Spojrzenie znad Warty

Na tropie Polaków

Materiał –biały marmur, litery złocone

Genewa
Tablica epitafijna
Wojciech Grzymała

Data powstania rok 1905
Tekst
Inskrypcje w języku polskim i francuskim:

Geneza

†
TU SPOCZYWA Ś.P.
WOJCIECH GRZYMAŁA UR. 1793 †1870
BOGU WIERNY ZASŁUŻONY OJCZYŹNIE
RODAKU! WSTCHNIJ DO BOGA ZA SPOKÓJ
JEGO DUSZY
-------------ALBERT GRZYMALA NÈ EN 1793
SOLDAT DE LA GRANDE ARMÈE
MEMBRE DU G/OUVT NATIONAL DE POLOGNE
PRISONNIER EN RUSSIE-EMIGRÈ EN FRANCE
DÈCÈDÈ A NYON 16 X/BRE 1870
---------------

EXHUMÈ ET DÈPOSÈ DANS CETTE
EGLISE AN 1905
REQUIESCAT IN PACE

W

ojciech Grzymała, hrabia, pod koniec lat
trzydziestych stał się jednym z najbliższych
przyjaciół Chopina. Siedemnaście lat starszy od
Fryderyka, Grzymała
został zaufanym doradcą
młodego muzyka oraz
powiernikiem George
Sand w jej dążeniach do
zdobycia jego uczuć.
Listy Chopina do
Grzymały są dowodem
ich wielkiej przyjaźni i
zażyłości.. W młodości
uczył się we Lwowie.
Uczestnik kampanii 1809
i 1812 roku w szeregach
wojsk Księstwa
Warszawskiego; od 1812 do 1815 w niewoli rosyjskiej.
Referendarz stanu Królestwa Polskiego i dyrektor Banku
Polskiego w Warszawie. Jako emigrant polityczny
przebywał krótki czas w Londynie, a potem osiadł na stałe
w Paryżu. Należał do założycieli Towarzystwa
Historyczno-Literackiego. Na posiedzeniach Towarzystwa
czytał swe prace, pisał także do pisma "Le Polonais".
W Paryżu nawiązał kontakty z George Sand i z kręgiem jej
przyjaciół, m. in. z Eugène Delacroix, którego obrazy
kolekcjonował oraz z emigracją polską, np. Julianem
Ursynem Niemcewiczem. Na gruncie nie tylko
towarzyskim spotykał się w Paryżu z księciem Adamem
Jerzym Czartoryskim i jego małżonką Anną z Sapiehów.
Jako ich pełnomocnik nadzorował prace remontowe
w Hôtel Lambert, zakupionym w połowie 1843 roku.
Grzymała jest autorem recenzji opublikowanych
w "Kurierze Polskim": po koncercie Chopina w Teatrze
Narodowym w Warszawie w dniu 22 marca. Kompozytor
nawiązał kontakt z Grzymałą już na początku swego
pobytu w Paryżu. Jest jednak prawdopodobne, że znali się
jeszcze w Warszawie. Już 22 dni po śmierci Chopina
wystąpił Grzymała z ideą zbiorowego wydania jego dzieł.
Zamierzał także napisać biografię swego przyjaciela.
Zmarł w grudniu 1870r. Nyon, w 1905 prochy
przeniesiono do Kościoła św. Franciszka Salezego w
Genewie.
Położenie
Église Saint-François-de-Sales
CH – 1205 Genève
Rue des Voisins 23
W kościele, ściana na lewo od wejścia.
Dojazd
Samochodem z placu przy Cathèdrale Saint-Pierre na
prawo, około 0, 8km w kierunku Rue Verdaine i Rue de
Saint-Lèger aż do Rue des Voisins.
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Wojciech Grzymała,
urodził się 23 IV 1793
r., w Dunajowcach, na
Podolu; zmarł 16 XII
1871, Nyon koło
Genewy. Syn
Wincentego Przecława,
cześnika bracławskiego
(późniejszego senatorakasztelana Królestwa Polskiego) i Marianny z
Wydżgów h. Jastrzębiec.
W 1805 r.
Wincent
Przecław
Grzymała,
senator
Królestwa
Polskiego kupił
wieś Nowosiółki. W 1823 r. odziedziczył ją syn
tego ostatniego, Wojciech Grzymała, referendarz
stanu Królestwa Polskiego. W 1832 r. została
ona skonfiskowana na
rzecz Skarbu Państwa za
udział właściciela w
Powstaniu
Listopadowym. Uczył
się we Lwowie, a od
1807 r. uczęszczał do
szkoły wojskowej gen.
Stanisława Fiszera.
Uczestnik
kampanii 1809 i
1812 w szeregach
wojsk Księstwa
Warszawskiego,
odznaczył się w
bitwie pod
Borodino, otrzymał Krzyż
Wojskowy (Virtuti Militari),
w latach 1812-1815
przebywał wraz z generałem
Józefem Zajączkiem w
niewoli rosyjskiej w Połtawie. Od 1818 r. był
referendarzem stanu w Komisji Rządowej
Skarbu i kawalerem Orderu św. Stanisława; w
karierze był
popierany przez
Namiestnika Józefa
Zajączka. Należał
do loży masońskiej
"Bouclier du Nord"
(Tarcza Północy), a
od 1821/1822 r. był członkiem Towarzystwa
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Patriotycznego.
Brał udział w życiu
publicznym
Królestwa - znane
jest jego
wystąpienie na
pogrzebie Staszica
24 stycznia 1826 r.
na cmentarzu przy
kościele księży
kamedułów na
Bielanach. W tym
samym roku został
aresztowany za udział w
Towarzystwie, skazany
w roku 1828 r. na 3 miesiące więzienia, ale dalej
więziony do 1829 r.
w twierdzy
Pietropawłowskiej
w Petersburgu.
Jego postawa w
czasie śledztwa
budzi wiele
zastrzeżeń. Następnie jeden z dyrektorów Banku
Polskiego, a w 1831 r. agent
dyplomatyczny Rządu
Narodowego w Paryżu i
Londynie, gdzie negocjował
pożyczkę i dostawy broni.
Współzałożyciel
Towarzystwa HistorycznoLiterackiego w Paryżu i
autor licznych wystąpień
tamże, publicysta, miłośnik i kolekcjoner sztuki,
pod koniec życia
bankrut. Wojciech był
żonaty z Marianną z
Krügerów i miał z niej
syna Wincentego.
Powszechnie znana jest
anegdota o księżnej
Aleksandrze
Zajączkowej – żonie
generała Józefa
Zajączka, namiestnika
Królestwa Polskiego, która
dobiegając sześćdziesiątki
uwiodła (17 lat)
nastoletniego oficera
sztabu księcia Józefa
Poniatowskiego–
Wojciecha Grzymałę.
Później, jako 70 latka
pozwoliła sobie na najgłośniejszy romans z
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młodszym od niej o 40 lat - przystojnym
Wojciechem Grzymałą – referendarzem stanu w
Królestwie
Polskim. Ten
związek odbił
się głośnym
skandalem w
ówczesnej
Warszawie.
Nie trwał
jednak długo.
Zastała porzucona dla George Sand…
Wojciech Grzymała był adresatem ponad
siedemdziesięciu znanych listów Chopina. Pod
koniec lat
trzydziestych
Grzymała stał się
jednym z
najbliższych
przyjaciół Chopina.
Siedemnaście lat
starszy od
Fryderyka Grzymała
został zaufanym
doradcą młodego
muzyka oraz
powiernikiem
George Sand w jej dążeniach do zdobycia jego

uczuć. Listy Chopina do Grzymały są dowodem
ich wielkiej przyjaźni i zażyłości. Starszy od
Chopina, uważał się za jego „opiekuna", którego
obowiązkiem
jest dbać o
delikatnego
geniusza.
Znana jest i
mocno
wykpiwana
formuła z
korespondencji
George Sand z
W. Grzymałą, gdzie Chopina nazywali „swoim
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dzieckiem", a Grzymałę George określała
„tatuśkiem". Pomimo licznych plotek, jakie
wywoływał romans Grzymały ze śliczną
generałową Zajączek i list, który Grzymała
napisał do ks. Konstantego, Grzymała odegrał
pewną pozytywną rolę, jako mecenas sztuki,
kupując obrazy E. Delacroix, pomagając
Chopinowi.

Po śmierci Chopina, w liście do Augusta Léo,
Grzymała napisał:
Nasz Chopin już nie żyje. Pustka, jaką nam po
sobie zostawia, powinna by wzmocnić naszą
sympatię, żaden z nas bowiem nie zapomni go do
końca życia ani też nigdy nie przestanie
odczuwać jego braku. Kilka razy próbowałem
pisać do Pana, ale gdy zaczynałem mówić o
chorobie Chopina, pióro wypadało mi z ręki, w
obawie że gdy przeleję na papier swoją trwogę,
stanie
się
przez
to
samo
bardziej
rzeczywista.[Paryż, pod koniec października
1849].
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