz kow ska i Woj ciech Je rzy
Gór czyk. Al do na Łysz kow ska wy gło si ła re fe -
rat „Oj co stwo i ma cie rzyń stwo w świe tle li stów
Zyg mun ta i Eli zy Kra siń skich”, zaś Woj ciech
Je rzy Gór czyk re fe ro wał te mat „Puł kow nik Ta -
de usz Wy le żyń ski – przy ja ciel czy „sub sty tut”
oj ca Zyg mun ta Kra siń skie go.”
• 28 paź dzier ni ka 2017 r. pod czas Mi strzow -
skie go wie czo ru pol skiej po ezji i mu zy ki mie -
li śmy oka zję wy słu chać du etu wy bit nych

pol skich mu zy ków – prof. Krzysz to fa Ja ko wi -
cza (skrzyp ce) oraz Ha dria na F. Ta bęc kie go
(for te pian).
• 2 li sto pa da 2017 r. Mu zeum Ro man ty zmu
w Opi no gó rze we współ pra cy z pa ra fią w Opi -
no gó rze zor ga ni zo wa ło w ra mach za du szek
po etyc kich kon cert pt. „Roz mo wa z du szą...”
W pro gra mie usły sze li śmy po ezję Krzysz to fa
Ce za re go Busz ma na, Zyg mun ta Kra siń skie go,
a tak że Bu ła ta Oku dża wę i Wło dzi mie rza Wy -
soc kie go. Na akor de onie za grał Ra fał Grzą ka
utwo ry w ro man tycz nym sty lu ta kich kom po zy -
to rów jak: Fry de ry k Cho pi n i Wła dy sła w Zo lo -
ta rio w. Woj tek Gę sic ki – re cy to wał i śpie wał. 
• 11 li sto pa da 2017 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 w Oran że rii kon cert pie śni i pio se nek
o te ma ty ce pa trio tycz nej w wy ko na niu ze spo łu

Mo ja Ro dzi na oraz Gmin nej Or kie stry Dę tej
Trzech Po ko leń. W prze rwie kon cer tu otwar ta
zo sta ła wy sta wa plan szo wa „Po lo nia Re sti tu ta.
Pol skie dro gi do nie pod le gło ści”.
• 12 li sto pa da 2017 r. pod czas kon cer tu
(nr 566) wy stą pił ze spół pu zo no wy TROM BA -

STIC, w skład któ re go wcho dzą mu zy cy – wir -
tu ozi pra cu ją cy w war szaw skich or kie strach.
Z uwa gi na sze ro kie za in te re so wa nia mu zy ków
ze spół 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.
Pod czas kon cer tu mu zy kom to wa rzy szył
śpie wak Grze gorz Zy cho wicz. Usły sze li śmy
pol skie pie śni od „Bo gu ro dzi cy” do pie śni
pa trio tycz nych i le gio no wych.
Po koncercie we dwo rze Kra siń skich zo sta ła
otwar ta wy sta wa „Po lo nia Re sti tu ta. Pol skie
dro gi do Nie pod le gło ści”. Wy sta wa wpi su je się
w przy pa da ją ce w 2018 ro ku, ob cho dy stu le cia
od zy ska nia przez Pol skę nie pod le gło ści. Eks -
po zy cję bę dzie moż na oglą dać w dol nych sa -
lach dwo ru Kra siń skich do koń ca 2019 ro ku.
Wy sta wa po dzie lo na jest na dwie czę ści. Pierw -
sza ilu stru je pol skie dro gi do nie pod le gło ści,

za czy na jąc od Kon fe de ra cji Bar skiej, po przez
In su rek cję Ko ściusz kow ską, Le gio ny Pol skie
we Wło szech, okres Na po le oń ski, Po wsta nie
Li sto pa do we aż do Po wsta nia Stycz nio we go.
Znaj dzie my tu bo ga tą iko no gra fię tych wy da -
rzeń np. por tret Ta de usza Ko ściusz ki wg Jó ze fa
Gras sie go z 1796 r., czy gra fi kę „Na po le on
w oto cze niu ro dzi ny”, a tak że wie le pa mią tek
zwią za nych z tym okre sem m.in. krzyż kon fe -
de ra tów bar skich z 1768 ro ku, ryn graf z okre su
kon fe de ra cji bar skiej oraz pas kon tu szo wy
z XVIII w., a tak że mi nia tu ro wą ma skę po -
śmiert ną Na po le ona, czy pa rę pi sto le tów
ofi ce ra ar mii fran cu skiej z pocz. XIX w.
Dru ga część po wsta ła na pod sta wie wy sta wy
sta łej eks po no wa nej do tej po ry w Mu zeum
Nie pod le gło ści w War sza wie. Obec nie eks po -
zy cja ta mu sia ła zo stać zdję ta, po nie waż trwa
tam ge ne ral ny re mont, na czas któ re go bę dzie
mo gła być pre zen to wa na w Mu zeum Ro man -
ty zmu w Opi no gó rze. Uka zu je ona wy da rze nia
z po cząt ku XX wie ku, jest ona po dzie lo na jest
na 18 czę ści – te ma tów m.in. Pol ska Or ga ni za -
cja Woj sko wa, Le gio ny Pol skie, Jó zef
Pił sud ski, Ar mia Pol ska we Fran cji, For ma cje
Pol skie na Wscho dzie, Po wsta nie Wiel ko pol -
skie, Woj na pol sko -bol sze wic ka 1920 r.,
Po wsta nia Ślą skie, War mia, Ma zu ry i Po wi śle.
Uka za ne zo sta ły tak że waż ne dla te go okre su
po sta ci ta kie jak: Jó zef Pił sud ski, Ro man
Dmow ski, Igna cy Jan Pa de rew ski, Woj ciech
Kor fan ty. Znaj dzie my tu ob ra zy, rzeź by, licz ne
fo to gra fie, ko pie do ku men tów, ulo tek pro pa -
gan do wych, pla ka tów, ma ni fe stów itp. Ca ło ści
do peł nia ją ory gi nal ne ele men tu umun du ro wa -
nia, broń pal na, ba gne ty i sza ble oraz
od zna cze nia.
• 25 li sto pa da 2017 r. w re ci ta lu „Ży łem jak
chcia łem” wy stą pił Ja cek Bor kow ski, ak tor te -

atral ny, fil mo wy i te le wi zyj ny oraz wo ka li sta.
• W dniach 23-24 li sto pa da br. Ra fał Wró blew -
ski wziął udział w kon fe ren cji or ga ni zo wa nej
przez Za kład Tek sto lo gii i Edy tor stwa Dzieł
Li te rac kich Uni wer sy te tu Mi ko ła ja Ko per ni ka
w To ru niu „Hra bia Zyg munt i oko li ce” pre zen -
tu jąc te mat „Ko re spon den cja Zyg mun ta
Kra siń skie go z oj cem do ty czą ca wy bu chu
po wsta nia li sto pa do we go”. 
• 3 grud nia 2017 r. go ść mi pięt na ste go spo tka -
nia w Sa lo ni ku Eli zy by li Wal de mar Smaszcz
(ga wę da li te rac ka) oraz Le szek Dłu gosz (śpiew
i mu zy ka). Bo ha te ra mi wy kła du by li: Ma ria
Ko nop nic ka i Teo fil Le nar to wicz oraz ich spo -
tka nie we Flo ren cji.
• 10 grud nia 2017 r. pod czas ostat nie go kon -
cer tu w ro ku (nr 567) w kon cer cie „W kra inie
ope ret ki i mu si ca lu” wy stą pi li śpie wa cy Jo an -
na Ho rod ko i Ma ciej Ma da liń ski oraz pia ni sta
Mi ro sław Feld ge bel. W pro gra mie kon cer tu
zna la zły się naj pięk niej sze arie i du ety z oper,
ope re tek i mu si ca li oraz pie śni. 

M. Bral, W. J. Gór czyk, A. Wi chow ska, 
A. Wo dzyń ska, R. Wró blew ski

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

W ro ku 2018 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:
• 14 stycz nia (nr 568) – Ar tur Ja roń (for te pian),
Lud mi ła Wo ro bec – Wi tek (skrzyp ce), Woj -
ciech Sto lorz (re cy ta cje)
• 11 lu te go (nr 569) – „Ope ra na we so ło” – nie -
za po mnia ne prze bo je ope ro we, mu si ca lo we,
ope ret ko we w po ry wa ją cym wy ko na niu. Wy -
stą pią Bo gu mi ła Dziel -Waw row ska (so pran),
Ro bert Dy mow ski (bas -ba ry ton), Mo ni ka Po -
la czek -Prze strzel ska (for te pian), An drzej Kru -
sie wicz (kon fe ran sjer)
• 11 mar ca (nr 570) – w pro gra mie „Sie dem
ostat nich słów Chry stu sa na krzy żu” wg
J. Hayd na wy stą pi kwar tet smycz ko wy pod
kie row nic twem prof. Paw ła Ro ka
• 8 kwiet nia (nr 571) – Lau ra Łącz z pro gra -
mem po etyc ko -mu zycz nym „Mię dzy mną
a To bą”
• 13 ma ja (nr 572) – „Śpiew nik Pol ski” – wy -
bra ne pie śni pol skich kom po zy to rów z XIX
i XX wie ku na wią zu ją ce w swej tre ści do te ma -
ty ki pa trio tycz nej

Kon cer ty so bot nie:
Pod czas so bot nich kon cer tów przed zgro ma -
dzo ną pu blicz no ścią za pre zen tu ją się:

• 27 stycz nia Agniesz ka He kiert z ze spo łem
E -JAZZ Qu ar tet „Sto ries” – po łą cze nie bał kań -
skich brzmień, sło wiań skiej du szy, wy śmie ni -
tych dźwię ków i cie płych par tii wo kal nych
• 24 lu te go wy stą pi So nia Bo ho sie wicz w pro -
gra mie „10 se kre tów Ma ri lyn Mon roe” 
• 28 kwiet nia Piotr Ma cha li ca wy stą pi z pro -
gra mem „Mój ulu bio ny Mły nar ski na dwie
gi ta ry, trąb kę i akor de onik”

Ali cja Wo dzyń ska


