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adres

Stary Rynek 84

61-772 Poznań

Godziny otwarcia

w sezonie zimowym:

od wtorku do piątku 9.00 – 17.00

soboty 8.00 – 16.00

poniedziałki, niedziele i święta nieczynne

w sezonie letnim:

od wtorku do niedzieli 9.00 – 17.00

poniedziałki i święta nieczynne

ceny biletów wstępu

normalny 4 zł

ulgowy 2 zł

promocyjny 1 zł

z ofertą specjalną 1 zł

z oprowadzaniem 50 zł

na lekcję muzealną 110 zł

na warsztaty 100 zł

w sobotę wstęp wolny

kontakt

Monika Słomińska, tel. 61 852 89 71

monika.slominska@bracz.edu.pl

muzeumhs@bracz.edu.pl

rezerwacja.muzeumhs@bracz.edu.pl

facebook.com/muzeumliterackie.

henrykasienkiewicza
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HENRYK SIENKIEWICZ (1846–1916) nie należał do prymusów. Świadectwo, 
na podstawie którego otrzymał promocję z klasy szóstej do siódmej, świadczy 
o tym, że wyborami jednego z najwybitniejszych polskich powieściopisarzy, 
laureata Nagrody Nobla, uwielbianego przez pokolenia rodaków, zawsze kiero-
wała nie powinność, a pasja. Sienkiewicz, urodzony 5 maja 1846 r. w Woli Okrzej-
skiej, w zubożałej, szlacheckiej rodzinie, od najmłodszych lat przejawiał zainte-
resowanie literaturą i historią Polski. Lektura „Śpiewów historycznych” Juliana 
ursyna Niemcewicza, składanie pierwszych sylab podczas czytania dzieł Reja, 
Kochanowskiego, Górnickiego czy Skargi, ukształtowało spojrzenie autora na 
otaczającą go rzeczywistość. Poza pisarstwem zajmował się także publicystyką, 
żywo reagując na zmieniającą się sytuację społeczną i polityczną w całej Europie 
– w latach 1882–1887 redagował czasopismo „Słowo”, pisywał odezwy, artykuły, 
korespondencje dla wielu gazet. Tę działalność łączył z pasją do podróżowania. 
Jeżeli nie przebywał w, otrzymanym w darze z okazji 25-lecia pracy pisarskiej od 
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wdzięcznego narodu, pałacyku w Oblęgorku, odbywał wycieczki, odwiedzając 
najdalsze zakątki świata, dzięki czemu znacząco poszerzał swoje myślowe ho-
ryzonty. Kontrakt z jednym z pism umożliwił Sienkiewiczowi wyjazd do Afryki, 
czego plonem są bogate w opisy egzotycznego krajobrazu listy oraz powieść 
„W pustyni i w puszczy”. O talencie pisarskim swojego kolegi po piórze Bolesław 
Prus pisał: „Gdyby Sienkiewicz wziął na temat swoich pism, a lepiej – swoich 
sonat czy koncertów, nie tylko wojnę kozacką, ale nawet kawałek cegły, jeszcze 
wywołałby wrażenie i był rozchwytywany”. Dlatego właśnie Noblista inspirował 
i do dziś pobudza do tworzenia ogromną grupę artystów: malarzy, rzeźbiarzy, 
poetów, reżyserów oraz scenarzystów teatralnych i filmowych, którzy doceniają 
Sienkiewiczowski rozmach w opisywaniu najdonioślejszych momentów z hi-
storii Polski, plastyczność jego wyobraźni, doskonałe charakterystyki postaci, 
zręcznie wystylizowany, archaiczny język powieści i umiejętność łączenia zwar-
tej akcji z wartościowym przesłaniem.

MuZEuM LITERACKIE HENRYKA SIENKIEWICZA w Poznaniu zostało otwarte 
10 czerwca 1978 r. i jest najmłodszym muzeum w Polsce poświęconym pisa-
rzowi. Historia jego powstania jest niezwykła, ponieważ Sienkiewicz nie miał 
oczywistych związków z Poznaniem. W stolicy Wielkopolski był zaledwie kilka 
razy, a w kamienicy przy Starym Rynku 84 nie gościł nigdy! Los złączył pisarza 
z Poznaniem przez osobę Ignacego Mosia, intrygującego człowieka, który więk-
szość życia poświęcił kolekcjonowaniu pamiątek związanych z Noblistą, jego 
twórczością i rodziną.

Więcej na: http://www.bracz.edu.pl/muzea/muzeum-literackie-henryka-sienkiewicza/
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Muzeum Literackie H. Sienkiewicza. Fot. Anna Pasek-Bosacka. Z archiwum MLHS.
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Wnętrza Muzeum Literackiego H. Sienkiewicza. Fot. Piotr Fajfer. Z archiwum MLHS.

Wnętrza Muzeum Literackiego H. Sienkiewicza. Fot. Piotr Fajfer. Z archiwum MLHS.
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ZajĘcIa edukacyjne

Warsztaty

tajemnice herbów, czyli o rycerzach i pisarzu

Rodzaj zajęć: warsztaty*

Dla: uczniowie klas I–III szkoły podstawowej

Koszt: 100 zł za grupę

Czas trwania: ok. 90 minut

Opis: Czy trzymacz to rajski ptak, a lak to nieznane zwierzątko? Co wspólnego mają łabędzie 

z rycerzami? Z czego zbudowany jest herb i czy można go układać jak puzzle? Kto jeszcze 

oprócz rycerzy posiadał herb i co z tym wszystkim ma wspólnego Henryk Sienkiewicz? Te 

oraz inne tajemnice uczestnicy odkryją podczas zajęć.

Warsztaty oparte są na multimedialnej prezentacji, która zobrazuje narrację prowadzące-

go, a uczestnikom ułatwi znalezienie właściwych odpowiedzi na pytania dotyczące herbów 

i „tajemnic”, jakie skrywają. Punktem wyjścia opowieści staną się wydarzenia z życia Henryka 

Sienkiewicza. Pokazywane obrazy będą okazją do nawiązaniu dialogu z dziećmi, rozbudzenia 

ich ciekawości i pobudzenia kreatywności, aby własnoręcznie mogły stworzyć swój znak 

herbowy.

*Zajęcia odbywają się w sali dydaktycznej.

Wśród burzanów wonnych

Rodzaj zajęć: warsztaty*

Dla: uczniowie klas I–III szkoły podstawowej

Koszt: 100 zł za grupę

Czas trwania: ok. 90 minut

Opis: W literackiej podróży przemierzymy gorącą pustynię, zagłębimy się w gęste puszcze 

i przedrzemy się przez wysokie, śnieżne zaspy. Pokonamy rozległe mokradła, zbierzemy na-

ręcza pięknych kwiatów, a także przejdziemy po wąskich, klimatycznych i pachnących latem 

ścieżkach rzymskich ogrodów.

Podczas zajęć dzieci zapoznają się z pięknymi fragmentami literatury, które ukazują przyrodę 

różnych części świata. Poznają ciekawostki dotyczące roślin i zwierząt. Jednocześnie będą 

mogły realizować swoją pasję tworzenia oraz wykazać się zdolnościami plastycznymi. Forma 
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warsztatów oswoi dzieci z opisami przyrody występującymi w twórczości Henryka Sienkiewi-

cza i pozwoli zrozumieć, jak niezwykle ważną rolę odgrywały w powieściach jego autorstwa.

*Zajęcia odbywają się w sali dydaktycznej.

Wśród Indian. co robił Henryk Sienkiewicz na dzikim Zachodzie?

Rodzaj zajęć: warsztaty*

Dla: uczniowie klas IV–VI szkoły podstawowej

Koszt: 100 zł za grupę

Czas trwania: ok. 90 minut

Opis: Jak wyglądała wioska Indian i czy pióropusz był tylko ozdobą? Czy Henryk Sienkiewicz 

naprawdę mieszkał w wigwamie? Jak właściwie dotarł do Ameryki? Na te i  inne pytania 

związane z podróżą pisarza za ocean odpowiemy podczas warsztatów.

W trakcie zajęć uczestnicy dowiedzą się, jak i czym podróżowano ponad sto lat temu. Opo-

wiemy, dlaczego Henryk Sienkiewicz wybrał się w tak daleką podróż oraz jak ją przedstawiał 

w swoich listach, które cieszyły się ogromną popularnością w Europie. Niczym czytelnicy 

w XIX-wiecznej Warszawie, z zapartym tchem posłuchamy, jak Sienkiewicz opisywał rdzen-

nych mieszkańców Ameryki – czerwonoskórych Indian. Dowiemy się, jaką funkcję pełniły 

pióropusze i jak przebiegała ceremonia przyznania takiego nakrycia głowy.

uczestnicy warsztatów, zainspirowani obejrzanymi fotografiami, będą mogli własnoręcznie 

wykonać swój pióropusz, który zabiorą do domu.

*Zajęcia odbywają się w sali dydaktycznej.

atłasy i koronki, szable i pasy. najnowsze trendy w XVII-wiecznej modzie

Rodzaj zajęć: warsztaty*

Dla: uczniowie klas IV–VI szkoły podstawowej

Koszt: 100 zł za grupę

Czas trwania: ok. 90 minut

Opis: „Miał na sobie żupan z cienkiej lamy srebrnej i czerwony kontusz […]. Biodra otaczał 

mu pas krepowy, od którego bogata szabla zwieszała się na jedwabnych rapciach; ale i szabla 

i ubiór gasły przy bogactwie tureckiego »gindżału«, zatkniętego za pas, którego głownia 

tak była nasadzona kamieniami, że aż skry sypały się od niej”. Barwne opisy ubiorów Sien-

kiewiczowskich bohaterów nie były tylko wynikiem bujnej wyobraźni autora – czerpał on 
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informacje ze źródeł historycznych. W swoich dziełach pisarz poświęcił wiele uwagi strojom, 

będącym wizytówką szlachty.

Na warsztatach uczestnicy dowiedzą się, z jakich krajów przychodziły do Rzeczpospolitej 

nowinki ze świata mody oraz czym był polski strój narodowy. Co i  z  jakich materiałów 

noszono, jak się czesano i czy panowała w tym wszystkim dowolność? Poznamy również 

odpowiedź na pytanie: czym wreszcie jest kontusz i tajemniczy „gindżał”. Podsumowaniem 

warsztatów będzie wykonanie samodzielnego projektu i przystrojenie szablonu XVII-wiecz-

nego stroju.

*Zajęcia odbywają się w sali dydaktycznej.

Lekcje muzealne

Za kulisami. Przygody pisarza

Rodzaj zajęć: lekcja muzealna*

Dla: dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie klas I–III szkoły podstawowej

Koszt: 110 zł za grupę

Czas trwania: ok. 90 minut

Opis: Jakie tajemnice skrywał kufer, który mały Henryk Sienkiewicz znalazł na poddaszu ro-

dzinnego dworu? Co sprawiło, że znalazł się na bezludnej wyspie i walczył u boku Napoleo-

na? Jaką moc ma słowo? W trakcie zajęć dzieci uczestniczyć będą w przedstawieniu papie-

rowego teatru kamishibai, podczas którego zajrzą za kulisy i poznają fantastyczne przygody 

pisarza. Wyobraźnię pobudzą bajkowe ilustracje, indiański pióropusz, afrykańska maska czy 

królewska korona. Dzieci, zainspirowane spektaklem, wyruszą w nieznane światy, tworząc 

własną plastyczną opowieść.

*Zajęcia odbywają się w sali multimedialnej oraz w sali dydaktycznej.

Wyprawa do afryki tropem Henryka Sienkiewicza

Rodzaj zajęć: lekcja muzealna*

Dla: uczniowie klas IV–VI szkoły podstawowej

Koszt: 110 zł za grupę

Czas trwania: ok. 90 minut
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Opis: „W pustyni i w puszczy” to książka w dorobku Sienkiewicza wyjątkowa – jedyna, jaką 

napisał dla dzieci i młodzieży, jedyna, do której robił notatki i jedyna, którą konsultował z… 

ośmioletnią dziewczynką!

Podczas zajęć postaramy się rozdzielić prawdę i fikcję, które pisarz połączył w powieści, a więc 

przyjrzymy się pierwowzorom bohaterów, sprawdzimy, czy trasa wędrówki Stasia i Nel po-

krywa się z trasą wędrówki Sienkiewicza po Afryce. W trakcie spotkania przekonamy się, czy 

niebezpieczeństwa, na jakie natknęły się dzieci, są podobne do tych, z jakimi musiał poradzić 

sobie pisarz. Ponadto przyjrzymy się przygotowaniom Sienkiewicza do egzotycznej wyprawy, 

środkom transportu, z jakich korzystał oraz poznamy tajemnicę daty pierwszego wydania 

tego dzieła.

W klimat pomogą się wczuć muzealne eksponaty i artefakty oraz afrykańska maska wykona-

na własnoręcznie przez uczestników.

*Zajęcia odbywają się w sali multimedialnej oraz w sali dydaktycznej.

Miecz i peleryna. Zbyszko superbohaterem?

czy Sienkiewiczowscy rycerze mogą stać się bohaterami komiksu?

Rodzaj zajęć: lekcja muzealna*

Dla: uczniowie klas VII–VIII szkoły podstawowej

Koszt: 110 zł za grupę

Czas trwania: ok. 90 minut

Opis: „Krzyżacy” są określani jako najbardziej dojrzała powieść Henryka Sienkiewicza. Jest 

to również jedna z trudniejszych powieści pisarza. Stylizowana była na język staropolski, 

przez co może wydawać się nieatrakcyjna dla młodzieży. Podczas lekcji uczniowie dowie-

dzą się, dlaczego język powieści ma właśnie taką, a nie inną formę oraz o trudnościach, 

które sprawił samemu Sienkiewiczowi. Przybliżona zostanie geneza powstania powieści, 

a  także zarys historii komiksu. uczestnicy zostaną zainspirowani do odnalezienia cech 

wspólnych między bohaterami „Krzyżaków” a bohaterami komiksów. Zajęcia mają na celu 

zainteresowanie uczniów trudną powieścią i odnalezienie w niej wartości ponadczaso-

wych, takich jak: odwaga, honor i pragnienie sprawiedliwości oraz ukazanie tych samych 

cech u komiksowych bohaterów, których losy śledzimy dziś na kartach komiksów lub 

ekranach kin.

Podczas zajęć wykorzystywane są: mapy, aby uczestnikom łatwiej było wyobrazić sobie 

zmieniającą się przestrzeń historyczną; fragmenty listów Sienkiewicza, które pomogą „zajrzeć 
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w myśli” autora; fragmenty powieści „Krzyżacy”, dzięki którym uczniowie przypomną sobie ję-

zyk powieści, a na podstawie konkretnej sceny będą mogli wykonać własną kartę komiksową.

*Zajęcia odbywają się w sali multimedialnej oraz w sali dydaktycznej.

ucieczka z areny – o „Quo vadis” innymi słowami*

Rodzaj zajęć: lekcja muzealna**

Dla: uczniowie klas VII–VIII szkoły podstawowej

Koszt: 110 zł za grupę

Czas trwania: ok. 90 minut

Opis: Czy lektura powieści Henryka Sienkiewicza musi kojarzyć się z nudą i poczuciem, że 

historyczna narracja ma niewiele wspólnego ze współczesną sytuacją? Czy szczegółowa 

analiza przebiegu akcji oraz sformułowanie charakterystyk kluczowych postaci jest jedynym 

sposobem na omówienie „Quo vadis”? Zdecydowanie nie! Historyczna powieść, odczytywa-

na zupełnie na nowo, może niespodziewanie nauczyć nas czegoś o nas samych. Podczas 

lekcji muzealnej uczniowie będą mieli szansę uczestniczyć w grze typu escape room, poszerzą 

jednocześnie swoją wiedzę na temat genezy powieści i biografii Henryka Sienkiewicza, ale 

także zrozumieją, że słowo – i dawniej, i dziś – ma ogromne znaczenie.

**Zajęcia stanowią podsumowanie cyklu lekcji poświęconych „Quo vadis”. Wskazane jest, by uczestniczyli w nich ucz-
niowie, którzy omówili lekturę.
**Zajęcia odbywają się w sali multimedialnej oraz w sali dydaktycznej.

Oprowadzania tematyczne

Sprawdź sam: muzeum da się lubić, już od pierwszej wizyty!

Rodzaj zajęć: oprowadzanie tematyczne

Dla: dzieci w wieku przedszkolnym

Koszt: 50 zł – usługa przewodnicka + bilety wstępu (zgodnie z cennikiem)

Czas trwania: ok. 40 min.

Opis: Po szkolnym korytarzu nie powinno się jeździć hulajnogą, po boisku na łyżwach, a w do-

mowym salonie na koniu. Dlaczego? Ponieważ każde miejsce ma swoje zasady określające, 

jak należy się w nim zachowywać. W muzeum też mamy kilka takich zasad – wystarczy je 

poznać, a okaże się, że muzeum to ciekawe i przyjazne miejsce.
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Chodź z nami! Wspólnie poszukamy odpowiedzi na pytania „co to jest muzeum?” i „jak się 

należy w nim zachowywać?”. Poznamy nowe słowa, takie jak „gablota”, „eksponat”, a także 

dowiemy się, że każdy z prezentowanych przedmiotów może nam opowiedzieć niesamowitą 

historię!

Podczas spaceru po ekspozycji specjalnie dla Was zdradzimy kilka muzealnych tajemnic, 

a nawet ubierzemy białe rękawiczki, by jak prawdziwi muzealnicy dotknąć zabytkowego 

eksponatu!

Od posągu do człowieka, czyli o życiu Henryka Sienkiewicza*

Rodzaj zajęć: oprowadzanie tematyczne

Dla: uczniowie szkół podstawowych i ogólnokształcących, studenci, osoby dorosłe, seniorzy

Koszt: 50 zł – usługa przewodnicka + bilety wstępu (zgodnie z cennikiem)

Czas trwania: ok. 90 minut

Opis: Henryk Sienkiewicz był światowej sławy pisarzem, laureatem Nagrody Nobla. Jego dzie-

ła wymienia się jednym tchem, zaczynając od Trylogii, „Quo vadis” i „Krzyżaków”. Tymczasem 

wyobraźnia podsuwa obraz starszego mężczyzny w okularach siedzącego za biurkiem. Czy 

Sienkiewicz był niewzruszonym posągiem ze spiżu? Zamkniętym w gabinecie, pogrążonym 

w świecie literatury artystą?

Podczas oprowadzania przedstawimy życie Sienkiewicza od czasu jego dzieciństwa, kiedy 

czytał powieści przygodowe i recytował „Śpiewy historyczne”. Przyjrzymy się jego szkolnemu 

(trójkowemu!) świadectwu oraz trudnym początkom kariery dziennikarskiej. Wybierzemy się 

wraz z nim za ocean, najpierw do Ameryki, następnie do Afryki – na dwa kontynenty, które 

zwiedził. Zatrzymamy się przy życiu miłosnym pisarza i policzymy, ile Marii skradło jego serce. 

Dowiemy się, jakie miał pasje i kompleksy – bo nie był ich pozbawiony! Przyjrzymy się zakro-

jonej na szeroką skalę działalności politycznej, społecznej i humanitarnej.

Porozmawiamy o… po prostu o Sienkiewiczu, który nie był posągowy, ale ludzki, z wieloma 

zaletami, ale też z licznymi wadami, co stanowiło o jego wielkości.

*Podstawowe oprowadzanie po Muzeum Literackim Henryka Sienkiewicza.
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Wszyscy znali Sienkiewicza. kogo znał Sienkiewicz? O XIX-wiecznych kręgach towarzyskich

Rodzaj zajęć: oprowadzanie tematyczne

Dla: uczniowie szkół ogólnokształcących, studenci, osoby dorosłe, seniorzy

Koszt: 50 zł – usługa przewodnicka + bilety wstępu (zgodnie z cennikiem)

Czas trwania: ok. 90 minut

Opis: W XIX wieku ludzie czerpali informacje przede wszystkim z gazet, dlatego dzien-

nikarze i literaci byli osobami rozpoznawalnymi i  medialnymi. Niektórych z nich można 

określić współczesnym mianem celebryty. Z pewnością taką osobą był Henryk Sienkie-

wicz, piszący również pod pseudonimem „Litwos”. Z biegiem lat stawał się coraz więk-

szym autorytetem ze względu na sławę pisarską i otrzymanie Nagrody Nobla, ale rów-

nież ze względu na działalność polityczno-społeczną oraz obronę polskości na arenie 

międzynarodowej.

Podczas oprowadzania dowiemy się, jakie relacje łączyły Sienkiewicza z jego kolegami i ko-

leżankami po fachu, np. Elizą Orzeszkową, Bolesławem Prusem czy Stefanem Żeromskim. 

Powiemy o znajomości z wpływowymi osobistościami ówczesnego świata, m.in. Ignacym 

Janem Paderewskim i kardynałem Adamem Sapiehą oraz o korespondencji z papieżem Be-

nedyktem XV i prezydentem uSA Theodorem Rooseveltem.

Moś to był ktoś! Przepis na muzeum

Rodzaj zajęć: oprowadzanie tematyczne

Dla: uczniowie szkół ogólnokształcących, studenci, osoby dorosłe, seniorzy

Koszt: 50 zł – usługa przewodnicka + bilety wstępu (zgodnie z cennikiem)

Czas trwania: ok. 90 minut

Opis: „Igo, otwieraj muzeum” – tak brzmiały słowa Zuzanny, synowej Henryka Sienkiewicza, 

skierowane do Ignacego Mosia, zaprzyjaźnionego z Sienkiewiczami kolekcjonera pamiątek 

po sławnym pisarzu. Dzięki staraniom pana Ignacego, zdobywające coraz większą popu-

larność zbiory dotyczące autora Trylogii szybko się rozrastały, z czasem nie mieszcząc się 

w jego ciasnym mieszkaniu. Sam Moś określał ufundowanie muzeum jako największe dzieło 

swojego życia. Podczas oprowadzania opowiemy, jak zrodziła się jego fascynacja Henrykiem 

Sienkiewiczem. Przyjrzymy się również niezwykłemu życiu pana Ignacego, który mógłby pre-

tendować do miana współczesnego Zagłoby.

Podczas zwiedzania zapoznamy się z najciekawszymi eksponatami zgromadzonymi przez 

Mosia oraz opowiemy o często niezwykłych sposobach ich pozyskania. Przyjrzymy się dzie-
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jom i rozwojowi muzeum, które w przyrynkowej kamienicy eksponuje pamiątki po Sienkie-

wiczu, Mosiu oraz innych sławnych mieszkańcach miasta.

jeden cel, wiele dróg – Sienkiewicza pomysł na niepodległość

Rodzaj zajęć: oprowadzanie tematyczne

Dla: uczniowie szkół ogólnokształcących, studenci, osoby dorosłe, seniorzy

Koszt: 50 zł – usługa przewodnicka + bilety wstępu (zgodnie z cennikiem)

Czas trwania: ok. 90 minut

Opis: Działalność humanitarna i polityczna Sienkiewicza była zakrojona na imponującą skalę 

i stanowi o tym, jak wielką stał się osobistością przełomu XIX i XX wieku. To autor, który ze 

swoim przesłaniem docierał do odbiorców wszystkich warstw społecznych i przedstawicieli 

wielu narodowości. Wszystko w myśl dewizy: „przez ojczyznę do ludzkości, nie zaś: dla ojczy-

zny przeciw ludzkości”.

Podczas oprowadzania zaprezentujemy inne, mniej znane oblicze pisarza. Opowieść popro-

wadzimy od historii jego przodków i pierwszych lektur małego Henia, przyczyniających się 

do kiełkowania w nim patriotyzmu, poprzez osobiste losy dorastającego młodzieńca, następ-

nie jego silnie osadzone w sytuacji historycznej dzieła, aż do otwartej i aktywnej działalności 

politycznej, a nawet wydarzeń następujących po śmierci Sienkiewicza.

Pisarz bywał orędownikiem różnych opcji politycznych, zaznaczał swoje stanowisko w spo-

sób wyrazisty lub kryjąc intencje, dokonywał dobrych i złych wyborów. Trzeba jednak pa-

miętać, że jego rola w doprowadzeniu Polski i Polaków do odzyskania niepodległości była 

niebagatelna. Opowiemy o tym, jak krętymi ścieżkami wiodła.

kobiety w życiu Henryka Sienkiewicza

Rodzaj zajęć: oprowadzanie tematyczne

Dla: uczniowie szkół ogólnokształcących, studenci, osoby dorosłe, seniorzy

Koszt: 50 zł – usługa przewodnicka + bilety wstępu (zgodnie z cennikiem)

Czas trwania: ok. 90 minut

Opis: Henryk Sienkiewicz czterokrotnie był zaręczony, trzy razy stawał na ślubnym kobiercu, 

na dodatek w jego życiu było pięć Marii, z których jedna podobno sama mu się oświadczyła. 

Jako sławny pisarz był wielokrotnie swatany, a plotki o jego rzekomych romansach lotem 

błyskawicy obiegały Warszawę, stając się sensacją.
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W życiu pisarza było wiele ważnych kobiet, które wywarły na niego duży wpływ. Wśród nich 

jest matka Stefania, dla której podjął studia medyczne, dwie całkowicie odmienne teściowe: 

Wanda Szetkiewiczowa i Helena Wołodkowiczowa, szwagierka Jadwiga, która przez lata była 

jego najbliższą przyjaciółką oraz córka Jadwiga. Sienkiewicz miał również kontakty z dwiema 

sławnymi koleżankami po fachu: Elizą Orzeszkową i Marią Konopnicką.

Nasze spotkanie to nie tylko historia o kobietach i miłości, relacjach, jakie łączyły pisarza 

z kobietami, ale także o roli pań w okresie zaborów. Oprowadzanie wzbogacimy fotogra-

fiami oraz cytatami z  listów, a muzealne eksponaty pozwolą nam przenieść się w czasie 

do innej epoki.

M jak…? Miłość Sienkiewicza niejedno ma imię

Rodzaj zajęć: oprowadzanie tematyczne

Dla: uczniowie szkół ogólnokształcących, studenci, osoby dorosłe, seniorzy

Koszt: 50 zł – usługa przewodnicka + bilety wstępu (zgodnie z cennikiem)

Czas trwania: ok. 90 minut

Opis: Henryk Sienkiewicz wielokrotnie w swoich dziełach poruszał wątki patriotyczne, pisząc 

„ku pokrzepieniu serc” rodaków pozostających pod zaborami. Nawet w tych sztandarowych 

dziełach, takich jak: Trylogia, „Quo vadis” czy „Krzyżacy”, mających za cel rozbudzanie świado-

mości narodowej, znalazł miejsce, aby wkomponować motyw miłosny.

Podczas zwiedzania przewodnik przedstawi fakty dotyczące bogatego życia uczuciowego 

wielkiego pisarza oraz zastanowi się, wraz ze zwiedzającymi, czy można je odnaleźć w jego 

twórczości. Sienkiewicz jest znany z tego, że do powieści historycznych bardzo rzetelnie się 

przygotowywał, czytając źródła oraz opracowania, a wielu jego literackich bohaterów ma 

rzeczywiste, historyczne pierwowzory. Można domniemywać, że wykorzystywał również oso-

biste doświadczenia w sferze miłosnej. Jako młody dziennikarz zawracał w głowach miesz-

kankom Warszawy, czym wzbudzał zazdrość u mężczyzn. Był kilkukrotnie zaręczony, a na 

ślubnym kobiercu stawał trzy razy. Jako już sławny (i przystojny) pisarz, podróżnik i społecznik 

miał grono gorących wielbicielek.

Przewodnik opowie o historii trzech małżeństw Sienkiewicza, jego romansach, relacjach 

z kobietami, w tym z koleżankami „po piórze”, czyli Elizą Orzeszkową i Marią Konopnicką. 

Zastanowi się także, w jakich dziełach pisarza, również tych mniej znanych, można odnaleźć 

literackie odbicie rzeczywistych przeżyć. Poprzez czytanie fragmentów listów oddamy głos 

postaciom z epoki.
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Wystawy czasowe

trójkąty miłosne u Sienkiewicza. Odsłona pierwsza – „Pan Wołodyjowski”

Kiedy: grudzień 2019 – maj 2020 r.

Koszt: zwiedzanie w cenie biletu wstępu do muzeum

Opis: Sienkiewiczowska Trylogia była w XIX wieku jednym z najpoczytniejszych dzieł. Nie-

zwykłą popularność zawdzięczała nie tylko wątkom sensacyjnym, osnutym wokół istotnych 

momentów w polskiej historii, ale również miłosnym intrygom, które nie pozwalały oderwać 

się od lektury. Perypetie bohaterów bywały wyjątkowo skomplikowane, kiedy na drodze do 

wspólnego, szczęśliwego życia stawały im niezliczone przeszkody. Najgoręcej bywało w mo-

mentach, gdy o względy pięknej szlachcianki zabiegało aż dwóch mężczyzn – obaj szlachet-

ni, uroczy, odważni i… zdeterminowani. Rozczarowania, zranione serca, porwania, rozpacz, 

ale także radość, spełnienie i błogość wypełniają treść „Pana Wołodyjowskiego”, a wszystko 

rozgrywa się w atmosferze gwałtownej rywalizacji.

Wystawa w Muzeum Literackim Henryka Sienkiewicza odsłoni przed odwiedzającymi wszyst-

kie tajemnice trójkątów miłosnych, zaprezentowanych w – nomen omen – trzeciej części 

Trylogii. Sprawdzimy, w jaki sposób pisarz wykorzystywał i po wielokroć modyfikował sche-

mat trójkąta miłosnego. Materiały zaprezentowane na wystawie pozwolą zwiedzającym zi-

dentyfikować wizerunki bohaterów Trylogii, zaś zainteresowani będą mogli – w interaktywnej 

formie – zdobyć najważniejsze informacje na ich temat.

Co więcej – na ekspozycji świat powieściowy spotka się z  rzeczywistym. Bohaterowie 

„Pana Wołodyjowskiego” skonstruowani zostali bowiem z cech historycznych postaci, 

z których każdą do Baśki, Azji czy Krzysi zbliża rys charakteru, wygląd, zachowanie lub 

epizod z biografii. Nie bez znaczenia jest również życiorys samego Autora, który wikłał 

się w zagmatwane relacje uczuciowe. Czy kończyły się „happy endem”? Czy lepiej mieć 

serce na dłoni, czy może raczej serce z kamienia? Aby się przekonać, warto kolejny raz 

odwiedzić muzeum przy Starym Rynku i obudzić w sobie miłość do powieści Henryka 

Sienkiewicza!

Kuratorzy wystawy: Eliza Hamrol-Grobelna, Mirella Kryś i Dariusz Leśniewski
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kwarantanna. Podróż możliwa Henryka Sienkiewicza do Macedonii

Kiedy: lipiec 2020 – grudzień 2020 r.

Koszt: zwiedzanie w cenie biletu wstępu do muzeum

Opis: W 1866 r. Henryk Sienkiewicz wraz z Kazimierzem Pochwalskim – malarzem i Antonim 

Zalewskim „Antałkiem” – wydawcą warszawskiego „Słowa”, podróżował przez Rumunię, Buł-

garię do Turcji. W Kawaku, 36 km od Konstantynopola, przy wejściu do cieśniny Bosfor, odbył 

dziesięciodniową kwarantannę na rosyjskim statku „Oleg”.

Sienkiewicz na Bałkanach poszukiwał śladów Kresów, ziemi zabranej i zniszczonej, niepoko-

jącej we wspomnieniach.

W 1948 r. wojsko greckie wspierane przez Anglików pokonało z użyciem napalmu komuni-

styczną partyzantkę Macedonii. Spalono lasy i góry, sprowadzono greckich osadników. Mace-

donia stała się krainą bolesnych wspomnień. Partyzanci wysłali swoje dzieci do Polski. Dzieci 

stały się macedońskimi Polakami. Polska była dla nich ziemią obiecaną, rajem utraconym stała 

się Macedonia, wracająca w snach.

„Kwarantanna” jest „niewygodnym krzykliwym hotelem”, w którym czas przyśpiesza i cofa 

się. Możliwe są „przemieszczania i  zestawiania”, spotkania „poza” czasem, w  przestrzeni 

równoległej.

W „Kwarantannie” Sienkiewicz spotyka polskich Macedończyków. Słuchając ich opowieści, 

odkrywa wspólną nutę: ślad ziemi utraconej, zachowanej w  marzeniach, wracającej we 

wspomnieniach, jak światło latarni morskiej w mrokach niepamięci. Sienkiewicz w „Kwaran-

tannie” spotyka w „bliskości i oddaleniu” Latarników. „Kwarantanna” jest próbą fenomenologii 

podróży. Podróży do „nie-teraz” i do „nie-tutaj”. Dzięki pisaniu, opowiadaniu, obrazowaniu 

niepodróże odkrywają przestrzenie utracone.

Kurator wystawy: Paweł Kamza

Zajęcia dla dzieci, młodzieży i nie tylko

Święta z tradycją – spotkania dla rodzin z dziećmi i seniorów

Kiedy: grudzień 2019 r., kwiecień 2020 r.

Opis: Dla każdego z nas Boże Narodzenie i Wielkanoc są wyjątkowe z innego powodu. Pod-

czas spotkań w Muzeum Literackim Henryka Sienkiewicza opowiemy o najstarszych trady-

cjach związanych ze świętami Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy. Wspólnie zastanowimy się, 
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które z nich i w jakiej formie przetrwały do dziś. Na uczestników czeka nie lada gratka – chętni 

będą mogli własnoręcznie przygotować tradycyjne ozdoby świąteczne.

O terminach spotkań poinformujemy z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Szczegóły: www.bracz.edu.pl i facebook.com/muzeumliterackie.henryka.sienkiewicza

Zima z Muzeum Sienkiewicza – spotkania dla grup półkolonijnych i rodzin z dziećmi

Zostań projektantem mody! W szafie gladiatora, rycerza i szlachcianki

Kiedy: styczeń – luty 2020 r.

Opis: Nie oceniaj książki po okładce. To powiedzenie nie zawsze się sprawdza! Strój może bar-

dzo wiele powiedzieć o tym, kim jesteśmy. Nieprzypadkowo każdą epoką rządziły inne trendy 

w modzie. W twórczości Henryka Sienkiewicza mamy cały przekrój obowiązujących przez wieki 

stylów. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się, jakie stroje nosili bohaterowie takich powieści, 

jak: „Quo vadis”, „Krzyżacy”, Trylogia i „Rodzina Połanieckich”. Następnie będą mogli sami wcielić się 

w projektantów ponadczasowej garderoby, inspirowanej modą od starożytności do XIX wieku.

O terminach spotkań poinformujemy z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Szczegóły: www.bracz.edu.pl i facebook.com/muzeumliterackie.henryka.sienkiewicza

Walentynki – oprowadzanie dla dorosłych

M jak…? Miłość Sienkiewicza niejedno ma imię

Kiedy: luty 2020 r.

Opis: Czy pisząc powieści, Sienkiewicz wykorzystywał osobiste doświadczenia w sferze mi-

łosnej? Wiemy, że życie uczuciowe wielkiego pisarza było niezwykle bogate. Jako młody 

dziennikarz zawracał w głowach mieszkankom Warszawy, był kilkukrotnie zaręczony, a na 

ślubnym kobiercu stawał aż trzy razy, co więcej – jako sławny pisarz, podróżnik i społecznik 

miał grono wielbicielek. Zapraszamy na opowieść o miłości w życiu Henryka Sienkiewicza.

O terminie spotkania poinformujemy z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Szczegóły: www.bracz.edu.pl i facebook.com/muzeumliterackie.henryka.sienkiewicza

Powtórka przed… – cykl wykładów dla maturzystów

Kiedy: luty – marzec 2020 r.

Koszt: bezpłatne
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Opis: Wszystkich maturzystów zmęczonych przeglądaniem podręczników i vademeców za-

praszamy na przedmaturalne spotkania, podczas których doświadczeni wykładowcy zdra-

dzą pożądaną tajemnicę – jak skutecznie przygotować się do egzaminu dojrzałości z języka 

polskiego. Dowiecie się między innymi, jak stworzyć bezbłędną wypowiedź maturalną i jak 

dobrze skonstruować perfekcyjną rozprawkę.

O terminach i tematach spotkań poinformujemy w grudniu 2019 r.

Szczegóły: www.bracz.edu.pl i facebook.com/muzeumliterackie.henryka.sienkiewicza

dzień kobiet – oprowadzanie dla dorosłych

kobiety w życiu Sienkiewicza

Kiedy: marzec 2020 r.

Opis: W życiu pisarza było wiele ważnych kobiet, które wywarły na niego ogromny wpływ. 

Wśród nich jest matka Stefania, dla której podjął studia medyczne, dwie całkowicie odmienne 

teściowe: Wanda Szetkiewiczowa i Helena Wołodkowiczowa, szwagierka Jadwiga, która przez 

lata była jego najbliższą przyjaciółką oraz córka Jadwiga. Są też kobiety, które pokochał: na-

rzeczone i żony. Nasze spotkanie to nie tylko historia o miłości, ale również o innych relacjach, 

jakie łączyły pisarza z kobietami.

O terminie spotkania poinformujemy z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Szczegóły: www.bracz.edu.pl i facebook.com/muzeumliterackie.henryka.sienkiewicza

Lato z Muzeum Sienkiewicza – spotkania dla grup półkolonijnych i rodzin z dziećmi

W to mi graj! – usłyszmy Sienkiewicza

Kiedy: lipiec – sierpień 2020 r.

Opis: Harfa i lutnia, skrzypce i fortepian, djembe i tam-tam, bałabajka i teorban, flet i kij desz-

czowy – dźwięki tych instrumentów muzycznych brzmią w twórczości Sienkiewicza. Podczas 

licznych podróży pisarz z fascynacją przyglądał się egzotycznym ludom, przysłuchując się 

granej przez nich muzyce. Jak wyglądały i jakie dźwięki wydawały? Tego dowiedzą się uczest-

nicy zajęć. Wykonamy także własny, wyjątkowo ozdobiony i pięknie brzmiący, instrument 

muzyczny.

O terminach spotkań poinformujemy z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Szczegóły: www.bracz.edu.pl i facebook.com/muzeumliterackie.henryka.sienkiewicza
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Wydarzenia

60+kuLtura. Weekend SenIOra Z kuLturą

Wszyscy znali Sienkiewicza. kogo znał Sienkiewicz? O XIX-wiecznych kręgach towarzyskich

Kiedy: wrzesień 2019 r.

Opis: W XIX wieku to gazety były głównym źródłem informacji i właśnie z tego powodu 

dziennikarze byli osobami medialnymi. Niektórych z nich można określić współczesnym mia-

nem celebryty. Taką osobą bez wątpienia był Henryk Sienkiewicz i…. Kto jeszcze? Zapraszamy 

na oprowadzanie tropem XIX-wiecznych sław.

O terminie spotkania poinformujemy z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Szczegóły: www.bracz.edu.pl i facebook.com/muzeumliterackie.henryka.sienkiewicza

SenIOraLnI. POZnań 2019

księgozbiór Igo Mosia inaczej, czyli historie szarych kruków

Kiedy: październik 2019 r.

Opis: Jaki jest księgozbiór Muzeum Literackiego Henryka Sienkiewicza? Dlaczego warto go 

zobaczyć, mimo że nie jest ani najstarszy, ani największy? Na te pytania odpowiemy podczas 

wykładu. Zaprezentujemy również szare kruki, wchodzące w skład księgozbioru i przedsta-

wimy, jaką drogę przemierzyły, zanim stały się jego częścią. Przyjrzymy się nie tylko opowieś-

ciom zapisanym w książkach, ale tym historiom, które one same „przeżyły”.

O terminie spotkania poinformujemy z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Szczegóły: www.bracz.edu.pl i facebook.com/muzeumliterackie.henryka.sienkiewicza

dnI OtWarte funduSZy eurOPejSkIcH

Od posągu do człowieka, czyli o życiu Henryka Sienkiewicza

Kiedy: maj 2020 r.

Opis zajęć: Henryk Sienkiewicz był światowej sławy pisarzem, tymczasem wyobraźnia pod-

suwa obraz starszego mężczyzny w okularach siedzącego za biurkiem. Czy Sienkiewicz był 

niewzruszonym posągiem ze spiżu, pogrążonym w świecie literatury artystą? Czy może 

był ludzki, z wieloma zaletami, ale też z  licznymi wadami? Co tak naprawdę stanowiło 

o jego wielkości? Na wszystkie te pytania odpowiemy podczas oprowadzania po ekspo-

zycji muzealnej.



O terminie spotkania poinformujemy z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Szczegóły: www.bracz.edu.pl i facebook.com/muzeumliterackie.henryka.sienkiewicza

nOc MuZeÓW 2020

Kiedy: maj 2020 r.

Koszt: bezpłatne 

Opis: Podczas nocy pełnej atrakcji będzie można wziąć udział w oprowadzaniu kuratorskim 

po wystawie „Trójkąty miłosne u Sienkiewicza. Odsłona pierwsza: »Pan Wołodyjowski«”, war-

sztacie dla rodzin z dziećmi oraz obejrzeć realizację jednoaktówki Sienkiewicza pt. „Zagłoba 

swatem” w wykonaniu aktorów z asz-teatru. Sporo powiemy o miłości – zarówno w twórczo-

ści pisarza, jak i jego życiu osobistym.

O terminie wydarzenia poinformujemy z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Szczegóły: www.bracz.edu.pl i facebook.com/muzeumliterackie.henryka.sienkiewicza

POZnańSkIe dnI rOdZIny 2020

Kiedy: maj 2020 r.

Opis: Tym razem proponujemy udział w dwóch niezwykłych spotkaniach:

 Sienkiewicz modny czy niemodny? Podczas zajęć uczestnicy zaprojektują strój, do stwo-

rzenia którego zainspirowani zostaną wizerunkami bohaterów z prozy Henryka Sienkiewicza. 

Porównają strój Ligii, Jagienki i Maryni Połanieckiej, a także Juranda, Petroniusza i Wołodyjow-

skiego, by przekonać się, jak bardzo moda zmieniała się w ciągu wieków.

 W rytmie Sienkiewicza. Proza Sienkiewicza już w XIX wieku inspirowała kompozytorów 

i muzyków. Nie było to dziełem przypadku – w utworach pisarza znaleźć możemy opisy wielu 

instrumentów, pochodzących z najodleglejszych zakątków świata. uczestnicy warsztatów nie 

tylko będą mogli usłyszeć brzmienie m.in. tam-tamu albo bałabajki, ale też wykonać własny 

instrument.

Gwarantujemy doskonałą zabawę!

O terminach spotkań poinformujemy z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Szczegóły: www.bracz.edu.pl i facebook.com/muzeumliterackie.henryka.sienkiewicza


