Okrzeja 18.12.2020r.

Drogi Kolego!
Dziękuje Ci za twój list. Było mi niezmiernie miło, że odpisałeś na mój list i że u Ciebie
wszystko w porządku. Cieszę się z nadchodzących wakacji i mam ogromną nadzieję, że w tym roku
spotkamy się w Okrzei, do której serdecznie Cię zapraszam! Już nawet ułożyłem wstępny plan
zwiedzania mojej miejscowości. Chciałbym pokazać Ci nasz parafialny kościół pod wezwaniem Św.
Apostołów Piotra i Pawła, który ma bogatą historię. Został on wybudowany w latach 1790-1793
przez prababkę Henryka Sienkiewicza Teresę z Lelewelów Cieciszowską. Świątynia ta jest w stylu
barokowym. Wnętrze kościoła zostało odnowione w roku 1974 przez warszawskiego artystę
malarza Jana Molgę. Na suficie artysta namalował trzy obrazy. W prezbiterium w plafonie owalnym
znajduje się Zmartwychwstanie Pana Jezusa, w nawie znajdują się sceny z: "Quo vadis"
i z "Potopu" w plafonie w formie krzyża greckiego. Na ścianach umieszczone są tablice
pamiątkowe poświęcone między innymi babci i dziadkowi Henryka Sienkiewicza. Chciałbym także
zabrać Cię na nasz słynny kopiec Henryka Sienkiewicza. Został on usypany w latach 1932-1938
na cześć pisarza przez ludność całej Polski, a także zagranicy, w szczególności przez polonię
amerykańską. Kopiec ma 15 metrów wysokości, średnicę podstawy 45 metrów, a został usypany
z 6000 m3 ziemi. Po wejściu na jego szczyt możemy zobaczyć pomnik naszego słynnego pisarza,
a zarazem rozkoszować się i upajać rozległym widokiem pięknej okolicy. Miło by mi było, gdybyś
zechciał pójść ze mną do mojej szkoły, w której się uczę. Jej patronem jest, jak już mogłeś się
domyślić, Henryk Sienkiewicz. W 1879 roku dzięki działalności księdza Wincentego
Jakubowskiego została ona otwarta i powołana do działania. Na przestrzeni lat przechodziła wiele
trudnych chwil, w których była podpalana przez okupantów lub też zburzona. Na stronie
internetowej szkoły możesz odszukać dokładną jej historię i obejrzeć sobie jej dawne zdjęcia. Teraz,
gdy mam nadzieję, że przyjedziesz, to pokażę Ci ją i zobaczysz sam jak się zmieniła i jakie
renowacje przeszła. Jak mogłeś już zauważyć, główną osobą rozsławiającą moją miejscowość jest
Henryk Sienkiewicz. W Okrzei jest wiele miejsc z nim związanych a w pobliskiej Woli Okrzejskiej
znajduje się dworek, w którym pisarz przyszedł na świat. Obecnie mieści się tam Muzeum Henryka
Sienkiewicza. Pierwszym i długoletnim kustoszem placówki był nieżyjący już pan Antoni Cybulski.
Mam nadzieję, że zachęciłem Cię do odwiedzenie mnie i do zwiedzenia przedstawionych
przeze mnie miejsc.

Pozdrawiam!
Bartosz Gajek

