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KILKA SKILKA SŁŁÓÓW O AUTORZE W O AUTORZE 

Zbigniew NienackiZbigniew Nienacki –– urodzony 1 stycznia 1929 r. w urodzony 1 stycznia 1929 r. w ŁŁodzi, polski pisarz. Pochodziodzi, polski pisarz. Pochodziłł z rodziny z rodziny 
inteligenckiej. W 1940 jego rodzina zostainteligenckiej. W 1940 jego rodzina zostałła wysiedlona do Sa wysiedlona do Słłupi Skierniewickiej. Po upi Skierniewickiej. Po 
zakozakońńczeniu wojny rodzina powrczeniu wojny rodzina powróóciciłła do a do ŁŁodzi, a Zbigniew rozpoczodzi, a Zbigniew rozpocząłął nauknaukęę w liceum. w liceum. 
ZadebiutowaZadebiutowałł w wieku 17 lat powiew wieku 17 lat powieśściciąą „„ZwiZwiąązek poszukiwaczy skarbzek poszukiwaczy skarbóóww””. Studiowa. Studiowałł w w 
PaPańństwowej Wystwowej Wyżższej Szkole Filmowej w szej Szkole Filmowej w ŁŁodzi oraz scenopisarstwo w Wszechzwiodzi oraz scenopisarstwo w Wszechzwiąązkowym zkowym 
PaPańństwowym Instytucie Kinematografii w Moskwie. Tam uzyskastwowym Instytucie Kinematografii w Moskwie. Tam uzyskałł opiniopinięę „„antystalinowcaantystalinowca”” i i 
zostazostałł wydalony do Polski, wyrzucony ze studiwydalony do Polski, wyrzucony ze studióów, a druk jego ksiw, a druk jego książążki ki „„ChChłłopcyopcy”” zostazostałł
wstrzymany. Owstrzymany. Ożżenieniłł sisięę z Helenz Helenąą DDąąbskbskąą w 1952 r. ktw 1952 r. któóra rok pra rok póóźźniej urodziniej urodziłła mu syna. a mu syna. 
Nienacki opuNienacki opuśściciłł rodzinrodzinęę w 1964 r., by oddaw 1964 r., by oddaćć sisięę karierze pisarskiej. W tym samym roku karierze pisarskiej. W tym samym roku 
wydawydałł powiepowieśćść dla mdla młłodzieodzieżży y „„Wyspa ZWyspa Złłoczyoczyńńccóóww””, kt, któóra zapoczra zapocząątkowatkowałła seria serięę ksiksiążążek o ek o 
Panu Samochodziku. JednoczePanu Samochodziku. Jednocześśnie pisanie pisałł powiepowieśści dla dorosci dla dorosłłych. Jego ksiych. Jego książążki ki 
przetprzetłłumaczono na wiele jumaczono na wiele jęęzykzykóów, czew, cześćść z nich doczekaz nich doczekałła sia sięę ekranizacji, jak choekranizacji, jak choććby by „„Pan Pan 
Samochodzik i TemplariuszeSamochodzik i Templariusze””. Zbigniew Nienacki zmar. Zbigniew Nienacki zmarłł 23 wrze23 wrześśnia 1994 r. w Mornia 1994 r. w Morąągu.gu.

Pełne nazwisko: Zbigniew Tomasz Nowicki
Data urodzenia: 01/01/1929
Data śmierci: 23/09/1994 w wieku 65 lat
Znak Zodiaku: Koziorożec
Miejsce urodzenia: Łódź, Polska
Miejsce śmierci: Morąg, Polska



KRKRÓÓTKIE STRESZCZENIE TKIE STRESZCZENIE 
Pan Samochodzik wraz z trzema harcerzami o Pan Samochodzik wraz z trzema harcerzami o 
pseudonimach: WilhelmTell, Sokole Oko ipseudonimach: WilhelmTell, Sokole Oko i WiewiWiewióórkrkąą, , 
podejmuje sipodejmuje sięę rozwirozwiąązazaćć zagadkzagadkęę sprzed siedmiuset lat. sprzed siedmiuset lat. 
Odnalezione bowiem zostaOdnalezione bowiem zostałły XIVy XIV--wieczne dokumenty wieczne dokumenty 
dotyczdotycząące tragicznego koce tragicznego końńca dziejca dziejóów zakonu w zakonu 
templariuszy, ztemplariuszy, z ktktóórych wynika, rych wynika, żże zaginiony skarb e zaginiony skarb 
zakonny zostazakonny zostałł bybyćć momożże ukryty we ukryty w jednym zjednym z zamkzamkóów w 
krzykrzyżżackich na terenie Polski. Wielu ackich na terenie Polski. Wielu żążądnych bogactwa dnych bogactwa 
ii przygprzygóód poszukiwaczy wyrusza, aby odnaled poszukiwaczy wyrusza, aby odnaleźćźć
legendarne bogactwa.legendarne bogactwa.



Szlak przygody wiedzie bohaterSzlak przygody wiedzie bohateróów przez Pojezierze w przez Pojezierze 
Suwalskie, ZiemiSuwalskie, Ziemięę CheChełłmimińńskskąą ii zamki krzyzamki krzyżżackie np. w ackie np. w 
Malborku. GMalborku. Głłóównymi przeciwnikami Pana Samochodzika wnymi przeciwnikami Pana Samochodzika 
ssąą DuDuńńczycy czycy -- Petersenowie, zawodowi poszukiwacze Petersenowie, zawodowi poszukiwacze 
skarbskarbóów. Tropiw. Tropiąąc zagadkc zagadkęę jednoczejednocześśnie walcznie walcząą oni oni 
wszyscy zwszyscy z oszustami, ktoszustami, któórzy wyrzy wyłłudzajudzająą od cudzoziemcod cudzoziemcóów w 
pienipieniąądze wdze w zamian za informacje (takzamian za informacje (takżże zreszte zresztąą zdobyte zdobyte 
nieuczciwnieuczciwąą drogdrogąą) prowadz) prowadząące do skarbu. Kluczem do ce do skarbu. Kluczem do 
rozwirozwiąązania zagadki jest haszania zagadki jest hasłło:o:

„„Tam skarb TwTam skarb Twóój, gdzie Serce Twojej, gdzie Serce Twoje””
Przy sporej pomocy trzech harcerzy, Pan Tomasz Przy sporej pomocy trzech harcerzy, Pan Tomasz 
odkrywa coraz to nowe odkrywa coraz to nowe śślady wiodlady wiodąące do celu ... do ce do celu ... do 
miejcowomiejcowośści Kortumowo, do maci Kortumowo, do małłego koego kośścicióółłka i jego ka i jego 
tajemniczych podziemi, atajemniczych podziemi, a czy go osiczy go osiąągnie? Przekonajcie gnie? Przekonajcie 
sisięę sami. sami. 



Bohaterowie ksiBohaterowie książążki  ki  
�� Pan TomaszPan Tomasz -- nazywany jest przez przyjacinazywany jest przez przyjacióółł Panem Samochodzikiem. Panem Samochodzikiem. 

Przezwisko to nadali mu harcerze, zPrzezwisko to nadali mu harcerze, z racji posiadania przez niego dziwnego racji posiadania przez niego dziwnego 
samochodu. Na co dziesamochodu. Na co dzieńń jest skromnym pracownikiem muzeum nalejest skromnym pracownikiem muzeum należążącego cego 
do Centralnego Zarzdo Centralnego Zarząądu Muzedu Muzeóów.w.
Gdy na drodze do skarbu templariuszy spotyka przeciwnikGdy na drodze do skarbu templariuszy spotyka przeciwnikóóww -- PetersenPetersenóów, w, 
od poczod począątku prowadzi ztku prowadzi z nimi uczciwnimi uczciwąą, czyst, czystąą grgręę. R. Róówniewnieżż bardzo czbardzo częęsto sto 
ssłłuużżyy swojswojąą radradąą ii pomocpomocąą.. NiewNiewąątpliwie jest tpliwie jest czczłłowiekiem owiekiem 
szlachetnym,szlachetnym, obdarzonym wieloma pozytywnymi cechami charakteru. Jak obdarzonym wieloma pozytywnymi cechami charakteru. Jak 
sam podkresam podkreśśla, la, jest ambitnyjest ambitny ii zalezależżyy mu na odnalezieniu skarbu tylko mu na odnalezieniu skarbu tylko 
dlatego, by przekazadlatego, by przekazaćć go do zbiorgo do zbioróóww papańństwowych. stwowych. Jest dobrze Jest dobrze 
wychowanywychowany ii na rna róóżżne komentarze dotyczne komentarze dotycząące samochodu odpowiada ce samochodu odpowiada 
zawsze spokojnie, zzawsze spokojnie, z uuśśmiechem. Nie daje simiechem. Nie daje sięę rróówniewnieżż sprowokowasprowokowaćć
KozKozłłowskiemu, mimo iowskiemu, mimo iżż nie darzy go sympatinie darzy go sympatiąą. Obdarzony jest . Obdarzony jest niezwykniezwykłąłą
inteligencjinteligencjąą, sprytem i, sprytem i umiejumiejęętnotnośściciąą kojarzenia drobnych faktkojarzenia drobnych faktóóww
ww poszukiwaniu skarbposzukiwaniu skarbóów. Ww. W swoich poszukiwaniach kieruje siswoich poszukiwaniach kieruje sięę tylko tylko 
rozumem. rozumem. DziDzięęki sprytowi, pomyski sprytowi, pomysłłowoowośści, niezwykci, niezwykłłej inteligencji ej inteligencji 
ii umiejumiejęętnotnośści kojarzenia faktci kojarzenia faktóóww zdobywa stopniowo coraz wizdobywa stopniowo coraz więęcej cej 
informacji oinformacji o ukrytym skarbie. Pomaga mu wukrytym skarbie. Pomaga mu w tym odwaga itym odwaga i zrzręęcznocznośćść
fizyczna (szczegfizyczna (szczegóólnie wtedy, gdy wlnie wtedy, gdy węędruje podziemnymi korytarzami, druje podziemnymi korytarzami, 
odkrytymi wodkrytymi w piwnicy kopiwnicy kośścielnej wcielnej w Kortumowie).Kortumowie).



�� Sokole OkoSokole Oko -- po prostu Piotrupo prostu Piotruśś, odznacza si, odznacza sięę ddłługim ugim 
nosem inosem i bystrymi oczami. Ma bardzo dociekliwy bystrymi oczami. Ma bardzo dociekliwy 
ii logiczny umyslogiczny umysłł. Jest sprytny i. Jest sprytny i ciekawski, ale brakuje mu ciekawski, ale brakuje mu 
cierpliwocierpliwośści.ci.

�� Wilhelm TellWilhelm Tell -- powapoważżny, spokojny, dojrzany, spokojny, dojrzałłyy jak na jak na 
swswóójj wiek. Chce bywiek. Chce byćć lekarzem tak jak ojciec.lekarzem tak jak ojciec.

�� WiewiWiewióórkarka -- najbardziej dziecinny znajbardziej dziecinny z cacałłej trej tróójki. jki. 
Ruchliwy, wesoRuchliwy, wesołły, nieustannie rozgly, nieustannie rozgląądajdająący sicy sięę
zz wierzchowierzchołłkkóóww drzew idrzew i gwigwiżżddżążący cocy cośś pod nosem. Nie pod nosem. Nie 
umie utrzymaumie utrzymaćć jjęęzyka za zzyka za zęębami bami -- dudużżoo mmóówi iwi i dlatego dlatego 
przyjaciele przezywajprzyjaciele przezywająą go Dgo Dłługi ozugi ozóór.r.

�� AnkaAnka -- śświewieżżoo upieczona dziennikarka, pomaga Panu upieczona dziennikarka, pomaga Panu 
Samochodzikowi. Mimo, iSamochodzikowi. Mimo, iżż nie zyskuje jego sympatii (jest nie zyskuje jego sympatii (jest 
autorkautorkąą reportareportażżuu oo ukrytych skarbach templariuszy ukrytych skarbach templariuszy --
zz czego Pan Samochodzik jest niezadowolony), na czego Pan Samochodzik jest niezadowolony), na 
wwłłasnasnąą rręękkęę prowadzi obserwacjprowadzi obserwacjęę Malinowskiego, ktMalinowskiego, któóry ry 
wywyłłudza pieniudza pieniąądze od Petersendze od Petersenóów.w.



�� Petersenowie: ojciec iPetersenowie: ojciec i jego cjego cóórka Karenrka Karen -- cudzoziemcy przybyli cudzoziemcy przybyli 
zz Londynu wLondynu w poszukiwaniu skarbposzukiwaniu skarbóów. Pan Petersen jest znanym w. Pan Petersen jest znanym 
poszukiwaczem skarbposzukiwaczem skarbóów. Bardzo bogaty. w. Bardzo bogaty. 

�� KarenKaren -- jest pijest pięęknknąą, zgrabn, zgrabnąą, m, młłododąą kobietkobietąą śświadomwiadomąą swej urody. swej urody. 
Jest przy tym naiwna (wierzy, Jest przy tym naiwna (wierzy, żżee przekazujprzekazująącc pienipieniąądze dze 
Malinowskiemu zdobMalinowskiemu zdobęędzie informacje odzie informacje o skarbie), ale rskarbie), ale róówniewnieżż
nieustnieustęępliwa, uparta ipliwa, uparta i ambitna. Karen gotowa jest poambitna. Karen gotowa jest pośświwięęcicićć kakażżddąą
sumsumęę, by zdoby, by zdobyćć informacje oinformacje o ukrytym skarbie. Nie ufa panu ukrytym skarbie. Nie ufa panu 
Tomaszowi, mimo iTomaszowi, mimo iżż ten kilkakrotnie okazuje jej pomoc.ten kilkakrotnie okazuje jej pomoc.

�� KozKozłłowskiowski -- rzekomy pracownik warszawskiego biura podrrzekomy pracownik warszawskiego biura podróóżży, y, 
ttłłumacz Petersenumacz Petersenóóww na czas ich pobytu wna czas ich pobytu w Polsce. Zawsze elegancko Polsce. Zawsze elegancko 
ubrany, starannie uczesany ubrany, starannie uczesany -- sprawia wrasprawia wrażżenie menie mężężczyzny czyzny 
oo nienagannych manierach. Tak naprawdnienagannych manierach. Tak naprawdęę czczłłowiek nieuczciwy, owiek nieuczciwy, 
oszust podajoszust podająący sicy sięę za Malinowskiego iza Malinowskiego i wywyłłudzajudzająący pienicy pieniąądze od dze od 
PetersenPetersenóów. Bezwzglw. Bezwzglęędny wdny w swoich poczynaniach, niebezpieczny swoich poczynaniach, niebezpieczny 
bandyta, gotowy zabibandyta, gotowy zabićć, by osi, by osiąągngnąćąć swswóójj cel.cel.

�� Bahomet iBahomet i jego jego żżonaona -- podrpodróóżżujująą niebieskniebieskąą skodskodąą. Postanawiaj. Postanawiająą
unieszkodliwiunieszkodliwićć Pana Samochodzika (zamykajPana Samochodzika (zamykająącc go na zamku go na zamku 
ww Malborku), gdyMalborku), gdyżż uwauważżajająą go za niebezpiecznego przeciwnika. go za niebezpiecznego przeciwnika. 
Wystraszeni przez bandytWystraszeni przez bandytęę (Malinowskiego(Malinowskiego--KozKozłłowskiego) bardzo owskiego) bardzo 
szybko rezygnujszybko rezygnująą zz poszukiwaposzukiwańń..



WEHIKUWEHIKUŁŁ PANA SAMOCHODZIKA PANA SAMOCHODZIKA 
�� WehikuWehikułł to samochto samochóód Pana Samochodzika, ktd Pana Samochodzika, któóremu zawdziremu zawdzięęcza swcza swóój j 

zabawny przydomek. Dostazabawny przydomek. Dostałł go w spadku po swoim wuju go w spadku po swoim wuju -- wynalazcy w wynalazcy w 
Wyspie ZWyspie Złłoczyoczyńńccóów. W tej samej czw. W tej samej częśęści Tomasz nazywa swci Tomasz nazywa swóój wehikuj wehikułł
"Sam". Wehiku"Sam". Wehikułł towarzyszy bohaterowi niemal w katowarzyszy bohaterowi niemal w każżdej z pierwszych dej z pierwszych 
szesnastu czszesnastu częśęści. ci. 

�� WyglWygląąd wehikud wehikułłu u -- opis samochodu z czopis samochodu z częśęści Pan Samochodzik i tajemnica ci Pan Samochodzik i tajemnica 
tajemnic. tajemnic. 
"Bo wyobra"Bo wyobraźźcie sobie cocie sobie cośś w rodzaju dw rodzaju dłługiego, szerokiego czugiego, szerokiego czóółłna, na, 
pomalowanego na srebrzysty kolor. Tu i pomalowanego na srebrzysty kolor. Tu i óówdzie zresztwdzie zresztąą lakier odpadlakier odpadłł, tak , tak 
żże cze czóółłno przypominano przypominałło o łłaciatego arlekina. Na czuaciatego arlekina. Na czułłnie znajduje sinie znajduje sięę
brezentowa buda, podobna do namiotu z celuloidowymi okienkami. Pbrezentowa buda, podobna do namiotu z celuloidowymi okienkami. Przrzóód d 
wehikuwehikułłu uzbrojony jest w ogromne reflektory z jakiegou uzbrojony jest w ogromne reflektory z jakiegośś przedpotopowego przedpotopowego 
samochodu lub zgosamochodu lub zgołła starej lokomotywy, a tya starej lokomotywy, a tyłł wozu jest nieco zadarty (...). wozu jest nieco zadarty (...). 
CaCałłoośćść sprawia wrasprawia wrażżenie jakiegoenie jakiegośś dziwnego owada z zadartym odwdziwnego owada z zadartym odwłłokiem, okiem, 
jakiejjakiejśś larwy straszliwej, ktlarwy straszliwej, któóra wypera wypełłzzłła nagle z piekielnych czelua nagle z piekielnych czeluśści"ci"
WyglWygląąd zewnd zewnęętrzny samochodu bytrzny samochodu byłł odraodrażżajająący. Autor porcy. Autor poróównuje go do wnuje go do 
larwy lub czlarwy lub czóółłna. Samochna. Samochóód ma jednak ukryty w d ma jednak ukryty w śśrodku silnik Ferrari Super rodku silnik Ferrari Super 
America. WAmerica. Włłaaśściciel tego samochodu rozbiciciel tego samochodu rozbiłł sisięę niegdyniegdyśś pod Zakopanem. pod Zakopanem. 
Wuj GromiWuj Gromiłłłło odkupio odkupiłł jego silnik i dobudowujjego silnik i dobudowująąc wc włłasnasnąą obudowobudowęę -- stworzystworzyłł
pojazd. Dzipojazd. Dzięęki wmontowanej z tyki wmontowanej z tyłłu u śśrubie, wehikurubie, wehikułł potrafi ppotrafi płływaywaćć. Osi. Osiąąga ga 
prpręędkodkośćść nawet do 380nawet do 380--u km/h. u km/h. 



DLACZEGO WARTO PRZECZYTADLACZEGO WARTO PRZECZYTAĆĆ
KSIKSIĄŻĄŻKKĘĘ ??

�� UwaUważżam, am, żże powiee powieśćść Zbigniewa Nienackiego pt. Zbigniewa Nienackiego pt. „„Pan Pan 
Samochodzik i templariuszeSamochodzik i templariusze”” jest po prostu genialna jest po prostu genialna 
poniewaponieważż::

-- jest niezwykle barwna, pogodna, pejest niezwykle barwna, pogodna, pełłna przygna przygóód, d, 
wwęędrdróówek, wciwek, wciążąż zmieniajzmieniająących sicych sięę miejsc akcji miejsc akcji 
ii wesowesołłego nastroju, a wszystko w celu odnalezienia ego nastroju, a wszystko w celu odnalezienia 
legendarnych  skarblegendarnych  skarbóów,w,

-- wystwystęępujpująą w niej fascynujw niej fascynująące postacie, ce postacie, 
-- momożżna sina sięę sporo dowiedziesporo dowiedziećć o historii zakonu o historii zakonu 

templariuszy, zakonu Najtemplariuszy, zakonu Najśświwięętszej Marii Panny czyli tszej Marii Panny czyli 
KrzyKrzyżżakakóów, w, 

-- zawiera w sobie pizawiera w sobie pięękne opisy przyrody.kne opisy przyrody.



-- Jest iJest i kolejna rzecz, ktkolejna rzecz, któóra sprawia, ra sprawia, żże  powiee  powieśćść
Nienackiego jest godna uwagi. To motyw przygody na Nienackiego jest godna uwagi. To motyw przygody na 
poczpocząątku lata; biwaki nad jeziorami, wieczorne ogniska, tku lata; biwaki nad jeziorami, wieczorne ogniska, 
noclegi wnoclegi w namiotach, zauroczenie drugnamiotach, zauroczenie drugąą osobosobąą, szum , szum 
lasu ilasu i plusk fal... plusk fal... –– idealna zaridealna zaróówno na letnie jak i dwno na letnie jak i dłługie ugie 
jesienne wieczory.jesienne wieczory.

-- Zapewniam, Zapewniam, żże kae każżdy, ktody, kto zdecyduje sizdecyduje sięę na sina sięęgniecie gniecie 
popo ttąą lekturlekturęę momożże bye byćć pewien pewien śświetnej zabawy, wietnej zabawy, 
sporych emocji isporych emocji i szybko zostanie wciszybko zostanie wciąągnignięęty wty w wir wir 
ukazywanych tamukazywanych tam wydarzewydarzeńń. Nikt nie. Nikt nie bbęędzie miadzie miałł prawa prawa 
sisięę nudzinudzićć, a, a bbęędzie ciekawy, jakdzie ciekawy, jak dalej potoczy dalej potoczy 
sisięę akcja, coakcja, co jeszcze spotka bohatera, jakjeszcze spotka bohatera, jak wybrnie wybrnie 
zz ewentualnych trudnoewentualnych trudnośści. ci. 

-- Wszystko to sprawia, Wszystko to sprawia, żże ksie książążka polecana jest nieka polecana jest nie tylko tylko 
dla najmdla najmłłodszych czytelnikodszych czytelnikóów, zaciekawiw, zaciekawi zarzaróówno wno 
mmłłodzieodzieżż jak ijak i dorosdorosłłych.ych.



EKRANIZACJA POWIEEKRANIZACJA POWIEŚŚCI                          CI                          
-- CIEKAWOSTKI CIEKAWOSTKI 

�� PowiePowieśćść Zbigniewa Nienackiego Zbigniewa Nienackiego 
pt. pt. „„Pan Samochodzik i templariuszePan Samochodzik i templariusze”” w 1971 r. w 1971 r. 
doczekadoczekałła sia sięę ekranizacji. I nie ma co ukrywaekranizacji. I nie ma co ukrywaćć bybyłła to a to 
jedyna udana ekranizacja przygjedyna udana ekranizacja przygóód Pana d Pana 

Samochodzika.Samochodzika.

Serial skSerial skłłada siada sięę z piz pięęciu czciu częśęści o tytuci o tytułłach:ach:
�� Po przygodPo przygodęę
�� FaFałłszywy brodaczszywy brodacz
�� Tajemnica BahometaTajemnica Bahometa
�� Podziemny labiryntPodziemny labirynt
�� Skarb TemplariuszySkarb Templariuszy



Obsada serialu – najważniejsze role: 

Stanisław Mikulski − Tomasz - Pan Samochodzik
Roman Mosior − harcerz "Sokole Oko"
Stefan Niemierowski − harcerz "Doktorek"
Tomasz Samosionek − harcerz "Długi Ozór"
Ewa Szykulska − Karen
Grażyna Marzec − Iwona
Tadeusz Gwiazdowski − kapitan Petersen
Michał Szewczyk − Michał
Lech Ordon − Lucjusz (odcinki 1-3)
Danuta Szaflarska − żona Lucjusza (odcinki 1-3)
Jan Tesarz − brodacz (odcinki 1-2)
Alina Janowska − przewodniczka po Malborku (odcinek 
3)
Irena Skwierczyńska − gospodyni księdza (odcinki 4-5)
Seweryn Butrym − ksiądz proboszcz (odcinek 4)
Stanisław Milski − kościelny (odcinek 4)



StanisStanisłław Mikulski wcieliaw Mikulski wcieliłł
sisięę w postaw postaćć Pana Pana 
Samochodzika w serialu Samochodzika w serialu 
„„Samochodzik i Samochodzik i 
templariuszetemplariusze””

Ewa Szykulska pojawiEwa Szykulska pojawiłła a 
sisięę w serialu w serialu „„
Samochodzik i Samochodzik i 
templariuszetemplariusze”” -- wcieliwcieliłła a 
sisięę w postaw postaćć KarenKaren

Alina Janowska w 3 odcinku Alina Janowska w 3 odcinku 
„„Samochodzika i Samochodzika i 
templariuszytemplariuszy”” pojawipojawiłła sia sięę
w roli przewodniczki po w roli przewodniczki po 
MalborkuMalborku



�� W serialu W serialu „„Samochodzik i templariuszeSamochodzik i templariusze”” rolrolęę
samochodusamochodu--amfibii Pana Samochodzika graamfibii Pana Samochodzika grałły y 
dwa egzemplarze pojazdu VW Schwimmwagen. dwa egzemplarze pojazdu VW Schwimmwagen. 
Jeden z nich zatonJeden z nich zatonąłął w jeziorze w trakcie zdjw jeziorze w trakcie zdjęćęć. . 
Drugi znajduje siDrugi znajduje sięę obecnie w "Panzerobecnie w "Panzer--Farm", w Farm", w 
Chrcynnie pod Nasielskiem, w prywatnym Chrcynnie pod Nasielskiem, w prywatnym 
muzeum techniki wojskowej i Kolekcji Pojazdmuzeum techniki wojskowej i Kolekcji Pojazdóów w 
Militarnych "Ares" braci StanisMilitarnych "Ares" braci Stanisłława i Macieja awa i Macieja 
KKęęszyckich. szyckich. 



�� GGłłóówne plany filmu krwne plany filmu kręęcono w Malborku, Radzyniu cono w Malborku, Radzyniu 
CheChełłmimińńskim k. Grudziskim k. Grudziąądza. Ostatnie dwa odcinki                    dza. Ostatnie dwa odcinki                    
-- z gotyckim koz gotyckim kośścicióółłkiem kiem -- realizowane byrealizowane byłły taky takżże                 e                 
w Okoninie kow Okoninie kołło Grudzio Grudziąądza. dza. 

ZAMEK - MALBORK RUINY ZAMKU - RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

KOŚCIÓŁ - OKONINKOŚCIÓŁ
RADZYŃ CHEŁMIŃSKI 



�� Pewne wPewne wąątpliwotpliwośści budzici budzićć momożże fakt, ie fakt, iżż sceny nad sceny nad 
jeziorem: (biwakowanie, kjeziorem: (biwakowanie, kąąpiel Karen, "kradziepiel Karen, "kradzieżż" " 
żżaglaglóówki przez Iwonwki przez Iwonęę) kr) kręęcone bycone byłły nad jeziorem y nad jeziorem 
znajdujznajdująącym sicym sięę w bezpow bezpośśredniej bliskoredniej bliskośści zamku w ci zamku w 
Radzyniu. Serial przygotowywany byRadzyniu. Serial przygotowywany byłł latem 1971 roku, w latem 1971 roku, w 
czasie, gdy jezioro, obok ktczasie, gdy jezioro, obok któórego wzniesiono zamek, rego wzniesiono zamek, 
znajdowaznajdowałło sio sięę jujużż w fazie stopniowego zaniku i z w fazie stopniowego zaniku i z 
pewnopewnośściciąą nie mognie mogłło wyglo wygląądadaćć tak, jak widatak, jak widaćć to na to na 
ekranie. Inny jest teekranie. Inny jest teżż krajobraz, w ktkrajobraz, w któóry wtopione jest ry wtopione jest 
filmowe jezioro filmowe jezioro –– nie przypomina on krajobrazu okolic nie przypomina on krajobrazu okolic 
zamku. Jeziorem, nad ktzamku. Jeziorem, nad któórym realizowano                                                 rym realizowano                                                 
sceny serialu, jest Jezioro                                     sceny serialu, jest Jezioro                                     
WieldzWieldząądzkie we wsi                                                    dzkie we wsi                                                    
WieldzWieldząądz w powiecie                                               dz w powiecie                                               
wwąąbrzeskim, pobrzeskim, połłoożżone                                                             one                                                             
w odlegw odległłoośści kilku kilometrci kilku kilometróów                                                    w                                                    
od Radzynia.od Radzynia.



�� W Radzyniu CheW Radzyniu Chełłmimińńskim znajdujskim znajdująą sisięę ruiny zamku ruiny zamku 
krzykrzyżżackiego, jednego z najwiackiego, jednego z najwięększych w pakszych w pańństwie stwie 
Zakonu. W ruinach tych bohaterowie serialu poszukujZakonu. W ruinach tych bohaterowie serialu poszukująą
tajemnych znaktajemnych znakóów templariuszy prowadzw templariuszy prowadząących do cych do 
legendarnego skarbu.                                            legendarnego skarbu.                                            
Do niedawna jeden z takich                                      Do niedawna jeden z takich                                      
znakznakóów, wykonany w trakcie                                        w, wykonany w trakcie                                        
realizacji filmu, widoczny byrealizacji filmu, widoczny byłł na                                                         na                                                         
murze zamkowym. murze zamkowym. 

�� Na terenie radzyNa terenie radzyńńskiego zamku znajdujskiego zamku znajdująą sisięę taktakżże e 
piwnice, ktpiwnice, któóre zostare zostałły wykorzystane przez ekipy wykorzystane przez ekipęę filmowfilmowąą
w przygotowaniu scen w podziemiach, w ktw przygotowaniu scen w podziemiach, w któórych rych 
"zatrzasn"zatrzasnęęli sili sięę" harcerze w                                      " harcerze w                                      
przedostatnim odcinku serialu.                                  przedostatnim odcinku serialu.                                  
KolumnKolumnęę, pod kt, pod któórrąą spoczywaspoczywałł
filmowy szkielet ,,chfilmowy szkielet ,,chłłopa, ktopa, któóry                                             ry                                             
kiedykiedyśś znalazznalazłł wejwejśście do                                              cie do                                              
podziemipodziemi’’’’..



�� KoKośścicióółł w Okoninie posw Okoninie posłłuużżyyłł filmowcom za "kofilmowcom za "kośścicióółł z z 
podziemiami w Kortumowie", z jednym wprawdzie podziemiami w Kortumowie", z jednym wprawdzie 
wyjwyjąątkiem: scentkiem: scenęę, w kt, w któórej pan Tomasz z harcerzami rej pan Tomasz z harcerzami 
schodzi z koschodzi z kośścielnej wiecielnej wieżży, nakry, nakręęcono przy kocono przy kośściele w ciele w 
Radzyniu CheRadzyniu Chełłmimińńskim, a metalowa drabinka, po ktskim, a metalowa drabinka, po któórej rej 
schodzschodząą bohaterowie, znajduje sibohaterowie, znajduje sięę tam do dzitam do dziśś. W . W 
serialu wykorzystano takserialu wykorzystano takżże radzye radzyńński cmentarz i ski cmentarz i 
znajdujznajdująąccąą sisięę na jego terenie kaplicna jego terenie kaplicęę: to tam nakr: to tam nakręęcono cono 
scenscenęę oczekiwania na tajemniczego Bahometa.oczekiwania na tajemniczego Bahometa.

KOŚCIÓŁ W OKONINIE METALOWA DRABINA                         
W KOŚCIELE                                                           

W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM 

KOŚCIÓŁ
W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM



PODSUMOWANIE PODSUMOWANIE 
�� Moim zdaniem powieMoim zdaniem powieśćść Zbigniewa Nienackiego pt.                 Zbigniewa Nienackiego pt.                 

"Pan Samochodzik i templariusze" jest godna polecenia "Pan Samochodzik i templariusze" jest godna polecenia 
ii warto siwarto sięę z niz niąą zapoznazapoznaćć. Niech nikogo nie. Niech nikogo nie zrazrażża tytua tytułł, gdy, gdyżż
nienie momożżna ksina książążki wki w ten sposten sposóób oceniab oceniaćć, nale, należży siy sięę z z 
niniąą zapoznazapoznaćć ii dopiero wdopiero wóówczas wydawczas wydaćć swswóój osj osąąd. Jestem d. Jestem 
przekonana, przekonana, żżee nikt ponikt po jej lekturze niejej lekturze nie bbęędzie miadzie miałł ochoty ochoty 
nana jej krytykjej krytykęę. . 

�� Serdecznie zachSerdecznie zachęęcam wszystkich docam wszystkich do przeczytania lektury, przeczytania lektury, 
gdygdyżż żżycie ucieka, aycie ucieka, a Nienacki opisuje nam wspaniaNienacki opisuje nam wspaniałłe e 
przygody, ktprzygody, któóre wre w jakijakiśś spossposóób zrekompensujb zrekompensująą namnam nudnudęę
dnia codziennego, bowiem todnia codziennego, bowiem to nie mynie my mamy szukamamy szukaćć przygprzygóód, d, 
aa one same nasone same nas znajdznajdąą, je, jeżżeli tylko zdobeli tylko zdobęędziemy "Pana dziemy "Pana 
Samochodzika" iSamochodzika" i zaczniemy gozaczniemy go czytaczytaćć……

� Bardzo zachzachęęcam do przeczytania tej ksicam do przeczytania tej książążki i tym samym ki i tym samym 
innych przyginnych przygóód Pana Samochodzika.d Pana Samochodzika.

DziDzięękujkujęę
Agata MajcAgata Majczak zak 


