
JEDEN Z NAJBARDZIEJ ROZPOZNAWALNYCH NA 
ŚWIECIE POLKICH TWÓRCÓW. 

Laureat literackiej Nagrody Nobla. Autor piszący 
„ku pokrzepieniu serc”. Twórca obrazu szlachty  

w świadomości Polaków.  

Kim  by Henryk  Sienkiewicz ? 
 

Urodził  się 5 maja 1846 r. w 
Woli Okrzejski na Lubelszczyźnie 

w zubożałej rodzinie 

szlacheckiej, herbu Oszyk. 

 

Miał zostać lekarzem, lecz porzucił studia medyczne.  
 

Twórczość rozpoczął z powodzeniem jako 
autor nowel, m.in. ”Janko Muzykant”, 

„Latarnik”, „Sachem”. Wielką sławę zdobył 
dzięki powieściom historycznym (Trylogia, 
„Krzyżacy”, „Quo vadis”. Choć cenił swój 

talent pisarski, niezwykła popularność tych 
dzieł przerosła jego oczekiwania. 

 

1905 r. został laureatem literackiej Nagrody Nobla.  
Otrzymał ją za wybitne osiągnięcia w dziedzinie eposu. Jeden z 

jurorów nazwał go „rzadko spotykanym geniuszem, który wcielił 
w siebie ducha narodu”. 

 

 



Był bardzo podatny na kobiece wdzięki,  
uważano go za kobieciarza.  

Miał trzy żony, każdą o imieniu Maria.  
Pierwsza żona wcześnie zmarła  

na gruźlicę.  
Druga odeszła od niego po 6 tygodniach  
i uzyskała unieważnienie małżeństwa.  
Z trzecią żył szczęśliwie do śmierci. 

 

 

Nie umiał gospodarować pieniędzmi i nie przywiązywał do nich wielkiego znaczenia.  
Był wrażliwy na sprawy społeczne, spore środki przeznaczał na działalność charytatywną.  

 

 

     Henryk był niski, miał  tylko 154 cm wzrostu, co był o powodem 
jego kompleksów. 

 

 

 

Dużo podróżował. Zwiedził Europę, dobrze 
znał Rzym, wyruszył do Konstantynopola, odbył 

wyprawę do Zanzibaru, poznał Amerykę 
Północną. 

 
  

Był bardzo zaangażowany w sprawy ojczyzny. Głosił swoje poglądy polityczne,  
wspierał walkę o niepodległość. 



 

Największym sukcesem Sienkiewicza okazała się 
powieść „Quo vadis”. To po jej wydaniu otrzymał 

Nagrodę Nobla.  
Została przetłumaczona ponad  

40 języków.  
Na stałe wpisała się do kanonu  

literatury światowej.  
 

 

 

 

W 1900 r., w 25 lecie pracy 
literackiej noblisty i w dowód 

uznania, społeczeństwo polskie 
przekazało Sienkiewiczowi 

zakupiony ze składek majątek  
i pałacyk w Oblęgorku.  

Pisarz mieszkał w nim do 1914 r., 
używając go głównie jako letniej 

rezydencji.  
Po śmierci pisarza osiadła tu jego żona Maria  

i syn Henryk Józef, zamieszkując majątek do 1944 r.  
Obecnie mieści się w nim Muzeum Sienkiewicza.  

 

Jeden z wielbicieli Trylogii, ukrywający się pod pseudonimem 
Michał Wołodyjowski, ofiarował Sienkiewiczowi piętnaście 

tysięcy rubli. Pisarz nie chciał przyjąć prezentu, wezwał 
ofiarodawcę do cofnięcia darowizny, ten jednak nie zgłosił się. 

Uzyskane w ten sposób pieniądze przeznaczył na fundusz 



stypendialny imienia Marii Sienkiewiczowej, z którego 
skorzystali między innymi: Maria Konopnicka, Stanisław 

Przybyszewski, Stanisław Witkacy.  

 

 

Henryk Sienkiewicz zmarł 15 listopada 1916 r. w Vevey w Szwajcarii. 
Prochy Sienkiewicza sprowadzono do kraju dopiero 1924 r. i złożono w podziemiach  

katedry św. Jana w Warszawie. 
 

 

 


