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Henryk Sienkiewicz – Patronem naszej szkoły. 

 

Henryk Sienkiewicz przyszedł na świat 5 maja 1846 r. w Woli Okrzejskiej. Oprócz imienia Henryk 

otrzymał na chrzcie jeszcze trzy inne: Adam, Aleksander, Pius. 

Żył w czasach, kiedy Polski nie było na mapach Europy, więc musiał, ukrywając się przed zaborcami, 

używać pseudonimu Litwos.  

Podróżował po Afryce i Ameryce, skąd pisał felietony do gazet. Zamieszczał tam też krótkie 

opowiadania i nowele. 

 

Nasz Patron zasłynął z pisania powieści „Ogniem i mieczem”, „Potop”, „Pan Wołodyjowski”, które 

tworzą trylogię. 
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W latach 1895-96 napisał powieść  pod tytułem „Qvo vadis”. Wydanie książkowe zrobiło zawrotną 

karierę w całej Europie i na świecie. Przetłumaczone było na wiele języków świata, w tym na arabski, 

japoński, a nawet esperanto. Kolejną powieścią, którą stworzył była powieść „Krzyżacy”. Obydwa te 

dzieła przypieczętowały sławę we wszystkich trzech zaborach i na świecie. 

  

W 1905 r., mając 59 lat, otrzymał literacką NAGRODĘ NOBLA. W przemówieniu wygłoszonym przy jej 

odbiorze powiedział, że zaszczyt ten jest szczególnie cenny dla syna Polski, ponieważ „Głoszono ją 

umarłą, a oto jeden z tysięcznych dowodów, że żyje”. 

 

Swoje dzieła pisał, aby „podtrzymać na duchu Polaków pod zaborami” i przypominać im o wielkich 

chwilach w dziejach naszej Ojczyzny.  

W 1900 r. dostał od oddanych mu czytelników dworek – Oblęgorek. Tak naród polski uhonorował 

wielkiego twórcę. Obecnie mieści się tam muzeum wielkiego pisarza. 
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Henryk Sienkiewicz z dziećmi. 

Nagroda Nobla nie była jedynym dowodem uznania dla jego twórczości. Otrzymał tytuł doktora 

honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego, był kawalerem francuskiej Legii Honorowej i członkiem 

zagranicznym Serbskiej Akademii Nauk i Umiejętności.  

Napisał też inne powieści m. in.: „Rodzina Połanieckich” oraz „W pustyni i w puszczy” dla dzieci i 

młodzieży. 

    

W 1914 r. wybuchła I wojna światowa i Henryk Sienkiewicz musiał zamieszkać w Szwajcarii. Tam  

również nie zapominał o Polakach. Zmarł 15 listopada 1916 r. w Vevey w Szwajcarii. Nie doczekał 

niepodległości Polski, która nastąpiła 11.11.1918 r., a on zmarł 2 lata wcześniej. 

Rodacy nie zapomnieli jednak o nim. W 1924r. sprowadzili jego zwłoki do kraju i pochowali w 

katedrze św. Jana w Warszawie. 

Zachęcam do czytania dzieł  tego wielkiego pisarza i Patrona naszej szkoły. Niech temu da początek, 

przeczytanie fragmentu książki „W pustyni i w puszczy”, zacytowany poniżej. 
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Obrazki do pokolorowania: Nel na słoniu Kingu oraz Staś i Nel na Kingu. 
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