
 

Tradycje naszej szkoły 
sięgają 1920 roku. Wów-
czas była to prywatna 
placówka finansowana 
przez miejscowego wła-
ściciela ziemskiego. Jej 
kierownikiem była pani 
J.Klubińska.  

Władze państwowe II Rze-
czypospolitej przejęły 
szkołę w 1924 roku. Do 
dnia wybuchu II wojny 
światowej była to placów-
ka oświatowa typowa dla 
publicznych szkół podsta-
wowych o systemie czte-
rech oddziałów. Po za-
kończeniu działań wojen-
nych reaktywowano dzia-
łalność szkoły w budynku 
starej Karczmy przy ulicy 
Łódzkiej. 

Funkcję pierwszego kie-
rownika szkoły pełnił 
B.Jasiński. Kolejnymi byli 

Zygmunt Karwański i Edward 
Bora. 

29 kwietnia 1972 roku szkole 
nadano imię Marcelego Nowot-
ki. W dobie transformacji ustro-
jowej 27 kwietnia 1996 roku 
szkoła otrzymała imię Henryka 
Sienkiewicza, a dwa lata póź-
niej sztandar. 
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Pierwszym kierownikiem 
w nowym budynku był 
E.Bora. Później funkcję 
dyrektora pełnili kolejno: 
Mirosława Grzymska, Elż-
bieta Mikołajczyk, 
M.Kamińska, Irena 
Hofman. Obecnie dyrek-
torem jest Donata  
Kamińska. 
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Dzieciństwo i młodość Henryka 

     Henryk Sienkiewicz 
urodził się 5 maja 
1846 roku we wsi Wo-
la Okrzejska na Pod-
lasiu.  Dwanaście 
pierwszych lat swego 
życia spędził w Gra-
bowcach i Wężyczy-
nie, gdzie gospodaro-
wali jego rodzice: 
Józef Sienkiewicz 
(1813–1896) i Stefania 
z domu Cieciszowska 
(1820–1873),a także 
w dworku swojej bab-
ki, w Woli Okrzej-
skiej. Miał cztery sio-
stry i brata.    

   W 1858 roku Henryk 

Sienkiewicz ukończył 
warszawskie gimna-
zjum. Już w tym 
okresie edukacji zo-
stał wyróżniony za 
wypracowanie 
pt. Mowa Żółkiew-
skiego do wojska pod 
Cecorą. Maturę uzy-
skał w 1866 roku. 
Rozpoczął studia me-
dyczne w Warszaw-
skiej Szkole Handlo-
wej, jednak po krót-
kim czasie ze studiów 
zrezygnował. 

   Zamiast tego rozpo-
czął studia prawni-
cze, a w końcu prze-
niósł się na wydział 

historyczno-
filologiczny, gdzie 
odebrał gruntowne 
wykształcenie w za-
kresie literatury. 
Wtedy to powstała 
pierwsza powieść 
Sienkiewicza 
pt. Ofiara. Nie zosta-
ła jednak opubliko-
wana. Światło dzien-
ne ujrzała kolejna 
książka – Na marne. 



szy polski pisarz odbierał 
z rąk króla szwedzkiego 
Nagrodę Nobla w dzie-
dzinie literatury. Jego 
przemówienie z tej oka-
zji przypomniało światu, 
że autor jest Polakiem i 
że Polska istnieć nie 
przestała.  

Międzynarodowym sukcesem 
oraz głównym argumentem dla 
przyznania Nagrody Nobla stała 
się powieść z czasów Nerona 
Quo vadis(1896), ukazująca 
męczeństwo chrześcijan.  Po-
wieść przetłumaczono na po-
nad 40 języków, co przyniosło 
autorowi międzynarodową sła-
wę i przyczyniło się do rozwią-
zania jego kłopotów finanso-
wych. 10 grudnia 1905r. litera-
tura polska święciła triumf, gdy 
Henryk Sienkiewicz jako pierw-

Twórczość literacka i dziennikarska 

Nagroda NOBLA 

utwór Bez dogmatu. Rozpoczął 
również przygotowania do napi-
sania Rodziny Połaniec-
kich. Przystąpił także do prac 
nad powieścią krzyżacką. Od 
1893 roku pracował nad Quo Va-
dis. Rozdziały powieści ukazywa-
ły się „Gazecie Polskiej” od 1895 
roku. Pod koniec roku ukazało 
się także wydanie książkowe. 
Powieść zyskała ogromną popu-
larność na całym świecie – zosta-
ła przetłumaczona na ponad 
pięćdziesiąt języków. 

Oficjalnie 
nad Krzyżakami pisarz 
pracował od 1896 roku. 
Została ukończona 1900, 
kiedy Sienkiewicz święto-
wał również 25-lecie swo-
jej pracy twórczej. 

Poczytność zyskała po-
wieść dla młodzieży W 
pustyni i w puszczy
(1911). Przysporzyła ona 
autorowi ogromnej popu-
larności wśród dzieci. 
Książka ta była ostatnim 
przebłyskiem geniuszu 
literackiego Sienkiewicza.  

POWIEŚCI 

W latach 80. i 90. Sienkiewicz bardzo 
intensywnie pracował nad następnymi 
książkami. Powstawał wów-
czas Potop (również publikowano ją w 
odcinkach na łamach „Słowa”). W tym 
niezwykle korzystnym okresie zmarła 
żona pisarza, co było dla niego trud-
nym doświadczeniem. Pomimo tego w 
niedługim czasie powstała trzecia 
część Trylogii – Pan Wołodyjowski. 
Obie książki zyskały ogromne zaintere-
sowanie. 

Od 1888 roku Sienkiewicz wiele podró-
żował – owocem tej migracji był 

Debiut dziennikarski Sienkie-
wicza przypada na rok 1869 w 
„Przeglądzie Tygodniowym” – 
była to recenzja teatralna. W 
„Tygodniku Ilustrowanym” 
ukazała się natomiast roz-
prawka o Mikołaju Sępie-
Szarzyńskim. Henryk Sienkie-
wicz pisał pod wieloma pseu-
donimami – „Litwos”, 
„Musagetes”, „Juliusz Po-
lkowski” czy „K. Dobrzyń-
ski”. W latach 70. prowadził 
w „Niwie” dział literacki. 

W tym czasie prowadził ak-
tywne życie w warszawskich 
salonach literackich. Wydał 
wówczas powieści Humoreski 
z teki Worszyłły, Stary sługa, 
Hania oraz Selim Mirza. W 
1876 roku odbył podróż do 
Stanów Zjednoczonych. Spo-

tkały się one z dużym 
uznaniem wśród czytelni-
ków. Do Europy powrócił 
w roku 1878. Mieszkał 
wówczas w Londynie, a 
następnie w Paryżu.  Pod 
wpływem tych idei po-
wstała powieść Janko Mu-
zykant. Na temat nurtu 
naturalizmu wygłosił kilka 
istotnych odczytów: O 
powieści historycz-
nej (1889) czy O naturali-
zmie w powieści (1881). 

W 1879 roku Henryk Sien-
kiewicz wygłosił słynny 
odczyt pt. Z Nowego Jor-
ku do Kaliforni. W 
Szczawnicy również opo-
wiadał o swoim pobycie w 
Stanach. Spotkał tam 
również swoja przyszłą 
żonę – Marię Szetkiewi-

czównę. 

W 1882 roku rozpoczął 
współpracę z pismem 
„Słowo”, o profilu kon-
serwatywno-szlacheckim. 
Na tych łamach opubliko-
wał swoją nowelę 
pt. Bartek Zwycięzca. W 
1880 roku już pracował 
nad słynną powieścią 
pt. Ogniem i mieczem. 
Publikował ją w odcin-
kach między 1883 a 1884 
rokiem w „Słowie” i 
„Czasie”. Powieść spotka-
ła się z niezwykle pozy-
tywnym odbiorem, a czy-
telnicy domagali się ko-
lejnych. 
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Szczęście jest zawsze 

tam, gdzie je 

człowiek widzi… 

H. Sienkiewicz „Quo vadis” 
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Henryk Sienkie-
wicz zmarł 15 li-
stopada 1916 roku 
w Vevey, gdzie 
został pochowany. 
W 1924 roku jego 
prochy zostały 
uroczyście prze-
niesione do war-
szawskiej Katedry 
św. Jana.  



 W maju 1888 pisarz od-
wiedził współredaktora 
"Słowa" Edwarda Leo. 
Gospodarz ze zdumie-
niem spojrzał na twarz 
gościa.                        
— Co się stało, panie 
Henryku? – zapytał.                          
– Nieszczęście jakie? 
Chory kto?                    
Sienkiewicz próbował 
się uśmiechnąć.                      
—Nie, panie Edwardzie 
– odrzekł z wysiłkiem. – 
Ale... dziś rano... zabi-
łem Wołodyjowskiego… 

  Po śmierci pierwszej 

żony, Marii Szetkiewicz, 
pisarz był często swatany, 
najczęściej wbrew woli. 
Każda nowa twarz kobie-
ca, pojawiająca się przy 
nim w rozmaitych sytua-
cjach towarzyskich, wy-
woływała komentarze i 
plotki. Pytają mnie z do-
myślnym uśmiechem: 'Co 
słychać?'. A ja odpowia-
dam: 'Nic nie słychać, a to 
co słychać, to wszystko 
nieprawda'.  

 Henryka Sienkiewicza 
przez całe życie męczył 

kompleks związany z 
niskim wzrostem, dziecin-
nym wyglądem i brakiem 
krzepy fizycznej. Przez dłu-
gie lata wyglądał bardzo 
młodo, więc gdy w 1863 ro-
ku jako siedemnastolatek 
zgłosił się do powstańczego 
oddziału, odprawiono go ka-
tegorycznym stwierdzeniem: 
Dzieci nam tutaj nie potrze-
ba.  

 Wszystkie „kobiety życia” 
Sienkiewicza miały na imię 
Maria.  

W ramach obchodów 100-lecia w 
naszej szkole działo się wiele. Jed-
nym z pierwszych przedsięwzięć by-
ło posadzenie dębu, któremu nada-
liśmy  imię Henryk.  

 

 

CIEKAWOSTKI, ANEGDOTKI…. 

Działania w ramach obchodów 100-lecia szkoły!! 

cza, Słowackiego, Krasińskiego i 
innych nade mnie.  

2. Nie będziesz używał wielkie-
go Imienia Mego nadaremno. 

3. Pamiętaj, abyś Dzień Jubile-
uszu Mego święcił.  

4. Czcij Skrzetuskiego, Zagłobę, 
Wołodyjowskiego i Baśkę Jego, 
a mnie nade wszystko, bom 
nieporównany jest.  

5. Nie śmiej używać na utwo-
rach moich.  

6. Nie używaj dzieł moich na podpałkę.  

7. Nie popularyzuj dzieł Moich bez do-
datkowej opłaty na ręce moje.  

8. Nie fałszuj myśli mojej, gdyż lojal-
ność jej murem stoi.  

9.Nie pożądaj żony Skrzetuskiego, al-
bowiem Kniaziówną jest. 

10. Ani Oblęgorka, ani pióra brylanto-
wego, ani zaprzęgów, ani jarzma na 
woły nie będziesz pożądał, ani pragnął, 
gdyż narodowym darem jest! Będziesz 
miłował każdego literata w miarę moż-
ności i chęci osobistej, a mnie bez żad-
nych zastrzeżeń.” 

10 przykazań Sienkiewiczowskich 

Te żartobliwe przykazania 
ułożyli przyjaciele autora try-
logii na dwudziestopięciolecie 
jego pracy: 

„Oto dziesięcioro przykazań 
Sienkiewiczowskich, danych 
narodowi na raucie jubileu-
szowym dn. 22 r. 1900. Jam 
jest Henryk Sienkiewicz. 
Wielka Wielkość Twoja, któ-
rym Cię wywiódł na pole sła-
wy wszechświatowej.  

1.Nie będziesz miał Mickiewi-
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W ramach Budże-
tu Obywatelskie-
go Miasta Kalisza 
powstał mural 
przedstawiający 
patrona szkoły. 
Henryk Sienkie-
wicz przedsta-
wiony został na 
tle scenerii, któ-
ra kojarzy się z 
jego najwybit-
niejszymi dzieła-
mi. Malowidło 
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W tym roku  odbył się rów-
nież konkurs na logo Samo-
rządu Uczniowskiego Oto 
efekt!!  

Ósmoklasiści w ramach lekcji 
związanej z omówieniem 
dzieła pisarza również tworzyli 
wspaniałe lapbooki o „Quo 
vadis”.  

Również najmłodsi uczniowie szkoły 
tworzyli piękne lapbooki związane z 
„Bajką” Henryka Sienkiewicza. Dzieci 
świetnie się spisały i przy okazji bar-
dzo dobrze bawiły. 
 

 

 

 

A uczniowie kaliskich szkół wzięli udział 
w zorganizowanym przez nas konkursie 
międzyszkolnym pt. ” Wśród bohaterów 
Sienkiewicza”. Zdobywczynią I miejsca 
w kategorii klas 4-6 została Blanka Bu-
kwa (uczennica naszej szkoły).  
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Nie, Stasiu... ja nie 
chcę płakać... tylko 
mi się tak... oczy 
pocą.  
Henryk Sienkiewicz „W 
pustyni i w puszczy” 
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