Uchwała Nr 196/11
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 19 grudnia 2011 roku
w sprawie ogłoszenia roku 2012 „Rokiem Zygmunta Krasińskiego na
Mazowszu”

Na podstawie art. 18 pkt 20 w związku z art. 11 ust 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 8
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr
142 poz. 1590, z późn. zm.1) - uchwala się, co następuje:

§ 1.
Ogłasza się rok 2012 „Rokiem Zygmunta Krasińskiego na Mazowszu”.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wiceprzewodnicząca Sejmiku
Województwa Mazowieckiego
Bożenna Pacholczak

1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz.1206 i Nr 167,
poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216,
poz. 1370 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675
oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113.

Uzasadnienie

19 lutego 2012 r. mija 200 rocznica urodzin Zygmunta Krasińskiego, wielkiego
poety, jednego z trzech wieszczów, obok Adama Mickiewicza oraz Juliusza
Słowackiego. Zygmunt Krasiński w swoich wizjonerskich utworach, należących do
światowych arcydzieł romantycznej literatury: „Nie-boskiej komedii”, „Irydionie” czy
„Przedświcie”, utożsamiał się z losami zniewolonego, „zakutego w kajdany” Narodu.
Wnikliwie zgłębiał przyczyny upadku Rzeczypospolitej, wierząc głęboko w jej
nieuniknione odrodzenie. Cytując jego słowa z maja 1857: „Cokolwiek będzie,
cokolwiek się stanie...Jedno wiem tylko: sprawiedliwość będzie Jedno wiem tylko:
Polska zmartwychwstanie”, Krasiński był wyrazicielem idei zwycięstwa „Narodu
Polskiego”.
W jego twórczości odnajdujemy odwołanie się do uniwersalnych
ogólnoeuropejskich wartości: Miłości, Wiary i Pokoju między narodami. Jego wiara
mocno połączona jest z religią, w niej to właśnie Zygmunt Krasiński odnajduje ideał
nieskalanej Polski, wierząc, że może ona zmartwychwstać - odzyskać wolność wyłącznie mocą swojego i Narodu ducha. Krasiński był również wielkim europejskim
kreatorem memoriałów politycznych, kierowanych do najważniejszych postaci
międzynarodowego politycznego firmamentu. W listach tych prezentował polską rację
stanu.
Twórca „Nie - boskiej komedii” urodził się w Paryżu, w wyjątkowym dla całej
Europy roku 1812. Jedynie okres młodości spędził w Królestwie Polskim, w chwili
osiągnięcia pełnoletniości rozpoczął trwającą przez całe dorosłe życie, aż do
momentu śmierci, wędrówkę po Europie. Do kraju rodzinnego swych przodków
wracał sporadycznie. Jednak zawsze Mazowsze, czy też swoją rodzinną Opinogórę,
wspominał z wielką miłością i nostalgią.
Zmarł w Paryżu po długiej i wyczerpującej chorobie 23 lutego 1859 roku. Jego
prochy sprowadzone zostały do kraju i spoczęły w kaplicy rodowej w opinogórskim
kościele, tuż obok rodziców.
Ogłoszenie roku 2012 rokiem Zygmunta Krasińskiego na Mazowszu będzie
wyjątkowym oraz szczególnym sposobem uhonorowania naszego „Trzeciego
Wieszcza”, który mocno związany był z mazowiecka ziemią.

