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(…) Znów serce bije. To wiosna nadchodzi —
Słyszę śpiew ptaków i czuję woń róży —
Bujam po morzu — gdzieś 

w skrzydlatej łodzi;
Wody tak ciche — ach, nie będzie burzy.

Żagiel mój biały jak sztandar, powija,
Przestwór lazuru ciągnie się przede mną;
Ta, którą kocham, może płynie ze mną,
Może w jej myśli mój duch się odbija?

Może, gdy patrzy na te śliczne fale,
Głos tajemniczy szepce jej do ucha
Spowiedź mej duszy i wszystkie me żale...
Tylko czyż ona tego głosu słucha?

A może teraz, gdy oczy zwróciła,
A ja me czoło schyliłem w cierpieniu,
Mówić co chciała? lecz nic nie mówiła —
Rękę jej tylko ścisnąłem w milczeniu.

Czy to nie widmo, które ja stworzyłem
I w chwili natchnień 

sam wywiodłem z siebie?
O nie! Postaci tej nie wymarzyłem!
Sam Bóg ją tylko mógł wymarzyć w niebie!

I tu na chwilę tak krótką zleciała,
Jak anioł siadła przy mej łodzi sterze;
Ach! gdyby ze mną na wieki została!
Śmiejcie się wiatry, że ja w szczęście wierzę!
(…) 

Źródło: „Prosto z Mostu. Tygodnik literacko-artystyczny”, nr 27 z 7 lipca 1935 r.

Zygmunt Krasiński
„Znasz, co namiętność? czy ty wiesz, co piekło…” (fragment)Projekt pn.: „Poprawa 

dostępności do zasobów kultury
poprzez ich rozwój i efektywne
wykorzystanie...”

Nowe wydanie „Dzieł zebranych” 
Zygmunta Krasińskiego

Kodeński ołtarz 
w opinogórskim kościele

Służba domowa w świetle listów 
Elizy z Branickich Krasińskiej

Pomniki nagrobne biskupa
krakowskiego Franciszka 
Krasińskiego i wojewody płockiego
Stanisława Krasińskiego

Pisano o Opinogórze

Zakątek poezji

Z kroniki muzealnej

Zamknięte wrota komercji…
Zabytkowa przestrzeń spotkań
pokoleń

Twórcze, edukacyjne ferie 
w Muzeum Romantyzmu 
w Opinogórze

Edukacyjne weekendy w Muzeum

Opinogóra 
na kartach komiksu

Wydarzyło się

Zapowiedzi
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Roman F. Kochanowicz
Monika Salamon–Miłoboszewska

Projekt pn.: „Poprawa dostępności do zasobów kultury 
poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie – aranżacja 
ekspozycji w Oranżerii Muzeum Romantyzmu w Opinogórze 
z zastosowaniem technologii audiowizualnych” 

Mu zeum Ro man ty zmu w Opi no -
gó rze to in sty tu cja z dłu gą tra -
dy cją, ist nie je od 1961 r. Zo sta ła

po wo ła na w ce lu gro ma dze nia, prze cho -
wy wa nia i eks po no wa nia dóbr kul tu ry
w za kre sie ro man ty zmu eu ro pej skie go
i pol skie go, hi sto rii ro dzi ny Kra siń skich,
ze szcze gól nym uwzględ nie niem po ety
Zyg mun ta Kra siń skie go, a tak że epo ki
na po le oń skiej oraz wy chodź stwa
pol skie go. 

Przez kil ka na ście ostat nich lat
Mu zeum prze szło wiel kie zmia ny
zgod nie z no wo cze sny mi me to -
da mi za rzą dza nia. Z pla ców ki
roz po zna wal nej na Ma zow szu,
sta ło się in sty tu cją o sil nej mar ce,
roz po zna wal nej w Pol sce. 

Przy ję tą Stra te gię Roz wo ju
Mu zeum Ro man ty zmu w Opi no -
gó rze do 2020 ro ku zbu do wa no
w sil nej re la cji do oto cze nia
Mu zeum i za cho dzą cych w nim
zja wisk spo łecz no -kul tu ro wych.
Stra te gia ta jest po chod ną osią -
gnięć Mu zeum oraz przy ję tej
przez Sej mik Wo je wódz twa Ma -
zo wiec kie go „Stra te gii Roz wo ju
Kul tu ry w wo je wódz twie ma zo -
wiec kim na la ta 2015-2020”. Dla -
te go też przy two rze niu Stra te gii
pa mię ta no o tym, by kul tu ra włą -
cza ła każ de go. Mu zeum w naj bliż szych
la tach ma nie tyl ko opo wia dać hi sto rię,
ale tak że tę hi sto rię ak tyw nie two rzyć, włą -
cza jąc  każ de go w ten pro ces. 

Ta kie dzia ła nie ma my na dzie ję do pro -
wa dzi do sy tu acji, że Mu zeum sta nie się
obec ne w prze strze ni pu blicz nej ja ko tzw.
„trze cie miej sce” po za do mem i pra cą we -
dług teo rii, któ rej au to rem jest Ray Ol den -
burg. Dą ży my do te go, aby śmy się sta li
„do mem da le ko od do mu”, czy li miej scem
wy jąt ko wo do do mu po dob nym w zna cze -
niu psy chicz ne go kom for tu i opar cia, któ -
re bę dzie do stęp ne – gdzie na neu tral nym
grun cie, w na stro ju ra do ści, spo ty kać się
bę dą sta li by wal cy w róż nym wie ku.

Za ło że niem Mu zeum Ro man ty zmu
w Opi no gó rze, któ re mia ło po słu żyć m.in.
re ali za cji kon cep cji „trze cie go miej sca”,
by ło przy wra ca nie w prze strze ni obiek tów
hi sto rycz nie tu ist nie ją cych, któ re na sku -
tek wie lu nie sprzy ja ją cych wy da rzeń i ko -
lei lo su prze sta ły tu funk cjo no wać. Dzi siaj
wpi su ją się w no we funk cje i wy ma ga nia
współ cze sne go od bior cy.

Re ali za cja te go ce lu nie by ła by moż li -
wa, gdy by nie środ ki unij ne w ra mach
RPO WM 2007 – 2013 oraz wspar cie Sa -
mo rzą du Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go.

W ten wła śnie spo sób sfi nan so wa no
re ali za cję pro jek tu pn.: „Zwięk sze nie
atrak cyj no ści tu ry stycz nej Pół noc ne go
Ma zow sza – Bu do wa Oran że rii z funk cją
kon fe ren cyj no -kul tu ral ną na te re nie Za -
byt ko we go Ze spo łu Pa ła co wo -Par ko we go
w Mu zeum Ro man ty zmu w Opi no gó -
rze – II etap”. Obiekt od da no do użyt ku
je sie nią 2014 r.

Ce lem pro jek tu by ło zwięk sze nie
atrak cyj no ści tu ry stycz nej Mu zeum Ro -
man ty zmu w Opi no gó rze. Za ło żo no od bu -

do wę Oran że rii w za kre sie od no szą cym
się do jej hi sto rycz nej funk cji (szklar nie),
z prze zna cze niem cen tral nej czę ści obiek -
tu na dzia łal ność kon cer to wo -te atral ną
i kon fe ren cyj no -szko le nio wą, za chod nie -
go pa wi lo nu na oran że rię i wschod nie go
pa wi lo nu na po miesz cze nia z funk cją wy -
sta wien ni czą. Umoż li wić to mia ło z jed nej
stro ny re ali za cję am bit nej ofer ty kul tu ral -

nej – za rów no roz sze rze nie za kre su ofer ty
do tych czas re ali zo wa nej (dzia ła nia wy sta -
wien ni cze i or ga ni za cja kon cer tów), jak
i wpro wa dze nie no wych ofert (or ga ni za cja
spek ta kli te atral nych, od czy tów, kon fe ren -
cji). Pro duk tem pro jek tu miał być wy bu -
do wa ny obiekt oran że rii z ho lem/foy er
wej ścio wym na dol nej kon dy gna cji, tj. na
po zio mie te re nu od po łu dnia w cen tral -
nym pa wi lo nie, któ ry oka zał się świet nym
miej scem na re ali za cję no we go pro jek tu
pn.: „Po pra wa do stęp no ści do za so bów
kul tu ry po przez ich roz wój i efek tyw ne
wy ko rzy sta nie – aran ża cja eks po zy cji
w Oran że rii Mu zeum Ro man ty zmu w Opi -
no gó rze z za sto so wa niem tech no lo gii

Oranżeria wybudowana w latach 2008-2014
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au dio wi zu al nych” w ra mach Oś Prio ry te -
to wa V „Go spo dar ka przy ja zna śro do wi -
sku” Dzia ła nia 5.3 „Dzie dzic two kul -
tu ro we” Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra -
cyj ne go Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go
na la ta 2014 – 2020 przy udzia le Sa mo rzą -
du Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go.

Prze strzeń tu ist nie ją ca po zwo li ła
na stwo rze nie in te rak tyw nej ofer ty
w związ ku z za ob ser wo wa nym spo łecz -
nym za po trze bo wa niem na te go ro dza ju
spo sób wy ko rzy sta nia wol ne go cza su
w gro nie ro dzi ny lub też w ra mach pro -
wa dzo nych lek cji mu ze al nych. Pre fe ro -
wa ne dziś sta ją się miej sca, w któ rych
obec ność nie spro wa dza się tyl ko do bier -
ne go od bio ru eks po zy cji, ale da ję szan sę
na ak tyw ne uczest nic two w pro ce sie
współ two rze nia.

To wła śnie daw na Oran że ria by ła
miej scem od po czyn ku, spo tkań, po ga wę -
dek w sprzy ja ją cym kli ma cie stwo rzo nym
przez róż no rod ną ro ślin ność tam się
znaj du ją cą.

By przy wró cić jej hi sto rycz ny kli mat
zo stał stwo rzo ny ogród wer ty kal ny – au -
to no micz na ścia na wy ko na na z me ta lo -
wych mo du łów z do nicz ka mi i roz pro -
wa dzo ną in sta la cja wod ną, a w są siedz -
twie je go usta wio no drze wa cy tru so we, co
da je choć po czę ści na miast kę daw nej
Oran że rii.

Stwo rzo no in te rak tyw ną sa lę edu ka -
cyj ną z ma gicz nym dy wa nem, któ ry po -
zwa la na pro wa dze nie za jęć edu ka cyj -
nych dzię ki pa kie to wi de dy ko wa nych
apli ka cji do sto so wa nych do wie ku od bior -
cy (np. wir tu al ne od ko py wa nie za byt ków
ar che olo gicz nych).

W ce lu kom plet no ści ofer ty za in sta lo -
wa no tam rów nież ma kie ty in te rak tyw ne
do za baw z wo dą, umiesz czo no obiek ty
wy sta wien ni cze i in for ma cyj ne mon to wa -
ne na ścia nach (ma kie ty, zdję cia, opi sy,
ga blot ki) oraz obiek ty wy sta wien ni cze
i in for ma cyj ne mon to wa ne na sta łe w po -
sadz ce (ma kie ty, ga blot ki, punk ty in for ma -
cyj ne).

Ca ła ta in we sty cja ma my na dzie ję
wpi sze się w kon cep cję two rzo ne go przez
nas, a wspo mnia ne go już, „trze cie go
miej sca”. 

Pra gnie my, aby by ło to miej sce in te re -
su ją cych spo tkań dla każ de go, nie za leż nie
od wie ku, świa to po glą du, za in te re so wań
i moż li wo ści. Chce my w sprzy ja ją cych
wa run kach pro wa dzić dia log o hi sto rii
i o spra wach współ cze snych, bę dąc otwar -
tym na for mę i kształt spo tkań dyk to wa -
nych przez ak tu al ne po trze by spo łecz ne.

Makieta historycznej oranżerii

Sala I - ogród wertykalny

Sala III - makieta archeologiczna

dokończenie ze str. 3
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za war tych w dwu na stu wo lu mi nach. Układ
wy daw nic twa jest na stę pu ją cy:
Tom 1: „Wier sze”
Tom 2: „Po ema ty”
Tom 3: „Dra ma ty” (w dwóch wo lu mi nach)

Wlu tym br. ro ku mi nę -
ły 206 rocz ni ca uro -
dzin i 159 rocz ni ca

śmier ci Zyg mun ta Kra siń skie go.
W ra mach ob cho dów 25 lu te go
od by ła się w Mu zeum Ro man ty -
zmu pro mo cja wy daw nic twa
„Dzie ła ze bra ne. No wa edy cja”
Zyg mun ta Kra siń skie go.

Uro czy sto ści roz po czę ła msza
świę ta w ko ście le pw. Wnie bo -
wzię cia NMP w Opi no gó rze.
Na stęp nie zło żo no kwia ty w pod -
zie miach gro bo wych Kra siń skich.

W oran że rii Mu zeum od by ła
się pre zen ta cja wy daw nic twa.
Jest to no wa edy cja dzieł Zyg -
mun ta Kra siń skie go, sta no wią ca
pra cę na uko wą przy go to wa ną
w ra mach pro gra mu Mi ni stra
Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go
pod na zwą „Na ro do wy Pro gram
Roz wo ju Hu ma ni sty ki” w la tach
2012 – 2016. Wy daw nic two
przy go to wał ze spół Za kła du
Tek sto lo gii i Edy tor stwa Dzieł
Li te rac kich In sty tu tu Li te ra tu ry
Pol skiej Uni wer sy te tu Mi ko ła ja
Ko per ni ka w To ru niu. Kie row ni -
kiem pro jek tu był prof. dr hab.
Mi ro sław Strzy żew ski.

Pra ce nad pu bli ka cją trwa ły
sześć lat i ob ję ły nie tyl ko przy -
go to wa nie do ku men ta cji, ale rów -
nież dys ku sje, któ re od by wa ły
się w ra mach pię ciu kon fe ren cji
na uko wych po świę co nych Kra -
siń skie mu. Pierw sza z nich, za ty -
tu ło wa na „Kra siń skie go świa ty
za po mnia ne”, od by ła się w 2012
ro ku Opi no gó rze. 

Przy go to wu jąc oma wia ną
edy cję dzieł, do ko na no no wych
prze kła dów z fran cu skie go, po -
nie waż ok. 30–40% twór czo ści
Kra siń skie go zo sta ła na pi sa na
wła śnie w tym ję zy ku. Opar to
się w prze wa ża ją cym stop niu
na pier wo dru kach, gdyż za cho -
wa ło się je dy nie 10 % rę ko pi sów
Kra siń skie go. Ogrom na więk -
szość spło nę ła w sto li cy w cza sie po w-
sta nia war szaw skie go w Bi blio te ce Kra siń -
skich. 

„Dzie ła ze bra ne. No wa edy cja” to pu -
bli ka cja, któ ra obej mu je osiem to mów

Tom 4: „Ma łe for my nar ra cyj ne”
Tom 5: „Wła dy sław Her man

i dwór je go. Po wieść hi sto -
rycz na z dzie jów na ro do -
wych XI wie ku.”

Tom 6: „Pro za po etyc ka”
(w trzech wo lu mi nach)

Tom 7: „Pi sma dys kur syw ne”
(w dwóch wo lu mi nach)

Tom 8: „Apa rat kry tycz ny”.
Pu bli ka cja zo sta ła przy go to -

wa na w dwóch wer sjach – li mi to -
wa nej w opra wie twar dej oraz
w opra wie mięk kiej. Edy cja za -
wie ra wszyst kie zna ne utwo ry li -
te rac kie oraz pi sma Zyg mun ta
Kra siń skie go. Każ dy tom po prze -
dza ar ty kuł wstęp ny przy bli ża ją -
cy za war tość.

Pre zen ta cji wy daw nic twa to -
wa rzy szył kon cert przy go to wa ny
wg sce na riu sza Ma rii Szy mań -
skiej za ty tu ło wa ny „Te sta ment
du cho wy Zyg mun ta Kra siń skie -
go”. Wy stą pi li Adam Bie drzyc ki,
Se ba stian Bo gu szew ski (pre zen ta -
cja tek stów) oraz Mał go rza ta Szy -
mań ska -Sa dla kow ska (so pran)
i Ma ciej Pi szek (for te pian).
W pro gra mie kon cer tu zna la zły
się m.in. frag men ty „Przed świ tu”
i „Psal mu mi ło ści” Z. Kra siń skie -
go oraz utwo ry F. Cho pi na oraz
J. S. Ba cha, G. F. Ha en dla i A. Vi -
val die go. Kon cert za koń czy ło
bra wu ro we wy ko na nie Po lo ne za
As – dur op. 53 Cho pi na.

Na spo tka nie przy by ło wie lu
go ści, m.in. se na tor RP Jan Ma -
ria Jac kow ski, wójt gmi ny Opi -
no gó ra Piotr Czy żyk, tak że
na uczy cie le po lo ni ści, bi blio te ka -
rze, przed sta wi cie le pra sy oraz
wie le za in te re so wa nych te ma ty -
ką spo tka nia za przy jaź nio nych
z Mu zeum osób. W trak cie uro -
czy sto ści dy rek tor Mu zeum Ro -
man Ko cha no wicz wrę czył prof.
dr. hab. Mi ro sła wo wi Strzy żew -
skie mu pa miąt ko wy me dal.

Po za koń cze niu czę ści ofi cjal -
nej uro czy sto ści moż na by ło, na sto isku
Wy daw nic twa Na uko we go UMK, w ce nie
pro mo cyj nej, za ku pić „Dzie ła ze bra ne”.
Wszyst kie eg zem pla rze zo sta ły sprze da ne.

Izabela Wróblewska 

Nowe wydanie „Dzieł zebranych” 
Zygmunta Krasińskiego

Dyr. Roman F. Kochanowicz rozpoczyna spotkanie promocyjne

Prezentacja pracy naukowców z UMK w Toruniu 
przez prof. Mirosława Strzewskiego

Limitowana kolekcjonerska wersja nowego wydania 
dzieł Zygmunta Krasińskiego
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bi sku pa, aby dla ko ścio ła ma ją ce go się
wznieść w oko li cy Kod nia, ja ko też
i do no wo fun do wa ne go w Opi no gó rze,
udzie lił cześć tych że apa ra tów dro gich
i srebr nych na czyń ko ściel nych. Bi skup
Ba ra now ski na proś bę hr. Kra siń skiej, po -
le cił wy dać ze skarb ca ka te dral ne go
wszyst kie apa ra ta droż sze i sre bra przy -
wie zio ne z ko deń skie go ko ścio ła, od dał

ta ko we do dys po zy cji hra bi ny i po dzia łu
po mię dzy ko ścio ły, sto sow nie do jej uzna -
nia. W tym ce lu wy de le go wa ny zo stał
do Lu bli na ple ni po tent hr. Kra siń skiej,
p. Ko tar biń ski, i na rę ce je go, za po kwi to -
wa niem, de le gat bi sku pa ks. An tul ski
ka no nik, wy dał dnia 17 wrze śnia 1875 r.
przy wie zio ne z Kod nia droż sze przed mio -
ty”. Osta tecz nie jed nak Eli za Kra siń ska
mu sia ła prze zna czyć wszyst kie te przed -
mio ty dla no wo bu do wa ne go ko ścio ła
nie da le ko Kod nia, a nie dla Opi no gó ry.
Wi do mo je dy nie, że z Kod nia prze wie zio -

no do Opi no gó ry oł tarz oraz am bo nę póź -
no ba ro ko wą z ok. poł. XVIII w., z rzeź bą
Chry stu sa oraz sym bo la mi ewan ge li stów
w zwień cze niu. Am bo na zo sta ła umiesz -
czo na przy po łu dnio wej ścia nie pre zbi te -
rium. 

Nie wia do mo jed nak kie dy do kład nie
oł tarz i am bo na zo sta ły przy wie zio ne
do ko ścio ła w Opi no gó rze. Po rów nu jąc

in wen ta rze z lat 1855 i 1884, moż na za -
uwa żyć, że do no we go ko ścio ła prze nie -
sio no prak tycz nie ca łe wy po sa że nie ze
sta re go ko ścio ła – ro tun dy, nie ma tu żad -
nej wzmian ki o no wych sprzę tach. Ró ża
Kra siń ska, fun da tor ka ko ścio ła miesz ka ła
w owym cza sie w Za ko pa nem, więc po -
trze ba wy po sa że nia no we go ko ścio ła
w od le głej Opi no gó rze nie by ła zbyt nio
pil na. 

Ko ściół wy bu do wa ny już w 1876 ro -
ku do pie ro przez kon se kra cję sa me go bi -
sku pa, „(…) mógł słu żyć za miej sce

Pierw szy oł tarz, któ ry sta nął w no wo
wy bu do wa nym ko ście le w Opi no -
gó rze po cho dził z ko ścio ła św. An -

ny w Kod niu i prze cho wy wa ny tu był
pra wie pół wie ku. 

Ko deń od po cząt ku XIX w. na le żał
do Bra nic kich, a w 1843 r. prze szedł w po -
sa gu Eli zy Bra nic kiej w rę ce Kra siń skich.
Za udział miesz kań ców w po wsta niu

stycz nio wym, wła dze car skie po zba wi ły
Ko deń praw miej skich oraz zli kwi do wa ły
pa ra fię rzym sko -ka to lic ką, przy łą cza jąc ją
do pa ra fii w Husz czy. „Dnia 6. IV. 1875 r.
z wo li Naj ja śniej sze go Pa na ko ściół
Rzym sko -Ka to lic ki w Kod niu od da ny
zo stał na wła sność du cho wień stwa pra wo -
sław ne go”. Usu nię to wte dy ca łe wy po sa -
że nie, któ re zo sta ło wy wie zio ne do
róż nych miej sco wo ści, nie raz bar dzo da -
le ko jak np. do Opi no gó ry. „Hr. Kra siń ska
ze wzglę du, że droż sze te rze czy są pa -
miąt ką i ofia rą ksią żąt Sa pie hów, pro si ła

Magdalena Bral

Kodeński ołtarz w opinogórskim kościele

Ołtarz kodeński w kościele w Opinogórze, 1912 r. Ołtarz w Kodniu



po da je twór cy. Drew nia ny oł tarz jest po li -
chro mo wa ny i zło co ny, w miej scu ko lumn
usta wio no na wo lu to wych co ko łach rzeź -
by: św. Au gu sty na z Can ten bu ry, św.
Grze go rza – pa pie ża, św. Ze an de ra abp
Se wil li i św. Łu ka sza ewan ge li sty. Ca łość
za koń czo na schod ko wym gzym sem,

wspar tym na kon so lach w kształ cie głów
aniel skich. W zwień cze niu za miesz czo no
oko Opatrz no ści w glo rii i chmu rach z fi -
gur ka mi anioł ków. Po bo kach zwień cze nia
usta wio no na wo lu to wych kon so lach pa rę
klę czą cych anio łów. Co kół zdo bio ny jest
bo ga tą de ko ra cją sny cer ską, w dol nej czę -
ści z pły ci na mi.

W re la cji z wi zy ty bi sku pa w Opi no -
gó rze w 1890 r. na pi sa no: „Oł tarz wiel ki
spro wa dzo ny z Kod nia z bo ga tą ko pją
Mat ki Bo skiej Ko deń skiej”. Wła dy sław
Rab ski zwie dza ją cy ko ściół w 1899 r. po -
twier dza ta ki stan rze czy: „oł tarz w sty lu
ba ro ku, z ko pią Mat ki Bo skiej Ko deń -
skiej”. Dzię ki tym re la cjom wie my, ja ki
ob raz zo stał za miesz czo ny w miej sce cu -
dow ne go ob ra zu z Kod nia. Oł tarz opi su je

tak że w swych wspo mnie niach z lat dzie -
cię cych spę dzo nych w Opi no gó rze Sta ni -
sław Łu ka sie wicz: „W głów nym oł ta rzu
fa lo wa ły wiel kie sre brzy ste ob ło ki, wśród
któ rych miesz kał Pan Bóg, już bar dzo sta -
ry, o po marsz czo nej, nie przy ja znej twa rzy,
z dłu gą bro dą. (…) Głów ny oł tarz z ob ra -

zem Pa na Bo ga się gał do su fi tu (…).
W wiel kim oł ta rzu dłu gie, drew nia ne, po -
ma lo wa ne zło tą far bą de secz ki roz cho dzą -
ce się we wszyst kie stro ny – wy obra ża ły
pro mie nie sło necz ne. U spodu Pan Je zus
dźwi gał krzyż. Sta li przy nim apo sto ło wie,
bi sku pi w wy so kich srebr nych lub zło ci -
stych cza pach z pa sto ra ła mi w rę kach.
Mie li oni twa rze sze ro kie, za żyw ne, spo -
glą da li przed sie bie wład czo”. Je dy nym
zna nym ma te ria łem iko no gra ficz nym
przed sta wia ją cym oł tarz jest zdję cie
z 1912 r., któ re zro bio no pod czas po grze -
bu Ka ro li ny z My ciel skich Kra siń skiej. 

Na miej scu zwró co ne go do Kod nia
oł ta rza sta nął w 1925 r. no wy ufun do wa -
ny przez Edwar da Kra siń skie go.

zu peł nie Bo gu po świę co ne, to też fun da -
tor ka pra gnąc dzie ło przez się roz po czę te
do skut ku i osta tecz ne go ce lu do pro wa -
dzić, jak rów nież, aby upa mięt nić chwi lę
pierw sze go ze swą ma ło let nią ro dzi ną
przy by cia w pro gi jej przod ków, na ob rzęd
kon se kra cji za pro si ła JE. ks. bi sku pa
ad mi ni stra to ra die ce zji
płoc kiej”. Bi skup płoc ki
Hen ryk Piotr Kos sow ski
za pro szo ny przez hr. or -
dy na to wą Kra siń ską „wy -
ra ził swą ra dość z tych
uczuć po boż nych do stoj -
nej fun da tor ki, któ ra
swem sta ra niem przy śpie -
szy ła bu do wę świą ty ni
Pań skiej i ta ko wą za opa -
trzy ła w uten sy lia i apa ra -
ty po trzeb ne do służ by
Bo żej. (…) po kon se kro -
wał oł tarz i ko ściół (…)”.
W li ście od na le zio nym
w lu tym br., w trak cie de -
mon ta żu prze zna czo nej
do re no wa cji am bo ny, na -
pi sa no, że w ro ku 1885
„Hra bio wie Kra siń scy re -
stau ro wa li to wszyst ko
[oł tarz i am bo nę], Fa bry -
kant Za krzew ski po zło cił,
sto larz po sta wił”. Pod tą
no tat ką wid nie je da ta 29
ma ja 1885 r., czy li dwa
dni przed kon se kra cją,
moż na więc przy jąć, że
od no wio ne am bo na i oł -
tarz zo sta ły usta wio ne
w ko ście le mniej wię cej
w tym cza sie. W re la cji
z wi zy ty bi sku pa Kos -
sow skie go w Opi no gó rze
na pi sa no, że „(…) oł tarz
rzeź bio ny z Kod nia spro -
wa dzo ny nie jest gu stow -
nie od no wio ny”. 

Sam cu dow ny ob raz Mat ki Bo skiej
Ko deń skiej z oł ta rza głów ne go zo stał
prze wie zio ny na Ja sną Gó rę, gdzie prze -
by wał w Ka pli cy Ser ca Pa na Je zu sa.
W 1927 r. ks. bp Prze ździec ki, or dy na riusz
sie dlec ki spro wa dził do Kod nia Mi sjo na -
rzy Ob la tów Ma ryi Nie po ka la nej, któ rym
uda ło się od zy skać oł tarz głów ny z Opi no -
gó ry. Na to miast ob raz po uprzed niej kon -
ser wa cji w War sza wie wró cił do Kod nia
3 wrze śnia 1927 r. 

Ka ta log Za byt ków Sztu ki w Pol sce
po da je, że póź no ba ro ko wy oł tarz głów ny
zo stał wy ko na ny ok. 1722 r. przez Bar tło -
mie ja Ber na to wi cza. Na to miast Ma ria
Giedz w kar cie ewi den cyj nej obiek tu da -
tu je czas po wsta nia na ok. 1685 r. oraz nie
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Widok na ołtarz i ambonę (przed renowacją), fot. M. Rama
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Wskład po ję cia służ by do mo wej
wcho dzi li pra cu ją cy w kuch ni,
po ko jów ki, pa rob ko wie, lo ka je,

stró że, opie kun ki do dzie ci, mam ki, pan ny
słu żą ce, bo ny, za rząd cy, pracz ki, po słu gu ją -
cy, zaj mu ją cy się trans por tem, gu wer ne rzy,
ka mer dy ne rzy, ogrod ni cy i oso by do to wa -
rzy stwa. Istot nym po wo dem trud no ści
w de fi ni cji jest mno gość za wo dów i za jęć
w ob rę bie służ by do mo wej. Za ska ku ją co
nie wie le jest za pi sków do ty czą cych służ by
w li stach Elż bie ty z Bra nic kich Kra siń skiej
Być mo że dla te go, że oso by wy ko nu ją ce
ten za wód sta wa ły się człon ka mi go spo dar -
stwa i przy na le ża ły do in tym ne go świa ta
ży cia ro dzin ne go. Słu żą cy wy wo dzi li się
z niż szych warstw spo łe czeń stwa, by li oso -
ba mi pro sty mi i zbyt ła two ule ga ją cy mi in -
stynk tom. Pra ca wy ma ga ła: oka zy wa nia
sza cun ku, skrom no ści, po ko ry, po słu szeń -
stwa, pil no ści, a przede wszyst kim chro ni ła
od nę dzy ma te rial nej i mo ral nej. Za ję cia
służ by do mo wej by ły róż no rod ne i uza leż -
nio ne od po trzeb człon ków ro dzi ny. Do no -
wo na ro dzo nych dzie ci naj mo wa no mam ki,
do nie co star szych – nia nie, dla dzie ci
w wie ku przed szkol nym – bo ny, dla wy cho -
wa nia i kształ ce nia dzie ci w wie ku szkol -
nym – gu wer nant ki, gu wer ne rów. 

Za rów no ro dzi na Bra nic kich, jak i Kra -
siń skich za trud nia ła słu żą cych, któ rzy
miesz ka li w ich do mu i z ni mi po dró żo wa -
li, ale tak że miesz kań ców da ne go miej sca
ich po by tu. Służ ba by ła dla ary sto kra cji bar -
dzo waż na i trud no by ło by się bez niej
obejść. W li ście pi sa nym w 1875 r. do Ka -
ta rzy ny Po toc kiej, Kra siń ska ubo le wa, że
Ró ża i Wła dy sław Kra siń scy „by li zbyt nie -
ostroż ni, po zwa la jąc odejść słu żą cej, nie
ma jąc za stęp stwa”.

Wy da je się, że służ ba w do mu Bra nic -
kich by ła trak to wa na do brze. Pod ko niec
grud nia 1835 r. mło dziut ka Eli za pi sa ła
do Alek san dry Po toc kiej z Pe ters bur ga, że
z ra cji cho ro by w do mu na wie czor ną ope -
rę wy sła no gar de ro bia ne, któ re za sia dły
w lo ży ro dzi ny. Po dob nie by ło w ro dzi nie
Kra siń skich, gdy Eli za by ła już chle bo daw -
czy nią. Nie za po mi na no o służ bie w cza sie
świąt i czę sto uczest ni czy ła ona w ży ciu ro -
dzin nym. W 1868 r. Elż bie ta pi sa ła z Men -
to ny do Zo fii Po toc kiej, że z oka zji Wiel -
ka no cy wszyst kie ko bie ty ra zem: Ma ria
Be atrix, po ko jów ka, gu wer nant ka pan na
Bo row ska, pie kły ba by, plac ki i ma zur ki.

Więk szość spo śród służ by by ła sta nu
wol ne go. Cha rak ter wy ko ny wa ne go za wo -
du po wo do wał, że za miesz ki wa li z re gu ły

Beata Woźniak

Służba domowa w świetle listów 
Elizy z Branickich Krasińskiej

w do mach pra co daw ców, w któ rych dla in -
nych człon ków ro dzi ny nie prze wi dy wa no
miej sca. Po ko jów ka Eli zy, Mak sy ma, mia ła
dzie ci, ale nie znaj do wa ły się one przy niej.
W jed nym z li stów czy ta my bo wiem, że
Mak sy ma opu ści ła Kra siń skich na kil ka go -
dzin, aby zo ba czyć się ze swo imi dzieć mi.
Wie le z ko biet, któ re za wie ra ło mał żeń stwa,
re zy gno wa ło ze służ by. W 1853 r. Eli za by -
ła roz cza ro wa na, że słu żą ca Kon stan cja,
„bied na wa riat ka”, wy szła za mąż za Ka ro -
la, praw do po dob nie też słu żą ce go.

W okre sie or ga ni za cji przy jęć, prze pro -
wa dzek, po dró ży, to służ ba opa no wy wa ła
dom. W Pe ters bur gu w 1836 r. oko ło tu zi na
„bro da czy”, za trud nio nych chło pów, opa no -
wa ło po ko je w do mu Bra nic kich i wy no si li
me ble, a po ko jów ki zaj mo wa ły się pa ko wa -
niem. W grud niu 1835 r. pod czas po dró ży
z Bia łej Cer kwi, mię dzy Ber dy czo wem
a Ży to mie rzem, pró bo wa no od ciąć tłu mok
Bra nic kich. Za cho wa nie wa li zy za wdzię cza -
li je dy nie by stro ści woź ni cy, któ ry za uwa żył
prze cię te sznu ry. Je sie nią 1847 r. słu żą cą
Kon stan cję chcia no aresz to wać w Kra ko wie
ja ko oso bę po dej rza ną. Ko bie ta by ła prze ra -
żo na i tyl ko dzię ki za bie gom Kra siń skiej nie
zo sta ła za trzy ma na przez cel ni ków na noc.
W 1855 r. Eli za wy sła ła pasz port Ka sie wi -
czo wej do Karls ru he, a prze sła no go omył -
ko wo do Wied nia. Na rze ka ła: „ileż trze ba
so bie za dać tru du z po wo du po ko jów ki!”.
W 1856 r. wy jeż dża jąc z Ba den Kra siń ska
bra ła czyn ny udział w pa ko wa niu ku frów.
Po ma ga ła jej słu żą ca Mak sy ma. Je sie -
nią 1857 r. Eli zie to wa rzy szy ło w po dró ży
dwóch gu wer ne rów, dwóch chłop ców,
gu wer nant ka Ma rii Be atrix, pa ni Ki jań ska,
bo na i in ni słu żą cy. W li sto pa dzie 1858 r.
pod czas po dró ży z Dre zna sy no wie Eli zy,
gu wer ner Ja nic ki, pa ni Ki jań ska na ba wi li
się ka ta rów. Z ko lei słu ga Krzysz tof po waż -
nie za cho ro wał na bron chit i pusz cza no mu
krew. Z te go też po wo du spę dzi li 4 dni
w ho te lu we Frank fur cie. W lip cu 1863 r.
z Hall Kra siń ska do no si ła o za rad no ści nie -
miec kie go słu żą ce go Ró ży Bra nic kiej, Ste -
fa na, któ ry zdo łał za mó wić w St. Pe ter
po wo zy te le gra mem wy sła nym z Dre zna.
W po dró ży wy god ny mi ko cza mi to wa rzy -
szy ła Kra siń skim po ko jów ka Eu fro zy na Do -
brska, któ ra wciąż wiesz czy ła za gro że nia:
wy pa dek i na pad ban dy tów. Z ko lei w ma -
ju 1871 r. Eli za chcia ła mieć w ho te lu Kra -
ko wie dwa ma łe po ko je. Po trzeb ne by ły
trzy łóż ka i ja kiś kąt dla słu żą ce go. W po -
dró ży to wa rzy szy ła jej bo wiem cór ka Ma ria
i Ra jew ska, praw do po dob nie po ko jów ka.

W sierp niu 1872 r. w Ems by ły z Kra siń ską:
Bo row ska, pa ni Re eve, Ma ria, Wol fo wa,
po ko jów ka i słu żą cy. Po trzeb ne by ły trzy
po ko je z czte re ma łóż ka mi dla pań oraz dwa
po ko je z trze ma łóż ka mi dla służ by.

Służ ba wy peł nia ła swo je obo wiąz ki
w róż nych miej scach po by tu Kra siń skich.
W 1864 r. prze by wa jąc w ho te lu w Aix
Bo uches du Rhône Kra siń ska zaj mo wa ła
pierw sze pię tro, część dru gie go i kuch nię,
gdzie ku char ka Wol fo wa wpro wa dzi ła swo -
je rzą dy. Wol fo wa to wa rzy szy ła Kra siń skim
rów nież w Ischl w 1866 r.

Służ ba by ła za trud nia na tak że na okre -
ślo ny czas. Do gru py tej na le ża ły aku szer ki.
Gdy Elż bie ta spo dzie wa ła się dziec ka, Alek -
san dra Po toc ka wy eks pe dio wa ła do Ni cei
Gra bow ską z War sza wy. Gra bow ska go to -
wa ła pol skie po tra wy, zra zy, kur czę ta, by ła
do bra we wszyst kim i cią gle czymś za ję ta.
Z ko lei w 1853 r. w He idel ber gu, Kra siń ska
ko rzy sta ła z po mo cy po ko jów ki Alek sy, któ -
ra by ła do kład na, ła god na i nie za stą pio na
przy po mo cy przy dziec ku. Za trud nio no też
ku cha rza ho te lo we go, któ ry był ko le gą Emi -
la Che vrier, ku cha rza gen. Kra siń skie go.
Bra cia Bie liń scy na le że li do służ by Kra siń -
skich w Zło tym Po to ku w 1857 r. W Pa ry żu
w 1863 r. słu ży ła przy Eli zie fran cu ska po -
ko jów ka No nau, a w Men to nie w 1873 r.
Wło si Gio van ni i Paul.

Służ ba do no si ła wie ści. Prze by wa jąc
w Ur sy no wie w 1868 r. Eli za wie dzia ła
od Pur to wej, któ ra po wró ci ła z War sza wy,
że o go dzi nie czwar tej sy no wa Ró ża by ła
w ko ście le na po grze bie żo ny za trud nio ne -
go w ad mi ni stra cji Or dy na cji Kra siń skich
To ma szew skie go. Pur to wie by li ad mi ni stra -
to ra mi Ur sy no wa, a znacz nie wcze śniej Pur -
to wa by ła mam ką Ma rii Kra siń skiej.
W 1872 r. Bo row ska, gu wer nant ka Ma rii
Be atrix, któ ra wró ci ła z War sza wy do Pa ry -
ża do nio sła, że w mie ście pa nu je cho le ra.
Chle bo daw czy ni in te re so wa ła się też lo sem
służ by i jej ro dzi ny. W 1869 r. prze by wa jąc
w Ur sy no wie, Eli za prze ży wa ła śmierć mat -
ki bied nej Bo row skiej.

Służ ba oprócz te go, że wy ko ny wa ła
swo je zwy kłe obo wiąz ki, opie ko wa ła się
do mow ni ka mi pod czas cho rób. W lu tym
1845 r. w War sza wie Eli za mia ła mie sza ni -
nę gry py, ka ta ru, go rącz ki czy li „in flu en zę”.
Wi ną za cho ro bę obar cza ła słu żą cą Kon -
stan cję, któ ra wszyst kich za ra zi ła. We wrze -
śniu 1857 r., gdy Kra siń scy prze by wa li
w Zło tym Po to ku, a ma ła Eli za by ła bar dzo
cho ra, bo na czu wa ła 17 no cy. Wów czas za -
cho ro wa ła słu żą ca Ma xi me, a gu wer ner Ze -
idel le żał w łóż ku od czte rech ty go dni.
Z po wo du cho ro by opu ścił pra co daw ców,
w za mian przy był mło dy na uczy ciel Ja nic -
ki, któ re go ła god ność i ci chość bar dzo się
Eli zie spodo ba ły. Eli za uzna wa ła Ja nic kie go
za sta ran ne go, wy kształ co ne go, cier pli we go
mło dzień ca, któ ry ro lę gu wer ne ra wy peł niał
zna ko mi cie. W do dat ku był grzecz ny dla
służ by. Gdy w paź dzier ni ku 1857 r. Ze idel
w koń cu do łą czył do Kra siń skich w War sza -
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jest kry tycz ny. Eli za na tych miast po wia do -
mi ła Zyg mun ta te le gra fem, któ ry miał za -
pew nić Ja na, co do przy szło ści je go żo ny
i dzie ci. Kru szew ski zmarł ran kiem 5 stycz -
nia 1855 r. No cą czu wa li przy nim Kra siń -
scy i żo na Kru szew skie go. Eli za pierw szy
raz by ła przy ko na ją cym. Po śmier ci Ja na,
Che lius prze pro wa dził sek cję zwłok i po -
twier dził swo je przy pusz cze nia na te mat
zło śli we go no wo two ru w prze ły ku. Kra siń -
scy wy ku pi li plan, wy bra li miej sce na
po chó wek z naj ład niej szym wi do kiem
na ho ry zon cie i po cho wa li Kru szew skie go
na cmen ta rzu he idel ber skim. Zyg munt po -

sta wił na gro bek opa trzo ny uło żo nym przez
sie bie na pi sem. Cho ro ba i śmierć Ja na
wpły nę ły wów czas na za cho wa nie służ by
Kra siń skich. Ka sie wicz mia ła po zwo le nie
od pa ni, aby dla uspo ko je nia ner wów sy piać
w jej go to wal ni. W tym mniej wię cej cza sie,
aby schud nąć, wy pi ła ty le octu, że po tem
by ła cho ra. Che lius stwier dził u niej po czą -
tek ane mii. 

Śmierć ko lej ne go wier ne go słu gi Kra -
siń ska prze ży wa ła w War sza wie w grud -
niu 1862 r. An to ni Woj tach, któ ry od 1845 r.
słu żył u Zyg mun ta, a po tem po zo sta wał
przy bo ku Eli zy, otrzy mać miał ostat nie sa -
kra men ty. Zmarł w no cy 21 grud nia w do -
mu Kra siń skich, „dwa kro ki od sa lo nu”.

Pra cow ni cy do mo wi by li gru pą po ło żo -
ną na mar gi ne sie spo łe czeń stwa i za gro żo ną
z na tu ry na ło ga mi i po peł nia niem prze -
stępstw. W kwiet niu 1843 r., gdy Kra siń scy
prze by wa li w Rzy mie, ich słu żą cy, Włoch,
któ re go uwa ża li za za cne go i uczci we go

czło wie ka, za dał czte ry pchnię cia no żem in -
ne mu ku cha rzo wi, któ ry w wy ni ku od nie -
sio nych ran umarł. Mor der ca zbiegł bę dąc
ści ga nym przez po li cję. Naj czę ściej po peł -
nia ny mi przez słu żą cych prze stęp stwa mi
by ły kra dzie że do mo we oraz róż ne go ty pu
oszu stwa, w któ rych po krzyw dzo ny mi by li
pra co daw cy. Kra siń ska moc no prze ży ła fakt
od kry cia w lu tym 1856 r., że zło dziej ką jest
Ka sie wicz – bo na, oso ba o ele ganc kich ma -
nie rach i nie po szla ko wa nej opi nii. Ukraść
mia ła m. in. ze ga rek, brosz kę i pie nią dze ze
skarb ca. Chcąc po zbyć się świad ków, jesz -
cze przed po zna niem praw dy przez Kra siń -

ską, wpły nę ła na ode sła nie do
He idel ber gu słu żą cej, na któ rą spa dły
po dej rze nia kra dzie ży. Zło dziej ka
chcąc unik nąć skan da lu i wię zie nia,
przy zna ła się do wi ny. Kra siń ska
opła ci ła sze ścio mie sięcz ny jej po byt
w klasz to rze „Do bre go Pa ste rza”
w Stras bur gu. Do szła do wnio sku,
że ze psu cie bo na za wdzię cza Za rań -
skiej, bli żej nie zna nej słu żą cej z do -
mu Ka ta rzy ny Po toc kiej oraz cy-
nicz ne mu słu żą ce mu na zy wa ne go
przez Eli zę „By ro nem z Rynsz to ka”.
Po dwóch la tach Ka sie wicz po wró ci -
ła do Kra ko wa, gdzie zo sta ła szwacz -
ką. Po da wa ła się za nie win ną ofia rę
prze śla do wa ną przez Kra siń skich.

Na po cząt ku stycz nia 1858 r. za -
wie dzio na Eli za do ko na ła bul wer su -
ją ce go od kry cia ko lej nej zło dziej ki
wśród służ by, któ ra do dat ko wo ob -
ma wia ła ro dzi nę i roz po wszech nia ła
plot ki. Zło dziej ką oka za ła się bo na
ma łej Elż biet ki, któ ra kra dła na wet
rze czy po zba wio ne war to ści. W do -
dat ku Ze idel był z nią w kon szach -
tach i ob ma wiał chle bo daw ców.
Kra siń ska uzna ła na wet za ko micz ne
fakt, że gdy zło dziej ka roz pa ko wy -
wa ła ku fer Ka sie wi czo wej zna la zła
w nim ma sę ko ro nek i ha ftów skra -
dzio nych z wła sne go ku fra. W ten

spo sób rze czy Kra siń skiej prze szły od jed -
nej zło dziej ki do dru giej. Elż bie ta czu ła się
bar dzo do tknię ta, gdy do wie dzia ła się, że
po da ro wa ny zło dziej ce me da lion z brą zu,
na le żą cy do zmar łej Li liz ki, zo stał wy rzu co -
ny ze sło wa mi: „Zno wu ro bią mi ka wał,
da ją mi rze czy bez war to ści!”. Bo na zdję ła
na wet no we trze wicz ki zmar łej Elż biet ki,
aby je sprze dać.

Za trud nie nie na służ bę oka zu je się ra -
czej epi zo dem w ży ciu. Je dy nie An to ni
Woj tach i Jan Ku szew ski by li wier ny mi
i dłu go let ni mi słu ga mi, o któ rych Kra siń ska
pi sze w li stach sze rzej. Po ko jów ki, bo ny,
gu wer ne rzy i gu wer nant ki ule ga ły wy mia -
nie. Kra siń ska nie przy wią zy wa ła zbyt wiel -
kiej uwa gi do za war cia kon trak tu z ni mi lub
ich odej ścia. Dwu krot nie prze ży wa ła roz -
cza ro wa nie ze wzglę du na za trud nio ne
oso by. Ob da rza ła sza cun kiem i do bro cią
jed nak tych, któ rzy słu ży li wier nie przez
wie le lat.

wie, był zgar bio ny, chu dy, bla dy, z la ską
w rę ku i opo wia dał o swo jej cho ro bie. Ma -
ria Be atrix pod opie ką gu wer nant ki pa ni
Ki jew skiej ro bi ła po stę py i pra co wa ła
nad swo im cha rak te rem.

Słu żą cy rów nież cho ro wa li. We wrze -
śniu 1844 r. Elż bie ta pi sa ła z War sza wy:
„Zo sta łam tu le ka rzem i mam wiel ką re pu -
ta cję wśród służ by – bied ni lu dzie cier pią
na bó le brzu cha, a ja no szę im na par z ru -
mian ku, kle ik, z uczo ną mi ną za le cam
im ostrą die tę, przy no szę im ulgę, a oni
z wdzięcz no ścią ca łu ją mnie po no gach”.
W 1855 r. mia ła dość cho rób gu wer ne ra Ze -
ide la. Mar twi ła się też o cho rą bo -
nę, któ ra le ża ła w łóż ku, bo do sta ła
„kar bun klo we” wrzo dy (czy ra ki).
Prze by wa jąc w Pa ry żu w 1857 r.
ubo le wa ła, że Ze ide lo wi zro bi ło się
coś na no gach, a ona sa ma mu sia -
ła prze jąć obo wiąz ki gu wer ne ra.
Z po wo du cho rej tak że bo ny, mu -
sia ła za trud nić do po mo cy sio strę
mi ło sier dzia z klasz to ru. W Zło tym
Po to ku Ze idel miał ko lej ną sil ną
dyz yn te rię, a z ko lei Zyg munt
prze jął obo wiąz ki gu wer ne ra. Eli -
za ubo le wa ła też nad cho ro ba mi
gnę bią cy mi służ bę pod czas po by tu
w He idel ber gu w 1854 r. Wów czas
bo na wy czer pa na by ła bez sen no -
ścią, gu wer ner Ze idel wy mio to wał,
ku charz le żał zło żo ny nie mo cą
w łóż ku, dziew czę ta ku chen ne
mia ły kol ki, a Jan Kru szew ski był
bar dzo cho ry.

Kru szew ski był wier nym i od da -
nym słu gą Kra siń skich przez 24 la -
ta. Po ślu bił Niem kę Na ne tę, któ ra
wcze śniej by ła słu żą cą Del fi ny Po -
toc kiej. O ja kich kol wiek do le gli -
wo ściach Kra siń scy do wie dzie li
się, gdy cho ro ba by ła w za awan so -
wa nym sta dium. Słu ga nie skar żył
się na zdro wie i wy ko ny wał po wie -
rzo ne mu za da nia do pó ki mógł
utrzy mać się na no gach. Ra dy le kar skie
udzie lał le karz Che lius, któ ry przy cho dził
dwa ra zy dzien nie. Elż bie ta nie opusz cza ła
He idel ber gu, a wkrót ce zde cy do wał się
na przy jazd jej mąż. Z wiel kim spo ko jem
cho ry miał przy jąć sa kra men ty świę te
i ostat nie na masz cze nie. Ból zno sił cier pli -
wie, ale by wa ły dni, gdy nie ustan nie pła kał,
nie mógł prze łknąć ani bu lio nu ani le karstw.
Przed świę ta mi Bo że go Na ro dze nia do Kra -
siń skich z Rzy mu do tarł Oj ciec Atha na sio.
Jan po od wie dzi nach za kon ni ka na brał nie -
wia ry god nych sił i ży wot no ści, a ku zdu -
mie niu wszyst kich zjadł trzy ta le rze
ga la ret ki, wy pił kie li szek wi na, szklan kę pi -
wa, trzy szklan ki wo dy i ki jek w fi li żan ce.
Pod ko niec 1854 r. cho ry za czął od czu wać
jed nak znie chę ce nie. Eli za nie opusz cza ła
umie ra ją ce go, na wet wów czas, gdy Zyg -
munt z dzieć mi wy je chał 1 stycz nia 1855 r.
z He idel ber gu do Ba den. 2 stycz nia 1855 r.
Che lius stwier dził, że stan Kru szew skie go

George Dunlop Leslie, Afternoon Tea, 1865. 
Źródło: domena publiczna



MAGAZYN  INFORMACYJNY  MUZEUM  ROMANTYZMU  W  OPINOGÓRZE

10

kój po spo li ty mie dzy ro ze rwa ny mi i róż ny mi
ludź mi w wie rze i w na bo żeń stwie za cho wy -
wać” oraz „któ rzy je stech my róż ni w wie rze,
po kój mie dzy so bą za cho wać, a dla róż nej wia -
ry i od mia ny w Ko ście lech krwie nie prze le wać
ani się pe no wać od są dze niem ma jęt no ści”.
Kon fe de ra cja war szaw ska za pew nia ła nie tyl ko
po kój re li gij ny, ale i rów no upraw nie nie ewan -
ge li kom oraz opie kę pań stwa. W 2003 r. tekst
kon fe de ra cji war szaw skiej, ja ko do ku ment
o świa to wym zna cze niu hi sto rycz nym i cy wi -
li za cyj nym zo stał wpi sa ny na li stę UNE SCO
Pa mięć Świa ta. Fran ci szek Kra siń ski po mi mo
kry ty ki ze stro ny in nych bi sku pów ka to lic kich

i ka pi tu ły kra kow skiej ni gdy swo je go pod pi su
pod ak tem kon fe de ra cja nie cof nął. Zmarł
w 1577 r. w Bo dzen ty nie, gdzie prze bu do wał
w sty lu re ne san so wym za mek bi sku pów kra -
kow skich. Tam też, w ko le gia cie Wnie bo wzię -
cia NMP i św. Sta ni sła wa Bi sku pa fun do wa nej
przez Zbi gnie wa Ole śnic kie go, zo stał po cho -
wa ny.

Nie atry bu owa ny po mnik na grob ny bi sku -
pa Fran cisz ka Kra siń skie go w pre zbi te rium ko -
le gia ty w Bo dzen ty nie po cho dzą cy z warsz ta tu
Hie ro ni ma Ca na ve si sta no wi cen ny za by tek

Wszyst kie ro dy ma gnac kie fun du jąc
ko ścio ły na „chwa łę bo żą” nie za po -
mi na ły o chwa le wła sne go ro du. Nie

dzi wi za tem, że ko ścio ły czę sto sta wa ły się
mau zo le ami ro dów ma gnac kich. Tak też jest
w przy pad ku Kra siń skich. Kryp ty ro do we Kra -
siń skich znaj du ją się w ko ście le pw. Pod wyż -
sze nia Krzy ża Świę te go w Kra snem, któ re go
fun da to rem w XVI w. był bi skup kra kow ski
Fran ci szek Kra siń ski. Ko ściół ten stał się mau -
zo leum ro do wym Kra siń skich za spra wą Ja -
na Ka zi mie rza Kra siń skie go, póź niej zo stał
jesz cze prze bu do wa ny przez Ja na Do bro go sta
Kra siń skie go. W mau zo leum w ko ście le w Kra -
snem spo czął nie tyl ko Jan Ka zi mierz Kra siń -
ski, ale i żo ny Ja na Do bro go sta oraz wie lu
przed sta wi cie li te go ro du. Zaś sam Jan Do bro -
gost pod jął de cy zję, że chce spo czy wać w kryp -
tach ko ścio ła re for ma tów, a w ścia nie pół -
noc nej tran sep tu ko ścio ła wę grow skie go wy sta -
wił swój na gro bek, wy ko na ny przez An dre asa
Mac ken se na Młod sze go, te go sa me go, któ ry
wy ko nał na gro bek żon Ja na Do bro go sta w ko -
ście le w Kra snem. W la tach dwu dzie stych
XIX w. Win cen ty Kra siń ski wy bu do wał ko ściół
i ka pli cę gro bo wą w Opi no gó rze, gdzie spo -
czy wa ją or dy na ci z ro du Kra siń skich. Dwa
głów ne miej sca se pul kral ne Kra siń skich to
wła śnie Kra sne, gdzie w pod zie miach spo czy -
wa ją Kra siń scy, a sam ko ściół zdo bią po mni ki
na grob ne i licz ne epi ta fia Kra siń skich oraz
Opi no gó ra, gdzie w pod zie miach spo czy wa ją
or dy na ci opi no gór scy wraz z Win cen tym
Kra siń skim i je go żo ną Ma rią Ur szu lą z Ra dzi -
wił łów. 

Obok mau zo le ów Kra siń skich są tak że in -
ne miej sca gdzie spo czę li lub zo sta li upa mięt -
nie ni Kra siń scy. Rza dziej wspo mi na ne niż
mau zo lea w Kra snem czy Opi no gó rze, są na -
grob ki bi sku pa kra kow skie go Fran cisz ka Kra -
siń skie go w ko le gia cie w Bo dzen ty nie i po mnik
na grob ny wo je wo dy płoc kie go Sta ni sła wa Kra -
siń skie go w ka te drze płoc kiej. Oba na grob ki łą -
czy nie tyl ko kunszt ar ty stycz ny, ale i bar dzo
bli skie po kre wień stwo zmar łych. Oj ciec Sta ni -
sła wa Kra siń skie go, An drzej Kra siń ski, był
ro dzo nym bra tem bi sku pa Fran cisz ka Kra siń -
skie go. 

Po mnik na grob ny bi sku pa Fran cisz ka 
Kra siń skie go w ko le gia cie bo dzen tyń skiej

Fran ci szek Kra siń ski był bi sku pem kra -
kow skim, pod kanc le rzym ko ron nym. Stu dio -
wał w Wit ten ber dze pod kie run kiem Fi li pa
Me lanch to na, naj bliż sze go współ pra cow ni ka
Mar ci na Lu tra. Od 1560 r. był se kre ta rzem kró -
lew skim. On też za po cząt ko wał zwy czaj kształ -
ce nia Kra siń skich za gra ni cą. Był wiel kim
zwo len ni kiem to le ran cji re li gij nej, ja ko je dy ny
bi skup ka to lic ki pod pi sał akt kon fe de ra cji war -
szaw skiej, któ ra po sta na wia ła „po przy siąc po -

sztu ki re ne san so wej. Po mnik zo stał wy ko na ny
z czer wo no brą zo we go zbi te go wap nia „mar mu -
ro we go”, zna ne go w Rze czy po spo li tej do pie ro
od lat sześć dzie sią tych XVI w. Rzeź biarz
przed sta wił bi sku pa Fran cisz ka Kra siń skie go
le żą ce go w or na cie z pre tek stą krzy żo wą, za ło -
żo nym na dal ma ty kę, na szyi krzyż bi sku pi,
na gło wie in fu ła, w pra wej dło ni pa sto rał, któ -
ry jest ozdo bio ny przez pa ni sel lus, na le wej rę -
ce ma ni pu larz, w le wej dło ni bi sku pa spo czy wa
księ ga, w no gach bi sku pa umiesz czo no herb
Śle pow ron. 

Nad po sta cią bi sku pa znaj du je się po dłuż -
ny kar tusz, w nim wid nie je na pis:

PRE AFU IT EC C LAE CRA CO -
VIE IEN DU BUS PE RIC LO SIS IN -
TER RE GNIS 

HEV QU AN TUM RE FERT IN
QVAE TEM PO RA PRA EC LA RA VIR -
TVS IN CI DIT

Grób Fran cisz ka Kra siń skie go
zo stał za mu ro wa ny w XVIII w., wte dy
też za mu ro wa no XV -wiecz ną po li chro -
mię w pre zbi te rium. Do pie ro pod czas
re stau ra cji ko ścio ła w XIX w. od sło nię -
to na no wo na gro bek Fran cisz ka Kra -
siń skie go. Fran ci szek Mak sy mi lian
So biesz czań ski pi sząc o swo im po by -
cie w Bo dzen ty nie w 1851 r., stwier -
dza: „przy obec nej re stau rayi od kry to
grób te go bi sku pa”. Pra ce przy gro bie
Fran cisz ka Kra siń skie go nie by ły za -
pew ne zbyt grun tow ne sko ro jesz cze
w 1904 r. na pi sa no o tym po mni ku „nos
jest ob tłu czo ny i ob ra mie nia ni szy”.

Po ni żej po sta ci bi sku pa znaj du je
się obec nie od no wio na ta bli ca z epi ta -
fium w ję zy ku ła ciń skim. Już w 1851 r.
in skryp cja ta by ła pra wie nie czy tel na.
Fran ci szek So biesz czań ski od two rzył
treść in skryp cji, ale jak sam pi sze, nie
od two rzył jej z in skryp cji, ale „z po -
mo cą miej sco wych in wen ta rzy od czy -
ta łem i zdją łem ten na pis”. Pro blem
po le ga na tym, że w in wen ta rzu wpi sa -
no tekst nie z epi ta fium, któ re już
w mo men cie two rze nia in wen ta rza by -
ło nie czy tel ne, a z dzie ła Szy mo na Sta -
ro wol skie go Mo nu men ta Sar ma ta rum

viam uni ver sae car nis in gres so rum wy da ne go
w 1655 r. So biesz czań ski więc prze pi su jąc z in -
wen ta rza treść na pi su na gro bie bi sku pa, ko piu -
je bez wied nie, pierw szą część na pi su, któ ry
za mie ścił w swo im dzie le Sta ro wol ski. Ten
ostat ni nie ste ty też nie prze pi sał tek stu z epi ta -
fium, ale na pi sał wła sny mi sło wa mi skró co ną
wer sję te go tek stu. Ta bli ca z epi ta fium po zo sta -
wa ła uszko dzo na jesz cze w 1904 r. 

Po da na przez So biesz czań skie go (za Szy -
mo nem Sta ro wol skim) błęd na treść tek stu epi -
ta fium na tej ta bli cy mia ła by brzmieć:

Wojciech Jerzy Górczyk

Pomniki nagrobne biskupa krakowskiego Franciszka 
Krasińskiego i wojewody płockiego Stanisława Krasińskiego

Nagrobek Franciszka Krasińskiego. fot. P. Witan
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Qui in ncgo tiis exe cu tio nis le gum et unii -
nis M. D. Li thu aniae cum Re gno Po lo niae,
Si gi smun do Au gu sto Re gna me, ae du obus pe ri -
cu lo sis in ter re gnis, egre giam ope ram R. P. na -
va vit, epi sco pus de mum Cra cov. cre atus, Obiit
An no qu in to, Chri sti 1577, aetat. 52.

W tłu ma cze niu na j. pol ski:
Fran ci szek Kra siń ski z Kra sne go, nie gdyś

pod kanc le rzy ko ron ny, któ ry oko ło wy ko na nia
praw i po łą cze nia wiel kie go Księ stwa Li tew -
skie go z Ko ro na Pol ską za pa no wa nia Zyg mun -
ta Au gu sta i w cza sie dwóch nie bez piecz nych
bez kró le wi wiel ce się za słu żył Kró le stwu Pol -
skie mu, w koń cu bi sku pem kra kow skim ob ra ny
umarł ro ku pią te go od Na ro dze nia Chry stu -
sa 1577, wie ku swe go 52. 

Po praw ną wer sję tek stu od czy tał w 1904 r.
A. Ja now ski, wów czas to, na na dal uszko dzo -
nej pły cie, da ło się od czy tać na stę pu ją cą treść:

Fran ci sco Cras si no (?) de Cra sne gen te
Sle po vron Epi sco po Cra co vien si et an te re gni
pro can cel la rio, vi ro man su eto, pru den ti et mo -
de ra to qui cum (...) bis apud Pau lum IIII Pont.
Ma xim. cpi sco po rum to tiu sque Cle ri Po lo ni ci,
et apud Ma xim. II Rom. Im per. etiam bis Si gis.
Au gu sti R. Po lo niae no mi ne le ga tio nis mu nus
cum lau de ob (…) qui fac tus in ne go tiis can cel -
la rio exe cu tio nis le gum et unio nis Ma gni Du -
ca tus Li thu aniae (...) cum Re gno du obu sque
scqu en ti bus in ter re gnis li cet am va le tu di na rius
egre giam ope ram Re ip. na va vit (...) mar tii
a. d. MDLXXVII aeta tis su ae (...)

Epi ta fium Kra siń skie go opi sa ne przez
Szy mo na Sta ro wol skie go w 1655 r. w Mo nu -
men ta Sar ma ta rum viam uni ver sae car nis in -
gres so rum mia ło za wie rać tak że tekst:

Exci pit il le gre gem pa sto re, 
Cras si nius, or bum,

Et tan to di gnum se do cet es se lo co.
Vir bo nus et mo de ra ti ani mi, 

pru den tia cu ius
Aver tit pa triae mul ta pe ric la su ae
Bel la ge rit qu ivts, 

so lis sa pim ti bus al mac 
Au to res di ci pa cis, et es se da tum est.
Te go tek stu z ko lei w ogó le nie ma na epi -

ta fium. Już w 1904 r. Ma rian So ko łow ski, ob -
ja śnia że „Ostat ni sze ścio wiersz nie ist nie je
na na grob ku i miej sca nie ma, gdzie by mógł
być wy pi sa ny, tak, że jest bez wąt pie nia utwo -
rem sa me go Sta ro wol skie go. Tekst zaś sam,
za sad ni cze tyl ko ustę py na pi su po wta rza, po mi -
ja jąc szcze gó ły, z cze go się po ka zu je, jak trud -
no jest przy wią zy wać do słow ną wa gę do tak
po mni ko we go dzie ła, jak Mo nu men ta [Sta ro -
wol skie go]”.

Po mnik na grob ny Sta ni sła wa 
Kra siń skie go w ka te drze płoc kiej

Sta ni sław Kra siń ski był wo je wo dą płoc -
kim, cho rą żym płoc kim, kasz te la nem cie cha -
now skim, sier pec kim, pod la skim i płoc kim.
Zmarł w 1617 r. Po mnik w ka te drze płoc kiej
jest jed nym z trzech na grob ków Sta ni sła wa
Kra siń skie go. Je den, ma ją cy for mę epi ta fium,
ufun do wa ny przez je go sy na Ja na Ka zi mie rza,
znaj du je się w ko ście le w Kra snem, tam gdzie
spo czął. Dru gie epi ta fium by ło ufun do wa ne
przez je go sy na Lu dwi ka, w fa rze łom żyń skiej.
Po mnik na grob ny w ka te drze płoc kiej ufun do -

wa ła żo na Sta ni sła wa Kra siń skie go, An na z Mi -
chow skich. 

Po mnik na grob ny Sta ni sła wa Kra siń skie -
go w ka te drze płoc kiej był dwu krot nie opi sa ny
przez Hi po li ta Ga wa rec kie go, po raz pierw szy
w 1826 r. Mu siał bu dzić za chwyt Ga wa rec kie -
go, sko ro na pi sał o nim: „znaj du je się tu wie le
wspa nia łych na grob ków z mar mu ru wy ku tych,
zaś mię dzy in ne mi Na gro bek Sta ni sła wa
na Kra snem Kra siń skie go Wo je wo dy Płoc kie -
go, po tom ka sta ro żyt ne go do mu, na uwa gę
znaw ców za słu gu je jest to dzie ło kunsz tow ne,
któ re dziś na wet obok wy do sko na lo nej: po dob -
ne go ro dza ju sztu ki, nic do ży cze nia nie zo sta -
wia”.

Po mnik ten był też przed mio tem ba dań
An ny Gra dow skiej jesz cze w la tach 60. XX w.,
któ ra ana li zo wa ła na grob ki re ne san so we w tej -
że ka te drze. Pro ble ma tycz ne wy da je się za li -
cze nie na grob ka wo je wo dy płoc kie go do dzieł
re ne san so wych. An na Gra dow ska uzna ła, że
ów na gro bek jest ty pem po śred nim, łą czą cym
kom pro mi so wo wy mo gi ba ro ku z za ło że nia mi
re ne san su. Jed nak wy da je się, że na gro bek
Sta ni sła wa Kra siń skie go na le ży za li czyć
do ma nie ry zmu. Za tym prze ma wia tak że fakt,
że mo że my w tym na grob ku za uwa żyć ana lo -
gie z dzie ła mi, two rzą ce go w Gdań sku, Wil hel -
ma van den Bloc ke’a, któ ry wraz z sy nem
Abra ha mem van den Bloc ke jest jed nym z naj -
wy bit niej szych przed sta wi cie li ma nie ry zmu
ni der landz kie go w Pol sce. Ro dzi na van den
Bloc ków, do mi no wa ła w śro do wi sku ar ty stycz -
nym Gdań ska w pierw szej ćwier ci XVII wie ku.
An na Gra dow ska tak że za uwa ża ana lo gie

z twór czo ścią Wil hel ma van den Bloc ke’a, choć
uwa ża je za da le kie, wi docz ne w za sto so wa niu
ko lumn, herm, po dwój ne go co ko łu i sar ko fa gu,
na któ rym spo czy wa po stać zmar łe go. Jed nak
ana lo gie do twór czo ści van den Bloc ke’a moż -
na zna leźć nie tyl ko w wy mie nio nych przez
A. Gra dow ską ele men tach, ale i w sa mej po sta -
ci zmar łe go. Sta ni sław Kra siń ski zo stał przed -
sta wio ny w zbroi w po zie lek ko po ru szo nej.
Wła śnie lek ko po ru szo na po stać zmar łe go jest
cha rak te ry stycz na dla dzieł Wil hel ma van den
Bloc ke’a, co z ko lei jest wy raź nym wpły wem
Cor ne li sa Flo ri sa de Vrien da. Wy da je się, że
moż na do strzec po do bień stwo po mię dzy po sta -
cią Sta ni sła wa Kra siń skie go z na grob ka w ka -

te drze płoc kiej a po sta cią
Ja na III Wa zy na na grob ku
w ka te drze w Up psa li au-
tor stwa Wil hel ma van den
Bloc ke’a. 

Na gro bek wo je wo dy
płoc kie go, znaj du ją cy się
w po łu dnio wej czę ści tran -
sep tu ka te dry płoc kiej, zo -
stał wy ko na ny w bru nat nym
mar mu rze o dwóch od cie -
niach. Ca łość de ko ro wa -
na mo ty wa mi fi gu ral ny mi
i zwie rzę cy mi, co tak że po -
twier dza wpły wy śro do wi -
ska gdań skie go. Moż li we,
że pro we nien cji na grob ka
Kra siń skie go w ka te drze
płoc kiej na le ży szu kać
w krę gu warsz ta tów gdań -
skich. Tekst ła ciń skiej in -
skryp cji brzmi:

D. O. M. Ill [ustr] is
Sta ni slaus Krsiń ski de Kra -
sne Pla tin [us] Plo cen [sis],
Cap [ita neus] Bło nen: Ve tu -
sta Sle pow ro no ru [m] gen te,
exel so in ge nio et do ctri -
na exce len ti mo ri bus an ti qu -
is. In ven ta bo nis ar ti bus et
vi den tis exte ro rum Re gio ni -
bus exul ta, bo ni in Re pub:
Ci vis Equ estris Or di nis mi -
niis la au da bi li ter func tus,
pru den tis Con ci lia rii in Or -

di nem Se na to rium flo ren te aeta te ad sci scus,
opti mi in cor ro pi ti que ju di cis Su pre mi Re gni
Tri bu na lis sa epias Pra esi dens lau dem me ru it.
Sa cra tiss [imis] Po lo niae Prin ci bus Step [ha -
no] I. et Si gis [mun do] III Cha riis si mus, Re -
publ: et Pa triae aman tis si mus, Con ci vi bus su is
gra tis si mus, omni bus ac cep tis si mu. cui Cha ri:
Con jux An na de Mi chow hoc mo nu men tum ma -
esta col lo ca vit. Obit diem vi tae An no MDCXVII
Aeta tis su ae LIX I Fe bru ar.

Bi skup umiesz czo ny nad po sta cią wo je -
wo dy płoc kie go, to za pew ne św. Sta ni sław ze
Szcze pa no wa, pa tron zmar łe go (a tak że die ce -
zji płoc kiej). 

Ana lo gicz ną opra wę ar chi tek to nicz ną jak
na gro bek Sta ni sła wa Kra siń skie go po sia da na -
gro bek Sta ni sła wa Za pol skie go (zm. 1616)
w ko ście le św. An ny w Choj nem. Na le ży przy -
pusz czać, że ar chi tek tu ra oby dwu na grob ków
wy szła z jed ne go warsz ta tu.

Pomnik nagrobny Stanisława Krasińskiego. fot. P. Witan
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dol ne ra mię krzy ża ja ko go dła swej wia ry.
Dru gi w środ ku na wy na gro bek Mar jan ny
Ur szu li z Ra dzi wił łów7, żo ny ge ne ra ła,
przez Lu gi Pam pa lo ni w 1841 r. pięk nie
wy ko na ny. Mat ka le żą ca na śmier tel nej po -
ście li bło go sła wi swo je mu dziec ku – przy -
szłe mu po ecie Zyg mun to wi. Or na men ta cja
z gip sa tu ry od po wied nio przy ozda bia te
po mni ki. Pod ko ścio łem w prze stron nem,

skle pio nem, pięk nem pod zie miu znaj du ją
się trum ny prze cho wu ją ce śmier tel ne
szcząt ki ro dzi ny Or dy na tów, a mię dzy ni mi
i trum na z cia łem wiel kie go po ety Zyg mun -
ta. Wi docz nie jest to tyl ko tym cza so we po -
miesz cze nie, o god niej szym i wspa nial szym
za my śla, jak mi mó wio no, mło dy Or dy nat.
Z przy bo rów ko ściel nych wy róż nia się ca -
ły gar ni tur z dal ma ty ka mi tka ny zło tem
i dwa pięk ne kie li chy przez hr. ge ne ra ła
Kra siń skie go z Rzy mu spro wa dzo ne. 

Opra co wał Woj ciech Je rzy Gór czyk

„Prze gląd Ka to lic ki” 1890 r.1

Dnia 15 po wcze snym obie dzie, z po -
wo du ze psu tej bocz nej dro gi, Najd. Pa sterz2

szo są przez Prza snysz do je chał do Opi no -
gó ry. Aby dać po ję cie o dro dze bocz nej
w tych stro nach, za zna czę tyl ko, że dwie
wior sty3 od szo sy do ko ścio ła tak za rwa ną
szo są trze ba je chać trzy kwa dran se. Gdy
Opi no gó ra prze szła w rę ce ge ne ra ła Hra bie -

go Win cen te go Kra siń skie go ten za ło żył
w niej or dy na cję z 36 fol war ków w jej licz -
bie wcho dzą cych, przy pa ła cy ku z wię żą
za ło żył pięk ny ogród an giel ski, któ ry dziś
z da le ka wid nie je i w ro ku 1841 wy sta wił
mu ro wa ną ka pli cę4. Ka pli cę tę, w któ rej
spo czę ły zwło ki sa me go fun da to ra, je go żo -
ny, sy na, i jesz cze kil ku in nych osób, sko ro
na mo cy Naj wyż sze go Roz po rzą dze nia
z dn. 2 (14) lip ca 1866 r. po wsta ła tu  sa mo -
dziel na pa ra fia5 Hr. Or dy na to wa Kra siń ska6

w 1874 r. prze mie ni ła na od po wied ni ko -
ściół pa ra fial ny. Jest to ko ściół mu ro wa ny
z pięk ną fa sa dą, w sty lu do ryc kim, o jed nej
na wie, we wnątrz nie po ma lo wa ny jesz cze,
bez bocz nych oł ta rzy i or ga nu, ale Or dy nat
Hr. Adam Kra siń ski przy rzekł go zu peł nie
wy koń czyć. Oł tarz wiel ki spro wa dzo ny
z Kod nia z bo ga tą ko pią ob ra zu Mat ki Bo -
skiej Ko deń skiej. W ko ście le przy le wej
ścia nie wzno szą pięk ne dwa na grob ki. Je -
den w pres by te rium, pła sko rzeź ba dla sy -
nów po ety Kra siń skie go, mło do zmar łych
Wła dy sła wa i Zyg mun ta dłu ta J. Fran ce -
schie go z 1775 r. Fi gu ry pra wie na tu ral nej
wiel ko ści z twa rza mi w pro fi lu obej mu ją

Zakątek
poezji

W Opinogórze

Zespołowi Pieśni i Tańca „Mazowsze” 
na pamiątkę wspólnej wycieczki

Witają nas majowe słowiki,
W zielonej chmurze drzew 

w szarych punktach
Śpiewają niezapomniane liryki
Zapomnianego Zygmunta.

Nie płoszmy w parku słowików,
Ich przecież pieśń to niegdyś sprawiła,
Że dla nas śpiewa napis 

na ławce-pomniku
„Niech pamięć moja zawsze Ci 

będzie miła”.

Siądźmy na chwilę 
pod czarnoleskim drzewem,

Jak pięknie pszczoły 
w miesiącu miodowym grają,

Białe posągi Adama i Ewy
Wskazują nam różową aleję do raju.

Na pożegnanie milkną słowiki,
Wieża zamku powiewa 

białym obłokiem,
W sercu słyszymy majowe liryki
I bicie serca zgasłego poety.

Teodor Leonard Młynarski, 
[w] „5 Rzek”, nr 1 (9) 1959

Au to rem po wyż sze go wier sza, któ ry
jest swo istym wspo mnie niem ma jo wej
(imie ni no wej???) wy ciecz ki do Opi no -
gó ry, jest re dak tor na czel ny i twór ca
pi sma „5 Rzek”. Co praw da nie po cho -
dził on z Cie cha no wa, ale na kil ka lat
przed II woj ną świa to wą pod jął w tym
mie ście pra cę ja ko na uczy ciel, a po
woj nie był dy rek to rem Li ceum Ogól no -
kształ cą ce go i Li ceum Ko re spon den cyj -
ne go. Był współ za ło ży cie lem To wa -
rzy stwa Mi ło śni ków Zie mi Cie cha now -
skiej. Ak tyw nie włą czał się w od bu do -
wę pa ła cy ku opi no gór skie go oraz
utwo rze nie Mu zeum Ro man ty zmu.
Wy dał to mi ki po ezji: Nad Ły dy nią
(1961), Ma zow sze (1965), Frasz ki pa -
rzy ste (1966). Pi sał dra ma ty (Han na
z Cie cha no wa, Gu wer nant ki), za ło żył
też te atr ama tor ski. 

Pisano o Opinogórze

1 Za cho wa no ory gi nal ną pi sow nię. 
2 Cho dzi tu o bi sku pa płoc kie go Mi cha ła No -

wo dwor skie go, któ ry die ce zję płoc ką ob jął
w 1889 r. 

3 Jed na wior sta to nie co po nad ki lo metr (1066
m). 

4 Au tor po peł nia błąd. Win cen ty Kra siń ski ufun -
do wał ka pli cę w Opi no gó rze już na po cząt ku
lat 20. XIX w., co po świad cza ją do ku men ty
w Ar chi wum Die ce zjal nym w Płoc ku. 

5 Od lat 20. XIX w. do 1866 r. ko ściół w Opi no -
gó rze był fi lią pa ra fii cie cha now skiej. 

6 Mo wa tu o hra bi nie Ró ży z Po toc kich Kra siń -
skiej, wów czas już wdo wie po Wła dy sła wie
Kra siń skim. 

7 Cho dzi o Ma rię Ur szu lę z Ra dzi wił łów Kra -
siń ską.
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Imie ni ny Zyg mun ta

2 ma ja przy pa da ją imie ni ny Zyg mun ta.
W li ście z 30 kwiet nia 1855 r. pi sa nym
z He idel ber gu do sio stry Ka ta rzy ny Po toc -
kiej Eli za Kra siń ska przed sta wia swo je
pla ny do ty czą ce uświet nie nia te go szcze -
gól ne go dla ro dzi ny Kra siń skich dnia
(świę to wa no wów czas nie tylko imien ny
po ety Zyg mun ta -oj ca, ale rów nież Zyg -
mun ta – młod sze go sy na): „Ju tro są imie -
ni ny Zyg mun tów. Imie ni ny ma łe go (ju-
nio ra) uczczę w sta rym zam ku, gdzie pój -
dzie my na obiad; jest tam te raz pięk nie,
sło wi ki śpie wa ją, zie leń jest wspa nia ła,
drze wa w kwia tach; co do Zyg mun ta
pierw sze go o uczczę go pięk ną mszą w je -
go in ten cji – je mu po trzeb na jest po moc
mo dli twy”.

Prze trwa ło wie le wspo mnień do ty czą -
cych majowych uczniow skich wi zyt-piel -
grzy mek na po cząt ku XX wie ku do gro bu
po ety. Po lo ni sta dr Mi chał Da dlez, póź niej -
szy dy rek tor cie cha now skie go
Gim na zjum, któ re w 1925 r.
otrzy ma ło imię Zyg mun ta Kra -
siń skie go przy wo ził swo ich
uczniów do Opi no gó ry. Na po -
le ce nie hra bie go Edwar da Kra -
siń skie go – ostat nie go or dy na ta
opi no gór skie go mło dzież otrzy -
my wa ła po czę stu nek – świe że
buł ki i mle ko. Hra bia Edward
czę sto też sam był wów czas
prze wod ni kiem, po ka zu jąc mło -
dzie ży pa miąt ki po po ecie; w je -
go za stęp stwie ro bił to bu chal ter
or dy na cji Ro man Pa stec ki al bo
łow czy Piotr Dzie dzic. Wie sław
An to ni La soc ki tak wspo mi na te
wy jaz dy: „…co ro ku, 2 ma ja,
w dniu imie nin pa tro na na sze -
go gim na zjum jeź dzi li śmy do
Opi no gó ry. Dro ga nie by ła da -
le ka, za le d wie 8–9 km. Część
chłop ców ze star szych klas prze by wa ło ją
na ro we rach, resz ta szko ły je cha ła ma ły -
mi wa go ni ka mi wą sko to ro wej ko lej ki bu -
ra cza nej lub od kry ty mi sa mo cho da mi
cię ża ro wy mi, do star czo ny mi przez sta cjo -
nu ją cy w Cie cha no wie 11 Pułk Uła nów
Le gio no wych. W wy ciecz ce bra ły rów nież
udział uczen ni ce gim na zjum/li ceum Zyg -
mun ta Cho ro mań skie go. 

Za me czek opi no gór ski był bar dzo zruj -
no wa ny w cza sie I woj ny świa to wej przez

woj ska nie miec kie
i ro syj skie to czą ce tam
bo je. W je go wnę trzu hu -
lał zim ny wiatr, pod no ga mi
chrzę ści ły ka wał ki gru zu ze
ścian i szkła z po wy bi ja nych
okien. 

Po przy by ciu na miej sce wi ta ni
by li śmy przez or dy na ta, hr. Edwar da
Kra siń skie go, ubra ne go za wsze jed na ko -
wo w sza rą kurt kę za pię tą pod szy ję i czer -
wo no –żół te bu ty z cho le wa mi. W ra zie

je go nie obec no ści „ho no ry do mu” czy nił
to wa rzysz po lo wań i ło wów hra bie go, p.
Dzie dzic, po staw ny, z su mia sty mi wą sa mi.
Po otrzy ma niu po czę stun ku w for mie
bu łek z ma słem i mle ka i wy słu cha niu
krót kiej po ga dan ki o ży ciu i twór czo ści
Zyg mun ta Kra siń skie go, mie li śmy czas
wol ny aż do po wro tu do mia sta póź nym
po po łu dniem. 

W młod szych kla sach gim na zjal nych
ła zi łem tro chę po mu rach za mecz ku z ko -

Z kroniki
muzealnej

le ga mi, po czym bie głem
do obej ścia pp. Dzie dzi ców,
że by przyj rzeć się „Ku bie”,
ogrom ne mu pu cha czo wi,
któ rym wów czas opie ko -
wał się ma ły Jaś Dzie dzic
(w cza sie II woj ny świa to -
wej dziel ny ofi cer, pi lot
bom bow ców, od by wa ją cy
lo ty bo jo we nad War sza wą). 

W póź niej szych la tach
co raz bar dziej in te re so wa -
łem się hi sto rią Opi no gó ry
i uważ nie słu cha łem świet -
nych pre lek cji na sze go
po lo ni sty, dra Mi cha ła Da -
dle za”.

Z ko lei po lo ni sta, re -
dak tor na czel ny cza so pi -

sma „5 Rzek” – Teo dor Le -
onard Mły nar ski tak za pa -

mię tał tę da tę: „Po raz pierw szy przy je -
cha łem do Opi no gó ry 2 ma ja 1933 r. ja ko
uczest nik co rocz nej tra dy cyj nej wy ciecz -
ki szkol nej Gim na zjum im. Zyg mun ta
Kra siń skie go. Ocza ro wa ny urze ka ją cym
pięk nem Opi no gó ry od by wa łem do niej
licz ne li te rac kie piel grzym ki nie tyl ko
z urzę du ja ko po lo ni sta w dniu imie nin
pa tro na szko ły, ale i z po trze by ser ca”. 

Oprac. Al do na Łysz kow ska

Wycieczka uczniów i uczennic z Ciechanowa przed pałacykiem, 1925 r. 
Pośrodku, w czapce, hr. Edward Krasiński, obok niego nauczyciele: historii – Emilia Reutt 

i Aleksandra Dadlez, geografii – Czesław Słoński, języka polskiego – Michał Dadlez. 
Reprod. wg: E. Lewandowski, R. Marut, „Robert Bartołd”, Ciechanów 1998.

2 maja 1934 r., U Zygmunta na imieninach (???), 
fot. ze zbiorów prywatnych p. Stanisława Fronczaka
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bu do wę, brzmie nie i wy gląd in stru men tów
mu zycz nych. Kon cer ty or ga ni zo wa ne są
przy współ pra cy z Ma zo wiec kim In sty tu -
tem Kul tu ry oraz Fun da cją Mu zy ka Jest
Dla Wszyst kich. Pa tro nat ar ty stycz ny
nad wy da rze nia mi spra wu je Sin fo nia Var -
so via, a fi nan so wo wpie ra je Mi ni ster stwo

Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go. Za ło -
że niem kon cer tów w Oran że rii i we Dwo -
rze jest ich do sto so wa nie do per cep cji
na wet naj młod szych dzie ci oraz nie po -
wta rzal ność mo ty wu prze wod nie go spo -
tkań. W ra mach twór czych „wy praw” te -
ma tycz nych dzie ci uczest ni czy ły m.in.
w „Sma ko fo nii” – gdzie wy ko naw cy „za -
gra li” brzmie nie po szcze gól nych owo ców,
w tym np. ar bu za (py ta nie: jak za grać ar bu -
za lub kwa śną cy try nę na in stru men cie
dę tym? – to za da nie prze ka za ne od uczest-
ni ków kon cer tu jed ne mu z wy ko naw ców),
czy wy bra li się w mu zycz ną po dróż na
wiej skie po dwór ko z we so ły mi pta ka mi,
ma low ni czo ode gra ny mi przez ar ty stów.
Każ dy kon cert to swo bo da uczest ni cze nia

Współ cze sna prze strzeń miej ska
nie du żych aglo me ra cji, krą żą ca
wo kół spraw co dzien nych, po -

zo sta wia nie wie le miej sca i cza su na
za du mę nad ja ko ścią wspól nych spo tkań
o cha rak te rze wie lo po ko le nio wym. Ja kość
norm wi zu al nych w prze strze niach ko mer -
cyj nych by wa zróż ni co wa na
i jak kol wiek w wiel kich aglo me -
ra cjach za an ga żo wa nie na kła -
dów bu dże to wych po tra fi wspo -
móc wy kre owa nie praw dzi wych
pe re łek ja ko ścio wych – w mniej -
szych sku pi skach miej skich na dal
po zo sta wia wie le do ży cze nia.

Dzie ci mo gą ko rzy stać z za -
adap to wa nych prze strze ni, na -
szpi ko wa nych pla sti kiem, ła twą
i nie skom pli ko wa ną opra wą
mu zycz ną, szyb ko ścią fast fo -
odów, blich trem chwi lo wej wy -
staw ki ko mer cji, pę dem mia sta,
bra kiem kon tak tu z na tu rą.

Do ro śli sta wia ni są wte dy
w sy tu acji przy krej ko niecz no ści
pod po rząd ko wa nia się kiep skie -
mu oto cze niu w imię „za ni mo wa -
nia” ich po ciech i na miast ki
pseu do edu ka cji w cza sie wol -
nym.

Gdzie za tem zna leźć prze -
strzeń wie lo po ko le nio wych
spo tkań, spo ko ju, wza jem -

ne go sku pie nia na so bie
w pięk nym, in spi ru ją cym

obie stro ny oto cze niu?
Mu zeum Ro man ty zmu w Opi-

no gó rze, wy cho dząc na prze ciw po trze bom
róż nych grup po ko le nio wych, stwo rzy ło
pro gram Ro dzin nych Spo tkań Week en do -
wych o cha rak te rze edu ka cyj nym. W każ -
dym mie sią cu or ga ni zo wa ne jest spo tka nie
dla ro dzin, pod czas któ re go każ do ra zo wo
ada pto wa na jest wy bra na prze strzeń na
te re nie za byt ko we go Ze spo łu Pa ła co wo -
-Par ko we go w Opi no gó rze. W ra mach co -
mie sięcz nych wy da rzeń or ga ni zo wa ne są
kon cer ty dla ro dzin z dzieć mi oraz wie lo -
po ko le nio we warsz ta ty. 

W okre sie zi mo wym na te re nie Mu -
zeum Ro man ty zmu w Opi no gó rze go ści li
ar ty ści Smy ko fo nii. Jest to pro gram mu -
zycz ny kie ro wa ny do „me lo ma lusz ków”
i ich opie ku nów, przy bli ża ją cy dzie ciom

dla dzie ci, któ re chęt nie ko rzy sta ją z moż -
li wo ści wspól nej za ba wy ru cho wej, bez
ogra ni czeń za kła da nych na kon wen cjo nal -
nych kon cer tach. W Oran że rii każ do ra-
zo wo ada pto wa na dla dzie ci jest Sa la Kon -
cer to wa, na któ rej roz kła da ne są dy wa ny
i mięk kie po du chy. 

Cykl spo tkań warsz ta -
to wych przy bli ża m.in.
wy bra ne aspek ty hi sto rii
sztu ki, jak na przy kład ma -
lar stwo G. Ar chim bol do,
prze ma wia ją ce do dzie ci
baj ko wym nie mal wy ko -
rzy sta niem owo ców i wa -
rzyw do kre acji por tre tów.
Co mie sięcz ne warsz ta ty
ro dzin ne sta ły się miej -
scem twór czych spo tkań
z mu zy ką i sztu ką, ale tak -
że spo tkań to wa rzy skich
ro dzin z dzieć mi o zbli żo -
nych prio ry te tach wy cho -
waw czych. Ro dzi ce, dziad -
ko wie i dzie ci w róż nym
wie ku wspól nie two rzą rę -
ko dzie ło in spi ro wa ne mo -
ty wem prze wod nim, po -
wią za nym z te ma ty ką kon -
cer tu. 

Od dziel nym ele men tem
pro gra mu edu ka cyj ne go
są Fe rie w Mu zeum i – pla -
no wa ne – Wa ka cje w Mu -
zeum. W ra mach co dzien-
nych blo ków edu ka cyj nych
dla dzie ci i mło dzie ży ofe -
ro wa ne są spo tka nia z kul -

tu rą, sztu ką, mu zy ką i przy ro dą, za -
chę ca ją ce dzie ci do ak tyw nej eks pre sji
z wy ko rzy sta niem no wo zdo by tej wie dzy.

W dzia ła nia edu ka cyj ne Mu zeum
Ro man ty zmu w Opi no gó rze za an ga żo wa -
ni są pra cow ni cy wie lu je go dzia łów,
w tym: edu ka to rzy, prze wod ni cy, hi sto ry -
cy, twór cy wy staw, do świad cze ni na uczy -
cie le, hi po te ra peu ta, oso by za an ga żo wa ne
w co dzien ne funk cjo no wa nie za byt ko we go
par ku oraz mu ze al nej pta szar ni. Ce lem za -
jęć jest roz bu dze nie cie ka wo ści ma łe go ba -
da cza mi nio nych cza sów, mło de go adep ta
hi sto rii, sztu ki, ar chi tek tu ry, ale tak że cie -
kaw skie go przy rod ni ka i wraż li we go opie -
ku na zwie rząt. 

Paulina Rybczyńska

Zamknięte wrota komercji… 
Zabytkowa przestrzeń spotkań pokoleń
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Kto ko go edu ku je? 
Czy moż li wa jest za mia na

ról w ro dzi nie?
Każ do ra zo wy ro dzin ny po -

byt w Mu zeum sta je się dla ich
uczest ni ków oka zją do wspól -
ne go od wie dze nia ak tu al nych
eks po zy cji sta łych i cza so wych.
Co raz czę ściej to wła śnie dzie -
ci uczest ni czą ce w blo kach
edu ka cyj nych w Mu zeum Ro -
man ty zmu w Opi no gó rze za -
chę ca ją do ro słych do wspól -
ne go zwie dza nia cie ka wych,
no wo od kry tych przez nie na
za ję ciach prze strze ni. To wła -
śnie dzie ci, za chę co ne za ję cia mi w trak cie
Fe rii w Mu zeum, za bie ra ją  dziad ków na
wy sta wę Ma lar stwa pol skie go XIX w., aby
po dzie lić się cie ka wost ka mi, któ re po zna ły
na lek cjach i warsz ta tach, czy za pre zen to -
wać „ma gicz ne” za kąt ki opi no gór skie go
pa ła cy ku, na co dzień nie do stęp ne dla
zwie dza ją cych. Dla ro dzi ców i dziad ków
ta ki spa cer po eks po zy cji jest nie rzad ko
no stal gicz nym po wro tem do mi nio nych
lat lub me ry to rycz ną, cen ną po wtór ką wie -
dzy z hi sto rii, czy sztu ki. 

In spi ru ją ce pięk no za byt ków 
w oto cze niu przy ro dy.

Czas spę dzo ny w pięk nym i nie po wta -
rzal nym oto cze niu za byt ków i bez cen nych
dzieł sztu ki jest kan wą dla dziec ka (ale tak -

że opie ku nów) do wspól nych roz mów
o wie dzy, do świad cze niach ro dzi ców
i dziad ków, skon fron to wa nych z per cep cją
dziec ka. To mo tyw dla opie ku nów do dal -
szych, głę bo kich roz mów o ich wie dzy
zdo by tej, o ży cio wym do świad cze niu
dziad ków, o oko licz no ściach ich do ra sta -
nia, hi sto rii kra ju, czy wy glą dzie świa ta
w okre sie ich dzie ciń stwa.

Dla uważ ne go opie ku na jest to pod sta -
wa do bu do wa nia wspól nych po wią zań,
po przez miej sce: „ma łą oj czy znę” oraz za -
ko rze nie nie w kul tu rze. Za byt ko wy Ze spół
Pa ła co wo -Par ko wy, po przez ada pta cję do
no wo cze snych wy mo gów wi zu al nych miej -
sca (Oran że ria, Fol wark) oraz no wo cze sną
ofer tę za jęć edu ka cyj nych i kul tu ral nych,
jest ofer tą dla każ de go uważ ne go opie ku na,

dla któ re go naj waż niej szy jest do -
sko na ły, wie lo aspek to wy i twór czy
roz wój dziec ka. 

Nie do stęp ną na te re nie po bli -
skie go mia sta pe reł ką jest m.in.
opi no gór ska pta szar nia, sta le wzbo -
ga ca na o no we ga tun ki ozdob nych
pta ków. W po god ne, wio sen ne
week en dy to pięk ny en to ura ge
do ro dzin ne go spa ce ru z dzieć mi
w bez po śred nim są siedz twie za byt -
ko wej ar chi tek tu ry. Do peł nie niem
edu ka cji przy rod ni czej są ko nie
ra sy hu cul skiej swo bod nie prze cha -
dza ją ce się w bez po śred nim są -
siedz twie pla ców za baw, przy -

sto so wa ne do za jęć edu ka cyj nych z wy kwa -
li fi ko wa nym te ra peu tą. Na te re nie par ku
dzie ci mo gą swo bod nie bie gać i po zna wać
bez tro sko przy ro dę w bez piecz nej stre fie
bez ru chu sa mo cho do we go.

Brak ko mer cji jest za ło że niem pro gra -
mo wym, wa lo rem i efek tem za mie rzo nym.
Za byt ko wy Ze spół Pa ła co wo -Par ko wy za -
chę ca bo gac twem ofer ty kul tu ral nej, edu ka -
cyj nej, za so ba mi przy ro dy i róż no rod no ścią
eks po zy cji do bu do wa nia wie lo po ko le nio -
wych re la cji na naj wyż szym po zio mie. Dla
naj młod szych mo że stać się miej scem ma -
gicz nych spo tkań z ro dzi ną, któ re są no śne
emo cjo nal nie i roz wo jo wo, a zo sta wia ją
nie po wta rzal ne wspo mnie nia cza su spę dzo -
ne go wspól nie z do ro sły mi. Tak bar dzo
cen ne go w do bie je go bra ku. 

Paulina Rybczyńska

Twórcze, edukacyjne ferie w Muzeum
Romantyzmu w Opinogórze

Co łą czy Ka te drę No tre – Da me z Pa -
ła cy kiem w Opi no gó rze? Gdzie
„zno szą” Ja ja Fa bergé? Gdzie

miesz ka li Do żo wie? Ja ki za mek za in spi ro -
wał Wal ta Di sney’a? Dla cze go Er mi taż

na zy wa ny jest Mu zeum Ko tów?
Gdzie wi siał por tret Mo na Li sy?
Czy sa me mu moż na wy ko nać
mo zai kę z ce ra mi ki? I wie le in -
nych cie ka wo stek zwią za nych

z hi sto rią, sztu ką, ar -
chi tek tu rą, przy ro dą
oraz geo gra fią by ło
te ma tem fe rii dla
dzie ci w Mu zeum
Ro man ty zmu w Opi -
no gó rze.

Cykl ca ło dnio wych za jęć
edu ka cyj nych dla dzie ci
w wie ku 7 – 14 lat od był się
w Mu zeum w dniach 22 – 26
stycz nia 2018 r. Pro gram fe rii
zo stał przy go to wa ny przez

pra cow ni ków Mu zeum ja ko spój na edu ka -
cyj na ca łość, przed sta wia ją ca dzie ciom wy -
bra ne aspek ty za gad nień zwią za nych
z epo ką ro man ty zmu w Eu ro pie. Mo ty wem
prze wod nim spo tkań by ły po dró że Zyg -
mun ta Kra siń skie go. ➧
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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. Za ję cia ma ją być
wspar ciem dla ro dzi ców i opie ku nów
w twór czym pro ce sie edu ka cji dzie ci.
W okre sie zi mo wym za ję cia od by wa ją się
w Oran że rii Mu zeum Ro man ty zmu w Opi -
no gó rze.

28 stycz nia 2018 r. Bal Kar na wa ło -
wy w Oran że rii

Te ma tem prze wod nim spo tka nia by ła
zoo lo gicz na fan ta zja mu zycz na z okre -
su XIX w. au tor stwa Ca mil le Sa int -
-Saëns’a pt. „Kar na wał Zwie rząt”. Mło dzi
mi ło śni cy Mu zeum Ro man ty zmu w Opi -
no gó rze ba wi li się w Oran że rii m.in.
przy dźwię kach mi nia tur ilu stra cyj nych,
wy ko ny wa nych przez róż ne skła dy in stru -
men ta li stów. W trak cie warsz ta tów edu ka -
cyj nych wraz z opie ku na mi wy ko na li
ma low ni cze ma ski kar na wa ło we.

10 lu te go 2018 r. Ro dzi na So bo ta 
Mu zy cy Smy ko fo nii w skła dzie Woj tek

Psiuk (sak so fo ny), Pa weł Ja nas (akor de on),
Le szek Lo rent (per ku sja) i An na Sza wiel
(pro wa dze nie kon cer tu) wy ko na li pro gram
mu zycz ny pt. 

„SMA KO FO NIA, czy li mu zy ka
do schru pa nia”. W trak cie kon cer tu w for -
mie za ba wy z mu zy ką usły sze li śmy m.in.
„Bo le ro” Ra ve la oraz licz ne „sma ko wi te”
nu ty oraz dziw ne po tra wy z róż nych za kąt -

ków świa ta. Kon ty nu acją za jęć by ła część
teo re tycz na pre zen tu ją ca twór czość
G. Ar chim bol do i warsz ta ty kre atyw ne
o tym, co moż na ukryć w por tre cie
z wa rzyw, owo ców lub kwia tów.

10 mar ca 2018 r. Ro dzin na So bo ta
To masz Mar czyń ski, Kac per Kor tas,

Grze gorz Si kor ski oraz Ada Wdzię koń ska
po pro wa dzi li za ję cia mu zycz ne ma ją ce
na ce lu za po zna wa nie dzie ci z in stru men -
ta mi oraz ak tyw ne włą cze nie ich w od -
biór mu zy ki po waż nej. Mu zy cy Sin fo nii
Var so vii za bra li me lo ma lusz ki na mu -
zycz ną wy pra wę na wiej skie po dwór ko,
gdzie we so ło śpie wa ły pta ki. Dzie ci za -
tań czy ły i za śpie wa ły chó rem przy akom -
pa nia men cie ma łych in stru men tów
per ku syj nych oraz do wie dzia ły się, jak
na zwać ze spo ły wy ko naw cze zło żo ne
z dwóch, trzech i czte rech osób. Na
warsz ta tach dzie ci z opie ku na mi wy ko-
na ły wła sno ręcz nie ba jecz nie ko lo ro we
pta sie mo bi le.

14 kwiet nia 2018 r. Ro dzin na So bo ta
Ostat ni w se zo nie zi mo wo -wio sen nym

kon cert mu zy ków Sin fo nii Var so vii, przy -
go to wa ny we współ pra cy z Ma zo wiec kim
In sty tu tem Kul tu ry i Fun da cją Mu zy ka Jest
dla Wszyst kich. Kon cert pt. „Ufry zo wa ne
fra zy”, to mu zycz na za ba wa dźwię kiem.
W Oran że rii dzie ci do wie dzia ły się, jak bę -
dzie wy glą dać me lo dia po wi zy cie w za kła -
dzie fry zjer skim, czy moż na za grać każ dy

włos osob no, jak brzmi grze bień. Od kry ły
też, z czy je go wło sia jest zro bio ny smy -
czek. Wy ko naw cy: Alek san dra De mow ska -
-Ma dej ska (al tów ka), Adam Elia siń ski
(klar net), Piotr Spoz (in stru men ty kla wi -
szo we) oraz An na Sza wiel (pro wa dze nie
kon cer tu). Warsz ta ty kwiet nio we za in spi ro -
wa ne by ły po wie dze niem: „Kwie cień, ple -
cień, bo prze pla ta….”, a dzie ci do wie dzia ły
się jak wy ko na ne są dy wa ny, ar ra sy i go be -
li ny. 

Paulina Rybczyńska

Edukacyjne weekendy 
w Muzeum 

Każ de go dnia dzie ci po zna wa ły in ny
kraj i cha rak te ry stycz ne dla nie go cie ka -
wost ki. Za ję cia teo re tycz ne uzu peł nia ły
warsz ta ty kre atyw ne po bu dza ją ce
wy obraź nię dzie ci i za chę ca ją ce
do dal szych eks pe ry men tów ze
sztu ką i kul tu rą oraz wy bra ny mi
tech ni ka mi pra cy. Uroz ma ice -
niem by ły za ję cia ta necz ne oraz
na uka o przy ro dzie i zwie rzę tach. 

Naj młod si przy ja cie le Mu -
zeum Ro man ty zmu w Opi no gó -
rze   zwie dzi li wy sta wę pol skie go
ma lar stwa XIX w. we Dwo rze,
Pa ła cyk – w tym no wą wy sta wę
za ba wek Zyg mun ta Kra siń skie go,

wy sta wę Eu ro pej skie Tra dy cje Po lo wań
Kon nych oraz wy sta wę po wo zów kon -
nych. Mia ły tak że moż li wość za przy jaź -
nie nia się z za miesz ku ją cy mi staj nię
hu cu ła mi w trak cie lek cji o ko niach.

Na czel nym ce lem cy klu by ło twór cze
wy peł nie nie cza su dzie ciom po zo sta ją cym
w trak cie fe rii w mie ście po przez bu do wa nie
szcze rej wię zi z miej scem bo ga tym w hi sto -
rię. Po przez wy ko rzy sta nie za so bów edu -
ka cyj nych i zbio rów Mu zeum stwo rzo no
prze strzeń do ca ło dzien nej edu ka cji i za ba wy.

Pra ce Dzia łu Edu ka cji uwa run ko wa ne są
za ło że niem, że każ dy po byt dziec ka w Mu -
zeum po wi nien roz bu dzić w nim cie ka wość
świa ta, prze ka zać wie dzę me ry to rycz ną
o mi nio nych epo kach oraz za chę cić do sa -
mo dziel nych po szu ki wań po za koń cze niu
za jęć. Nie zwy kle waż nym aspek tem jest tak -
że wzmac nia nie w dzie ciach wia ry we wła -
sne si ły i zdol no ści two rze nia dzie cię cej
sztu ki zgod nej z wła snym po strze ga niem
świa ta.

dokończenie ze str. 15
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oj cu – ge ne -
ra ło wi Win cen te mu
Kra siń skie mu – z oka -
zji imie nin 6 kwiet nia
1828 r. (po eta miał wów czas
szes na ście lat) wraz z ży cze nia mi
„nie śmier tel nej chwa ły”. Zyg munt

Kra siń ski stwo rzył w tym utwo rze mi sty fi -
ka cję le gen dy opo wia da ją cej o je go stro -
nach ro dzin nych z głów nym bo ha te rem
Opi nem, kie ru ją cym się w swo ich dzia ła -
niach baj ro nicz ną nie chę cią do świa ta. Jak
wy ja śniał by ły to ułam ki ze sta re go rę ko pi -
su otrzy ma ne go od zja wy pod czas jed ne go
ze swo ich sa mot nych po lo wań „prze szłej
je sie ni w Opi no gó rze”.

Na wią zu jąc do tre ści utwo ru Kra siń -
skie go, za spra wą kre ski Ra fa ła Ka do
prze no si my się w cza sie – do pierw szej po -
ło wy wie ku XIX, gdy neo go tyc ki pa ła cyk
opi no gór ski do pie ro był bu do wa ny, a Zyg-
munt Kra siń ski przy jeż dżał do Opi no gó -
ry – wiej skiej po sia dło ści ro do wej – od -
poczy wać i po lo wać, oraz jesz cze wcze -
śniej – do cza sów, gdy trze ma pa gór ka mi
wła dał okrut ny Opin.

Ra fał Ka do jest ry sow ni kiem, ka ry ka -
tu rzy stą, au to rem ilu stra cji do ksią żek dla
dzie ci, sa mo ukiem. Po mysł na ga tu nek
ry sun ku opie ra na twór czo ści Ja nu sza
Chri sty oraz Al ber ta Ude rzo. Jak sam mó -
wi – za czy nał od wpra wek, ry su jąc po sta -
cie z ksią żek Di sneya. 

Ma my na dzie ję, że opo wie dzia na
hi sto ria i ta kie umiesz cze nie scen, by raz
po raz od sy łać Czy tel ni ka do in ne go cza su
i miej sca, nie tyl ko po zwo lą po znać ko lej -
ne po sta ci, ale za chę cą do od wie dze nia
Opi no gó ry i po zna nia „Pa na Trzech Pa gór -
ków” Zyg mun ta Kra siń skie go. Ko miks
moż na na być w skle pi ku mu ze al nym.

Jak po łą czyć twór czość Zyg mun ta Kra -
siń skie go – ro man ty ka, dra ma to pi sa -
rza, po ety, epi sto lo gra fa, wiesz cza…

z se kwen cyj ną hi sto rią ob raz ko wą – ko -
mik sem? Spró bo wa li śmy. Czy nam się
uda ło? – oce nę zo sta wia my Czy tel ni kom. 

Z nie ma łą przy jem no ścią in for mu je my
o wy da niu przez Mu zeum Ro man ty zmu
w Opi no gó rze pierw sze go (ma my na dzie -
ję, że roz po czy na ją ce go se rię) ko mik su.
Ty tuł i część fa bu ły ko mik su od no szą
się do „Pa na Trzech Pa gór ków” – utwo ru
Zyg mun ta Kra siń skie go po da ro wa ne go

Aldona Łyszkowska

Opinogóra 
na kartach komiksu
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Kon cer ty nie dziel ne:
• 14 stycz nia 2018 r. kon cer tem nr 568 pt.:
„Mu zy ką ka wa sło dzo na” w wy ko na niu
Hen ry ka Jóź wia ka (sło wo), Lud mi ły Wo ro -
bec -Wi tek (skrzyp ce) oraz Ar tu ra Ja ro nia

(for te pian) roz po czę li śmy ko lej ny se zon ar -
ty stycz ny w Mu zeum. Pro gram kon cer tu
do star czył wi dow ni do znań ar ty stycz nych
na wy so kim po zio mie. By ły w nim za war -
te utwo ry pol skich ro man ty ków oraz mu -
zy ka I. J. Pa de rew skie go, F. Cho pi na i H.
Wie niaw skie go. 
• 11 lu te go 2018 r. pod czas 569 kon cer tu
wy stą pi li 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)
i An na Ba rań ska (kon fe ran sjer). Pod czas
kon cer tu -spek ta klu ar ty ści za pre zen to wa li
pie śni ope ro we, mu si ca lo we, ope ret ko we.

Ar ty ści wy stę po wa li w pięk nych ko stiu -
mach, zaś po ry wa ją cym wy ko na niem urze -
kli opi no gór ską pu blicz ność. Za spra wą
kon fe ran sje ra opo wie dzia na zo sta ła hi sto ria
każ de go utwo ru, sta jąc się przy oka zji in te -
re su ją cą lek cją mu zy ki.
• 11 mar ca 2018 r. od był się kon cert
nr 570. Kwar tet smycz ko wy pod kie row nic -
twem prof. Paw ła Ro ka (wio lon cze la) wy -
ko nał ora to rium Jó ze fa Hayd na „Sie dem
ostat nich słów Chry stu sa na krzy żu”. Jest to
jed na z naj bar dziej udu cho wio nych i sub tel -
nych kom po zy cji Jó zef Hayd na. „Ora to -
rium bez tek stu” na wią zu ją ce do ostat nich
słów Je zu sa zo sta ło na pi sa ne na za mó wie -

nie od prze ło żo ne go zgro ma dze nia Her -
man dad de la San ta Cu eva w Ka dyk sie.
Kom po zy cja wy ko na na by ła po raz pierw -
szy w Ka dyk sie w Wiel ki Pią tek 1787 r.
Pod czas kon cer tu w Mu zeum wy stą pi li:
Ma rek Du micz (I skrzyp ce), Ma rek Wroń -
ski (II skrzyp ce), Adam Dęb ski (al tów ka),
Pa weł Rok (wio lon cze la).
• 8 kwiet nia 2018 r. pod czas 571 kon cer tu
pt.: „Mię dzy Mną a To bą” wy stą pi ła Lau ra
Łącz. Za pre zen to wa ła pro gram po etyc ko -
-mu zycz ny, bę dą cy mon ta żem pol skich
wier szy i pio se nek, głów nie okre su dwu -

dzie sto le cia mię dzy wo jen ne go. Za war te
zo sta ły w nim utwo ry po etów, któ rzy wów -
czas de biu to wa li lub by li w roz kwi cie swo -
jej twór czo ści. Ar tyst ka po ezją i pie śnią
opo wia da ła nie tyl ko o tym, co zda rzyć się
mo że mię dzy męż czy zną a ko bie tą, ale
ogól nie mię dzy ludź mi. Usły sze li śmy pio -
sen ki z okre su dwu dzie sto le cia mię dzy wo -
jen ne go oraz na pi sa ne współ cze śnie lub
skom po no wa ne spe cjal nie dla po trzeb pro -
gra mu do tek stów wy bit nych po etów pol -
skich sprzed lat. Pro gram za wie rał m.in.
wier sze J. Tu wi ma, B. Le śmia na, L. Staf fa,
K. I. Gał czyń skie go.

Kon cer ty so bot nie:
• 27 stycz nia 2018 r. od był się w mu ze al -
nej Oran że rii kon cert „AGNIESZ KA
HE KIERT E -JAZZ QU AR TET”, pod czas
któ re go wy stą pi li: Agniesz ka He kiert
(śpiew), Kon stan tin Ko stov (pia no), Pa tryk

Do bosz (per ku sja), Pa weł Pań ta (kon tra -
bas/gi ta ra ba so wa). 
• 24 lu te go 2018 r. w Oran że rii od był się
kon cert pt. „10 se kre tów Ma ri lyn Mon roe”,
któ re opo wie dzia ne i wy śpie wa ne zo sta ły
przez So nię Bo ho sie wicz, jed ną z naj cie -

kaw szych i naj zdol niej szych ak to rek mło -
de go po ko le nia, ko bie tę z tem pe ra men tem
i ta jem ni czym bla skiem w oku. Ar ty st ce
na sce nie to wa rzy szył pia ni sta Fa bian
Wło da rek.
• 28 kwiet nia 2018 r. od był się kon cert
„Mój ulu bio ny Mły nar ski na dwie gi ta ry,
trąb kę i akor de onik”, pod czas któ re go wy -
stą pił Piotr Ma cha li ca z ze spo łem. Na kon -
cert zło ży ły się wy łącz nie utwo ry, któ re
zo sta ły na pi sa ne przez W. Mły nar skie go,
za rów no pio sen ki au tor skie, jak i zna ko mi -
te prze kła dy, któ re sta ły się waż ną czę ścią
pol skiej kul tu ry. 

• 15 lu te go 2018 r. w mu ze al nych wnę -
trzach od by ła się wy jąt ko wa se sja zdję -
ciowa. Ucznio wie opi no gór skiej szko ły
za spra wą stro jów i ro man tycz nej sce ne rii

prze nie śli się do XIX stu le cia. Za współ pra -
cę dzię ku je my pa ni Te re sie Ku dlak – Dy -
rek tor SP w Opi no gó rze, pa ni Agniesz ce

Wi liń skiej – opie kun ce szkol ne go
sa mo rzą du uczniow skie go, a przede
wszyst kim uczniom: Mar cie Mi lew -
skiej, Kin dze Mi kla szew skiej, Pio tro -
wi Rut kow skie mu oraz Da nie lo wi
Bał dy dze.
• 17 lu te go 2018 r. od by ło szes na ste
spo tka nie w Sa lo ni ku Eli zy. Do pro -
wa dzo ne go przez sie bie w Mu zeum
Sa lo ni ku Eli zy Zo fia Hu mięc ka za -
pro si ła świa to wej sła wy mi ma, Ire ne -

usza Kro sne go. Za nim pu blicz ność do-
cze ka ła się wy stę pu, ar ty sta cier pli wie od -
po wia dał na wszyst kie py ta nia, któ re kie -
ro wa ła do nie go pro wa dzą ca spo tka nie
Zo fia Hu mięc ka. Wy wią za ła się z te go cie -
pła, bar dzo sym pa tycz na roz mo wa, któ ra

Wy da rzy ło się:
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utwier dzi ła przy by łych na spo tka nie, że Ire -
ne usz Kro sny jest skrom nym i bar dzo przy -
stęp nym czło wie kiem.
• 25 lu te go 2018 r. od by ła się pro mo cja
DZIEŁ ZE BRA NYCH Zyg mun ta Kra siń -
skie go, któ re opra co wa ne zo sta ły dzię ki sta -
ra niom prof. Mi ro sła wa Strzy żew skie go

i pra cow ni ków In sty tu tu Li te ra tu ry Pol skiej
UMK w To ru niu. Uro czy stość roz po czę ła
o godz. 12.00 msza św. w ko ście le pa ra fial -
nym w Opi no gó rze oraz zło że nie kwia tów
w kryp cie przy gro bie Zyg mun ta Kra siń -
skie go. W Oran że rii mia ła miej sce pre zen -
ta cja wy daw nic twa wraz z ko men ta rzem
prof. M. Strzy żew skie go oraz kon cert „Te -
sta ment du cho wy Zyg mun ta Kra siń skie go”.
• W dniach 7-9 mar ca 2018 r. de le ga cja
Mu zeum Ro man ty zmu pod prze wod nic -
twem Mo ni ki Sa la mon -Mi ło bo szew skiej
Za stęp cy Dy rek to ra Mu zeum wzię ła udział
w I Do rocz nej Kon fe ren cji SMP „Miej -
sca – nie miej sca? Mu zea wo bec zmian
spo łecz nych”. W trak cie kon fe ren cji zo sta -
ły po ru szo ne mię dzy in ny mi pro ble my
zwią za ne z ro lą mu ze ów w bu do wa niu

wię zi lo kal nych i two rze niu pa mię ci re gio -
nal nej. Wy raź nie za ry so wa na zo sta ła kon -
cep cja mu zeum – „trze cie go miej sca” Raya
Ol den bur ga, któ ry w 1989 r. opu bli ko wał
książ kę, gdzie za pro po no wał po ję cie „trze -
cie go miej sca” – prze strze ni po śred niej
mię dzy pra cą a do mem. Kon fe ren cję za -
koń czy ły kon klu zje z udzia łem za pro szo -

nych go ści Bar ba ry Szma tloch,
dr. hab. Jac ka Gą dec kie go kie -
row ni ka Ka te dry So cjo lo gii
Ogól nej i An tro po lo gii
Spo łecz nej AGH w Kra -
ko wie, dr. Ery ka Kra suc -
kie go z In sty tu tu Sto -
sun ków Mię dzy na ro do -
wych na Uni wer sy te cie
Szcze ciń skim oraz prof.
dr. hab. Ro ber ta Tra by
dy rek to ra Cen trum Ba -
dań Hi sto rycz nych PAN

w Ber li nie.
• 11 mar ca 2018 r. w sa lach ofi cy -
ny Mu zeum Ro man ty zmu w Opi -
no gó rze zo sta ła otwar ta wy sta wa po ple -
ne ro wa „Śla da mi Wła dy sła wa Pod ko wiń -
skie go”. Ple ner, któ ry od był się we wrze -

śniu 2017 r. w Pa ła cu
w Chrzę snem, był wy da -
rze niem przy go to wa nym
i zre ali zo wa nym dzię ki
pra cy i fi nan som Sta ro -
stwa Po wia to we go w Wo-
ło mi nie. Na wy sta wie
moż na by ło zo ba czyć
38 prac, 9 róż nych ar ty -
stów: Ja na Bre siń skie go,
Ja na Bro dzia ka, Jo lan ty
Ca ban, Bar tło mie ja Jar -
mo liń skie go, Cze sła wa

Po łoń skie go, Krzysz to fa Ry fy, Ol gi  Sien -
ko, Na ta lii We gner, Ma te usza Wy czół kow -
skie go.
• 23 mar ca 2018 r. wzo rem lat ubie głych
ale ja mi za byt ko we go par ku w Mu zeum
Ro man ty zmu w Opi no gó rze prze szli pa ra -
fia nie (pa ra fia pw. św. Zyg mun ta w Opi no -
gó rze) i go ście, uczest ni cząc w wiel ko-
post nym na bo żeń stwie Dro gi Krzy żo wej.

• 22 kwiet nia 2018 r. oby ło się dzie wią te
spo tka nie po etyc kie „Wier sze przy lam pie
naf to wej” or ga ni zo wa ne przez Bi blio te kę
Po ezji Pol skiej i Sto wa rzy sze nie Au to rów
Pol skich Od dział Cie cha nów, go ściem
był An drzej Ro dys. Po eta pod czas spo tka -
nia za pre zen to wał wie le utwo rów o te ma -
ty ce war szaw skiej, w któ rej wy ra żał swą
tę sk no tę za War sza wą, ja kiej już nie ma,
ale nie stro nił tak że od lżej szych utwo rów,
ka ba re to wych. Mu zycz nie spo tka nie
uświet nił du et akor de ono wy An drzej
i Pa weł Po znań scy.
• W dniu 26 kwiet nia 2018 r. w Bie żu niu
od by ła się kon fe ren cja „Ma zo wiec kie dro -
gi do nie pod le głej” zor ga ni zo wa na przez
Mu zeum Ma łe go Mia sta w Bie żu niu, Urząd
Mia sta i Gmi ny Bie żuń oraz Pań stwo wą
Wyż szą Szko łę Za wo do wą w Cie cha no wie.
W kon fe ren cji wzię li udział na si pra cow ni -
cy Woj ciech Je rzy Gór czyk i Ra fał Wró -
blew ski. Woj ciech Je rzy Gór czyk wy gło sił
re fe rat „Opi no gó ra w cza sie I woj ny świa -
to wej”, a Ra fał Wró blew ski przed sta wił
te mat „Pierw sze dni nie pod le gło ści w Cie -
cha no wie”.

M. Bral, W. J. Górczyk, A. Łyszkowska,
A. Wichowska, A. Wodzyńska
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Na te re nie Mu zeum ist nie je
moż li wość or ga ni za cji im prez
oko licz no ścio wych, uro czy sto ści
ro dzin nych, spo tkań biz ne so -
wych, kon fe ren cji itp.

Ce na i wa run ki 
do uzgod nie nia oso bi ście, 

te le fo nicz nie 
23 671 70 25;  516 044 532
lub pocz tą elek tro nicz ną

gastronomia@muzeumromantyzmu.pl

Za pra sza my do ko rzy sta nia
z ofer ty na szego lo ka lu 

ga stro no micz nego 
„Go ściniec Ogrod ni ka”

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

• 13 ma ja 2018 r. (nr 572) – „Mi łość, maj
i bzy, czy li mi łość w pie śniach i wier szach”.
Kon cert wy ko na ją: Li lian na Za le siń ska
(mez zo so pran), Piotr Szy ma no wicz (for te -
pian) oraz Mi chał Bog da no wicz (so li sta
ze spo łu Pio tra Ru bi ka, ak tor Te atru Buf fo). 
W pro gra mie kon cer tu po ja wią się m.in.
utwo ry ta kich kom po zy to rów jak: Czyż,
Szpil man, Brahms, Schu bert, Rach ma ni -
now, Wer the im, Kar ło wicz, Że leń ski.
• 10 czerw ca 2018 r. (nr 573) – „Prze bo je
wiel kie go ekra nu”, czy li kon cert mu zy ki fil -
mo wej w wy ko na niu Mi le ny Lan ge (so -
pran), Ma cie ja Prze strzel skie go (skrzyp ce),
Mo ni ki Po la czek -Prze strzel skiej (for te pian).
• 8 lip ca 2018 r. (nr 574) – w kon cer cie pt.
„Czte ry Po ry Ro ku” A. Vi val die go wy stą -
pią: Mar cin Król (skrzyp ce), Trio Smycz ko -
we „Im pres sio ne” oraz Mi ro sław Feld ge bel
(kla we syn). 
• 12 sierp nia 2018 r. (nr 575) kon cert pt.
„Per ły mu zy ki pol skiej” w wy ko na niu
Mag da le ny Idzik, so list ki Te atru Wiel kie -
go Ope ry Na ro do wej (mez zo so pran)
i Mo ni ki Po la czek-Prze strzel skiej (for te -
pian). Ar tyst ki za pre zen tu ją naj pięk niej sze
pol skie pie śni oraz utwo ry for te pia no we,

m.in. M. Ogiń skie go, F. Cho pi na, S. Mo -
niusz ki, M. Kar ło wi cza, I. J. Pa de rew skie -
go, W. Ki la ra.
• 9 wrze śnia 2018 r. (nr 576) kon cert „Mu -
zy ką ka wa sło dzo na” w wy ko na niu skrzy -
pacz ki Pa try cji Grec kiej oraz za pro szo nych
go ści.
• 14 paź dzier ni ka 2018 r. (nr 577) wy stą pi
trio for te pia no we (wy bit ni ar ty ści ka me ra -
li ści) w kon cer cie cho pi now skim. W pro -
gra mie kon cer tu bę dą: So na ta wio loncze -
lo wa g moll op. 65 oraz Trio for te pia no we
g moll op. 8. 
• 11 li sto pa da 2018 r. (nr 578) w kon cer cie
„Po piół i dia ment” – barw nej opo wie ści
o dzie jach na ro du pol skie go ilu stro wa nej
naj pięk niej szy mi dzie ła mi mu zy ki pol skiej
wy stą pią Ma ciej Ma da liń ski (te nor),
Mo ni ka Po la czek -Prze strzel ska (for te pian),
Kwar tet Smycz ko wy „Im pres sio ne”, Syl -
wia Woj dy ła (kon fe ran sjer).
• 9 grud nia 2018 r. (nr 579) pod czas kon -
cer tu usły szy my naj pięk niej sze ko lę dy, pa -
sto rał ki pio sen ki świą tecz ne oraz utwo ry
o te ma ty ce bo żo na ro dze nio wej. W mu zycz -
ną świą tecz ną po dróż do oko ła świa ta za bio -
rą nas ar ty ści z ze spo łu Ar tes En sem ble.
Ma gicz ne, ko stiu mo we wi do wi sko bę dzie
upo min kiem, ja ki na ko niec ko lej ne go se -
zo nu kon cer to we go chce my Pań stwu po da -
ro wać.

Kon cer ty so bot nie:

• 26 ma ja 2018 r. – kon cert pn.: „Ser ce
Mat ki” w wy ko na niu Ka ta rzy ny Jam róz.
• 24 li sto pa da 2018 r. – „Naj pięk niej sze ro -
man se ro syj skie” w wy ko na niu Ta tia ny
Tro ja now skiej przy akom pa nia men cie for -
te pia no wym Mi ro sła wa Feld ge bel da. 

• 2 ma ja 2017 r. – Imie ni ny Zyg mun ta
„Znasz co na mięt ność…?” po etyc ko-mu -
zycz na po dróż ku mi ło ści.
Wy ko naw cy: Da riusz Ja ku bow ski – pre zen -
ta cja tek stów, Ka ta rzy na Tho mas – so pran,
Piotr Sza fra niec – for te pian.
• 6 ma ja 2018 r. od bę dzie się czwar te
spo tka nie z cy klu „Sma ki po ezji”, pod -
czas któ re go pro wa dzą ca Bo żen na Kac -
pu ra przed sta wi pro gram pt.: „Ge ne rał
hra bia Win cen ty Kra siń ski w wier szach
swo ich żoł nie rzy”. Ar ty stycz nie spo tka -
nie wzbo ga ci ze spół Me lo dia.
• 19 ma ja 2018 r. – Noc Mu ze ów. W pro -
gra mie m.in.: kon cert „Cho pin na stru nach”
w wy ko na niu mu zy ków jaz zo wych Ma cie -
ja Strzel czy ka, Ro mu al da Eren ca i Pio tra
Ro do wi cza oraz kon cert „Prze bo je Ja na
Kie pu ry”, świa to wej sła wy pol skie go te no -
ra i ak to ra w wy ko na niu śpie wa ków Jo an -
ny Ho rod ko i Sła wo mi ra Na bor czy ka
z to wa rzy sze niem pia ni sty Mi ro sła wa Feld -
ge bel da.

A. Wi chow ska, A. Wo dzyń ska


