MUZEUM HENRYKA SIENKIEWICZA
W WOLI OKRZEJSKIEJ

Warszawa, dnia 1 maja 1933 r

Wielce Szanowny Księże Proboszczu,
Przepraszam najmocniej, że nie odpisałam dotąd na list
Księdza Proboszcza w sprawie pamiątek do Muzeum w Okrzei.
Z wyszczególnionych w swoim czasie pamiątek, tu w Warszawie
znajdują się tylko: łóżko ś.p. mego Ojca, (w depozycie przy
zbiorach reperswilskich)- fotel,- w naszym mieszkaniu),
oraz fotograﬁa duża mego Ojca z r 1900. Rzeczy te są w każdej
chwili do dyspozycji Szanownego Księdza Proboszcza. Co się
tyczy innych pamiątek, to znajdują się one w posiadaniu mego
brata w Oblęgorku. Pisałam do niego z prośbą o przesłanie ich
bezpośrednio,

pocztą,

do

Okrzei,

pod

adresem

Księdza

Proboszcza, (są to małe przedmioty, które powinny pomieścić
się w jednej walizce). Ciężka choroba córeczki, a potem żony
mego brata, nie pozwoliła mu dotąd tem się zająć, ale mam
nadzieję, że zrobi to w najbliższym czasie. Ponieważ Ksiądz
Proboszcz wspomina o zamiarze przyjazdu do Warszawy, bardzo
nam miło będzie z Nim się widzieć,-będziemy w Warszawie do
połowy czerwca.
Przepraszając raz jeszcze za zwłokę w odpowiedzi , przesyłam
wyrazy głębokiego poważania.

Adres mego brata: Oblęgorek, poczta Kielce,
skrzynka poczt. nr. 1.

List Jadwigi Sienkiewicz do Ks. Antoniego Kresy, proboszcza parafii Okrzeja

Pierwsze próby powołania Muzeum

Oficyna dworska w Woli Okrzejskiej, 1905 r.

Dwór Cieciszowskich w Woli Okrzejskiej, 1905 r.

Pierwsza myśl powołania do życia muzeum biograficznego Henryka Sienkiewicza w miejscu Jego
urodzenia zrodziła się w 1932 roku. Wówczas to Komitet Sypania Kopca Henryka Sienkiewicza
w Okrzei wysunął propozycję otwarcia izby pamięci po pisarzu. Prezes Komitetu ks. dr Antoni Kresa
skontaktował się wówczas listownie z dziećmi pisarza – córką Jadwigą z Sienkiewiczów Korniłowiczową
oraz synem Henrykiem Józefem Sienkiewiczem w celu pozyskania pamiątek po ich ojcu.
Na plebanię Kościoła w Okrzei, pociągiem przyjechały między innymi: łóżko z Vevey, fotel,
kałamarz, pióro, nóż do rozcinania kartek, binokle, papierośnica, bursztyn, kapelusz, odzienie wierzchnie,
a także fotografie i luźne kartki rękopisów. Otwarcie muzeum uniemożliwił jednak wybuch II wojny
światowej. W czasie działań wojennych przekazane pamiątki po pisarzu zaginęły w niewyjaśniony
sposób. Do inicjatywy otwarcia muzeum biograficznego Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejsiej
powrócono w roku 1946 przy okazji obchodów 100 rocznicy urodzin pisarza, a następnie w roku 1956
z okazji 110 rocznicy urodzin i 40 rocznicy śmierci Henryka Sienkiewicza. I tym razem projekt
nie powiódł się ze względu na brak środków finansowaych. Do generalnego remontu dworku
w Woli Okrzejskiej z zamiarem utworzenia w nim muzeum biograficznego Noblisty przystąpiono dopiero
w 1965 roku.
(...) dla uczczenia sto dwudziestej rocznicy urodzin oraz
pięćdziesiątej rocznicy śmierci Henryka Sienkiewicza,
jednego z największych powieściopisarzy polskich,
a zarazem jednego z najpoczytniejszych pisarzy świata,
laureata nagrody Nobla (...) Prezydium Wojewódzkiej Rady
Narodowej w Lublinie w porozumieniu z Ministerstwem
Kultury i Sztuki postanawia utworzyć Muzeum Henryka
Sienkiewicza z siedzibą w Woli Okrzejskiej, w powiecie
łukowskim. Na siedzibę muzeum przeznacza się dawny
dwór w Woli Okrzejskiej, miejsce urodzenia Henryka
Sienkiewicza.
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie
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Ksiądz dr Antoni Kresa

Otwarcie Muzeum 2.10.1966 r.
Rok 1966 został uchwalony przez Sejm Rokiem Henryka Sienkiewicza. Uroczyste otwarcie
Muzeum w Woli Okrzejskiej nastąpiło 2 października 1966 roku. Towarzyszyła mu sesja popularnonaukowa w Łukowie, na którą przybyli delegaci z całej Polski. Gościem honorowym był wybitny znawca
twórczości Henryka Sienkiewicza, prof. dr Julian Krzyżanowski. W uroczystościach otwarcia muzeum
uczestniczyła najbliższa rodzina pisarza, synowa Zuzanna Sienkiewiczowa oraz wnuczka Maria Korniłowiczówna, jak również przedstawiciele świata nauki, kultury, władze
samorządowe, licznie zgromadzeni
entuzjaści twórczości autora „Trylogii”. Hołd pisarzowi oddano także
przy Kopcu Henryka Sienkiewicza
w Okrzei oraz przy Grobie Jego matki
Stefanii z Cieciszowskich Sienkiewiczowej.
Otwarcie Muzeum 2.10.1966 r.

Otwarcie Muzeum, w tle dwór Cieciszowskich, 2.10.1966 r.

Konferencja naukowa 2.10.1966 r.

Uroczystości przy grobie Stefanii z Cieciszowskich Sienkiewiczowej, 2.10.1966 r.
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Otwarcie muzeum, 2.10.1966 r.

Otwarcie muzeum, kiermasz książek, 2.10.1966 r.

Uroczystości przy Kopcu H. Sienkiewicza, 2.10.1966 r.

Otwarcie muzeum, przemawia Zuzanna Sienkiewicz, 2.10.1966 r.

Otwarcie muzeum, 2.10.1966 r.
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Antoni Cybulski
niezapomniany dyrektor Muzeum
Pierwszym kierownikiem Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej został młody
pasjonat twórczości pisarza - Antoni Cybulski. Rozpoczynając trudną pracę gromadzenia zbiorów do
muzeum nawiązał kontakty z rodziną Henryka Sienkiewicza, entuzjastami twórczości autora „Quo
Vadis” w kraju i poza jego granicami, Polonią amerykańską, szkołami sienkiewiczowskimi.
Przemierzając Polskę dokonywał zakupów obrazów, rysunków, zdjęć, zabytków numizmatycznych,
rzemiosła artystycznego, które wzbogacały wyposażenie sal wystawowych, będąc trzonem dzisiejszych
kolekcji muzealnych. Współpraca ze szkołami noszącymi imię Henryka Sienkiewicza, na którą Antoni
Cybulski kładł dużą wagę, zaowocowała zorganizowaniem przez muzeum I Ogólnopolskiego Zlotu
Szkół Sienkiewiczowskich w Woli Okrzejskiej. W kolejnych latach Zloty odbywały się na terenie całej
Polski. W roku 2017 przypada Jubileuszowy XXV Zlot Szkół Sienkiewiczowskich, którego uczestnicy
zjadą także do Woli Okrzejskiej.
Muzeum kierowane przez Antoniego Cybulskiego zyskało markę
miejsca niezwykle otwartego dla turystów, emanującego niepowtarzalnym
klimatem ciepła domu rodzinnego
Henryka Sienkiewicza. Zawsze życzliwy,
uśmiechnięty na progu dworku zapraszający turystów do obejrzenia pamiątek
po polskim Nobliście.

Antoni Cybulski, pierwszy dyrektor Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej

Antoni Cybulski - notka biograﬁczna
• Urodził się 5 lipca w 1940 r w Wilamowie.
• „Jasiek Wędrowniczek” w technikum organizator koła turystycznego wypraw
po Polsce.
• Od 1967 kierownik, a następnie dyrektor Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli
Okrzejskiej, którą to funkcję sprawował przez 46 lat do 2013 roku.
• Krzewiciel kultury odznaczony nagrodą Polcul Foundation z inicjatywy wnuczki Henryka
Sienkiewicza Marii Korniłowiczówny.
• Twórca sienkiewiczowskich kolekcji Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej.
• Inicjator postawienia pomnika Henryka Sienkiewicza na szczycie kopca w Okrzei.
• Odznaczony Orderem Uśmiechu z inicjatywy dzieci z całej Polski.
• Uhonorowany odznaką Gloria Artis za działalność kulturalną.
• W uznaniu swych zasług odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
• Zmarł 1 lipca 2016 roku.
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Pierwsza wystawa muzealna

W nowo otwartej placówce zaprezentowana została wystawa „Związki Henryka Sienkiewicza
z Ziemią Łukowską”. Skromne muzeum zajmowało wówczas trzy sale wystawowe i posiadało
zaledwie 17 książek pisarza. Otwarcie muzeum w miejscu urodzenia Noblisty odbiło się głośnym
echem w kraju i poza jego granicami. Na adres muzeum entuzjaści twórczości Henryka Sienkiewicza
zaczęli nadsyłać sienkiewiczowskie pamiątki.

Pierwsze pozyskane do zbiorów Muzeum eksponaty:
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50 lat działalności...
Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli
Okrzejskiej przez 50 lat swojej działalności
angażowało się w pracę na rzecz upowszechnienia życia i twórczości Henryka Sienkiewicza jak również Jego rodzinnych stron.
Prowadziło szeroką działalność wystawienniczą,
edukacyjną i kulturalną. W swoich progach
gościło liczne grupy szkolne, dorosłych,
seniorów, turystów indywidualnych oraz
odtwórców głównych ról ekranizacji filmowych
dzieł Henryka Sienkiewicza. Rocznie Muzeum
odwiedza około 10 000 turystów, która to liczba
w roku 2016 - Roku Henryka Sienkiewicza
powiększyła się czterokrotnie.
Przez 50 lat działalności Muzeum
pozyskało do swych zbiorów cenne pamiątki
historyczne związane z Henrykiem Sienkiewiczem jak również dzieła sztuki. Do najcenniejszych należą: alabastrowe popiersie
pisarza dłuta Piusa Welońskiego z około
1900 r., obraz Franciszka Kostrzewskiego
„Janko Muzykant”, osobiste przedmioty
Henryka Sienkiewicza: pióro, okulary, maszyna
do pisania oraz bogaty księgozbiór pierwszych
wydań dzieł Noblisty. W roku 2016 Muzeum
pozyskało część zbiorów kieleckiego kolekcjonera, którego rodzina nabyła pamiątki po
Henryku Sienkiewiczu bezpośrednio od bliskiej
rodziny pisarza. W skład nich wchodzą listy,
fotografie, rysunki oraz dokumenty związane
z Henrykiem Sienkiewiczem i jego twórczością.
Druga część kolekcji zostanie zakupiona w roku
2017.
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Z kroniki muzealnej...
„W 125 rocznicę urodzin Henryka Sienkiewicza z podziwem dla troski, w zabezpieczeniu tego
polskiego dworku gdzie urodził się Wielki Pisarz. Z serdecznym pozdrowieniem”.
Tadeusz Łomnicki, 08.05.1971 r.

iem oraz zwi edz enie m
„Ba rdzo wzr usz eni zap ros zen
Woli Okrzejskiej składamy swe
Muzeum Henryka Sienkiewicza w
patii”.
podpisy na dowód serdecznej sym

op”
wiczówna, kiedyś w filmie pt. „Pot
Małgorzata Braunek - Oleńka Bille
r.
75
6.19
01.0
op”,
filmu „Pot
Kazimierz Wichniarz - Zagłoba z

„Dziękuję za miłe przyjęcie i życzę
dużo sił w pracy i wielu zwiedzających”.
Rafał Królikowski, 17.07. 1996 r.

wojny. Nigdy więcej
„Zwiedziłem Muzeum Henryka Sienkiewicza i wpisuję: Nigdy więcej
go”.
obozów śmierci. Nigdy więcej tragedii Narodu Polskie
Franciszek Gajowniczek ocalony w obozie Oświęcimia od śmierci i

„Pamięć o Wielkich Polakach i ich Wielkich dziełach trzeba pieczętować w każdej epoce przekazując
kolejnym pokoleniom, pamięć o nas samych. To niech
czyni Muzeum po wsze czasy...”
Premier Józef Oleksy, 08.02.2000 r.

więzień nr 5659 uratowany przez ojca
Maksymiliana Kolbe, 02.05.1976 r.

m
ruszeniem oglądałe
„Z największym wz
się
rym
iadku, w domu, w któ
pamiątki po mym Dz
z jakim
nia
da
od
dla
podziwu
urodził. Jestem pełen
i”.
i pan Antoni Cybulsk
to Muzeum prowadz
93 r.
, 04.07.19

Juliusz Sienkiewicz

„Spędziłam niezapomnianą, bezsenną noc w swoim rodzinnym gnieździe. Noc z tymi, których kochałam,
a którzy odeszli na zawsze. Jestem bardzo wdzięczna Panu Cybulskiemu kustoszowi tego Muzeum, który swoim
poświęceniem przedłuża żywot tych, którzy zeszli już z tego świata. Głęboko jestem mu za to wdzięczna”.
Krystyna Bernstein-Piotrowska, 18.10. 1991 r.

opowieści o Henryku
„Bardzo dziękuję za piękne
,
jedynym polskim pisarzem
Sienkiewiczu, który był
h”.
zec
mc
Nie
w
dziecko
kórego poznałem jeszcze jako
Steffen Moller, 01.09.2006

r.

„Miło było być gościem Pana Sienkiewicza
i przemiłych gospodarzy. Pozdrawiam, dziękuję
i mam nadzieję do zobaczenia”.

„Będąc mie
szkanką W
oli Okrzejs
d u m n a , że
kiej jestem
w ła ś n ie tu
ta j p o w s ta
poświęcon
ło
e Wielkie
M u ze u m
mu Pisarz
Sienkiewic
owi Henry
zowi. Przez
kowi
wpisanie
Pamiątkow
się do Ksi
ej chce o
ęgi
ddać hołd
pisarzowi”
człowiekow
.
i i
Maria Nesto

ruk, 17.08.

Zbyszek Zamachowski, 28.05.2015 r.

1967 r.

my. Jesteście Kochani!”

„Niezwykłe miejsce, cudowni ludzie i serdeczna atmosfera. Bardzo dziękuje

Ekipa „Jaka to melodia” z TVP 1, 05.11.2015 r.
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2016 -Rok Henryka Sienkiewicza
Liczne uroczystości, spotkania, odczyty, lekcje muzealne... Muzeum współpracując z Powiatem
Łukowskim - Ziemią Henryka Sienkiewicza oraz z wieloma instytucjami na terenie całej Polski
hucznie obchodziło rok poświęcony Polskiemu Wieszczowi. W 170 rocznicę urodzin pisarza
pokrojony został jubileuszowy tort, z którego pierwszy kawałek otrzymał Jerzy Sienkiewicz - prawnuk
Noblisty. W 100 rocznicę śmierci Henryka Sienkiewicza, podczas uroczystej mszy w kościele
ufundowanym przez prababkę pisarza Teresę Cieciszowską, odegrano scenę z „Trylogii” - ostatnie
pożegnanie Michała Wołodyjowskiego.
Muzeum włączyło się w ogólnopolską akcję „Narodowe czytanie - Quo vadis” Henryka
Sienkiewicza zainicjowaną przez Parę Prezydencką. Wielokrotnie w roku 2016 przedstawiciele
Powiatu Łukowskiego oraz Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej gościli w Sejmie oraz
Senacie angażując się w organizowane obchody roku sienkiewiczowskiego.

Pamiątką po roku Henryka Sienkiewicza - 2016, są numizmaty, wybite staraniem Muzeum
w złocie i srebrze przy współpracy z Mennicą Polską w Warszawie. Projekt numizmatów opracowany
został przez Panią Beatę Wątrubską-Wdowiarską, jedną z najlepszych specjalistek w dziedzinie
medalierstwa, laureatkę licznych nagród krajowych i zagranicznych. Numizmat złoty upamiętnia
jubileusz 50-lecia powstania Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej, srebrny - wybity
został z okazji 170 rocznicy urodzin Henryka Sienkiewicza oraz 100 rocznicy jego śmierci,
przypadających w roku 2016.
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Kalendarz imprez
Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej na rok 2017

wydarzenie

miejsce

data

Podsumowanie roku Henryka Sienkiewicza 2016 na Ziemi Łukowskiej

Aula I LO
im. T.Kościuszki
w Łukowie

9.03.2017 r.

Promocja książki autorstwa K. Więcha
Na pograniczu trzech dzielnic. Z dziejów
ziemi łukowskiej i stężyckiej., wydawnictwo Muzeum Henryka Sienkiewicza
w Woli Okrzejskiej

Siedziba Muzeum

26.03.2017 r.

Tradycje wielkanocne na
sienkiewiczowskiej ziemi

Świetlica „Oleńka”
w Woli Okrzejskiej

08.04.2017 r.

Sienkiewiczowska Lauda:
• prezentacja ﬁlmu w reż. Tadeusza
Bystrama „Litewskie drogi Potopu”
• otwarcie wystawy czasowej
• wykład dr Jana Skłodowskiego

Siedziba Muzeum

Maj 2017 r.

Poplenerowa wystawa fotograﬁczna
Ziemia Henryka Sienkiewicza
w obiektywie

Siedziba Muzeum

Maj 2017 r.

Koncert z okazji 171 rocznicy urodzin
H. Sienkiewicza

Siedziba Muzeum

Maj 2017 r.

Noc Muzeów

Siedziba Muzeum

Maj 2017 r.

SP nr 11 w Puławach
oraz Siedziba Muzuem

26-28.05.2017 r.

Ogólnopolskie zawody krótkofalowców
„Quo vadis 2017”

Siedziba Muzeum

18.06.2017 r.

Henryk Sienkiewicz w kręgu artystycznym Zakopanego, otwarcie
wystawy czasowej

Siedziba Muzeum

Czerwiec 2017 r.

Teren Muzeum

Lipiec 2017 r.

XXV Ogólnopolski Zlot Szkół
Sienkiewiczowskich

Z Sienkiewiczem pod Grunwaldem
- piknik rodzinny

Narodowe czytanie 2017 - „Wesele”
Stanisława Wyspiańskiego

Siedziba Muzeum

Wrzesień 2017 r.

Jubileusz 50-lecia Muzeum Henryka
Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej:
• Piknik rodziny
• Otwarcie wystawy czasowej
• Konferencja Muzeów Literackich

Siedziba Muzeum
Dwór Sienkiewicz
w Okrzei

Wrzesień 2017 r.

Wieczornica niepodległościowa,
101 rocznica śmierci Henryka
Sienkiewicza

Siedziba Muzeum

Listopad 2017 r.

Wigilia w Zaścianku

Siedziba Muzeum

Grudzień 2017 r.

Limitowane złote i srebrne
numizmaty sienkiewiczowskie

