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Drodzy Sympatycy i Przyjaciele
Muzeum Romantyzmu w Opinogórze,

z okazji nadchodzących 
świąt Bożego Narodzenia 

pragniemy złożyć Państwu życzenia
wszelkiego dobra, pokoju, nadziei i miłości. 
Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru

przyniesie spokój i szczęście
oraz obfituje w radosne przeżycia 
w atmosferze rodzinnej harmonii.
Życzymy, aby Nowy 2020 Rok 
obfitował w optymizm, pomyślność

i był przepełniony dobrocią.

Dyrektor Muzeum Romantyzmu w Opinogórze
Roman F. Kochanowicz
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Mu zeum Ro man ty zmu w Opi no -
gó rze po raz ko lej ny zo sta ło
wy róż nio ne za swo ją dzia łal -

ność edu ka cyj ną. W XIII edy cji kon kur -
su „Ma zo wiec kie Zda rze nia Mu ze al ne
– Wierz ba” o ty tuł naj cie kaw szej wy sta wy,
naj lep sze go mu ze al ne go pro jek tu edu ka -
cyj ne go, naj lep sze go mu ze al ne go pro jek -
tu otwar te go i naj lep sze go wy-
daw nic twa mu ze al ne go 2018 r.
ubie ga ło się re kor do wo wie le, bo
aż 110 zda rzeń mu ze al nych.

Pro jekt „Jed no dnio we Po -
by ty Edu ka cyj ne”, któ ry ry wa li -
zo wał z wy da rze nia mi or ga ni -
zo wa ny mi m.in. przez du że
mu zea jak Mu zeum Sztu ki No -
wo cze snej w War sza wie, czy
Pań stwo we Mu zeum Et no gra -
ficz ne, zro dził się z ob ser wa cji
po trzeb dzie ci i mło dzie ży od -
wie dza ją cych opi no gór skie Mu -
zeum oraz licz nych roz mów
z ich opie ku na mi.

Do re ali za cji za jęć wy ko rzy -
sty wa ne są za so by ca łe go Ze spo -
łu Pa ła co wo -Par ko we go, wie dza
i do świad cze nie pra cow ni ków
Mu zeum wie lu dzia łów, któ rzy
każ do ra zo wo są otwar ci na two -
rze nie spo tkań do sto so wa nych
do za in te re so wań, wie ku oraz
po trzeb pro gra mo wych zgła sza -
nych przez kon kret nych opie ku nów grup
od wie dza ją cych Mu zeum.

Przez ca ły 2018 r. or ga ni zo wa no za -
ję cia w każ dej z czę ści Mu zeum. We
Dwo rze Kra siń skich na eks po zy cji od by -
wa ły się za ję cia o ma lar stwie, za ję cia
przy za byt ko wym for te pia nie, na ta ra sie
Dwo ru or ga ni zo wa no warsz ta ty kre atyw -
ne pi sa nia li stów oraz ma lo wa nia tu szem
pa wim pió rem. Na te re nie Fol war ku or -
ga ni zo wa no za ję cia ple ne ro we oraz lek -
cje w te re nie zwią za ne z pta szar nią.
W okre sie zi mo wym wy ko rzy sty wa no
za so by Oran że rii – w sa li kon cer to wej
od by wa ły się lek cje mu ze al ne o zwy cza -
jach i ubio rze w epo ce po łą czo ne z eko -
-warsz ta ta mi „Na -Stro jow nia”, warsz ta ty
„Za baw ka rium”, roz wi ja ją ce te ma ty kę
lek cji mu ze al nej „W co się ba wić? Za ba -
wy i za baw ki Z. Kra siń skie go”, czy za ję -

cia o he ral dy ce or ga ni zo wa ne dla
uczniów szkół po nad pod sta wo wych.
W ra mach po by tów zi mo wych (Fe rie
w Mu zeum) pre zen to wa no tak że cykl in -
spi ro wa ny po dró ża mi Zyg mun ta Kra siń -
skie go przez pięć kra jów Eu ro py, gdzie
każ dy dzień ty go dnia po świę co no ar chi -
tek tu rze, sztu ce i mu zy ce in ne go kra ju.

W Pa ła cy ku pro wa dzo no lek cje mu ze al -
ne, a bu dy nek był pre tek stem do za jęć
o ar chi tek tu rze neo go tyc kiej. Za ję cia or -
ga ni zo wa no tak że w ple ne rze (np. ple ner
ma lar ski, gra te re no wa dla dzie ci).
Do zre ali zo wa nia pro jek tu wy ko rzy sta no
za so by in stru men tów mu zycz nych w Mu-
zeum oraz wy kształ ce nie pra cow ni ków
Dzia łu Edu ka cji do pre zen ta cji mu zy ki
z epo ki ro man ty zmu.

Roz wi nię ty zo stał tak że blok za jęć łą -
czą cych po zna wa nie za so bów eks po zy cji
z edu ka cją eko lo gicz ną w za byt ko wym
par ku oraz o za byt ko wej ro ślin no ści. Za -
so by zie lo ne par ku, no wo po wsta ła pta -
szar nia i staj nia są kan wą do opo wie ści
o ży ciu w XIX w. Re ali zo wa no tak że za -
ję cia jeź dziec kie pro wa dzo ne przez
wy kwa li fi ko wa ne go in struk to ra jaz dy
kon nej i hi po te ra peu tę. Na ce le za jęć edu -

ka cyj nych w czerw cu 2018 r. otwar to no -
wą Wy sta wę Mul ti me dial ną w Oran że rii
do sto so wa ną do po trzeb osób nie peł no -
spraw nych ru cho wo i nie wi do mych. 

Dla pla có wek edu ka cyj nych (szkół
i przed szko li) przy go to wa no 5 pa kie tów
po by tów ca ło dzien nych w ra mach Jed no -
dnio wych Po by tów Edu ka cyj nych dla

dzie ci (w ich ra mach tak że wy ży wie nie
z wła snej ga stro no mii). Do Mu zeum
moż na przy jeż dżać o każ dej po rze ro ku.
Ist nie je moż li wość do sto so wa nia za jęć
do po trzeb da ne go sys te mu edu ka cji
szkol nej, pre fe ren cji na uczy cie la, moż li -
wość do pa so wa nia za jęć do pro gra mów
pro fi lo wych da nych szkół i przed szko li,
w tym swo bod ne go ukła da nia wy bra nych
blo ków te ma tycz nych, co po zwa la na
uatrak cyj nie nie ofer ty Mu zeum po przez
umoż li wie nie re ali za cji czę ści pro gra mu
edu ka cyj ne go szko ły w ra mach przy jaz -
du do Opi no gó ry. 

Uro czy stość wrę cze nia na gród i wy -
róż nień lau re atom XIII edy cji kon kur su
„Ma zo wiec kie Zda rze nia Mu ze al ne
– Wierz ba” mia ła miej sce 30 wrze śnia
2019 r. w Ma zo wiec kim Cen trum Sztu ki
Współ cze snej „Elek trow nia” w Ra do miu.

Paulina Rybczyńska

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze
znów wśród najlepszych
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Wojciech Jerzy Górczyk

Baron François Girardot 
i XIX-wieczne metody leczenia

François Gi rar dot uro dził się 29 wrze -
śnia 1773 r. w Se mur -en -Au xo is
ja ko syn pro ku ra to ra są do we go

Françoisa Gi rar do ta i Je an ne Féli cie Ter re.
We wrze śniu 1791 r., w wie ku 18 lat, był
już le ka rzem trze ciej kla sy w szpi ta lu woj -
sko wym w Di jon. Nie wie my z ja kich
po wo dów, ale zre zy gno wał z ka rie ry me -
dycz nej i prze szedł do służ by li nio wej
w woj skach ro ja li stów, koń cząc służ bę
w stop niu pod po rucz ni ka w 1802 r.
13 sierp nia 1803 r. roz po czął stu dia me -
dycz ne w szpi ta lu pa ry skim Hôtel – Dieu,
któ re za koń czył dok to ra tem z me dy cy ny
w 1806 r. Rok póź niej Gi rar dot oże nił się
z Hen riet te Ca the ri ne Ja cqu eli ne Se vin.
Do woj ska po wró cił 12 mar ca 1808 r., kie -
dy to do stał no mi na cję na ofi ce ra służ by
zdro wia pierw szej kla sy i otrzy mał przy -
dział do 1 Puł ku Szwo le że rów do wo dzo -
ne go przez Win cen te go Kra siń skie go.
Ka rie rę woj sko wą za koń czył po bi twie
pod Cra on ne 7 mar ca 1814 r., w cza sie któ -
rej stra cił no gę. 5 kwiet nia te go ro ku otrzy -
mał dy plom ba ro na. Po odej ściu z ar mii
Gi rar dot roz po czął po szu ki wa nia pra cy,
jed nak speł zły one na ni czym. Sy tu acja
ma te rial na Gi rar do ta by ła tym trud niej -
sza, że je go żo na Hen riet te Ca the ri ne pod
ko niec 1814 r. by ła w cią ży, a 8 czerw ca
1815 r. uro dzi ła sy na Au gu ste Théodo re.
By ło to dru gie dziec ko Gi rar do tów, wie my,
że mie li tak że cór kę imie niem Vic to ire Cla -
ire, któ ra zmar ła przed 1815 r. Przez ca ły
ten okres (od 1814 do 1815 r.) Gi rar do to wi
nie uda ło się zna leźć pra cy we Fran cji.

W tej sy tu acji Gi rar do to wi z żo ną
i dziec kiem na utrzy ma niu po zo sta ło szu -
kać po mo cy przy ja cie la – je go daw ne go
do wód cy ge ne ra ła Win cen te go hra bie go
Kra siń skie go. Kra siń ski opła cił Gi rar do to -
wi po dróż do War sza wy, gdzie za pew nił
mu miesz ka nie i utrzy ma nie. Baron do
Kró le stwa Pol skie go udał się bez żo ny
i sy na. Moż na przy pusz czać, że za tą de -
cy zją sta ła tro ska o zdro wie za rów no mat -
ki, jak i dziec ka. Za miesz kał u ge ne ra ła
Kra siń skie go, w je go pa ła cu przy ul. Kra -
kow skie Przed mie ście nr hip. 410 w War -
sza wie. W 1817 r. Gi rar do to wi przy zna no
ren tę 1800 fran ków rocz nie: 900 fran ków
za ra ny i 900 fran ków za 29 lat, 4 mie sią -
ce i 6 dni służ by. Jed nak ren ta ta by ła zbyt
ma ła, aby Gi rar dot mógł utrzy mać sie bie
i żo nę z dziec kiem. W tym sa mym ro ku
Gi rar dot otrzy mał zgo dę na sta ły po byt
w Kró le stwie Pol skim, z pra wem do ren -
ty, pod wa run kiem, że żo na i syn po zo sta -
ną we Fran cji. 

Me to dy le cze nia
Win cen ty Kra siń ski bez tru du wy sta -

rał się w Ra dzie Zdro wia Kró le stwa Pol -
skie go o uzna nie dy plo mu le kar skie go
Gi rar do ta i wspo mnia na Ra da 2 mar -
ca 1816 r. wy da ła po zwo le nie ba ro no wi
na prak ty kę le kar ską w Kró le stwie Pol -
skim. Fran cuz zo stał le ka rzem ro dzin nym
Kra siń skich i za jął się opie ką nad Zyg mun -
tem, sy nem ge ne ra ła, któ ry cho ro wał
na gruź li cę. Jesz cze te go sa me go ro ku zo -

stał le ka rzem do mo wym Cho pi nów, zaj -
mu jąc się tak że miesz kań ca mi stan cji,
któ rą pro wa dzi li Cho pi no wie oraz Fry de -
ry kiem, któ ry tak jak syn ge ne ra ła cier piał
na gruź li cę. Le ka rzem Cho pi nów po zo stał
do 1826 r. Je go pa cjent ką by ła rów nież
Kle men ty na z Tań skich Hof f ma no wa. 

Pierw szą „pol ską cho ro bą” z ja ką miał
do czy nie nia Gi rar dot był koł tun (Pli ca
po lo ni ca), z któ rym ze tknął się jesz cze
pod ko niec XVIII w., gdy prze by wał
w Pol sce. Po cząt ko wo chciał na wet pi sać
dok to rat z koł tu na pol skie go, ale osta tecz -
nie w swo jej dy ser ta cji opi sał przy pad ki
me dycz ne z Hôtel – Dieu. Cie ka wost ką
jest, że dok to rat o koł tu nie i tak po wstał,
a obro nił go na Sor bo nie pol ski le karz
fran cu skie go po cho dze nia Alek san der Le
Brun (1803-1868) w pra cy „O koł tu nie

pol skim”. Na mar gi ne sie moż na do dać, że
we Fran cji stu dio wał on u Do ma ni ka Je -
ana Lar reya. W spra wie koł tu na zda nia le -
ka rzy XIX -wiecz nych by ły po dzie lo ne.
Część uwa ża ła, że jest on cho ro bą i ob cię -
cie koł tu na mo że po wo do wać po waż ne
po wi kła nia jak śle po ta czy cho ro ba psy -
chicz na, a część uwa ża ła, że koł tun to
po pro stu brud ne wło sy, któ re na le ży ob -
ciąć. Nie wie my, ja ki był po gląd Gi rar do -
ta, ale Alek san der Le Brun w swo im
dok to ra cie bro nił te zy, że koł tun jest cho -
ro bą. Jed nak wkrót ce zmie nił zda nie
i uznał, że te zy któ re za warł w dok to ra cie
są błęd ne – ka zał ob ci nać koł tu ny pa cjen -
tom w swo im war szaw skim szpi ta lu. In -
nym wy bit nym le ka rzem, któ ry na uko wo
zaj mo wał się koł tu nem był Jó zef Dietl,
rek tor Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go i pre -
zy dent Kra ko wa (1866–1874). On tak że

stał na sta no wi sku, że koł tun jest wy ni -
kiem bru du, a nie cho ro bą. 

Na ka dza nia
Wie my, że Gi rar dot był zwo len ni -

kiem dwóch me tod le cze nia, któ rym
przy pi sy wał nie mal cu dow ny sku tek.
Pierw szą z nich by ły na ka dza nia, które
by ły sto so wa ne w War sza wie co naj -
mniej od 1817 r. Mia ły one for mę in ha -
la cji lub „ką pie li” ga zo wej. W tym
ostat nim wy pad ku by ły wy ko rzy sty wa -
ne spe cjal ne wan ny, a na wet sza fy,
w któ rych za my ka no pa cjen ta w opa -
rach ga zu. Do na ka dzań me dycz nych
czę sto sto so wa no gaz siar ko wy lub cy -
no bo ro wy, cza sa mi tak że opa ry rtę cio -
we. Gi rar dot w 1818 r., a więc ja ko
je den z pierw szych, opi sał przy pa dek
wy le cze nia na ka dza niem pa cjen ta, któ -
ry cier piał na za awan so wa ną sta dium
cho ro by wy wo ła nej bak te rią Tre po ne ma
pal li dum pal li dum. Gi rar dot za sto so wał
u pa cjen ta naj pierw na ka dza nia siar ko -
we, a póź niej siar ko wo – mer ku rial ne
(rtę cio we), któ re, po 36 na ka dza niach,
przy nio sły cał ko wi te uzdro wie nie cho -
re go i to tak sku tecz ne, że jak twier dzi:
„cho ry zu peł niej ozdro wiał, na ro śla
znik nąw szy, wła dzę w rę ku od zy skał,

ko ści spróch nia łe od zdro wych zwol na się
od dzie li ły, a oczom wzrok pier wot ny po -
wró co ny zo stał”. Opis sku tecz no ści na ka -
dzań przed sta wio ny przez Gi rar do ta, jest
da le ki od praw dy i mo że mieć cha rak ter
re kla my, za pew ne po wstał przy współ pra -
cy z ba ro nem Pre cham sem, któ ry wpro wa -
dzał no we urzą dze nia do na ka dzań,
a na wet stwo rzył w War sza wie na uli cy
Wiej skiej, coś na wzór kli ni ki z na ka dza -
nia mi. Prof. Mar cin Ły ska now ski, hi sto ryk
me dy cy ny, na zwał ar ty kuł Gi rar do ta
efek tem „zmo wy ba ro nów” i pod kre ślił:
„pa ne gi ry ku ba ro na [Gi rar do ta] (…) do
po waż nych nie za li czam”. Jed nak na ka -
dza nia by ły ku ra cją czę sto sto so wa ną przez
le ka rzy, oczy wi ście nie z tak spek ta ku lar -
nym skut kiem, ja ki za no to wał to Gi rar dot,
a z ca łą pew no ścią in ni le ka rze nie osią -

Na gro bek F. Gi rar do ta na cmen ta rzu 
opi no gór skim, fot. W. J. Gór czyk
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cho ro ba ta wy stę pu je w kli ma cie rów ni ko -
wym, a je dy nym sku tecz nym le kar stwem
jest pe ni cy li na, w la tach trzy dzie stych
XIX w. jesz cze nie zna na. 

Ku ra cja gor czy cą
Ko lej ną ku ra cją, któ rej Gi rar dot przy -

pi sy wał cu dow ne wła ści wo ści by ła ku-
ra cja gor czy co wa, sto so wa na na do le -
gli wo ści ga strycz ne i za chwa la na przez
Gi rar do ta co naj mniej od 1827 r. I w tym
wy pad ku, tak jak przy na ka dze niach ba ron

twier dził, że po mógł nie tyl ko pa cjen tom,
ale za sto so wał ku ra cję na so bie z po zy tyw -
nym skut kiem. Swo je pro ble my opi su je:
„tra wie nie od by wa ło się u mnie z mor du -
ją ca po wol no ścią, co dzien nie zjadł szy
nie wiel ką ilość i ostroż nie wy bra nych po -
kar mów, mia łem mi gre nę, od bi ja nie się,
wzdę cie i wia try, z któ rych wy ni ka ły gwał -
tow ne kol ki”, da lej wy mie nia me to dy le -
cze nia, któ re sto so wał przez wie le lat, ale
oka za ły się bez sku tecz ne. Co cie ka we
wśród nie sku tecz nych me tod, któ re sto so -
wał na so bie wy mie nia…. na ka dza nia siar -
ko we. W każ dym ra zie Gi rar dot stwier dza:
„dziś już mie siąc upły nął jak bio rąc re gu -
lar nie ra no, w po łu dnie i wie czo rem
po łyż ce sto ło wej zia ren gor czy cy bia łej,
z tro chą wo dy zwy czaj nej, od te go cza su
wszyst kie czyn no ści tra wie nia, od by wa ją
się jak moż na naj re gu lar niej, śpię jak naj -

gnę li „od dzie la nia się ko ści spróch nia łych
od zdro wych”. Gi rar dot wspo mi na, że
„cier piąc sam od lat je de na stu scy aty kę
[czy li rwę kul szo wą - W. J. G.] w udzie le -
wym” pod dał się ta kiej ku ra cji w Pa ry żu
z po zy tyw nym skut kiem. I za świad cza, że:
„ty lo krot ny mi i za dzi wia ją cy mi ku ra cja mi
po par ty wy na la zek na ka dzań, nic wy pa da
mi prze to jak za naj sku tecz niej szy śro dek
za rad czy wska zać, prze ciw bó lom reu ma -
tycz nym ja kie kol wiek na tu ry, tu dzież
wszel kim cho ro bom skór nym”.
Na le ży za zna czyć, że na ka dza nia
siar ko we fak tycz nie mo gły po ma -
gać w przy pad ku cho rób skór -
nych. Po przez pod grza nie siar ki
do cho dzi ło do jej sub li ma cji,
w ten spo sób otrzy my wa no siar -
kę sub li mo wa ną, czy li ina czej
kwiat siar cza ny, któ ry był zna ny
ze swo ich wła ści wo ści grzy bo -
bój czych. By ły on sze ro ko sto so -
wa ny w me dy cy nie do le cze nia
do le gli wo ści, zwłasz cza cho rób
skó ry, ale sto so wa no go rów nież
w rol nic twie – szcze gól nie
w upra wie chmie lu czy ró ży
w ce lu zwal cza nia i za po bie ga nia
cho ro bom grzy bi czym po wo do -
wa nym przez ple śnie, sta jąc się
jed nym z naj wcze śniej sto so wa -
nych środ ków grzy bo bój czych
i owa do bój czych. Na cho ro by
skór ne za le cał na ka dza nia siar -
ko we, nie wąt pli wy au to ry tet me -
dycz ny ów cze snej War sza wy,
dok tor Cze kie ski. Now sze źró dła
po twier dza ją tak że, że kwia ty
siar cza ne dzia ła ją grzy bo bój czo,
owa do bój czo i fu mi ga cyj nie,
i moż na je sto so wać w le cze niu
wie lu cho rób skó ry, wła śnie
o cha rak te rze grzy bi czym, zaś
siar ka w ża den spo sób nie od dzia -
łu je na bak te rie Tre po ne ma pal li -
dum pal li dum. Jed nak pierw szy
sku tecz ny lek prze ciw ko tej cho -
ro bie zsyn te ty zo wał w 1909 r.
nie miec ki uczo ny Paul Ehr lich.

W „Zda nie spra wy z czyn no ści kli ni ki
chi rur gicz nej i po łoż ni czej Uni wer sy te tu
Ja giel loń skie go” z 1833 r. znaj dzie my opis
na ka dzań cy no bo ro wych: „Do każ de go
na ka dze nia uży wa li śmy 10. gram cy no bru
po łą czo ne go z ta kąż sa mą ilo ścią na proch
star tych tro ci czek (…) Za każ dą ra zą trzy -
ma li śmy cho re go w dy mie cy no bro -
wym 10, 12 i 15 mi nut”. Scho rze nie
„w cią gu 28 dni, przy uży ciu 40. na ka dzań
cy no bro wych, usku tecz nia nych z po cząt -
ku raz, a póź niej dwa ra zy dzien nie, zu peł -
nie ustą pi ło”. W ten spo sób wy le czo no
„wy rzut skór ny chro nicz ny na grzbie cie
śród sto pia od gra ni czo ny, ma ją cy naj więk -
sze po do bień stwo do nie zna nej u nas cho -
ro by skór nej fram bo esia, yaws lub pians”.
Cho ro ba, o któ rej mo wa tu taj to ma li ni ca,
o ile po sta wio no pra wi dło wą dia gno zę, bo

le piej, mam bar dzo do bry ape tyt, jem co -
dzien nie wszyst kie po tra wy”. W 1829 r.
Gi rar dot bro nił sku tecz no ści ku ra cji gor -
czy co wej: „Wy czy taw szy w wczo raj szym
Ku rie rze, iż uży wa nie gor czy cy bia łej
w War sza wie, wie lu za szko dzi ło oso bom,
ja ko mi ło śnik ludz ko ści i praw dy, za obo -
wią zek mam so bie od po wie dzieć (…)
uży wa nie tej że gor czy cy ra dzi łem prze -
szło 400 oso bom, któ re go to prze pi su
wszy scy zba wien ne go do zna li skut ku,

z wy jąt kiem oso by jed nej, do tknię -
tej fe brą ga strycz ną”. Zaś szcze gó -
ło wy prze pis Gi rar do ta na przy-
rzą dze nie gor czy cy brzmiał: „(…)
nie po win na utar tą być na pro szek,
wszel kie czar ne lub ob ce ziar na,
ma ją być odłą czo ne, je że li spro wa -
dza za so bą żo łąd ko we za twar dze -
nie, po trze ba na wie czór wziąć
ły żecz kę od ka wy kwia tu siar cza ne -
go i po mie sza ną z nim ra zem
ma gne zji w ma łej ilo ści wo dy”.
Gor czy ca ja ko śro dek lecz ni czy
by ła sto so wa na od sta ro żyt no ści i le -
cze nie nią mo gło przy no sić po zy -
tyw ny sku tek, gdyż na sio na bia łej
gor czy cy za wie ra ją kil ka na ście pro -
cent ślu zu w skór ce, któ ry mo że
two rzyć war stwę ochron ną na bło -
nie ślu zo wej żo łąd ka. Skut kiem spo -
ży wa nia gor czy cy bia łej mo że być
zmniej sze nie sta nu za pal ne go i zła -
go dze nie bó lów żo łąd ka. Rów nież
ma gne zja mo że ła go dzić scho rze nia
w cho ro bie wrzo do wej żo łąd ka. 

Wśród in nych me tod lecz ni -
czych ja kie sto so wał Gi rar dot by ła
die ta. Wie my, że Fry de ry ko wi Cho -
pi no wi za bra niał jeść chle ba żyt nie -
go, co dość cie ka wie in ter pre to wał
sam pa cjent w li ście do ro dzi ców:
„Ge rar dot (!) wpraw dzie nie po zwo -
lił mi jeść chle ba żyt nie go, lecz to
się roz cią ga ło tyl ko do chle ba war -
szaw skie go, nie zaś do wiej skie go
(…) zwy cza jem Dok tor skim jest po -
zwa lać pa cjen tom to, co sa mi lu bią”. 

François Gi rar dot le czył nie tyl ko za -
moż nych miesz kań ców War sza wy, ale
rów nież nie od płat nie le czył bie do tę war -
szaw ską. Zmarł w stycz niu 1831 r. Trum -
na z je go zwło ka mi zo sta ła zło żo na
w ko ście le Świę te go Krzy ża w War sza wie,
gdzie zo sta ła od pra wio na msza ża łob na.
Za pew ne nie miał po kaź ne go ma jąt ku,
sko ro po je go śmier ci wdo wa po nim wraz
z sy nem otrzy ma li spa dek w wy so ko -
ści 1016 fran ków. W 1834 r. prze nie sio no
je go cia ło z War sza wy na cmen tarz w Opi -
no gó rze, zgod nie z je go wo lą, gdzie zo stał
po cho wa ny z gło wą ku Fran cji. Na gro bek
wy ko nał uczeń Paw ła Ma liń skie go, Jó zef
Czer wiń ski, na da jąc mu for mę obe li sku.
Ser ce ba ro na ge ne rał Kra siń ski zło żył
w kryp cie ro do wej w ko ście le opi no gór -
skim. 

XIX -wiecz ne in stru men ty me dycz ne, rys. Ni co las Hen ri
Ja cob, w: Je an -Bap ti ste Marc Bo ur ge ry (Tra ité com plet

de l’ana to mie de l’hom me, com pre nant la médi ci ne
opéra to ire), Pa ris: C.-A. De lau nay, 1839-1854
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przy uli cy Kre dy to wej. Czar to ry ska spa ko wa -
ła ema lie li mo zyj skie, na czy nia li tur gicz ne,
brą zy z XVI i XVII w., wy two ry z ko ści sło -
nio wej oraz go be lin fla mandz ki z 1530 r.
w sty lu Ber nar da van Or leya Ogród mi ło ści.
Z sa li waz grec kich zde cy do wa ła się za brać
te ra ko ty: cen ne fi gur ki z Tan ga ry z IV w. p.
n. e.. Z ko lei z sa li an tycz nej spa ko wa no egip -
skie i an tycz ne brą zy, szkła grec ko -rzym skie,
a wśród nich wy ko pa ny w Ko lo nii kie lich
szkla ny z III w. n. e. Z sy pial ni za bra ne zo -
sta ły ob ra zy szko ły fran cu skiej i nie miec kiej
z XVI w. oraz czte ry szes na sto wiecz ne go be -
li ny. Przy pusz czal nie ks. Czar to ry ska za bra ła
tak że cen niej sze obiek ty znaj du ją ce się w ofi -
cy nie, gdzie miesz ka ła ro dzi na ksią żę ca,
a więc sre bra użyt ko we i pa miąt ki ro dzin ne,
m. in. po Iza bel li Dzia łyń skiej, mi nia tu ry, bi -
żu te rię, al bu my z gra fi ka mi, rę ko pi sy i książ -
ki. Wszyst ko to wło ży ła do 18 obi tych bla chą
cyn ko wą drew nia nych skrzyń i ru lo nów.
Z ko lek cji waz Czar to ry ska za pa ko wa ła je dy -
nie te nie wiel kie, jak czer wo no fi gu ro wy ry -
ton z V w. p. n. e. Przy wie zio ne do War sza wy
skrzy nie za mu ro wa ła w piw ni cy swo je go do -
mu z na dzie ją, że tu taj bez piecz nie prze trwa -
ją woj nę.

In ne za pa ko wa ne skrzy nie (16) zo sta ły
prze trans por to wa ne do Sie nia wy pod ko niec
sierp nia 1939 r. Li czą ca pięć ty się cy płó cien
ko lek cja Czar to ry skich prze wie zio na zo sta ła
z Go łu cho wa oraz z Kra ko wa do piw nic ofi -
cy ny sie niaw skie go pa ła cu. W dniach 24 i 25
sierp nia umiesz czo no w niej przy wie zio ne
skrzy nie, za mu ro wu jąc po tem drzwi i okna. 

Resz ta eks po na tów z ko lek cji po zo sta ła
w Go łu cho wie, któ ry po ło żo ny w po wie cie
ple szew skim od 28 wrze śnia 1939 r. wcho dził
w skład te re nów na zwa nych Okręg Rze szy
Kraj War ty (Re ichs gau War the land) i na zy wał
się wte dy Gol de nau. Mu zeum w Go łu cho wie
za mknię to 21 lip ca 1940 r., a przez ko lej ny
mie siąc trwa ło wy wo że nie zbio rów do Po -
zna nia. W wy ni ku ko lej nych sta rań w ma ju
1942 r. zo sta ły prze ka za ne do Mu zeum
w Po zna niu, gdzie pod da no je za bie gom
kon ser wa tor skim, umiesz czo ne w schro nie
i za bez pie czo ne od na lo tów. Tym cza sem
w zam ku w Go łu cho wie po 1941 r. Niem cy
urzą dzi li ma ga zyn odzie ży woj sko wej. Spo -
wo do wa ło to znisz cze nia i umoż li wia ło
kra dzież po zo sta ło ści wy po sa że nia, jak np.
szes na sto wiecz ne we nec kie ło że z sy pial ni
księż nej Iza bel li. 

Dom Czar to ry skich przy Kre dy to wej 12
w War sza wie trud no by ło na zwać pa ła cem.
Prze zna czo ny był tyl ko do za trzy ma nia się
w mie ście i po sia dał cha rak ter fran cu skie go
hôtel par ti cu lier. Wbu do wa ny był w rząd ka -
mie nic i wy róż niał się na uli cy dwie ma wła -
sny mi la tar nia mi przed bra mą wjaz do wą oraz
ozdob niej szą fa sa dą. Na pierw szym pię trze
znaj do wał się też dłu gi bal kon, któ ry wy cho -
dził na pe łen zie le ni plac Dą brow skie go.
Za oku pa cji par ter po se sji zaj mo wa ły dwie

pan ny Chu dzyń skie, któ re se kre ta rzo wa ły ks.
Lu dwi ce i po ma ga ły tro chę w in te re sach. Pi -
sarz i kry tyk mu zycz ny Je rzy Wal dorff wspo -
mi nał, że przy cho dząc do księż nej z wi zy tą
szło się na pierw sze pię tro. Tam mie ści ły się
bo ga to urzą dzo ne sa lo ny, z ga le rią ob ra zów
na ścia nach ta kich ma la rzy jak Jó zef Cheł -
moń ski, Ju liusz Kos sak, Wła dy sław Pod ko -
wiń ski. 

Ks. Ma ria Lu dwi ka Czar to ry ska kon se -
kwent nie od ma wia ła Niem com po da nia in -
for ma cji, co sta ło się z czę ścią zbio rów
prze wie zio nych na uli cę Kre dy to wą 12. Praw -
do po dob nie księż nej wie lo krot nie gro żo no
prze słu cha niem przez ge sta po. Być mo że
ba ła się też o naj młod sze miesz ka ją ce z nią
dzie ci: Te re sę i Lu dwi ka. W koń cu paź dzier -
ni ka 1941 r. skryt ka w piw ni cy zo sta ła przez
Niem ców od na le zio na. O tym fak cie nie miec -
ki szef mu ze ów dys tryk tu war szaw skie go Al -
fred Schel len berg po wia do mił dy rek to ra
Mu zeum mia sta War sza wy Sta ni sła wa Lo -
rent za. Wła dze nie miec kie po le ci ły prze słać
do Kra ko wa wy wie zio ne z Go łu cho wa dzie -
ła sztu ki. W związ ku z tym Schel len berg za -
rzą dził, aby wszyst kie skrzy nie, po cho dzą ce
z Go łu cho wa, łącz nie z pry wat nym mie niem
księż nej, zo sta ły prze wie zio ne do Mu zeum
i po le cił spo rzą dze nie spi su przed mio tów, ja -
kie się w nich znaj do wa ły. Schel len berg zgo -
dził się je dy nie na wy da nie wła ści cie lom
przed mio tów, któ re po cho dzi ły z apar ta men -
tów do mu przy Kre dy to wej 12 oraz sta no wi -
ły pry wat ną wła sność miesz kań ców, po nie waż
nie by ły one ob ję te za rzą dze niem władz nie -
miec kich. Jesz cze te go sa me go dnia, 1 grud -
nia 1941 r., Lo rentz skon tak to wał się z ks.
Czar to ry ską i prze ka zał jej treść za rzą dze nia
oku pan ta. 

W za cho wa nym w Ar chi wum MNW
pro to ko le czy ta my, że 2 grud nia 1941 r.
o godz. 10.30 na Kre dy to wą 12 przy był
Schel len berg oraz z ra mie nia Mu zeum: dy rek -
tor Sta ni sław Lo rentz, kon ser wa tor Boh dan
Mar co ni, po moc nik kon ser wa to ra Sta ni sław
Paw łow ski oraz 8 woź nych. W do mu Czar to -
ry skiej skrzy nie znaj do wa ły się w dwóch piw -
ni cach: w jed nej, wraz z rze cza mi pry wat ny mi
mie ści ły się 4 skrzy nie go łu chow skie, w dru -
giej znaj do wa ły się tyl ko prze sył ki z Go łu -
cho wa, mia no wi cie 18 skrzyń i 6 ru lo nów. 

Przy stą pio no do od mu ro wy wa nia obu
piw nic, w któ rych stwier dzo no obec ność: 22
skrzyń i 6 ru lo nów z sy gna tu ra mi Go łu cho -
wa, kil ku na stu luź nych przed mio tów z apar -
ta men tów do mu przy Kre dy to wej 12, oraz
kil ku ku frów, wa liz i skrzy nek z wła sno ścią
miesz kań ców te go do mu. Po otwar ciu 2 ku -
frów i 1 skrzyn ki z te go ostat nie go ze spo łu
stwier dzo no, że istot nie za wie ra ją one rze czy
pry wat ne, luź ne przed mio ty i są wła sno ścią
miesz kań ców do mu przy Kre dy to wej 12.
Prze nie sio no je po tem do apar ta men tów gór -
nych do mu, a wszyst kie skrzy nie i ru lo ny
z sy gna tu ra mi Go łu cho wa za ła do wa no na

Go łu chow skie mu zeum Iza bel li z Czar -
to ry skich Dzia łyń skiej wy wo dzi ło się
z mu ze al ni czej, bi blio tecz nej i par ko -

wej idei pu ław skiej, pro pa go wa nej pod ko -
niec XVIII w. przez Iza be lę z Fle min gów
Czar to ry ską i jej sy na ks. Ada ma Je rze go
Czar to ry skie go. Dzię ki kon ty nu acji ro dzin nej
pa sji ko lek cjo ner skiej z pa ry skie go Hôtel
Lam bert wy ro sły ko lej ne mu ze al ni cze in sty -
tu cje kra jo we: kra kow skie Mu zeum Ksią żąt
Czar to ry skich za ło żo ne przez ks. Wła dy sła wa
Czar to ry skie go i mu zeum w Go łu cho wie za -
po cząt ko wa ne przez je go sio strę, Iza bel lę
z Czar to ry skich Dzia łyń ską.

Po śmier ci Iza bel li Dzia łyń skiej w 1899 r.
Go łu chów zna lazł się w rę kach ro du Czar to -
ry skich, naj pierw ks. Wi tol da, a po je go śmier -
ci je go bra ta ks. Ada ma Lu dwi ka Czar to -
ry skie go. Ten ostat ni, od 1901 r. był mę żem
Ma rii Lu dwi ki z hr. Kra siń skich, cór ki Mag -
da le ny Kież gajł ło z Za wi szów i Lu dwi ka
Kra siń skie go wła ści cie la Kra sne go.

W cza sie II woj ny świa to wej Go łu chów
zo stał zde wa sto wa ny, a zbio ry wy wie zio ne
i roz pro szo ne. Część zna la zła się w Sie nia wie,
a część z ini cja ty wy ks. Ma rii Lu dwi ki Czar -
to ry skiej zo sta ła ukry ta w War sza wie w do -
mu przy ul. Kre dy to wej 12. Do dziś nie
sca lo no w kra ju zbio rów wcho dzą cych
w skład ko lek cji go łu chow skiej.

Ro la ks. Ma rii Lu dwi ki z Kra siń skich
Czar to ry skiej w hi sto rii war szaw skiej ko lek -
cji go łu chow skiej jest waż na. Świad czą o tym
za cho wa ne w Ar chi wum Mu zeum Na ro do we -
go w War sza wie ar chi wa lia, któ re bez po śred -
nio do ty czy ły czę ści ko lek cji ukry wa nej
przed nie miec kim oku pan tem w piw ni cach
do mu przy ul. Kre dy to wej. Dzię ki tym do ku -
men tom moż na do kład nie prze ana li zo wać
wszyst kie wy da rze nia zwią za ne z od kry ciem
tej ko lek cji. Wśród akt znaj du ją się pro to ko ły
(nie ste ty nie kom plet ne), któ re do star cza ją
in for ma cje na te mat: co zo sta ło ukry te w po -
szcze gól nych skrzy niach wraz ze szcze gó ło -
wy mi opi sa mi mu ze aliów, ja ki był stan
za cho wa nia da ne go za byt ku sztu ki, kto był
obec ny przy otwar ciu skrzyń, kto do ko ny wał
spi sów. Są to nie zwy kle cen ne do ku men ty, bo
na ich pod sta wie moż na do kład nie okre ślić
stra ty wo jen ne tej czę ści zbio rów go łu chow -
skich. 

Ks. Ma ria Lu dwi ka Czar to ry ska zda wa ła
so bie spra wę z nie uchron no ści wy bu chu ko -
lej nej woj ny i ko niecz no ści za bez pie cze nia
zbio rów go łu chow skich. W Wiel ko pol sce
wy da no za rzą dze nia na ka zu ją ce pry wat nym
wła ści cie lom ewa ku ację dzieł sztu ki na
wschód. Księż na wdo wa (Adam Lu dwik
zmarł w 1936 r.) na prze ło mie ma ja i czerw -
ca 1939 r. roz po czę ła pa ko wa nie wy bra nych
obiek tów, aby mo gły zo stać prze wie zio ne
w bez piecz ne miej sce po za go łu chow ski za -
mek. Być mo że to wów czas po sta no wi ła
prze wieźć nie któ re za pa ko wa ne skrzy nie
do na le żą cej do Czar to ry skich ka mie ni cy

Beata Woźniak

Rola Marii Ludwiki z Krasińskich ks. Czartoryskiej 
w historii warszawskiej części kolekcji gołuchowskiej



Od ra zu przy stą pio no do in wen ta ry za cji
i kon ser wa cji tych, któ re ule gły uszko dze niu
lub za wil go ce niu. Pra ce wy ko ny wa li spe cja -
li ści z Mu zeum: Boh dan Mar co ni w za kre sie
ma lar stwa i Jó zef Gre in w dzie dzi nie sztu ki
zdob ni czej. In wen ta ry za cję pro wa dzi li: ku -
stosz dr Ma ria Bern hard (sztu ka sta ro żyt na),
ku stosz Sta ni sław Ge be th ner (złot nic two i pa -
miąt ki bi żu te ryj ne ro dzi ny Czar to ry skich),
p. o. kie row ni ka zbio rów gra ficz nych Ma ria
Mro ziń ska, asy stent Zyg munt Mie chow ski
i asy stent Ma ria Frie del -Bo guc ka (mi nia tu ry).
Pra ce kon spi ra cyj nie wspie rał prof. Wła dy -
sław Tom kie wicz, któ ry opra co wy wał i kie -
ro wał in wen ta ry za cją mi li ta riów i obiek tów
hi sto rycz nych. Cen nych in for ma cji na uko -
wych udzie lał dr Zyg munt Ba tow ski (mi nia -
tu ry). Przy otwar ciu nie któ rych skrzyń
uczest ni czy li ja ko przed sta wi cie le ks. Ma rii
Lu dwi ki Czar to ry skiej: Pe la gia hr. Po toc ka
oraz An drzej hr. Kra siń ski (z li nii bo jar skiej),
któ ry od kwiet nia 1942 r. do mar ca 1943 r.
od by wał bez płat ną prak ty kę w Mu zeum Mia -
sta War sza wy.

W iden ty fi ka cji przed mio tów od na le zio -
nych w skrzy niach po moc ne by ły m.in. po zy -
cje: Mo li nie ra, Fro eh ne ra, ka ta lo gi wy da ne
sta ra niem Edwar da Ra czyń skie go, Eme ry ka
Hut ten -Czap skie go, pa mięt nik wy sta wy mi -
nia tur oraz książ ki: Ste fa na Ko mor nic kie go,
Sta ni sła wa Wa sy lew skie go, Je rze go My ciel -
skie go. W ob li czu po wo jen nych strat i bra ku
znacz nej czę ści do ku men ta cji fo to gra ficz nej,
ka ta log był jed nak pod sta wo wym źró dłem
wie dzy o ko lek cji. 

Niem cy po na gla li pra cow ni ków Mu -
zeum, żą da jąc jak naj szyb sze go za koń cze nia
prac. Dy rek tor Lo rentz ro bił wszyst ko, aby je
prze dłu żać, m. in. oświad cza jąc, że pod czas
in wen ta ry za cji pew ne przed mio ty roz po zna -
no ja ko fal sy fi ka ty i wo bec te go na le ży prze -
pro wa dzić dal sze ba da nia lub spro wa dzić
spe cja li stów, aby nie wy wo zić rze czy bez war -
to ścio wych. W 1942 r. wła dze nie miec kie
z Po zna nia zwró ci ły się for mal nie do księż -
nej wdo wy z żą da niem na tych mia sto we go
wy da nia zde po no wa nych w Mu zeum Na ro -
do wym w War sza wie eks po na tów z Go łu -
cho wa. Ks. Ma ria Lu dwi ka Czar to ry ska
od mó wi ła wy ko na nia dys po zy cji władz nie -
miec kich. Wów czas do War sza wy przy był Al -
fred Kraut, któ ry miał upo waż nie nie
do ad mi ni stro wa nia skon fi sko wa ny mi do bra -
mi kul tu ry na te re nach włą czo nych do Rze -
szy. 22 stycz nia 1943 r. wła dze nie miec kie

ofi cjal nie za re kwi ro wa ły i za bez pie czy ły zbio -
ry go łu chow skie prze wie zio ne dwa la ta wcze -
śniej do Po zna nia. Ko lek cja, któ ra by ła
zde po no wa na w Mu zeum Na ro do wym
w War sza wie zo sta ła w nim aż do upad ku Po -
wsta nia 1944 r. Nisz cze nie i nie kon tro lo wa ną
gra bież tych bez cen nych zbio rów roz po czę to
w cza sie walk po wstań czych. 9 paź dzier ni -
ka 1944 r. więk szość dzieł z Go łu cho wa spa -
ko wa no i na roz kaz Obe rsturmfüre ra
Arn hard ta wy wie zio no z War sza wy do zam -
ku Fi sch horn na te re nie Au strii. Je dy nie nie -
wiel ka licz ba obiek tów po zo sta ła w gma chu
Mu zeum Na ro do we go.

Dra ma tycz ne lo sy ko lek cji pod -
czas II woj ny świa to wej skut ko wa ły roz pro -
sze niem dzieł. W 1951 r. za mek
w Go łu cho wie stał się wła sno ścią Mu zeum
Na ro do we go w Po zna niu. Sy tu acja po li tycz -
na po 1989 r. spra wi ła, że Czar to ry scy mo gli
ubie gać się o od zy ska nie za własz czo ne go ma -
jąt ku. 14 mar ca 1991 r. Adam Ka rol Czar to -
ry ski, ostat ni ży ją cy mę ski po to mek w li nii
pu ław sko – sie niaw skiej, po sta no wie niem są -

du zo stał uzna ny za je dy ne go
spad ko bier cę go łu chow skich
zbio rów i nie ru cho mo ści. We
wrze śniu 1991 r. ks. Adam
Ka rol za ło żył Fun da cję Ksią -
żąt Czar to ry skich, któ rej
prze ka zał za rząd nad tym naj -
star szym w kra ju mu zeum
i wcho dzą cą w je go skład
Bi blio te ką Czar to ry skich.
W grud niu 2016 r. ca ła ko lek -
cja zo sta ła sprze da na pań stwu
pol skie mu za 100 mln eu ro.
Wów czas też po tom ko wie
(Adam Za moy ski, Ma ria He -
le na Za moy ska, Zdzi sław
Kle mens Za moy ski, Adam
Ka rol de Bur bon) ostat nie go
wła ści cie la Go łu cho wa, któ -
rym był Wła dy sław Ma ria
Pio trow ski (Czar to ry ski) po

de cy zji Na czel ne go Są du Ad mi ni stra cyj ne go
przy zna ją ce go im pra wa wła sno ści do 156 ha
par ku i zam ku, Mau zo leum, Ofi cy ny, Po wo -
zow ni i bu dyn ku ka sy w Go łu cho wie, na mo -
cy umo wy z Mi ni ster stwem Kul tu ry z 29
grud nia 2016 r. sprze da ją w/w ma ją tek za 20
mln zł pań stwu pol skie mu.

Zbiór mu ze al ny, któ ry nie gdyś na le żał
do Iza bel li Dzia łyń skiej i ks. Wła dy sła wa
Czar to ry skie go, a po tem opie ko wa li się nim
ks. Wi told Czar to ry ski i ks. Adam Lu dwik
Czar to ry ski z mał żon ką Ma rią Lu dwi ką
z Kra siń skich, jest dziś bez piecz ny w rę kach
na ro du pol skie go. Oca la łe od gra bie ży frag -
men ty zbio rów go łu chow skich są prze cho wy -
wa ne obec nie w Mu zeum Na ro do wym
w Kra ko wie, Mu zeum Na ro do wym w War -
sza wie oraz w Mu zeum Na ro do wym w Po -
zna niu i Zam ku w Go łu cho wie. Po zo sta łe
skład ni ki ko lek cji po zo sta ją roz pro szo ne, nie -
któ re z nich znaj du ją się za gra ni cą. Wsku -
tek II woj ny świa to wej wie le bez cen nych
dzieł sztu ki z tej ko lek cji zo sta ło zra bo wa -
nych, nie od na le zio nych i nie ste ty, wie le zo -
sta ło bez pow rot nie znisz czo nych. Hi sto ria
ko lek cji oraz jej sta tus praw ny spra wia ją, że
po wrót mu ze aliów do Pol ski jest skom pli ko -
wa ny, a peł ne sca le nie zbio rów wręcz nie -
moż li we. 

au to cię ża ro we i w dwóch trans por tach prze -
wie zio no do Mu zeum. 

W Mu zeum skrzy nie i ru lo ny przyj mo -
wał ku stosz Sta ni sław Ge be th ner i in ten dent
Fe liks Ri chling. Umiesz czo no je wszyst kie
w tzw. sa li sztu ki ko ściel nej, w I pa wi lo nie
na I pię trze, gdzie przed woj ną wy sta wio -
na by ła sztu ka śre dnio wiecz na i re ne san so wa,
prze waż nie sa kral na.

Ra zem zna la zło się w piw ni cach przy
Kre dy to wej: 9 skrzyń bla sza nych, 12 skrzyń
drew nia nych, 1 ku fer, 6 rur bla sza nych (łącz -
nie 28). Stwier dzo no na po wierzch ni skrzyń
pleśń wsku tek pa nu ją cych wil got nych wa run -
ków prze cho wy wa nia. 2 grud nia 1941 r.
otwar te zo sta ły ja ko dwie pierw sze: skrzy nia
ozna czo na No. XX i skrzy nia nie sy gno wa na,
w któ rych by ły ka ta lo gi umoż li wia ją ce i uła -
twia ją ce dal sze pra ce in wen ta ry za cyj ne.
Stwier dzo no przy tym, że w skrzy ni drew nia -
nej nie sy gno wa nej wszyst kie książ ki i rę ko -
pi sy są zwil got nia łe, a opra wy po kry te
ple śnią. Dy rek tor Mu zeum za rzą dził, że sa la,
w któ rej usta wio no od kry te skrzy nie, ma być
sta le za mknię ta na klucz i plom -
bo wa na, otwie rać ją mo że tyl ko
oso bi ście in ten dent Mu zeum.
Klucz prze cho wy wać na le ża ło
w ka sie ognio trwa łej Mu zeum.
W cza sie otwar cia sa li obec ny
w niej miał być al bo ku stosz Sta -
ni sław Ge be th ner, al bo kon ser wa -
tor Boh dan Mar co ni, al bo
kon ser wa tor Jó zef Gre in, któ rzy
by li od po wie dzial ni za ca łość
zbio rów w okre sach otwar cia sa -
li. Do sa li do stęp mie li tyl ko ci
pra cow ni cy Mu zeum, któ rzy wy -
ko ny wa li w niej pra ce zwią za ne
ze zbio ra mi go łu chow ski mi.

W zbio rach za mu ro wa nych
przy Kre dy to wej brak by ło słyn -
nej ko lek cji waz grec kich oraz ga -
le rii ob ra zów pol skich i ob cych.
Ka mie ni ca przy Kre dy to wej 12,
któ ra by ła wła sno ścią Czar to ry skich jesz cze
przed I woj ną świa to wą, do trwa ła aż do Po -
wsta nia War szaw skie go. 

Prze wie zio ne do mu zeum zbio ry wzbu -
dza ły wiel kie za in te re so wa nie Niem ców.
Dzię ki sta ra niom Sta ni sła wa Lo rent za uda ło
się od wieść oku pan ta od za mia ru na tych mia -
sto we go wy wie zie nia tej ko lek cji do Rze szy.
Prze ko nał zwierzch ni ków, że ko niecz ny jest
do kład ny spis za war to ści zbio ru i prze gląd
kon ser wa tor ski wszyst kich mu ze aliów. Przez
trzy mie sią ce (XII 1941 – II 1942) od by wa ło
się ko mi syj ne otwie ra nie i roz pa ko wy wa nie
skrzyń. Sza cu je się, że za wie ra ły one oko -
ło 1 000 obiek tów: za byt ków sztu ki sta ro żyt -
nej (ter ra ko ty, brą zy), szkła chrze ści jań skie,
za byt ki sztu ki śre dnio wiecz nej (wy ro by z ko -
ści sło nio wej, ze zło ta, ema lie), za byt ki sztu -
ki no wo żyt nej (wy ro by złot ni cze, z ko ści
sło nio wej, ema lie, ha fty i ko ron ki, sre bra, brą -
zy), go be li ny i róż ne tka ni ny, rzę dy koń skie,
mi nia tu ry, pa miąt ki hi sto rycz ne, ry sun ki, ry -
ci ny i rę ko pi sy oraz pa miąt ki ro dzin ne Czar -
to ry skich (oko ło 800 sztuk), mie dzio ry ty,
sta lo ry ty i li to gra fia, a tak że srebr ne ta le rze,
wa zy, pół mi ski, dzban ki do ka wy, lich ta rzy -
ki, ły żecz ki do ka wy, ły żecz ki do so li, szka -
tuł ki z drze wa he ba no we go. W ru lo nach
ukry te by ły przy sy pa ne naf ta li ną i za bez pie -
czo ne pa pie rem m. in.: nie za wil go co ne cen ne
go be li ny, per skie dy wa ny, czer wo ny ki lim.

7

Uli ca Ery wań ska (póź niej Kre dy to wa) w War sza wie, pocz tów ka,
przed 1914 r. źró dło: po lo na. pl (do me na pu blicz na)
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Jed nym z cie kaw szych miejsc w oko -
li cach Cie cha no wa, któ re ła two prze -
ga pić, ja dąc oto czo ną la sem dro gą

pro wa dzą cą w kie run ku Soń ska jest za -
byt ko wa le śni czów ka z par kiem w Bar -
don kach. Hi sto ria te go, wpi sa ne go
w le śne oto cze nie, za ło że nia dwor sko -
-par ko we go się ga po cząt ków XIX w. To

wte dy praw do po dob nie po sa dzo no
pierw sze drze wa, któ re sta ły się czę ścią
przy szłe go par ku. We dług nie któ rych
prze sła nek już wów czas po sta wio no
pierw szy bu dy nek, w któ rym miał póź -
niej prze by wać mło dy Zyg munt Kra siń -
ski. Za ło że nie to zwią za ło swe lo sy
na wie le lat z ro dem Kra siń skich. Udo -
ku men to wa ne in for ma cje na te mat sta nu
wła sno ści są po wią za ne z ro kiem 1848:
„Win cen ty Kra siń ski (…) Do bra Miesz -
ki Bar do ny z przy le gło ścia mi ku pił
od Mar cel le go Wol skie go na za sa dzie
kon trak tu kup na i sprze da ży z dn. 13/25
Ma ja 1848 r. za sza cu nek zł. p. czter dzie -
ści pięć ty się cy” (Hi po te ka po wia tów cie -
cha now skie go i mław skie go, sy gna tu ra
jed nost ki 1677, APW Od dział Mła wa).
Miesz ki Bar do ny by ły jed ną z naj bliż -
szych wzglę dem Bar do nek wsią i owe
„przy le gło ści” za war te w tym do ku men -
cie do ty czy ły wła śnie sa mych Bar do nek.
Ko lej nym istot nym mo men tem by ło

Rafał Kamiński

Zabytkowy Zespół Dworski w Bardonkach 
i jego związki z rodem Krasińskich 

utwo rze nie or dy na cji opi no gór skiej, któ -
ra mia ła sku piać wszyst kie do bra na le żą -
ce do ro dzi ny i za gwa ran to wać wła sny
sta tus praw ny do ty czą cy dzie dzi cze nia:
„Z dnia 7/19 lu te go 1856 (…) Miesz ki
Róż ki, Miesz ki Bar do ny, Miesz ki Wiel -
kie i te re ny przy le głe (…) sta no wią ma -
jo rat czy li or dy na cję wiecz ne mi cza sy

trwać ma ją cą pod ty tu łem <Or dy na cji do -
mu Hra biów Kra siń skich> po czy na ją cą
się od Zyg mun ta Hr. Kra siń skie go sy -
na Win cen te go Hr. Kra siń skie go pod wa -
run ka mi bli żej w po wyż szych uka zach
wy mie nio ne mi. Co tu wsku tek wnio sku
z dnia 10/22 lip ca 1856 r. za pi sa no. Wcią -
gnię to sto sow nie do po sta no wie nia Wy -
dzia łu Hi po tecz ne go z dnia 17/29
lip ca 1856 ro ku.” (Hi po te ka po wia tów
cie cha now skie go i mław skie go, sy gna tu -
ra jed nost ki 1677, APW Od dział Mła wa).
Z tam te go okre su po cho dzi je den z naj -
bar dziej cha rak te ry stycz nych ele men tów
par ku ja kim jest ka mien ny stół z sie dzi -
skiem, na któ rym we dług miej sco wej le -
gen dy zwykł sia dać i pi sać swe dzie ła
Zyg munt Kra siń ski. Stół wraz z sie dzi -
skiem wy raź nie na wią zu ją do po dob nych
me bli ogro do wych znaj du ją cych się w ro -
do wej sie dzi bie Kra siń skich Opi no gó rze.
Ten cha rak te ry stycz ny spo sób two rze nia
ar chi tek tu ry ogro do wej po le ga ją cy

na wy ko rzy sta niu ka mie nia stał się swe -
go ro dza ju wy róż ni kiem i zna kiem fir mo -
wym Kra siń skich. 

Obec ny bu dy nek dwor ku zo stał
wznie sio ny praw do po dob nie ok. 1880 r.
ja ko za bu do wa dwor ska na le żą ca do Or -
dy na cji Kra siń skich. Sam dwo rek po -
wstał ja ko obiekt drew nia ny o kon struk cji

zrę bo wej, par te ro wy, czę ścio wo pod piw -
ni czo ny w czę ści za chod niej, dach kry ty
gon tem, na fun da men cie z ka mie nia po l-
ne go i ce gły. Obiekt usy tu owa ny na lek -
kim wznie sie niu, skła da się z dwóch
do sta wio nych do sie bie pod ką tem pro -
stym bu dyn ków. Bu dy nek fron to wy
od stro ny za chod niej jest star szy (dru ga
po ło wa XIX w. – 1880 r.), część wschod -
nia zo sta ła do bu do wa na w po cząt -
kach XX wie ku. Obiekt po sia da dwa
gan ki, od za cho du wej ście fron to we przez
wy so ki zdo bio ny ta ras, a od stro ny pół -
noc nej du żą drew nia ną, zdo bio ną we ran -
dę z drew nia ną ba lu stra dą ze słu pa mi
wspie ra ją cy mi dach w sty lu laub ze go -
wym. Do ro ku 1939 bu dy nek sta no wił
wła sność Kra siń skich. We dług prze ka -
zów ust nych, w cza sie II woj ny świa to -
wej w bu dyn ku znaj do wa ła się kan ce la ria
ob rę bu le śne go po wo ła na przez wła dze
oku pa cyj ne. W koń co wym eta pie woj ny
miej sce peł ni ło funk cję ro syj skie go szpi -

Za byt ko wa le śni czów ka, wrze sień 2019, fot. W. Gór czyk
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do bu dyn ku le śni czów ki i wy dzie la
owal ną, elip so idal ną po wierzch nię na wią -
zu ją cą do daw ne go ukła du, jed nak do dat -
ko wo po dzie lo ną ścież ka mi. Pod jazd
zaj mu je du żą po wierzch nię roz cią ga jąc
się mię dzy wjaz dem z szo sy do par ku
i sta rą le śni czów ką. Po zo sta łe prze strze -
nie w czę ści wschod niej, pół noc nej i po -
łu dnio wej, nie ja ko oka la ją ce wła ści wą
część par ku z cha rak te ry stycz nym dla za -
ło żeń dwor skich pod jaz dem, przy bie ra ją
for my zge ome try zo wa ne na pla nach pro -
sto ką ta, ogra ni czo ne na tu ral ny mi gra ni -

ta la po lo we go. W lu tym 1945 ro ku ca -
łość za ło że nia zo sta ła prze ka za na La -
som Pań stwo wym – Nad le śnic twu
Cie cha nów, bu dy nek peł nił funk cję
miesz kal ną, w tym funk cję le śni czów -
ki le śnic twa Bar don ki. W la tach 1971-
72 do ko na no re mon tu we ran dy
od stro ny pół noc nej. W ro ku 2001
kan ce la ria le śnic twa Bar don ki zo sta ła
prze nie sio na do zmo-  der ni zo wa ne go
bu dyn ku miesz kal ne go znaj du ją ce go
się obok (Za so by Nad le śnic twa Cie -
cha nów). W 2008 ro ku do ko na no re -
mon tu od two rze nio we go za byt ko wej
le śni czów ki i ele men tów ma łej ar chi -
tek tu ry ogro do wej oraz wy ko na no pra -
ce pie lę gna cyj ne zie le ni par ko wej.

Na te re nie par ku znaj du je się
obec nie wie le ele men tów na le żą cych
do gru py ma łej ar chi tek tu ry ogro do wej.
Ma ją one zna cze nie za rów no hi sto rycz -
ne, jak i de ko ra cyj ne oraz użyt ko we. We
fron to wej czę ści znaj du je się wspo mnia -
ny za byt ko wy ka mien ny stół wraz z ła -
wą o du żym zna cze niu hi sto rycz nym.
Ko lej nym ar chi tek to nicz nym ele men tem
jest ze gar sło necz ny wy ko na ny z in ne go
na tu ral ne go su row ca ja kim jest drew no

i bę dą cy in te re su ją cą, przy ku wa ją cą uwa -
gę for mą w środ ko wej czę ści par ku, bez -
po śred nio przy pół noc nym wej ściu
do bu dyn ku. Nie da le ko, w kie run ku pół -
noc nym wzglę dem ze ga ra sło necz ne go,
znaj du ję się stud nia o be to no wych krę -
gach, w swej wierzch niej czę ści obu do -
wa na drew nia ną kon struk cją.

Pod wzglę dem kom po zy cyj nym park
cha rak te ry zu ję się do brze za cho wa nym
ukła dem. Głów na oś kom po zy cyj na bę -
dą ca jed no cze śnie naj bar dziej cha rak te -
ry stycz nym ele men tem, znaj du je się

w za chod niej czę ści, na jej za koń cze niu
znaj du je się otwar cie wi do ko we od bu -
dyn ku za byt ko wej le śni czów ki w kie run -
ku as fal to wej dro gi. Dru ga oś kom -
po zy cyj na jest po pro wa dzo na wzdłuż
za byt ko wej alei gra bo wej na li nii sta ra
– no wa le śni czów ka.

Prze strzeń wy peł nia ją ca tę część jest
uję ta ob wod ni cą pod jaz du pro wa dzą ce go

Stół z sie dzi skiem, wrze sień 2019, fot. W. Gór czyk

ca mi w po sta ci za drze wień. Wnę trza oka -
la ją ce pod jazd peł nią funk cje łą ki oraz
sa du z nie wiel kim sta wem w po łu dnio -
wej czę ści par ku.

W drze wo sta nie prze wa ża ją ro dzi me
ga tun ki cha rak te ry stycz ne dla ty pu sie -
dli sko we go grą dów. Łącz nie w par ku
wy stę pu ję 18 ga tun ków drzew i są to:
brzo za bro daw ko wa ta, dąb szy puł ko wy,

grab po spo li ty, ro bi nia aka cjo wa, je sion
wy nio sły, jo dła, kasz ta no wiec bia ły, klon
ja wor, klon zwy czaj ny, li pa drob no list na,
ol sza czar na, świerk po spo li ty, ży wot nik
za chod ni, ja błoń, so sna po spo li ta i wej -
mut ka, wierz ba bia ła i iwa.

Drew nia ny dwo rek oraz park sta no -
wią ze spół pod wor ski wpi sa ny do re je -
stru za byt ków i są in te re su ją cym
przy kła dem XIX -wiecz nej dwor skiej
ar chi tek tu ry i sztu ki ogro do wej.

Ale ja gra bo wa, wrze sień 2019, fot. W. Gór czyk 
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w oso bie Mic kie wi cza mi strza: „na uczy -
łem się od nie go zim niej, pięk niej, bez -
stron niej rze czy te go świa ta uwa żać”.
Idąc za je go ra da mi za czął pi sać „po -
wieść z ży cia po spo li te go”, w któ rej
sta rał się przed sta wić Cie cha nów. Za -

wią za ła się przy jaźń, opar ta na re la cji
Mistrz -Uczeń.

Prof. Jó zef Kal len bach su ge ro wał, że
to za cho wa nie Mic kie wi cza po wy bu chu
po wsta nia li sto pa do we go wpły nę ło
na bez czyn ność młod sze go ko le gi. Czy
tak by ło? W za cho wa nych li stach Kra -
siń skie go nie znaj dzie my są du po ety
nad wy bo ra mi „pa na Ada ma” w tym cza -
sie.

„Na świe cie li te rac kim ca łej Eu ro -
py je dy na nie -mier ność to Mic kie -
wicz…”

Za to w ko re spon den cji Kra siń skie -
go po wsta łej po upad ku po wsta nia li sto -

24 grud nia br. mi ja ko lej na rocz ni ca
uro dzin Ada ma Mic kie wi cza. War to
przy tej oka zji wspo mnieć o re la cjach, ja -
kie łą czy ły Zyg mun ta Kra siń skie go z au -
to rem „Pa na Ta de usza”. Na pew no by ła
to zna jo mość skom pli ko wa na, ale za -
cznij my od po cząt ku…

„Czło wiek naj oświe -
ceń szy, ja kie go do tąd wi -
dzia łem…”

Jest sier pień ro ku 1830.
Prze by wa ją cy w Szwaj ca rii
Kra siń ski od by wa po dróż
w to wa rzy stwie swo je go
opie ku na Do mi ni ka Ja ku -
bow skie go ra zem z do pie ro
co po zna nym Mic kie wi -
czem i Edwar dem Odyń cem
– jak pi sze do oj ca na wy -
raź ną proś bę te go ostat nie -
go, cho ciaż „wła sna mo ja
[Kra siń skie go – A. Ł] chęć
tak że nie ma ło [się przy czy -
ni ła – A. Ł.], bo pra gną łem
bar dzo po znać Mic kie wi cza
bli żej”. Za le d wie kil ka dni
wy star czy ło, aby au tor
„Nie -Bo skiej ko me dii”
mógł stwier dzić, że przed -
sta wia ne w War sza wie
(na wią za nie do spo tkań
w opi nio twór czym sa lo nie
gen. Win cen te go Kra siń -
skie go, gdzie kry ty ko wa no
Mic kie wi cza – „pół głów ka
wy pusz czo ne go ze szpi ta la
dla sza lo nych”) są dy o po -
ecie by ły nie praw dzi we.
Mic kie wicz za chwy cił
wów czas młod sze go ko le gę swo ją wie -
dzą, wy kształ ce niem, oczy ta niem. Cho -
ciaż Kra siń ski już ja ko dziec ko miał
do czy nie nia z twór czo ścią „pa na Ada -
ma”, np. w for mie ćwi cze nia do mo we go
tłu ma czył na ła ci nę „Świ te zian kę”. W pi -
sa nym de ka dę od pierw sze go spo tka nia
(23 lu te go 1840 r.) li ście do Ju liu sza
Sło wac kie go po eta wspo mi na: „Kie dy
p. Adam za czął bal lad ko wać (ty bal la dy -
nu jesz), kto nie po rwał się z ca łej Pol ski
prze ciw ko nie mu – pa mię tam te cza sy
– bra łem je go pierw sze to mi ki, żar łem je,
ale da li bóg nie ro zu mia łem”. Pod czas
wspól nej po dró ży Kra siń ski zna lazł

pa do we go znaj dzie my du żo in for ma cji
na te mat ko lej nych utwo rów Mic kie wi -
cza. Prof. Je rzy Fieć ko stwier dza na wet,
że au tor „Nie -Bo skiej ko me dii” wów czas
„Mic kie wi czem mó wił o Mic kie wi czu”.
W 1833 r. Kra siń ski do cho dzi do wnio -
sku, iż Mic kie wicz jest jesz cze lep szy ja -
ko czło wiek niż ja ko po eta. Jed nak
naj więk szy za chwyt wzbu dził w nim
„Pan Ta de usz”, któ re go po le cał oj cu:
„Niech Pa pa prze czy ta co prę dzej Pa -
na Ta de usza Mic kie wi cza. To je dy ne
dzie ło w swo im ro dza ju – lep sze od Mo -
na cho ma chii [umyśl ne ze sta wie nie
z uzna wa nym przez gen. Win cen te go

Kra siń skie go za wzór li te -
rac kiej pol sz czy zny Kra -
sic kim – A. Ł.], ko micz ne,
peł ne ży cia na ro do we go
pol skie go,   dzie ło pol skie
ca łą gę bą, na ro do we, wiej -
skie, szla chec kie – Don
Ki chot pol ski – do wód
nie odbi ty wiel kie go ge niu -
szu”.

Kra siń ski za fa scy no -
wa ny Mic kie wi czem jed -
no cze śnie uwa żał, że
ory gi nal ność w two rze niu
jest pod sta wą i prze strze -
gał Kon stan te go Ga szyń -
skie go przed na śla do-
w nic twem: „Dro gi Kon -
stan ty! Cze go Ty na śla -
du jesz for mę Mic kie -
wi czow ską? Cze go Ty nie
dą żysz do udziel no ści,
do głęb szych my śli?”.

„W cu da wie rzę
za wsze i wszę dzie –
w cu do twór ców pra wie
ni gdy…”

No wy zwrot w są dach
Kra siń skie go o Mic kie wi -
czu roz po czy na się z chwi -
lą, kie dy twór ca „Pa na
Ta de usza” ule ga wpły wo -
wi An drze ja To wiań skie -

go, me sja ni ście (przy wód cy Ko ła
Spra wy Bo żej). Jed nak gdy w la tach 40.
XIX w. wie le osób ata ko wa ło Mic kie wi -
cza, Kra siń ski nie do łą czył do ich gro na.
Być mo że kie ro wał się wów czas lo jal no -
ścią, być mo że wie dział, ile Po la cy mo -
gą stra cić nisz cząc „pierw sze go po etę”.
Po eci ży wo dys ku to wa li. Uło żo ny przez
Mic kie wi cza „Skład za sad” Kra siń ski
sko men to wał: „Ja ko sło wa na pa pie rze to
nie bo, ja ko wy ko na nie – mo że być pie -
kłem”. W swo jej ko re spon den cji nie
po wstrzy my wał się od uwag: „… w dys -
ku sji, ko go mi naj bar dziej spo so bem ła -
ma nym a de spo tycz nym przy po mniał,

Aldona Łyszkowska

My z niego wszyscy…
Krasiński o Mickiewiczu

Por tret Ada ma Mic kie wi cza, 1850, fo to gra fia ry sun ku 
Cy pria na Ka mi la Nor wi da, Bi blio te ka Na ro do wa
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wiesz ko go? Ot, Oj ca me go…” – pi sał
do Del fi ny Po toc kiej. Nad szedł jed nak
w koń cu rok 1848, kie dy Mic kie wicz
w Rzy mie two rzył Le gion Pol ski.
Spowodowało to kon fron ta cję. Owa wal -
ka ar gu men tów za owo co wa ła kil ka dzie -
siąt lat póź niej dzie łem Sta ni sła wa
Wy spiań skie go „Le gion”, na któ ry skła -
da ją się kwe stie wy po wia da ne przez
Kra siń skie go i Mic kie wi cza. Mi mo to
na po cząt ku lat 50. Kra siń ski sta nął
w obro nie Mic kie wi cza, jed nak tyl ko

pry wat nie, pi sząc w li ście do Koź mia na:
„Mic kie wicz jest, był i po zo sta nie naj -
więk szym po etą pol skim i sło wiań skim”.

„Naj więk szy wieszcz nie tyl ko na -
ro du, ale wszyst kich ple mion sło wiań -
skich już nie ży je…”

Zda nie Kra siń skie go o Mic kie wi czu
zmie nia ło się. Prze szło od cie ka wo ści
z odro bi ną scep ty cy zmu przez uwiel bie -
nie, do współ czu cia i li to ści. Naj bar dziej
zna ny, bar dzo czę sto cy to wa ny sąd Kra -
siń skie go o Mic kie wi czu za war ty w te -

ma cie ni niej sze go szki cu po -
prze dza ły sło wa „Pan Adam
od szedł już od nas – na tę
wieść    pę kło mi ser ce. On
był dla lu dzi me go po ko le -
nia i mio dem, i mle kiem,
i żół cią, i krwią du cho wą”.
Sło wa te na pi sał    Kra siń ski
na wieść o śmier ci Mic kie -
wi cza. Od po ło wy stycz nia
do po cząt ku lu te go 1856 r.
był in co gni to z żo ną w Pa -
ry żu, więc wy da je się, że
brał udział w po grze bie,
brak jest jed nak na to jed no -
znacz nych do wo dów. Moż-
li we, że ob ser wo wał kon -
dukt po grze bo wy z okien
miesz ka nia, w któ rym się
za trzy mał (znaj du ją ce go się
na ty łach ko ścio ła św. Ma rii
Mag da le ny). Wzię cie udzia -
łu w po grze bie Mic kie wi cza
by ło dla Kra siń skie go tym
trud niej sze, że w tym cza sie
gen. Win cen ty Kra siń ski
peł nił cza so wo obo wiąz ki
na miest ni ka Kró le stwa (po
śmier ci Iwa na Pa skie wi cza).

Trud no w tym krót kim
szki cu wy czer pać i omó wić
re la cję łą czą cą dwóch
wiesz czów. Po eci mie li róż -
ne po glą dy m.in. na eman -
cy pa cję ko biet, kwe stię
ży dow ską, sto su nek do idei
na ro du, re la cje z Ro sją, czy
wresz cie me sja nizm i to -
wia nizm. Jed no jest pew ne:
„wiel ki mi po eta mi by li”,
mie li te go peł ną świa do -
mość i da rzy li się sza cun -
kiem. By li wiesz cza mi. Jak
pi sze prof. Je rzy Fieć ko
„mit trzech pol skich wiesz -
czów na ro dził się w la -
tach 40. XIX w., wia do mo
jed nak, że nie wszy scy kry -
ty cy umiesz cza li w owym
cza sie Sło wac kie go (…).
Dwaj jed nak pi sa rze po ja -

wia li się w niej za wsze: Mic kie wicz
i Kra siń ski”. Po dob na opi nia utrzy my -
wa ła się tak że po śmier ci po etów, przez
ca ły XIX w. Jak do no sił „Ty go dnik Ilu -
stro wa ny” z 13 li sto pa da 1871 r., pla no -
wa no wów czas wy ko nać po mnik trzech
wiesz czów. Mo del wy ko nał w Rzy mie
Wik tor Brodz ki, pro fe sor Aka de mii
Sztuk Pięk nych w Pe ters bur gu. Do je go
re ali za cji jed nak nie do szło. 

Projekt po mnika trzech wiesz czów dłu ta Wik to ra Brodz kie go, 
Źró dło: „Ty go dnik Ilu stro wa ny” nr 204 z 1871 r.
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rac kich. Ka zi mierz Bro dziń ski przyj mo -
wał a prio ri ist nie nie dwóch od ręb nych
sys te mów es te tycz nych (wy ra żo nych me -
ta fo rą „go ściń ca”, czy li kla sycz no ści,
i me ta fo rą „krę tej ścież ki”, czy li ro man -
ty zmu) i dwóch od mien nych spo so bów
ro zu mie nia kul tu ry daw nej i współ cze -
snej. Stąd wzię ła się po ję cio wa dy cho -
to mia: „kla sycz ność –ro man tycz ność”.
We dług Fran cisz ka Sa le ze go Dmo chow -
skie go kla sy cyzm i ro man tycz ność by ły
od mien ny mi, ale nie wy łą cza ją cy mi się
ro dza ja mi po ezji. Dla Ja na Śnia dec kie go
z ko lei „ro man tycz ność” to – w prze ci -
wień stwie do „kla sycz no ści” – okre śle -
nie li te ra tu ry w złym gu ście i spo łecz nie
szko dli wej. Nie zna ną do tąd w Pol sce,
ory gi nal ną kon cep cję po ezji ro man tycz -
nej za pro po no wał Moch nac ki. Ro man -
tycz ność sta no wi ła dla kry ty ka na zwę
(ce chę) ty pu li te ra tu ry oraz wa lor li te ra -
tu ry i kul tu ry wie ków śred nich. Utoż sa -
miał ją też z po etycz no ścią, któ ra by ła
do me ną nie tyl ko twór czo ści, ale i świa -
ta re al ne go. W roz pra wach Moch nac kie -
go okre śle nie „ro man tycz ny” mia ło
war tość po zy tyw ną.

Po po wsta niu stycz nio wym, aż
do po cząt ku XX w., dys ku to wa no o ro -
man ty zmie ja ko prą dzie li te rac kim. Jed -
nak z cza sem ar ty stycz na (es te tycz na,
ty po lo gicz na) iden ty fi ka cja po ję cia „ro -
man tyzm” ustę po wa ła miej sca roz wa ża -
niom głów nie na te mat ide owe go
(świa to po glą do we go) ob li cza ro man ty -
zmu. Mi mo że pu bli ko wa no nie ma ło roz -
praw ana li zu ją cych twór czość wiel kich
ro man ty ków, to je śli już po dej mo wa no
za gad nie nie ro man ty zmu – czę ściej oma -
wia no „ro man tyzm w ży ciu”, co raz rza -
dziej mó wio no zaś o „ro man ty zmie
w pie śni”. Ów cze sna kry ty ka zaj mo wa ła
roz ma ite sta no wi ska wo bec ro man ty zmu
ja ko kon cep cji ar ty stycz nej. 

Spór o dzie dzic two ro man ty zmu
Pro blem ro man ty zmu i je go „skut -

ków” sta no wił waż ny te mat wy po wie dzi
kry tycz no li te rac kich w po zy ty wi zmie.
Sto su nek po zy ty wi stów do ro man ty zmu
i ro man ty ków i – sze rzej – kry ty ki te go
okre su był am bi wa lent ny; do ce nia no ar -
ty stycz ną stro nę twór czo ści ro man tycz -
nej, ne go wa no ro man tyzm (czę sto

Ge ne za po ję cia
Ro man tyzm pol ski, w tym je go kry -

ty ka li te rac ka, czer pał in spi ra cje przede
wszyst kim z ro man ty zmu nie miec kie go,
zwłasz cza z my śli fi lo zo ficz nej Frie dri -
cha Wil hel ma Jo se pha Schel lin ga, fi lo zo -
fii i hi sto rii sztu ki bra ci Au gu sta
Wil hel ma i Frie dri cha Schle glów, a tak -
że z twór czo ści Jo han na Wol fgan ga Go -
ethe go i Frie dri cha Schil le ra, któ rzy
– mi mo że nie by li ro man ty ka mi – ode -
gra li wy bit ną ro lę w kształ to wa niu świa -
to po glą du ro man tycz ne go.

W pi śmien nic twie pol skim po ję cie
„ro man tycz ny” po raz pierw szy (naj -
praw do po dob niej) po ja wi ło się w jed nym
z fe lie to nów Sta ni sła wa Kost ki Po toc kie -
go, któ ry mó wił o „mi stycz no -ro man -
tycz nych sta nach” sze rzą cych ciem no tę
w Pol sce. Do kry ty ki li te rac kiej po ję cie
„ro man tycz ność” (w ro zu mie niu „ro man -
tyzm”) wpro wa dzi li nie mal jed no cze śnie:
Ka zi mierz Bro dziń ski, Jan Śnia dec ki
i Adam Mic kie wicz (przed mo wa O po -
ezji ro man tycz nej). Roz wi nął je i z punk -
tu wi dze nia no we go kie run ku do okre ślił
zaś Mau ry cy Moch nac ki. Na póź niej sze
ro zu mie nie po ję cia „ro man tyzm” w pol -
skiej kry ty ce li te rac kiej mia ły rów nież
wpływ wy stą pie nia obroń ców kla sy cy -
zmu, do któ rych oprócz Ja na Śnia dec kie -
go na le że li przede wszyst kim Ka je tan
Koź mian i Lu dwik Osiń ski. Re pre zen tan -
ta mi no we go prą du i za ra zem uczest ni -
ka mi pierw szych po le mik by li m.in.
Mi chał Gra bow ski, Ste fan Wi twic ki, Mi -
chał Pod cza szyń ski, Jan Lu dwik Żu kow -
ski, Jó ze fat Bo le sław Ostrow ski oraz
Lu dwik Piąt kie wicz i Wa len ty Chłę dow -
ski. W świa do mo ści ję zy ko wej XIX w.,
a zwłasz cza je go pierw szej po ło wy, wy -
ra zy „ro man tyzm”, „ro man tycz ność”
i „ro man so wość” bar dzo czę sto iden ty fi -
ko wa no ja ko sy no ni my.

Ro man tyzm w dys kur sach kry -
tycz no li te rac kich

Po ję cie „ro man tyzm” funk cjo no wa ło
w róż nych kon tek stach i po ja wia ło się
w wy po wie dziach o cha rak te rze pro gra -
mo twór czym, w opi sach kon kret nych
zja wisk li te rac kich czy kul tu ro wych,
a tak że w zna czą cych dys ku sjach i po le -
mi kach ko lej nych epok hi sto rycz no li te -

w for mie za wo alo wa nej ze wzglę dów
cen zu ral nych) ja ko do me nę my śli po li -
tycz nej. Prze ciw ni cy ro man ty zmu, wy -
wo dzą cy się nie ko niecz nie z obo zu
po zy ty wi stycz ne go, dys ku to wa li przede
wszyst kim o je go za ło że niach fi lo zo ficz -
nych i po li tycz nych; in ni, zwią za ni z ide -
ami po zy ty wi stycz ny mi, ana li zo wa li
świa to po gląd ro man tycz ny i li te ra tu rę ro -
man tycz ną. Wy po wie dzi te wpi sy wa ły
się w okre ślo ny po rzą dek: ro man tycz ne
kon cep cje hi sto rii i dzia łań po li tycz nych
by ły na ogół jed no znacz nie ne go wa ne
(przy naj mniej w dys kur sie ofi cjal nym),
li te rac kie dzie dzic two wiel kich ro man -
ty ków przyj mo wa no co naj mniej
apro ba tyw nie. Kry ty cy po zy ty wi stycz ni
i mło do pol scy, re in ter pre tu jąc twór czość
wy bra nych au to rów ro man tycz nych,
zwłasz cza Ada ma Mic kie wi cza i Ju liu sza
Sło wac kie go (m.in. Ar tur Gór ski, Ma ria
Ko nop nic ka, Igna cy Ma tu szew ski), uwy -
dat nia li za rów no ge niusz ar ty stycz ny
po etów, jak i ich in dy wi du alizm, któ ry
w re cep cji ro man ty zmu na prze ło mie
XIX i XX w. zo stał włą czo ny do służ by
na ro do wej i spo łecz nej. W Mło dej Pol -
sce kry ty ka li te rac ka zaj mo wa ła się tak -
że po ję ciem ro man ty zmu w kon tek ście
ide owym: ja ko okre ślo ną po sta wą czy
sty lem za cho wa nia. Wil helm Feld man
np. upa try wał w ro man ty zmie si łę du cho -
wą, bez któ rej na ród nie mo że osią gnąć
naj wyż szych ce lów, po nie waż tyl ko ro -
man tyzm – a nie po zy ty wizm – „da je po -
czu cie Wiel ko ści” i jest źró dłem du cha
swo bo dy.

Ro man tyzm stał się istot nym źró -
dłem in spi ra cji ide owych i ar ty stycz nych
kry ty ków mło do pol skich ja ko pol ska tra -
dy cja na ro do wo -po li tycz na, usank cjo no -
wa na hi sto rycz ny mi czy na mi, i ja ko
ten den cja es te tycz na, bli ska du cho wym
po trze bom mo der ni stów. Prze ko ny wa no
o wspól no cie struk tu ry świa do mo ści spo -
łecz nej i kul tu ral nej obu epok, wpro wa -
dza jąc m.in. po ję cie „neo ro man ty zmu”.
Wie lu spo śród kry ty ków do wo dzi ło, że
ro man tyzm dał po czą tek tym pro ce som
spo łecz nym, kul tu ro wym, eko no micz -
nym i po li tycz nym, któ re otwie ra ją no wą
epo kę m.in. A. Gór ski, Mon sal wat. Rzecz
o Ada mie Mic kie wi czu. Roz trzą sa no tak -
że pro blem isto ty ro man ty zmu pol skie -

dr Marcin Lutomierski 

Romantyzm w polskiej krytyce literackiej XIX wieku
Zarys zagadnienia1
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go, któ ry dla Sta ni sła wa Brzo zow skie go,
w pew nej fa zie je go dzia łal no ści kry tycz -
nej, był „do peł nie niem i uświa do mie -
niem Pol ski sa mej”, po zwa la ją cym na
zro zu mie nie jej po słan nic twa.

Ro man tyzm ja ko świa to po gląd
Pod po ję ciem „ro man tyzm” kry ty ka

li te rac ka ro zu mia ła tak że dys kurs po -
znaw czy wy stę pu ją cy nie za leż nie od
okre ślo nych hi sto rycz nie wa run ków. Był
to bo wiem ze spół po staw, za wie ra ją cy
pew ne ce chy my śle nia ro man ty ków
– głów nie w do bie po wsta nia li sto pa do -
we go i na emi gra cji. W ta kim uję ciu
świa to po gląd ro man tycz ny nie sta no wił
ce chy okre ślo nej epo ki hi sto rycz nej: był
po sta wą uni wer sal ną, któ ra do ty czy ła
przede wszyst kim sto sun ku do czy nu
zbroj ne go, pa trio ty zmu, wol no ści i nie -
pod le gło ści na ro do wej. 

Kry ty cy epo ki po stycz nio wej uwy -
dat nia li w świa to po glą dzie ro man tycz -
nym głów nie te pier wiast ki, któ re
uzna wa li za nie ra cjo nal ne, an ty spo łecz -
ne i nie nau ko we, m.in. ide olo gię po -
wstań czą, brak re ali zmu w dzia ła niach
spo łecz nych i po li tycz nych, me sja nizm,
nad mier ny emo cjo na lizm, mi sty cyzm,
spi ry tu alizm. Ksiądz Fran ci szek Kru piń -
ski zwra cał uwa gę na ści słe po wią za nie
„wy gó ro wa ne go uczu cia”, mi sty cy zmu
i orien ta li zmu, któ re, je go zda niem, by ło
szko dli we dla spo łe czeń stwa, a cza sem
i dla sztu ki (Ro man tyzm i je go skut ki). 

Ro man tyzm ja ko po gląd na świat był
przed mio tem re flek sji tak że w okre sie
mo der ni zmu. Mi mo że kry ty cy zda wa li
so bie spra wę z nie jed no li to ści ro man ty -
zmu za rów no ja ko prą du li te rac kie go, jak

i szcze gól nej fi lo zo fii, to w kry tycz no li -
te rac kich enun cja cjach i po le mi kach
za zwy czaj ak cen to wa li tyl ko kil ka ele -
men tów świa to po glą du ro man tycz ne go.
Jed nym z ulu bio nych przez kry ty ków
mło do pol skich prze ja wów po sta wy ro -
man tycz nej był in dy wi du alizm. Na to -
miast Sta ni sław Brzo zow ski de fi nio wał
ro man tyzm w ka te go riach bun tu. Wcze -
śniej wi dział w nim akt wia ry w du cha
na ro du. Kry tyk do wo dził, że czło wiek
zbun to wa ny to wła śnie wy twór ro man ty -
zmu: miał tu na my śli bunt psy chi ki (jed -
nost ki) prze ciw ko spo łe czeń stwu, któ re
ją wy two rzy ło (ta ką po sta wę na zy wał
bun tem „kwia tu prze ciw ko swym ko rze -
niom”). Wśród naj istot niej szych ka te go -
rii słu żą cych iden ty fi ka cji po sta wy
ro man tycz nej był dla nie go tak że czyn.
Brzo zow ski po chwa ła bo ha ter ski czyn
Wiel kiej Emi gra cji, któ ry ro zu miał ja ko
czyn du cho wy – pró bę prze zwy cię że nia
sa mot no ści od cię tych od kra ju jed no stek
i prze kształ ce nia wy gnań czej eg zy sten cji
w ży cie na ro du.

Ro man tyzm ja ko epo ka w kul tu rze
eu ro pej skiej

W roz pra wie Ada ma Mic kie wi cza
O po ezji ro man tycz nej „ro man tycz ność”
(i wy ra zy po chod ne, w szcze gól no ści
przy miot nik „ro man tycz ny”) funk cjo no -
wa ła przede wszyst kim w zna cze niu hi sto -
rycz nym. Śre dnio wie cze, ja ko okres
hi sto rii po wszech nej za sad ni czo róż nią cy
się świa to po glą dem i oby cza jo wo ścią
od sta ro żyt no ści grec kiej i rzym skiej, po -
eta na zy wał np. „świa tem ro man tycz nym”.
Cech ro man tycz nych w śre dnio wie czu do -
pa try wał się tak że Mau ry cy Moch nac ki.

De biu tanc ki zbiór po ezji Ada ma Mic kie wi cza (po lo na.pl)

Dla kry ty ków po zy ty wi stycz nych ro -
man tyzm w sen sie hi sto rycz nym był
zbio rem do ko nań twór czych, głów nie
w za kre sie po ezji i dra ma tu po etyc kie go
z okre su 1822–1863 (J. Ocho ro wicz,
O twór czo ści po etyc kiej ze sta no wi ska
psy cho lo gii, „Ty dzień Li te rac ki, Ar ty -
stycz ny, Na uko wy i Spo łecz ny” 1877,
nr 35–45 i odb.; B. Prus, Po ezja i po eci,
„Ty go dnik Ilu stro wa ny” 1909, nr 50;
licz ne pra ce Chmie low skie go). 

Ina czej rzecz wi dział Brzo zow ski,
poj mu jąc ro man tyzm ja ko epo kę w hi sto -
rii Eu ro py i to wa rzy szą cy jej spo sób my -
śle nia. Po cząt ko wo był prze ko na ny
o cał ko wi tej od ręb no ści ro man ty zmu pol -
skie go na tle eu ro pej skim. Uzna wał go
za twór spe cy ficz nych wa run ków hi sto -
rycz nych, spo łecz nych i po li tycz nych.
Z cza sem jed nak, w Le gen dzie Mło dej
Pol ski, za ne go wał wcze śniej szą te zę
o ory gi nal no ści ro man ty zmu pol skie go.
Nie zmie nił na to miast prze ko na nia na te -
mat ro li wy chodź stwa, trak tu jąc Wiel ką
Emi gra cję ja ko sy no nim ro man ty zmu.

*  *  *

Po ję cie „ro man tyzm” (po cząt ko wo:
„ro man tycz ność”) by ło przed mio tem dys -
ku sji i po le mik kry tycz no li te rac kich przez
pra wie ca ły XIX w.; roz ma icie ro zu mia -
ne i war to ścio wa ne we szło na sta łe do re -
per tu aru ter mi nów kry tycz no li te rac kich.
Dys ku sje te mia ły sze ro ki re zo nans, przy -
czy ni ły się do po pu la ry za cji, a za ra zem
pew nej sym pli fi ka cji po ję cia. Rzad ko
bo wiem do strze ga no dia lo gicz ność i róż -
no rod ność te go prą du umy sło we go i ar -
ty stycz ne go. Czę sto też roz wa ża nia
i uwa gi na te mat ro man ty zmu słu ży ły
de kla ra cjom świa to po glą do wo -po li tycz -
nym, sta wa ły się pre tek stem do wy po -
wie dze nia wła snych opi nii. Z cza sem
ro man tyzm był po strze ga ny ja ko część
tra dy cji i na ro do we go dzie dzic twa.

W de fi nio wa niu ro man ty zmu przez
pol ską kry ty kę li te rac ką są wi docz ne
dwie prze ciw staw ne ten den cje. Z jed nej
stro ny po sze rza no treść po ję cia, za wę ża -
jąc je go za kres tak, by od po wia da ło ono
po trze bom po szcze gól nych epok. Dru gą
ten den cją by ło cią głe za wę ża nie tre ści,
przy roz sze rza niu za kre su, co umoż li wia -
ło uję cia ahi sto rycz ne, uni wer sa li zu ją ce.

1 Oprac. na pod sta wie: M. Lu to mier ski,
Ro man tyzm, w: Słow nik pol skiej kry ty ki li te -
rac kiej 1764–1918. Po ję cia – ter mi ny – zja wi -
ska – prze kro je, re dak cja na uko wa J. Ba chórz,
G. Bor kow ska, T. Kost kie wi czo wa, M. Rud -
kow ska, M. Strzy żew ski, To ruń –War sza -
wa 2016, t. 2.
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kow ski z pro gra mem opar tym na „Czar -
nych kwia tach” Cy pria na Ka mi la Nor wi -
da pt. „Sło wo jest ogień”, uj mu jąc
w jed no li tą ca łość wspo mnie nia przed -
ostat nich i ostat nich spo tkań Nor wi da
z wiel ki mi po sta cia mi pol skie go ro man -
ty zmu. Na stęp nie, w czerw cu, go ści li śmy
Jo an nę Szczep kow ską pre zen tu ją cą „Bal -
la dy Ada ma M.” – me ta fi zycz ne wier sze
in spi ro wa ne lu do wy mi le gen da mi na
po gra ni czu po gań stwa i chrze ści jań stwa
o zja wach, nim fach i du cho wo ści ro man -
tycz nej. Był to wie czór in ten syw nych
prze żyć w kli ma cie wcze sne go ro man ty -
zmu. 

We wrze śniu z ko lei go ścin nie wy stą -
pi li u nas ak to rzy Te atru Dra ma tycz ne go
im. J. Sza niaw skie go w Płoc ku, któ rzy
za pre zen to wa li mo no dram „M. Zi miń -
ska”. W ty tu ło wej ro li wy stą pi ła Mag da -
le na To ma szew ska. Ak tor ce to wa rzy szył
ze spół mu zycz ny w skła dzie: Edward
Bog dan – for te pian, To masz Kraw czyk
– kon tra bas, Ja kub Kraw czyk – per ku sja.

„(…) żem był na te atrze, to ża den
do wód zdro wia” pi sał Zyg munt Kra siń -
ski z Pa ry ża, gdzie in ten syw nie nad ra biał
te atral ne za le gło ści. Je rzy Ti mo sze wicz
słusz nie stwier dził, iż przy to czo ne po wy -
żej zda nie od da je jed no cze śnie i te atro -
ma nię po ety, i jest za ra zem wy tłu-
ma cze niem, dla cze go w swo jej ko re -
spon den cji Kra siń ski naj czę ściej po mi ja
in for ma cje o swo ich do świad cze niach
te atral nych. 

Nie ule ga wąt pli wo ści, że au tor „Nie -
-Bo skiej ko me dii” szcze gól nie in te re so -
wał się te atrem. Miał z nim kon takt
od dziec ka. Do war szaw skie go pa ła cu
Kra siń skich przy Kra kow skim Przed mie -
ściu czę sto spro wa dza no prze no śny
te atrzyk me cha nicz ny tzw. „szaj ne ka ta -
ryn kę”, a na uro dzi ny po ety za pra sza no
„ku gla rzy”. Nie za bra kło też w słyn nym
sa lo nie gen. Win cen te go Kra siń skie go,
gro ma dzą cym kul tu ral ną eli tę War sza wy,
zna nych wów czas ak to rów z re ży se rem
te atrów war szaw skich, ne sto rem sce ny
pol skiej Bo na wen tu rą Ku dli czem, re ży -
se rem te atral nym, dy rek to rem Te atru
Na ro do we go, dra ma to pi sa rzem, dzien ni -
ka rzem, hi sto ry kiem te atru i wy daw cą
Lu dwi kiem Ada mem Dmu szew skim, jak
i ak to rem, dra ma to pi sa rzem, tłu ma czem,
po etą i pu bli cy stą Aloj zym Gon za gą
For tu na tem Żół kow skim. W mło do ści
naj bliż szy mi przy ja ciół mi Zyg mun ta
Kra siń skie go by li au to rzy Te atru Roz ma -
ito ści – Kon stan ty Ga szyń ski i Do mi nik
Ma gnu szew ski. W War sza wie poeta czę -
sto by wał w te atrze. Po wy jeź dzie za gra -
ni cę, w 1829 r. uda jąc się do Ge ne wy,
w cza sie po sto ju w Pra dze udał się do
te atru „gdzie śpie wa li Ty rol czy cy”. Póź -
niej, pod czas licz nych po dró ży po Eu ro -
pie, po znał te atr Włoch, Au strii, Nie miec
i Fran cji. 

Mu zeum Ro man ty zmu w Opi no gó -
rze w 2019 r. wpro wa dzi ło do swo jej
ofer ty kul tu ral nej cy klicz ne wy da rze nie
pn. Te atr Jed ne go Ak to ra w Mu zeum.
W je go ra mach, raz w kwar ta le, pre zen -
to wa ne są mo no dra my i spek ta kle,
naj czę ściej te ma tycz nie zwią za ne z ro -
man ty zmem. 

Ja ko pierw szy na sce nie opi no gór -
skiej oran że rii wy stą pił Ma rian Dwo ra -

W cią gu trwa ją ce go 90 mi nut spek ta klu
mo gli śmy zo ba czyć wszyst kie wcie le nia
wiel kiej gwiaz dy przed wo jen ne go ka ba -
re tu, te atru i fil mu oraz cha ry zma tycz nej
dy rek tor ki Pań stwo we go Ze spo łu Pie śni
i Tań ca „Ma zow sze”. 

Dzię ki współ pra cy z To ma szem An -
to nim Ża kiem z Te atru Nie Te raz 17 li -
sto pa da mo gli śmy zo ba czyć spek takl
„Po wrót Nor wi da” Ka zi mie rza Brau -
na uka zu ją cy bo le sny ob raz pol skiej emi -
gra cji i bę dą cy opo wie ścią o umie ra-
ją cym czło wie ku od na le zio nym w ja kimś
miej skim za uł ku. Spek takl był wy pra wą
w świat praw dzi wie ro man tycz ny i pol -
ski, gdzie mi łość zna czy mi łość, a ho nor
wy klu cza zdra dę.

Ostat nie w tym ro ku spo tka nie w ra -
mach cy klu za pla no wa ne jest na 28 grud -
nia. W mu ze al nej oran że rii wy stą pi
Ka mi la Ka miń ska w mo no dra mie Jo lan -
ty Jusz kie wicz pt. „Ko bie ty Ka ra ma zow”
wg Fio do ra Do sto jew skie go. 

Za pra sza my!

Aldona Łyszkowska

Zygmunt Krasiński w teatrze 
Teatr w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

Jo an na Szczep kow ska w mo no dra mie „Bal la dy Ada ma M.”
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Ro dzin ne Nie dzie le w Mu zeum Ro -
man ty zmu w Opi no gó rze są już
tra dy cją. Pod czas re gu lar nych

spo tkań or ga ni zo wa nych raz w mie sią cu
dla naj młod szych i ich opie ku nów dzie ci
ma ją moż li wość po zna nia świa ta za byt -
ków, mu zy ki, in stru men tów, sztu ki i za -
byt ko wej przy ro dy, ale tak że świet nej
za ba wy na ro dzin nych warsz ta tach kre -
atyw nych, czy spo tka niach z wy jąt ko wy -
mi ar ty sta mi.

22 wrze śnia 2019 r. go ściem wy da -
rze nia pt. „Mój Świat z Di sney em” był
mło dy ar ty sta Woj ciech Przy by szew ski
Ju nior – ho no ro wy am ba sa dor Stu dia Fil -
mów Ry sun ko wych w Biel sku Bia łej,
wspie ra ny przez licz ne in sty tu cje kul tu ry
i mu zea w Pol sce. W Oran że rii od był się
wer ni saż wy sta wy prac ry sun ko wych ar -
ty sty -au ty sty. 

Twór czość Woj cie cha Przy by szew -
skie go Ju nio ra to pra ce in spi ro wa ne fil -
ma mi ry sun ko wy mi świet nie zna ny mi
ro dzi com i dzie ciom. Ar ty sta przed sta wił
eta py swo jej pra cy twór czej (szki ce, ob -
rób ka gra ficz na, two rze nie ani ma cji)
na przy kła dach ani ma cji o Chi pie i Da -
le’u, Ka czo rze Do nal dzie, Al la dy nie, czy
je go ulu bio nej po sta ci z fil mów Wal ta Di -
sneya: ko cie Spun kym. Na wy da rze niu
za pre zen to wał tak że wła sny film ani mo -
wa ny pt. „Oszust oszu ka ny”. W Oran że -
rii na dal moż na oglą dać wy sta wę prac
ry sun ko wych ar ty sty. Dzie ci licz nie przy -
by łe na wy da rze nie w baj ko wych stro jach
stwo rzy ły nie po wta rzal ną, ko lo ro wą i ra -
do sną at mos fe rę, któ ra to wa rzy szy ła tak -
że za ba wom zor ga ni zo wa nym dla nich
przez ani ma to rów we foy er Oran że rii. 

W ra mach te go wy da rze nia od był się
rów nież kon cert pio se nek w wy ko na niu
Mi cha ła Za to ra i Ka ro li ny Zdroj kow -
skiej -Py tlak. Pro gram pt. „Baj ko we pio -
sen ki na har fę i so pran” był oka zją
do po zna nia bu do wy i brzmie nia har fy
cel tyc kiej oraz wy pró bo wa nia gry na in -
stru men cie. Per li sty śpiew so pra nist ki był
pre tek stem do roz mo wy o ope rze i ope -
ret ce. Pro gram mu zycz ny na wią zy wał
do te ma ty ki wy sta wy i obej mo wał pio -
sen ki ze zna nych ba jek Wal ta Di sneya.
Wy stęp ten wpi sał się w cykl edu ka cyj -
nych kon cer tów, któ re od by wa ją się re -
gu lar nie w okre sie je sien no -zi mo wym
w Mu zeum Ro man ty zmu w Opi no gó rze,

Paulina Rybczyńska

Nagroda Zygmunta wręczona
a ma ją na ce lu m. in. pre zen ta cję ma ło
zna nych dzie ciom in stru men tów i prze -
ka zy wa nie wie dzy o mu zy ce w spo sób
do sto so wa ny do per cep cji naj młod szych. 

Pod czas wy da rze nia wrę czo no tak że
te go rocz ną Sta tu et kę Zyg mun ta – ho no -
ro wą na gro dę Mu zeum Ro man ty zmu
w Opi no gó rze – Woj cie cho wi Przy by -
szew skie mu Se nio ro wi, oj cu ar ty sty, któ -
re go wer ni saż zor ga ni zo wa no
w Oran że rii. Lau re at sta tu et ki jest m. in.
człon kiem Pol skie go To wa rzy stwa Tu ry -
stycz no -Kra jo znaw cze go, To wa rzy stwa
Opie ki nad Za byt ka mi i Sto wa rzy sze nia
Hi sto ry ków Sztu ki, od zna czo nym m. in.
Zło tą Ho no ro wą Od zna ką PTTK i brą zo -
wym Me da lem „Za słu żo ny Kul tu rze Glo -
ria Ar tis”, re dak to rem na czel nym
cza so pi sma „Spo tka nia z Za byt ka mi”, za -
stęp cą re dak to ra na czel ne go „Za pi sków
Ka zi mie rzow skich”, człon kiem Ra dy Dy -
rek to rów Fun da cji Ro dzin nej Blo chów
w No wym Jor ku. Na gro da zo sta ła przy -
zna na już po raz szó sty i wrę czo na za po -

pu la ry za cję wie dzy o ro dzie Kra siń skich
i dzia łal no ści Mu zeum Ro man ty zmu
w Opi no gó rze, m. in. w swo jej książ ce
pt. „Por tre ty ro do we Kra siń skich” oraz
w licz nych ar ty ku łach pu bli ko wa nych
w naj waż niej szych cza so pi smach na uko -
wych i po pu lar no nau ko wych z dzie dzi ny
hu ma ni sty ki. Lau re at jest nie kwe stio no -
wa nym au to ry te tem w dzie dzi nie ba dań
nad sztu ką pol ską do by ro man ty zmu.

Nad mie nić na le ży, że dzię ki wsta -
wien nic twu Pa na Woj cie cha Przy by szew -
skie go Mu zeum otrzy ma ło w da rze
od Fun da cji Ro dzin nej Blo chów z No we -
go Jor ku wie le cen nych pa mią tek
po Zyg mun cie Kra siń skim m. in. rę ko pi -
sy li stów Zyg mun ta Kra siń skie go
do Wiel kiej Księż nej Ba deń skiej Ste fa nii
de Be au har na is, jak rów nież pierw sze
wy da nia dzieł po ety, z któ rych naj waż -
niej sze to „Nie -Bo ska ko me dia” „Iry -
dion”. Na gro dę wrę czy li dy rek tor
Mu zeum Ro man ty zmu w Opi no gó rze
Ro man F. Ko cha no wicz, za stęp ca dy rek -
to ra Mo ni ka Sa la mon -Mi ło bo szew ska
i pro boszcz pa ra fii pw. św. Zyg mun ta
w Opi no gó rze ks. ka no nik Ja ro sław
Ar bat, któ re go na gro dzo no sta tu et ką
w ubie głym ro ku. 

Woj ciech Przy by szew ski Se nior od bie ra Na gro dę Zyg mun ta
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Wy da rzy ło się:
2 ma ja 2019 r. otwar cie krypt gro bo wych

Kra siń skich w ko ście le opi no gór skim. Wy da -
rze nie pa tro na tem ob ję li: Mar sza łek Wo je wódz -
twa Ma zo wiec kie go Adam Stru zik oraz Bi skup
Płoc ki ks. Piotr Li be ra. Uro czy stość współ or ga -
ni zo wa na przez Dy rek to ra Mu zeum Ro man ty -
zmu w Opi no gó rze Ro ma na F. Ko cha no wi cza
oraz pro bosz cza pa ra fii pw. św. Zyg mun ta
w Opi no gó rze ks. ka no ni ka Ja ro sła wa Ar ba ta
zgro ma dzi ła po nad 400 osób. W opi no gór skiej
świą ty ni od by ła się msza św. od pu sto wa
z udzie le niem sa kra men tu bierz mo wa nia

pod prze wod nic twem Je go Eks ce len cji ks. bi -
sku pa Ro ma na Mar cin kow skie go. W mu ze al nej
Oran że rii od by ła się pre zen ta cja dzia łań w ra -
mach pro jek tu „Wzrost re gio nal ne go po ten cja -
łu tu ry stycz ne go po przez ochro nę obiek tów
za byt ko wych – re no wa cja krypt gro bo wych
w ko ście le i za byt ko wych na grob ków na cmen -
ta rzu w Opi no gó rze” przez Za stęp cę Dy rek to ra
Mu zeum Mo ni kę Sa la mon -Mi ło bo szew ską oraz
mo niusz kow ski kon cert chó ru Ca me ra ta Var so -
via po łą czo ny z re cy ta cją frag men tów utwo rów
Zyg mun ta Kra siń skie go. 

2 ma ja 2019 r. Sma ki Po ezji pt. „Opi no -
gó ra w wier szach i pio sen ce”. Spo tka nie po -
etyc ko -mu zycz ne we Dwo rze Kra siń skich

zor ga ni zo wa ne przez Bi blio te kę Po ezji Pol skiej
Mu zeum Ro man ty zmu w Opi no gó rze uświet ni -
ły re cy ta cje San dry Pszczół kow skiej i Ja ro sła -
wa Lesz czyń skie go oraz kon cert ze spo łu
Me lo dia w skła dzie: Krzysz tof Ły ziń ski, Mi ro -
sław La skow ski, Mi ro sław Pio trow ski. Pro wa -
dze nie: Bo żen na Kac pu ra.

3 ma ja 2019 r. uro czy ste ob cho dy uchwa -
le nia Kon sty tu cji 3 Ma ja współ or ga ni zo wa ne
przez dy rek to ra Mu zeum Ro ma na F. Ko cha no -
wi cza, wój ta gmi ny Opi no gó ra Pio tra Czy ży ka
oraz pro bosz cza pa ra fii pw. św. Zyg mun ta
w Opi no gó rze ks. ka no ni ka Ja ro sła wa Ar ba ta.
Uro czy stość roz po czę ła msza św. za Oj czy znę
w opi no gór skim ko ście le, po niej w Oran że rii
Mu zeum Ro man ty zmu w Opi no gó rze od by ła
się część ofi cjal na: Dy rek tor Mu zeum Ro man -
ty zmu w Opi no gó rze Ro man F. Ko cha no wicz
po wi tał go ści i wpro wa dził w te mat oko licz no -
ści uchwa le nia Kon sty tu cji 3 ma ja. Na stęp nie
Woj ciech Gór czyk wy gło sił pre lek cję pt. „Kon -
sty tu cja 3 ma ja – W szcze rej chę ci ra tun ku
Oj czy zny, w okrop nych na Rzecz po spo li tą oko -
licz no ściach”. Ze bra ni go ście obej rze li frag ment
po ry wa ją ce go wi do wi ska pre zen tu ją ce go hi sto -
rię Pol ski pt. „W ser cu i w pa mię ci” w wy ko -
na niu Te atru Tań ca FAKT oraz wy słu cha li

kon cer tu pie śni pa trio tycz nych mło dych so li -
stów dzia ła ją cych przy Gmin nym Ośrod ku Kul -
tu ry w Opi no gó rze Gór nej, przy go to wa ne go
przez dy rek tor GOK Jo an nę Mos sa kow ską oraz
Ro ber ta Bar toł da.

5 ma ja 2019 r. XI Bieg Mię dzy Zam ka -
mi z Zam ku Ksią żąt Ma zo wiec kich w Cie cha -
no wie do Za mecz ku w Opi no gó rze. Ko ro na cja
zwy cięz ców od by ła się przed Dwo rem Kra siń -
skich, me da le wrę cza li wójt gmi ny Opi no gó ra
Piotr Czy żyk oraz Za stęp ca Dy rek to ra Mu zeum
Ro man ty zmu w Opi no gó rze Mo ni ka Sa la mon -
-Mi ło bo szew ska. W 2019 r. po raz pierw szy
na te re nie za byt ko we go par ku od by ły się tak że
bie gi dzie ci, w któ rych udział wzię ło bli sko 140
mło dych bie ga czy. 

W dniach 9-11 ma ja 2019 r. w War sza wie
od by ła się mię dzy na ro do wa kon fe ren cja „Ko -
bie ty w hi sto rii, kul tu rze, li te ra tu rze i ję zy ku:
Eu ro pa Środ ko wo -Wschod nia”, któ rej or ga ni -
za to rem by ła Ka te dra Stu diów In ter kul tu ro wych
Eu ro py Środ ko wo -Wschod niej Uni wer sy te tu
War szaw skie go, Ka te dra Fi lo lo gii Sło wiań skiej
Mo skiew skie go Uni wer sy te tu Pań stwo we go
oraz Ka te dra Po lo ni sty ki Lwow skie go Uni wer -
sy te tu Na ro do we go. Jed nym z pre le gen tów
na kon fe ren cji był ku stosz Woj ciech Je rzy Gór -
czyk. 

11-12 ma ja 2019 r. Dni Otwar te Fun du -
szy Eu ro pej skich Ma jo we Dni Otwar te Fun du -
szy Eu ro pej skich w Mu zeum Ro man ty zmu
w Opi no gó rze to cy klicz ne wy da rze nie, pod czas
któ re go zwie dza ją cy ma ją moż li wość bez płat -
ne go zwie dza nia Mu zeum oraz uczest ni cze nia
w za ję ciach or ga ni zo wa nych przez Dział Edu -
ka cji. Pod czas ob cho dów pre zen to wa ne są
w szcze gól no ści efek ty przed się wzięć zwią za -
nych z wy ko rzy sta niem fun du szy unij nych
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 2019 r. dzie ci z grup
mię dzy na ro do wych uczest ni czy ły w warsz ta -

Ro sji czy Fran cji.
Przed sta wio no też
szwo le że rów w po -
ko jo wej rze czy wi sto -
ści, ja ko to wa rzy szy
Na po le ona i je go ro -
dzi ny. Są rów nież
plan sze od wo łu ją ce się do dzie dzic twa
i le gen dy szwo le że rów. Na jed nej z nich
przed sta wio no naj bar dziej zna ne utwo ry
li te rac kie, w któ rych po ja wia się wą tek
pol skich lek ko kon nych. Na in nej po ka za -
no przed sta wi cie li hi sto rycz nych grup re -
kon struk cyj nych, któ re funk cjo nu ją dzi siaj
i bio rą udział w oko licz no ścio wych uro -
czy sto ściach zwią za nych z rocz ni ca mi
waż nych dla puł ku szwo le że rów wy da -
rzeń. 

Wy sta wa ma przede wszyst kim ce le
edu ka cyj ne, ma przy bli żyć hi sto rię nie

8wrze śnia br. mia ło miej sce otwar cie
wy sta wy plan szo wej za ty tu ło wa nej
„I Pułk Szwo le że rów Gwar dii ce sa -

rza Na po le ona”.
Au to ra mi jej kon cep cji są pra cow ni -

cy Dzia łu Hi sto rii Mu zeum Ro man ty zmu.
Otwar cia wy sta wy do ko na ła, pra cu ją ca
w Dzia le, ku stosz Iza be la  Wró blew ska.

Eks po zy cję sta no wi 10 plansz,
na któ rych za pre zen to wa no dzie je I Puł -
ku Szwo le że rów Gwar dii Na po le ona I. 

Przed sta wio ne na barw nych plan -
szach za gad nie nia ma ją przy bli żyć od -
bior com dzie je tej jed nej z naj bar dziej
zna nych i za słu żo nych for ma cji w dzie -
jach pol skiej woj sko wo ści. Eks po zy cja
pre zen tu je pod sta wo we kwe stie zwią za ne
z puł kiem, od ge ne zy je go po wsta nia, po -
przez za sa dy na bo ru oraz funk cjo no wa nia
i kam pa nie wo jen ne w Hisz pa nii, Au strii,

tyl ko mło dym od bior com, ale tak że do ro -
słym. Eks po zy cja jest atrak cyj na po przez
du żą ilość wy ko rzy sta nej iko-  no gra fii,
na plan szach umiesz czo no    licz ne re pro -
duk cje gra fik, fo to gra fii i ob ra zów.

Wy sta wę moż na wy po ży czyć
od Mu zeum i eks po no wać po za je go sie -
dzi bą. Do sko rzy sta nia z tej moż li wo ści
za pra sza my in sty tu cje edu ka cyj ne i kul -
tu ral ne z te re nu Ma zow sza i nie tyl ko.
Wię cej in for ma cji za in te re so wa ni uzy ska -
ją kon tak tu jąc się bez po śred nio z Dzia łem
Hi sto rii.

Wer ni saż wy sta wy plan szo wej pt. „I Pułk Szwo le że rów Gwar dii 
ce sa rza Na po le ona”

Izabela Wróblewska

Wystawa poświęcona 
szwoleżerom
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tach zor ga ni zo wa nych na te re nie Fol war ku oraz
zwie dza ły eks po zy cje mu ze al ne. Gru py se nio -
rów mia ły moż li wość bez płat ne go zwie dza nia
za so bów sztu ki pre zen to wa nych na eks po zy -
cjach. W ra mach ob cho dów od był się tak że
kon cert XIX i XX -wiecz nych pie śni hisz pań -
skich.

12 ma ja 2019 r. Kon cert Nie dziel ny pt.
„El Fu ego y el aqua” w wy ko na niu: Chen Chen
(so pran), Ju sty na Kan to ro wicz (so pran), Ja kub
Bo row czyk (kon tra te nor), Mi chał Grab czuk
(ba ry ton), Alek san dra Mo zgiel (for te pian), prof.

Ja dwi ga Rap pe (sce na riusz, przy go to wa nie wo -
kal ne uczest ni ków, pro wa dze nie kon cer tu). Pu -
blicz ność usły sza ła XIX i XX -wiecz ne pie śni
hisz pań skie. Po kon cer cie od by ła się pro mo cja
ko lej ne go (9) nu me ru Ma ga zy nu In for ma cyj ne -
go Mu zeum Ro man ty zmu w Opi no gó rze pt.
„Mu ze al ne Roz ma ito ści” pro wa dzo na przez Al -
do nę Łysz kow ską – kie row ni ka Dzia łu Na uko -
wo -Wy daw ni cze go Mu zeum.

18 ma ja 2019 r. Noc Mu ze ów na tu ry stów
od wie dza ją cych w tym dniu Opi no gó rę przy go -
to wa ne zo sta ło bez płat ne zwie dza nie eks po zy -

cji mu ze al nych oraz kon cert so lo wy Mi strzo wie
For te pia nu (wy ko na nie: Jan Prze pał kow ski).
Za brzmia ły utwo ry F. Cho pi na, S. Rach ma ni -
no wa, F. Lisz ta oraz W. A. Mo zar ta. Wy da rze -
nie zre ali zo wa no we współ pra cy z Fun da cją
Sztu ki. 

19 ma ja 2019 r. Ro dzin na Nie dzie la pt.
„W kuch ni i w sa lo nie dwor skim”. W ra mach
spo tka nia od był się kon cert (wy ko na nie: W.
Świę toń ski – pia ni no, C. No wak – re cy ta cje, J.
Ja ro siń ski – in stru men ty per ku syj ne) dla dzie ci
i opie ku nów zor ga ni zo wa ny na eks po zy cji wy -
sta wy „Po lo nia Re sti tu ta Pol skie Dro gi do Nie -
pod le gło ści” oraz warsz ta ty kre atyw ne
ma lo wa nia na ce ra mi ce. 

26 ma ja 2019 r. Sa lo nik Eli zy. Go -
ściem XXII spo tka nia w ra mach cy klu w Dniu
Mat ki by ła Do ro ta Sta liń ska – ak tor ka te atral -
na, fil mo wa, po et ka, ma ma, a tak że za ło ży ciel -

ka Fun da cji
Na dzie ja. W pro -
gra mie spo tka nia
zna la zły się przede
wszyst kim barw ne
i wzru sza ją ce opo wie ści
o ży ciu i twór czo ści po etyc -
kiej ak tor ki oraz frag men ty
wier szy z trzech wy dań po ezji:
„Po ży czo ne na tchnie nie”, „Nie wier -
ny czas” i „Aga pe”. Re cy ta cjom to wa -
rzy szy ły utwo ry mu zycz ne i frag men ty
utwo rów te atral nych w wy ko na niu ak tor ki.
Pro wa dze nie: Zo fia Hu mięc ka.

1 czerw ca 2019 r. Dzień Dzie ci w Mu -
zeum. Kon cert mu zycz no -po etyc ki dla dzie ci
na dzie dziń cu XIX -wiecz ne go Pa ła cy ku w wy -

ko na niu ar ty stów mu zy ków współ pra cu ją cych
z Fil har mo nią Na ro do wą: Ce za re go No wa ka
– re cy ta cje, Prze my sła wa Sku ba ły – klar net,
Woj cie cha Świę toń skie go – pia ni no oraz za ję -
cia dy dak tycz ne przy pta szar ni, wspól ne kar -
mie nie pta ków oraz edu ka cyj ne warsz ta ty
kre atyw ne dla ro dzin z dzieć mi.

5 czerw ca Aka de mia Se nio ra w Mu -
zeum. Pierw sze z cy klu spo tkań współ or ga ni -
zo wa nych z To wa rzy stwem Mi ło śni ków
Opi no gó ry dla se nio rów. Uczest ni cy wy słu cha li
pre zen ta cji pt. „Sil ne ko bie ty w ży ciu Zyg mun -
ta Kra siń skie go” pro wa dzo nej na eks po zy cji
mu ze al nej w Pa ła cy ku oraz spę dzi li czas
przy dźwię kach pia ni na w Ka wiar ni u Eli zy. 

W dniach 6-7 czerw ca 2019 r. pod czas
kon fe ren cji pt. „Ob li cza woj ny: Ar mia a na tu -
ra” zor ga ni zo wa nej przez Uni wer sy tet Łódz ki
ku stosz Ra fał Wró blew ski wy gło sił re fe rat „Na -
po le on a na tu ra”.

7 czerw ca 2019 r. spo tka nie z Wal de ma -
rem Wołk -Ka ra czew skim z oka zji uka za nia
się al bu mu po świę co ne go ar ty ście. Spo tka nie
zor ga ni zo wa ne przez To wa rzy stwo Mi ło śni ków
Zie mi Cie cha now skiej oraz Mu zeum Ro man ty -
zmu w Opi no gó rze. Mu zycz nie spo tka nie
uświet nił wy stęp Woj cie cha Gę sic kie go. Pro wa -
dze nie: Iza be la Ko ba.

9 czerw ca 2019 r. Kon cert Nie dziel ny
w wy ko na niu Ka ta rzy ny Dre lich – so pran, Ju lii
Jar mo sze wicz – mez zo so pran, Paw ła Som me ra
– for te pian i Bar to sza Mar ty ny – pro wa dzą ce -
go kon cert. W pro gra mie wy ko rzy sta no utwo ry

G. Puc ci nie go, G. Ros si nie go, S. Rach ma ni no -
wa, C. Sa int -Sa en sa, G. Bi ze ta, P. Czaj kow skie -
go oraz S. Pro ko fie wa na for te pian so lo.
W ra mach wy da rze nia od by ła się tak że pro mo -

cja naj now sze go al bu mu wy da ne go przez Mu -
zeum pt. „Czte ry Po ry Ro ku w Mu zeum Ro -
man ty zmu w Opi no gó rze”, któ ry moż na by ło
za ku pić w pro mo cyj nej ce nie. Kon cer to wi to -
wa rzy szy ły dwie wy sta wy: „Czte ry po ry ro ku
na Ma zow szu w ma lar stwie Ada ma Wit kow -
skie go” i „Czte ry po ry ro ku w Mu zeum Ro man -
ty zmu w Opi no gó rze” pra cow ni ka Dzia łu
Bi blio te ka i Ar chi wum Mu zeum Mi cha ła Krzy -
ża now skie go.

16 czerw ca 2019 r. spo tka nie z po ezją
Sta ni sła wa Le dó chow skie go. Go ściem spo -
tka nia był Sta ni sław Le dó chow ski, któ ry pre -
zen to wał swo ją twór czość po etyc ką, w tym

pu bli ka cję pt. „Li ście” wy da ną przez Mu zeum.
Wy da rze niu to wa rzy szył kon cert na za byt ko -
wym for te pia nie „Ży ra fie” w wy ko na niu prof.
Ma rii Ga bryś -Hey ke.

23 czerw ca 2019 r. Ro dzin na Nie dzie la.
Kon cert z oka zji Dnia Oj ca w wy ko na niu Łu -
ka sza Jusz kie wi cza i naj młod szych uczniów
śpie wu, któ rzy za pre zen to wa li baj ko wy re per -

tu ar mu zycz ny. W ra mach oko licz no ścio we go
wy da rze nia dzie ci wy ko na ły na warsz ta tach
kre atyw nych ma lar skie por tre ty ta ty za in spi ro -
wa ne twór czo ścią XIX -wiecz ne go pi sa rza
– Han sa Chri stia na An der se na.

29 czerw ca 2019 r., w ra mach pro jek tu Te -
atr Jed ne go Ak to ra w Mu zeum, na sce nie opi -
no gór skiej oran że rii mie li śmy przy jem ność
zo ba czyć w mo no dra mie „Bal la dy Ada ma M.”
Jo an nę Szczep kow ską – pol ską ak tor kę te atral -
ną,  fil mo wą i te le wi zyj ną, pi sar kę, a tak że fe -
lie to nist kę. To był wie czór in ten syw nych
prze żyć w kli ma cie wcze sne go ro man ty zmu
i szcze gól ne go kli ma tu wier szy o świe cie
z daw nych wie rzeń. Ak tor ka przez kil ka dzie siąt
mi nut – chwi la mi za baw nie, chwi la mi no stal -
gicz nie – pre zen to wa ła m.in. „Ro man tycz ność”,
„Pa nią Twar dow ską” czy „Li lie” Mic kie wi cza,
wpla ta jąc w nie uro cze ko men ta rze kie ro wa ne
w stro nę pu blicz no ści.
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➧ „Wa ka cje w mu zeum” – li piec i sier -
pień 2019 – re ali zo wa ne pod czas trzech tur nu -
sów, ob fi to wa ły we wszel kie go ro dza ju atrak cje.
Dzie ci mia ły moż li wość ak tyw ne go uczest nic -
twa w za ję ciach z hi sto rii sztu ki, mu zycz nych
czy przy rod ni czych. Uczest ni cy ma lo wa li por -
tre ty na płót nie i pej za że, sa dzi li drze wa, wy ko -
ny wa li wła sno ręcz nie ziel ni ki. Dla mi ło śni ków
ar che olo gii zor ga ni zo wa no wy ko pa li ska, pod -
czas któ rych moż na by ło zna leźć nie je den
skarb. Fol wark i pta szar nia otwo rzy ły swo je po -
dwo je, aby po ka zać dzie ciom, co sły chać w kró -
le stwie ko ni i pta ków. „Te atr cie ni” przy cią gnął
ama to rów ba jek, a po kła dy do brej ener gii
i odro bi ny sza leń stwa moż na by ło uru cho mić
pod czas za baw z ani ma to ra mi na świe żym po -
wie trzu.

14 lip ca 2019 r. Kon cert Nie dziel ny
Na sce nie kon cer to wej Oran że rii Mu zeum za -
brzmia ła har fa cel tyc ka. Kon cert zgro ma dził
po raz ko lej ny mi ło śni ków mu zy ki kla sycz nej,
któ rzy wy słu cha li nie po wta rzal ne go pro gra mu

łą czą ce go kla sy kę z epo ki ro man ty zmu z no wo -
cze sny mi brzmie nia mi pie śni w wy ko na niu Ka -
ro li ny Zdroj kow skiej -Py tlak (so pran) i Mi cha ła
Za to ra (har fa cel tyc ka, śpiew) prze pla ta nych re -
cy ta cja mi utwo rów po etyc kich Zyg mun ta Kra -
siń skie go. W pro gra mie kon cer tu zna la zły się
m.in. utwo ry G. F. Ha en dla, F. Cho pi na, G. Puc -
ci nie go, S. Mo niusz ki, N. Rim skie go -Kor sa ko -
va, a tak że E. Mor ri co ne, czy L. Co he na oraz
kom po zy cje wła sne har fi sty.

21 lip ca 2019 r. Pod czas Ro dzin nej Nie -
dzie li od by ły się warsz ta ty pod ha słem „Zrób -
my so bie sa mi te atrzyk z cie nia mi”. W ra mach
za jęć kre atyw nych uczest ni cy wspól nie wy ko -

na li po sta cie i sce no gra fię do Teatru Cieni pt.
„Calineczka”. Przed sta wie nie zo sta ło wy sta wio -
ne na sce nie Sa li Kon cer to wej ma low ni czej
Oran że rii Mu zeum Ro man ty zmu w Opi no gó -
rze. By ła to do sko na ła za ba wa roz wi ja ją ca wy -
obraź nię, an ga żu ją ca dzie ci w pra ce kre atyw ne
oraz pre zen tu ją ca im ich wła sne si ły i moż li wo -
ści two rze nia nie co dzien nych prze strze ni i zda -
rzeń, prze no szą cych w ba śnio wy świat te atru.

26 lip ca 2019 r. W uro czy stość św. An ny
w Ka pli cy Św. Zyg mun ta w Pa ła cy ku opi no gór -
skim od by ła się msza św. w in ten cji babć
i dziad ków. Mszę św. ce le bro wał ks. kan. Ja ro -
sław Ar bat – pro boszcz pa ra fii w Opi no gó rze.
Opra wę mu zycz ną przy go to wa li: Igor Ja kub
Kra jew ski (fis har mo nia) oraz An ge li ka Wój cic -
ka (so pran).

27 lip ca 2019 r. Kon cert So bot ni przy cią -
gnął fa nów mu zy ki fran cu skiej. At mos fe rę pa -
ry skich uli czek wier nie od two rzy ły trzy
wspa nia łe ar tyst ki: Ol ga Ru sin (so pran), We ro -

ni ka Su ra (akor de on), Alek san dra Se re dyń ska
(for te pian). Pu blicz ność mia ła oka zję po słu chać:
wal ca z fil mu „Ame lia”, „Mi lord”, „Pa dam Pa -
dam” – utwo rów Yan na Tier se na oraz iko ny
mu zy ki Pa ry ża – Edith Piaf.

7 sierp nia 2019 r. ku stosz Ra fał Wró blew -
ski w ra mach Wa ka cyj ne go uni wer sy te tu dla
dzie ci zor ga ni zo wa ne go przez Mu zeum im. K.
Pu ła skie go w War ce prze pro wa dził za ję cia
na te mat „Po lo nia Re sti tu ta – pol skie dro gi
do nie pod le gło ści”.

11 sierp nia 2019 r. Kon cert Nie dziel ny
po świę co ny pa mię ci Sta ni sła wa Mo niusz ki
w ra mach ob cho dów Ro ku Sta ni sła wa Mo -
niusz ki. W 2019 r. przy pa da 200. rocz ni ca uro -
dzin kom po zy to ra. W przy ję tej przez Sejm RP

uchwa le pod kre ślo no, że do ro bek kom po zy tor -
ski Mo niusz ki „im po nu je róż no rod no ścią,
bo gac twem me lo dycz nym i głę bo kim za ko rze -
nie niem w na ro do wej tra dy cji mu zycz nej”.
Kon cert „Sta ni sław Mo niusz ko Na Sa lo nach”
zgro ma dził spo rą rze szę wiel bi cie li ope ry i pie -
śni. W re per tu arze zna la zły się m.in. utwo ry:
„Zło ta ryb ka”, „Cy ga nie” czy wszyst kim do brze
zna na „Przą śnicz ka”. W kon cer cie wy stą pi li:
Mag da le na Idzik (mez zo so pran),  Ma ciej Prze -
strzel ski (skrzyp ce), Mo ni ka Po la czek -Prze -
strzel ska (for te pian). Kon cert po pro wa dzi ła
Elż bie ta Ja now ska -Mo niusz ko – „krew z krwi
i kość z ko ści” – po tom ki ni w pro stej li nii
w V po ko le niu Sta ni sła wa Mo niusz ki. 

15 sierp nia 2019 r. W ra mach „Wy da rze -
nia kul tu ral ne go za 1 zł” Oran że rię wy peł nił
jazz. Dla pu blicz no ści przy go to wa no pro gram
kon cer to wy, w któ rym mu zy cy za pre zen to wa li
zna ne stan dar dy o te ma ty ce ro man tycz nej
w jaz zo wych aran ża cjach. Na sce nie wy stą pi li:
Mi chał Ka szu bow ski (for te pian), Ma ciej Ostro -
mec ki (per ku sja) i Łu kasz Mo ty ka (klar net
i pro wa dze nie kon cer tu). Pu blicz ność ocza ro -

wa ły stan dar dy G. Ger sh wi na, S. Be che ta, M.
Pa ri sha, czy J. Co smy. W pro gra mie zna lazł się
tak że pierw szy raz pre zen to wa ny pu blicz no ści
„Ma ły Rag ti me” au tor stwa M. Ka szu bow skie -
go.

18 sierp nia 2019 r. Ro dzin na Nie dzie la
Na te re nie Fol war ku zor ga ni zo wa ne zo sta ły
spo tka nia o te ma ty ce pszcze lar skiej. Go ściem
Mu zeum był Pan Pa weł Ko ła kow ski – pszcze -
larz, któ ry barw nie opo wia dał dzie ciom
o pszczo łach i ich zna cze niu w przy ro dzie.

Dzie ci mia ły moż li wość przyj rze nia się bu do -
wie ula, na rzę dzi pszcze lar skich, za po znania
z pra cą pszcze la rza oraz spró bo wania róż nych
od mian mio dów. Nie wąt pli wą atrak cją spo tka -
nia był szkla ny ul, w któ rym uczest ni cy wy da -
rze nia mo gli po dzi wiać pszcze lą ro dzi nę.
W dru giej czę ści wy da rze nia ro dzi ny z dzieć mi
uczest ni czy ły w warsz ta tach kre atyw nych zor -
ga ni zo wa nych na wol nym po wie trzu. Warsz ta -
ty in spi ro wa ne by ły rę ko dzie łem lu do wym. 

25 sierp nia 2019 r. Go ściem XXIII Sa lo -
ni ku Eli zy był prof. dr hab. Lech Woj ciech
Szaj dak, syn Ste fa na Szaj da ka, współ za ło ży cie -
la Gru py Po etyc kiej „Wo łyń”. Spo tka nie mo -
de ro wa ła Zo fia Hu mięc ka, a mu zycz nie

uświet nił Ma ciej Kac przak, ab sol went Aka de -
mii Mu zycz nej w Gdań sku. Gość spe cjal ny
Sa lo ni ku Eli zy opo wia dał o po wsta niu, dzia łal -
no ściach i lo sach człon ków Gru py Po etyc kiej
„Wo łyń”. Ar chi wal ne fo to gra fie i do ku men ty
pu blicz ność po zna ła dzię ki przy go to wa nej pre -
zen ta cji mul ti me dial nej. 

1 wrze śnia 2019 r. Opi no gó ra pre zen to wa -
ła dum nie bia ło -czer wo ne bar wy. Wspól nie
z Urzę dem Gmi ny Opi no gó ra Gór na i pa ra fią
pw. Św. Zyg mun ta w Opi no gó rze, Mu zeum ob -
cho dzi ło 80. Rocz ni cę Wy bu chu II woj ny Świa -
to wej. Ob cho dy roz po czę to uro czy stą mszą św.,
pod czas któ rej ks. ka no nik Ja ro sław Ar bat wy -
gło sił po ru sza ją cą ho mi lię o bo ha te rach zie mi
opi no gór skiej. Po przej ściu do Oran że rii uczest -
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ni cy uro czy sto ści mie li oka zję usły szeć re fe rat
„Wrze sień w 1939 r. w or dy na cji opi no gór skiej”
Woj cie cha Je rze go Gór czy ka – ku sto sza, pra -
cow ni ka Dzia łu Na uko wo -Wy daw ni cze go Mu -
zeum. Pu blicz ność mia ła oka zję śpie wać

pa trio tycz ne pie śni m.in. „Czer wo ne ma ki”,
„War sza wo ma” czy „O mój roz ma ry nie”
wspól nie z An ge li ką Wój cic ką, Mał go sią
Pil zak, Kwar te tem Wo kal nym i Ze spo łem ME -
LO DIA. Wspa nia łą opra wę mu zycz ną przy go -
to wa li: Jo an na Mo sa kow ska, Igor Kra jew ski
i Ro bert Bar tołd. W nie jed nym oku bły sła
łza, nie jed no ser ce za pło nę ło wzru sze niem
i wdzięcz no ścią dla tych, któ rzy od da li swe
ży cie Oj czyź nie.

7-15 wrze śnia 2019 r. W ra mach Eu ro pej -
skich Dni Dzie dzic twa Mu zeum Ro man ty zmu
przy go to wa ło wy sta wę „To co naj cen niej sze”.
Zwie dza ją cy mo gli po dzi wiać ba tik oraz ręcz -
nie wy ko na ną bi żu te rię. Wy sta wę przy go to wał
Pan To masz Ja ku bow ski. Z ko lei wy sta wę bi -
żu te rii przy go to wa ła mło da ar tyst ka – An ge li ka
Wój cic ka, pra cu ją ca w Mu zeum Ro man ty zmu
w Opi no gó rze, któ ra in spi ra cje do swo ich prac
czer pie m.in. z licz nych po dró ży po Is lan dii
i kra jach skan dy naw skich. Pre zen to wa na wy -
sta wa opar ta jest o mo ty wy ro ślin i zwie rząt
oraz owa dów z łąk i la sów Ma zow sza.

7 wrze śnia 2019 r. W Ofi cy nie od by ło się
ósme z ko lei Na ro do we Czy ta nie, pod pa tro -
na tem pa ry pre zy denc kiej. Spo śród za pro po no -
wa nych ośmiu no wel czy ta ne by ły frag men ty
dwóch: „Ka ta ryn ki” Bo le sła wa Pru sa oraz „Dy -
mu” Ma rii Ko nop nic kiej. Udział w ak cji Na ro -
do we Czy ta nie wzię li m.in.: Dy rek cja
i przed sta wi cie le Mu zeum, ks. kan. Ja ro sław

Ar bat, człon ko wie Ak cji Ka to lic kiej i To wa rzy -
stwa Mi ło śni ków Opi no gó ry, ucznio wie szkół
w Opi no gó rze, Ko łacz ko wie i Wo li Wierz bow -
skiej, człon ko wie Gmin ne go Klu bu Se nio ra
Plus, Gmin ne go Ośrod ka Kul tu ry, Stra ży Po -
żar nej oraz czy tel ni cy Gmin nej Bi blio te ki Pu -
blicz nej w Opi no gó rze. Mu zycz nie im pre zę
uświet ni ła Bo gu mi ła Na sie row ska wraz ze
swo imi ucznia mi. Or ga ni za to ra mi ak cji by ło
Mu zeum Ro man ty zmu w Opi no gó rze oraz
Gmin na Bi blio te ka Pu blicz na w Opi no gó rze.

8 wrze śnia 2019 r. Kon cert Nie dziel ny
w Oran że rii. Wy stą pił wspa nia ły du et Duo Ri -
tor no (prof. Alek san dra Na we, Mar ta Su li kow -
ska – Go dlew ska). Pu blicz ność mia ła oka zję
usły szeć m.in. utwo ry F. Cho pi na, M. Mosz -

kow skie go, I. J. Pa de rew skie go, J. Brahm sa
w nie zwy kłym wy ko na niu – na czte ry rę ce.

12 wrze śnia 2019 r. pod czas Kon fe ren cji
„Sa mo rzą do we in sty tu cje kul tu ry wo bec wy -
zwań współ cze sno ści” z cy klu „Sa mo rząd Me -
ce na sem Kul tu ry” Za stęp ca Dy rek to ra Mu zeum
Ro man ty zmu w Opi no gó rze Mo ni ka Sa la mon -
-Mi ło bo szew ska przed sta wi ła re fe rat „Mu zeum
ja ko trze cie miej sce. Do świad cze nia Mu zeum
Ro man ty zmu w Opi no gó rze”.

22 wrze śnia 2019 r. Ro dzin na Nie dzie la
w bar dzo baj ko wym wy da niu. Uczest ni cy wzię -
li udział w wer ni sa żu wy sta wy „Mój Świat
z Di sney em”, któ rej au to rem jest Woj ciech
Przy by szew ski Ju nior – ar ty sta -au ty styk. Wspa -
nia ły mło dy gra fik opo wie dział jak pra cu je
i w ja ki spo sób two rzy swo je ani ma cje. Dzie ci
mia ły oka zję po znać Rosz pun kę, po ma lo wać
buź ki oraz wziąć czyn ny udział w kon cer cie

na har fę i so pran. Mi chał Za tor (gra ją cy na har -
fie cel tyc kiej) opo wie dział o in stru men cie oraz
o ope rze, a mło dzi ar ty ści wspól nie z pro fe sjo -
na li sta mi za gra li jed ną z baj ko wych pio se nek.
Wspa nia łym per li stym so pra nem za śpie wa ła
Ka ro li na Zdroj kow ska -Py tlak. Nie za bra kło też
kon kur sów – na spo strze gaw czość i na naj pięk -
niej sze prze bra nie.

Pod czas spo tka nia wrę czo no pre sti żo wą
Na gro dę Zyg mun ta za po pu la ry za cję wie dzy
o ro dzie Kra siń skich i dzia łal no ści Mu zeum Ro -
man ty zmu w Opi no gó rze Woj cie cho wi Przy by -
szew skie mu Se nio ro wi.

28 wrze śnia 2019 r. Te atr Jed ne go Ak to -
ra w opi no gór skiej oran że rii w ra mach wspo -
mnia ne go cy klu go ści li śmy gru pę z Te atru
Dra ma tycz ne go im. J. Sza niaw skie go w Płoc -
ku, któ ra za pre zen to wa ła mo no dram „M. Zi -
miń ska”. W ty tu ło wej ro li wy stą pi ła Mag da le na
To ma szew ska. Ak tor ce to wa rzy szył ze spół mu -
zycz ny w skła dzie: Edward Bog dan (for te pian),
To masz Kraw czyk (kon tra bas), Ja kub Kraw -
czyk (per ku sja). W cią gu trwa ją ce go 90 mi nut
spek ta klu mo gli śmy zo ba czyć wszyst kie wcie -

le nia wiel kiej gwiaz dy przed wo jen ne go ka ba re -
tu, te atru i fil mu oraz cha ry zma tycz nej
dy rek tor ki Pań stwo we go Ze spo łu Pie śni i Tań -
ca „Ma zow sze”.

4 paź dzier ni ka 2019 r. Mu zeum Ma łe go
Mia sta w Bie żu niu Od dział Mu zeum Wsi Ma -
zo wiec kiej w Sierp cu zor ga ni zo wa ło Kon fe ren -
cję Na uko wą za ty tu ło wa ną: „Pa łac Za moy skich
w Bie żu niu – per ła ar chi tek tu ry póź ne go ba ro -

ku na Ma zow szu”. W kon fe ren cji, w któ rej
na za koń cze nie głos za brał Mar sza łek Wo je -
wódz twa Ma zo wiec kie go Adam Stru zik wzię li
udział tak że pra cow ni cy Mu zeum Ro man ty zmu
w Opi no gó rze: ku stosz Al do na Łysz kow ska
oraz ku stosz Woj ciech Je rzy Gór czyk.

6 paź dzier ni ka 2019 r. już po raz dwu na -
sty od by ło się spo tka nie po etyc kie z cy klu
„Wier sze przy lam pie naf to wej”, któ re go
współ or ga ni za to rem jest Sto wa rzy sze nie Au to -
rów Pol skich, Od dział Cie cha nów. Tym ra zem
w mu ze al nej oran że rii go ści li śmy po et kę, ani -
ma tor kę kul tu ry i re ży se ra te atral ne go Bo żen nę
Be atę Pa rzu chow ską, a to wa rzy szą cy po et ce ak -
to rzy Te atru Trzech Po ko leń z Prza sny sza przy -

bli ży li nie tyl ko jej twór czość i bo ga tą bio gra fię,
ale rów nież mu zycz nie uświet ni li spo tka nie.

W dniach 10-11 paź dzier ni ka 2019 r.
w Olsz ty nie od by ła się VII se sja na uko wa „Ży -
cie pry wat ne Po la ków w XIX wie ku. Ka rie ra
w opty ce pry wat no ści”, któ rej or ga ni za to rem
był In sty tut Hi sto rii i Sto sun ków Mię dzy na ro -
do wych Uni wer sy te tu War miń sko – Ma zur skie -
go i In sty tut Hi sto rii Uni wer sy te tu Łódz kie go.
Pierw sze go dnia se sji na Wy dzia le Hu ma ni -
stycz nym UWM, Ku stosz Woj ciech Je rzy Gór -
czyk wy gło sił re fe rat „Ba ron Fran ci szek
Gi rar dot. Fran cu ski le karz emi gran tem za rob -

ko wym w Kró le stwie Pol skim”. Dru gie go dnia
se sji pre le gen ci ze bra li się w Mu zeum w Lidz -
bar ku War miń skim, gdzie ku stosz Al do na Łysz -
kow ska wy gło si ła re fe rat „Każ de go dnia ce nię
szla chet ność i wznio słość je go cha rak te ru, świę -
tość i pięk no my śli. Zyg munt Kra siń ski w świe -
tle li stów żo ny Eli zy z Bra nic kich Kra siń skiej”.

13 paź dzier ni ka 2019 r. Kon cert Nie -
dziel ny „Ma ria Szy ma now ska – ma estra za po -
mnia na” w Oran że rii. Kon cert po świę co no
Ma rii Szy ma now skiej – pre kur sor ce mu zy ki ro -
man tycz nej w Eu ro pie, al bo wiem rok 2019 to
nie tyl ko Rok Sta ni sła wa Mo niusz ki, ale tak że
ma ło zna nej, a po sia da ją cej do nio sły wpływ
na twór czość mu zycz ną wie lu póź niej szych
kom po zy to rów Po lki. Na sce nie wy stą pi ły:
An na Chmie liń ska (for te pian), Na ta lia Ma cie -
jew ska (skrzyp ce), Ju sty na Stra szyń ska
(wio lon cze la) oraz Mar ta Stra szyń ska (pro wa -
dze nie).

20 paź dzier ni ka 2019 r. pod czas Ro dzin -
nej Nie dzie li głów ną atrak cją by ły za ba wy
z XIX w. „TA BLE AU VI VANT” – uczest ni cy
mie li oka zję two rzyć ży we ob ra zy przy uży ciu
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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”

➧ stro jów i ak ce so riów za pew nio nych przez or ga -
ni za to rów. W świat mu zycz nych za baw pod czas
Smy ko fo nii za bra li nas: Mar ta Grzy wacz (wo -
kal), Agniesz ka Ko wal ska (fa got), Krzysz tof
Ko złow ski (for te pian) oraz An na Sza wiel (pro -
wa dze nie). Moż na by ło tak że po słu chać spóź -
nial skich dźwię ków, bu dzi ka i ku ran tów oraz
zaj rzeć do wnę trza ze ga ra.

10 li sto pa da 2019 r. z uwa gi na koń czą ce
się ob cho dy od zy ska nia przez Pol skę Nie pod -
le gło ści, kon cert li sto pa do wy był naj więk szym
wy da rze niem mu zycz nym or ga ni zo wa nym
w 2019 r. w Opi no gó rze. Na sce nie wy stą pi ła:
or kie stra smycz ko wa stu den tów oraz ab sol wen -
tów Uni wer sy te tu Mu zycz ne go Fry de ry ka
Cho pi na w War sza wie pod ba tu tą Ja ro sła wa
Pra sz czał ka, na for te pia nie moż na by ło usły szeć
dr. Woj cie cha Świę toń skie go. W mu rach
Oran że rii za brzmiał: Sta ni sław Mo niusz ko
„Sche rzo” z kwar te tu smycz ko we go d -moll,
Świa to wa pre mie ra II Kwin te tu For te pia no we -
go Paw ła Łu ka szew skie go oraz II Kon cert For -
te pia no wy F -moll Fry de ry ka Cho pi na.

W tym sa mym dniu od był się fi ni saż wy -
sta wy „Polonia Restituta. Polskie drogi do
niepodległości”. Wy stą pie nie oko licz no ścio we
wy gło si li: Ro man Ko cha no wicz – Dy rek tor
Mu zeum Ro man ty zmu w Opi no gó rze, Le szek
No wa liń ski – kie row nik Dzia łu Sztu ki, Ra fał
Wró blew ski – Kie row nik Dzia łu Hi sto rii, dr Be -
ata Mi cha lec – V -ce dy rek tor ds. pro gra mo wych
oraz Jan En gel gard – kie row nik Mu zeum X Pa -
wi lo nu Cy ta de li War szaw skiej. Krót ki re fe rat
„Pol ska Nie pod le gła” wy gło sił ku stosz Woj -
ciech Je rzy Gór czyk. Mu zycz nie uro czy stość
zo sta ła uświet nio na przez Mał go rza tę Pil zak
oraz We ro ni kę Ma luch nik i du et sióstr Mał go -
rza tę i Alek san drę Kuc. Uczest ni cy mo gli wy -
słu chać wzru sza ją cych pie śni pa trio tycz nych,
m.in.: „Czer wo ne ma ki na Mon te Cas si no”,
„Ostat ni list”, „Roz szu mia ły się wierz by pła czą -
ce”. Uro czy sto ści za koń czo no mszą św. w Ka -
pli cy Pa ła cy ku od pra wio ną w in ten cji Oj czy zny
przez ks. ka no ni ka Ja ro sła wa Ar ba ta.

13 li sto pa da 2019 r. w ra mach Aka de mii
Se nio ra od by ło się spo tka nie człon ków To wa -
rzy stwa Mi ło śni ków Opi no gó ry z Ra fa łem
Wró blew skim, ku sto szem i kie row ni kiem Dzia -
łu Hi sto rii Mu zeum Ro man ty zmu w Opi no gó -
rze, któ ry przy bli żył uczest ni kom hi sto rię
i ge ne zę po wsta nia I Puł ku Szwo le że rów Gwar -
dii Na po le ona. Słu cha cze do wie dzie li się ja kie
funk cjo no wa ły w Puł ku za sa dy na bo ru, w ja -
kich kam pa niach bra ła udział ta jed na z naj bar -
dziej za słu żo nych for ma cji w hi sto rii pol skiej
woj sko wo ści. Co wię cej, uczest ni cy mie li moż -
li wość prze śle dzić lo sy Szwo le że rów na pod -
sta wie iko no gra fii eks po no wa nej w mu ze al nej
Ofi cy nie. Po wy kła dzie Se nio rzy mo gli spo tkać
się w Ka wiar ni u Eli zy przy aro ma tycz nej ka -
wie i szar lot ce, aby po dzie lić się wra że nia mi
i wy mie nić spo strze że nia mi do ty czą cy mi pre -
lek cji.

16 li sto pa da 2019 r. Po etyc kie Za dusz ki.
W kryp tach zło żo no kwia ty, od da jąc hołd Zyg -
mun to wi Kra siń skie mu i je go bli skim. Na stęp -
nie uczest ni cy uda li się do Ofi cy ny, gdzie
za pre zen to wa no wier sze peł ne no stal gii i wspo -
mnień o tym co prze mi nę ło i o tych któ rzy już
ode szli. Spo tka nie po etyc kie po pro wa dzi ła Bar -
ba ra Si tek -Wy rem bek. Nie za bra kło wzru szeń
i za du my. Mu zycz nie spo tka nie uświet nił: Igor
Kra jew ski (for te pian), An ge li ka Wój cic ka (so -
pran), Mar ta Ski biń ska (skrzyp ce) i Piotr Ro -
siń ski (akor de on). Za pre zen to wa no wy sta wę
zdjęć Woj cie cha Za wadz kie go oraz wy sta wę
ksią żek au tor skich.

17 li sto pa da 2019 r. w ra mach cy klu
Te atr Jed ne go Ak to ra w Mu zeum Te atr Nie
Te raz za pre zen to wał spek takl Ka zi mie rza Brau -
na pt. „Po wrót Nor wi da” – opo wieść o umie ra -
ją cym czło wie ku od na le zio nym w ja kimś
miej skim za uł ku. Spek takl ten był wy pra wą

w świat praw dzi wie ro man tycz ny i pol ski,
gdzie mi łość zna czy mi łość, a ho nor wy klu cza
zdra dę.

17 li sto pa da 2019 r. Ro dzin na Nie dzie la
pt. „Hu ber tus – świę to my śli wych, le śni ków

i jeźdź ców” przy cią gnę ła pa sjo na tów la su. Ze -
spół Ro dzin ny Wró blew skich wy ko nał Kon cert
sy gna li stów my śliw skich. Te ma tem by ła opra -
wa mu zycz na po lo wa nia, sy gna ły po lo wa nia
oraz mu zy ka my śliw ska. W po wo zow ni za pre -
zen to wa no wy sta wę – Eu ro pej skie Tra dy cje
Po lo wań Kon nych.

24 li sto pa da 2019 r. w Sa lo ni ku Eli zy go -
ści li śmy An drze ja No va ka -Ze mpliń skie go – ar -
ty stę, ma la rza, ar chi tek ta, kon ser wa to ra,
ko lek cjo ne ra i mi ło śni ka ko ni. Go ście sa lo ni ku
mo gli wy słu chać barw nych opo wie ści z ży cia
ma la rza, do wie dzieć się dla cze go tak bar dzo ko -
cha ko nie i hi sto rię oraz dla cze go te te ma ty naj -
czę ściej po ja wia ją się na je go ob ra zach.
Spo tka nie po pro wa dzi ła Zo fia Hu mięc ka, opra -
wę mu zycz ną przy go to wa li: Irek Ko złow ski
– gi ta ra i śpiew oraz Pa weł Su lej – akor de on.

W dniach 28-29 li sto pa da 2019 r. Mu zeum
Zie miań stwa w Do brzy cy zor ga ni zo wa ło kon -
fe ren cję na uko wą „Au gust Ciesz kow ski – fi lo -
zof, po li tyk, pre kur sor edu ka cji rol ni czej”.
W cza sie kon fe ren cji, pod czas pa ne lu „Au gust
Ciesz kow ski fi lo zof” re fe ra ty wy gło si li: prof. dr
hab. Zbi gniew Przy chod niak „Ta jem ni ce nie bie -
skie go ma nu ali ka mło de go fi lo zo fa”, dr hab.,
prof. UJD Wie sła wa Saj dek „An ty uto pij ny cha -
rak ter fi lo zo fii Au gu sta Ciesz kow skie go”, ku -
stosz Woj ciech Je rzy Gór czyk „Bóg i me sjasz
w li stach Zyg mun ta Kra siń skie go do Au gu sta
Ciesz kow skie go” i ku stosz Al do na Łysz kow ska
„Naj ści ślej ser cem i du chem zro śli – Zyg munt
Kra siń ski i Au gust Ciesz kow ski”. 

8 grud nia 2019 r. Kon cert Nie dziel ny
pod ty tu łem „White Christmas” prze niósł słu -
cha czy w kli mat Bo że go Na ro dze nia. Chór Ca -
me ra ta Var so via pod kie run kiem Elż bie ty
Si czek za pre zen to wał m.in. „Ci chą noc”, „Jin -
gle Bells” czy „Gau de te, Chri stus est na tus”.

15 grud nia 2019 r. w ra mach Ro dzin nej
Nie dzie li od by ło się ko lej ne spo tka nie z cy klu
Smy ko fo nia, tak bar dzo wy cze ki wa ne przez na -
szych sta łych ma łych by wal ców. Ar ty ści wpro -
wa dzi li wszyst kich w ma gicz ny na strój Świąt
Bo że go Na ro dze nia. Po kon cer cie dzie ci z ro -
dzi ca mi wzię ły udział w bo żo na ro dze nio wych
warsz ta tach „Świą tecz ne lam pio ny -świecz ni ki”.
Twór czo spę dzo ny czas za owo co wał pięk ny mi
świą tecz ny mi de ko ra cja mi. Wy ko na ne przez
dzie ci świą tecz ne lam pio ny zo sta ły za bra ne
do do mów, aby za go ścić na wi gi lij nych sto łach.

Mar ta Ol szew ska, Woj ciech Je rzy 
Gór czyk, Al do na Łysz kow ska, Agniesz ka

Wi chow ska, Ra fał Wró blew ski


