
 

III Dokumenty rodzinne świadkiem życia pisarza 
 

7. Pisarz w dworku w Oblęgorku przebywał do jesieni 1914 r.  

  

                                           
                Henryk Sienkiewicz z rodziną przed pałacykiem w Oblęgorku 
    Wybuch I wojny światowej w1914r. zaskoczył Sienkiewicza w Oblęgorku. Opuścił dworek pod 

koniec września, wyjeżdżając do Szwajcarii przez Kraków i Wiedeń. Wyjeżdżając w pośpiechu, 

Sienkiewicz nie zdążył odpowiednio zabezpieczyć majątku. Uczyniła to jego wierna i zaufana 

gospodyni Maria Luta. Większość cennych przedmiotów, meble, dzieła sztuki wywiozła do biskupa 

Łosińskiego (Augustyn Łosiński biskup kielecki 1910-1937). 

    Biografowie podają, że pisarz miał niski wzrost, co było powodem jego kompleksów. Cechowała 

go skłonność do chorób gardła i zębów. Był fotogeniczny i lubił się fotografować. Jeśli chodzi                   

o dom rodzinny, to poza Oblęgorkiem, nie miał własnego domu. Wynajmował mieszkania. Bardzo 

rzadko widywał się z dziećmi. Zawsze miał kłopoty z wymyślaniem tytułów utworów. Lubił 

ozdabiać swoje prace rysunkami i cenił swobodę wypowiedzi. Jego ulubionym poetą był Juliusz 

Słowacki. Był adoratorem Heleny Modrzejewskiej. 

 

    
Henryk Sienkiewicz z dziećmi 

8. Ślub córki pisarza i ślub syna pisarza 

 

 Portret Jadwigi Sienkiewiczówny – córki pisarza,  

namalowany został w szwajcarskim Lugano w 1901 r. przez Władysława Czachórskiego.  

Malarz ofiarował następnie obraz Sienkiewiczowi w darze.  

http://zadane.pl/wypracowanie/Sens_wiary-5569
http://zadane.pl/wypracowanie/O_Prometeuszu-2522
http://zadane.pl/wypracowanie/Uczucia_osobiste_i_patriotyczne_w_liryce_Juliusza_Slowackiego-3862
http://zadane.pl/wypracowanie/Uczucia_osobiste_i_patriotyczne_w_liryce_Juliusza_Slowackiego-3862
https://histmag.org/grafika/2016_articles/sienkiewicz-dzieci/8.jpg


 

 

 Jadwiga Sienkiewiczówna w sukni swojej babki z Szetkiewiczów 

 

W Archiwum Diecezjalnym w Kielcach w księgach Parafii Chełmce 

     wpisano zapowiedzi w dniach 23.10/30.10/7.10.1923 r. 

   – Tadeusz Korniłowicz kawaler Warszawa parafia Św. Andrzeja (1880-1940) 

      oraz Jadwiga Sienkiewicz panna Oblęgorek - córka pisarza Henryka Sienkiewicza (1883-1959) 

 

    Młodzi mieszkali w Zakopanem na Bystrem (tzw. „Korniłowiczówka”). Tadeusz Korniłowicz 

przyjaźnił się ze Stanisławem Witkiewiczem, pisał o nim prace i wygłaszał odczyty na jego temat,   

a sam zainteresowany był projektantem kapliczki z 1907 przy domu rodziny Korniłowiczów.                    

Ppłk  Tadeusz Korniłowicz to ofiara zbrodni katyńskiej. Po agresji ZSRR na Polskę z 17 września 

1939 na terenach wschodnich II Rzeczypospolitej został aresztowany przez Sowietów. Był 

przetrzymywany w obozie w Kozielsku. Następnie został przewieziony do więzienia przy ulicy 

Karolenkiwskiej 17 w Kijowie. Tam został zamordowany przez NKWD prawdopodobnie wiosną 

1940. Jego nazwisko znalazło się na tzw. Ukraińskiej Liście Katyńskiej opublikowanej w 1994 

(został wymieniony na liście wywózkowej 42-29 oznaczony numerem 1233). 

 

 
Kapliczka Korniłowiczów, zaprojektowana przez Stanisława Witkiewicza, została 

wybudowana w roku 1907 w Zakopanem 

 

Zaprzyjaźnieni z rodziną Sienkiewicza piszą: „12 lub 13 września 1939 przybył do nas 

ppłk Tadeusz Korniłowicz /był równocześnie szefem departamentu w Ministerstwie Obrony 

Narodowej/ ze swoją żoną, Jadwigą, córką Henryka Sienkiewicza i córką Medzią” - Maria 

Korniłowicz (1925-1996).  

 

  Henryk Józef Sienkiewicz 

Autorem młodzieńczego portretu „Olimpijskiego Henia”, jak nazywał swego syna pisarz, był 

malarz Kazimierz Mordasiewicz.  

Obraz powstał w 1899 r. i przedstawia niespełna 17-leniego Henryka Józefa, w mundurku ucznia 

Gimnazjum św. Anny w Krakowie, które ukończył, zdając maturę w roku 1901. 

https://pl.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Bystre_(Zakopane)&action=edit&redlink=1
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Witkiewicz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zbrodnia_katy%C5%84ska
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Agresja_ZSRR_na_Polsk%C4%99
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kozielsk
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Ukrai%C5%84ska_Lista_Katy%C5%84ska
http://www.sejm-wielki.pl/b/psb.29327.7
http://www.sejm-wielki.pl/b/psb.29327.7
https://histmag.org/grafika/2016_articles/sienkiewicz-dzieci/5.jpg


 

 

W Archiwum Diecezjalnym w Kielcach w księgach Parafii Chełmce wpisano zapowiedzi w dniach 

28.01./5.07/12.07.1925 r. 

    – Henryk Józef Sienkiewicz kawaler Oblęgorek - syn pisarza Henryka Sienkiewicza i Marii 

Emilii Szetkiewicz (1882-1959) 

       oraz Zuzanna Cielecka (1895-1982) panna Buczkowice par. Buczkowce poczta Zwiniacz woj. 

Tarnopolskie diecezja Lwowska  

      

Zuzanna z Cieleckich z Cielczy h. Zaremba – żona Henryka Józefa Sienkiewicza  

    Po śmierci pisarza, jego żona Maria oraz syn Henryk Józef wraz z rodziną zamieszkali na stałe            

w dworku, gdzie przebywali do 1944 r. Część zbiorów syn pisarza ukrył wśród mieszkańców 

Oblęgorka przed Niemcami. W czasie drugiej wojny światowej w pałacu schronienie znajdowali 

partyzanci z grupy Wilka. Za ich ukrywanie rodzina Sienkiewiczów dwukrotnie stanęła w obliczu 

ogromnego zagrożenia. Po raz pierwszy Henryka Józefa wraz z żoną aresztowano 2 lutego 1940 

roku. Dziedzica Oblęgorka wypuszczono po trzech tygodniach, jego żonę nieomal po dwóch 

miesiącach. Drugi raz, w czerwcu 1944 roku aresztowano Henryka Józefa Sienkiewicza. Syna 

pisarza wykupiono z rąk Niemców. Na okup złożyli się m.in. oblęgorscy chłopi. 

 

9. Testament Henryka Sienkiewicza  

 

Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Kielcach,  

     Akta Notariusza Stanisława Colonna Walewskiego, sygn. 2, k. 151. 

Dokument rękopiśmienny sporządzony 31 VIII 1907 r. w Krakowie przez Henryka 

Sienkiewicza, w którym rozporządzał majątkiem pozostałym w przypadku jego śmierci. 
     W skład zapisu testamentowego wchodziły kapitały złożone w Towarzystwie Kredytowym 

Ziemskim w Warszawie i Banku Krajowym w Krakowie oraz nieruchomość z dworkiem                           

w Oblęgorku. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Niemcy


 

 
Opis zewnętrzny: Oryginał, jęz. polski, papier ze znakiem wodnym zawierającym napis "Wyrób 

Krajowy", wym.174 x 230 mm, pieczęć tuszowa z orłem w koronie, w otoku napis Prezes Sądu 

Okręgowego w Kielcach, podpisy: Henryka Sienkiewicza oraz prezesa Sądu Okręgowego Ad[ama] 

Lachowickiego Czechowicza, jedna karta formatu A5, obustronnie zapisana, treść testamentu 

okolona czerwonym atramentem, dokument ten zawiera adnotację Prezesa Sądu poświadczającą,  

że przedłożony 13 IX 1935 r., testament jest własnoręcznie sporządzony przez Henryka 

Sienkiewicza. Po okoleniu go czerwonym atramentem Prezes Sądu zanotował, że przekazuje go 

notariuszowi kieleckiemu Stanisławowi Colonna Walewskiemu (dopisek datowany 16 IX 1935 r.) 

celem wszczęcia sprawy spadkowej. 

 

 

10. Msze zamawiane przez rodzinę Sienkiewiczów w kościele parafialnym w Chełmcach 

W Archiwum Diecezjalnym w Kielcach w księgach Parafii Chełmce dokonano zapisów: 

 

 
Poz. 178 – 15 listopad 1927 r. 

 
Poz. 81 i 82 – listopad 1930 r. 

 Poz. 61 – listopad 1931 r. 

 

 
Poz. 76 i 79 – sierpień 1943 r. 



 

 

 
Poz. 25 i 42 – marzec 1944 r. 

 

11. Majątek Sienkiewiczów po II wojnie światowej 

 

        Po II wojnie światowej władze komunistyczne pozbawiły rodzinę pisarza tej majętności, 

pozostawiając jej kilkudziesięciu hektarowy ochłap. Dziś spadkobiercy pisarza władają jedynie 

dwudziesto paru hektarową resztówką, przylegającą do pałacu. 

    W siedzibie najsławniejszego właściciela Oblęgorka od 1958 roku (26 października 1958) mieści 

się muzeum, które powstało dzięki darowiźnie dzieci pisarza – Jadwidze Korniłowicz i Henrykowi 

Józefowi Sienkiewiczowi.  

    W roku 1948 zwrócili się oni do ówczesnego Ministerstwa Kultury i Sztuki, aby w dworku tym 

utworzyć Muzeum Pamiątek po swym ojcu. Propozycja ta zyskała poparcie władz państwowych               

i przy finansowej pomocy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach oraz 

Społecznego Funduszu Odbudowy Stolicy i Kraju pomysł ten wszedł w życie. W 1956 r. Jadwiga                 

i Henryk Józef w Państwowym Biurze Notarialnym w Kielcach, aktem notarialnym przekazali 

Skarbowi Państwa pałacyk wraz z 2 ha parku. Prace remontowe rozpoczęły się w roku 1957. Duży 

wkład miał Ryszard Andruszkiewicz, prezes Komitetu Sienkiewiczowskiego działającego przy 

Centrali Przemysłu Ludowego i Artystycznego („Cepelii”) w Poznaniu. 

      Wydany został Album „Naród Sienkiewiczowi” w roku 1956. Zawiera on informacje o zbiórce 

na restaurację pałacu, w którym ma być dom pracy twórczej literatów i muzeum. W albumie na 

kolejnych stronach znajdują się wpisy i zdęcia pałacu i jego wnętrz w stanie zniszczonym. 

 

 
 

 
 

    „Niechaj ten Dom będzie bliski sercu każdego Polaka. Tak, jak był on bliski twórcy Trylogii, 

Quo Vadis, Pustyni i w puszczy, Bez dogmatu, Rodziny Połanieckich i innych. 

Tu w odtworzonych według dawnego wyglądu wnętrzach pałacu, wśród piękna starego pałacu 

tworzyć będą literaci młodego pokolenia. 

Tu, w 100 rocznicę urodzin, a w 40-tą śmierci w ofiarowanym przez Syna wielkiego twórcy, Pałacu 

powstaje dom pracy twórczej literatów i muzeum. 

    W roku 1900 naród ofiarował Henrykowi Sienkiewiczowi Pałac wraz z parkiem Oblęgorek, 

pięknie położony wśród Gór Świętokrzyskich w Kielecczyźnie, który stał się siedzibą Wielkiego 

Pisarza. 



 

Niechaj tu kształtują się i powstają nowe talenty rozsławiające imię Polski i jej bohaterów w walce 

o nową, mądrą, silną ojczyznę – Polskę Ludową. 

    Niechaj Dom ten drogi sercu każdego Polaka dźwignie się z zapomnienia ofiarnością całego 

narodu 

Do zbiórki przystąpił pierwszy Społeczny Fundusz Odbudowy Stolicy, a w szczególności:  

W.K.O.W. Kielce – 1 000 000 zł  

W.K.O.W. Stalinogród – 250 000 zł  

W.K.O.W. Gdańsk – 100 000 zł” 

 

    Pierwszym kustoszem została synowa pisarza Zuzanna i funkcję tę pełniła przez dziesięć lat.  

W Muzeum obejrzeć można nie tylko wystawę książek pisarza, ale również zwiedzić 

pomieszczenia, w których on sam kiedyś mieszkał i pracował.  

Obecnie na parterze odtworzony został wygląd i wystrój pomieszczeń z czasów pobytu pisarza. 

Oryginalne meble, obrazy i tkaniny tworzą niesamowity i unikalny klimat. Znajdują się tu gabinet 

do pracy, w którym dominuje biurko, oraz obrotowa półka i oszklona biblioteka z książkami, na 

ścianach ozdobą są rodzinne portrety. Salon dla gości z okrągłym stołem i krzesłami 

przywiezionymi z mieszkania w Warszawie, w rogu umiejscowiony został stolik, przy którym 

pisarz grywał z gośćmi w karty, na ścianach wiszą płótna różnych malarzy. Pozostałe 

pomieszczenia to jadalnia, palarnia i sypialnia. Otwarcie dla zwiedzających sypialni nastąpiło 

dopiero w roku 1974. Znajduje się w niej łóżko pisarza, parawan z dalekiego wschodu, nad łóżkiem 

obraz MB Częstochowskiej podarowany przez Paulinów z Częstochowy. Przy jej rekonstrukcji 

pomocne okazały się uwagi gospodyni samego pisarza Marii Lutówny oraz synowej – Zuzanny. 

 

                
 

                                              
      

   Na piętrze zgromadzone są zbiory biograficzno-literackie. Wystawione tam zostały m.in. dzieła 

tłumaczone na wiele języków, listy i pamiątki osobiste, dyplom nadania Nagrody Nobla oraz 

nekrologi informujące o śmierci pisarza. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa


 

            
  

    
    W 2007 r. wnuczka po pisarzu Maria Korniłowicz  przekazała w testamencie ponad 

350 eksponatów wzbogacając muzeum o rodzinne pamiątki, z których większość z nich pozostała                      

w Oblęgorku powiększając liczbę eksponatów. 

     Ten XIX wieczny pałacyk otoczony jest przepięknym parkiem, którego podstawę tworzą stare 

dęby i lipy, a do Muzeum prowadzi przepiękna aleja lipowa, posadzona w czterech rzędach. 

 

Opracowała Janina Hyb   

Konsultacja merytoryczna Jadwiga Adamczak 
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Maria_Korni%C5%82owicz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Testament
https://pl.wikipedia.org/wiki/Eksponat

