
 

 

 

 

 

 

Kamil jak co dzień odwiedził sąsiada, ale był dziwnie zamyślony. Pan Zarzycki 
już wiedział, że chłopiec ma jakiś problem. 

– Co się dzieje, młody przyjacielu? – zapytał prosto z mostu. – Jesteś jakby 
nieobecny, chyba masz jakiś dylemat. 

– Zgadza się. Bo nie wiem, co wybrać. Najpierw książkę, a później film, czy 
odwrotnie – odpowiedział. – W VI klasie będziemy na polskim omawiać „Krzyżaków” 
Sienkiewicza. Pani powiedziała, że to trudna lektura, więc można najpierw obejrzeć 
film, a potem przeczytać tę powieść, żeby wszystko lepiej zrozumieć. No i teraz nie 
wiem, co mam zrobić. W wakacje mam dużo czasu, więc chciałem już zacząć, 
by później ze wszystkim zdążyć. 

– „Krzyżacy” trudną lekturą? Do czego to 
doszło… – nie krył zdumienia pan Stanisław. – To 

książka mojego dzieciństwa. Byłem nią wręcz 
oczarowany, bo jest pełna awanturniczych 
przygód na tle fascynującej historii 
średniowiecznej Polski. Od niej właśnie zaczęło 
się moje zamiłowanie do historii. A filmu raczej 
nie polecam. Jest stary, nakręcony w roku 1960. 
Kiedyś absolutny hit, teraz jest dla młodzieży 
całkowicie niestrawny. 

– O, to większość mojej klasy będzie zawiedziona – stwierdził Kamil. – Szkoda, 

że nie ma nowej ekranizacji tej książki. 
– Też żałuję, bo literacko materiał jest rewelacyjny – podkreślił starszy pan. – 

Co prawda, były do tego przymiarki. Dwóch reżyserów, Bogusław Linda i Jarosław 
Żamojda, wpadło w tym samym czasie na pomysł nowej ekranizacji, ale nic z tego nie 
wyszło. Jestem natomiast przekonany, że ty przeczytasz książkę bez trudu 

i zachwycisz się nią tak, jak ja przed laty. 
– Mam, dziadku, nadzieję, że się nie mylisz. Przecież już trochę zorientowałem 

się w temacie, gdy rozmawialiśmy o Władysławie Jagielle – roześmiał się chłopiec. – 

Teraz, proszę, opowiedz o książce i jej autorze, Henryku Sienkiewiczu. 
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– „Krzyżacy” to jedna z wielkich powieści Sienkiewicza. Napisał ją, będąc już 
sławnym pisarzem – rozpoczął pan Zarzycki. – Ale jego droga do sławy była długa. 
Wszystko zaczęło się, gdy w 1846 roku we wsi Wola Okrzejska, w domostwie 

energicznej babki Felicjany Cieciszowskiej, urodził się nasz autor. 
– Czy coś więcej wiadomo o jego rodzinie? – zapytał Kamil. – Kim byli rodzice 

pisarza? Czy miał rodzeństwo? 

– Matka, Stefania z Cieciszowskich, pochodziła z szanowanego szlacheckiego 
rodu. Ojciec, Józef Sienkiewicz, także szlachcic herbowy, wywodził się 
ze spolszczonego rodu tatarsko-białoruskiego – odpowiedział dziadek. – Nasz pisarz 
miał starszego brata Kazimierza i trzy młodsze siostry: Anielę, Zofię i Helenę. Czwarta 

siostra, Maria, zmarła jeszcze w dzieciństwie. 
– To na samotność chyba nie narzekał – wywnioskował chłopiec. – Wiejska 

swoboda i towarzystwo rodzeństwa, czego chcieć więcej? 

– Owszem, miał dobre warunki do 
rozwoju swojego pisarskiego potencjału. Mówi 
się, że w młodych latach napisał pierwszą 
powieść. Sam Henryk nie był w stanie tego 
potwierdzić. 

– Domyślam się jednak, że zaczytywał się 
w książkach – dodał Kamil. – No bo skąd ta bujna 
wyobraźnia, którą musiał mieć, żeby stworzyć 
tyle dzieł? 

– Przyszły pisarz jako dziecko znalazł na 
strychu kufry z książkami, które wprowadziły go 

w fascynujący świat literatury – wyjaśniał pan Zarzycki. – Był to „Robinson Crusoe” 

Daniela Defoe, a także utwory Reja, Kochanowskiego, Skargi, Górnickiego i Juliana 
Ursyna Niemcewicza. 

– A jak było z nauką? 

– W 1858 roku został przyjęty do Gimnazjum Realnego w Warszawie 
i  zamieszkał na stancji – odpowiedział starszy pan. – Niedługo potem jego rodzice 
również przenieśli się do Warszawy.  

– I jak mu szło? – dopytywał Kamil. – Był z czegoś wybitny? 

– Dobre oceny osiągał tylko z przedmiotów humanistycznych – wyjaśniał 
dziadek. –  Dostał nawet nagrodę za wypracowanie „Mowa Żółkiewskiego do wojska 
pod Cecorą”.  

– Czyli interesował się historią wojska – podsumował chłopiec. – Czy został 
wojskowym? 
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– Nie, ale to były czasy, gdy każdy chłopak chciał zostać wojakiem – powiedział 
pan Stanisław. – W tym czasie Polska była pod zaborami. Jeszcze w XVIII wieku nasz 
kraj podzieliły między siebie: Austria, Rosja i Prusy. W roku 1863 na terenach 
zależnych od Rosji wybuchło powstanie narodowe, do którego zaciągnęli się jego 
kuzyni oraz starszy brat. Henryk miał wtedy niecałe siedemnaście lat i kruchą postać, 
więc nie nadawał się do wojaczki. Ciężko to zniósł, gdyż dodatkowo rodzice 
sprzeciwiali się jego udziałowi w powstaniu. 

– Nie ma co się temu dziwić, skoro na wojnę poszedł już jeden syn – zgodził się 
Kamil. – Czy wiadomo, jak potoczyły się losy starszego brata? 

– Powstanie zakończyło się klęską i w obawie przed prześladowaniami 
ze strony władz Kazimierz Sienkiewicz uciekł do Francji – odpowiedział pan Zarzycki. – 

Tam zaciągnął się do wojska w czasie wojny francusko-pruskiej i zginął w roku 1871. 
– A co działo się z naszym pisarzem? – chłopiec wrócił do poprzedniego wątku. 
– Henryk dalej się uczył i dorabiał jako korepetytor, bo rodzinie nie było lekko. 

Wierzył, że ma talent literacki, pisał po parę książek naraz – zakomunikował pan 
Stanisław. – Maturę zdał w 1866 roku i zaczął studia w Szkole Głównej, najpierw na 
kierunku prawa, skąd przeniósł się na medycynę, by skończyć, ku niezadowoleniu 
rodziców, na wydziale filologicznym. 

– A, rozumiem… Rodzice chcieli dla niego solidnego wykształcenia – domyślił 
się Kamil. – Martwili się, że z pisania się nie utrzyma. 

– Zgadza się. Początki były trudne, ale szybko okazało się, że ma wyjątkowy 
talent literacki – wyjaśnił dziadek. – Jego pierwsza powieść pt. „Na marne” została 
wydana w roku 1872. Z czasem zaczął pisać recenzje literackie w czasopismach, 
m.in.  w  „Przeglądzie”, „Wieńcu” i „Niwie”. Swoje utwory pisał pod pseudonimem 

Litwos, nawiązując do swojego pochodzenia. 
– Czy przyniosły mu rozgłos i pieniądze? – 

zainteresował się chłopiec. 
– Jeszcze nie, na sławę musiał trochę 

poczekać, bo do roku 1876, kiedy to z największą 
ówczesną polską aktorką – Heleną Modrzejewską 
– i grupą przyjaciół wybrał się w podróż do 
Stanów Zjednoczonych – odpowiedział starszy 
pan. – Stamtąd słał do „Gazety Polskiej” 

reportaże o tytule „Listy z podróży do Ameryki”, 

które przyniosły mu wielką popularność. 
– Czy został w tej Ameryce? – zaniepokoił 

się Kamil. – Tylu wielkich Polaków wyjechało tam na stałe… 
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– Na szczęście nie, do Europy wrócił w roku 1878 – uspokoił chłopca pan 
Stanisław. – Ale pod wpływem tej podróży napisał kilka świetnych utworów, 
m.in. „Latarnika”, „Za chlebem” czy nowelę „Sachem”. 

– A jak wyglądało życie prywatne pisarza? – zapytał chłopiec. – Czy ożenił się 

i miał dzieci? 

– Żenił się trzy razy i każda z żon miała na imię Maria – odpowiedział dziadek. – 

Pierwsza żona zmarła w młodym wieku na gruźlicę i osierociła dwoje małych dzieci, 
syna Henryka i córkę Jadwigę. Drugie małżeństwo było nieudane i szybko się 
rozpadło. Trzecia Maria była dobrą matką dla dzieci pisarza. 

– To łatwo mu nie było – zawyrokował Kamil. – I pomyśleć, że każda epoka ma 
jakieś ciężkie choroby. Wtedy ludzie nie znali lekarstw na gruźlicę, a dzisiaj mamy 
problemy z rakiem. 

– W najtrudniejszych chwilach szukał odskoczni w pisaniu – wytłumaczył 
starszy pan. – Napisał powieść „Ogniem i mieczem”, której pierwsze odcinki 
opublikowano w gazetach w roku 1883, „Potop” w 1884, a ostatnia część Trylogii pt. 

„Pan Wołodyjowski” ukazywała się od roku 1887. 
Te  powieści przyniosły autorowi wielką sławę 
i nie najgorsze pieniądze. 

– Widziałem jedynie filmy, ale kiedyś 
przeczytam te książki – obiecał chłopiec. – Ach, 

ten Kmicic i pan Wołodyjowski! To bohaterowie, 

jakich lubię, mają wielkie serca i dobrze się biją. 
– Rzeczywiście, ekranizacja całej Trylogii 

jest bardzo udana, w przeciwieństwie do 
ekranizacji bezsprzecznie najsłynniejszej książki 
Sienkiewicza – podkreślił pan Stanisław. – 

Powieść „Quo vadis” napisana w latach 1895-1896 odniosła sukces niespotykany 
w polskiej literaturze. Została przetłumaczona na ponad pięćdziesiąt języków, łącznie 
z esperanto. 

– Widać, że powieść zdobyła uznanie – przyznał rezolutnie chłopiec. – Ale 
dlaczego właśnie ta? 

– Myślę, że ze względu na uniwersalną treść, zrozumiałą na całym świecie – 

wyjaśnił starszy pan. – Akcja dzieje się w starożytnym Rzymie. Opisuje historię 

powstawania chrześcijaństwa, które jest okrutnie tępione przez bezwzględnego 
władcę. Główni bohaterowie są piękni i młodzi, do tego spotykają ich dramatyczne 
przygody. Ta powieść była skazana na sukces. 
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– Ją też muszę koniecznie przeczytać – zadecydował Kamil. – Ale teraz proszę 
o coś na temat „Krzyżaków”. 

– Sienkiewicz pisał „Krzyżaków” przez kilka lat, aż do roku 1900. Jak zwykle 
powieść zaczęła się ukazywać w odcinkach w kilku gazetach jednocześnie i od razu 
zdobyła wielką popularność – kontynuował dziadek. – Akcja utworu toczy się na 
przełomie XIV i XV wieku. Do pracy nad każdą historyczną powieścią pisarz bardzo 
dokładnie się przygotowywał i tak było tym razem. Nie ustrzegł się jednak paru 
błędów, co wytknęli mu historycy, ale czytelnicy byli zachwyceni. Zobaczysz, że tak 
wciągną cię przygody Zbyszka z Bogdańca, że przeczytasz „Krzyżaków” jednym tchem. 

– Tyle genialnych powieści! – zdumiał się Kamil. – Jak to jest możliwe? 

– Trzeba mieć wielki talent i być ogromnie pracowitym – uśmiechnął się pan 
Stanisław. – Pisarz był uwielbiany przez społeczeństwo i gdy obchodził jubileusz  
25-lecia pracy twórczej, otrzymał od narodu majątek ziemski w Oblęgorku. Dzisiaj jest 
tam muzeum utworzone dzięki dzieciom pisarza. 

– Czy to koniec kariery Sienkiewicza? – zaniepokoił się chłopiec. 
– Ach, nie! – uspokoił go dziadek. –  W roku 1905 otrzymał literacką Nagrodę 

Nobla za całokształt twórczości, a w latach 1910-1911 napisał „W pustyni 
i  w  puszczy”. Akcja tej przygodowej powieści dla młodzieży dzieje się w Afryce i do 

dzisiaj ma wiernych czytelników. 
– Rok 1911 zbliża nas do I wojny światowej – zauważył Kamil. –  Co działo się 

z pisarzem w tym trudnym czasie? 

– Wojna zastała pisarza w Oblęgorku. Potem z żoną i dziećmi wyjechał do 
neutralnej Szwajcarii. Córka w 1915 roku wróciła do Krakowa i została pielęgniarką 
w szpitalu legionowym, syn mieszkał w szwajcarskiej Lozannie – odpowiedział pan 
Zarzycki. – W Szwajcarii pisarz stanął na czele Komitetu Generalnego Pomocy Ofiarom 
Wojny w Polsce i poświęcił się tej pracy całkowicie.    

– Czy to ten komitet, na rzecz którego działał także znany kompozytor, Ignacy 

Paderewski? – zastanawiał się chłopiec. 
– Brawo! – ucieszył się pan Stanisław. – Ci dwaj wielcy Polacy współpracowali 

z wyjątkowo dobrym skutkiem. 
– Czy Sienkiewicz doczekał się końca wojny i wolnej Polski? 

– Niestety nie. Pisarz zmarł w 1916 roku, czyli dwa lata przed zakończeniem 
walk. Jego pogrzeb odbył się w Szwajcarii – powiedział dziadek. – Dopiero po ośmiu 
latach jego prochy zostały przeniesione do wolnej już Polski. Zostały złożone 
w katedrze św. Jana w Warszawie.   

– Jestem ciekawy, które z dzieł Sienkiewicza najbardziej cenisz, dziadku? – 

zapytał Kamil po chwili milczenia. 
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– Chyba najbardziej cenię sobie „Quo vadis” – zastanawiał się starszy pan. – 

Ale największym sentymentem darzę mało znany wiersz pt. „Lotus”, który jest 
wyrazem fascynacji pisarza filozofią Wschodu i Indiami, do których już nie zdążył 
pojechać. Był w Ameryce i Afryce, zwiedził całą Europę, a na Indie zabrakło mu czasu. 

– Szkoda, niewiele już brakowało, by spełnić marzenia – podsumował chłopiec. 
– Ale i tak miał bardzo interesujące życie, co pewnie widać w jego książkach. Nie 
pozostaje mi teraz nic innego, jak zabrać się za czytanie „Krzyżaków” i zapewniam cię, 

dziadku, że zrobię to z największą ochotą. A potem „W pustyni i w puszczy” i kolejne 

powieści. To będzie prawdziwy „rok Sienkiewicza”! 
Gdy Kamil opuścił już mieszkanie gościnnego sąsiada, starszy pan pomyślał, 

że z tą młodzieżą nie jest tak źle, skoro są tacy jak Kamil i czytają „trudne” lektury. 
W końcu żadna książka nie jest na tyle trudna, by nie było warto po nią sięgnąć. 
 

 

 

 

 

 

*** 
W serwisie SuperKid.pl, w dziale „Wielcy Ludzie” 

znajdziesz także kolorowankę, ćwiczenia 
i łamigłówki do wydruku utrwalające nabytą wiedzę. 
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