
Henryk Sienkiewicz 



 Henryk Adam Aleksander Pius 
Sienkiewicz herbu Oszyk, kryptonim 
„Litwos”, „Musagetes”, pseudonim 
„Juliusz Polkowski”, „K. Dobrzyński” – 
polski nowelista, powieściopisarz  

 i publicysta; laureat Nagrody Nobla  

 w dziedzinie literatury (1905)                      
za całokształt twórczości, jeden  

 z najpopularniejszych polskich pisarzy 
przełomu XIX i XX 

 





  Jego rodzicami byli Józef 
Sienkiewicz i Stefania Sienkiewicz                     
z domu Cieciszowska . Był jednym                   
z sześciorga dzieci (cztery siostry                       
i brat). Wola Okrzejska należała do 
babki pisarza, Felicjany Cieciszowskiej. 
Został ochrzczony w sąsiedniej 
miejscowości Okrzeja w kościele                
Św. Piotra i Pawła. Rodzina z czasem 
przeniosła się do Grotek, potem do 
Wygnanowa, Potkanny koło Przytyka, 
następnie do Grabowców i Wężyczyna, 
by ostatecznie od roku 1861 zamieszkać 
w Warszawie. 

 

Dom rodzinny pisarza 
 w Woli Okrzejskiej 



Stefania z domu Cieciszowska  
( 1820 – 1873) 

Matka pochodziła ze starej, zamożnej 
rodziny skoligaconej z licznymi rodami, 

m.in.  z Łuszczewskimi i Lelewelami. 

 Józef Sienkiewicz  
(1813 – 1896) 

 Syn Józefa, leśniczego Leśnictwa Rajgród                    
i Tekli z Niewodowskich. W wieku 17 lat 

wziął udział w powstaniu listopadowym.  

 



Maria Szetkiewiczówna 

Córka – Jadwiga 

W 1881 roku żeni się z Marią Szetkiewiczówną.  Z tego 
małżeństwa rodzi się syn Henryk Józef,  a potem córka 
Jadwiga. Maria umiera w 19 października 1885 roku na 

gruźlicę. 
  



Maria Wołodkiewiczówna Maria Babska 

W 1892 Sienkiewicz żeni się po raz drugi               
z Marią Wołodkiewiczówną. Jednak                     

w 1893 roku, niedługo po ślubie, Maria 
opuszcza pisarza. 

W roku 1904 Sienkiewicz trzeci raz 
wstępuje w związek małżeński. 
Trzecia żona to Maria Babska. 



 Pseudonimy:   Litwos 
Data urodzenia:  05.05.1846 
Data śmierci:   15.11.1916 w wieku 70 lat 
Znak Zodiaku:  Byk 
Miejsce urodzenia:  Wola Okrzejska, Polska 
Miejsce śmierci:  Vevey, Szwajcaria 
Wzrost:    154 cm 
Obywatelstwo:  Polska 
Wykształcenie:  Szkoła Główna Warszawska 

W roku 2020 przypada: 174. rocznica urodzin  

   i 104. rocznica śmierci. 
 



Miejsce ostatniego spoczynku Henryka Sienkiewicza 
Bazylika Archikatedralna Św. Jana Chrzciciela w Warszawie 

 
 Prochy pisarza zostały uroczyście sprowadzono do Polski w 1924 r. 



 10 grudnia 1905 w Sztokholmie Henryk 
Sienkiewicz otrzymał literacką 
Nagrodę Nobla za całokształt 

twórczości. 

 

 

Medal otrzymany wraz  
z Nagrodą Nobla 

Po otrzymaniu nagrody w swoim 
przemówieniu pisarz powiedział: 
"(...) zaszczyt ten, cenny dla wszystkich, o ileż 
jeszcze cenniejszym być musi dla syna Polski!... 
Głoszono ją umarłą, a oto jeden z tysiącznych 
dowodów, że ona żyje!... Głoszono ją niezdolną 
do myślenia i pracy, a oto dowód, że działa!... 
Głoszono ją podbitą, a oto nowy dowód, że umie 
zwyciężać! (...)" 



Odznaczenia i wyróżnienia: 

 Kawaler Legii Honorowej 
(Francja). 

 Tytuł doktora honoris causa 
Uniwersytetu Jagiellońskiego 
(1900). 

 Honorowe obywatelstwo miasta 
Lwowa oraz Medal miasta Lwowa 
(30 lipca 1902, dyplom wręczono 18 
lutego 1904 w Krakowie) 

 Laureat Nagrody Nobla – 1905. 

 

https://biografia24.pl/wp-content/uploads/2013/05/sienkiewicz.png


Do najwybitniejszych dzieł pisarza należy zaliczyć: 

  ,,Ogniem i mieczem”,  

 ,,Potop”,  

 ,,Pan Wołodyjowski”,  

 ,,Rodzina Połanieckich”,  

 ,,Quo vadis’’, 

 ,,Krzyżacy”,  

 ,, W pustyni i w puszczy”,  

 oraz ,,Szkice węglem”, ,,Janko Muzykant”,   

,,Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”, ,,Latarnik”. 

 



 Pierwsza z trzech powieści historycznych napisanych ku pokrzepieniu 
serc przez Henryka Sienkiewicza w latach 1884-1888. Akcja powieści 
rozgrywa się w latach 1648-1651 w okresie powstania Chmielnickiego 
na Ukrainie. Pozostałe części Trylogii to Potop i Pan Wołodyjowski. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Przeczytaj on-line:                                                                                  Rękopis „Ogniem i mieczem” 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ogniem-i-mieczem/ 
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 „Quo Vadis” jest jedną z najbardziej 
znanych powieści Henryka 
Sienkiewicza. Fabuła powieści została 
osadzona w czasach cesarstwa 
rzymskiego. Opowiada o miłości 
pomiędzy młodym rzymskim 
żołnierzem, a chrześcijańską branką 
wojenną. Jednak łączące ich uczucie 
zostaje wystawione na ciężką próbę               
w chwili, gdy Rzym płonie i oskarżeni           
o jego podpalenie zostają chrześcijanie. 

 

 Przeczytaj on-line:  

 https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/quo-vadis/ 

 https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/quo-vadis.pdf 

Kadr z filmu w reżyserii 
 Jerzego Kawalerowicza, z 2001 r. 

Amerykański film z 1951 roku 
w reżyserii Mervyna LeRoya  
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 „Krzyżacy” to powieść historyczna, 
której akcja odbywa się w tle konfliktu 
Jagiellonów z zakonem krzyżackim. 
Głównym wątkiem jest uczucie, które 
połączyło Zbyszka i Danusię. Walka            
z Krzyżakami i ostateczne zwycięstwo 
w bitwie pod Grunwaldem miały                
z kolei dać rodakom siłę do 
przeciwstawienia się zaborcom.  

 Początkowo dzieło ukazywało się                
w częściach na łamach „Tygodnika 
Ilustrowanego”. Książka w całości 
została wydana w 1900 roku.  Kadry z filmu  

w reżyserii Aleksandra Forda z 1960 r.  

Poczytaj on-line: https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/krzyzacy.pdf 
 

https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/krzyzacy.pdf


  Powieść przygodowa dla 
młodzieży  publikowana                       
w odcinkach w latach 1910–1911               
w dzienniku „Kurier Warszawski”. 
Wydana w 1911 w Warszawie. 
Opowiada o przygodach Stasia 
Tarkowskiego i Nel Rawlison, 
którzy dorastają w Afryce, gdzie 
ich ojcowie pracują przy budowie 
Kanału Sueskiego. Dzieci zostają 
porwane przez Chamisa                         
i uprowadzone na pustynię….  

 

 

 

 

Poczytaj on-line: https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/w-pustyni-i-w-puszczy.pdf 

Kadr z filmu w reżyserii  
Władysława Ślesickiego z 1973 roku 

Kadr z filmu w reżyserii  
Gavina Hooda z 2001 roku 
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 Henryk Sienkiewicz miał pięcioro 
rodzeństwa: cztery siostry i brata. 

 

 Rodzina Sienkiewiczów 
posługiwała się herbem Oszyk, 
który został im nadany przez króla 
Stanisława Augusta w 1775 roku. 

 

 W szkole wykazywał zdolności 
humanistyczne i z tych 
przedmiotów otrzymywał 
najwyższe noty. 

 

K. Pochwalski , 
"Portret Henryka Sienkiewicza„ 

 1890 r. 



 Razem z Sienkiewiczem w tym samym czasie 
studiowali Bolesław Prus 

  i Aleksander Świętochowski. 

 

 Sienkiewicz marzył o wyprawie do Afryki. 
Przekonał jedno z pism do tego pomysłu, w zamian 
za reportarze.   

 Pobyt w Afryce był inspiracją do napisania książki "W pustyni  

 i w puszczy". 

 

 Będąc studentem zadebiutował jako dziennikarz recenzją sztuki 
teatralnej w "Przeglądzie Tygodniowym. 

 

 Sienkiewicz bardzo dużo podróżował. Przez czterdzieści lat więcej 
czasu spędził w drodze aniżeli w domu. 



Muzea: 

 Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku 

 Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza w Poznaniu 

 Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej 
 

W roku 1900 społeczeństwo 
ofiarowało pisarzowi jako dar 
narodowy z okazji jubileuszu 
pracy literackiej – majątek 
Oblęgorek pod Kielcami 



Pomnik w Okrzei 

KIELCE WARSZAWA 

Pomnik w ogrodzie Hotelu du Lac - 
w Vevey w Szwajcarii 



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

 https://dzieje.pl/postacie/henryk-sienkiewicz-1846-1916 

 https://zyciorysy.info/henryk-sienkiewicz/ 

 https://mnki.pl/sienkiewicz/pl/o_muzeum/henryk_sienkiewicz__biografia 

 http://polaneis.pl/miejsca/wola-okrzejska-odkryj-to-miejsce-tu-urodzil-sie-henryk-sienkiewicz 

 http://polaneis.pl/miejsca/item/5161-palacyk-henryka-sienkiewicza-w-oblegorku-po-rewitalizacji 

 https://culture.pl/pl/artykul/malarskie-portrety-henryka-sienkiewicza 

 https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ogniem-i-mieczem/ 

 https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/quo-vadis/ 

 https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/quo-vadis.pdf 

 https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/krzyzacy.pdf 

 https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/w-pustyni-i-w-puszczy.pdf 

 Zdjęcia: zasoby Internetu 

 

 

 
 

GALERIA PISARZY 

Henryk Sienkiewicz 
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