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Dro dzy Sym pa ty cy i Przy ja cie le
Mu zeum Ro man ty zmu w Opi no gó rze,

mi ja ją cy rok z wia do mych wzglę dów oka zał się
dla nas wszyst kich bar dzo trud ny, tym bar dziej cie szy,
że mo że my prze ka zać w Pań stwa rę ce ko lej ny nu mer

ma ga zy nu „Mu ze al ne Roz ma ito ści”. 
Tym ra zem część ar ty ku łów została po świę co na Edwar do wi

Kra siń skie mu z ra cji przy pa da ją cych w tym ro ku zwią za nych
z po sta cią ostat nie go or dy na ta opi no gór skie go rocz nic: 150. uro dzin
i 80. śmier ci. Po za tym prezentujemy ar ty ku ły dotyczące: świę te go

Ja na Paw ła II i Je go ulu bio nej ko lę dy, wszak rok 2020 jest
ogłoszony Rokiem Papieskim, oraz Au gu sty na Żdżar skie go,

jed ne go z pierw szych człon ków To wa rzy stwa Na uko we go
Płoc kie go, któ re w tym ro ku ob cho dzi ło swo je 200-le cie.
Jak za wsze po ja wi ły się in for ma cje do ty czą ce bie żą cej

dzia łal no ści Mu zeum: wer ni sa ży czy kon cer tów.
Ko rzy sta jąc z oka zji, pra gnę zło żyć Pań stwu ży cze nia przede
wszyst kim zdro wia, wszel kie go do bra, po ko ju, na dziei i mi ło ści

z oka zji nad cho dzą cych świąt Bo że go Na ro dze nia 

Dyrektor Muzeum Romantyzmu w Opinogórze
Roman F. Kochanowicz

wraz z Pracownikami

W NUMERZE:

Źró dło: „Świat” Rok II, nr 31 z dnia 3 sierp nia 1907 r.

Utwo rze nie pra cow ni 
kon ser wa tor skiej

Mu zeum Ro man ty zmu 
w Opi no gó rze wy róż nio ne 
w kon kur sie „Wierz ba 2020”

Za bez pie cze nie uni ka to wych 
zbio rów ar chi wal no -bi blio tecz nych

Zła pa ni w sieć

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

Ra dzie jo wi ce i ro dzi na
Edwar da Kra siń skie go

Dzia łal ność li te rac ka
Edwarda Kra siń skiego

Or dy nat Edward Kra siń ski ...

Au gu styn Żdżar ski 
i je go „Dzie dzi li ja”

„Bóg się ro dzi...” 
– ko lę da św. Ja na Paw ła II

Pej za że Ma zow sza i Pod la sia ...

Wy sta wa rzeźb Mie czy sła wa 
We lte ra w War sza wie

Wstę(ą)p do ro man ty zmu

Wy sta wa plan szo wa
„Bi twa War szaw ska 1920”

Wy da rzy ło się
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Mi sją Mu zeum Ro man ty zmu
w Opi no gó rze jest m.in. ochro -
na i za bez pie cze nie przed znisz -

cze niem po sia da nych eks po na tów, dba jąc
o za cho wa nie ich daw ne go uro ku, aby
po zo sta ły jak naj dłu żej w sta nie nie zmie -
nio nym dla przy szłych po ko leń. Ist nie je
za tem ko niecz ność ob ję cia opie ką kon -
ser wa tor ską obiek tów bę dą cych czę ścią
eks po zy cji, jak rów nież za byt ków prze -
cho wy wa nych w ma ga zy nach. Zbio ry
Mu zeum wy ma ga ją pod ję cia dzia łań

kon ser wa tor skich w róż nym za kre sie,
głów nie pre wen cyj nym, prze ciw dzia ła ją -
cym pro ce som de struk cyj nym. Ma jąc na
uwa dze do bro mu ze aliów w Mu zeum
Ro man ty zmu w Opi no gó rze zo stał po wo -
ła ny do ży cia Dział Kon ser wa cji, do któ -
re go za dań na le ży spra wo wa nie opie ki
i kon ser wa cja eks po na tów, wy ko na nych
z drew na, me ta lu i ka mie nia. 

Jesz cze w li sto pa dzie 2019 r. Mu -
zeum zło ży ło wnio sek do Mi ni ster stwa

Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go na
do fi nan so wa nie za da nia „Utwo rze nie
pra cow ni kon ser wa tor skiej w Mu zeum
Ro man ty zmu w Opi no gó rze” w ra mach
pro gra mu „Wspie ra nie dzia łań mu ze al -
nych”. Zo stał on po zy tyw nie roz pa trzo -
ny, a dzię ki po zy ska nym środ kom
z MKiDN oraz do ta cji ce lo wej z Urzę du
Mar szał kow skie go Wo je wódz twa Ma zo -
wiec kie go Mu zeum za ku pi ło nie zbęd ne
wy po sa że nie do pra cow ni kon ser wa tor -
skiej.

Na by te sprzę ty i urzą dze nia umoż li wią
roz sze rze nie dzia łań Mu zeum, przy czy nią
się do wpro wa dze nia wła ści wych stan -
dar dów w za kre sie pro fi lak ty ki  i prak ty ki
kon ser wa cji, jak rów nież pro wa dze nia do -
ku men ta cji kon ser wa tor skiej. Za pew nią
one pra cow ni kom więk szy kom fort, bez -
pie czeń stwo pra cy oraz roz wój oso bi sty.
Przede wszyst kim jed nak po zwo lą na od -
po wied nią kon ser wa cję obiek tów za byt ko -
wych, a w kon se kwen cji ich po pu la ry za cję
na eks po zy cjach mu ze al nych.

Pracownia Konserwacji Muzeum Romantyzmu w Opinogo�rze.

Syl wia Ble kic ka

Utwo rze nie pra cow ni kon ser wa tor skiej
w Mu zeum Ro man ty zmu w Opi no gó rze

Do fi nan so wa no ze środ ków Mi ni stra Kul tu ry
i Dzie dzic twa Na ro do we go
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Mag da le na Woj cie chow ska

Mu zeum Ro man ty zmu w Opi no gó rze 
wy róż nio ne w kon kur sie „Wierz ba 2020”

Mu zeum Ro man ty zmu w Opi no -
gó rze po raz trze ci z rzę du
zo sta ło wy róż nio ne w pre sti żo -

wym kon kur sie „Ma zo wiec kie Zda rze nia
Mu ze al ne – Wierz ba 2020” w ka te go rii
„naj lep szy pro jekt edu ka cyj ny” za wy da -
rze nie „Wa ka cje w Mu zeum Ro man ty -
zmu w Opi no gó rze”. W XIV edy cji
kon kur su o ty tuł naj cie kaw szej wy sta wy,
naj lep sze go pro jek tu otwar te go, naj lep -
sze go pro jek tu edu ka cyj ne go, naj lep -
sze go pro jek tu w ka te go rii „O wol ną
Pol skę” i naj lep sze go wy daw nic twa
w 2019 ro ku ubie ga ło się łącz nie 65
zda rzeń mu ze al nych z ca łe go Ma zow -
sza.

Kon kurs co rocz nie ma na ce lu
wy róż nie nie naj cie kaw szych zda rzeń
or ga ni zo wa nych przez pla ców ki mu -
ze al ne w wo je wódz twie ma zo wiec -
kim, a przez to ich ak ty wi za cję bez
wzglę du na wiel kość i miej sce po ło -
że nia. 

Wa ka cje w Mu zeum Ro man ty zmu
w Opi no gó rze są sta łym ele men tem
ofer ty in sty tu cji. Pro jekt za kła dał wy -
ko rzy sta nie za so bów ca łe go ze spo łu
pa ła co wo – par ko we go na po trze by
edu ka cyj ne dzie ci. Przed się wzię cie
mia ło na ce lu stwo rze nie nie spo ty ka -
nej, wy jąt ko wej pro po zy cji spę dza nia
wol ne go cza su dla na szych naj młod -
szych od bior ców. W dzia ła niach wy -
ko rzy sta no ta kie me to dy prze ka zu, aby
w jak naj bar dziej przy ja zny spo sób
wpro wa dzić dzie ci w prze strzeń mu ze al -
ną, tak aby nie ogra ni cza ła by ona otwar -
tych umy słów dzie ci. Sta ra li śmy się, aby
wa ka cyj 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. 

Wa ka cje w Mu zeum przy go to wa no
w for mie pół ko lo nii. Ta ki spo sób spę dza -
nia cza su w wa ka cje cie szy się wśród
dzie ci naj więk szą po pu lar no ścią. Jest to
po za tym od po wiedź na zgła sza ne po trze -
by opie ku nów na szych naj młod szych sta -
łych by wal ców. 

Mu zeum zor ga ni zo wa ło trzy tur nu sy
pię cio dnio we, w któ rych wzię ły udział
dzie ci w wie ku od 6 do 14 lat. Przez pięć
dni każ da z trzech grup pod czuj nym
okiem pra cow ni ków Mu zeum uczest ni -

czy ła w za ję ciach re kre acyj no -edu ka cyj -
nych. Sta ra no się do brać ta ką for mę
za jęć, aby dzie ci w jak naj bar dziej przy -
ja zny i na tu ral ny spo sób mo gły zgłę biać
wie dzę o epo ce ro man ty zmu. W tym wła -
śnie przy pad ku za ba wa jest tą naj lep szą
na tu ral ną for mą wspie ra nia roz wo ju
dziec ka, któ ra po bu dza ich zmy sły
i umie jęt no ści. 

Ta jem ni ce mu ze al ne go świa ta po mo -
gli im od kry wać pra cow ni cy Mu zeum,
zaj mu ją cy się na co dzień róż ny mi spra -
wa mi w na szej in sty tu cji. Spo tka nia
mu ze al ne od by wa ją ce się na eks po zy -
cjach, ćwi cze nia w te re nie, warsz ta ty kre -
atyw ne, spo tka nia z hi po te ra peu tą,
ćwi cze nia mu zycz ne przy za byt ko wych
in stru men tach by ły tak zor ga ni zo wa ne,
aby umoż li wić dzie ciom w mia rę ich
moż li wo ści jak naj peł niej sze od kry wa nie
ota cza ją ce go świa ta. Spę dze nie wa ka cji
w ta kim miej scu jak Mu zeum Ro man ty -
zmu w Opi no gó rze po zwa la ło na to, aby
na krót ką chwi lę mo gły „prze nieść się
w cza sie i prze strze ni,” gdzie czas pły nął
wol niej, gdzie mo gły bez zbęd ne go po -
śpie chu ob co wać z hi sto rią, mu zy ką, ar -
chi tek tu rą, sztu ką, na tu rą. W spo sób

da le ce od mien ny od te go, któ ry pa nu je
na co dzień w ota cza ją cym świe cie, mo -
gły po sze rzać swo ją wie dzę. 

Za ję cia od by wa ły się w każ dym
z obiek tów Mu zeum. We Dwo rze Kra siń -
skich by ły pro wa dzo ne za ję cia o ma lar -
stwie. To   tu taj dzie ci mia ły spo sob ność
po dzi wia nia eks po zy cji ma lar stwa pol -
skie go z XIX wie ku. Do pro wa dze nia

lek cji mu ze al nych na wią zu ją cych
do ar chi tek tu ry neo go tyc kiej i nie tyl -
ko po słu żył neo go tyc ki pa ła cyk ja ko
wzór bu dow li z tej epo ki. Na te re nie
fol war ku i za byt ko we go par ku zor ga -
ni zo wa no za ję cia ple ne ro we oraz
za ję cia zwią za ne z miesz kań ca mi mu -
ze al nej pta szar ni. Dzie ci mia ły rów -
nież spo sob ność wzię cia udzia łu
w cy klu za jęć sza cho wych, któ re
w for mie gry, za ba wy wpro wa dzi ły
dzie ci w ma gicz ny świat na uki. Nie -
zwy kle waż ne w ży ciu mło de go czło -
wie ka jest ob co wa nie z mu zy ką.
Prze pro wa dzo no rów nież ćwi cze nia
przy za byt ko wym for te pia nie. Ma jąc
na wy cią gnię cie rę ki ta kie za so by
wspa nia łych in stru men tów mu zycz -
nych wy ko rzy sta no je do za pre zen to -
wa nia mu zy ki z epo ki ro man ty zmu.
Mu ze al ne in stru men ty oka za ły się
wspa nia ły mi re kwi zy ta mi, któ re po -
słu ży ły do przy bli że nia hi sto rii i bu -
do wy in stru men tów: za byt ko we go
for te pia nu z pły tą drew nia ną, for te pia -
nu z po cząt ku XX w., pia ni na, za byt -

ko we go for te pia nu „Ży ra fa”. 
Bar dzo istot nym punk tem w pro gra -

mie edu ka cyj nym jest edu ka cja eko lo -
gicz na. Wszy scy by li śmy w tej kwe stii
zgod ni, że za so by zie lo ne par ku, pta szar -
nia i staj nia są bar dzo do brym pre tek stem
do opo wie ści nie tyl ko o ży ciu w XIX w.,
ale i do po ru sza nia te ma ty ki zwią za nej
z eko lo gią. Dzie ci pod czas spo tkań pro -
wa dzo nych przez ar chi tek ta kra jo bra zu
i hi po te ra peu tę mia ły spo sob ność obej -
rze nia w na tu ral nym śro do wi sku wy-
bra nych oka zów sta wo no gów, bez krę -
gow ców, pła zów i owa dów za miesz ku ją -
cych te ren Mu zeum. Dzie ci oprócz
wie dzy teo re tycz nej zdo by ły no we do -
świad cze nie prak tycz ne sa dząc dwu me -
tro we oka zy drzew, któ re uzu peł ni ły
drze wo stan za byt ko we go par ku. 
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Mu zeum Ro man ty zmu w Opi no gó rze
dba ło, dba i bę dzie dbać o wszyst kich,
któ rzy prze kro czą je go pro gi i nie tyl ko.
Ma na uwa dze, aby mi sja ja ką wy peł nia
w spo sób naj bar dziej przy stęp ny, tra fia ła
do wszyst kich w je go oto cze niu. Sta ra się
do bie rać me to dy, na rzę dzia od po wied nie
dla każ dej gru py wie ko wej. Wa ka cje
w Mu zeum Ro man ty zmu w Opi no gó rze
są jed nym ze spo so bów w ja ki sta ra li śmy
się do trzeć do naj młod sze go od bior cy. 

We dług Wil lia ma Hod din ga Car tel la
Jr.: „Są dwie rze czy, któ re po win ni śmy
dać dzie ciom: jed no to ko rze nie, a dru gie
to skrzy dła”. Ko rze nie to nie tyl ko świa -
do mość swo je go po cho dze nia, ale rów -
nież mą drość, wie dza, świat war to ści,
ide ałów. Na to miast skrzy dła to z ko lei
po ten cjał dziec ka, je go zdol no ści, któ re
mo że my od kry wać, roz wi jać. Pod ję ta
pró ba re ali za cji pro jek tu, któ ry opie ra się

W na szej mu ze al nej staj ni cze ka ły
na dzie ci ulu bień cy na szych mło dych by -
wal ców, ko nie ra sy hu cul skiej, Plisz ka
i Pi nus. 

Pod czas Wa ka cji w Mu zeum uczest -
ni cy mie li za pew nio ne ca ło dzien ne zbi -
lan so wa ne wy ży wie nie przy go to wa ne
przez pra cow ni ków Dzia łu Dzia łal no ści
Go spo dar czej Mu zeum.

Dzie ci na za ję ciach w Mu zeum
Ro man ty zmu mia ły moż li wość kre -
owa nia prze strze ni mu ze al nej we dle
swo ich po trzeb. Z ca łą pew no ścią
moż na stwier dzić, że ta ka for ma spę -
dza nia cza su w Mu zeum przez
naj młod szych umoż li wi ła więk szą
swo bo dę w eks plo ra cji za so bów. Uda -
ło się rów nież nie utra cić dzie cię ce go
en tu zja zmu do zgłę bia nia wie dzy.
Dzie ci by ły cie ka we, ra do sne, chęt ne
do za ba wy i twór cze. 

mię dzy in ny mi na ta kich za ło że niach,
spo tka ła się z bar dzo en tu zja stycz nym
od bio rem ze stro ny na szych młod szych
od bior ców. Tym sa mym wzro sła spo łecz -
na ro la Mu zeum i sta je się ono bliż sze,
do stęp niej sze dla wszyst kich chcą cych
prze kro czyć je go pro gi.

Wła śnie to dzia ła nie po raz trze ci z rzę -
du da ło nam moż li wość otrzy ma nia
wy róż nie nia w kon kur sie „Ma zo wiec kie
Zda rze nia Mu ze al ne – Wierz ba 2020 w ka -
te go rii „naj lep szy pro jekt edu ka cyj ny”.

W tym ro ku wrę cza nie na gród i wy -
róż nień lau re atom XIV edy cji kon kur su
od by ło się 14 wrze śnia 2020 r. w Mu -
zeum Wsi Ra dom skiej w Ra do miu. Na -
gro dy wrę cza ne by ły przez Mar szał ka
Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go Pa na Ada -
ma Stru zi ka.

Dzię ku je my za wy róż nie nie i gra tu lu -
je my na gro dzo nym.

Agniesz ka Wi chow ska

Za bez pie cze nie uni ka to wych zbio rów ar chi wal no -bi blio tecz nych
prze cho wy wa nych w Mu zeum Ro man ty zmu w Opi no gó rze
po przez fu mi ga cję i kon ser wa cję za so bu

Rok 2020 w Dzia le Bi blio -
te ka i Ar chi wum upły nął
pod zna kiem in ten syw -

nych prac po le ga ją cych na zabez -
pie cze niu uni ka to wych zbio rów
ar chi wal no -bi blio tecz nych. Za da -
nie zo sta ło sfi nan so wa ne ze środ -
ków Sa mo rzą du Wo je wódz twa
Ma zo wiec kie go.

Mo ty wa cją do pod ję cia dzia -
łań za bez pie cza ją cych cen ne
obiek ty bi blio tecz no -ar chi wal ne
by ła ochro na przed roz wo jem tok -
sycz nych mi kro or ga ni zmów ma -
ją cych de struk cyj ny wpływ na
obiek ty o pod ło żu pa pie ro wym
oraz uchro nie nie przed ewen tu -
al nym ska że niem po zo sta łych
obiek tów znaj du ją cych się w bu -
dyn ku mu ze al nej Ofi cy ny. De zyn fek cja
za so bu zo sta ła prze pro wa dzo na w spe -
cja li stycz nej ko mo rze fu mi ga cyj nej.

Dzia ła nia de zyn fe ku ją ce oraz czysz -
cze nie z ku rzu, za bru dzeń i mar twej
tkan ki grzy bo wej obiek tów te go wy ma -
ga ją cych zo sta ły uzu peł nio ne o kom -
plek so wą kon ser wa cję. Po trze bę prze-
pro wa dze nia za bie gów re no wa cyj nych
i na praw czych zi den ty fi ko wa no w przy -
pad ku XVII -wiecz ne go, fran cu sko ję -
zycz ne go sta ro dru ku ze wzglę du na je go

war tość hi sto rycz ną.
Stan za cho wa nia nie po -
zwa lał na dal sze użyt -
ko wa nie bez in ge ren cji
kon ser wa tor skiej, a brak
ja kich kol wiek dzia łań
po głę biał by pro ces de gra da cji.

Za bez pie czo ny księ go zbiór i za sób
ar chi wal ny bę dą prze cho wy wa ne w od -
po wied nio do te go przy go to wa nych po -
miesz cze niach, któ re do dat ko wo zo sta ły
wy po sa żo ne w oczysz cza cze po wie trza,

nie zbęd ne do utrzy ma nia pra wi dło wych
pa ra me trów w po miesz cze niach ma ga -
zy no wych oraz urzą dze nia do po mia rów
wil got no ści względ nej i tem pe ra tu ry
po wie trza.
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i ich ro dzi ców przy go to wa ne zo sta ły „Ro -
dzin ne Nie dzie le” w sie ci. Głów nym ich
ce lem by ła edu ka cja dzie ci oraz za pro po -
no wa nie ro dzi com po my słu na wspól ne
spę dze nie cza su oraz roz bu dze nie kre -
atyw no ści i wy obraź ni dziec ka. Od bior cy
mo gli wy słu chać opo wie ści zwią za nych
z mu zeum i je go zbio ra mi, roz wią zać re -
bus lub za gad kę, przy go to wać pra ce pod -
czas warsz ta tów kre atyw nych, sko rzy stać
z kart pra cy w cy klu „Pa wim okiem” czy
po słu chać baj ki na do bra noc. 

Pro po zy cje dla do ro słych ob fi to wa ły
w lek cje mu ze al ne, ar ty ku ły o eks po na -
tach mu zeum – „Hi sto ria jed ne go przed -
mio tu”; pre zen to wa no tak że zbio ry
mu ze al nej bi blio te ki i ar chi wum. Cy kle
zwią za ne z Kra siń ski mi w ra mach pro jek -
tów „Po mysł na week end…Kra siń scy!”
oraz „Miej sca zwią za ne z Kra siń ski mi”,

przy bli ża ły człon ków ro du pa ra ją cych
się pió rem oraz punk ty na ma pie nie ro ze -
rwal nie z tym ro dem zwią za ne. Z ko lei
w ra mach „Hi sto rii jed ne go ob ra zu”
przed sta wio no naj cie kaw sze zbio ry, któ re
moż na zo ba czyć na eks po zy cji opi no gór -
skie go mu zeum. Do star cza no też roz ryw -
ki po przez te sty wie dzy, krzy żów ki, qu izy
czy frag men ty kon cer tów. Pod czas trans -
mi sji on -li ne moż na by ło obej rzeć wer ni -
sa że wy staw. Fil my, ani ma cje, wy wia dy,
na gra nia, gra fi ka, pu bli ka cje… mno gość
form i prze ka zu – tym wła śnie cha rak te -
ry zu je się pro jekt „Mu zeum w sie ci”.
War to do dać, że w je go ra mach te go rocz -
na „Noc mu ze ów” mia ła wy łącz nie
wy miar wir tu al ny. Uczest ni cy mie li moż -
li wość obej rze nia mi nikon cer tu, prze czy -
ta nia ar ty ku łu, obej rze nia fil mu czy
wzię cia udzia łu w grze.

„Każ da ra dość kru cha w tym świe -
cie...” pi sał Hen ryk Sien kie wicz w „Pa nu
Wo ło dy jow skim”. Rok 2020 po ka zał jak
bar dzo... Dziw nych do cze ka li śmy cza sów,
gdzie na gle wol ność jed nost ki zo sta ła za -
chwia na przez nie wi dzial ne go wro ga.
Nie ste ty wróg ten nisz czy tak że kul tu rę,
któ ra jest wy znacz ni kiem ja ko ści każ de -
go spo łe czeń stwa.

W cią gu za le d wie kil ku mie się cy mu -
zeum zo sta ło po zba wio ne te go, co na pę -
dza je naj bar dziej – zwie dza ją cych. To
wła śnie od bior cy są mo to rem do dzia ła -
nia w jed nost kach zwią za nych z kul tu rą.
Za mknię te eks po zy cje, za kaz im prez
i kon cer tów – po gwał ce nie cał ko wi tej
wol no ści w do stę pie do dzie dzic twa na -
ro do we go oraz sztu ki, woj na z wi ru sem,
któ rej nikt się nie spo dzie wał.

Pan de mia po sta wi ła przed mu zeum
trud ne za da nie: Jak od na leźć spo sób do -
tar cia do od bior ców, któ rych nie moż -
na już go ścić u sie bie? Jak da lej
re ali zo wać mi sję w prze wró co nej do gó ry
no ga mi rze czy wi sto ści? Jak wpły wać na
świa to po gląd i po czu cie es te ty ki od bior cy
za mknię te go w do mu i obar czo ne go jarz -
mem nie pew ne go ju tra? Kul tu ra to przede
wszyst kim edu ka cja – czło wiek wy kształ -
co ny zu peł nie ina czej po strze ga świat, ale
w ja ki spo sób edu ko wać, je że li nie moż -
na się spo tkać?

Przed ta ki mi py ta nia mi sta nę li śmy
u pro gu lock dow nu. Je dy na moż li wa od -
po wiedź – to prze nie sie nie dzia łań do sie -
ci. Po sta no wi li śmy w tym trud nym cza sie
do cie rać do na szych od bior ców po przez
ka na ły me diów spo łecz no ścio wych oraz
stro nę www. Na sa mym po cząt ku tej dro -
gi, nikt nie wie dział, jak du ży za kres prac
bę dzie trze ba wy ko nać i z jak wie lo ma
pro ble ma mi (przede wszyst kim tech nicz -
ny mi i or ga ni za cyj ny mi) się zmie rzyć.
Jed nak dziś, po wie lu mie sią cach pra cy,
moż na śmia ło stwier dzić, że by ło to naj -
lep sze i je dy ne roz wią za nie, po zwa la ją ce
prze trwać w świa do mo ści wi dza i móc
(przy naj mniej w czę ści) re ali zo wać na szą
mi sję.

12 mar ca br. wpro wa dzo no de cy zję
o za mknię ciu mu zeum. Od 23 mar ca
peł ną pa rą ru szy li śmy z pu bli ka cja mi
w in ter ne cie. Pra cu jąc nad pro jek tem
„Mu zeum w sie ci”, sta ra li śmy się tak zbu -
do wać po sty, aby za spo ko ić ape ty ty każ -
dej gru py wie ko wej. Dla naj młod szych

Mar ta Ol szew ska

Zła pa ni w sieć



nie strat bę dzie wy ma ga ło du że go na kła -
du pra cy.

Pa trząc na do ro bek kil ku mie się cy
moż na śmia ło stwier dzić że do świad cze -
nie pan de mii zmie ni ło cał ko wi cie spo sób
pra cy mu ze al ni ków. Jed nak jak mó wił
Mar tin Lu ter King „Tyl ko w ciem no ści
mo żesz zo ba czyć gwiaz dy”. Tak więc jest
też dru ga, po zy tyw na stro na tej bar dzo
skom pli ko wa nej sy tu acji. Trud no ści po -
ka za ły, że kul tu ra, to nie jest do da tek
do zwy kłe go ży cia; jest ło dzią ra tun ko wą
dla zwy kłe go czło wie ka, od skocz nią
od trud nej rze czy wi sto ści, świa tłem dla
du szy w bez na dziei sy tu acji. Pra ca w in -
ter ne cie uka za ła dwa bar dzo waż ne aspek -
ty: po pierw sze ka nał ten zbli ża od bior cę
do cze goś, co z pew nych przy czyn jest dla
nie go nie do stęp ne. Nie ist nie ją tu gra ni ce
i od le gło ści – o mu zeum i je go zbio rach
mo gą czy tać od bior cy na dru gim koń cu
świa ta. Dru gi aspekt – nie ma zna cze nia
czas. Ma te ria ły umiesz czo ne w sie ci moż -
na od twa rzać w do wol nym mo men cie, od -
po wied nim dla od bior cy; moż na też
nie ustan nie do nich wra cać, udo stęp niać,

dzie lić się prze my śle nia mi z in ny mi od -
bior ca mi – co ozna cza moż li wość do tar cia
do świa do mo ści osób i skut ku je dia lo giem
po mię dzy róż ny mi pod mio ta mi.

Po ten cjał ka na łu in ter ne to we go sta le
ro śnie i bu du je no we moż li wo ści dla in -
sty tu cji kul tu ry. Na le ży pa mię tać, że jest
to sil ne na rzę dzie wspo ma ga ją ce pra ce,
sil ne na rzę dzie in for ma cyj ne; jed nak ni -
gdy nie za stą pi re al ne go kon tak tu z przed -
mio tem, czło wie kiem czy eks po na tem.
Bra ku je tu in te rak cji czło wiek/czło wiek;
czło wiek/eks po nat. Nie ma miej sca na
emo cje tak waż ne w ży ciu czło wie ka.

Za koń czę, tak jak za czę łam, cy ta tem
z Sien kie wi cza: „Mo ści pa no wie! na cześć
onych przy szłych po ko leń! Nie chże im
Bóg bło go sła wi i po zwo li ustrzec tej spu -
ści zny, któ rą im od re stau ro wa ną na szym
tru dem, na szym po tem i na szą krwią, zo -
sta wu jem. Niech, gdy cięż kie cza sy na dej -
dą, wspo mną na nas i nie de spe ru ją ni gdy,
ba cząc na to, że nie masz ta ko wych ter mi -
nów, z któ rych by się vi ri bus uni tis
przy Bo skich au xi liach pod nieść nie moż -
na” – cze go nam i Pań stwu ży czę.

Pa trząc na sta ty sty ki – do tej po ry naj -
bar dziej wy mow nym wskaź ni kiem by ła
fre kwen cja. Obec na sy tu acja wy ma ga,
aby w zu peł nie in ny spo sób ana li zo wać
efek ty pra cy. W me diach spo łecz no ścio -
wych od no to wa li śmy bar dzo du ży wzrost
ob ser wu ją cych w sto sun ku do lat ubie -
głych. Do tej po ry nie wy ko rzy sty wa ny
ka nał Mu zeum na YouTu be ożył mno go -
ścią udo stęp nio nych na grań. W ra mach
„Mu zeum w sie ci” łącz nie opu bli ko wa no
du żo po nad 100 po stów. 

Jed nak go ry czą prze peł nia fakt, że
nie od ro bi my te go, co już nam zo sta ło
za bra ne przez pan de mię. Tu ry ści, któ rzy
mie li nas od wie dzić; me lo ma ni, któ rzy
nie mo gli uczest ni czyć w kon cer tach;
dzie ci, po zba wio ne moż li wo ści udzia łu
w „Ro dzin nych Nie dzie lach”, warsz ta tach
czy lek cjach mu ze al nych – być mo że te
oso by już ni gdy do nas nie wró cą. Pa trząc
na roz wi ja ją cą się sy tu ację, śmia ło moż -
na po wie dzieć, że du żym wy sił kiem dla
kul tu ry bę dzie pod nie sie nie się i po wrót
do sta nu sprzed pan de mii. Zro bi li śmy nie
krok, ale kil ka kro ków w tył i nad ro bie -
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Agniesz ka Wi chow ska

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 
– kon ty nu acja.

Przy kła dem lat ubie głych Mu zeum w 2020 r. zre ali zo -
wa ło pro jekt „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”. Za da nie zo sta ło wy ko na ne
przy współ pra cy me ry to rycz nej Ar chi wum Akt No wych
w War sza wie.

Jest to kon ty nu acja dzia łań pro wa dzo nych w la tach 2018-
2019 w ra mach Pro gra mu Kul tu ra Cy fro wa. Fi nan so wa nie
po cho dzi ło ze środ ków Mi ni ster stwa Kul tu ry i Dzie dzic twa
Na ro do we go po cho dzą cych z Fun du szu Pro mo cji Kul tu ry
oraz środ ków Sa mo rzą du Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go. 

Ni niej sze za da nie po le ga ło na pro fe sjo nal nej i zgod nej
z me to dy ką ar chi wal ną di gi ta li za cji, udo stęp nie niu oraz upo -
wszech nie niu zbio ru ar chi wa liów prze cho wy wa nych w opi -
no gór skim Mu zeum wraz z prze pro wa dze niem nie zbęd nych
prac kon ser wa tor skich. Uję to ze spo ły ar chi wal ne do ku men -
tu ją ce ży cie i dzia łal ność Po la ków na wy chodź stwie: Kon gres
Po lo nii Ame ry kań skiej, Zjed no cze nie Pol skie w Niem czech,
Zjed no cze nie Pol skie Rzym sko -Ka to lic kie.

Zdi gi ta li zo wa ne zbio ry bę dą po wszech nie do stęp ne
na bez płat nym por ta lu szu kaj war chi wach.pl, oraz na stro nie
Mu zeum Ro man ty zmu w Opi no gó rze.
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Edward Kra siń ski (1870-1940) to
pol ski dzia łacz spo łecz ny, pa mięt -
ni karz, wie lo let ni za rząd ca Bi blio -

te ki Or dy na cji Kra siń skiej w War sza wie,
ostat ni or dy nat opi no gór ski – to prze czy -
ta my już na po cząt ku w bio gra ficz nych
no tach. Oprócz te go, że dzia łał na po lu
spo łecz nym i kul tu ral nym, był jed nak tak -
że przede wszyst kim sy nem, wnu kiem,
bra tem i wuj kiem.

Uro dził się 28 ma ja 1870 r. ja ko syn
He le ny ze Stad nic kich (1844-1927) i Jó -
ze fa Kra siń skich (1848-1918). Dziad kiem
Edwar da był Adam hr. Kra siń ski (1821-
1903), naj młod szy syn Emi lii z Osso liń -
skich i Jó ze fa Waw rzyń ca Kra siń skich,
któ ry odzie dzi czył Ra dzie jo wi ce w 1862 r.
Adam był zie mia ni nem, pro wa dził dość
nie fra so bli wy tryb ży cia, gra jąc na wy ści -
gach i w kar ty, ale swo ją otwar to ścią,
przy jem nym oby ciem za skar bił so bie rze -
szę przy ja ciół. Zyg munt Kra siń ski pi sał
o nim do je go bra ta Ka ro la (1812-1870):
„po wiedz, co i Adaś po ra bia? Je dy -
na wieść o nim do szła uszu mo ich i by ła,
że się nie mi ło sier nie upił chło pak na we -
se lu Ka ro lo wym. Le piej by był uczy nił,
gdy by książ kę ja ką prze czy tał. Pil nuj cie
wy je go, by nie wy kie ro wał się na re pre -
zen tan ta no wej ge ne ra cji, za ko cha nej
w kar tach, szam pa nie, śle dziach ho len der -
skich i ni co ści umy sło wej. Szko da by by -
ło i du szy je go i imie nia”.

Ma jąc 25 lat, hr. Adam 7 li sto pa -
da 1846 r. w Świę cie cho wie, w daw nym
po wie cie Lesz no, oże nił się z Ka ro li ną
My ciel ską (1825-1912). Mat ka pan ny
mło dej, Ka ro li na z Wo dzic kich My ciel -
ska, by ła sa want ką i me ce na sem sztuk
pięk nych. Jej po wieść za ty tu ło wa na
„Wczo raj” to je den z pierw szych pol skich
ro man sów o ro man tycz no -pa trio tycz nym
wy dźwię ku. W tym cza sie w Ra dzie jo wi -
cach by wał Ju liusz Kos sak (1824-1899),
któ ry ma lo wał tu tej sze ko nie. Kos sak za -
przy jaź nił się z Ada mem i je go to wła śnie
wy brał za to wa rzy sza ja dąc w ka li skie,
aby pro sić o rę kę pięk nej i za moż nej pan -
ny Zo fii z Gał czyń skich (1834-1923).
Wy da rze nie to zo sta ło po tem uwiecz nio -
ne przez Kos sa ka. Wkrót ce do szło do ślu -
bu Zo fii i Ju liu sza Kos sa ków. Je den z ich
sy nów Woj ciech Kos sak (1856-1942)
rów nież by wał w Ra dzie jo wi cach, ma lo -

Be ata Woź niak

Ra dzie jo wi ce i ro dzi na
Edwar da Kra siń skie go

wał por tre ty Kra siń skich, m.in. wnu ka
Ada ma, Edwar da Kra siń skie go. We wspo -
mnie niach sy no wej, hr. He le ny ze Stad -
nic kich, Adam był czło wie kiem do brym,
któ ry umiał po stę po wać z wło ścia na mi.
W tym cza sie na te re nie ma jąt ku ist nia ła
staj nia wy ści go wa i wiel ką ro lę od gry wa -
ła ho dow la ko ni pół krwi wierz cho wych
i ro bo czych. Ko nie hr. Ada ma przez wie -
le lat bie ga ły na war szaw skich to rach. 

W 1874 r. Adam i Ka ro li na Kra siń scy
zde cy do wa li się prze ka zać Ra dzie jo wi ce
sy no wi Jó ze fo wi, sa mi zaś za miesz ka li

w Kra ko wie. Adam zo stał pre ze sem mę -
skiej sek cji cha ry ta tyw ne go To wa rzy stwa
św. Win cen te go a Pau lo i od zna czał się
szcze rą po boż no ścią. W 1900 r. star si pań -
stwo, na proś bę sy na, wró ci li do Ra dzie -
jo wic na sta łe. Adam zmarł w War sza wie
3 lu te go 1903 r., a Ka ro li na 7 wrze śnia
1912 r. w Opi no gó rze.

Mat ką Edwar da by ła He le na ze Stad -
nic kich, cór ka Lud gar dy z Mnisz ków
i Edwar da Stad nic kie go, ce sar sko -kró lew -
skie go pod ko mo rze go, dzie dzi ca dóbr
Na wo jo wa pod No wym Są czem, sy -
na pre ze sa tzw. Sta nów ga li cyj skich. Jó -

zef po ślu bił He le nę 25 sierp nia 1869 r.
Edward pi sał, że mał żeń stwo za war te
zo sta ło z wiel kiej mi ło ści, to też dzie ci
wy cho wy wa ne by ły w po czu ciu bez pie -
czeń stwa, szczę ścia, spra wie dli wo ści
i mą dro ści. Prze ka zy wa nie naj waż niej -
szych pol skich i re li gij nych war to ści ko -
lej ne mu po ko le niu w za bo rze ro syj skim
nie na le ża ło do ła twych za dań. 

Bab ka Edwar da, Lud gar da hr. Mnisz -
ków na, by ła cór ką wiel kie go mar szał ka
Kró le stwa Ga li cji i Lo do me rii, dzie dzicz -
ką dóbr Kry so wi ce pod Prze my ślem
i zam ku Fra in na Mo ra wach. Pier wo rod -
ny syn Jó ze fa i He le ny to wła śnie Edward
(ur. 28 ma ja 1870 r.), któ ry miał ko lej no
sio stry: Fran cisz kę (ur. 1871 r.), Iza bel lę
(ur. 1877 r.), Zo fię (ur. 1883 r.) oraz zmar -
łe w dzie ciń stwie i po cho wa ne w ka pli cy
cmen tar nej w Ra dzie jo wi cach – Ja dwi gę
i He le nę. Fran cisz ka po ślu bi ła po tem Mi -
cha ła ks. Wo ro niec kie go (1860-1928),

Iza bel la w 1901 r. – Ze no na hr. Be li -
na Brzo zow skie go (1877-1940), Zo fia
w 1907 r. – Ka ro la hr. Be li na Brzo zow -
skie go (1884-1946). Je dy nie Edward nie
za ło żył ro dzi ny. 

Oj ciec Edwar da, Jó zef Kra siń ski dzia -
łał spo łecz nie w śro do wi sku zie miań skim,
m. in. był pre ze sem Do cho dów Nie sta -
łych To wa rzy stwa Do bro czyn ne go mia sta
War sza wy, pre ze sem To wa rzy stwa Wio -
ślar skie go War szaw skie go w l. 1886-
1891, a tak że pre ze sem Wy sta wy Ko biet
w Mu zeum Prze my słu i Han dlu. Ma ją tek
Ra dzie jo wi ce we dług za pi su w księ dze

Ju liusz Kos sak, Za me czek i pa łac w Ra dzie jo wi cach, ok. 1854, 
nr inw Rys. Pol. 8641 MNW, do me na pu blicz na
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wie czy stej z ok. 1880 r. skła dał się z fol -
war ków Ra dzie jo wi ce, Krze, Ada mów,
Ko ry tów i od dziel nych la sów z przy le gło -
ścia mi i przy na leż no ścia mi i za wie rał sto -
sow nie do re je stru po mia ro we go czte ry
ty sią ce sie dem dzie siąt mor gów 219 prę -
tów. By ła to go rzel nia, bro war, ce giel nia,
tar tak, czte ry mły ny wod ne. W sa mych
zaś Ra dzie jo wi cach wzo ro we go spo dar -
stwo, gło śna obo ra i owczar nia. Wszyst -
kie fol war ki zo sta ły od da ne w dzier ża wę. 

Ra dzie jo wi ce by ły do mem, gdzie go -
ści li przed sta wi cie le elit kul tu ral nych, ar -
ty stycz nych i spo łecz nych. W ro dzin nym
do mu mat ki Edwar da, He le ny ze Stad nic -
kich, w Kra ko wie by wa li Ju liusz Kos sak,
Hen ryk i Ka zi mierz Wo dzic cy, po et ka Te -
re sa z Po toc kich Wo dzic ka. Am bi cją Pani
Heleny sta ło się gosz cze nie w ma jąt ku
eli ty in te lek tu al nej War sza wy. W ta kiej
at mos fe rze wy cho wy wał się Edward i je -
go sio stry, któ ry póź niej tak wspo mi nał
cza sy swe go dzie ciń stwa: „Za mło dych lat
Ro dzi ców za le wa ła Ra dzie jo wi ce fa la lu -
dzi świa to wych… by ły hucz ne za ba wy,
po lo wa nia, tań ce, wi do wi ska te atral ne
na scen ce, umiesz czo nej on gi przez mo -
je go pra dzia da Jó ze fa na pod da szu pa ła -
cu, urzą dzo nej i ma lo wa nej przez
sław ne go ar ty stę, Ja kó ba So ko łow skie go.
Póź niej zjeż dża li, po za in ny mi go ść mi,
przed sta wi cie le li te ra tu ry, sztu ki i owej

pra sy war szaw skiej wy -
bo ro wej, du chem oby wa -
tel skim prze peł nio nej…
Przy jeż dża li mię dzy in ny -
mi: Jó zef Ke nig, Edward
Leo, An to ni Do ni mir ski,
Alek san der Rem bow ski,
ks. Zyg munt Cheł mic ki,
Edward Lu bow ski, Lu -
cjan Wrot now ski z żo ną,
Mści sław Go dlew ski, Jó -
zef Cheł moń ski (z le żą cej
obok Ra dzie jo wic Ku -
klów ki), Jan Ko mie row -
ski, uży wa ją cy pseu do-
ni mu Wa cław Po mian,
Wło dzi mierz Za gór ski,
ser decz ny po eta Wi told
Go mu lic ki, K. M. Gór ski
(z są sied niej Wo li Pę ko -
szew skiej), Fe liks Ja sień -
ski (Man gha), któ ry nam
grał cud nie na for te pia nie,
Sta ni sław Za bo row ski
i wie lu in nych, – wresz cie
Sien kie wicz, zra zu nie -
śmia ło, po tem  co raz czę -
ściej przy by wa ją cy”.

Zna jo mość ro dzi ny
Kra siń skich z Sien kie wi -
czem opar ta by ła na wza -

jem nej przy jaź ni i ser decz no ści. W 1899 r.
za pro po no wał au tor „Krzy ża ków” Edwar -
do wi Kra siń skie mu wspól ny wy jazd
do Wiel ko pol ski na uro czy stość od sło nię -
cia po mni ka Ju liu sza Sło wac kie go w Mi -
ło sła wiu. W cza sie ju bi le uszu pi sa rza
prze by wa li pra wie cią gle ra zem. W swych
wspo mnie niach Edward Kra siń ski stwier -
dził: „Sien kie wicz był da rem Bo żym dla
mo je go po ko le nia”. Z ko lei Jó zef Cheł -
moń ski za czął by wać w Ra dzie jo wi cach
od cza su, gdy po po wro cie z Pa ry ża,
w 1889 r. za ku pił po bli ską Ku klów kę
– drew nia ny dwo rek i kil ka mórg grun tu.
Ma larz wkrót ce na wią zał sto sun ki to -
wa rzy skie z Kra siń ski mi oraz Gór ski mi
z Wo li Pę ko szew skiej. Cheł moń ski
na ma lo wał kil ka wi do ków Ra dzie jo wic
i spor tre to wał Edwar da Kra siń skie go.
W dniach 16-18 wrze śnia 1895 r. z wi zy -
tą pa ster ską go ścił w Ra dzie jo wi cach ks.
ar cy bi skup war szaw ski Win cen ty Cho -
ściak Po piel, któ ry udzie lił sa kra men tu
bierz mo wa nia sio strom Edwar da, Fran -
cisz ce i Izie. Z ko lei 8 li sto pa da 1896 r.
w Ra dzie jo wi cach ob cho dzo no zło te go -
dy Ada ma i Ka ro li ny Kra siń skich. Tu też
miał miej sce m.in. ślub hr. Fran cisz ki
z Mi cha łem ks. Wo ro niec kim w kwiet -
niu 1898 r.

Edward Kra siń ski pi sał: „W ślicz nym
par ku Ra dzie jo wic kim urzą dzi ła Mat ka

pod cie niem sta rych lip krę giel nię, i tam
za zwy czaj w so bo tę, po przy jeź dzie go -
ści, za czy na ło się od krę gli. Nie któ rzy jeź -
dzi li łód ką po sta wie, szli na spa cer, lub
też do urzą dzo nych na rze ce ką pie li. Ob -
no szo no chło dzą ce na po je, naj więk szy
od byt mia ło kwa śne mle ko z chle bem ra -
zo wym. Wszy scy roz ba wie ni, try ska ją cy
dow ci pem, ba wi li się jak dzie ci. Wie czo -
rem obiad, prze mó wie nia, dys ku sje, scy -
sje, a dzie ci śle dzi ły z na pię tą uwa gą to
ży cie i gwar lu dzi. W nie dzie lę msza
świę ta w ślicz nym ko ściół ku Ra dzie jo -
wic kim na gór ce, z mą dre mi ka za nia mi
ks. Alek san dra Ła go dziń skie go. Po tem
po ja wia ła się nie spo dzian ka: ga zet ka p. t.
„Kur jer Ra dzie jo wic ki”, wy da wa na i od -
bi ja na na hek to gra fie przez li te ra tów.
Po śnia da niu wy ciecz ka do la sów. Cza sa -
mi Sien kie wicz z ks. Cheł mic kim, Rem -
bow skim, Sta ni sła wem Za bo row skim
jeź dzi li z osob na na ro ga cze. Po po wro -
cie póź ne obia dy na bal ko nie pa ła co wym,
z wi do kiem na sta ry Ra dzie jo wic ki szes -
na sto wiecz ny za mek, zna ny z opi sów
La bo ureu ra i pa ni Gu ebriant, i na wiel -
kie lu stro sta wu, oko lo ne go si to wiem,
ol szy na mi, wid no krę giem la su Bor ki
i ob la ne go po to ka mi księ ży co we go, uspo-
ka ja ją ce go, se le dy no we go świa tła”.

Dzie ci Kra siń skich wy cho wy wa ne
by ły w sza cun ku do prze szło ści. Edward
Kra siń ski uczył się po cząt ko wo w gim na -
zjum św. An ny w Kra ko wie, na stęp nie
w klasz to rze w Kremsmünster w Au strii.
Roz po czął stu dia rol ni cze w Mo dling
pod Wied niem. In te re so wał się li te ra tu rą
i za gad nie nia mi kul tu ral ny mi. 

Dla Edwar da przez ca łe ży cie waż ną
ro lę od gry wał kon takt z sio stra mi i ich
dzieć mi. Po mi mo, że sam nie za ło żył ro -
dzi ny, to wie lo krot nie pod kre ślał jej war -
tość. W li ście do sio strze ni cy Ja dwi gi
z Brzo zow skich Za moy skiej, cór ki Iza bel -
li z Kra siń skich i Ze no na Brzo zow skie go,
z 16 kwiet nia 1927 r. pi sał: „Nie ma
na świe cie nic bar dziej uspo ka ja ją ce go
i bło go sła wio ne go, jak ser decz ne ży cie ro -
dzin ne, nic chy ba bar dziej ce lo we go
i uczci we go, jak mi ło ścią i obo wiąz ka mi
spo jo ne mał żeń stwo (…)”. 

W 1909 r. po bez po tom nej śmier ci hr.
Ada ma Kra siń skie go, or dy na cja opi no -
gór ska prze szła na Jó ze fa, oj ca Edwar da.
W za rzą dza niu po ma gał mu syn, któ ry
wów czas ze tknął się z bo ga ty mi zbio ra mi
bi blio tecz ny mi i ar chi wal ny mi. Edward
zde cy do wał się sprze dać ro dzin ny ma ją -
tek Ra dzie jo wi ce w 1909 r., aby po zy ska -
ne pie nią dze prze zna czyć na no wy gmach
Bi blio te ki Or dy na cji Kra siń skich w War -
sza wie.

Helena Krasińska z dziećmi: Edwardem i Izabelą.
Re prod. za: Edward Kra siń ski „O Ra dzie jo wi cach 

i ich go ściach nie któ rych”
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i wie lu in nych za przy jaź nio nych
z ro dzi ną Kra siń skich osób – jak
cho ciaż by Jó ze fa Cheł moń skie go,
oraz naj ob szer niej sze „Ga wę dy
o przed wo jen nej War sza wie” (wy -
da ne w 1936) po świę co ne ty tu ło we -
mu mia stu z prze ło mu XIX i XX w.

Au to ra „Try lo gii” Kra siń ski znał
z mło dych lat. Był on bo wiem czę -
stym go ściem w Ra dzie jo wi cach.
W jed nym ze swo ich li stów or dy nat
pi sał: „Dla mnie, czę sta Je go [Sien -
kie wi cza – AŁ] w Ra dzie jo wi cach
go ści na – za ży łość i przy jaź nie nie
się z na mi, nie kła ma ny Je go dla
Mat ki na szej sza cu nek, uzna nie i po -
dziw sta no wią naj czul sze mło do ści
mej wspo mnie nia. Dzie je wpły wów
Je go na nas mło dych star czy ły, bez
ma ła, za ca łe wy cho wa nie”. Re la cje

Edward Kra siń ski (1870-1940) za -
sły nął ja ko ostat ni opie kun zbio -
rów Bi blio te ki Kra siń skich, dla

któ rych ufun do wał no wą sie dzi bę przy
ul. Okól nik w War sza wie. O tym że by ła
to in sty tu cja nie zwy kle waż na dla pol -
skiej kul tu ry nie trze ba ni ko go prze ko ny -
wać. Mo gła po wstać tyl ko dzię ki
wiel kie mu wy sił ko wi or dy na ta, pod ję te -
mu w wy ni ku kie ro wa nia się de wi zą
ro do wą „AMOR PA TRIAE NO STRA
LEX”. 

Po za zaj mo wa niem się spra wa mi Bi -
blio te ki, hra bia wy róż niał się ak tyw no -
ścią na po lu kul tu ral nym i spo łecz nym,
a tak że pró bo wał swo ich sił na ni wie li -
te rac kiej. Na pi sał m. in. nie tu zin ko we pa -
mięt ni ki, jed nak ta for ma dzia łal no ści
Edwar da Kra siń skie go by ła i jest ma ło
zna na. Być mo że spo wo do wa ne to jest
przy ćmie niem prób li te rac kich
po zo sta łych człon ków ro du
przez wy bit ną twór czość Zyg -
mun ta Kra siń skie go. Być mo -
że wy ni ka to z po dej ścia
sa me go Kra siń skie go do te go
co pi sał – przy roz ma chu Bi -
blio te ki po zo sta łe ini cja ty wy
za wsze by ły „po bocz ne”. Nie -
mniej jed nak war to przy po -
mnieć, że Kra siń ski po zo sta wił
po so bie kil ka ksią żek i bro -
szur zdra dza ją cych je go ta lent
nar ra cyj ny. Dość po wie dzieć,
że o pro zie pa mięt ni kar skiej
ostat nie go or dy na ta opi no gór -
skie go prof. Zbi gniew Su dol -
ski na pi sał „wy róż nia ją ca się
świe żo ścią sło wa, swa dą i po -
to czy stym to kiem nar ra cji”
– wcze śniej po dob ne go okre -
śle nia użył pol ski dra ma turg
Zyg munt Ka wec ki w przed -
mo wie do „Ob raz ków ło wiec -
kich” Kra siń skie go.

Na uwa gę za słu gu ją
przede wszyst kich dwie po -
zy cje: no stal gicz ne „O Ra -
dzie jo wi cach i ich go ściach
nie któ rych” spi sa ne w paź -
dzier ni ku 1933 r. w Opi no gó -
rze (wy da ne w 1934), któ re
za wie ra ją wspo mnie nia do ty -
czą ce Hen ry ka Sien kie wi cza

Kra siń skich z Sien kie wi czem by ły więc
bar dzo bliskie. Przez pe wien czas
pi sarz na wet oba wiał się, że ro dzi -
na Kra siń skich bę dzie chcia ła
swa tać go z Fran cisz ką (ro dzo ną
sio strą Edwar da).

W „Ga wę dach…” Kra siń ski
opi sał barw ne ży cie to wa rzy skie
oraz kul tu ral ne War sza wy. Dał się
tu po znać ja ko do bry ob ser wa tor
z du żym po czu ciem hu mo ru.
Znaj dzie my tu i kry ty kę hu lasz -
cze go try bu ży cia Ro sjan w War -
sza wie pod czas za bo rów, i opi nię
hra bie go na te mat ko niecz no ści
na uki ję zy ków. Cie ka wy jest
zwłasz cza frag ment o ro li ko bie ty:
„Ko bie ta jest z na tu ry rze czy miar -
kow ni kiem oby cza jów, na stro jów,
pol skiej krew ko ści, wszel kich
wy ła my wań się z wię zów po lo ru
i wy twor no ści – stwo rzo na do te -
go przez wro dzo ną spra wie dli -
wość, ser ce, in stynkt i wstyd
ko bie cy. Sa mą swą już obec no ścią
ła go dzi ona sprzecz no ści i wy bry -
ki cha rak te rów, stoi na stra ży przy -
zwo ito ści; stwa rza jąc cy wi li za cję
go dzi wej za ba wy, wy ro zu mia ło -
ści; ma tu je ona umie jęt nie roz dź -
wię ki, stwa rza jąc u każ de go bło gie
uczu cie, czy li at mos fe rę życz li wo -
ści; rzą dzi ser cem, pa nu je ro zu -
mem, wła da uro kiem, jed no czy
go ścin no ścią”. 

Aldona Łyszkowska

Dzia łal ność li te rac ka
Edwarda Kra siń skiego 

Źró dło: Bi blio te ka Na ro do wa

Fotografia Edwarda Krasińskiego z dedykacją dla
kolegi-myśliwego Adama Stadnickiego
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Oby dwa tek sty po wsta -
ły po otwar ciu no we go
gma chu Bi blio te ki, a więc
gdy dzie ło ży cia Edwar da
Kra siń skie go już nie ab sor -
bo wa ło ca łe go je go cza su
i ener gii. Są no stal gicz -
nym po wro tem do cza sów
mi nio nych – zwłasz cza
pierw sza po zy cja, dzię ki
któ rej po zna je my siel ski
ob raz mło do ści or dy na ta.
Mi mo za pew ne ide ali za cji
ob ra zów z prze szło ści,
Kra siń ski sku pia się w nich
przede wszyst kim na praw -
dzie hi sto rycz nej.

Trud na sy tu acja fi nan -
so wa Bi blio te ki w dru giej
po ło wie lat 30. XX w.
wy mu si ła wpro wa dze nie
wie lu ogra ni czeń, m.in.
zmniej szo no za trud nie nie,
za nie cha no dzia łal no ści
wy daw ni czej, co w kon se -
kwen cji do pro wa dzi ło do
re zy gna cji Ja na Musz -
kow skie go z funk cji dy -
rek to ra Bi blio te ki. Wte dy
to Edward Kra siń ski oso bi -
ście zaj mo wał się kie ro wa -
niem in sty tu cją (pierw szy
raz od grud nia 1935
do koń ca 1937, dru gi – od
wio sny 1939 r.). W tym
cza sie miał więc moż li -
wość bez po śred nie go kon -
tak tu z or dy nac ki mi zbio -
ra mi, a jed no cze śnie ma -
jąc wię cej cza su – po wra -
cał do prze szło ści. 

Kra siń ski ja ko za pa lo ny my śli wy,
„wier ny ry cerz św. Hu ber ta”, czę sto or -
ga ni zo wał po lo wa nia – tak że w do brach
opi no gór skich, bę dą ce ele men tem zie -
miań skie go try bu ży cia. Na le żał do ko -
mi te tu re dak cyj ne go pi sma „Ło wiec
Pol ski”. Z tą pa sją łą czy się ko lej na pu -
bli ka cja. W 1927 r. Kra siń ski wy dał, de -
dy ko wa ne mat ce He le nie ze Stad nic kich,
dwa opo wia da nia pod wspól nym ty tu łem
„Ob raz ki ło wiec kie”, któ re – jak czy ta my
w „Wia do mo ściach Li te rac kich” z te goż
ro ku – „w na szej ubo giej li te ra tu rze my -
śliw skiej są (…) cen ny mi klej no ci ka mi
za wzglę du na praw dzi we umi ło wa nie
przy ro dy i umie jęt ność barw ne go tej
przy ro dy od twa rza nia. Opis pusz czy kar -
pac kiej w no cy i o świ ta niu mógł by
sta no wić ozdo bę książ ki pod pi sa nej naj -
bar dziej re no mo wa nym na zwi skiem w li -
te ra tu rze pol skiej”. Re cen zent wy so ko
oce nia jąc pol sz czy znę au to ra, na rze ka

na nie dba łą ko rek tę. Ob raz ki, jak już  na -
pi sa no, skła da ją się z dwóch opo wia dań:
pierw sze opi su je po lo wa nie na je le nie
w Kar pa tach Wschod nich, dru gie to opo -
wieść o po lo wa niu na wil ki w Da wid -
gród ku.

W tym sa mym ro ku, we wrze śniu
Krasiński na pi sał tekst: „Mis sye świę te
w Opi no gó rze” uro czą, za czy na ją cą się
od słów: „pięk na, zło ta je sień ob ję ła Opi -
no gó rę…” re la cję z prak ty ki re li gij nej
Ko ścio ła, któ ra mia ła miej sce w pa ra fii
opi no gór skiej. 

Kra siń ski sły nął także ja ko do sko na -
ły mów ca. Kil ka je go wy stą pień zo sta ło
ogło szo nych dru kiem. Na uwa gę za słu -
gu je szcze gól nie „Prze mó wie nie Edwar -
da Kra siń skie go na uro czy stem otwar ciu
Bi blio te ki i Mu zeum Or dy na cji Kra siń -
skich” wy gło szo ne 2 grud nia 1930 r.,
do któ re go do dał wy kaz osób i przed się -
biorstw bio rą cych udział w bu do wie
i urzą dza niu in sty tu cji – po czy na jąc

od prac bu dow la nych,
a skoń czyw szy na kon ser -
wa cji rę ko pi sów i dru ków.
Po nad to jesz cze w 1925 r.
uka za ły się trzy prze mó wie -
nia wy da ne na kła dem au to -
ra, de dy ko wa ne Wła dy -
sła wo wi Kły szew skie mu
Ge ne ral ne mu Se kre ta rzo wi
To wa rzy stwa Opie ki nad
Za byt ka mi Prze szło ści:
„Prze mó wie nie na wal nem
zgro ma dze niu człon ków
To wa rzy stwa Opie ki nad
Za byt ka mi Prze szło ści”.
„Prze mó wie nie na ob cho -
dzie ju bi le uszo wym prof.
dr. Jó ze fa Kal len ba cha
w au li Uni wer sy te tu Ja giel -
loń skie go w Kra ko wie
w imie niu bi blio te ki Kra siń -
skich dnia 21 czerw ca
1925 r.” oraz „Prze mó wie -
nie na uro czy sto ści dzie się -
cio le cia Te atru Pol skie go
w War sza wie dnia 27 lu te -
go 1923 r.”. Kra siń ski za -
bie rał głos nie tyl ko
pod czas wy stą pień pu blicz -
nych na ofi cjal nych uro czy -
sto ściach, ale rów nież
pod czas uro czy sto ści ro -
dzin nych i spo tkań to wa -
rzy skich. Zachowała się
jego mowa „Na ślub Mi -
cha ła z Ma ry sią” wy gło szo -
na 12 wrze śnia 1926 r.
w Ko złów ce na cześć no -
wo żeń ców: Ma rii z Brzo -
zow skich (1902–1982) i Mi -

cha ła Za moy skie go (1901–1957).
Po za tym po prze dził krót kim wstę -

pem, da to wa nym: Opi no gó ra 20 paź -
dzier ni ka 1935 r., wie deń skie wy da nie
„Nie -Bo skiej ko me dii” Zyg mun ta Kra -
siń skie go (1936) w prze kła dzie i ada pta -
cji Fran za The odo ra Cso ko ra. Dru gie
wy da nie z 1959 r. ten au striac ki dra ma -
turg po świe cił pa mię ci wła śnie Edwar da
Kra siń skie go „czci god ne go przy ja cie la,
gra fa” zmar łe go w obo zie kon cen tra cyj -
nym. 

Ostat nim tek stem Kra siń skie go, jak
do tąd niewy da nym, jest dwu na sto stro ni -
co wa re la cja spi sa na 28 ma ja 1940 r.,
przed sta wia ją ca wy da rze nia rozgry-
wające się od 11 paź dzier ni ka 1939 r.
do 21 kwiet nia 1940 r., a więc po byt
w obo zie w Dział do wie. To wstrzą sa ją -
ce świa dec two hi sto rycz ne jest obecnie
w rę ko pi sie do stęp ne wraz z li sta mi
Kra siń skie go w Bi blio te ce Na ro do wej. 

Ogło szo ne dru kiem „Prze mó wie nie Edwar da Kra siń skie go 
na uro czy stem otwar ciu Bi blio te ki i Mu zeum Or dy na cji Kra siń skich”

z de dy ka cją dla Wan dy Wi sial skiej, któ ra pra co wa ła w do brach 
opi no gór skich. Zbio ry Mu zeum Ro man ty zmu w Opi no gó rze
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mor do wa no w Dział do wie i w la sach
ości słow skich, a część wy sła no do KL
Mau thau sen -Gu sen. Po nad to roz po czę to
wy sie dla nia Po la ków. Z Cie cha no wa wy -
sie dlo no ok. 20 ro dzin, z Opi no gó ry i ze
Skierk 14 ro dzin, któ re zo sta ły prze wie -
zio ne do obo zu w Dział do wie, a na stęp nie
do Ge ne ral ne go Gu ber na tor stwa. 

Do kwiet nia 1940 r., w ra mach „In tel -
li gen zak tion” tyl ko w sa mym obo zie
dział dow skim za mor do wa no ok. 15 tys.

Po la ków. SS -Bri ga deführer dr Ot to Emil
Rasch, twór ca i in spek tor obo zu w Dział -
do wie stwier dził: „Przej ścio wy obóz
w Dział do wie zo stał prze ze mnie utwo -
rzo ny w tym ce lu, aby do ko nać w spo sób
dys kret ny ko niecz nej li kwi da cji
ak ty wi stów pol skie go ru chu”. SS -Haupt -
sturmführer dr Frie drich Horst Schle gel
peł nią cy funk cję oso bi ste go re fe ren ta Ot -
to Emi la Ra scha był bez po śred nio
od po wie dzial ny za wy ko na nie roz ka zu,
w tym za eg ze ku cje prze pro wa dzo ne

Już w 1939 r. wła dze nie miec kie,
po za koń cze niu dzia łań wo jen nych,
włą czy ły część ziem pol skich

do Rze szy. Na zie miach tych roz po czę to
pla no wą i sys te ma tycz ną ak cję li kwi da -
cji in te li gen cji pol skiej pod kryp to ni mem
„In tel li gen zak tion”. Ak cja ta zo sta ła prze -
pro wa dzo na tak że na te re nie pół noc ne go
Ma zow sza, któ re zo sta ło włą czo ne
do Prus Wschod nich ja ko Re jen cja Cie -
cha now ska (Re gie rungs be zirk Zi che nau).
Ogó łem w ra mach „In tel li gen zak -
tion” za mor do wa no od 40 tys.
do 50 tys. Po la ków, a dal szych
od 20 tys. do 50 tys. ze sła no do
obo zów kon cen tra cyj nych. Ma jąt ki
pol skie by ły przej mo wa ne przez
nie miec kich „za rząd ców”. 

Po dob na sy tu acja mia ła miej sce
w Opi no gó rze, gdzie or dy na cja zo -
sta ła „prze ję ta w za rząd” nie miec ki,
a or dy nat Edward hra bia Kra siń ski
mógł po zo stać w ma jąt ku, ale ja ko
re zy dent. Fak tycz nie był to ro dzaj
aresz tu do mo we go. Ten stan rze czy
trwał do 12 kwiet nia 1940 r., kie dy
to zo stał za trzy ma ny: „(…) wla zło
do mo je go po ko ju o 7 ra no czte -
rech po li cjan tów z ko men dan tem,
z oznaj mie niem, że ma ja mnie za -
wieść do Lan dra tha w Cie cha no wie.
Zo sta wi li mi pół go dzi ny cza su”.
Or dy nat zo stał prze wie zio ny do
Cie cha no wa ra zem z Ja ku bem Kru -
pec kim. Tam, w bu dyn ku sta ro stwa,
ocze ki wa li na dal sze de cy zje co
do swo je go lo su wraz z in ny mi
aresz to wa ny mi w ra mach „In tel li -
gen zak tion”, m.in. z se na to rem
Zdzi sła wem Wierz bic kim (se na tor
w la tach 1936–1938, w la tach
1918–1919 tym cza so wy sta ro sta
w Płoń sku), któ ry zo stał aresz to wa ny
w swo im ma jąt ku Żo chy ko ło Cie cha no -
wa. O go dzi nie 13 wsa dzo no więź niów
do cię ża rów ki i wy wie zio no do obo zu
w Dział do wie.

Obóz w Dział do wie (Sol dau) był
obo zem przej ścio wym dla lud no ści
wy sie dlo nej z pół noc ne go Ma zow sza,
przede wszyst kim dzia ła czy po li tycz nych,
kul tu ral nych i na uczy cie li. Tyl ko w daw -
nym po wie cie cie cha now skim in ter no -
wa no 117 na uczy cie li, część z nich za -

w obo zie dział dow skim, zaś ko men dan -
tem obo zu był SS -Obe rsturmführe ra
Hans Krau se (w stycz niu 1941 r. otrzy -
mał awans na SS -Haupt sturmführe ra).
Obóz utwo rzo no w by łych ko sza rach
3. ba ta lio nu 32. puł ku pie cho ty przy
ul. Grun waldz kiej. Edward Kra siń ski
opi sał swo je pierw sze spo strze że nie
po przy by ciu do obo zu: „(…) wje cha li -
śmy na ogrom ne po dwó rze ko sza rów
na jed nym z bu dyn ków wy czy tać mo -

głem za ma lo wa ny nie do kład nie
na pis Ko sza ry Grun waldz kie”.

Po przy by ciu do obo zu więź nio -
wie pod le ga li re je stra cji, któ rą
Edward Kra siń ski opi su je: „Tak jak
sta li śmy, zo sta li śmy za raz oto cze ni
żoł nie rza mi z na haj ka mi (…). Krzy -
cze li ko men de ru jąc, ofi ce ro wie
na gląc i usta wio no nas w czwo ro bo -
ki, na pla cu zja wi ła się moc daw niej
już zwie zio nych, mo że 2500 osób
(…) Roz ka za no na stęp nie ob na żyć
gło wy (…). Po tem przez trzy go dzi -
ny ćwi czo no nas, prze su wa no,
nie rzad ko któ ry na ha jem do stał
– wresz cie da no nam nu me ry, któ re
ka za no na szyć na ubra nie, mój nu -
mer opie wał 3322”. Re je stra cja
więź niów za koń czy ła się do pie ro
po go dzi nie osiem na stej. Po re je -
stra cji więź nio wie po zo sta li na
pla cu, gdzie by li świad ka mi eg ze ku -
cji. SSma ni wy pro wa dzi li trzech
więź niów. „Ka za no im sta nąć
przy na sy pie z pia sku, od wró cić się
twa rza mi ku żoł nie rzom, pod nieść
ra mio na. Na stęp nie strasz li wa sal wa
i trzy cia ła zwa li ły się na zie mię (by -
li to ja cyś star si lu dzie). Za mar li śmy
na chwi lę, tak, że mo głem sły szeć
bi cie serc są sied nich, w rzę dy usta -

wio nych, to wa rzy szy. Je den z za bi tych się
jesz cze ru szał – do stą pił do nie go ofi cer
i strza łem z re wol we ru ukró cił mu mę -
czar nie”. Po eg ze ku cji więź nio wie zo sta li
za pę dze ni do cel. Edward Kra siń ski zo -
stał osa dzo ny na trze cim pię trze blo ku,
wła ści wie by ło to pod da sze, tam więź nio -
wie mu sie li spać, bez żad nych pry czy czy
na wet sło my, na sa mej pod ło dze. Więź -
nio wie, pierw sze go dnia ra no nie do sta li
nic do je dze nia ani pi cia. Zdzi sław Wierz -
bic ki, któ ry tra fił do Dział do wa tym

Woj ciech Je rzy Gór czyk

Or dy nat Edward Kra siń ski wię zień 
nie miec kich obo zów w Dział do wie i Da chau

Akt zgo nu Edwar da Kra siń skie go wy sta wio ny przez
obo zo wy urząd sta nu cy wil ne go w Da chau
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sa mym trans por tem co Kra siń ski, po dzie -
lił się je dze niem z Kra siń skim.

Po trzech dniach Kra siń skie mu uda ło
się prze nieść na niż sze pię tro, co by ło nie
bez zna cze nia dla nie mal sie dem dzie się -
cio let nie go or dy na ta, po dob nie jak fakt,
że w no wej ce li by ła sło ma na pod ło dze.
Więź nio wie stło cze ni w ce lach prze by wa -
li ca łe dnie, jak pi sze Kra siń ski: „Ży cie
sie dząc lub le żąc cią gle we sło mie by ło
mo no ton ne, okien nie wol no by ło otwie -
rać pod ka rą śmier ci, ani pa lić ty to niu.
(...). Za duch da wał się od czuć. (…).
W dzień moż na by ło jesz cze ci cho
po roz ma wiać to wa rzy sza mi, mi mo,
że mo gli być i szpie dzy wkrę ce ni
w kom pa nię”.

17 kwiet nia Kra siń ski i Kru pec ki
zo sta li od dzie le ni od po zo sta łych
więź niów i osa dze ni w jed nej ce li.
Ce la by ła tak ma ła, że obaj więź nio -
wie mo gli tyl ko le żeć. W tym cza sie
obaj do sta wa li po sił ki, na któ re
skła da ło się śnia da nie z „wo dy za -
bar wio nej na kasz ta no wa to (…)
ka wał chle ba za kal co wa te go, ale
moż li we go”. Na obiad do sta wa li ka -
szę jęcz mien ną z nie do go to wa ny mi
ziem nia ka mi i na ko la cję po now nie
wo dę z chle bem. Kra siń ski za no to -
wał, że obok, w więk szej ce li,
zo sta ło osa dzo nych trzy dzie ści na -
uczy cie lek.

21 kwiet nia Kra siń ski zo stał
we zwa ny do ko men dan ta obo zu SS -
-Obe rsturmführe ra Han sa Krau se.
Spo tka nie to nie by ło ru ty no we.
Oprócz ko men dan ta uczest ni czy ło
w nim 6 ofi ce rów SS. Kra siń ski za -
pa mię tał, że pierw szy za brał głos
ofi cer „mło dy, cie ka wy, za pew ne czło nek
Ge sta po”. Pod czas te go spo tka nia or dy -
nat do wie dział się, że zo stał zwol nio ny
z obo zu wraz z Kru pec kim (o któ re go
Kra siń ski sam się upo mniał). Ca ła
sy tu acja zwią za na ze zwol nie niem Kra -
siń skie go jest nie ja sna, tak na praw dę nie
zna my po wo du zwol nie nia Kra siń skie go.
Zaś z ca łą pew no ścią de cy zja nie le ża ła,
w prak ty ce, w kom pe ten cjach ko men dan -
ta obo zu. Mo że my do my ślać się, że
jed nym z ofi ce rów bio rą cych udział
w spo tka niu był SS -Haupt sturmführer
Frie drich Horst Schle gel, za pew ne był to
ten któ re go Kra siń ski opi sał ja ko mło de -
go ofi ce ra Ge sta po – Schle gel uro dził się
w 1912 r. Ko men dant obo zu dział dow -
skie go pod le gał służ bo wo Schle ge lo wi.
Ten ostat ni de cy do wał o lo sie więź niów,
tak że o ma so wych eg ze ku cjach, co sam
przy znał pod czas pro ce su: „Wy ko nu jąc
wy da ne mi roz ka zy, ka za łem wy słać
w pierw szych dniach stycz nia 1940 r.

trans port, mo że 170 osób, do GG. W rze -
czy wi sto ści eg ze ku cja tych Po la ków
od by ła się w le sie”. I fak tycz nie, osa dze -
ni w Dział do wie by li po dzie le ni na trzy
ka te go rie: pierw sza do zwol nie nia, dru ga
do trans por tu do in nych obo zów i trze cia
do na tych mia sto wej li kwi da cji. Na tych -
mia sto wa li kwi da cja więź niów obo zu
dział dow skie go, któ rzy sta no wi li in te li -
gen cję pol ską, zo sta ła za twier dzo na prze
Re ichsführe ra SS He in ri cha Him m le ra
jesz cze w 1939 r., ale za żą dał on, aby

li kwi da cja od by wa ła się dys kret nie.
Osa dzo nych w Dział do wie dzia ła czy,
urzęd ni ków, na uczy cie li z Cie cha no wa
mor do wa no w le sie ko ło Gó ry Ko mor ni -
kow skiej, a część z nich w piw ni cach
bu dyn ków obo zo wych. Zwol nie nie Kra -
siń skie go praw do po dob nie by ło skut kiem
in ter wen cji nie miec kie go le ka rza woj sko -
we go, któ ry sta cjo no wał w Cie cha no wie,
dra Bülo wa, a o któ rą za bie gał inż.
Edward Hi kiert. Już po de cy zji o zwol nie -
niu Kra siń skie mu od da no rze czy oso bi ste,
w tym sy gnet her bo wy. Wów czas, mło dy
ofi cer, praw do po dob nie był to Schle gel,
za py tał czy nie sprze dał by sy gne tu, ale
hra bia sta now czo od mó wił. Oko ło go dzi -
ny 14 or dy nat wraz z Kru pec kim zo sta li
od pro wa dze ni na dwo rzec w Dział do wie
i po wró ci li do Opi no gó ry. 

Nie ste ty już we wrze śniu 1940 r.
Edward Kra siń ski zo stał po now nie
aresz to wa ny. Tym ra zem or dy na to wi
po sta wio no za rzut szka lo wa nia władz

nie miec kich, któ re w związ ku z tym
wnio sko wa ły o po now ne osa dze nie go
w obo zie kon cen tra cyj nym. Tak też się
sta ło. Kra siń ski zo stał naj pierw osa dzo ny
w wię zie niu ge sta po w Cie cha no wie,
a na stęp nie prze wie zio ny do obo zu. Nie
ma my pew nych in for ma cji do któ re go
obo zu prze wie zio no hra bie go. Ak ta IPN
su ge ru ją, że mógł to być obóz w Bu chen -
wal dzie, zaś ak ta In ter na tio nal Tra cing
Se rvi ce wska zu ją, że był to po now nie
obóz w Dział do wie. W każ dym ra zie

w no cy z 21 na 22 li sto pa da
Kra siń ski zo stał prze nie sio ny
do obo zu w Da chau, gdzie otrzy -
mał nu mer 21623. W obo zie tym
osa dzo ny był wspo mnia ny wcze -
śniej se na tor Zdzi sław Wierz bic ki,
któ ry zo stał prze wie zio ny z obo zu
w Dział do wie do Da chau 19 kwiet -
nia 1940 r., otrzy mał on nu mer
obo zo wy 4774. We dług re la cji
Bo gu sła wy Dłu go łęc kiej, któ rej
dzia dek był w obo zie z or dy na tem,
Kra siń ski zo stał osa dzo ny w blo ku
nr 16 na sztu bie (tak na zy wa no
izby w blo kach obo zo wych) trze -
ciej. Nie wie my ja kie by ły
kon kret nie lo sy Kra siń skie go
w obo zie, część re la cji po da je, że
zo stał skie ro wa ny do pra cy w po ń-
czo szar ni, mu siał tak że no sić
ter mo sy z ka wą – by ły to ol brzy -
mie ga ry o po jem no ści 50 l.
Fak tem jest, że już scho ro wa ny
sie dem dzie się cio let ni Kra siń ski
prze żył za le d wie kil ka na ście dni
w Da chau. Zmarł 8 grud nia 1940 r.
Obo zo wy urząd sta nu cy wil ne -
go 23 grud nia 1940 r. wy sta wi ły

akt zgo nu nr 1420/1940, w któ rym po da -
no da tę i do kład ną go dzi nę śmier ci 10:25,
zaś ja ko przy czy nę zgo nu wpi sa no
nie wy dol ność ser ca. Oczy wi ście i go dzi -
na i przy czy na śmier ci są cał ko wi cie
fik cyj ne. 

Urna z pro cha mi Edwar da Kra siń -
skie go z od po wied nim pi smem zo sta ła
prze sła na do war sza wy 19 czerw ca
1941 r. W urnie by ły pro chy z kre ma to -
rium, ale nie kon kret nej oso by a zmie -
sza ne pro chy wie lu więź niów. Do ku ment
do łą czo ny do urny in for mo wał o rze czach
więź nia, któ re znaj du ją się w de po zy cie
obo zo wym. W przy pad ku Edwar da brak
by ło ta kich przed mio tów. Nie wie my,
gdzie kon kret nie wy sła no urnę, ani co się
z nią sta ło. Je że li wy sła no ją do War sza -
wy, po win na zo stać zło żo na w ko ście le
św. Krzy ża. Wia do mo, że w tym ko ście le
by ła w kryp tach ja kaś nie opi sa na urna
z pro cha mi, ale za bra no ją z ko ścio ła
w la tach 1948-1950. 

Re la cja Edwar da Kra siń skie go z Opi no gó ry 
i Dział do wa (Bi blio te ka Na ro do wa)
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Jed nym z pierw szych i bar dzo ak tyw -
nych człon ków To wa rzy stwa Na uko we -
go Płoc kie go był Au gu styn Żdżar ski
(1794–1845)3. Obok pra cy pe da go gicz nej
i spo łecz nej zaj mo wał się twór czo ścią li -
te rac ką (au tor ba jek, bal lad, ko me dii, po -
wie ści) i jej kry ty ką, jak rów nież pra cą
trans la tor ską i re dak cyj ną – za ło żył,
współ two rzył i kie ro wał pierw szym płoc -
kim cza so pi smem li te rac kim pt. „Dzie -
dzi li ja” 4.

Re dak tor „Dzie dzi li ji”

Peł na wer sja ty tu łu te go pio nier skie -
go pe rio dy ku brzmia ła: „Dzie dzi li ja, czy li
Pa mięt nik Płoc ki Pięk nej Li te ra tu rze
Po świę co ny. Pi smo Pe ry jo dycz ne dla
Uży tecz nej Za ba wy Ro zu mu i Ser ca”.
Żdżar ski ko men to wał to na stę pu ją cy mi
sło wa mi: „Otóż, ta na sza Dzie dzi li ja jest

Ży cie spo łecz no -kul tu ral ne
Płoc ka przed po wsta niem 

li sto pa do wym

Przez ca łe la ta 20. XIX w. aż do wy -
bu chu po wsta nia 1830 r. ży cie umy sło we
w Płoc ku „bi ło ży wym tęt nem, któ re wy -
róż nia ten okres na tle ży cia pro win cji”1.
Szcze gól nie istot na by ła ro la śro do wi ska
zo gni sko wa ne go wo kół To wa rzy stwa
Na uko we go Płoc kie go (po wo ła ne go
w 1820 r.). Jak pod kre śla An drzej Kan -
sy: „Wów czas za ini cjo wa no m.in. ba da -
nia re gio nal ne, utwo rzo no bi blio te kę oraz
mu zeum, w któ rym gro ma dzo no eks po -
na ty o zna cze niu hi sto rycz nym. […]
Trwa łym do rob kiem dzia łal no ści or ga ni -
za cji by ło zak ty wi zo wa nie lo kal nej
zbio ro wo ści do na uko wych ba dań re gio -
nal nych, a tak że pod trzy my wa nie kul tu
na ro do we go w sy tu acji za bo rów”2. 

bo gi nią pięk no ści u Sła wian, jak We nus
u Gre ków i Rzy mian. A ja ko chce my, iż -
by tyl ko sa me pięk ne rze czy (ale za po -
zwo le niem! czy te go wol no lu dziom
do ko nać?) znaj do wa ły się w na szem Pi -
śmie; ku te mu za tem wy bra li śmy ty tuł
obec ny” („Dzie dzi li ja” 1824, nr 1, s. VI).
Na to miast pod ty tuł „Pa mięt nik” był po -
pu lar nym sło wem w XIX -wiecz nych ty -
tu łach cza so pism (zwłasz cza z 1. po ło wy
stu le cia), co po twier dza ją ta kie ty tu ły, jak
np.: „Pa mięt nik dla Płci Pięk nej. Pi smo
róż nym ro dza jom po ezyi i pro zy po świę -
co ne”, „Pa mięt nik War szaw ski”, „Pa -
mięt nik Lwow ski” czy „Pa mięt nik
Ga li cyj ski”. „Dzie dzi li ja” uka zy wa ła się
„na kła dem i dru kiem” Ka ro la Ku li ga co
mie siąc: od lip ca do grud nia 1824 r.
Łącz nie wy da no bli sko 450 stron.

„Dzie dzi li ja” przez pół ro ku wy peł -
nia ła swo istą lu kę w ży ciu li te rac kim ów -

Mar cin Lu to mier ski
Uni wer sy tet Mi ko ła ja Ko per ni ka
To wa rzy stwo Na uko we Płoc kie

Au gu styn Żdżar ski i je go „Dzie dzi li ja”

Fragment XIX-wiecznego Płocka, rys. Jan Styfi i Adolf Kozarski, źródło: Polona.pl
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1 A. Lu tyń ska, Au gu styn Żdżar ski. Re dak tor
naj star sze go cza so pi sma płoc kie go, „No tat -
ki Płoc kie” 1956, nr 1, s. 17.

2 A. Kan sy, To wa rzy stwo Na uko we Płoc kie
– 195 lat tra dy cji, Pau za Aka de mic ka,
nr 317, Kra ków, 3 grud nia 2015 r., s. 1.

3 Zob. wię cej: M. Lu to mier ski, Au gu styn
Żdżar ski, w: Lu dzie TNP. Słow nik bio gra ficz -
ny (1820–2020), red. na uko wa M. Ka miń -
ska, Płock 2019, s. 227–231.

4 Por. W. Koń ski, Dwa wie ki pra sy płoc kiej,
t. I: 1810–1945, Płock 2012.

cze sne go Płoc ka. „Gdy w Sto li cy Kró -
le stwa Pol skie go – pi sał Żdżar ski we
wstę pie do pierw sze go nu me ru pe rio -
dy ku – ty le pism róż ne go lo su i po -
wo dze nia wy cho dzi, smut ną jest
rze czą wspo mnieć, że znacz niej sze
mia sta Kra ju na sze go, oprócz wo je -
wódz kich Dzien ni ków, in nych nie ma -
ją, wła śnie jak by po wszech na oświa ta
w jed nym tyl ko da le kim od nich ogni -
sku mie ścić się mia ła” (nr 1, s. V).
My ślą prze wod nią pi sma by ły sło wa
Ta cy ta: si ne ira et stu dio (bez gnie wu
i za an ga żo wa nia). Re dak tor de kla ro -
wał, że „Dzie dzi li ja” nie bę dzie wda -
wać się w „żad ne spo ry stron nic twem
cza su i opi nii trą cą ce; sza no wać bę -
dzie za wsze świę tą Re li gi ją Przod ków
i czy stą Mo ral ność, a za cze pio na ni -
gdy nie wda się w kłót nie i od we ty,
są dząc, że roz trop ną kry ty kę przy jąć
na le ży z wdzięcz no ścią” (nr 1, s. VII).
Żdżar ski za pra szał na ła my pi sma
„uczo nych Ro da ków”, mó wiąc, że
„kto kol wiek bądź do brą po ezją, bądź
uży tecz ną roz pra wą, choć by i przy -
dłuż szą lub ja ką na ko niec po wie ścią
i waż nym do nie sie niem wes przeć ją
ra czy i do po móc jej pra gnie, niech bez
oba wy prze sy ła swo je pi smo. By le
od po wia da ło jej du cho wi, z wdzięcz -
no ścią go przy jąć nie omiesz ka” (nr 1,
s. VIII). Jed nak więk szość    au to rów po -
cho dzi ła spo za Płoc ka i te ma ty ka lo kal -
na by ła tu obec na w ma łym stop niu
(uwia do mie nia, do nie sie nia, re cen zje
spek ta kli te atral nych), w czym  od bior cy
i ba da cze do pa try wa li się głów nych przy -
czyn nie wy star cza ją cej sprze da ży pi sma,
któ re mu sia ło zo stać za mknię te.

War to pod kre ślić, że Żdżar ski opu -
bli ko wał w pe rio dy ku prze kła dy (naj -
praw do po dob niej wszyst kie swo je go
au tor stwa) Ho ra ce go, Ana kre on ta, Kle -
ista, Lan ge be ina, Mo lie ra, Wi lan da oraz
po wie ści z krę gu fran cu skiej li te ra tu ry
po pu lar nej. Po nad to za mie ścił tu utwo ry
ory gi nal ne (baj ki, ko me die, po wie ści) ta -
kich au to rów, jak m.in. Ju liusz Po lań ski,
Win cen ty Cy pry siń ski, Sta ni sław Ja szow -
ski, Au gust Za lesz czyń ski (pre zy dent
Płoc ka), a tak że wła sne utwo ry (m.in.
frag ment po wie ści Mał go rza ta Ze mboc -
ka oraz wier sze, np. Wez bra nie Wi sły.
Bal la da, Pieśń mło dej pa ster ki do my śli -
we go, Wiersz imie niem dzie ci, Do mo jej
ma leń kiej có ry).

Kry tyk li te rac ki

Żdżar ski upra wiał rów nież kry ty kę
li te rac ką, pi sząc roz bio ry prze kła dów
i po wie ści, czy li ana li zy i roz wa ża nia

war to ściu ją ce, prze pla ta ne ob szer ny mi
frag men ta mi oma wia nych utwo rów. Jest
tak że au to rem bar dzo ob szer nej re cen zji
słyn ne go to mu wier szy Sta ni sła wa Ja cho -
wi cza pt. Baj ki i po wie ści (1824). Książ -
ka, któ ra zwró ci ła szcze gól ną uwa gę
Żdżar skie go, by ła pierw szym ory gi nal -
nym zbio rem te go ty pu utwo rów dla
mło dych od bior ców. „Od daw na – prze -
ko ny wał re cen zent na ła mach „Dzie dzi -
li ji” – Przy ja cie le dzie ci, a szcze gól niej
tro skli wi Ro dzi ce, pra gnę li mieć uło żo ny
zbiór na uk mo ral nych, ob ję ty w przy jem -
nych po wie ściach i nie win nych ba jecz -
kach. Bo więk sza część do tąd na pi sa nych
wca le się nie zda dla dzie ci. To ży cze nie
speł nio ne zo sta nie, je że li au to ro wie z ta -
len tem, któ rych pi sma od zna cza ją się
wy bo rem rze czy i ła two ścią sty lu, przy -
go tu ją znacz ny za pas ma te ria łów” (nr 2,
s. 127). 

Żdżar ski jest au to rem m.in. dwóch
zna czą cych szki ców kry tycz no li te rac kich.
Pierw szy z nich do ty czy twór czo ści Ja -
na Ko cha now skie go przed sta wio ne go
ja ko wzór po ety, oj ca i oby wa te la. „Nie -
śmier tel ny Cie niu!” – re to rycz nie zwra ca
się do czar no le skie go po ety Żdżar ski,
a przy oka zji gło si po chwa łę ży cia wiej -
skie go na kar tach „Dzie dzi li ji”: „O lu be
wiej skie ustro nia! Wy na tchnę ły ście po -

wa ba mi na tu ry pierw szych swych
śpie wa ków, w ich dzie łach jest ży -
cie i świe żość; a kto kol wiek z wa -
sze go na tchnie nia nie śpie wa, ten
za wo dzi in nych, mi ja się ze sła wą,
jest kłam cą uczo nym” (nr 4, s. 38).
W tym szki cu – po dob nie jak w in -
nych wy po wie dziach – au tor zwra -
ca się do mło dzie ży: „Tak my ślał
Ko cha now ski, ta kim uczu ciem
oży wiał swo je dzie ła. Ko cha -
na Mło dzie ży! Czy taj, od czy tuj
je go pie śni, gdzie znaj dziesz naj -
pięk niej sze, naj czyst sze Na uki
ży cia: w nich tak że po znasz, jak za -
ra biać na sła wę u świa ta, jak zy -
skać sza cu nek od swo ich, jak czu łą
du szą i my ślą ko chać zie mię
Przod ków!” (nr 4, s. 40–41).

Za cen ny po znaw czo uzna je się
szkic o Mi ko ła ju Sę pie -Sza rzyń -
skim, po ecie wów czas do pie ro od -
kry tym. Żdżar ski opu bli ko wał tu
frag men ty od na le zio ne go w Kra ko -
wie wy da nia utwo rów XVI -wiecz -
ne go au to ra. Na pi sał swój tekst
w ce lu przy po mnie nia zna ko mi te -
go po ety, pre kur so ra pol skie go ba -
ro ku, jak rów nież „dla obu dze nia
chę ci po szu ki wa nia, nie tyl ko te go
dzieł ka, ale i in nych po dob nych”
(nr 5, s. 66).

Z per spek ty wy XXI w.

„Dzie dzi li ja” jest dziś in te re su ją cym
źró dłem do dzie jów nie tyl ko pra sy, ale
i li te ra tu ry oraz kry ty ki li te rac kiej waż ne -
go okre su ście ra nia się ten den cji kla sy cy -
stycz nych i ro man tycz nych. To rów nież
cen ny przy czy nek do wie dzy o ów cze -
snym ży ciu li te rac kim na tzw. pro win cji
Kró le stwa Pol skie go, choć bar dziej od da -
ją cy kli mat ów cze snej epo ki, ani że li
płoc kie re alia. Mi mo że z przy czyn fi nan -
so wych „Dzie dzi li ja” uka zy wa ła się tyl -
ko pół ro ku, to i tak od sła nia część
za po mnia nej dziś du żej ak tyw no ści
Au gu sty na Żdżar skie go. 

Źró dło: Płoc ka Bi blio te ka Cy fro wa
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I tu do ty ka my wła śnie pa sto rał ki Oj,
ma luś ki, ma luś ki... „W cza sie wspól nych
spo tkań – za no to wał Mar cin J. Wi tan
wspo mnie nia Ewy Wi słoc kiej – śpie wa li -
śmy na wet do sześć dzie się ciu ko lęd, każ -
da po kil ka zwro tek. Ro bi li śmy kon kur sy
dla do ro słych i dla dzie ci. By ło przy tym
du żo ra do ści. Na ko niec śpie wał sam Wu -
jek swo ją ulu bio ną ko lę dę Oj Ma luś ki,
Ma luś ki i za każ dym ra zem two rzył no we
zwrot ki”. Ire na Ma tow ska -Kro bic ka – raz
jesz cze się gnij my do te go tekst – do da ła,
„że wuj ko we zwrot ki na wią zy wa ły

do zgro ma dzo nych osób, cha rak te ry zu jąc
je nie zwy kle cel nie i dow cip nie. Kie dyś
jed na ze zwro tek by ła peł nym hu mo ru
skar ce niem dziew cząt, że rzad ko śpie -
wa ją”. 

Jed na z za pa mię ta nych – i po wta rza -
nych przez au to ra – zwro tek brzmia ła:

Chy ba, że się to śpie wa nie, 
że się to śpie wa nie

Już sprzy krzy ło ko mu,
To niech wsta je, no gi za pas bie rze
I wra ca do do mu.

W tym kon tek ście sło wo „ulu bio na”
w od nie sie niu do tej pa sto rał ki mu si być
ro zu mia ne zu peł nie ina czej, niż w przy -
pad ku „kró lo wej pol skich ko lęd”, do któ -
rej Oj ciec Świę ty wciąż się od wo ły wał,
nie tyl ko zwra ca jąc się do ro da ków
w okre sie Bo że go Na ro dze nia. W ni czym
to nie umniej sza wa lo rów uro kli wej prze -
cież, śpie wa nej „na gó ral ską nu tę”, ko lę -

Gdy by w ja kim kol wiek te ście po sta -
wić py ta nie o ulu bio ną ko lę dę św.
Ja na Paw ła II, zde cy do wa na więk -

szość uczest ni ków od po wie dzia ła by bez
wa ha nia: Oj, ma luś ki, ma luś ki... No bo
istot nie pa pież nie tyl ko wciąż do niej po -
wra cał, ale i... „do pi sy wał” ko lej ne zwrot -
ki, za zwy czaj im pro wi zo wa ne ad hoc,
w trak cie wspól ne go śpie wa nia ko lęd,
naj czę ściej na za koń cze nie spo tka nia. Za -
czę ło się to jesz cze na po cząt ku lat pięć -
dzie sią tych, gdy zo stał dusz pa ste rzem
aka de mic kim. Zna my na wet kon kret ną

da tę pierw sze go „ko lę do wa nia” z „Wuj -
kiem Ka ro lem”, jak go na zy wa no w śro -
do wi sku aka de mic kim – 6 stycz nia
1952 r. Co rocz ne spo tka nia ko lę do we
po cząt ko wo w miesz ka niach stu den tów
sta ły się zwy cza jem mło de go ka pła na i tak
już po zo sta ło do... ostat nie go w Wa ty ka -
nie w 2005 r. 

Wspól ne śpie wa nie od by wa ło się
w mniej szych i więk szych gru pach, a ko -
lę dy ks. Ka rol Woj ty ła po pro stu uwiel -
biał. Udzie la ła mu się wów czas dzie cię ca
wręcz ra dość, któ rej – do daj my – nie wie -
le za znał w swo im wcze snym sie roc twie.
Od naj do wał ją wła śnie w wy da rze niach
no cy be tle jem skiej, gdy Anioł ogło sił „ra -
dość wiel ką”, a na sze ko lę dy utrwa li ły ją
za rów no w po ru sza ją cych sło wach, jak
i naj pięk niej szych me lo diach.

Wszy scy świad ko wie owych spo tkań
są zgod ni, że bo daj nikt nie znał na pa -
mięć – i to nie tyl ko po cząt ko we zwrot ki!
– ty le ko lęd, co „wu jek Ka rol”. 

dy, wy ra ża ją cej „zdu mie nie wiel kie”, bę -
dą ce osno wą wie lu bo żo na ro dze nio wych
pie śni: Bóg opusz cza Nie bo, by dzie lić
z ludź mi ich do le i nie do le. Ro dzi się
z „ubo żuch nej Mat ki”, wy bie ra bie dę,
a na wet łzy... Wszyst ko to mu sia ło być
– po wtórz my – wy jąt ko wo bli skie osie ro -
co ne mu we wcze snym dzie ciń stwie przy -
szłe mu pa pie żo wi, któ ry bę dąc już
w se mi na rium du chow nym po tra fił od dać
„bar dziej po trze bu ją ce mu” otrzy ma ny
od ciot ki cie pły swe ter. 

Ks. abp Mie czy sław Mo krzyc ki, wie -
lo let ni se kre tarz pa pie ża, wspo mi nał: „On
uwiel biał ko lę dy i pa sto rał ki. Sły szał
w nich Ewan ge lię. I za wsze po wta rzał, że
w tych tra dy cyj nych pie śniach jest ca ła
praw da o Chry stu sie”.

Sam Oj ciec Świę ty tak po wie dział
o ko lę dach: „... są dla mnie ma te ria łem
do me dy ta cji i kon tem pla cji”. Mó wił to
Na miest nik Chry stu so wy, uczo ny, pro fe -
sor teo lo gii, prze ko na ny, że wła śnie te je -
dy ne w swo im ro dza ju pie śni naj peł niej
„wy śpie wa ły ta jem ni cę Bo że go Na ro dze -
nia”, do da jąc: „ma ło jest na świe cie na ro -
dów” o ta kim bo gac twie ko lęd, jak Po la cy.

Jan Pa weł II nie rzad ko od wo ły wał
się w róż no rod nych wy po wie dziach do
po ezji. Za fa scy no wa ny mi sty ką św. Ja na
od Krzy ża, któ re mu po świe cił roz pra wę
dok tor ską, tak pi sał o miej scu po ezji w je -
go dzie le:

„Po ezja nie wąt pli wie uła twi ła Au to ro -
wi wie le w tej dzie dzi nie, któ ra ani w ra -
mach po tocz ne go pro za icz ne go ję zy ka,
ani w wię zach ści śle na uko wej ter mi no lo -
gii nie da się współ rzęd nie wy ra zić”.

Są praw dy, któ rych nie jest w sta nie
wy ra zić ję zyk na uko wy, mo że... je dy nie
po ezja. Tak wła śnie jest w przy pad ku
zwłasz cza po ezji re li gij nej, któ ra pró bu je
po łą czyć nie bo z zie mią. Praw dzi wym mi -
strzem pod tym wzglę dem oka zał się
Fran ci szek Kar piń ski, po wszech nie zna ny
ja ko au tor li rycz nych sie la nek, a więc
utwo rów da le kich od po dob nej si ły wy ra -
zu. A jed nak to on jest au to rem nie by wa -
łej stro fy roz po czy na ją cej ko lę dę Bóg się
ro dzi o ta kim spię trze niu pa ra dok sów, ja -
kie go nie znaj dzie my u żad ne go z na szych
po etów: 

Bóg się ro dzi, moc tru chle je,
Pan Nie bio sów ob na żo ny;
Ogień krzep nie, blask ciem nie je,
Ma gra ni ce, nie skoń czo ny.
Wzgar dzo ny, okry ty chwa łą;
Śmier tel ny, Król nad wie ka mi!
A Sło wo Cia łem się sta ło
I miesz ka ło mię dzy na mi!

Ude rza do sko na łość sy me trii, któ ra ce -
chu je Ko smos, tu zaś łą czy dwa świa ty
w jed ną, do peł nia ją cą się ca łość! 

Ba da cze li te ra tu ry naj czę ściej omi ja li
po dob ne utwo ry, któ re za prze cza ły prze -
ko na niu o folk lo ry stycz nym ro do wo dzie
na szych ko lęd. Nie licz ne wy po wie dzi

Wal de mar Smaszcz

„Bóg się ro dzi...” 
– ko lę da św. Ja na Paw ła II

Wal de mar Smaszcz prze ka zu je Oj cu Świę te mu Ja no wi Paw ło wi II
dwu to mo wą edy cję ju bi le uszo wą: po ezje Fran cisz ka Kar piń skie go 

i wła sną książ kę o au to rze Pie śni na boż nych.
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ujaw nia ły zaś po pro stu bez rad ność na uki
o li te ra tu rze w od nie sie niu do wiel kiej
po ezji re li gij nej. Nie mal z za kło po ta niem
pi sa no na przy kład, że Fran cisz ko wi Kar -
piń skie mu in wen cji wy star czy ło… je dy -
nie na ową nie zwy kłą pierw szą stro fę!

Au to ro wi Pie śni na boż nych, jak każ -
de mu wiel kie mu po ecie two rzą ce mu
na cześć Stwór cy, bli ska jest po sta wa uję -
ta w sło wach przez Cy pria na Nor wi da,
czy li „od po wied nie dać rze czy sło wo”.
Pa ra dok sy, an ty te zy by ły ko niecz ne, by
uka zać mi ste rium Wcie le nia, przy ję cie
przez Wszech mo gą ce go Stwór cę ludz -
kiej na tu ry, „zmie ścić” Nie skoń czo ność
w skoń czo no ści. A sko ro w dal szych stro -
fach wszyst ko „dzie je się” już na zie mi,
więc i środ ki wy ra zu są na tę mia rę.

Nie nie bo – moż na po wie dzieć – tu
zwy cię ży ło, stąd to py ta nie czło wie ka:

Cóż, Nie bo masz nad Zie mia ny?
Bóg po rzu cił szczę ście two je,
Wszedł mię dzy lud uko cha ny,
Dzie ląc z nim tru dy i zno je!
Nie ma ło cier piał nie ma ło,
Że śmy by li win ni sa mi!
A Sło wo Cia łem się sta ło,
I miesz ka ło mię dzy na mi.

Ko lej ne dwie czę ści to an ty te tycz -
na klam ra (z tym, że jest to an ty te za
zu peł nie in nej na tu ry!) uka zu ją ca pierw -
szych przy by szów w gro cie: pa ste rzy
i kró lów:

W nędz nej szo pie uro dzo ny,
Żłób Mu za ko leb kę da no!
Cóż jest? Czym był oto czo ny?
By dło, pa ste rze i sia no!
Ubo dzy! Was to spo tka ło
Wi tać Go przed bo ga cza mi!
A Sło wo Cia łem się sta ło
I miesz ka ło mię dzy na mi.

Po tem i Kró le wi dzial ni, 
Ci sną się mię dzy pro sto tą,
Nio sąc da ry Pa nu w da ni,

Mir rę, ka dzi dło i zło to.
Bó stwo to ra zem zmie sza ło
Z wie śnia czy mi ofia ra mi!
A Sło wo Cia łem się sta ło
I miesz ka ło mię dzy na mi.

Za uważ my, nasz „po eta ser ca”, jak po -
wszech nie na zy wa no Fran cisz ka Kar piń -
skie go, nie po mi nął żad nej spo sob no ści,
by po wtó rzyć za Ewan ge lią, że ubo dzy
i ma lucz cy są za wsze naj bli żej Pa na. To
kró lo wie „ci sną się mię dzy pro sto tą”,
a za miast ob ja śnie nia, co sym bo li zu ją
kró lew skie da ry, po eta na pi sał: „Bó stwo
to ra zem zmie sza ło / Z wie śnia czy mi ofia -
ra mi!”.

Waż ne go spro sto wa nia wy ma ga ostat -
nia zwrot ka; cho dzi wpraw dzie tyl ko
o jed no, ale jak że istot ne sło wo. Po eta na -
pi sał:

Pod nieś rę kę, Bo że Dzie cię,
Bło go sław Oj czy znę mi łą,
W do brych ra dach, w do brym by cie,
Wspie raj jej si łę swą si łą.
Dom nasz i ma jęt ność ca ła,
I T w o j e wio ski z mia sta mi! 

[pod kreśl. – W. S.]
A Sło wo Cia łem się sta ło
I miesz ka ło mię dzy na mi.

Pie śni ko ściel ne czę sto ule ga ją prze -
kształ ce niu, ta jed nak zmia na jest po pro -
stu nie zro zu mia ła. Dziś po wszech nie
śpie wa my: „I w s z y s t k i e wio ski
z mia sta mi…” [pod kreśl. W. S.]. Po eta pi -
sząc: „T w o j e” [pod kreśl. – W. S.], wy -
ra ził prze ko na nie, że są one B o ż e,
po dob nie jak to ujął Adam Mic kie wicz
w Epi lo gu do Pa na Ta de usza: „Ten kraj
szczę śli wy, ubo gi i cia sny! / Jak  ś w i a t
j e s t   b o ż y,  tak on był nasz wła sny!
[pod kreśl. – W. S.].

Spo śród zaś wie lu nie zwy kłych wy po -
wie dzi na te mat te go ar cy dzie ła, przy to -
czę frag ment ze słyn nych wy kła dów
pa ry skich Ja na Le cho nia. Po eta, jak ma ło
kto za nu rzo ny w pol sko ści, zna la zł szy się
w Pa ry żu po klę sce wrze śnio wej 1939 ro -
ku, mó wił:

„Ca ły na ród pol ski zna […] na pa mięć
i śpie wa Wszyst kie na sze dzien ne spra -
wy…, Kie dy ran ne wsta ją zo rze…., przede
wszyst kim zaś ową ko lę dę po tęż ną, owe -
go po lo ne za re li gij ne go, w któ rym mu zy -
ka za rów no jak sło wa są pod nio słe,
do sko na łe, sta no wią ca łość tak pol ską, że
po pro stu nie roz dziel ną od na sze go zbio -
ro we go ży cia. I gdy by ko muś przy szło
na myśl uczy nić wła śnie ową k o l ę d ę
n a s z y m   h y m n e m   n a r o d o w y
m, wy ra ził by on bar dziej niż ja ka kol wiek
oko licz no ścio wa po ezja – to co sta no wi
o jed no ści na ro du, sa mą isto tę czu cia. Jest
przede wszyst kim w tej po ezji owa wia ra
pol ska, któ rej dał Kar piń ski, nic nie uj mu -
jąc z jej bez po śred nio ści i pro sto ty, ton
wspa nia le uro czy sty, znów pol skiej du szy
jak że wła ści wy. Jest w owych nie by wa -

łych sło wach: Nie ma ło cier piał, nie ma ło
że śmy by li win ni sa mi, za war ta ca łe go na -
ro du i każ de go z nas spo wiedź i roz grze -
sze nie, któ re ze zbio ro we go śpie wu tej
ko lę dy czy nią akt skru chy i sam w so bie
po tęż ny akt re li gij ny”. [pod kreśl. – W. S.].

Wra ca jąc zaś do wy po wie dzi Ja na
Paw ła II na te mat „kró lo wej na szych ko -
lęd”, chciał bym pod kre ślić, że zwra ca jąc
się z Bo żo na ro dze nio wym orę dziem
do wier nych ca łe go świa ta, ją wła śnie
przy wo ły wał: 

„W tym ra do snym dniu miesz kań cy
Rzy mu i ca łe go świa ta sły szą do brą no wi -
nę o na ro dze niu Sy na Bo że go. […] Jak że
wy mow nie źró dło dzi siej szej ra do ści opie -
wa sło wa mi peł ny mi zdu mie nia pol ska
ko lę da”. 

Do jej słów na wią zał w mo dli twie
do No wo Na ro dzo ne go:

„Chry ste, któ ry ro dzisz się wśród noc -
nej ci szy, kie dy moc tru chle je, Pa nie
nie bio sów, któ ry le żysz ob na żo ny w be -
tle jem skiej staj ni, przyj mij na szą wspól ną
wi gi lij ną mo dli twę”. 

Tak że w orę dziu Urbi et or bi w ro -
ku 1996 przy to czył sło wa Fran cisz ka Kar -
piń skie go: „Spraw, aby Twój po kój
za pa no wał tam, gdzie roz brzmie wa Two -
je imię. Pod nieś rę kę Bo że Dzie cię i bło -
go sław zie mię, któ ra uj rza ła Two je
zba wie nie, Ty, któ ry z mi ło ści przy sze dłeś,
aby za miesz kać mię dzy na mi”.

Na za koń cze nie raz jesz cze po wróć my
do świa dec twa ks. abp Mie czy sła wa Mo -
krzyc kie go:

„... kie dy wi dzia łem, jak śpie wa ko lę -
dę Bóg sie ro dzi, to aż głos wiązł mi
w gar dle. Ze wzru sze nia. By ła w tym ja -
kaś du ma, obok si ły, któ ra z tej ko lę dy
pły nie”.

Stro na ty tu ło wa pier wo dru ku 
Pie śni na boż nych

Franciszek Karpiński
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Le szek No wa liń ski

Pej za że Ma zow sza i Pod la sia w ma lar stwie 
Ja nu sza Kró li ka (1932-2010)

7 lip ca 2020 r. miał miej sce wer ni saż
wy sta wy „Pej za że Ma zow sza i Pod la sia
w ma lar stwie Ja nu sza Kró li ka (1932-
2010)”. Wy sta wę moż na oglą dać do koń ca
grud nia 2020 r. Jest ona pre zen ta cją pej za -
ży Ma zow sza i Pod la sia, a tak że pró bą
przed sta wie nia syl wet ki ma la rza Ja nu sza
Kró li ka i pro fi lu je go twór czo ści.

Ja nusz Kró lik uro dził się na Pod la siu,
ale swo je ży cie za wo do we zwią zał z pół -
noc nym Ma zow szem. Był hi sto ry kiem sztu -
ki, mu ze al ni kiem i ma la rzem. Pra co wał ja ko
asy stent w Aka de mii Sztuk Pięk nych
w War sza wie, kie row nik Mu zeum im. Cho -
pi na w Że la zo wej Wo li i przez 42 la ta
(1962-2004) był dy rek to rem Mu zeum Ro -
man ty zmu w Opi no gó rze. Był twór cą
wie lu sta łych i cza so wych eks po zy cji

mu ze al nych, au to rem kil ku set prac ma lar -
skich, ini cja to rem bu do wy po mni ka
Zyg mun ta Kra siń skie go w Opi no gó rze,
ufun do wa nia ta bli cy upa mięt nia ją cej hra -
bie go Edwar da Kra siń skie go w opi no gór -
skim ko ście le. Był tak że za ło ży cie lem
i wie lo let nim pre ze sem To wa rzy stwa Mi ło -
śni ków Opi no gó ry, prze wod ni czą cym Ra -
dy Pro gra mo wej Ośrod ka Stu diów Epo ki
Na po le oń skiej w Aka de mii Hu ma ni stycz -
nej w Puł tu sku, wi ce pre ze sem Od dzia łu
Ma zo wiec kie go Sto wa rzy sze nia Mu ze al ni -
ków Pol skich, au to rem kil ka krot nie wzna -
wia ne go prze wod ni ka po Opi no gó rze oraz
licz nych ar ty ku łów i opra co wań z za kre su
hi sto rii sztu ki w pra sie re gio nal nej i kra jo -
wej. Ma lar stwa uczył się w pra cow ni prof.
Eu ge niu sza Arc ta w la tach pięć dzie sią tych.

Te ma ta mi je go prac są pej za że, kwia ty, mar -
twe na tu ry i sta ra, drew nia na ar chi tek tu ra.
Do dat ko wym te ma tem, któ ry chęt nie po dej -
mu je są mo ty wy czer pa ne z eu ro pej skich
po dró ży, ja ko że obok mu ze al nic twa i ma -
lar stwa po zna wa nie świa ta by ło trze cią wiel -
ką pa sją Ja nu sza Kró li ka.

Ob ra zy pre zen to wa ne na wy sta wie po -
cho dzą ze zbio rów: Mu zeum Ma łe go Mia -
sta w Bie żu niu, Mu zeum Rol nic twa im. Ks.
K. Klu ka w Cie cha now cu, Mu zeum Szlach -
ty Ma zo wiec kiej w Cie cha no wie, Mu zeum
Przy ro dy – Dwór Lu to sław skich w Droz do -
wie, Mu zeum Pół noc no -Ma zo wiec kie go
– Ga le rii Sztu ki Współ cze snej w Łom ży,
Mu zeum Ro man ty zmu w Opi no gó rze oraz
Mu zeum Re gio nal ne go w Puł tu sku.

Iza be la Wró blew ska

Wy sta wa rzeźb Mie czy sła wa 
We lte ra w War sza wie

23 wrze śnia 2020 r. w Mu zeum Nie pod -
le gło ści w War sza wie od był się wer ni saż
wy sta wy za ty tu ło wa nej „Mie czy sław We -
lter. Rzeź ba”. Wy da rze nie to by ło o ty le
szcze gól ne, że pod czas uro czy sto ści ar ty sta
ode brał Me dal Ho no ro wy Pro Ma so via,
przy zna ny mu przez Mar szał ka Wo je wódz -
twa Ma zo wiec kie go, Ada ma Stru zi ka,
za przy czy nie nie się do kul tu ral ne go roz wo -
ju Ma zow sza.

W Mu zeum Nie pod le gło ści pre zen to -
wa ne są 42 rzeź by. To obiek ty wy ko na ne
przede wszyst kim z te ra ko ty i brą zu.
Wszyst kie pre zen to wa ne na eks po zy cji
rzeź by po zo sta ją w de po zy cie Mu zeum Ro -
man ty zmu w Opi no gó rze i są udo stęp nia ne
na wy sta wy w róż nych ośrod kach w Pol sce. 

Mie czy sław We lter uro dził się w ro -
ku 1928 w Śre mie. Ukoń czył Li ceum Sztuk
Pla stycz nych w Po zna niu, na stęp nie stu dia,
uzy sku jąc ab so lu to rium na Wy dzia le Rzeź -
by tam tej szej PWSSP (w pra cow ni prof.
Ma ria na Woy to wi cza i prof. Al fre da Wi -
śniew skie go). Dal sze stu dia kon ty nu ował

uzy sku jąc dy plom na Wy dzia le Rzeź by ASP
w War sza wie (w pra cow ni prof. Ma ria -
na Wnu ka). W ro ku 2009 Mie czy sław We -
lter otrzy mał, przy zna ny przez Mi ni stra
Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go, Zło ty
Me dal Za słu żo ny Kul tu rze Glo ria Ar tis.

Od 1952 r. ar ty sta jest na gra dza ny
na wie lu kon kur sach rzeź biar skich w Pol sce
i za gra ni cą. Od 1956 r. brał udział w wie lu
wy sta wach kra jo wych i za gra nicz nych.
Waż niej sze re ali za cje twór cy to m.in.: Po -
mnik Mę czeń stwa w So bi bo rze, po mnik
Ma rii Ko nop nic kiej we Wrze śni, po mnik
Mi ko ła ja Ko per ni ka we From bor ku, po mnik
Mi ko ła ja Ko per ni ka w Me xi co Ci ty, po mnik

Ja na Ko cha now skie go w Czar no le sie, po -
mnik Fry de ry ka Cho pi na w Pal ma de Mal -
lor ca, czy po mnik Zyg mun ta Kra siń skie go
w Opi no gó rze. 

Po za po mni ka mi Mie czy sław We lter ma
w swo im do rob ku po są gi, gru py fi gu ral ne,
kil ka dzie siąt głów, po pier si i por tre tów zre -
ali zo wa nych w przede wszyst kim w Pol sce,
ale tak że w Mek sy ku, Gre cji, Niem czech,
Hisz pa nii, Szwe cji. 

Ro man F. Ko cha no wicz, dy rek tor
Mu zeum Ro man ty zmu w Opi no gó rze, we
wstę pie do ka ta lo gu wy sta wy przy go to wa -
nej w Opi no gó rze w ro ku 2008 na pi sał:
„Ar ty sta zy sku je sza cu nek i po dziw za zna -
czą cą ro lę ja ką od gry wa w po wsta wa niu
pol skiej rzeź by po mni ko wej i fi gu ral nej,
ema nu ją cej ener gią i do sto jeń stwem. Jest
więc We lter, ar ty stą na wskroś współ cze -
snym, umie ją cym przy swo ić do świad cze nia
awan gar dy, two rząc jed nak wła sną wi zję
dzie ła”. Wy sta wę moż na oglą dać w Mu -
zeum Nie pod le gło ści do 22 li sto pa da br. 
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Al do na Łysz kow ska

Wstę(ą)p do ro man ty zmu
27 wrze śnia br. od był się wer ni saż

wy sta wy „Wstę (ą) p do ro man ty zmu”,
przy go to wa nej przez pra cow ni ków Dzia -
łu Na uko wo -Wy daw ni cze go. W tych
trud nych oko licz no ściach, któ re wy wo ła -
ła pan de mia, szcze gól nie za le ża ło nam
na przy go to wa niu wy sta wy ple ne ro wej,
któ ra wła ści wie bez ogra ni czeń tra fi
do sze ro kie go gro na od bior ców. Bę dzie
ją moż na oglą dać przed mu ze al ną Oran -
że rią do koń ca ro ku.

Pre zen to wa na wy sta wa plan szo wa
jest pierw szą z cy klu wy staw oma wia -
ją cych ro man tyzm. Kon cen tru je się
na wcze snej fa zie tej epo ki w Pol sce
– na tu ral na gra ni cą jest tu wy buch po -
wsta nia li sto pa do we go w ro ku 1830. Kie -
ru je za ra zem uwa gę od bior cy na wpływ
naj waż niej szych wy da rzeń świa to wych
na ów cze sną sy tu ację na zie miach pol -
skich. Jej dwu znacz ny ty tuł su ge ru je też

za pro sze nie w świat ro man ty zmu – okre -
su, któ ry naj sil niej dzia łał i dzia ła na kul -
tu rę pol ską, mi mo że ja ko eu ro pej ski ruch

in te lek tu al ny i du cho wy ro man tyzm jest
epo ką już daw no za mknię tą. Nie bez zna -
cze nia jest też, że od po cząt ku był uwa -
ża ny nie tyl ko za nurt ar ty stycz ny, ale

Iza be la Wró blew ska

Wy sta wa plan szo wa
„Bi twa War szaw ska 1920”

Mu zeum Ro man ty zmu w Opi no gó rze
zaj mu je się przede wszyst kim hi sto rią kul -
tu ry pierw szej po ło wy XIX w. Jed nak sta -
ra my się za uwa żać i od no to wy wać
w na szej pra cy rocz ni ce waż nych wy da -
rzeń hi sto rycz nych. W ro ku 2020 ob cho -
dzi my 100-le cie Bi twy War szaw skiej, stąd
de cy zja o przy go to wa niu przez pra cow ni -
ków Dzia łu Hi sto rii wy sta wy plan szo wej.
Jej głów nym ce lem by ło uka za nie Bi twy
War szaw skiej ja ko mo ty wu ist nie ją ce go
w kul tu rze, a więc li te ra tu rze czy sztu kach
pla stycz nych oraz w świa do mo ści spo -
łecz nej i na ro do wej. Stąd na wy sta wie nie
ma kwe stii zwią za nych z hi sto rią woj sko -
wo ści. Jest to ce lo we i za mie rzo ne. 

Kil ka pierw szych plansz wy sta wy po -
świę co nych jest te ma ty ce po li tycz nej. To
za sy gna li zo wa nie naj bar dziej pod sta wo -
wych kwe stii uła twia ją cych umiej sco -
wie nie bi twy w kon kret nej sy tu acji
po li tycz nej. Przed sta wio no więc sy tu ację,
w ja kiej zna la zło się pań stwo pol skie
w przeded niu bi twy, po ka za no dzia ła nia
władz wo bec na ra sta ją ce go za gro że nia ze
stro ny bol sze wic kiej Ro sji. Na ko lej nych
plan szach omó wio no ta kie kwe stie jak:
wy ja śnie nie po pu lar nej na zwy, ja kiej uży -
wa się po tocz nie w od nie sie niu do Bi twy

War szaw skiej, a więc
„Cud nad Wi słą”,
stąd wy ja śnie nie zna -
cze nia bi twy dla hi -
sto rii Pol ski Eu ro py
i świa ta. Bi twa ta
zo sta ła bo wiem uzna -
na za osiem na stą naj -
waż niej szą bi twę w dzie jach. Wresz cie
obec ność bi twy ja ko mo ty wu w kul tu rze.
Nie wszy scy wie dzą, że pierw szy film po -
świę co ny bi twie po wstał już w ro ku 1921,
czy, że bi twa by ła rów nież te ma tem ko -
mik sów skie ro wa nych do dzie ci i mło -
dzie ży. Po wsta ło rów nież wie le utwo rów
po etyc kich sła wią cych wy si łek pol skie go
żoł nie rza. Do czę ści z nich do pi sa no mu -
zy kę, w ten spo sób two rząc po pu lar ne
wów czas pie śni pa trio tycz ne.

Ca ła wy sta wa opar ta jest przede
wszyst kim na ko lo ro wych re pro duk cjach,
na plan szach jest sto sun ko wo nie wie le
tek stów. Wy mie nia my pod sta wo we kwe -
stie, na zwi ska, na zwy, o któ rych zwie dza -
ją cy mo że prze czy tać i po sze rzyć
wia do mo ści w ogól nie do stęp nej li te ra tu -
rze po pu lar nej lub na uko wej.

Na więk szo ści plansz po ka zu je my
pla ka ty pro pa gan do we. Uzna li śmy bo -

wiem, że sta no wią one cen ne, cie ka we
źró dło hi sto rycz ne nio są ce wie le in for ma -
cji. War to się nad ni mi po chy lić, przyj rzeć
do kład niej, prze czy tać umiesz czo ne na
nich tek sty i obej rzeć ry sun ki, któ re są
bar dzo pro ste, wręcz ar cha icz ne, a przez
to bar dziej wy mow ne. Pla ka ty da ją wy -
obra że nie o spo so bie po strze ga nia kon -
flik tu, a tak że o spo so bie in for mo wa nia
spo łe czeń stwa o za gro że niu. Ta kie pla ka -
ty mia ły za grze wać do wal ki, mia ły bu -
do wać mo ra le woj ska i spo łe czeń stwa,
po sił ko wa ły się ni mi obie stro ny kon flik -
tu Wszyst kie pla ka ty wy ko rzy sta ne na
na szej wy sta wie po cho dzą ze zbio rów
Mu zeum Nie pod le gło ści w War sza wie.

Ze wzglę du na pan de mię wy sta wa zo -
sta ła otwar ta on – li ne. Re la cję z te go wy -
da rze nia moż na zo ba czyć na stro nie
Mu zeum Ro man ty zmu, w za kład ce Mu -
zeum w Sie ci.

przede wszyst kim za ma ni fe sta cję pew -
nej po sta wy świa to po glą do wej.

Na eks po zy cję skła da się 10 plansz,
oma wia ją cych m.in. „wal kę kla sy ków
z ro man ty ka mi”, fa scy na cje ro man ty ków
i ich „bal la do ma nię” oraz go ty cyzm,
a także pierw sze la ta dzia łal no ści Ada ma
Mic kie wi cza. Ów cze sna szcze gól na sy tu -
acja  na ro du pol skie go – pod bi te go i znie -

wo lo ne go – spo wo do wa ła, ze nie
mo gło za brak nąć te ma tu Księ stwa
War szaw skie go i Kró le stwa Pol -
skie go czy wspo mnie nia o mi cie
Na po le ona. Pod kre ślo ne zo sta ło
tak że umac nia nie toż sa mo ści
na ro do wej przez roz wój mu ze al -
nic twa, za kła da nie to wa rzystw
na uko wych czy dzia łal ność bar -
dzo po pu lar nych i ma ją cych du że
zna cze nie w ży ciu kul tu ral nym
sa lo nów li te rac kich.

Od 2021 r. wy sta wę bę dzie
moż na wy po ży czyć. Za chę ca my

do te go zwłasz cza szko ły i pla ców ki
kul tu ral ne. Wy sta wa ma cha rak ter ple ne -
ro wy, ale z po wo dze niem moż na eks po -
no wać ją we wnę trzach. 



do po bra nia na stro nie Mu zeum, wszy scy chęt -
ni mo gli wy ko nać wła sno ręcz nie je den z sym -
bo li pań stwa pol skie go – Or ła Bia łe go.

16 wrze śnia 2020 r. w Wę gro wie od by ła się
Mię dzy na ro do wa kon fe ren cja po pu lar no -na -
uko wa „Bliź nia cze klasz to ry: Wę grów i Ra wa
Ru ska” zor ga ni zo wa na przez Pa ra fię św. Pio tra
z Al kan ta ry i św. An to nie go z Pa dwy w Wę -
gro wie i Ku rię Ar chi die ce zji Lwow skiej. Pod -
czas kon fe ren cji re fe rat wy gło sił pra cow nik
Mu zeum Ro man ty zmu w Opi no gó rze Woj ciech
Je rzy Gór czyk na te mat Ja na Do bro go sta Kra -
siń skie go fun da to ra re for ma tów w Wę gro wie. 

20 wrze śnia 2020 r. mia ło miej sce ko lej ne spo -
tka nie w sie ci z cy klu „Ro dzin na Nie dzie la”,
pod czas któ re go naj młod si by wal cy Mu zeum
za po zna li się z nie zwy kłą hi sto rią jed ne go
z na szych eks po na tów za spra wą po ga dan ki
przy go to wa nej przez Kie row ni ka Dzia łu Na -
uko wo -Wy daw ni cze go Pa nią Al do nę Łysz kow -
ską. Mo wa tu o ksią żecz ce z epo ki ro man ty zmu
okre śla nej mia nem sztam bu cha. Moż na ją po -
dzi wiać na eks po zy cji miesz czą cej się w Za -
mecz ku. W dru giej czę ści spo tka nia pod czas
twór czych warsz ta tów za pre zen to wa no spo sób,
w ja ki sa me mu moż na wy ko nać wła sny sztam -
buch. 

27 wrze śnia 2020 r., po dłu giej prze rwie, w mu -
ze al nej oran że rii od by ło się ko lej ne spo tka nie
w Te atrze Jed ne go Ak to ra w Mu zeum. Jo an -
na Alek san dro wicz – ak tor ka i wo ka list ka
mło de go po ko le nia wy stą pi ła z au tor skim mo -
no dra mem mu zycz nym „Od no cy do no cy”.
Ar ty st ce to wa rzy szy li: Ka ta rzy na Bar tec ka
– skrzyp ce oraz Mar cin Ja gieł ło – for te pian.
Usły sze li śmy naj pięk niej sze utwo ry z mu si ca li
pol skich i świa to wych oraz fil mów ta kich jak

„No ce i dnie”, „Va bank”, a tak że naj pięk niej sze
tan ga Asto ra Piaz zol li. Pu blicz ność za chwy ci ły
przede wszyst kim nie tu zin ko wa, emo cjo nal -
na in ter pre ta cja oraz cie ka we aran ża cje.

8 paź dzier ni ka 2020 r. w Oran że rii Mu zeum
Ro man ty zmu w Opi no gó rze od by ły się XXII
Spo tka nia z Li te ra tu rą w Opi no gó rze, któ rych
go ściem był Boh dan Urban kow ski –  pol ski po -
eta, ese ista, dra ma turg i fi lo zof. Roz strzy gnię -
to XXXII Ogól no pol ski Kon kurs Po etyc ki
„O Laur Opi na”. Wier sze lau re atów pre zen to -
wa li pra cow ni cy Mu zeum Ro man ty zmu w Opi -
no gó rze oraz przed sta wi ciel Urzę du Mia sta
w Cie cha no wie. Spo tka nie, pro wa dzo ne przez

dr. Te re sę Ka czo row ską uświet nił kon cert for -
te pia no wy w Oran że rii, w wy ko na niu zna ko -
mi tej pia nist ki – Ire ny Ulku.

9 paź dzier ni ka 2020 r. w Olsz ty nie mia ła miej -
sce ósmej se sja na uko wa z cy klu   „Ży cie
pry wat ne Po la ków w XIX wie ku”, zor ga ni zo -
wa na wspól nie przez: In sty tut Hi sto rii Uni wer -
sy te tu War miń sko -Ma zur skie go w Olsz ty nie,
In sty tut Hi sto rii Uni wer sy te tu Łódz kie go oraz
Pol skie To wa rzy stwo Hi sto rycz ne – Od dział
w Olsz ty nie. Pod czas kon fe ren cji re fe ra ty wy -
gło si li pra cow ni cy Mu zeum Ro man ty zmu
w Opi no gó rze: Al do na Łysz kow ska, któ ra za -
pre zen to wa ła te mat „(Nie) zwy kłe po da run ki
w (nie) zwy kłej co dzien no ści Kra siń skich”
i Woj ciech Je rzy Gór czyk, któ ry przed sta wił re -
fe rat „Cmen tarz opi no gór ski. Śla dy ludz kich
ży cio ry sów”. 

11 paź dzier ni ka 2020 r. w Oran że rii, z oka zji
ce le bra cji ro ku pa pie skie go od był się kon cert
„MY ŚLEĆ SER CEM” – PA PIE SKIE IN SPI -
RA CJE. Nie zwy kłą ucztę słow no -mu zycz ną

przy go to wa li: Da riusz Ja ku bow ski – pol ski
ak tor fil mo wy i te atral ny, Ka ta rzy na Tho mas
– so pran, Piotr Sza fra niec – for te pian.

25 paź dzier ni ka 2020 r. od by ło się po raz ko -
lej ny spo tka nie w ra mach cy klu „Ro dzin na Nie -
dzie la”, pod czas któ re go sku pi li śmy uwa gę
na ota cza ją cej nas
przy ro dzie. Nasz
gość spe cjal ny Pan
Ra fał Ka miń ski
– Kie row nik Dzia -
łu Park i Zwie rzy -
niec opo wie dział,
w ja ki spo sób
wszy scy miesz kań -
cy na sze go par ku
szy ku ją się do
na dej ścia zi my.
W dru giej czę ści
spo tka nia za pro si li śmy wszyst kich chęt nych
do stwo rze nia wy jąt ko wych den dro obra zów.
Te wy jąt ko we kom po zy cje da ły nam moż li -
wość prze nie sie nia do na szych do mów odro -
bi ny ma gii z prze pięk ne go świa ta drzew. 

5 li sto pa da 2020 r. w Szre nia wie od by ła się
kon fe ren cja pt. „Mak sy mi lian Jac kow ski – or -
ga nicz nik, dzia łacz ru chu lu do we go, edu ka tor
i wy daw ca pism dla rol ni ków”, zor ga ni zo wa -
na przez In sty tut Śro do wi ska Rol ni cze go i Le -
śne go PAN w Po zna niu, wspól nie z Mu zeum
Na ro do wym Rol nic twa i Prze my słu Rol no -
-Spo żyw cze go w Szre nia wie oraz Mu zeum
Zie miań stwa w Do brzy cy. Pod czas kon fe ren cji,
ze wzglę du na pan de mię zor ga ni zo wa nej on li -
ne, re fe ra ty za pre zen to wa li pra cow ni cy na sze -
go Mu zeum Al do na Łysz kow ska „Lu dwik
Kra siń ski – or ga nicz nik z Kra sne go” i Woj ciech
Je rzy Gór czyk „Hra bia Adam Kra siń ski – Or -
dy nat, Dzia łacz Rol ni czy i Po li tyk Zie mi Cie -
cha now skiej”.
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Wy da rzy ło się:
31 ma ja 2020 r. mia ło miej sce pierw sze spo -
tka nie z cy klu „Ro dzin na Nie dzie la” w nie ty -
po wym wy da niu. Tym ra zem spo tka li śmy się
nie w mu ze al nych mu rach, a w sie ci. To na -
miast ka na szych wcze śniej szych, ro dzin nych
spo tkań, jed nak pod ję li śmy się tych dzia łań,
zwłasz cza, że zbli żał się Mię dzy na ro do wy
Dzień Dziec ka. 
Wspól ną za ba wę za czę li śmy od obej rze nia
przed sta wie nia na pod sta wie ba śni H. Ch. An -
der se na „Dziel ny oło wia ny żoł nierz”. Przy go -
to wa ny te atr cie ni prze niósł nas w ma gicz ny
świat. Oczy wi ście nie mo gło za brak nąć lu bia -
nych przez wszyst kich twór czych warsz ta tów,
pod czas któ rych mo gli śmy stwo rzyć swo je ba -
śnio we po sta cie.

21 czerw ca 2020 r. od by ła się, na dal w sie ci,
„Ro dzin na Nie dzie la”, sku pio na wo kół te ma tu:
„24 czerw ca – Noc Świę to jań ska”. Pró bo wa li -
śmy przy wo łać wspo mnie nia świę to jań skich
za baw za spra wą ob ra zu Wi tol da Prusz kow -
skie go „Kwiat pa pro ci”, któ ry znaj du je się
na na szej eks po zy cji we Dwo rze. Na tę oka zję
przy go to wa li śmy rów nież słu cho wi sko we dług

po wiast ki Kra szew skie go za ty tu ło wa nej „Kwiat
pa pro ci”. Słu cho wi sko prze nio sło nas do nie -
zwy kłej kra iny ba śni. Na za koń cze nie na sze go
spo tka nia za pro si li śmy wszyst kich chęt nych
do ple ce nia wian ków i pusz cza nia ich na wo dę.

19 lip ca 2020 r. spo tka li śmy się po raz ko lej ny
w sie ci w ra mach pro jek tu „Ro dzin na Nie dzie -
la”. Ko rzy sta jąc z do bro dziejstw tech ni ki, za -
pro si li śmy do Dwo ru. Tam bo wiem cze ka ła
wy sta wa, o któ rej moż na się by ło wię cej do -
wie dzieć z wy wia du, ja kie go udzie lił Dzie ciom
Dy rek tor Mu zeum Ro man ty zmu w Opi no gó rze
Pan Ro man Ko cha no wicz. By ła to wy sta wa
prac Pa na Ja nu sza Kró li ka, by łe go Dy rek to ra
Mu zeum, pt. „Pej za że Ma zow sza i Pod la sia
w ma lar stwie”. Wspól nie wy bra li śmy się w po -
dróż po ma low ni czych za kąt kach. By ła to też
zna ko mi ta oka zja, aby za pro po no wać pod czas
twór czych warsz ta tów na ma lo wa nie wła sne go
pej za żu. 

16 sierp nia 2020 r. pod czas ko lej ne go spo tka -
nia w sie ci „Ro dzin na Nie dzie la” po ru szy li śmy
te ma ty kę bar dzo waż ną dla każ dej Po lki, każ -
de go Po la ka. W tym ro ku ob cho dzi li śmy rocz -
ni cę upa mięt nia ją cą Bi twę 1920, któ ra jest
okre śla na mia nem „Cu du nad Wi słą”.
Dla upa mięt nie nia tych wy da rzeń przy go to -
wa no krót ką po ga dan kę spe cjal ne go go ścia
Kie row ni ka Dzia łu Hi sto rii Pa na Ra fa ła Wró -
blew skie go.
W dal szej czę ści na sze go spo tka nia przy go to -
wa li śmy warsz ta ty on li ne, na któ rych przy na -
szej po mo cy i ma te ria łach za miesz czo nych


