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Biskup kamieniecki, Adam Stanisław h. Ślepowron (1714-1800), zapisał się
na kartach historii Rzeczypospolitej nie tylko jako wysokiej rangi duchowny, ale też jako
nietuzinkowy polityk. Żył w okresie wielkich przemian geopolitycznych, nigdy nie
pozostając wobec nich biernym. Uczestniczył w konfederacji barskiej i współtworzył
Konstytucję 3 Maja. Jego aktywność w sprawach państwowych stanowi bogate, ważne
i niezwykle interesujące źródło wiedzy o XVIII-wiecznej Polsce. Przypadający
w 2014 roku jubileusz 300. rocznicy urodzin biskupa kamienieckiego jest doskonałą okazją
do podjęcia szerszej dyskusji nad wydarzeniami historycznymi, w których uczestniczył
i które z wielkim zaangażowaniem kreował. Wciąż wiele kwestii związanych z postacią
biskupa wymaga głębszej analizy, wiele w ogóle nie zostało podjętych. Dlatego serdecznie
zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji, która ma na celu ukazanie nowych
perspektyw badawczych odwołujących się do działalności religijnej i politycznej
Adama Stanisława Krasińskiego.
Nie bez znaczenia dla wszystkich zainteresowanych przedmiotem konferencji
powinien być fakt, iż jest ona organizowana w Opinogórze, siedzibie rodowej Krasińskich,
przywróconej do świetności za sprawą stryjecznego wnuka biskupa, gen. Wincentego
Krasińskiego – ojca wieszcza narodowego, Zygmunta Krasińskiego, który spoczywa
w podziemiach opinogórskiego kościoła. Piękne zabytkowe obiekty pałacowo-parkowego
kompleksu Muzeum Romantyzmu w Opinogórze z pewnością będą sprzyjać historycznej
refleksji. Dodatkowo w ramach dwudniowych obrad zaplanowano wyjazd do gniazda rodu
Krasińskich, Krasnego, gdzie w tamtejszej nekropolii biskup kamieniecki spędził ostatnie
5 lat życia i w listopadzie 1800 roku został pochowany.
•••
Osoby planujące udział w konferencji prosimy o wypełnienie formularza
zgłoszeniowego i przysłanie go do końca maja 2014 r. na adres mailowy:
konferencja@muzeumromantyzmu.pl

Po upłynięciu terminu nadsyłania zgłoszeń uczestnikom konferencji zostanie
przesłany numer konta bankowego w celu uiszczenia opłaty konferencyjnej.
Opłata konferencyjna wynosi 200 zł za pobyt z noclegiem, 100 zł za pobyt
bez noclegu (w ramach opłaty gwarantowany jest obiad).

Wszelkie pytania prosimy kierować do sekretarza konferencji.
Sekretarz konferencji:
dr Małgorzata Jankowska-Dołowy
p.o. kierownika Działu Naukowo-Wydawniczego
Muzeum Romantyzmu w Opinogórze
e-mail: konferencja@muzeumromantyzmu.pl
tel.: (0-23) 671 70 25

Z wyrazami szacunku
ORGANIZATORZY KONFERENCJI

Dyrektor
Muzeum Romantyzmu w Opinogórze
mgr Roman F. Kochanowicz

e-mail: mr@muzeumromantyzmu.pl
tel.: tel.: (0-23) 671 70 25

Dyrektor
Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych
dr hab. Jacek Maciejewski, prof. nadzw.

e-mail: jmac@ukw.edu.pl
tel.: (0-52) 352 92 00

