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Henryk Sienkiewicz 

• Powieściopisarz 

• Nowelista 

• Dziennikarz 

• Publicysta 

• Podróżnik 

Kazimierz Pochwalski, portret Henryka Sienkiewicza, 1915 
fot. Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku. 

Urodził się 5 maja 1846 roku w Woli Okrzejskiej. 

Zmarł 15 listopada 1916 roku w Vevey w Szwajcarii. 



Ze wszystkich polskich pisarzy  
Henryk Sienkiewicz odniósł największy światowy sukces 

Jest pierwszym polskim laureatem  
literackiej Nagrody Nobla. 

 

Otrzymał ją w 1905 roku  
za całokształt twórczości. 

Kazimierz Mordasewicz, "Portret Henryka Sienkiewicza", 1899, własn. Muzeum Narodowe w Warszawie. 



Henryk Sienkiewicz 

• Pochodził ze zubożałej rodziny 

ziemiańskiej herbu Oszyk, wywodzącej 

się po mieczu z Tatarów osiadłych na 

Litwie. 

• Jego rodzicami byli Józef Sienkiewicz 

(1813-1896) i Stefania z domu 

Cieciszowska (1820-1873). 

• Miał cztery siostry i brata. 



Henryk Sienkiewicz 

Rodzina Sienkiewicza przenosiła się kolejno do: 

• Grotek, 

• Wygnanowa, 

• Potkanny koło Przytyka,  

• Grabowców i Wężyczyna. 

W 1861 roku osiadła na stałe w Warszawie. 



Henryk Sienkiewicz – sytuacja rodzinna i zainteresowania 
Od 1858 roku Sienkiewicz uczęszczał do kilku gimnazjów warszawskich, mieszkając na ogół nie 
z rodziną, lecz na stancji. 

W szkole interesował się historią i literaturą. 

Wielkie wrażenie wywarły na nim lektury Homera, Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, 
Waltera Scotta i Aleksandra Dumasa. 

Najwyższe noty zbierał za przedmioty humanistyczne, do pozostałych się nie przykładał. 

W 1864 roku zdobył pierwszą nagrodę za szkolne wypracowanie "Mowa Żółkiewskiego  
do wojska pod Cecorą”. 

Trudne położenie finansowe rodziny sprawiło, że wcześnie musiał na siebie zarabiać między 
innymi jako guwerner. 

W tym charakterze w wieku dziewiętnastu lat trafił np. do domu Weyherów w Płońsku. 



Henryk Sienkiewicz - wybory kierunków studiów 

Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w 1866 roku 
zgodnie z wolą rodziców zapisał się na wydział 
medyczny Szkoły Głównej Warszawskiej. 

Szybko jednak przeniósł się na studia prawnicze. 

W końcu wybrał wydział filologiczno-historyczny, 
dzięki czemu gruntownie zaznajomił się ze 
staropolską literaturą i językiem. 



• „Był wszakże w szczupłym gronie wydziału historyczno-filologicznego student, który niczym nie 

zapowiadał wysokiego talentu i żył zupełnie poza tym wyborowym kołem. […] 

• Wątły, chorowity, w audytorium rzadko widzialny, w życiu studenckim nie przyjmujący żadnego 

udziału, przed egzaminami mocno zakłopotany i na uboczu trzymający się, zwracał na siebie tak słabą 

uwagę kolegów, że gdy po skończeniu uniwersytetu Kotarbiński upewniał nas kilku, iż Sienkiewicz 

napisał piękną powieść „Na marne”, roześmieliśmy się serdecznie i zapisali tę wiadomość na rachunek 

złudzeń powiatowej sympatii jednego Podlasiaka do drugiego.” 

[Aleksander Świętochowski, "Prawda", 5 lipca 1884] 

Henryk Sienkiewicz jako student  

Po zamknięciu przez władze carskie polskojęzycznej Szkoły Głównej kontynuował studia  
na rosyjskojęzycznym Uniwersytecie Warszawskim,  

który opuścił w 1870 roku bez przystąpienia do egzaminów końcowych. 



Portret Henryka Sienkiewicza  
według fotografii Jana Mieczkowskiego. 

Henryk Sienkiewicz jako dziennikarz  

W 1869 roku debiutował jako dziennikarz recenzją sztuki 
teatralnej w "Przeglądzie Tygodniowym”.  

"Tygodnik Ilustrowany" wydrukował mu rozprawkę 
historyczno-literacką o Mikołaju Sępie-Szarzyńskim. 

W latach 1869-1872 publikował artykuły krytyczne  
w "Przeglądzie Tygodniowym”. 
W następnych latach ugruntował swą pozycję w prasie 
warszawskiej jako utalentowany reporter i felietonista. 



"Rodzice jego narzeczonej – ślicznej Marii Kellerówny – na wieść o licznych długach Sienkiewicza, w trosce  

o materialną przyszłość córki brutalnie zerwali zaręczyny. Panna, zakochana, nigdy już nie wyszła za mąż.  

Sienkiewicz przeżył to również boleśnie, ale na szczęście na warszawskim horyzoncie ukazała się właśnie kobieta, która urodą 

gasiła wszystkie piękności, a talentem wszystkie aktorki: Helena Modrzejewska.  

Odrzucony i upokorzony miał dokąd zwrócić swe serce. W pani Helenie kochało się zresztą pół Warszawy.  

Młody literat miał to szczęście – a takich nie było zbyt wielu – że należał do grona stałych bywalców jej artystycznego salonu.  

I tam właśnie padł projekt wyjazdu za ocean. Podróż do Ameryki – pierwsze ziszczenie marzeń o robinsonadach – wywarła 

niewątpliwie ogromny wpływ na twórczość i na okrzepnięcie osobowości pisarza." 
 

[Maria Korniłowiczówna, "Sienkiewicz", Warszawa 2005] 

• Przyjaźnił się z cyganerią artystyczną – wraz z Adamem Chmielowskim i Stanisławem 
Witkiewiczem był stałym gościem salonu Heleny Modrzejewskiej. 

• Pojawiał się na "czwartkach literackich" u Jadwigi Łuszczewskiej (pseudonim Deotyma),  
krewnej ze strony matki. 

• W tym czasie poznał Marię Kellerównę, pierwszą z pięciu "Marii jego życia”. 

Henryk Sienkiewicz prywatnie  



Marie Henryka Sienkiewicza 

Kellerówna,  Szetkiewiczówna, Wołodkowiczówna, Radziejewska, Babska 
fot. domena publiczna.  



• W latach 1876-1878 Sienkiewicz przebywał jako 
korespondent "Gazety Polskiej"  w Ameryce Północnej.  

• Wraz z Heleną Modrzejewską i jej przyjaciółmi próbował 
stworzyć w Kalifornii rolniczą komunę. 

• Projekt upadł, co obróciło się na korzyść Heleny 
Modrzejewskiej, która musiała powrócić na scenę. 

• Jej występy zostały gorąco przyjęte przez amerykańską 
publiczność. 

• Sienkiewicz skrupulatnie relacjonował w korespondencjach 
dla krajowej prasy fenomenalny sukces polskiej aktorki  
na całej trasie gościnnych pokazów. 

• Z wyczuciem szczegółu i nie bez humoru opowiadał  
o obyczajach ówczesnej Ameryki. Informował o polskim 
osadnictwie i jego znaczeniu. 

Henryk Sienkiewicz jako pionier i reporter 

Henryk Sienkiewicz na fotografii Stanisława Bizańskiego.  

Helena Modrzejewska, ok. 1879. 



Kazimierz Pochwalski, "Henryk Sienkiewicz i Kazimierz Pochwalski na statku", ok. 1940,  
olej na sklejce, 102 x 81 cm, fot. Muzeum Narodowe w Kielcach. 

Henryk Sienkiewicz  
jako podróżnik 



Portret Henryka Sienkiewicza w stroju safari,  
lata 90. XIX wieku, fot. Juliusz Mien. 

Henryk Sienkiewicz jako pisarz i podróżnik 

 Sienkiewicz niemal całe życie spędził na wędrówkach.  

 W 1876 roku wyjechał przez Anglię do Ameryki Północnej. 

 W 1878 roku wrócił do Europy. 

 Zatrzymał się w Londynie, po czym przez rok przebywał w Paryżu.  

 Odwiedził też Włochy. 

W czasie tych wędrówek pracował nad nowelami i powieściami 
drukowanymi w całej krajowej prasie:  

warszawskiej,  
krakowskiej,  

lwowskiej i poznańskiej. 



Wybrane dzieła Henryka Sienkiewicza 

Quo vadis z 1896 r.  
historia o miłości i ambicji, 

osadzona w realiach starożytnego 
Rzymu w I w. n.e. – należy do 
bestsellerów wszech czasów 

w literaturze światowej. 
Przełożona na ponad 50 języków, 
pozostaje jedyną polską książką, 

która znalazła stałe miejsce 
w kanonie literatury światowej. 



Wybrane dzieła Henryka Sienkiewicza 

Trylogia to epicka powieść historyczna, której akcja osadzona jest w XVII wieku – czasie wielkiego 
politycznego zamieszania, które doprowadziło kraj na skraj zagłady.  

Stworzył spójną wizję polskiej historii, którą dzielić miały następne pokolenia. 



Wybrane dzieła Henryka Sienkiewicza 

Lektury szkolne 



Henryk Sienkiewicz 
Patron Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku 

Leon Wyczółkowski, "Henryk Sienkiewicz", 1899, rysunek, własn. Muzeum Narodowe w Warszawie. 

 nieustannie się rozwijał 

 był kreatywny 

 realizował swoje pasje 

 zgłębiał tajniki różnych zawodów 

 podróżował i doświadczał 

 uczył się przez całe życie 



Osiedle Henryka Sienkiewicza w Białymstoku 

Nazwę dzielnicy nadano na cześć Henryka Sienkiewicza, którego pomnik znajduje się na terenie osiedla. 
Popiersie, którego autorem był znany białostocki rzeźbiarz – Albin Sokołowski zostało odsłonięte w 1987 roku. 



Za uwagę dziękuje 

autorka prezentacji Elżbieta Leszczyńska 

 

Źródła:  

http://www.edulider.pl 

https://pl.wikipedia.org 

 

 

 

Osiedle Henryka Sienkiewicza - wybrane zabytkowe kamienice i domy. 


