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Nie zna ny „Pan Ta de usz”

Ró ża Kra siń ska – sy no wa 
Zyg mun ta Kra siń skie go, 
„naj pierw sza zi mo wa ku ra cjusz ka
Za ko pa ne go”, ini cja tor ka bu do wy
opi no gór skie go ko ścio ła

Ob raz Opi no gó ry i oko lic 
w świe tle wy bra nych li stów 
Zyg mun ta Kra siń skie go

Eu sta chia, Elż bie ta, An na 
– żo ny Ka zi mie rza Ja na 
Kra siń skie go

Jan Do bro gost Kra siń ski 
– bu dow ni czy i me ce nas sztu ki

Ży cie to wa rzy skie na Pół noc nym
Ma zow szu w XIX w.

Ar chi wum po lo nij ne Mu zeum 
Ro man ty zmu w Opi no gó rze

Śla da mi Zyg mun ta Kra siń skie go
– fe rie w Mu zeum Ro man ty zmu
w Opi no gó rze

Wy sta wa „Mie czy sław We lter
– Rzeź ba” w Mu zeum Śrem skim

Wy da rzy ło się

Zyg munt Kra siń ski

Ty wiesz, żeś pięk na – ty czu jesz, żeś mło da…

Ty wiesz, żeś pięk na – ty czu jesz, żeś mło da…
Jak dwa skrzy deł ka mło dość i uro da
Uno szą cie bie po ziem skim błę ki cie!
I wio sną to bie – co nam mę ką – ży cie!
Lecz ty nie dzię kuj la tom twej mło do ści,
Że wszyst ko w du szy śni się to bie ma jem!
Lub że wdzięk kwia tu na twym czo le go ści,
Bo in nym, wyż szym ob da rzą cię ra jem!
In nym – o, in nym, twe mło dzień cze la ta
Da dzą ci uj rzeć prze mie nie nie świa ta!
Przyj dzie do cie bie, po tar gaw szy pę ta,
Ta, któ rej pła czesz – twa Pol ska – twa świę ta,
W nie zna ne to bie bar wy przy stro jo na!
Bo na jej czo le nie z cier niów ko ro na,
Lecz wie niec z świa tła wiecz ne go już bę dzie!
I przed nią lu dy na twarz pad ną wszę dzie!
I świat, jej du chem wy rwa ny z ot chła ni,
Za wo ła do niej: „Zba wi ciel ko, Pa ni!”.
A wszyst kich Oj ców two ich sta ną ko ści,
Ubra ne w sza ty z pro mie ni i w kwie cie.
Za to więc – za to – dzię kuj twej mło do ści,
Że ta kiej chwi li do cze kasz na świe cie.
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Czy o tek ście „Pa na Ta de usza”
wie lo krot nie ba da nym przez
wy bit nych fi lo lo gów –edy to rów

moż na po wie dzieć coś no we go? Oka zu -
je się, że tak, i to nie ma ło. Do wo dzi te -
go nie daw ne od kry cie prof. Ma rii
Prus sak i dr Te re sy Rącz ki –Je zior skiej,
któ re do tar ły do nie zna ne go rę ko pi su
au tor stwa sa me go Mic kie -
wi cza – znaj du ją ce go się
w ze spo le do ku men tów To -
wa rzy stwa Li te rac kie go im.
Ada ma Mic kie wi cza we
Lwo wie. 

Przy po mnij my, że
w 1834 r. Alek san der Je ło -
wic ki opu bli ko wał w Pa ry -
żu dwu to mo we dzie ło,
któ re go stro na ty tu ło wa gło -
si ła: „Pan Ta de usz, czy li
Ostat ni za jazd na Li twie.
Hi sto ria szla chec ka z r. 1811
i 1812, we dwu na stu księ -
gach wier szem, przez Ada -
ma Mic kie wi cza”. Z jed nej
stro ny Wiel ka Emi gra cja
przy ję ła po emat z umiar ko -
wa nym en tu zja zmem, po -
nie waż by li po wstań cy
ocze ki wa li ra czej świa dec -
twa walk o nie pod le głość,
utwo ru na pi sa ne go w du chu
tyr tej skim, a nie ko niecz nie
no stal gicz nym. Jed nak ist -
nia ło gro no osób z wiel kim
prze ży ciem i uzna niem
wsłu chu ją cych się w czy ta -
ne przez Mic kie wi cza frag -
men ty epo pei jesz cze
w trak cie jej po wsta wa nia.
Wia do mo też, że po eta ob -
da ro wy wał kar ta mi au to gra -
fu wy bra ne oso by, dla
któ rych au tor ski rę ko pis
miał war tość szcze gól ną.
Burz li we (łącz nie z epi zo da -
mi wo jen ny mi) lo sy ma nu skryp tu bę dą -
ce go pod sta wą pier wo dru ku zo sta ły już
nie jed no krot nie opi sa ne. W wer sji po pu -
lar no nau ko wej bar dzo in te re su ją co uka -
zu je je wro cław skie Mu zeum „Pa na
Ta de usza” i je go pu bli ka cje. 

Oka zu je się jed nak, że oma wia na tu
książ ka Prus sak i Rącz ki –Je zior skiej

udo stęp nia współ cze snym czy tel ni kom
nie zna ny i przez to nie uwzględ nia ny
w edy tor stwie au to graf In wo ka cji. Pu -
bli ka cja za wie ra fo to ko pie au to gra fu, je -
go trans li te ra cję z przy pi sa mi
edy tor ski mi, a tak że ko men tarz fi lo lo -
gicz ny wzbo ga co ny ilu stra cja mi. War to
przy po mnieć, że w ter mi no lo gii na uko -

wej (tek sto lo gicz nej) au to gra fem na zy -
wa się wy łącz nie ten za pis rę ko -
pi śmien ny, któ ry ma cha rak ter au tor ski.
W pra cach iden ty fi ku ją cych tek stu
tek sto log (edy tor) nie zwy kle uważ nie
ana li zu je cha rak ter pi sma, po rów nu jąc
go z au to gra fa mi nie bu dzą cy mi wąt pli -
wo ści. 

Od na le zio ny przez au tor ki tekst to
dwu stron nie za pi sa na kar ta pa pie ru fir -
my Ti mothée Wey nen w for ma cie 22,8
x 17,9 cm z czter dzie sto ma wer sa mi
In wo ka cji „Pa na Ta de usza”, wła sno ręcz -
nie za ty tu ło wa na („Pan Ta de usz Księ -
ga 1”; brak po zo sta łych ele men tów
ty tu łu) i za opa trzo na w pod pis wiesz cza.
Co waż ne, au to graf jest do brze za cho -
wa ny i nie po sia da śla dów za grzy bie nia
oraz ubyt ków. O ory gi nal no ści do ku -
men tu świad czą we dług edy to rek na stę -
pu ją ce ar gu men ty: 1) po twier dzo ny
cha rak ter pi sma po ety przez po rów na -
nie z in ny mi zna ny mi bez spor ny mi au -
to gra fa mi je go au tor stwa; 2) wi docz ne
róż ni ce w tek ście au to gra fu w po rów na -

niu z in ny mi zna ny mi au to -
gra fa mi In wo ka cji oraz
tek stem w pierw szym wy da -
niu „Pa na Ta de usza”, któ re
wy klu czy ły, że to jest fac si mi -
le; 3) ory gi nal ny pa pier,
na któ rym spo rzą dzo no au to -
graf, fir my Ti mothée Wey nen.
Ba dacz ki uzna ją, że frag ment
ów był przez Mic kie wi cza
prze pi sa ny „na za mó wie nie”,
ja ko ro dzaj swo iste go „wy pi -
su” z po ema tu – dla Am bro -
że go Gra bow skie go. 

Mi mo że bar dzo trud no
jed no znacz nie roz strzy gnąć,
kie dy do kład nie po wstał au to -
graf, to i tak jest to nie zwy kle
cen ne źró dło do wie dzy o po -
wsta wa niu tek stu ar cy dzie ła
i warsz ta cie pi sar skim au to ra.
Oprócz in for ma cji o ory gi nal -
nej pi sow ni wiesz cza (np.
grod, jść, dwor, go scin na)
moż na tu zna leźć tak że róż ni -
ce w sło wach: „Czu ję i opi su -
ję” (pier wo druk: „Wi dzę
i opi su ję”); „I mo głem za raz
pie szo” (pier wo druk: „I za raz
mo głem pie szo”); „A wszyst -
ko prze pla ta ne jak by wstę gą”
(pier wo druk: „A wszyst ko
prze pa sa ne jak by wstę gą”);
„Użąt ku, co pod da chem”
(pier wo druk: „Użąt ku, co
pod strze chą”).

Lek tu ra „Nie zna ne go au -
to gra fu....” po twier dza wbrew

po zo rom nie oczy wi stą praw dę, że hi sto -
ria li te ra tu ry i hi sto ria edy tor stwa sta no -
wią or ga nicz ną ca łość.

Pier wo druk: 
„Fo rum Aka de mic kie” nr 12/2018, s. 71. 

Prze druk za zgo dą Re dak cji.

Ma ria Prus sak, Te re sa Rącz ka –Je zior ska, 
Nie zna ny au to graf Ada ma Mic kie wi cza. 

Dwie stro ny In wo ka cji „Pa na Ta de usza”, Wy daw nic two
In sty tu tu Ba dań Li te rac kich PAN, War sza wa 2018.

Mar cin Lu to mier ski

Nie zna ny
„Pan Ta de usz”
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Aldona Łyszkowska

Ró ża Kra siń ska – sy no wa Zyg mun ta Kra siń skie go, 
„naj pierw sza zi mo wa ku ra cjusz ka Za ko pa ne go”, 
ini cja tor ka bu do wy opi no gór skie go ko ścio ła 

„Mój teść, pan Zyg munt…” – we dług
re la cji Ka ro li ny Lanc ko roń skiej czę sto
po wyż sze sło wa pa da ły w opo wie ści „cio -
ci Ró zi” o prze szło ści. Ró ża Kra siń ska
uro dzi ła się 7 stycz nia 1849 r. w Krze szo -
wi cach, ja ko naj star sza cór ka Ada ma Po -
toc kie go i Ka ta rzy ny z Bra nic kich. Jej
oj cem chrzest nym zo stał za przy jaź -
nio ny z ro dzi ną Jó zef Chło pic ki.
By ła wy cho wy wa na w du chu spen -
ce row skim, a więc jeź dzi ła kon no nie
tyl ko spa ce ro wo, ale rów nież po lo -
wa ła z psa mi goń czy mi, to wa rzy szy -
ła oj cu pod czas ob jaz dów ma jąt ku
oraz w kon nych wy pra wach spor to -
wych. Po za tym jeź dzi ła na łyż wach,
gim na sty ko wa ła się na przy rzą dach,
upra wia ła na rów ni z bra tem Ar tu rem
szer mier kę. Ja ko dziec ko otrzy ma ła,
ty po we wów czas dla ko biet, tzw.
„wy kształ ce nie do mo we”. Wiele lat
później pod czas  po by tu w Za ko pa -
nem uzu peł ni ła je, wspo mi na jąc ten
czas ja ko „jej uni wer sy tet”, gdzie
bar dzo du żo czy ta ła, po zna jąc li te -
ra tu rę, hi sto rię, eko no mię, a tak że
me dy cy nę. 

Od na ro dzin Ró ży wi dać usil ne
dą że nie ro dzi ny, a zwłasz cza ciot ki
Eli zy do po łą cze nia jej mał żeń stwem
z Wła dy sła wem Kra siń skim, naj star -
szym sy nem wiesz cza. W ko re spon -
den cji żo ny po ety czę sto po ja wia się
okre śle nie „ku zy necz ka –żo necz ka”.
Naj wię cej in for ma cji o Ró ży za wie -
ra ją li sty z lat 1863–1876 – kie dy
Wła dy sław ofi cjal nie już sta ra się
o rę kę ku zyn ki, są więc oświad czy ny,
a w pierw szej po ło wie ma ja 1867 r. za rę -
czy ny. 

Ślub Wła dy sła wa Win cen te go Ad ama
Kra siń skie go i Ró ży Po toc kiej od był się
w so bo tę 20 czerw ca 1868 r. w Krze szo -
wi cach. Z Kra ko wa pod sta wio no spe cjal -
ne po cią gi spa ce ro we, któ ry mi mo gli
przy je chać cie kaw scy, chcą cy zo ba czyć
uro czy sto ści zor ga ni zo wa ne ze „wspa nia -
ło ścią mo nar szą a ser decz no ścią pol ską”.
Do kład ny opis te go wy da rze nia znaj dzie -
my w lon dyń skich „Wia do mo ściach”,
gdzie Jó zef Igna cy Kra szew ski re la cjo nu -
je: „(…) Po dar ki ro dzi ny mia ły wy nieść
mi lion w klej no tach… Prócz te go dwa na -
ście ko ni arab skich. Oj ciec na szpil ki dał
mi lion pan nie mło dej, a pa ni Au gu sto wa
[Po toc ka] trze ci. Sło wem, po wieść z ty -
sią ca no cy i nie z na szych cza sów…”. 

W lip cu 1868 r. mał żon ko wie od wie -
dzi li Opi no gó rę – wspo mi na ła o tym Eli -
za Kra siń ska: „Ró ża uwa ża, iż ogród
w Opi no gó rze jest cza ru ją cy!... Drze wa
uro sły, a za sie wy ge ne ra ła [Kra siń skie go]
da ją cień je go wnu kom!!! Ró zia znaj du je
Opi no gó rę uro czą – bied ny ge ne rał!... mu -

si ją bło go sła wić z głę bi swo je go gro bu!”.
Jed nak mło dzi Kra siń scy nie miesz ka li
w tym ma jąt ku. Z uwa gi na po gar sza ją cy
się stan zdro wia Wła dy sła wa – sto su jąc
się do za le ceń le ka rzy – czę sto wy jeż dża li
na po łu dnie Eu ro py. 

Z in spi ra cji Ró ży po wstał na po cząt -
ku 1870 r. pro jekt, aby w Men to nie
wy bu do wać wła sną wil lę. Pra ce roz po -
czę ły się wio sną te go ro ku, a już w lu -
tym 1872 r. Eli za wspo mi na ła w jed nym
ze swo ich li stów, że dom był ukoń czo ny.
Wkrót ce, w 1873 r. wła śnie w Men to nie,
umarł Wła dy sław Kra siń ski. Ró ża zo sta -
ła wów czas z dwój ką dzie ci: Ada mem
(któ ry po śmier ci oj ca w myśl sta tu tu or -
dy na cji opi no gór skiej zo stał ko lej nym or -
dy na tem – Adam miał wów czas nie speł na
trzy la ta, po now nie opie ku nem or dy na cji
zo stał więc Lu dwik Kra siń ski z Kra sne -

go, dru gi mąż Eli zy Kra siń skiej) i Elż bie -
tą. Pięć mie się cy póź niej uro dzi ło się, już
ja ko po gro bo wiec, ko lej ne dziec ko Ró ży
i Wła dy sła wa – Zo fia. 

W tym cza sie Ró ża Kra siń ska dzia ła -
ła na po lu spo łecz nym. Ko re spon den cja
Eli zy Kra siń skiej po ka zu je ko lej ne ini cja -

ty wy po dej mo wa ne na rzecz To wa -
rzy stwa Do bro czyn no ści: sze ro ko
za kro jo ną do mo wą pro duk cję la lek
na wen tę, w któ rej uwzględ nia
przede wszyst kim te ma ty kę hi sto -
rycz ną z dzie jów Pol ski, lu do wą
– wi docz ną w przy po mi na niu re gio -
nal nych stro jów i li te rac ką – w na -
wią za niu m.in. do twór czo ści
Mic kie wi cza. 

W 1880 r., aby sko rzy stać z tzw.
„le cze nia kli ma tycz ne go” Ró ża za -
miesz ka ła  w Za ko pa nem,  gdzie
ku pi ła dom. Tę miej sco wość od kry -
ła dzię ki Ty tu so wi Cha łu biń skie mu
(któ ry wcze śniej le czył jej te ścia,
być może mę ża, a tak że dzie ci).
Dom Ró ży, na zwa ny póź niej od
imie nia jej sy na Ada siów ką stał się
miej scem urzą dza nych re gu lar nie
spo tkań to wa rzy skich, w któ rych
obok wie lu in nych ów cze snych
zna ko mi to ści uczest ni czy li ks.
Ste fan Paw lic ki, Ty tus Cha łu biń ski,
Sta ni sław Wit kie wicz oraz Hen ryk
Sien kie wicz. 10 sierp nia 1884 r.
kon cer to wał w nim Igna cy Jan Pa -
de rew ski. Adam Kra siń ski ze brał
tam tak że jed ną z pierw szych ko lek -
cji (77 przed mio tów) pod ha lań skiej

sztu ki lu do wej, prze ka za ną w 1896 r. Mu -
zeum Ta trzań skie mu im. dr. Ty tu sa Cha -
łu biń skie go, o czym pi sze Han na
Błasz czyk –Żu row ska: „Ró ża Kra siń ska
z sy nem Ada mem by li pierw szy mi, któ -
rzy za in te re so wa li się i od kry li pięk no
zdob nic twa lu do we go na Pod ha lu. Stwo -
rzy li pierw szą pry wat ną ko lek cję pod ha -
lań skiej sztu ki lu do wej w Za ko pa nem.
Zbio ry na by wa li w la tach 1880–1892.
Czę sto by ły to wów czas już oka zy bar -
dzo sta re, me try ką się ga ją ce jesz cze
XVIII wie ku. W Ada siów ce, w któ rej
miesz ka li (dzi siej sza Księ żów ka przy dro -
dze do Kuź nic), na ko lek cje prze zna czy li
osob ny po kój i na zwa li go mu zeum. (…)
Cha rak ter ko lek cji od zwier cie dlał ów cze -
sne spoj rze nie pol skiej eli ty na od kry wa -
ne wów czas Pod ha le i Za ko pa ne wraz
z za miesz ku ją cy mi je gó ra la mi”.

Por tret Ró ży Ra czyń skiej, Ol ga Bo znań ska,
1912 r./do me na pu blicz na. Ol ga Bo znań ska ma lu jąc 
ten ob raz w Pa ry żu na po cząt ku 1912 r. mia ła być 

bar dzo onie śmie lo na Ró żą (wspo mi na o tym przy ja ciel
Bo znań skiej Zyg munt Pu słow ski).
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gły udać się tyl ko dzię ki wspar -
ciu Ró ży – jak pi sa no Edward
„me ce nas z ro du, ar ty sta z za -
mi ło wań, ary sto kra ta z kul tu ry”
po trze bo wał przy so bie „tej
moc nej rę ki, co by pod tę cze je -
go upodo bań rzu ca ła gra ni ty
trzeź wym umy słem od mie rzo -
nej pod bu do wy”. Cho ciaż by li
i ta cy, któ rzy Ró ży Ra czyń skiej
za rzu ca li, że za bar dzo dba ła
o rze czy do cze sne i nie mia ła
wraż li wo ści ar ty stycz nej, nie za -
uwa ża ła np. pięk na kwia tów. 

Po śmier ci dru gie go mę ża
w 1926 r. Ró ża sta ła się osto ją
i opie kun ką licz nej ro dzi ny, któ -
rej by ła „mi ni strem fi nan sów”
i „do rad cą”. Wy zna wa ła za sa dę,
wg któ rej pie nią dze mia ły słu -
żyć „nie do do ga dza nia so bie”,
a mia ły da wać nie za leż ność. Po -
za tym nie umia ła i nie lu bi ła
wy rę czać się czy jąś pra cą. „Wy -
róż nia ła się in te li gen cją (…),
po dzi wia no jej „mę ski umysł”,
ener gię i zdol ność do in te re sów.
(…) Ko cha ła swo ich naj bliż -
szych. Słu ży ła im, pie lę gno wa -
ła, chro ni ła przed śmier cią
i ru iną. Z ta ką sa mą pa sją ko -
cha ła oj czy znę” – oto wi ze ru nek
Ró ży skre ślo ny przez jed ne go
z jej sy nów – Edwar da Ra czyń -
skie go. Pod ję ła się wy cho wa nia
osie ro co nych przez obo je ro dzi -
ców dzie ci swo jej cór ki Elż bie -
ty (któ ra zmar ła w 1906 r.). „Mierz
w gwiaz dy, lecz stą paj po zie mi” – mó -
wi ło prze sła nie Ró ży Ra czyń skiej dla
wnu ków, któ re wy cho wy wa ła su ro wo,
skrom nie, ale jed no cze śnie idąc z du chem
cza su, spra wie dli wie chwa ląc i mo ty wu -
jąc do dzia ła nia. Za rzą dza ła ma jąt ka mi
wnu ków do osią gnię cia przez nich peł no -
let no ści. 

Ró ża dzia ła ła na po lu spo łecz nym,
po li tycz nym i kul tu ral nym rów nież w or -
dy na cji opi no gór skiej. W „Ko re spon den -
cie Płoc kim” czy ta my: „Z Cie cha no-
w skie go do no szą, że we wsi Le ko wie, na -
le żą cej do or dy na cji opi no gór skiej, hr.
Kra siń ska za ło ży ła ochron kę dla wiej -
skich dzie ci. Głów nem jej za da niem bę -
dzie opie ka i do zór nad dzieć mi w cza sie
żni wa, gdy star si wy ru sza ją na ro bo ty
w po le, zo sta wia jąc dom i dzie ci opatrz -
no ści bo skiej! Wia do mo ile w sku tek te -
go by wa wy pad ków. By ło by więc bar dzo
po żą da nem, aby pięk ny czyn hr. Kra siń -
skiej, jak naj wię cej zna lazł na śla dow -
ców”. Apel dzien ni ka rza nie przy niósł
ocze ki wa nych re zul ta tów, już w dwa la ta
póź niej w tym sa mym pi śmie czy ta my
„Do tąd w gu ber ni na szej o jed nej tyl ko
wie my ochron ce wiej skiej, a ta jest za ło -
żo ną we wsi Le ko wo w po wie cie cie cha -
now skim przez hr. Ró żę Kra siń ską”. 

Ró ża za an ga żo wa ła się w po moc
uczniom szko ły sny cer skiej, or ga ni zo wa -
ła na ten cel wen ty i reu nio ny. We szła też
do Ko mi te tu Nad zor cze go szko ły ko ron -
kar skiej dla dziew cząt, za ło żo nej przez
He le nę Mo drze jew ską. Za mó wio ne tu ko -
ron ki, skła da ją ce się na wy pra wę ślub ną
młod szej sio stry Ró ży – An ny bu dzi ły za -
chwyt „naj wy kwint niej szych kraw ców
pa ry skich”. W 1881 r. za pro si ła do Ada -
siów ki Ta de usza Aj du kie wi cza – po byt
za owo co wał m.in. po wsta niem ob ra zu
(ma lo wa ne go na za mó wie nie Kra siń skiej)
„Obóz Cha łu biń skie go”, zna ne go dzię ki
re pro duk cji w „Wier chach”. Miał być po -
dzię ko wa niem dla dr. Ty tu sa Cha łu biń -
skie go za opie kę le kar ską nad jej sy nem
Ada mem. Ory gi nał ob ra zu zo stał znisz -
czo ny pod czas po wsta nia war szaw skie go.

30 czerw ca 1886 r. w Krze szo wi cach
Ró ża po now nie wy szła za mąż. Zo sta ła
żo ną Edwar da Alek san dra Ra czyń skie go
(1847–1926) wdow ca po Ma rii Be atrix
Kra siń skiej, w mło do ści na zy wa ne go „bo -
skim Edziem”, któ ry na wet mi mo upły wu
lat był obiek tem ry wa li za cji ko biet.
Wspo mi na ła o nim m.in. Ma ria z Łu bień -
skich Gór ska w swo im dzien ni ku: „(…)
za ko cha ły się w nim i mi lio no wa cór ka
Zyg mun ta Kra siń skie go i ślicz na, peł na
cnót pa ni Ró ża, wdo wa po Wła dy sła wie
Kra siń skim. Ta kie wal ki sta cza ły ze so bą
te pan ny, że w swo im cza sie tyl ko o tym
mó wio no. Mi lio ny prze wa ży ły sza lę
na ko rzyść cór ki Zyg mun ta…”. Ra czyń -
scy ra zem wy cho wy wa li sy na Edwar da
z pierw sze go mał żeń stwa – Ka ro la Ro ge -
ra, dzie ci ze związ ku Ró ży i Wła dy sła wa
– Ada ma, Elż bie tę i Zo fię, oraz dwóch
wła snych sy nów: Ro ge ra Ada ma i Edwar -
da Ber nar da. 

Po ślu bie Ró ża za ję ła się ma jąt kiem
mę ża – po pierw sze spła ci li po życz kę,
któ rą Edward za cią gnął u ro dzi ny. Wy da -
je się, że Ró ża w tym cza sie pró bo wa ła
kie ro wać ka rie rą po li tycz ną mę ża, być
mo że po ma ga li jej bra cia za an ga żo wa ni
w ży cie po li tycz ne w Ga li cji. Nie ste ty
Ra czyń ski nie spraw dzał się ja ko po li tyk,
za in te re so wa nia je go sku pia ły się na sztu -
ce. Był pre ze sem To wa rzy stwa Przy ja ciół
Sztuk Pięk nych w Kra ko wie, uczest ni -
kiem wy staw Sa lo nu pa ry skie go. Stwo -
rzył ko lek cję li czą cą 466 dzieł i zgro-
ma dził naj więk szy wów czas w Pol sce
zbiór ma lar stwa ob ce go. W la tach 1892–
1895 Ró ża i Edward Ra czyń scy prze bu -
do wa li pa łac w Ro ga li nie wg pro jek tów
kra kow skie go ar chi tek ta Zyg mun ta Hen -
dla. Utwo rzo no wów czas w miej sce sa li
ja dal nej na pię trze no wą neo ba ro ko wą
bi blio te kę, w któ rej zgro ma dzo no wy -
daw nic twa do ty czą ce sztu ki. Z ko lei
w la tach 1910–1912 we dług pro jek tu
Mie czy sła wa Po widz kie go zo stał wznie -
sio ny bu dy nek ga le rii w Ro ga li nie, gdzie
udo stęp nio no pu blicz no ści zgro ma dzo ną
ko lek cję. Opi sa ne po wy żej dzia ła nia mo -

W cza sie „rzą dów” Ró ży w Opi no -
gó rze wy re mon to wa no pa ła cyk, po więk -
szo no park. To dzię ki jej dzia ła niom
zbu do wa no no wy ko ściół, któ re go po -
trze bę wznie sie nia wi dział już ge ne rał
Win cen ty Kra siń ski, za pi su jąc w te sta -
men cie: „Pro szę mych po tom ków, że
gdy bym za ży cia nie po sta wił ko ścio ła
w Opi no gó rze, by po dług pla nu, co tam
jest, go wy mu ro wa li, na co z po ro słych
po mnie ka pi ta łów sto ty się cy zło tych
pol skich prze zna czam”.

Ró ża Ra czyń ska zmar ła w Ro ga li -
nie 21 sierp nia 1937 r. o godz. 21, w wie -
ku 89 lat. Do koń ca ce nio na by ła za sil ny
cha rak ter i „mi ni ste rial ną gło wę”. Nie je -
ste śmy dziś w sta nie po wie dzieć na ile
waż nych de cy zji do ty czą cych ży cia po li -
tycz ne go i spo łecz ne go mia ła wpływ. Jej
sy no wie i wnu ko wie pia sto wa li prze cież
wie le waż nych sta no wisk, a to do Ró ży
– „dę bu” zwra ca no się z proś bą o opi nię.
Nie ule ga wąt pli wo ści, że czę sto słu cha -
no jej rad i su ge stii. My ślę, że z peł ną
od po wie dzial no ścią mo że my po wtó rzyć
za Je rzym Kel le rem, że „jej dzie wię ciu
dzie siąt ków lat do bie ga ją cy ży wot to jed -
no z ogniw łań cu cha, łą czą ce go epo kę
ro man ty zmu i po roz bio ro wej tra ge dii
z dniem Zmar twych wsta nia i Zjed no cze -
nia Pol ski”.

Au to graf li stu Eli zy Kra siń skiej przed sta wia ją cy 
Ró żę z Po toc kich Kra siń ską, źró dło: „Świa dek epo ki. 

Li sty Eli zy z Bra nic kich Kra siń skiej z lat 1835–1876”, 
prze kład U. Su dol ska, z rę ko pi su od czy tał, wy brał, 

sko men to wał i wstę pem opa trzył Z. Su dol ski, 
War sza wa 1996
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Jed nym z cha rak te ry stycz nych wąt -
ków, któ ry po ja wiał się, szcze gól nie
w mło dzień czej ko re spon den cji po ety,
by ło na wią zy wa nie do przy sło wio wej
„kra iny lat dzie cin nych”, od nie sie nia
do ma jąt ku ro do we go w Opi no gó rze,
w któ rym ja ko dziec ko czę sto prze by wał
przy szły po eta. W li stach z lat mło do ści
spę dza nych po za gra ni ca mi kra ju, pi sał
on czę sto o swo im smut ku i o tę sk no cie
za cza sa mi dzie ciń stwa na zie miach pol -
skich, za pięk nem przy ro dy Ma zow sza.
Ta kie tre ści po ja wia ją się w li stach pi sa -

nych przez Zyg mun ta w cza sie po d-
ró ży do Szwaj ca rii, któ rą od był je sie nią
1829 r. Miał wte dy za le d wie sie dem na -
ście lat. Opi su jąc ko lej ne eta py tej eska -
pa dy po eta pi sał do oj ca, gen. Win -
cen te go Kra siń skie go już z Ge ne wy:
„Na de dniem już by li śmy nad War tą i uj -
rza łem za mek Go sto wo, czy li ra czej je go
zwa li ska, nad brze ga mi rze ki. Przy po -
mnia ło mi to na tych miast Cie cha nów, bo
w rze czy sa mej dwie go stow skie wie że
i ich po ło że nie wie le po do bień stwa ma ją
do Cie cha no wa. Sta nę ła mi przed oczy -

ma Opi no gó ra; i ogród, i staw, i ka pli ca
no we łzy z ócz mi wy ci snę ły”.

W in nym li ście z tej po dró ży Zyg -
munt wspo mi nał: „Pi jąc ka wę w au ste -
rii spoj rza łem na ma pę roz wie szo ną
na ścia nie i wzrok mój oczy wi ście szu -
kał Pol ski. Zna la złem na ma pie na wet
Cie cha nów pod prze krę co nym z nie -
miec ka imie niem: Czie ha now. Ta ka ma -
leń ka oko licz ność nie zmier nie mnie
ucie szy ła i na chwi lę nie by łem w Re -
inertz, prze nie sio ny wy obraź nią nad tak
czę sto dep ta ne brze gi Li dy ni”. 

Przed sta wia jąc oj cu swo je wra że nia
ze zwie dza nia Szwaj ca rii mło dy Kra siń -
ski po rów ny wał no wo po zna ne miej sca
do tych, zna nych so bie z lat spę dzo nych
na Ma zow szu: „Pol ska ze swo imi pia -
ska mi pod bar dziej wa bią cy mi sta wia ła
mi się far ba mi niż gó ry szwaj car skie,
i za Je zio ro Ge new skie nie od stą pił bym
wspo mnie nia o sta wie opi no gór skim”. 

A pi sząc o cze ka ją cych go na Za cho -
dzie roz ryw kach wspo mi nał te, za pa mię -
ta ne z Ma zow sza: „Pa pa pi sze mi, że mi
mil sze bę dzie tu [w Szwaj ca rii – I. W.]

Zna ny hi sto ryk li te ra tu ry pol skiej,
Sta ni sław Pi goń, w jed nym ze
swo ich tek stów pod kre ślił, że Zyg -

munt Kra siń ski jest fe no me nem wśród
pol skich epi sto lo gra fów. Po zo sta wio na
przez nie go ko re spon den cja to ogrom na
ilość li stów kie ro wa nych za rów no
do krew nych, przy ja ciół i zna jo mych,
jak i do fi lo zo fów czy waż nych po sta -
ci XIX stu le cia.

Spu ści zna, o któ rej mo wa to oko -
ło 3,5 ty sią ca li stów skie ro wa nych do
po nad 150 ad re sa tów. W ko re spon den cji

Kra siń ski po dej mo wał nie tyl ko oso bi -
stą, in tym ną te ma ty kę, ale rów nież roz -
wa ża nia do ty czą ce fi lo zo fii, sztu ki czy
li te ra tu ry i po li ty ki. Pro wa dził swe go ro -
dza ju dzien nik opi su jąc na stro je, do ko -
nu jąc ocen, wy ra ża jąc opi nie i po glą dy
na te mat ota cza ją cej go rze czy wi sto ści.
Opi sy wał też wra że nia z po dró ży, ja kie
od by wał po Eu ro pie. Ko re spon den cja
Kra siń skie go ze wzglę du na swo je wa -
lo ry li te rac kie jest trak to wa na ja ko ele -
ment je go do rob ku pi sar skie go, war -
to ścio wa część je go bo ga tej twór czo ści.

Izabela Wróblewska

Ob raz Opi no gó ry i oko lic w świe tle 
wy bra nych li stów Zyg mun ta Kra siń skie go

Wi dok na opi no gór skie sta wy



a tak że wy cho waw cy sy nów Zyg mun ta:
„Czy pa mię tasz, dro gi Kon stan ty, cie -
cha now skie bło ta, owe cza sy, owe ło wy,
owe go du bel ta coś Ty za bił, a któ re gom
chciał za prze czać To bie; a póź niej z Da -
nie le wi czem po dróż do Opi no gó ry,
noc leg u Wą so wi cza w bo rach. Roz pa -
mię tu ję ja to wszyst ko te raz z za mknię -
ty mi oczy ma”. W in nym li ście po eta
wspo mi nał: „(…) ob raz łą ki zie lo nej, ro -
wu peł ne go nie za bu dek ro sną cych
wśród po krzyw, ol szy ny roz sy pa nej
po ba gnie za ro wem i drew nia ne go ko -
ścioł ka, w któ rym przed la ty wy śni ła się

Wiel ka noc mnie, dziec ku. A póź niej ko -
ło te go ko ścioł ka nie raz po lo wa łem, zda
mi się, że z To bą na wet, pod Cie cha no -
wem, w bok od Opi no gó ry”. 

W przy to czo nych tu taj za le d wie kil -
ku frag men tach li stów Zyg mun ta Kra -
siń skie go po cho dzą cych z prze ło mu lat
dwu dzie stych i trzy dzie stych XIX w.
oraz z ro ku 1840 wi docz ny jest przede
wszyst kim ob raz stron ro dzin nych i oj -
czy stych, ja ki po eta za cho wał w swej
pa mię ci. Ko re spon den cja ta od zwier cie -
dla rów nież tę sk no tę twór cy za daw ny -
mi cza sa mi i miej sca mi. Po eta nie
wy zbył się jej przez ca łe ży cie, po wra -
ca jąc czę sto my ślą do Opi no gó ry. Zyg -
munt Kra siń ski opi su jąc wi do ki
po zna wa nej Szwaj ca rii od no sił je do
kra iny, ja ką za cho wał w swo ich wspo -
mnie niach, w swej wy obraź ni. Wie -
lo krot nie pięk no Szwaj ca rii nie wy trzy -
my wa ło po rów na nia. Jak np. w jed nym
z li stów po ety do Ga szyń skie go: „Ale,
przy ja cie lu! Nad te wszyst kie cu da

na tu ry, nad te cza row ne Szwaj ca rii oko -
li ce wo lał bym wi dzieć brzeg na szej Wi -
sły lub Na rwi, po oglą dać na Go pła
fa le!”. Kra siń ski nie za chwy cał się bez -
kry tycz nie po zna wa ny mi kra ja mi, pie lę -
gnu jąc w so bie ob ra zy oj czy zny. Już
w tych mło dzień czych opi sach za war -
tych w ko re spon den cji na sto lat ka, a po -
tem mło de go męż czy zny wi dać za dat ki
Kra siń skie go na wiel kie go po etę. Po etę
– ro man ty ka, spraw nie po słu gu ją ce go
się pięk nym ję zy kiem, za rów no w po -
ezji, jak i w pro zie, po tra fią ce go po mi -
strzow sku opi sy wać rze czy wi stość.

Na za koń cze nie war to przy to czyć
jesz cze je den cy tat z ko re spon den cji
Zyg mun ta Kra siń skie go po ka zu ją cy je -
go sto su nek do stron oj czy stych. Po eta
nie wa hał się przed po rów na niem za cho -
wa nych w pa mię ci ob ra zów do tre ści
za war tych w naj więk szym dzie le pol -
skie go ro man ty zmu pi sząc: „Pa mię tasz
bło nia wio śnia ne Opi no gó ry, kszy ków
la ta ją cych be ki w po wie trzu, bór so sno -
wy ko ło do mu le śni ka, krę na Na rwie
– oto „Pan Ta de usz” ży cia na sze go”. 

Cy to wa ne w ar ty ku le frag men ty 
li stów po cho dzą ze zbio rów ko re -

spon den cji Zyg mun ta Kra siń skie go:

„Kra siń ski. Li sty do oj ca”, oprac. 
Sta ni sław Pi goń, War sza wa 1963

„Kra siń ski. Li sty do Kon stan te go Ga -
szyń skie go”, oprac. Zbi gniew Su dol ski,

War sza wa 1971

po lo wa nie jak w Opi no gó rze. O nie, ty -
siąc ra zy nie! Kie dy pierw szy pro mień
wio sen ny za wi tał do mo je go okna, przy -
po mniał on mi wszyst kie ucie chy i ło wy
w Opi no gó rze. Przed wo je wo, Suk man -
ka, Cie cha nów roz cią gnę ły się przed
mo ją my ślą. Każ de błot ko, każ dy stru -
my czek, każ den krzew so bie przy po -
mnia łem. Pod tym drze wem za bi łem
ku ro pa twę, pod tą brzo zą ko łacz kow ską
za ją ca. Tu ja dłem śnia da nie. Tu chy bi -
łem do słom ki. O, praw dzi wie, że
wspo mnie nia są naj waż niej szą czę ścią
szczę ścia czło wie ka”.

Na wet naj pięk niej sze wi do ki Szwaj -
ca rii nie by ły w sta nie przy ćmić wspo -
mnień po ety o pięk nie ziem pol skich:
„So sno we la sy i pia ski Ma zow sza mi lej
mo jej sta wia ją się pa mię ci niż uro cze
do li ny i wzgó rza brze gów Le ma nu: Cie -
cha now skie wie że pięk niej wzno szą
się w mo im wspo mnie niu niż Mont
– Blanc, któ ra do nie ba do ty ka, a wo dy
Li dy ni mi lej szem rzą w mo ich uszach
niż wo do spa dy roz bi ja ją ce się z szu mem
o Hel we cji ska ły”. A w in nym li ście:
„Zwie dzi li śmy dal sze czę ści Lau ter brun -
nen, ale nie po do ba ły mi się ty le co
pierw sze. Wró ci łem nie zmier nie zmę -
czo ny do Lau ter brun nen, my śląc, że ku -
ro pa twy opi no gór skie war te wszyst kich
gór Szwaj ca rii”.

Wspo mnie nia zwią za ne z Ma zow -
szem, Opi no gó rą i jej oko li ca mi są rów -
nież za war te w ko re spon den cji Kra -
siń skie go ad re so wa nej do przy ja cie la,
Kon stan te go Ga szyń skie go, póź niej sze -
go po ety, pro za ika, pu bli cy sty, tłu ma cza,

7

Jed no z ma gicz nych miejsc w par ku opinogórskim
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Ka zi mierz Jan Kra siń ski oboź ny
wiel ki ko ron ny po seł na sej my,
mar sza łek sej mo wy i try bu nal ski,

sta ro sta prza sny ski no wo miej ski i kra sno -
staw ski był sy nem An to nie go kasz te la na
za kro czym skie go oraz Bar ba ry Zie liń -
skiej, cho rą żan ki do brzyń skiej. Po oj cu
odzie dzi czył Ze grze, Wo lę Zgier ską
i Izbi ce nad Bu giem oraz część
klu cza kra sno siel skie go w zie mi
cie cha now skiej. Od swo je go
stry ja – bi sku pa Ja na Chry zo sto -
ma Kra siń skie go otrzy mał dal szą
część Kra sno siel ca oraz tzw.
klucz pło dow nic ki nad Omu le -
wem w zie mi cie cha now skiej.
Być mo że dzię ki pro tek cji stry ja
prze by wał na dwo rze Lu dwi ka
XV, uczył się po tem w szko le ka -
dec kiej w Lunévil le, a w 1747 r.
od kró la Sta ni sła wa Lesz czyń -
skie go do stał ty tuł szam be la na.
Po po wro cie do kra ju w 1748 r.
był po słem na sejm war szaw ski
z wo je wódz twa płoc kie go. 

Ka zi mierz był trzy krot nie
żo na ty. To je go mał żon ki: Eu sta -
chia z Po toc kich, Elż bie ta z Po -
toc kich i An na z Osso liń skich
są wła ści wy mi bo ha ter ka mi
ar ty ku łu. Ko bie ta zaj mo wa ła
w XVIII w. okre ślo ne miej sce
i od gry wa ła wska za ne ro le. Na
po cząt ku po zo sta wa ła pod opie -
ką oj ca, a w ra zie śmier ci gło wy
ro du – bra ta lub naj bliż sze go
krew ne go, po tem pod le ga ła wła -
dzy mał żon ka. Mał żeń stwo by ło
uwa ża ne za naj waż niej sze wy da -
rze nie w ży ciu ko bie ty. Przy wy bo rze
mał żon ka cór ka nie by ła jed nak py ta na
przez ro dzi ców o zda nie. Nie bra no
pod uwa gę uczuć ani wie ku. Ja ko mat ka
wy ja śnia ła dzie ciom ta jem ni ce ży cia
i for mu ło wa ła na ka zy i za ka zy. Ro la ko -
bie ty w mał żeń stwie za le ża ła czę sto
od cha rak te ru mę ża i jej za rad no ści.
Za wie ra ne mał żeń stwa by ły za aran żo wa -
ne w myśl ko nek sji, pre sti żu i za pew nie -
nia spad ko bier ców ro du. Ta ki też cha rak-
ter mia ły trzy mał żeń stwa Ka zi mie rza
Kra siń skie go. 

29 lu te go 1756 r. Ka zi mierz oże nił się
z Eu sta chią Elż bie tą Po toc ką z Pod ha jec
h. Pi la wa (1738–1764), kasz te lan ką słoń -
ską, cór ką Fe lik sa Po toc kie go i Ma rian ny
z Da nił ło wi czów, któ ra wnio sła mu
w wia nie do bra kra sno staw skie na Ru si
chełm skiej w 1758 r. Do dat ko wo Kra -

Be ata Woź niak

Eu sta chia, Elż bie ta, An na – żo ny 
Ka zi mie rza Ja na Kra siń skie go

siń ski od te ścia, Fe lik sa Po toc kie go, do -
stał Ra dzie jo wi ce i Wo lę Pę ko szew ską
w Raw skiem oraz 100 tys. flo re nów. War -
to nad mie nić, że Eu sta chia by ła za rę czo -
na od 13 sierp nia 1755 r. z Mnisz kiem,
sta ro stą mo stow skim, rot mi strzem i puł -
kow ni kiem wojsk ko ron nych. W 1755 r.
„Ku rier Pol ski” do no sił, że za rę czy ny zo -

sta ły anu lo wa ne. W chwi li ślu bu Eu sta -
chia mia ła 17 lat, zaś Ka zi mierz 30.
No wo żeń cy za miesz ka li w Kra snym sta -
wie. Nie dłu go po za war ciu mał żeń stwa,
Ka zi mie rzo wi nada ny zo stał sto pień
i sta no wi sko puł kow ni ka (1756), po tem
ge ne ra ła, wojsk ko ron nych. Po wie rzo ne
sta no wi ska sy tu owa ły Kra siń skie go
w hie rar chii woj sko wej. Kra siń ski peł nił
też funk cję po sła cie cha now skie go w sej -
mie war szaw skim. Od kró la w tym cza -
sie do stał dwa przy wi le je: na wol ny
wy rób to wa rów le śnych w sta ro stwie kra -
sno staw skim oraz w sta ro stwie no wo miej -
skim i w so choc kim. 29 li sto pa da 1762 r.
ra zem z żo ną otrzy mał wój to stwo Sien ni -
cę w zie mi chełm skiej. W tym sa mym ro -
ku Anie la z Rycht Hu miec ka, wdo wa
po Sta ni sła wie, od stą pi ła Kra siń skim sta -
ro stwo prza sny skie, przy któ rym by ło

osob ne wój to stwo i wieś Do brzan ków.
Od 20 mar ca 1763 r. Eu sta chia by ła już
mał żon ką wiel kie go oboź ne go ko ron ne -
go. Kra siń ski peł nił ten urząd do upad ku
Rze czy po spo li tej. Mąż Eu sta chii zo stał
tak że od zna czo ny Or de rem Or ła Bia łe go
(1763). 

Eu sta chia i Ka zi mierz mie li czte ry
cór ki. Trzy: Te re sa, Ger tru da i Jó ze fa
zmar ły w nie mow lęc twie, czwar ta – Lu -
dwi ka – prze ży ła mat kę i we dług na pi su
na epi ta fium mia ła do żyć dzie wię ciu lat.
Eu sta chia zmar ła 13 grud nia 1764 r. ma -
jąc za le d wie 26 lat. Po cho wa na zo sta ła
w ko ście le w Ze grzu. Ser ce jej zo sta ło
zło żo ne w ko ście le je zu ic kim w Kra -
snym sta wie 30 mar ca 1765 r. Kra siń ski
miał za ku pić za jej du sze ty sią ce mszy.

Oboź ny ufun do wał też po mnik
z czar ne go mar mu ru dla uczcze -
nia Eu sta chii w ko ście le w Kra -
snym sta wie. Dru ga ta bli ca by ła
w ko ście le w Ze grzu, ale zo sta -
ła po tem prze nie sio na, wraz
z trum na mi i in ny mi epi ta fia mi,
do no wo wy bu do wa ne go ko -
ścio ła w Wo li Kieł piń skiej. 

Wkrót ce po śmier ci pierw -
szej żo ny Ka zi mierz Kra siń ski
oże nił się z jej ro dzo ną sio strą
– Elż bie tą (1740–1781), wdo wą
po Mi cha le Ru dziń skim, wo je -
wo dzie ma zo wiec kim. Pierw-
szy mąż Elż bie ty cho ro wał
na su cho ty i zmarł w War sza -
wie 8 ma ja 1764 r., a po cho wa -
ny zo stał w Sien ni cy w kla-
sz to rze re for ma tów. Ze wzglę du
na po kre wień stwo i po wi no wac -
two Kra siń skie mu po trzeb na
by ła dys pen sa, któ rą uzy skał
w Rzy mie. 

Co się dzia ło w tym cza sie
w ży ciu Ka zi mie rza Kra siń skie -
go? W kon fe de ra cji bar skiej
(1768–1772) nie brał bez po śred -
nie go udzia łu, ale nie stro nił
od fi nan so we go wspar cia tej ini -
cja ty wy. Na proś bę kró la Sta ni -

sła wa Au gu sta, przyj mo wał w 1772 r.
w Ze grzu bi sku pa ka mie niec kie go Ada ma
Sta ni sła wa Kra siń skie go. W 1775 r.
na sej mie Kra siń ski zdo był po zwo le nie
na ustą pie nie ze sta ro stwa no wo miej -
skie go, z dwóch do ży wo ci z czte rech,
ja kie tam miał oraz 10 tys. zło tych
na rzecz Jó ze fa Ra dziec kie go pod ko mo -
rze go za kro czym skie go. Ju rys dyk cję
grodz ką w Kor czy nie w 1762 r. Kra siń ski
od dał Fry de ry ko wi Mo szyń skie mu, ale
jesz cze sejm w 1780 r. po zwo lił mu uży -
wać kon sen sów, któ re otrzy mał na ustą -
pie nie ze sta rostw przez ko lej ne trzy la ta
i trzy mie sią ce od za koń cze nia sej mu. 

Z dru gą żo ną Ka zi mierz Kra siń ski
prze żył pra wie 16 lat. Wia do mo, że Elż -
bie ta zo sta ła Da mą Or de ru Krzy ża
Gwiaź dzi ste go 3 ma ja 1775 r. W 1777 r.
na był od jej sióstr do bra Żu lin i Bo ro wi -

Nie zna ny ma larz pol ski, Por tret Eu sta chii z Po toc kich 
Kra siń skiej, przed 1764, de po zyt w MNW
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pol ski. Ka zi mierz Kra siń ski i je go trze cia
żo na w swych do brach wy bu do wa li kil ka
ko ścio łów oraz z ich fun da cji mia ła miej -
sce od bu do wa pa ła cu i zam ku w Ra dzie -
jo wi cach. Dba li rów nież o po sia dło ści
w Zgie rzu i Kra sno siel cu. 

Kra siń scy mie li dwo je dzie ci: Jó ze fa
Waw rzyń ca Ma cie ja (1783–1845) i Elż -
bie tę Ma rian nę Jó ze fę (1791–1832),
któ ra po ślu bi ła po tem Ada ma Ja ra czew -
skie go. Kil ko ro ich dzie ci zmar ło w nie -
mow lęc twie. 

Wy da je się, że Ka zi mierz Kra siń ski
był naj szczę śliw szym w związ ku z An ną
z Osso liń skich. Mi mo że praw do po dob -
nie praw dzi wie mógł ko chać je dy nie
pierw szą żo nę – Eu sta chię. To do pie ro
w trze cim mał żeń stwie do cze kał się zdro -
wych dzie ci, a co za tym idzie spad ko -
bier cy. To rów nież z An ną dzie lił
za in te re so wa nia sztu ką i li te ra tu rą. Obo je
też lu bi li ży cie to wa rzy skie. Kra siń ski
zmarł 25 wrze śnia 1802 r. w Ze grzu
o czwar tej ra no i zo stał po cho wa ny
w pod zie miach tam tej sze go ko ścio ła.
An na ufun do wa ła mę żo wi epi ta fium
z uży ciem ta bli cy z czar ne go mar mu ru,
któ ry w czę ści szczy to wej za wie ra por tret
zmar łe go. W krę gach ro dzin nych Kra siń -
ski uwa ża ny był za pa triar chę ro du. Je go
spad ko bier cą zo stał zna ko mi cie wy kształ -
co ny Jó zef Waw rzy niec Kra siń ski, któ ry
w chwi li śmier ci oj ca miał za le d wie 19
lat. Wraz z mat ką, An ną z Osso liń skich
Kra siń ską i sio strą Elż bie tą osiadł w do -
brach Ra dzie jo wi ce. 

cę. Elż bie ta dłu go cho ro wa ła na su cho ty
i zmar ła w Pro sze wie, ma jąc 52 la ta,
w no cy z 9 na 10 czerw ca 1781 r. Zo sta -
ła po cho wa na w Sien ni cy u OO. Re for -
ma tów 12 czerw ca 1781 r. Za pew ne
Ka zi mierz Kra siń ski speł nił wo lę swo jej
dru giej żo ny, gdy zde cy do wał się na jej
po chó wek w Sien ni cy, a nie w Kra snym -
sta wie, gdzie miesz ka li.

W l. 1773–1775 Kra siń ski był po słem
na Sejm roz bio ro wy, a w 1788 r. był mar -
szał kiem Try bu na łu Ko ron ne go. Mał żeń -
stwo nie do cze ka ło się po tom stwa. 

Trze cią żo ną Kra siń skie go by ła
miecz ni ków na li tew ska An na z Osso liń -
skich z Ba lic h. To pór (1759–1809),
roz wie dzio na z Jó ze fem Sa le zym Osso -
liń skim, wo je wo dą pod la skim, któ rą
oboź ny po ślu bił w 1782 r. Kra siń ski
w chwi li ślu bu z An ną miał 57 lat i był
star szy od swo je go te ścia. An na mia ła
23 la ta. Nie po łą czy ło ich sil ne uczu cie.
An na ocze ki wa ła bez pie czeń stwa i opie -
ki, zaś dla Ka zi mie rza waż ne by ły związ -
ki fa mi lij ne i mło dość żo ny. W cza sie
te go mał żeń stwa Ka zi mierz Kra siń ski
w 1783 r. po now nie peł nił funk cję mar -
szał ka Try bu na łu Ko ron ne go. Do dat ko -
wo w 1782 r. był mar szał kiem Sej mu.
W 1788 r. zo stał człon kiem Ko mi sji Woj -
sko wej Oboj ga Na ro dów, któ ra zaj mo wa -
ła się spra wą   or ga ni za cji ar mii. 

Re zy den cję w Ra dzie jo wi cach prze -
ka zał Alek san der Osso liń ski, miecz nik li -
tew ski, sta ro sta dro hic ki i dzie dzic
na Stre dy ni, ja ko po sag swej je dy nej
cór ce An nie w 1774 r., gdy wy cho dzi ła
za mąż za ku zy na Jó ze fa Sa le ze go Osso -
liń skie go, utra cju sza sły ną ce go z roz rzut -

ne go try bu ży cia. Wo je -
wo da pod la ski po roz -
wo dzie ze swo ją żo ną
tak bar dzo skłó cił się
z ca łą ro dzi ną, że po -
sta no wił na złość
wszyst kim oże nić się
w 1784 r. z ko zacz ką
Ma tro ną Pę che rzów ną
(Pę che rzew ską). Jesz -
cze w tym sa mym ro ku
na ro dził mu się syn.
Nie uda ne mał żeń stwo
An ny trwa ło oko ło
sied miu lat i moż na
przy pusz czać, że więk -
szość cza su An na spę -
dza ła w po sia dło ści
otrzy ma nej od ro dzi -
ców. Nie zna ny jest rok
unie waż nie nia mał żeń -
stwa. Pra wo ka no nicz -
ne ze zwa la ło (i ze -
zwa la) na unie waż nie -
nie mał żeń stwa, gdy
ist nie ją ku te mu ści śle
okre ślo ne po wo dy. Gdy
Ka zi mierz Kra siń ski
oże nił się z An ną,
wziął rów nież Ra dzie -
jo wi ce w po sa gu. An -
na by ła ini cja tor ką

upięk sza nia re zy den cji. Ma ją tek
Kra siń skich stał się sie dzi bą ro do -
wą i tęt ni ło w nim ży cie to wa rzy -
skie. Kra siń ski naj czę ściej prze -
by wał w do mu w War sza wie lub
w dzie dzicz nym Ze grzu, gdzie
ro dzi na miesz ka ła do 1795 r. 

Ka zi mierz był zwo len ni kiem
Kon sty tu cji 3 Ma ja i po wsta nia
ko ściusz kow skie go. Na wnio sek
na czel ni ka Ta de usza Ko ściusz ki,
po wo ła ny zo stał w 1794 r. w skład
Są du Kry mi nal ne go Księ stwa
Ma zo wiec kie go, któ ry miał osą -
dzać szpie gów i zdraj ców. Po
upad ku po wsta nia Kra siń ski
schro nił się w Za mo ściu, a na -
stęp nie w do brach ga li cyj skich
bi sku pa Ada ma Sta ni sła wa Kra -
siń skie go. Roz po czę ła się kon fi -
ska ta ma jąt ków i Oboź ne mu
ode bra no na Ukra inie sta ro stwo
chmiel nic kie, któ re da ro wa no
Bez bo rod ko na wiecz ne cza sy.
W 1798 r. Kra siń ski otrzy mał ty -
tuł hra bie go od kró la pru skie go
Fry de ry ka Wil hel ma III, ale od -
mó wił je go przy ję cia. W nie któ -
rych do ku men tach ty tu ło wał się
hra bią na Kra sno siel cu. Z ko lei 3

ma ja 1783 r. An na zo sta ła Da mą Or de ru
Krzy ża Gwiaź dzi ste go. W ży ciu pry wat -
nym Kra siń ski in te re so wał się sztu ką
i li te ra tu rą. Chciał tak że ucho dzić za me -
ce na sa ar ty stów. Nie jed no krot nie fi nan so -
wał druk ksią żek wy pła ca jąc ho no ra ria
au to rom i tłu ma czom utwo rów na ję zyk

Ma larz nie okre ślo ny, Elż bie ta z Po toc kich,
poł. XVIII w. Re pro duk cja za: Ka ta log Za byt ków

Sztu ki w Pol sce, t. 10, Wo je wódz two war szaw skie,
pod red. I. Ga lic kiej, H. Sy gie tyń skiej, z. 8, 

Po wiat miń sko –ma zo wiec ki, oprac. I. Ga lic ka, 
H. Sy gie tyń ska, War sza wa 1968

Jó zef Gras si, Por tret An ny z Osso liń skich Kra siń skiej,
1791–1795, MNW, de po zyt w Mu zeum Ro man ty zmu 

w Opi no gó rze
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z ok. 1700 r. i dru gie go z 1712 r. Pierw szy
z por tre tów obec nie znaj du je się w zbio -
rach Mu zeum Pa ła cu Kró la Ja na III
w Wi la no wie, dru gi zaś znaj du je się w fa -
rze wę grow skiej. O tym por tre cie Iza be la
Ga lic ka i Han na Sy gie tyń ska na pi sa ły:
„re pre zen tu je rzad kie na na szym grun cie
przed sta wie nie ca ło po sta cio we go uję cia

do stoj ni ka sie dzą ce go w fo te lu”. Sie dzą -
ca po sta wa Ja na Do bro go sta na por tre cie
by ła przed mio tem ana li zy wie lu hi sto ry -
ków sztu ki. Roz wią za nie za gad ki sie dzą -
cej po zy wy da je się być dość pro za icz ne
i przed sta wił je Kon rad Mo raw ski: „Sie -
dzą cą po zy cję Ja na Bo na wen tu ry Kra siń -
skie go moż na jak się wy da je wy ja śnić
bar dzo pro sto: wo je wo da płoc ki w okre -
sie po wsta wa nia oma wia nych por tre tów
miał po pro stu po waż ne pro ble my z cho -
dze niem”.

Kra siń ski za trud niał rów nież gdań -
skich ar ty stów. Pierw szym o któ rym war -
to wspo mnieć jest An dre as Mac ken sen
Młod szy. To te mu ar ty ście zle cił wy ko na -
nie w ko ście le w Kra snem na grob ka
swo ich żon: Te re sy z Chod kie wi czów

Jan Do bro gost Kra siń ski (1639–1717)
wo je wo da płoc ki, sta ro sta war szaw -
ski, prza sny ski, opi no gór ski, re fe ren -

darz ko ron ny był ty pem grun tow nie
wy kształ co ne go ary sto kra ty. Stu dio wał
w Gor nin gen w Ho lan dii i w Or le anie we
Fran cji. Na le żał do za ufa nych przy ja ciół
Ja na III So bie skie go, z któ rym z wła sną
cho rą gwią hu sar ską wziął udział
w od sie czy wie deń skiej. Był zię -
ciem Sta ni sła wa Ja bło now skie go,
z któ rym zwią zał się tak że po li -
tycz nie. Za pi sał się w hi sto rii nie
tyl ko ja ko do wód ca woj sko wy,
puł kow nik kró lew ski, uczest nik
od sie czy wie deń skiej czy po li tyk
i do rad ca Ja na III So bie skie go, ale
tak że ja ko bu dow ni czy i me ce nas
sztu ki. Za trud niał naj wy bit niej -
szych ar chi tek tów, a bu dow le
wznie sio ne z je go fun da cji, jak
Pa łac Kra siń skich (Pa łac Rze czy -
po spo li tej) w War sza wie, czy ko -
ścio ły re for ma tów i bar to lo mi tów
w Wę gro wie są wy bit ny mi za byt -
ka mi ar chi tek tu ry ba ro ko wej. Jak
na pi sał prof. Ma riusz Kar po wicz:
„Kra siń ski ma ja ko me ce nas re -
no mę usta lo ną, choć je go dzia łal -
ność, bar dzo waż na dla dzie jów
sztu ki w Pol sce, nie do cze ka ła się
mo no gra fi sty”.

Wśród ar chi tek tów za trud nio -
nych przez Ja na Do bro go sta
na pierw szym miej scu na le ży wy -
mie nić Tyl ma na z Ga me ren (Tie -
le man van Ga me ren), któ ry był
pro jek tan tem za rów no pa ła cu
Kra siń skich, jak i ko ścio ła re for -
ma tów w Wę gro wie. Na le ży
krót ko ob ja śnić, że w ów cze snym
ro zu mie niu ar chi tek tem na zy wa no nie
pro jek tan ta bu dyn ku, ale nad zo ru ją ce go
bu do wę, zaś pro jek tant był na zy wa ny
geo me trą, i to ten dru gi ty tuł był wy żej
ce nio ny. Współ pra ca Kra siń skie go z ar -
chi tek ta mi nie ogra ni cza ła się tyl ko
do wy żej wspo mnia ne go, za trud niał tak -
że Car la Ce ro nie go, Izy do ra Afa itie go, Jó -
ze fa Szy mo na Bel lot tie go i Ja na Re isne ra. 

Wśród ma la rzy za trud nio nych przez
Kra siń skie go znaj du je my Mi cha ła Anio -
ła Pal lo nie go, któ ry wy ko nał de ko ra cje
sie ni i pla fo ny w pa ła cu Kra siń skich (nie -
ste ty obec nie nie za cho wa ne) i po li chro -
mie w obu ko ścio łach wę grow skich
fun do wa nych przez Kra siń skie go. On też
jest au to rem dwóch por tre tów ma je sta -
tycz nych Ja na Do bro go sta, pierw sze go

i Ja dwi gi Te re sy z Ja bło now skich, oraz
wła sne go na grob ka w ko ście le re for ma -
tów w Wę gro wie. Współ pra ca Kra siń -
skie go z An dre asem Mac ken se nem
Młod szym, mia ła dla te go ostat nie go nie -
przy jem ny ko niec. W 1701 r. Kra siń ski
oskar żył go za ni że nie wa gi za mó wio ne go
wła sne go epi ta fium. Skut kiem tych oskar -
żeń by ło aresz to wa nie Mac ken se na.
Ostat nie wzmian ki na te mat ar ty sty do ty -
czą wła śnie je go po by tu w wię zie niu
w sierp niu 1701 r. Po mi mo za rzu tów wo -
bec Mac ken se na Kra siń ski po przez swo -
je go peł no moc ni ka wy pła cił mu na leż ną
kwo tę za pra ce. Za rzu ty kie ro wa ne
pod ad re sem gdańsz cza ni na za pew ne by -
ły uza sad nio ne, sko ro Kra siń ski nie był
pierw szym, któ ry oskar żał te go złot ni ka

o nie pra wi dło wo ści. Wcze śniej
zo stał on osa dzo ny w wię zie niu
z po wo du oskar żeń wy su nię -
tych przez Ja na Gliń skie go. Po -
byt w wię zie niu w 1701 r. był by
więc ko lej nym uwię zie niem
Mac ken se na.

Dru gim gdań skim ar ty stą
za trud nio nym przez Kra siń skie -
go był An dre as Schlüter, któ-
re go dzie łem są de ko ra cje
tym pa no nów pa ła cu Ja na Do -
bro go sta Kra siń skie go w War -
sza wie, póź niej bu dow ni czy
pa ła cu za mó wił u nie go rzeź bę
Chry stu sa na Krzy żu, któ ra
zdo bi głów ny oł tarz ko ścio-
ła  re for ma tów w Wę gro wie.
Z Gdań ska po cho dził tak że
Mi chał Wit twerck, lu dwi sarz,
któ ry od lał pły tę umiesz czo ną
u pod sta wy na grob ka Kra siń -
skie go, znaj du ją ce go się rów -
nież w ko ście le re for ma tów.

O tym, że Jan Do bro gost
po waż nie trak to wał swo ją dzia -
łal ność na po lu fun da cyj nym
świad czy fakt, że je go mar szał -
kiem dwo ru był geo me tra kró -
lew ski Jan Re isner, któ ry
po tra fił za rzą dzać pra cą przede
wszyst kim ar chi tek tów, bu dow -
ni czych i ma la rzy. Dzię ki ba da -

niom pro fe so rów He le ny i Ste fa na
Ko za kie wi czów, z któ rych ko rzy stał
prof. Kar po wicz wie my, że Re isner był
wy cho wan kiem Aka de mii św. Łu ka sza
w Rzy mie, gdzie stu dio wał ar chi tek tu rę
i ma lar stwo. Kar po wicz usta lił tak że,
że Re isner już pod czas stu diów otrzy mał
pierw szą na gro dę w dzie dzi nie ar chi tek -
tu ry, za pro jekt fa sa dy cen tral ne go ko -
ścio ła. Od 1678 r. pra co wał dla Ja na
III So bie skie go i uży wał ty tu łu „Ka wa ler
i ma larz Je go Kró lew skiej Mo ści”, jesz -
cze w 1696 r. był za trud nio ny ja ko ma larz
w pa ła cu kró lew skim w Wi la no wie. Ok.
ro ku 1700 (moż li we, że w 1702 r.) zo stał
mar szał kiem dwo ru Ja na Do bro go sta
Kra siń skie go. Re isner był nie tyl ko geo -
me trą, ar chi tek tem, ale i ma la rzem. Zmarł

Wojciech Jerzy Górczyk

Jan Do bro gost Kra siń ski 
– bu dow ni czy i me ce nas sztu ki

Mi chał Anioł Pal lo ni, Por tret Ja na Do bro go sta Kra siń skie go,
1700, wł. Mu zeum Pa ła cu Kró la Ja na III w Wi la no wie
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w 1713 r. i zo stał po cho wa ny w fa rze wę -
grow skiej. Re isner nie był je dy nym ar ty -
stą, któ ry zy skał sta tus do mow ni ka
na dwo rze Kra siń skie go. Od 1705 r. do -
mow ni kiem wo je wo dy płoc kie go był Mi -
chał Anioł Pal lo ni, któ ry sprze dał swój
pa łac w War sza wie i za miesz kał u Ja na
Do bro go sta, a zmarł w Wę gro wie po mię -
dzy ro kiem 1711 a 1713. 

Pi sząc o fun da cjach Ja na Do bro go sta
nie spo sób sze rzej nie wspo mnieć wła śnie
o Wę gro wie, gdzie znaj du ją się dwa ko -
ścio ły je go fun da cji. Przy oka zji fun da cji
wę grow skich świą ty ni Kra siń ski po now -
nie za trud nił ar ty stów, któ rzy pra co wa li
przy wzno sze niu je go pa ła cu w War sza -
wie, za tem i tu taj po ja wia ją się na zwi ska
Tyl ma na z Ga me ren, Car la Ce ro nie go,
Mi cha ła Anio ła Pal lo nie go, Jó ze fa Be lot -
tie go, czy An dre asa Schlüte ra.

W przy pad ku obu fun da cji wę grow -
skich ar chi tek ci naj mniej mo gli po pi sać
się swo ją in wen cją przy pro jek to wa niu
ko ścio ła re for ma tów. Wy ni ka ło to z fak -
tu, że re for ma ci mie li wła sne prze pi sy bu -
dow la ne, o któ rych Adam Jan Bła chut
pi sze: „w za sad ni czy spo sób ogra ni cza ły
nie tyl ko wpły wy fun da to ra (…), ale tak -
że swo bo dę ar chi tek ta, za rów no w ukła -
dzie prze strzen nym jak i roz mia rach
bu dow li oraz sto so wa nym ma te ria le, a na -
wet w ele men tach de ko ra cji ar chi tek to -
nicz nej”. Nie ina czej by ło w przy pad ku
wę grow skie go ko ścio ła re for ma tów. Prof.
Kar po wicz nie uwzględ nił w swo ich usta -
le niach prze pi sów bu dow la nych re for ma -
tów, ani fak tu, że bu do wa ko ścio ła

re for ma tów by ła nad zo ro wa na
bez po śred nio przez re for ma -
tów po przez pre fek ta fa bry ki.
Do pro wa dzi ło go to do błęd -
ne go wnio sku, że ko ściół re -
for ma tów w Wę gro wie jest
ko pią ko ścio ła kar me li tów bo -
sych w War sza wie. Jed nak po -
do bień stwo obu ko ścio łów
ogra ni cza się tyl ko do te go, że
oba ko ścio ły zo sta ły wznie sio -
ne w sty lu ba ro ko wym i w od -
mia nie ka pli co wej sys te mu
ścien no –fi la ro we go. Wy ni ka ło
to nie z wzo ro wa nia się przez
pro jek tan ta ko ścio ła re for ma -
tów na ar chi tek tu rze ko ścio ła
kar me li tów bo sych, ale z te go,
że prze pi sy bu dow la ne za ko nu
re for ma tów po zwa la ły im
wzno sić ko ścio ły mu ro wa ne
tyl ko i wy łącz nie w sys te mie
ścien no –fi la ro wym. W każ -
dym ra zie Tyl man z Ga me ren
pro jek tu jąc ko ściół re for ma -
tów mu siał pod po rząd ko wać
się wy mo gom sta wia nym
przez za kon ni ków, co nie
ozna cza, że i tu taj nie zna lazł
spo so bu, aby wpleść w ar chi -
tek tu rę za kon ną wła sne, ory gi -
nal ne, roz wią za nie. Tym

roz wią za niem jest tzw. „śle pa ko pu ła”,
któ ra nie ła mie prze pi sów za kon nych
i w ze wnętrz nej bry le
ko ścio ła jest nie wi -
docz na.

Ina czej by ło w
przy pad ku ko ścio ła
far ne go, czy li ko ścio ła
bar to lo mi tów (obec -
nie ba zy li ka mniej sza
Wnie bo wzię cia Naj -
święt szej Ma rii Pan -
ny). W tym wy pad ku
pro jek tant nie był
ogra ni czo ny żad ny mi
wy mo ga mi ze stro ny
ko ściel nej. Prof. Kar -
po wicz błęd nie przy pi -
sał au tor stwo i te go
pro jek tu  Tyl ma no wi.
Jed nak moż na się zgo -
dzić, że przed roz po -
czę ciem bu do wy od -
by ła się na ra da ar chi -
tek tów pra cu ją cych
dla Kra siń skie go, w
któ rej brał udział pro -
jek tant i jed no cze śnie
kie ru ją cy pra ca mi bu -
dow la ny mi Car lo Ce -
ro ni, ko or dy nu ją cy
ca łość prac bu dow la nych w Wę gro wie
Jan Re isner (być mo że tak że współ two -
rzył pro jekt), Jó zef Bel lot ti i za pew ne Mi -
chał Anioł Pal lo ni, któ re go fre ski
sta no wi ły istot ny ele ment ar chi tek to nicz -
ny fa ry wę grow skiej – oł ta rze w fa rze nie

by ły bu do wa ne, ale ma lo wa ne. Za cho wał
się kon trakt na bu do wę ko ścio ła far ne go,
któ ry za warł Kra siń ski z Car lem Ce ro -
nim 12 sierp nia 1703 r., świad kiem kon -
trak tu był Jó zef Bel lot ti, któ ry już
wcze śniej pra co wał dla Kra siń skie go
i współ pra co wał z Tyl ma nem przy bu do -
wie pa ła cu Ja na Do bro go sta w War sza -
wie, od po wia dał też za sztu ka te rie te go
pa ła cu. Bu do wę wę grow skie go ko ścio ła
far ne go ukoń czo no w 1707 r., ale wnę trze
koń czo no jesz cze w 1708 r., a fa sa da by -
ła go to wa nie wcze śniej niż w czerw -
cu 1709 r. Pra ca mi obok Ce ro nie go
kie ro wał, przy naj mniej w koń co wej fa zie,
Jan Re isner. 

Się ga jąc do wspo mnia ne go kon trak tu
mo że my do kład nie okre ślić za kres prac
pro wa dzo nych przy ko ście le i stwier dzić,
że ze sta re go ko ścio ła Kra siń ski po zo sta -
wił tyl ko mu ry na wy i pre zbi te rium, zaś
ca ła resz ta jest wznie sio na przez Ce ro nie -
go na no wo, od fun da men tów. Wy da je się,
że wo bec tych fak tów, ra czej nie mo że my
mó wić o prze bu do wie, a słusz ne bę dzie
stwier dze nie, że XVIII –wiecz na fa ra zo -
sta ła wy bu do wa na na no wo, ale z za cho -
wa niem go tyc kich re lik tów sta rej fa ry. 

Aby ob raz Ja na Do bro go sta Kra siń -
skie go ja ko me ce na sa sztu ki był peł ny,
na le ży wspo mnieć, że był tak że ko lek cjo -
ne rem dzieł sztu ki. W je go zbio rach zna -
la zły się ob ra zy ma la rzy z ca łej Eu ro py,
tak że mi strzów ho len der skich, wło skich,

czy nie miec kich. Ozdo bą tej ko lek cji by -
ły: „kon ter fekt Rem brand ta, ory gi nał
w ra mie bia łej”, „ob raz wiel ki i pięk ny
ory gi nał Ru ben sów”, „ob raz fa ry ze uszów
stro fu ją cych nie wia stę Düre ra, w czar nej
ra mie”.

Kon trakt Ja na Do bro go sta Kra siń skie go z Car lem 
Ce ro nim na bu do wę fa ry wę grow skiej, 
Ar chi wum Die ce zjal ne w Dro hi czy nie

Ber nar do Bel lot to, Pa łac Kra siń skich w War sza wie, 1778, 
wł. Za mek Kró lew ski w War sza wie
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sztu ki. Za ba wa w te atr by ła szcze gól nie
po pu lar na w cza sie wa ka cji, kie dy we
dwo rze prze by wa li go ście – mło dzi, chęt -
nie bio rą cy udział w te go ro dza ju przed -
się wzię ciach, i star si, z przy jem no ścią
wcie la ją cy się w ro lę ła ska wej pu blicz no -
ści. Pre zen to wa ne sztu ki by wa ły bądź au -
tor stwa sa mych uczest ni ków bądź mniej
lub bar dziej luź ny mi ada pta cja mi li te ra -
tu ry. Przy go to wa nie przed sta wie nia wy -
ma ga ło nie tyl ko wy ucze nia się tek stu, ale

tak że stwo rze nia spek ta klo wi od po wied -
niej opra wy: sce ny, kur ty ny, ko stiu mów,
ca łej ba te rii re kwi zy tów, stąd upły wa ło
nie raz i kil ka ty go dni, nim ze spół te atral -
ny de cy do wał się na pre mie rę. Pra co -
chłon ne, choć już nie do te go stop nia,
by ło tak że stwo rze nie ży we go ob ra zu. Ta
za ba wa, któ rej szczyt po pu lar no ści przy -
pa da na wiek XIX, po le ga ła na ufor mo -
wa niu nie ru cho mej scen ki, bę dą cej ko pią
zna ne go ob ra zu (za zwy czaj Ja na Ma tej -
ki, Hen ry ka Sie mi radz kie go bądź Ar tu ra
Grot t ge ra) lub in sce ni za cją frag men tu
wier sza. Tak że i przy tej oka zji szy to stro -
je, gro ma dzo no re kwi zy ty, przy go to wy -
wa no od po wied nie oświe tle nie. 

Wie le dam ry wa li zo wa ło ze so bą
„na sa lo ny”. Każ dej za le ża ło na tym, by
przy cią gnąć do sie bie jak naj bar dziej
zna mie ni tych go ści, a tak że by fa ma
o wy jąt ko wo ści spo tkań roz cho dzi ła się
po ca łej oko li cy. Każ dy sa lon miał swo -
je go „du cha”. Po jed nych krą żył duch nu -

Ży cie to wa rzy skie w dwo rach zie -
miań skich XIX w. nie za leż nie od
ak tu al nie pa nu ją cych pór ro ku

cie szy ło się du żą po pu lar no ścią. Te nie -
ustan ne wi zy ty, kil ka na ście, a na wet kil -
ka dzie siąt osób przy jed nym sto le, cią gły
ruch, nie by ły by moż li we, gdy by nie pod -
sta wo wa ce cha pol skie go zie miań stwa
– go ścin ność.

Tra dy cyj nym dniem skła da nia za po -
wie dzia nych wi zyt by ła nie dzie la. Dla
roz ryw ki spo ty ka no się w ba wial nym po -
ko ju na po ga węd ki, wspól ną lek tu rę czy
mu zy ko wa nie. Do mow ni cy wy szy wa li,
ry so wa li, ma lo wa li, sta wia li pa sjan se,
gry wa li w kar ty, ktoś gło śno czy tał lub
grał na ja kimś in stru men cie. Po pu lar ne
by ły wy ci nan ki, zwa ne „wy strzy gan ka -
mi”. Po wo dze niem cie szy ło się tak że
ma lo wa nie na por ce la nie – ku pio ne
w mie ście bia łe, po zba wio ne or na men tu
na czy nia po kry wa no za po mo cą spe cjal -
nych farb wi ze run ka mi kwia tów, sce nek
ro dza jo wych czy pej za ży.

Oka zją do wy mia ny no wi nek i plo tek
z naj bliż szej oko li cy by ła gra w kar ty,
na któ rą scho dzi li się wie czo ra mi
do mow ni cy – głów nie męż czyź ni, ale
w nie win nej tej roz ryw ce znaj do wa ły
upodo ba nie tak że pa nie. Gier kar cia nych
w XIX w. by ło wie le, ale naj więk szą po -
pu lar ność zy ska ły so bie be zik i wist
– zna jo mość ich za li cza ła się do ele men -
tar ne go, to wa rzy skie go oby cia męż czy -
zny. 

Ulu bio ną roz ryw ką pań i pa nie nek,
miesz ka ją cych na pro win cji, by ło czy ta -
nie ksią żek. W ma jęt niej szych sie dzi bach
zie miań skich dba no o to, by móc po -
chwa lić się po kaź nym księ go zbio rem. Za -
mi ło wa nie do czy tel nic twa spra wia ło, że
nie chcia no się wy rzec ksią żek na wet
wte dy, kie dy z fi nan sa mi by ło kru cho.
W trud niej szych cza sach, na prze ło -
mie XIX i XX wie ku, wśród zie mian
Pół noc ne go Ma zow sza zro dzi ła się idea
bi blio tek skład ko wych: dwo ry z naj bliż -
sze go są siedz twa skła da ły się (lub wspól -
nie ku po wa ły no wo ści wy daw ni cze)
na za kup no wo ści wy daw ni czych. Dzie -
lo no je na pacz ki, po kil ka to mów każ da,
i roz sy ła no po jed nej do każ de go ze sto -
wa rzy szo nych dwo rów, któ ry zo bo wią za -
ny był prze słać ją da lej po upły wie
mie sią ca.

Po sia da ny księ go zbiór sta wał się in -
spi ra cją dla mi ło śni ków te atru, któ rzy pra -
gnę li w do mo wym za ci szu umi lić so bie
czas przy go to wa niem i wy sta wie niem

dy, po in nych duch za ba wy, de mo kra cji,
kon wer sa cji czy też de ka den cji. Tych
pierw szych nie by ło ma ło. Wszyst ko za -
le ża ło od pa ni do mu, od te go ko go za pra -
sza ła, czy umia ła dbać o go ści, pod su wać
te ma ty roz mów, nada wać ton. Nie ste ty
nie jed no krot nie za miast sta wać się straż -
nicz ką do brej za ba wy, sta wa ła się straż -
nicz ką kon we nan sów, ba cząc przede
wszyst kim na to, by pod czas spo tkań by -
ło przy zwo icie i kul tu ral nie. 

Chęt nie or ga ni zo wa no też ba le ko -
stiu mo we. Zaj mo wa ły one miej sce szcze -
gól ne z uwa gi na przy pi sy wa ną im ran gę
to wa rzy ską. Oprócz wy staw nych przy jęć,
na któ re spra sza no wie lu go ści, or ga ni zo -
wa no tak że mniej licz ne spo tka nia to wa -
rzy skie jak im pro wi zo wa ne wie czor ki
ta necz ne czy mu zycz ne. Do ich urzą dze -
nia wy star czał for te pian i mu zy kal nie
uzdol nie ni uczest ni cy – gra na in stru men -

cie czy śpiew za li cza ły się w zie miań -
skich krę gach do pod staw do bre go
wy cho wa nia. W 1881 r. uka za ło się na
pol skim ryn ku wy daw ni czym tłu ma cze -
nie książ ki Alquié Rieu pey ro ux Lo uise pt.
„Ko deks świa to wy, czy li zna jo mość ży -
cia we wszel kich sto sun kach z ludź mi”.
Jest to po zy cja nie zmier ne cie ka wa, któ -
ra da je moż li wość przyj rze nia się te mu,
jak kie dyś za cho wy wa no się pod czas spo -
tkań to wa rzy skich. Nie po zo sta wia ona
żad nej wąt pli wo ści, ży cie to wa rzy skie
w XIX w. cha rak te ry zo wał ogrom ny for -
ma lizm. Na wet na sie dze nie na krze śle
był sto sow ny prze pis: Przy to czę tu frag -
ment: „Mło dzie niec skła da ją cy wi zy tę,
zo sta wia w przed po ko ju pal tot, pa ra sol
i la skę, a z ka pe lu szem trzy ma nym w jed -
nej rę ce wcho dzi do sa lo nu. Na po wi ta -
nie po da je le wą rę kę a nie pra wą, któ ra
na ra zić go mo że na po peł nie nie nie zgrab -
ne go ru chu. Wszedł szy do sa lo nu, kie ru -
je się naj pierw ku go spo dy ni do mu,

Igor Ja kub Kra jew ski

Ży cie to wa rzy skie na Pół noc nym 
Ma zow szu w XIX w.

„Po lo nez”– li to gra fia barw na/pa pier, An to ni Za lew ski, wł. Mu zeum Za mek w Łań cu cie
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po kło niw szy się jej, od da je ukłon in nym
człon kom ro dzi ny, a po tem oso bom, któ -
re już zna. Zwy czaj wy ma ga, iż by na ba -
lu go spo darz do mu i je go sy no wie
prze tań czy li raz przy naj mniej ze wszyst -
ki mi tań czą cy mi da ma mi. Zwy czaj ten
sta je się nie mal obo wiąz kiem. Rów nież
i mło dy czło wiek za pro szo ny na bal po -
wi nien przede wszyst kim tań czyć z go -
spo dy nią lub jej cór ką, a po tem do pie ro
z in ny mi da ma mi, lecz i te raz naj pierw
z ty mi, w któ rych do mu by wa. Da my nie
zdej mu ją ni gdy pod czas ba lu (rów nież jak
i męż czyź ni) rę ka wi czek, nie trzy ma ją te -
raz w rę kach nic prócz wa chla rza i co naj -
wy żej chu s tecz ki, któ rą ukry wać trze ba,
za miast jak daw niej by wa ło, osten ta cyj nie
po ka zy wać. Do brze jest przy zwy cza ić się
do tań cze nia z wa chla rzem i chu s tecz ką
w rę ku, aże by nie trze ba ich by ło cią gle
szu kać po stoł kach lub wy sy łać za po szu -
ki wa niem swych dan se rów. Po spo li to ścią
też jest wiel ką chi cho tać się ze swym to -
wa rzy szem tań ca spo za wa chla rza lub
szep tać. Nie wy pa da rów nie tań czyć kil -
ka krot nie z jed nym i tym sa mym w cią gu
wie czo ru, chy ba, że jest to na rze czo ny.
Kie dy się chce dwie oso by z so bą za po -
znać lub jed ną dru giej przed sta wić, roz są -
dek i takt na ka zu ją, po ra dzić się ich
przed tem, czy so bie te go ży czą. Przed sta -
wia się za wsze młod szą oso bę star szej,
niż szą sta no wi skiem wyż szej, męż czy znę
ko bie cie, a ni gdy ko bie ty męż czyź nie chy -
ba, że tym męż czy zną jest ja kiś wiel ki
per so nat lub oso ba du chow na”. 

Po pu lar ną for mą dzie więt na sto wiecz -
ne go ży cia to wa rzy skie go na Ma zow szu

Pół noc nym by ła tzw. „her ba ta”– wy da wa -
ny po po łu dniu lub wie czo rem raut po łą -
czo ny ze skrom nym po czę stun kiem.
Cza sem atrak cją ta kie go wie czo ru sta wa -
ła się ja kaś zna na oso bi stość, z któ rą za -
pro sze ni pra gnę li za wrzeć bliż szą
zna jo mość.

Oby cza je na ka zy wa ły szlach cie
utrzy my wać ści słe kon tak ty z pro win cjo -
nal ną in te li gen cją. Na le że li do niej, obok
dwor skich ofi cja li stów, le ka rze, ap te ka rze
i księ ża. By wa ło i tak, że pro boszcz miej -
sco wej pa ra fii w ce lu in te gra cji z pa ra fia -
na mi or ga ni zo wał wspól nie z dwo rem
kil ka ra zy w ro ku hucz ne za ba wy z tań -
ca mi. Do ści śle prze strze ga nych oby cza -
jów to wa rzy skich na le ża ły nie dziel ne
obia dy u pro bosz cza z udzia łem waż nych
lo kal nych oso bi sto ści.

Je śli bra ko wa ło go ści, roz ryw kę, jak
i naj now sze wie ści ze świa ta przy no si ły
li sty od krew nych czy zna jo mych, bę dą -
ce w owym cza sie naj ła twiej szym spo so -
bem pod trzy my wa nia ro dzin nych wię zi,
a w do bie za bo rów tak że spo iwem łą czą -
cym lu dzi. Li sty otwie ra ły okno na świat,
do no sząc o naj now szych wy da rze niach
po li tycz nych i kul tu ral nych, in for mu jąc
o zdro wiu i po czy na niach bli skich, wresz -
cie do star cza jąc plo tek o le piej i sła biej
zna nych fi gu rach ży cia to wa rzy skie go.
Ko re spon den cję otrzy my wa ną od krew -
nych skrzęt nie prze cho wy wa no i wra ca -
no do nich, tak że po wie lu la tach, a na wet
w ko lej nych po ko le niach, przez co sta wa -
ły się cen nym źró dłem wie dzy na te mat
ro dzin nej hi sto rii.

W za ścian kach od le głych od cen trum
miast ob cho dzo no rocz ni ce wy da rzeń bli -
skich Po la kom. W ta kie dni uwal nia no się
od co dzien nych za jęć go spo dar czych, by
świę to wać w za ufa nym gro nie krew nych,
są sia dów i przy ja ciół. W naj uboż szych
dwor kach, nie wie le róż nią cych się ar chi -
tek tu rą od chat, ży cie to wa rzy skie nie wy -
kra cza ło po za ob ręb wła sne go obej ścia.
Do to wa rzy skich ak cen tów dnia na le ża ło
śpie wa nie go dzi nek i od ma wia nie ró żań -
ca, ran ne ob ja śnie nia snów i wie czor ne
opo wia da nia o upio rach, a tak że noc ne
stra sze nie do mow ni ków. 

Obok roz ry wek in te lek tu al nych zie -
mia nie ce ni li so bie sport w naj róż niej szej
po sta ci. W dwo rach, nie opo dal któ rych
znaj do wa ło się je zio ro lub staw moż na
by ło roz sze rzyć re per tu ar zi mo wych za -
baw o jaz dę na łyż wach (po cząt ko wo do -
pi na nych za po mo cą skó rza nych pa sków,
póź niej do krę ca nych do bu tów), któ ra
by ła jed ną z nie licz nych XIX –wiecz nych
ak tyw no ści fi zycz nych, ja ką ko bie ty
na pro win cji mo gły po dej mo wać bez na -
ra ża nia na szwank swej re pu ta cji. Chęt nie
gry wa no tak że w kry kie ta. Tra dy cyj ną
roz ryw ką by ło też jeź dziec two – czę stym
spo so bem spę dza nia wa ka cji przez mło -
dzież by ły dłu gie, kon ne raj dy. Mło dzi lu -
dzie wy bie ra li się w po dróż ja dąc
od dwo ru do dwo ru tzw. „rze mien nym
dy sz lem”, tj. nie trosz cząc się o noc leg
czy stra wę – tak dla sie bie, jak i dla wierz -
chow ca – a li cząc na to, że na po tka na
na za pla no wa nej tra sie wy ciecz ki sie dzi -
ba zie miań ska uży czy im go ści ny.

Pierw szy bal w ry sun ko wym pa mięt ni ku na sto let niej Ce li ny Do mi ni kow skiej z Tre te rów
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ak ta, sta no wią cen ne źró dło wie dzy
na te mat ży cia i dzia łal no ści Po lo nii,
przede wszyst kim w obu Ame ry kach,Do biegł koń ca dru gi etap wspól ne -

go pro jek tu Mu zeum Ro man ty -
zmu w Opi no gó rze i Ar chi wum

Akt No wych, po le ga ją cy
na opra co wa niu, ze wi den cjo -
no wa niu i di gi ta li za cji zde -
po no wa ne go w Mu zeum
zbio ru ar chi wal no –bi blio -
tecz ne go Ośrod ka Do ku men -
ta cji Wy chodź stwa Pol skie go
w Puł tu sku. Zbiór ten obej -
mu je róż no rod ne ar chi wa lia,
książ ki, cza so pi sma, pły to te -
kę, in for ma to ry oraz in ne
ma te ria ły z ży cia spo łecz ne -
go Po la ków na wy chodź -
stwie. Naj star sze do ku men ty
po cho dzą z koń ca XIX w.,
jed nak naj bo gat sze zbio ry
od no szą się do ostat nie go
stu le cia.

W 2018 r. Mu zeum
przy stą pio no do re ali za cji
dwu let nie go za da nia pn.:
„Ar chi wum po lo nij ne Mu -
zeum Ro man ty zmu w Opi -
no gó rze. Opra co wa nie, di gi -
ta li za cja i udo stęp nie nie za -
so bu”, fi nan so wa ne go ze
środ ków Mi ni ster stwa Kul -
tu ry i Dzie dzic twa Na ro do -
we go w ra mach Pro gra mu
Kul tu ra Cy fro wa oraz ze
środ ków Urzę du Mar szał -
kow skie go Wo je wódz twa
Ma zo wiec kie go. Part ne rem
me ry to rycz nym przy re ali -
za cji te go za da nia by ło
Ar chi wum Akt No wych
w War sza wie. Współ pra ca
AAN z Mu zeum, trwa ją ca
od 2016 r., gwa ran to wa ła
pra wi dło wy prze bieg za pla -
no wa nych prac przy opra co -
wa niu, ewi den cjo no wa niu
i kon ser wa cji oraz di gi ta li -
za cji akt. Dzia ła nia te nad -
zo ro wa ne by ły przez pra -
cow ni ków AAN, zaś wy ko -
na ne ko pie cy fro we zo sta ły
przy ka za ne do Na ro do we -
go Ar chi wum Cy fro we go
w ce lu ar chi wi za cji w Cen -
tral nym Re po zy to rium Cy -
fro wym oraz upu blicz nie nia
ich w por ta lu www.szu kaj -
war chi wach.pl.

Pod da ne pra com ar chi -
wal nym i za bez pie cza ją cym

m.in. w Sta nach Zjed no czo nych, Ar -
gen ty nie, Bra zy lii i Ku bie. Wśród nich
zna la zły się ar chi wa lia or ga ni za cji spo -
łecz nych oraz kom ba tanc kich, któ re
na tle za so bu pol skich ar chi wów sta no -
wią jed no z waż niej szych źró deł do ba -
dań nad dia spo rą pol ską w świe cie.
Nie któ re z ze spo łów na le żą do uni ka to -
wych, jak „Zbiór Akt Or ga ni za cji Pol -
skich w Ame ry ce Po łu dnio wej”, w któ-
rym zna la zły się ak ta naj star szej or ga -
ni za cji po lo nij nej ob sza ru la ty no ame ry -
kań skie go – „To wa rzy stwa Pol skie go

Agniesz ka Wi chow ska

Ar chi wum po lo nij ne Mu zeum 
Ro man ty zmu w Opi no gó rze

Zespo�ł 3, sygn. 1, str. 2

Zespo�ł 1, sygn. 13, str. 1 Zespo�ł 1, sygn. 1, str. 2
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w Ar gen ty nie”, po wsta łe go
22 stycz nia 1890 r., w rocz ni cę
wy bu chu Po wsta nia Stycz nio -
we go, de cy zją daw nych po -
wstań ców. Rów nie in te re su ją ce
są ak ta „To wa rzy stwa Wol na
Pol ska” w Bu enos Aires, po -
wsta łe go w 1919 r. Po lo ni ka te
są tym cen niej sze, że nie są to
tyl ko ak ta luź ne, ale m. in. księ -
gi za wie ra ją ce pro to ko ły po sie -
dzeń ich władz na czel nych. Nie
mniej god ne uwa gi są do ku men -
ty in sty tu cji po lo nij nych dzia ła -
ją cych w Sta nach Zjed no-
czo nych Ame ry ki Pół noc nej,
w tym naj waż niej szych, jak
„Wy dział Na ro do wy Pol ski
i Zwią zek Na ro do wy Pol ski”.

Za koń czo ny wła śnie etap
prac ar chi wal nych był kon ty nu -
acją ini cja ty wy z ro ku 2016 pn.:
„Za bez pie cze nie i upo wszech -
nie nie za so bów prze cho wy wa -
nych w Mu zeum Ro man ty zmu
w Opi no gó rze” fi nan so wa ne go
ze środ ków Sa mo rzą du Wo je -
wódz twa Ma zo wiec kie go, rów -
nież przy współ pra cy part -
ner skiej Ar chi wum Akt No wych
w War sza wie. Wów czas pra ca -
mi ob ję ty zo stał ze spół akt „Ko -
mi te tu Na ro do we go Pol skie go”,
od no szą cy się do „Akt Hal ler -
czy ków” – żoł nie rzy ochot ni -
ków wstę pu ją cych do two rzo nej
we Fran cji Ar mii Pol skiej. Ce -
lem pod ję tych dzia -
łań by ło wir tu al ne
sca le nie roz pro szo -
nych „Akt „Hal ler -
czy ków”, któ re sta-
no wią m.in. część
ze spo łu akt „Ko mi -
te tu Na ro do we go
Pol skie go” prze cho -
wy wa ne go w AAN. 

Ak ta „Wy dzia łu
Na ro do we go Pol -
skie go” ma ją nie -
zwy kle cen ną war -
tość do ku men tal ną,
za wie ra ją m.in.
ory gi na ły kart po -
wo łań ochot ni ków
czy księ gi z wy ka -
za mi ochot ni ków
oraz do ku men ta cję
wy two rzo ną przez
Cen tra Re kru ta cyj ne
w USA. O uni ka to -
wo ści oraz nie oce -
nio nej war to ści hi -
sto rycz nej te go ze -
spo łu mo że świad -
czyć fakt, iż w 2018
r. zo stał uho no ro wa -
ny wpi sem na Pol -
ską Li stę Kra jo wą

Pro gra mu UNE SCO „Pa mięć
Świa ta”.

Mu zeum Ro man ty zmu
w Opi no gó rze w 2020 r.,
po zy ska ło ko lej ne do fi nan so -
wa nie z MKiDN w ra mach
Pro gra mu Kul tu ra Cy fro wa
na re ali za cję trze cie go eta pu
opra co wa nia, di gi ta li za cji
i udo stęp nie nia na stęp nych
ze spo łów ze zbio rów ar chi -
wal no –bi blio tecz nych. Sku -
tecz ne apli ko wa nie o ze-
wnętrz ne środ ki, po zwa la
Mu zeum nie tyl ko wy peł niać
sta tu to wy obo wią zek tro ski
o po wie rzo ne zbio ry, ale
przede wszyst kim umoż li wia
upo wszech niać i bez płat nie
udo stęp niać cy fro we za so by
sze ro kie mu gro nu ba da czy
za po śred nic twem In ter ne tu,
bez ogra ni czeń wy ni ka ją cych
z za sad ko rzy sta nia z ory gi -
nal nych do ku men tów.

Za chę ca my do za po zna -
nia się bo ga ty mi cy fro wy mi
zbio ra mi ar chi wal ny mi prze -
cho wy wa ny mi w Mu zeum
Ro man ty zmu w Opi no gó rze
do stęp nych na stro nach
in ter ne to wych http://szu kaj -
war chi wach.pl/365 oraz
http://www.fgs.ho me.pl/mu -
zeum ro man ty zmu/1.html

W ra mach pro jek tu „Ar chi wum po lo nij ne 
Mu zeum Ro man ty zmu w Opi no gó rze. 

Opra co wa nie, di gi ta li za cja i udo stęp nie nie za so bu” 
przy go to wa no in for ma tor o za so bie

Zespo�ł 1, sygn. 31, str. 9 Zespo�ł 2, sygn. 2, str. 1
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zar tem oraz Lu dwi giem van Beetho ve -
nem. Z ko lei „po dró żu jąc” po Ro sji za -
po zna ły się z twór czo ścią wy bit ne go
kom po zy to ra Pio tra Czaj kow skie go.
Wiel ką atrak cją oka za ły się za ję cia z cy -
klu „Su rvi val i tu ry sty ka”, na któ rych
dzie ci po zna ły taj ni ki gór skich wspi na -

czek. Każ de go dnia kie dy po zwa la ła
na to po go da dzie ci chęt nie ba wi ły się
swo bod nie na pla cach za baw. W ra mach
po by tu ser wo wa ne by ły trzy zbi lan so wa -
ne po sił ki przy go to wa ne przez wła sną
ga stro no mię.

Spo tka nia pro wa dzi li pra cow ni cy
Mu zeum zaj mu ją cy się na co dzień róż -
ny mi po la mi dzia łań w ra mach in sty tu -

Wcza sie prze rwy se me stral nej
Mu zeum Ro man ty zmu w Opi -
no gó rze jak co ro ku przy go to -

wa ło pół ko lo nie dla naj młod szych.
Dzie ci w wie ku od 7 do 14 lat pod czas
dru gie go ty go dnia fe rii spę dzi ły czas ba -
wiąc się i ucząc w ro man tycz nym Ze -
spo le Pa ła co wo –Par ko wym.

Ofer ta „Fe rii w Mu zeum” zo sta ła
przy go to wa na w for mie pół ko lo nii przez
Dział Edu ka cji w od po wie dzi na proś by
ro dzi ców i opie ku nów. Za ję cia od by wa -
ły się od po nie dział ku do piąt ku w go -
dzi nach od 9:00 do 16:00.

Każ de go dnia fe rii dzie ci uda wa ły
się w wir tu al ną po dróż do jed ne go z kra -
jów Eu ro py, któ ry kie dyś od wie dził
Zyg munt Kra siń ski. Ta ka for ma po dró -
żo wa nia po Sta rym Kon ty nen cie w ła -
twy i przy jem ny spo sób przy bli ży ła
uczest ni kom fe rii miej sca, któ re wy war -
ły wpływ na na sze go wiesz cza.

W ra mach za jęć zre ali zo wa no mię -
dzy in ny mi cykl „Ma ły Hi sto ryk Sztu -
ki”, za spra wą któ re go dzie ci prze nio sły
się do wnętrz Luw ru. Od by ły się rów -
nież za ję cia z cy klu wi zy ta w staj ni z hi -
po te ra peu tą i za ję cia przy rod ni cze
z ar chi tek tem kra jo bra zu. Nie mo gło za -

brak nąć tak wy cze ki wa nych i lu bia nych
przez dzie ci warsz ta tów mu zycz nych
i kre atyw nych. Prze pro wa dzo no tak że
lek cje o te ma ty ce mu zycz nej z cy klu
„Ma ły Me lo man”. Dzie ci w dniu kie dy
„prze mie rza ły” Au strię za po zna ły się
z twór czo ścią wiel kich kom po zy to rów
te go kra ju tj. Fran zem Jo se phem Hayd -
nem, Wol fgan giem Ama de uszem Mo -

cji. W pro gra mie po łą czo no za ję cia
zwią za ne z dzia łal no ścią Mu zeum i epo -
ką ro man ty zmu. Zwie dza no eks po zy cje
w Pa ła cy ku, Ofi cy nie i Po wo zow ni
w to wa rzy stwie prze wod ni ków. Jed nak
przez więk szość za jęć prze wi jał się te -
mat prze wod ni po dró ży szla kiem Zyg -
mun ta Kra siń skie go.

Dla naj młod szych przy ja ciół Mu -
zeum Ro man ty zmu w Opi no gó rze przy -
go to wa no pro gram w ta ki spo sób, aby
wy zwa lał chęć do sa mo dziel ne go two -
rze nia dzie cię cej sztu ki. Nie zwy kle waż -
nym aspek tem, na któ ry zwra ca li śmy
uwa gę przy przy go to wa niu za jęć by ło
po zo sta wie nie prze strze ni, któ ra nie
ogra ni cza ła by otwar tych umy słów dzie -
ci. Fe ryj ne mu wy po czyn ko wi to wa rzy -
szy ła przy ja zna at mos fe ra, sprzy ja ją ca
ra do sne mu spę dza niu cza su w prze pięk -
nym oto cze niu.

Mu zeum Ro man ty zmu re ali zu jąc
ofer tę fe ryj ną sta nę ło na wy so ko ści za -
da nia stwa rza jąc dla dzie ci Trze cie Miej -
sce, któ re we dług teo rii zna ne go
ame ry kań skie go so cjo lo ga Raya Ol den -
bur ga ma po zwo lić ode rwać się od ru ty -
ny i zre lak so wać się. To wła śnie
w na szych prze strze niach mu ze al nych
dzie ci mia ły moż li wość do roz mów i za -
ba wy, któ re po zwa la ły na od kry wa nie
sie bie i no we go świa ta. Tak przy go to wa -
na for ma spę dze nia cza su mia ła za za -
da nie wes przeć ro dzi ców i opie ku nów
w zor ga ni zo wa niu cza su wol ne go i przy -
bli że niu miejsc po dró ży słyn ne go wiesz -
cza epo ki ro man ty zmu – Zyg mun ta
Kra siń skie go.

Mag da le na Woj cie chow ska

Śla da mi Zyg mun ta Kra siń skie go 
– fe rie w Mu zeum Ro man ty zmu w Opi no gó rze

Z Warsz ta ty kre atyw ne – wło ska mo zai ka

Wie dza o ko niach w pi guł ce
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naj więk szą część eks po zy cji. Nad ni mi
do mi nu je jed na z naj bar dziej oso bi stych
prac mi strza, Ta na gra, peł no po sta cio wy
por tret je go wnucz ki Na ta lii. Do dat ko -
wo za pre zen to wa ne zo sta ły pra ce po ka -

zu ją ce po zo sta łych spor tre to wa nych
przez ar ty stę człon ków ro dzi ny: mał żon -
kę Kry sty nę oraz wnu ki Mi cha ła oraz
An nę. Na wy sta wie od naj dzie my tak że
por tre ty przy ja ciół oraz zna jo mych mi -

Wso bo tę, 7 mar ca w Mu zeum
Śrem skim od by ło się uro czy -
ste otwar cie wy sta wy „Mie -

czy sław We lter – Rzeź ba”. Ar ty sta
uro dził się w 1928 r. w Śre mie i tu
też spę dził dzie ciń stwo. Dzię ki
współ pra cy śrem skie go Mu zeum
z opi no gór skim Mu zeum Ro -
man ty zmu uda ło się w ro dzin -
nym mie ście rzeź bia rza po ka zać
po nad 26 je go prac.

By ła to ko lej na wy sta wa, któ -
rą uda ło się zre ali zo wać przy
udzia le ro dzi ny ar ty sty. Do tej
po ry rzeź by mi strza We lte ra,
za miesz ka łe go obec nie w Su -
le jów ku, by ły pre zen to wa ne
w wielu pla ców kach mu ze al nych
i kul tu ral nych na Ma zow szu,
m.in. w Opi no gó rze, Ostro łę ce,
Puł tu sku, Ra do miu, Cie cha no wie,
Sierp cu, Prza sny szu, jak i rów -
nież po za nim, m. in. w: Szcze ci -
nie czy San do mie rzu. Do Śre mu
przy je cha ły one z Płoń ska, gdzie
wy sta wia ne by ły w Miej skim
Cen trum Kul tu ry. Or ga ni za cja
wy sta wy w Śre mie nie by ła by
moż li wa, gdy by nie de ter mi na cja
oraz od da nie spra wie dr Bar ba ry
Si wiń skiej – Pre zes To wa rzy stwa
Mi ło śni ków Śre mu, któ ra kil ku -
krot nie od wie dza ła opi no gór skie
Mu zeum oraz lob bo wa ła lo kal -
ne śro do wi ska w Śre mie za moż -
li wo ścią pre zen ta cji do rob ku
Mie czy sła wa We lte ra w je go
ro dzin nym mie ście. Pod czas
wer ni sa żu wy sta wy, w któ rym
ze stro ny Mu zeum Ro man ty zmu
w Opi no gó rze uczest ni czył opie -
kun ko lek cji, Ra fał Wró blew ski
po dzię ko wa ła ona opi no gór skiej
pla ców ce za po moc w re ali za cji
te go przed się wzię cia, a tak że cór -
ce rzeź bia rza Elż bie cie We lter
oraz wnucz ce Na ta lii Si kor skiej -
–Sa dlej za uczest nic two w tym
wy da rze niu oraz re pre zen to wa nie
mi strza. 

Za pre zen to wa ne na wy sta wie
rzeź by sta no wią wy bór tech nik,
form oraz te ma tów naj bar dziej
cha rak te ry stycz nych dla ar ty sty.
Obec nie, mi mo za awan so wa ne go
wie ku, jest on wciąż czyn nym i ak tyw -
nym rzeź bia rzem, two rzą cym w ter ra ko -
cie. Do szedł wręcz do mi strzo stwa
w po słu gi wa niu się tym ma te ria łem
i wła śnie pra ce w ter ra ko cie sta no wią

strza We lte ra. Osob ną część eks po zy cji
sta no wią rzeź by sa kral ne oraz po ru sza -
ją ce te mat ma cie rzyń stwa: św. Fran ci -
szek, św. Woj ciech  czy też Mat ka
z dziec kiem po ka zu ją ar ty stę, któ ry two -
rzył de li kat ne i bar dzo kru che for my
w gip sie czy też sztucz nym ka mie niu.
W Śre mie od naj dzie my też du żo prac
po wsta łych w brą zie, naj bar dziej zna ną
jest pro jekt kon kur so wy po mni ka Ja na
Ko cha now skie go w Czar no le sie. Ta
zwy cię ska pra ca, po ka za na jest w for -
mie mi nia tu ro wej po wsta łej na po trze -
by kon kur su. 

Wy sta wę w Śre mie moż na po dzi -
wiać do po ło wy mie sią ca kwiet nia, jed -
nak bio rąc pod uwa gę obec ną sy tu ację
okres wy po ży cze nia prac mo że ulec
wy dłu że niu.

Rafał Wróblewski

Wy sta wa „Mie czy sław We lter 
– Rzeź ba” w Mu zeum Śrem skim

Od le wej: dr Bar ba ra Si wiń ska, Elż bie ta We lter, Rafał Wró blew ski, Na ta lia Si kor ska –Sa dlej

Wer ni saż wy sta wy „Mie czy sław We lter – Rzeź ba”
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28 grud nia 2019 r. w ra mach ko lej -
ne go spo tka nia z cy klu Te atr Jed ne go
Ak to ra w Mu zeum mie li śmy przy jem -
ność go ścić na sce nie opi no gór skiej
oran że rii Ka mi lę Ka miń ską z mo no dra -
mem pt. „Ko bie ty Ka ra ma zow” wg po -
wie ści Fio do ra Do sto jew skie go „Bra cia
Ka ra ma zow”. Ada pta cji utwo ru i re ży se -
rii spek ta klu do ko na ła Jo lan ta Jusz kie -

wicz, twór czy ni te atru Krop ka The atre
w Syd ney, któ re go za ło że niem jest po ka -
za nie si ły te atru „ubo gie go”, a za ra zem
dba łość o praw dę w wy ko ny wa niu  bar dzo
su ro wej przy jem no ści, z du żą uwa gą na
asce zę i rów no wa gę.

Spek takl miał pre mie rę w paź dzier -
ni ku 2017, zdo by wa jąc Grand Prix Mię -
dzy na ro do we go Fe sti wa lu Mo no dra mu.
Te ma ty ka mo no dra mu do ty czy dwóch
bo ha te rek po wie ści Do sto jew skie go:
Pa ni Cho chła kow i Gru szeń ki. Ak tor ka
wcie la jąc się w te po sta ci uwio dła pu -
blicz ność wy ma ga ją cą, nie usta ją cą pra cą
po szu ki wa nia au ten tycz nej for my. Jed no -
cze śnie skło ni ła do za da nia so bie py ta nia:
Na ile je ste śmy w sta nie za wal czyć
o swo je szczę ście?

12 stycz nia 2020 r. w Oran że rii Mu -
zeum Ro man ty zmu w Opi no gó rze od był
się kon cert „Kar na wał do oko ła świa ta”.
W mu zycz ną po dróż słu cha czy za bra ły:
Ka ta rzy na Glensk – wspa nia ła pia nist ka,

lau re at ka wie lu na gród, m.in. I na gro dy
na Mię dzy na ro do wym Kon kur sie Du etów
Ka me ral nych w Brnie, I na gro dy Smith
Duo Pri ze w Lon dy nie oraz The Cho pin
Pri ze w Lon dy nie oraz Jo an na Okoń
– skrzy pacz ka, ab sol went ka aka de mii mu -
zycz nej im. F. Cho pi na w War sza wie, lau -

re at ka I na gro dy Mło dych Skrzyp -
ków w War sza wie oraz VI Na gro -
dy na Ogól no pol skim Kon kur sie
skrzyp co wym w El blą gu. Obie
ar tyst ki w 2018 r. w ra mach „In vi -
ta tion Fe sti wal” wy stę po wa ły
w No wym Jor ku na sce nie Car ne -
gie Hall oraz z tym sa mym pro jek -
tem w Shan gha ju.

Kon cert po pro wa dzi ła nie by -
wa ła oso bo wość – kon fe ran sjer mu -
zycz ny o ak sa mit nym gło sie – Li dia
Szpi lew ska, któ ra na co dzień pra cu je
dla Fil har mo nii Na ro do wej oraz pro wa -
dzi kon cer ty na sce nach Ła zie nek Kró -
lew skich i Pa ła cu w Wi la no wie. 

Ar tyst ki „ma lo wa ły” mu zy ką kar na -
wał wę gier ski, wło ski, ro syj ski, a na wet
ja maj ski. Nie za bra kło oczy wi ście mu zy -
ki Fry de ry ka Cho pi na. Czar da sze prze pla -
ta ły wal ce, ma zur ki i po lo ne zy. Słu cha cze
szcze gól nie en tu zja stycz nie przy ję li ogni -
ste tan go. Skrzyp ce wcie li ły się w ro lę
ban jo oraz na śla do wa ły od gło sy pta ków
i szmer wo dy w utwo rach An to nio Vi val -
die go. Ca łość do peł ni ły wspa nia łe opo -
wie ści i aneg do ty. Na ko niec pu blicz ność
mia ła moż li wość wspól nie z ar ty sta mi za -
śpie wać Champs Élysées. 

Po kon cer cie we dwo rze Kra siń skich
od był się wer ni saż wy sta wy ab sol wen ta
Aka de mii Sztuk Pięk nych w Kra ko wie
na wy dzia le Ma lar stwa w pra cow ni prof.
Lesz ka Mi sia ka – Mi ro sła wa Ru sin ka.
Licz nie przy by li go ście mo gli po dzi wiać
kil ka dzie siąt ob ra zów przed sta wia ją cych
ak ty, pej za że oraz mo ty wy zwie rzę ce. Mi -
ro sław Ru si nek in te re su je się ma lar stwem
ma te rii. Wi docz na jest tak że je go fa scy -
na cja fak tu rą. Ar ty sta chęt nie przy zna je
się do związ ku ze spu ści zną ko lo ry zmu
pol skie go. 

Na po cząt ku wer ni sa żu głos za brał
Dy rek tor Mu zeum Ro man ty zmu w Opi -
no gó rze – Ro man F. Ko cha no wicz. Póź -
niej o swo ich pra cach i in spi ra cjach
opo wie dział sam au tor.

15 stycz nia 2020 r. od by ło się ko lej -
ne spo tka nie w ra mach Aka de mii Se nio -
ra. To wa rzy stwo Mi ło śni ków Opi no gó ry
gro ma dzi się raz w mie sią cu na spo tka -
nia, pod czas któ rych ko rzy sta ją z ofer ty
edu ka cyj nej Mu zeum Ro man ty zmu
w Opi no gó rze. Stycz nio we spo tka nie
w du chu kar na wa ło wym po pro wa dzi ła
Al do na Łysz kow ska – ku stosz, kie row nik
Dzia łu Na uko wo –Wy daw ni cze go. Słu -

cha cze mo gli wy słu chać zaj mu ją cej
pre zen ta cji pt. „Kon we nan se, splen do ry
i po zo ry… Bal w XIX w.”. Słu cha cze do -
wie dzie li się m. in. ja kich za bie gów na le -
ża ło do ko nać, aby bal ucho dził za uda ny;
ja kie by ły za sa dy to wa rzy skiej „ba lo wej”
ety kie ty oraz jak ów cze sna pra sa oce nia -
ła ta kie spo tka nia. Nie za bra kło też cie ka -
wo stek o obo wią zu ją cej mo dzie.

19 stycz nia 2020 r. od by ła się w kli -
ma cie fol ko wo –kar na wa ło wym pierw sza
w tym ro ku Ro dzin na Nie dzie la. Naj -
młod si by wal cy Mu zeum wzię li udział
w zor ga ni zo wa nym spe cjal nie dla Nich
ba lu. No wy Rok 2020 Mu zeum Ro man -
ty zmu w Opi no gó rze za czę ło „z przy tu -
pem”. Na tym wy jąt ko wym wy da rze niu
kul tu ral nym dzie ci ra zem z ro dzi ca mi
i opie ku na mi mie li spo sob ność udzia łu
w warsz ta tach in spi ro wa nych folk lo rem
pol skim. Wy ko na li fil co we ka mi zel ki
ozdo bio ne mo ty wa mi lu do wy mi. Po dob -
nie jak dzia ło się to w epo ce ro man ty zmu,
któ ra in spi ra cje czer pa ła z lu do wych ob -
rzę dów, tak i my te go dnia po ru sza li śmy
się po ma gicz nej kra inie tra dy cji.

Po czą tek głów nej atrak cji spo tka nia
– ba lu uświet nił wy stęp Lu do we go Ze -
spo łu Ar ty stycz ne go „Ma ły Cie cha nów”.
Na de skach sce ny Oran że rii za pre zen to -
wa li Su ite Ślą ską. Uczest ni cy bra li udział
w sze re gu za baw przy go to wa nych na tę
oko licz ność. Się gnę li śmy do lu do wych
har cy: Der kacz, Mio tlarz, Wiedź ma. Na
ko niec wspól nych plą sów ra zem z na -
szym go ściem – Lu do wym Ze spo łem
Ar ty stycz nym „Ma ły Cie cha nów” od tań -
czy li śmy po lo ne za. 

25 stycz nia 2020 r. od był się Kon -
cert No wo rocz ny. Wy stą pił kom po zy tor,
skrzypek jaz zo wy, dy ry gent, aran żer
i pro du cent mu zycz ny świa to wej kla sy
Krze si mir Dęb ski, któ re mu to wa rzy szył
kwar tet Za gan Aco ustic. Kwar tet two rzą:
Pa weł Za gań czyk – akor de on, Jo achim
Łu czak – skrzyp ce, Prze my sław Ska łu ba

Wy da rzy ło się:
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– klar net, sak so fon so pra no wy, Ja ro sław
Sto kow ski – kon tra bas. Cha rak te ry stycz -
ny mi ele men ta mi wspól nych wy stę pów
Za gan Aco ustic i Krze si mi ra Dęb skie go
są otwar te for my sprzy ja ją ce bra wu ro -
wym im pro wi za cjom, nie co dzien ne ze sta -
wie nie in stru men tów i nie kon wen cjo nal ny
dia log mię dzy mu zy ka mi. Pro jekt pre zen -
to wa ny był w więk szo ści sal kon cer to -
wych w ca łej Pol sce. W so bot ni wie czór
pu blicz ność ze bra na licz nie w mu ze al nej
oran że rii mia ła moż li wość wy słu chać spe -
cjal nych aran ża cji przy go to wa nych przez
mu zy ków: za rów no kom po zy cji mu zy ki
fil mo wej, jak rów nież au tor skich kom po -
zy cji li de ra ze spo łu Paw ła Za gań czy ka.

26 stycz nia 2020 r. w ra mach cy klu
„Kon cer ty w ko ścio łach Kra siń skich”
zgro ma dze ni w ko ście le w Kra sno siel cu
mie li oka zję po słu chać ko lęd w wy ko -

na niu: tria wo kal ne go: Bar ba ra Smo liń -
ska, Sta ni sław Bro now ski i Adam
Ro siń ski; du etu skrzyp co wo –akor de -
ono we go: Mar ta Ski biń ska – skrzyp ce,
Piotr Ro siń ski – akor de on oraz du etu
wo kal no –in stru men tal ne go z Mu zeum
Ro man ty zmu w Opi no gó rze: An ge li ka
Wój cic ka – so pran, Igor Ja kub Kra jew -
ski – pia ni no. Kon cert po pro wa dzi ła An -
ge li ka Wój cic ka.

Przed kon cer tem Woj ciech Gór czyk,
ku stosz Mu zeum Ro man ty zmu w Opi no -
gó rze, przy go to wał pre lek cję pt. „Kra siń -
scy ja ko fun da to rzy ko ścio ła w Kra -
sno siel cu”. 

Na ko niec prze mó wie nie wy gło si li:
Dy rek tor Mu zeum Ro man ty zmu w Opi -
no gó rze – Ro man F. Ko cha no wicz oraz
pro boszcz pa ra fii w Kra sno siel cu ks. kan.
An drzej Ko tar ski.

9 lu te go 2020 r. ze bra na w mu ze al -
nej oran że rii pu blicz ność wzię ła udział
w kli ma tycz nym, wy ra fi no wa nym kon -
cer cie wa len tyn ko wym za ty tu ło wa nym
„Bo to jest mi łość...”. Da ta te go kon cer tu

ob li go wa ła do wy peł nie nia pro gra mu
utwo ra mi, któ rych mot tem prze wod nim
jest mi łość. Za pro sze ni ar ty ści: Mag da le na
Tun kie wicz – so pran, Woj ciech Bar dow-

ski – ba ry ton, Ra fał Grzą ka – akor de on
oraz Krzysz tof Jasz czak – for te pian wy -
ko na li naj pięk niej sze utwo ry mu zycz ne
z ga tun ku kla sy ki. Pu blicz ność mia ła
moż li wość wy słu chać arii i pie śni o mi -
ło ści. Wśród nich zna la zły się m.in.:
„Usta mil czą, du sza śpie wa” – du et
z ope ret ki „We so ła wdów ka”; „Be sa me
mu cho”, „Prze tań czyć ca łą noc” z mu si -
ca lu „My Fa ir La dy”, walc Bar ba ry z fil -
mu „No ce i Dnie”, „Co się dzie je,
osza le ję” – du et z ope ret ki „Księż nicz ka
czar da sza”.

Po za koń cze niu kon cer tu w ho lu mu -
ze al nej oran że rii miał miej sce wer ni saż
wy sta wy „Ró ża jest ko bie tą”– hi per re ali -
zm  Mi ro sła wa War da ka, ma la rza, ry sow -
ni ka, fo to gra fa i ogrod ni ka. 

Au tor przy bli żył kon tekst swo ich
prac. Na wy sta wie zo sta ły za pre zen to wa -
ne ry sun ki wy ko na ne głów nie ołów kiem.
Są to por tre ty, a wśród nich zna la zły się
wi ze run ki Ju sty ny Stecz kow skiej, Kay ah,
Igna ce go Pa de rew skie go oraz osób, któ re
ar ty sta spo tkał na swo jej dro dze. Au tor
wy ko nu je ry sun ki na pod sta wie fo to gra -
fii, two rząc ry su nek bę dą cy jej wier nym
od wzo ro wa niem. Po słu gu je się ba lan sem
pod sta wo wych barw czer ni i bie li, uprasz -
cza jąc tło do mi ni ma li stycz nych szcze gó -
łów.

16 lu te go 2020 r. w Oran że rii Mu -
zeum Ro man ty zmu w Opi no gó rze od by -

ło się ko lej ne spo tka nie w ra mach pro jek -
tu Ro dzin na Nie dzie la. 

Spo tka nie w fe ryj nej od sło nie za spra -
wą baj ko we go kon cer tu „Ba ju baj, na
skrzy pecz kach pro szę graj” prze nio sło nas
do mu zycz ne go ma gicz ne go la su. Bo ha -
te ra mi te go kon cer tu jak sam ty tuł wska -
zu je by ły skrzyp ce. To one prze wo dzi ły
ca łej na szej wy pra wie. W kon cer cie udział
wziął zna ko mi ty skrzy pek Mi chał Li sie -
wicz. W two rze niu opo wia stek udział
wzię li rów nież: for te pian – Alek san der
Te li ga, kon tra bas – Mar cin Fi dos oraz ba -
jar ka Vio la Ła ba now. Uczest ni cy kon cer -
tu wraz z me lo ma lusz ka mi za to pi li się
w świat mu zy ki kla sycz nej. By ło to ko -
lej ne mu zycz ne spo tka nie w ra mach pro -

jek tu Smy ko fo nia na Ma zow szu re-
ali zo wa nej we współ pra cy z Fun da cją
Mu zy ka Jest dla Wszyst kich oraz Ma zo -
wiec kim In sty tu tem Kul tu ry. Pa tro nem ar -
ty stycz nym wy da rze nia by ła Sin fo nia
Var so via. Ca łe mu wy da rze niu to wa rzy -
szy ła swo bod na at mos fe ra, przy ja zny
kli mat i wy so ka ja kość pre zen to wa nej
mu zy ki.

W dru giej czę ści spo tka nia pod czas
kre atyw nych warsz ta tów sta ra li śmy się
„zła pać” zo rzę po lar ną do pu deł ka.
Wszyst kim uczest ni kom warsz ta tów uda -
ło się wy cza ro wać coś co wy da wać by się
mo gło moż na spo tkać bę dąc tyl ko w po -
bli żu ko ła pod bie gu no we go. Jed nak te go
dnia za spra wą uczest nic twa w wy da rze -
niu przy go to wa nym przez Mu zeum
Ro man ty zmu wszy scy je go uczest ni cy
po czu li się tak jak by by li w bia łej mroź -
nej kra inie spo wi tej śnie giem i lo dem.

19 lu te go 2020 r. „Fe no me ny, ku rio -
za i oso bli wo ści w kul tu rze i sztu ce
XIX w.” to te mat spo tka nia To wa rzy stwa
Mi ło śni ków Opi no gó ry w ra mach Aka -
de mii Se nio ra po pro wa dzo ne go przez
Gra ży nę Ko men dę – prze wod ni ka mu ze -
al ne go. Lek cja mu ze al na by ła nie by wa łą
oka zją, aby po znać zdu mie wa ją ce zwy -
cza je XIX w. War to wspo mnieć m.in.
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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”

➧ o Pa no ra mie Ra cła wic kiej, któ ra ro bi ła
na wi dzach tak ogrom ne wra że nie, że nie -
któ rzy mdle li z nad mia ru emo cji. Nie spo -
sób po mi nąć ro dzą cą się fo to gra fię wraz
z pierw szy mi zdję cia mi, któ rych czas na -
świe tla nia wy no sił na wet od kil ku na stu
do kil ku dzie się ciu go dzin. Cie ka wym
odła mem fo to gra fii by ły por tre ty po -
śmiert ne, w nie któ rych re gio nach świa ta,

aran żo wa ne tak, aby zmar ły znów wy glą -
dał jak ży wy. Szcze gól ne za in te re so wa nie
pu blicz no ści wzbu dzi ły ta kie te ma ty jak
„ta niec no wo cze sny”, w któ rym tan cer ki
ubra ne w zwiew ne sza ty przy po mi na ły
w ru chu mo ty le lub pta ki. Rów nie cie ka -
wy oka zał się kon tro wer syj ny te mat XIX -
–wiecz nych cyr ków, gdzie na wi dok
i po śmie wi sko wy sta wia no lu dzi z pew -
ny mi za bu rze nia mi np. ro dzeń stwa sy -
jam skie, oso by o nad mier nym owło sie niu
etc. Wy kład Gra ży ny Ko men dy po raz
ko lej ny wy wo łał moc py tań i burz li wą
dys ku sję.

24 i 26 lu te go 2020 r. w ra mach ob -
cho dów Dni Pa tro na w I Li ceum Ogól no -
kształ cą cym im. Zyg mun ta Kra siń skie-
go w Cie cha no wie pra cow ni cy Mu zeum:
Woj ciech Je rzy Gór czyk, Gra ży na Ko -
men da oraz Al do na Łysz kow ska wy gło -
si li pre lek cje skie ro wa ne do klas
pierw szych. Po ru szo no za gad nie nia
zwią za ne z ży ciem i twór czo ścią Zyg -
mun ta Kra siń skie go, a tak że kul tu rą,
sztu ką i oby cza jo wo ścią XIX –wiecz ną.

29 lu te go 2020 r. go ściem Sa lo ni ku
Eli zy by ła pol ska ak tor ka te atral na, fil mo -

wa i te le wi zyj na oraz pio sen kar ka Ad rian -
na Bie drzyń ska. Ak tor ka opo wia da ła
o swo jej pra cy za wo do wej zwią za nej
z fil mem i te atrem. Do ce nia na przez pu -
blicz ność od wie lu lat, ma na swo im
kon cie wie le wspa nia łych ról, za rów no
fil mo wych, jak i te atral nych. W ra mach
or ga ni zo wa ne go spo tka nia za śpie wa ła
kil ka utwo rów. Wszyst kie sta ły na wy so -
kim po zio mie sztu ki wo kal nej i in ter pre -
ta cyj nej, po twier dza jąc tym sa mym
kunszt ar ty stycz ny Ad rian ny Bie drzyń -
skiej. Spo tka nie pro wa dzi ła Zo fia Hu -
mięc ka.

1 mar ca 2020 r. w opi no gór skim ko -
ście le pw. Wnie bo wzię cia NMP od by ła
się uro czy sta msza świę ta za du szę śp.
Zyg mun ta Kra siń skie go.

W uro czy sto ści udział wzię li przed -
sta wi cie le Mu zeum Ro man ty zmu w Opi -
no gó rze, przed sta wi cie le i pocz ty sztan-
da ro we z I Li ceum Ogól no kształ cą ce im.
Zyg mun ta Kra siń skie go w Cie cha no wie
oraz Szko ły Pod sta wo wej im. Zyg mun ta
Kra siń skie go w Opi no gó rze. Mszę świę -
tą od pra wił ks. ka no nik Ja ro sław Ar bat,

któ ry w pięk nych sło wach opo wie dział
o za słu gach Wiesz cza. Pod kre ślił też je go
wiel kie od da nie Oj czyź nie i ol brzy mią
war tość spu ści zny po etyc kiej. Opra wę
mu zycz ną przy go to wał chór pa ra fial ny
pod kie run kiem Igo ra Kra jew skie go,
a psalm za śpie wa ła An ge li ka Wój cic ka
z Mu zeum Ro man ty zmu.

Dy rek tor Ro man Ko cha no wicz po -
dzię ko wał księ dzu pro bosz czo wi za cen -
ne sło wa przy bli ża ją ce po stać Zyg mun ta
Kra siń skie go, przy by łym go ściom oraz
oso bom za an ga żo wa nym w opra wę mu -
zycz ną. Na za koń cze nie wszy scy uda li się
do krypt, aby zło żyć kwia ty i jesz cze raz
po mo dlić się w in ten cji po ety.

8 mar ca 2020 r. pod czas ko lej ne go
nie dziel ne go kon cer tu go ści li śmy prof. dr
hab. Be atę Za wadz ką –Kłos – so pran, dr

Do ro tę Bro lik –Be krycht – for te pian i dr
An nę We rec ką –Gryć – mez zo so pran. Ar -
tyst ki, na co dzień pra cu ją ce w Aka de mii
Mu zycz nej w Ło dzi, przy go to wa ły pro -
gram po etyc ko –mu zycz ny za my ka ją cy się
w ty tu le „Świat oczy ma pol skich ko biet -
–ar ty stek”. Zna la zły się w nim wier sze
Wie sła wy Szym bor skiej oraz utwo ry mu -
zycz ne do wier szy m.in. An ny Ka mień -
skiej, Ma rii Paw li kow skiej –Ja sno rzew-
skiej, Ha li ny Po świa tow skiej. Uzu peł nie -
niem sta ły się utwo ry do słów Elż bie ty
Druż bac kiej. Po kon cer cie ży cze nia z oka -
zji Dnia Ko biet zło żył Dy rek tor Mu zeum
Ro man ty zmu, Ro man F. Ko cha no wicz.

Mar ta Ol szew ska, Al do na Łysz kow ska,
Mag da le na Woj cie chow ska, 

An ge li ka Wój cic ka


