
Andrzej Sapkowski 



•  (ur. 21 
czerwca 1948 w Łodzi) –
 polski pisarz fantasy, z 
wykształcenia ekonomista. 
Twórca postaci wiedźmina. 
Jest najczęściej 
po Lemie tłumaczonym 
polskim autorem fantastyki. 

• W 2012 roku minister 
kultury i dziedzictwa 
narodowego Bogdan 
Zdrojewski odznaczył go 
srebrnym medalem Gloria 
Artis 

 



Historia 

• Urodził się i mieszka do dzisiaj w Łodzi. Od 9 lipca 2008 
roku jest honorowym obywatelem tego miasta. Jest 
absolwentem XXI Liceum Ogólnokształcącego im. 
Bolesława Prusa w Łodzi oraz Uniwersytetu 
Łódzkiego (handel zagraniczny, 1972). Początkowo 
pracował w handlu zagranicznym – handlował futrami w 
firmie „Skórimpex”. 

• Karierę literacką zaczynał jako tłumacz, przekładając na 
język polski opowiadanie Słowa Guru Cyryla M. 
Kornblutha w „Fantastyce”. Popularność zdobył cyklem 
opowiadań i pięciotomową sagą o wiedźminie – 
pierwsze opowiadanie „Wiedźmin”, debiut pisarza, 
ukazało się w grudniu 1986 w miesięczniku „Fantastyka”. 

 



• Na podstawie jego literatury powstały: komiks Wiedźmin (6 
zeszytów w latach 1993–1995), gra fabularna Wiedźmin: Gra 
Wyobraźni oraz gra karciana. W oparciu o cykl wiedźmiński 
powstała seria komputerowych gier RPG, wydana przez 
warszawskie studio CD Projekt RED, w skład której 
wchodzą: Wiedźmin (premiera 26 października 2007), której 
Andrzej Sapkowski był konsultantem, Wiedźmin 2: Zabójcy 
królów (17 maja 2011 roku) oraz Wiedźmin 3: Dziki Gon (19 
maja 2015). W maju 2017 r. serwis Netflix zapowiedział 
nakręcenie serialu opartego na prozie Sapkowskiego i 
osadzonego w świecie Wiedźmina, nawiązując współpracę z 
Andrzejem Sapkowskim jako konsultantem kreatywnym. 15 
września 2017 w Teatrze Muzycznym im. Danuty Baduszkowej 
w Gdyni odbyła się prapremiera musicalu Wiedźmin na 
podstawie opowiadań Sapkowskiego. 



 



 



• Wiedźmini pojawiają się m.in. w tzw. cyklu 
wiedźmińskim, na który składają się dwa zbiory 
opowiadań: Ostatnie życzenie i Miecz przeznaczenia, 
powieść Sezon burz oraz pięciotomowa Saga o 
wiedźminie. Wiedźmini zrzeszeni są w bractwie i 
zajmują się odpłatnym zabijaniem potworów 
zagrażających bezpieczeństwu ludzi. Głównym 
bohaterem cyklu jest wiedźmin Geralt z Rivii. 
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• W 2016 roku podczas spotkania autorskiego na 
Polconie (Polkonie) pisarz w ironiczny sposób – 
negatywnie – wypowiedział się na temat wpływu 
gier CD Projek RED na sprzedaż i odbiór książek, 
środowisko graczy zareagowało na słowa swoistym 
bojkotem Sapkowskiego. Autor broni swego poglądu 
tym, że z jego obserwacji – jego tytuły opatrzone 
okładką z grafiką komputerową – zostawały 
odbierane przez niektórych czytelników jako 
tzw. game related, czyli książka na podstawie gry, co 
z kolei przekłada się na odebranie twórczości 
łódzkiego pisarza jako wtórnej, nieoryginalnej. 



Serial 

• Wiedzmin ukazał się róznież jako polski 13-
odcinkowy serial telewizyjny z gatunku fantasy, na 
motywach opowiadań Andrzeja Sapkowskiego ze 
zbiorów Ostatnie życzenie i Miecz 
przeznaczenia emitowany od 22 
września 2002 do 15 grudnia 2002 w TVP2. Przy 
pracy nad serialem powstał także film 
pełnometrażowy. 

• Serial wyreżyserował Marek Brodzki. Scenariusz 
napisał Michał Szczerbic. Rolę tytułową 
powierzono Michałowi Żebrowskiemu. Muzykę 
skomponował Grzegorz Ciechowski. 

 



Obsada sierialu (2002r) 

• Michał Żebrowski − Geralt z Rivii, Wiedźmin 

• Zbigniew Zamachowski − Jaskier 

• Grażyna Wolszczak − Yennefer 

• Ewa Wiśniewska − Królowa Calanthe 

• Jerzy Nowak − Vesemir 

• Kinga Ilgner − Renfri 

• Andrzej Chyra − Borch Trzy Kawki 

• Karolina Gruszka − Morenn 

• Anna Dymna − Nenneke 

 

• Maciej Kozłowski − Falvick 

• Agata Buzek − Pavetta 

• Agnieszka Sitek − Adela 

• Marta Bitner − Ciri 

• Maria Peszek − Iola 
 





W maju 2017 r. Netflix zapowiedział realizację serialu będącego 
adaptacją opowiadań o Wiedźminie. Główną rolę zagrać ma Henry 
Cavill, znany z roli Supermanaw filmach Człowiek ze 
stali oraz Batman v Superman: Świt sprawiedliwości. 

 



          KONIEC 


