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        DZIEŃ PATRONA W NASZEJ SZKOLE

5 maja 2017 r. świętowaliśmy rocznicę urodzin Henryka
Sienkiewicza, patrona naszej szkoły. Dzień ten obfitował
w wiele atrakcji, a zaczął się od mszy św. w intencji
pracowników i uczniów, w kościele pod wezwaniem św.
Józefa. Potem na placu przed szkołą obejrzeliśmy
inscenizację pt. „Quo vadis człowieku XXI?”, poświęconą
patronowi. Przygotowali ją członkowie koła teatralnego
„Kameleon”, pod kierunkiem nauczycielki języka
polskiego, Magdaleny Kosz. Najciekawszym punktem
obchodów był jednak piknik na Słonecznej Polanie, gdzie
grupa Rekonstrukto zabrała nas w podróż do czasów,
kiedy rycerze zakuci w zbroje i z mieczem w ręku nie
szczędzili wysiłków, by bronić honoru i ojczyzny.
Mogliśmy również popróbować rycerskiego rzemiosła
oraz przyjrzeć się narzędziom do wymierzania kar. Po
tych emocjach bardzo dobrze smakowała kiełbaska z
grilla, jaką przygotowali dla nas rodzice. Bawilibyśmy się
dłużej, gdyby nie deszcz, który zmusił nas do odwrotu.

Czytaczek

CzytaczekCzytaczek



www.kurierlubelski.plKurier Lubelski | Wydanie specjalne 06/2017 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLCzytaczek

. .

.

. .

„Miłość jest mgłą, która wytwarza się w głowie. 

Jeśli owa mgła opada na dół – na serce – 

następuje pogoda życia; jeśli pozostaje w głowie

 – pada deszcz łez. „ — Henryk Sienkiewicz

       „Mieszkanie bez książki 

          ciemniejsze jest niż bez lampy”

                                Prace uczniów klasy II c

„Miłość jest jak nasionko leśne, 

z wiatrem szybko leci, 

ale gdy drzewem w sercu wyrośnie, 

to tylko chyba razem z sercem wyrwać je 

można.” — z „Potopu”

„Muzyka jest jak morze – widzisz brzeg, na 

którym stoisz, lecz drugiego dojrzeć 

niepodobna.” — z „Quo vadis”
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1867 – Sielanka młodości – pierwszy utwór w formie wierszowanej.

 1872 – Humoreski z teki Worszyłły – nowela, Na marne – pierwsza
powieść.

1873 – Sprawy bieżące – felietony w Niwie, Bez tytułu – kroniki w
Gazecie Polskiej.

1875 – Stary sługa – nowela, Chwila obecna – felietony w Gazecie
Polskiej.

1876 – Hania – nowela.

1876 – 78 – Listy z podróży – cykl felietonów.

1877 – Szkice węglem – nowela, Selim Mirza – nowela.
1878 – Komedia z pomyłek – nowela.
1879 – Janko Muzykant – nowela, Z pamiętnika poznańskiego
nauczyciela – nowela, Jamioł – nowela, Przez stepy – nowela.
 1880 – Sachem – nowela, Wspomnienia z Maripozy – nowela, Za
chlebem – nowela, Niewola tatarska – nowela, Orso – nowela, W krainie
złota – nowela.
1882 – Bartek Zwycięzca – nowela, Latarnik – nowela, Na jedną kartę –
dramat. 1884 – Ogniem i mieczem – powieść historyczna, Sabałowa
bajka – nowela.
 1886 – Potop – powieść historyczna.
1887 – Pan Wołodyjowski – powieść historyczna.
1890 – Lux in tenebris lucet (Światło świeci w ciemności) – nowela. 

 red.1891 – Bez dogmatu – powieść współczesna.

1892 – Listy z Afryki – cykl felietonów, Pójdźmy za Nim – nowela, U
źródła – nowela.

1893 – Organista z Ponikły – nowela.

1894 – Legendy żeglarskie – nowela, Na Olimpie – nowela, Bądź
błogosławion – nowela.

1895 – Rodzina Połanieckich – powieść współczesna.

1896 – Quo vadis – powieść historyczna, Na jasnym brzegu – nowela.

 1900 – Krzyżacy – powieść historyczna. 1908 – Na polu chwały –
powieść historyczna, Dwie łąki – zbiór nowel, Wesele – nowela, Sąd
Ozyrysa – nowela.

1909 – Jako się P. Lubomirski nawrócił i kościół w Tarnowie zbudował –
nowela, Płomyk – nowela. 1910 – Wiry – powie polityczna.

1911 – W pustyni i w puszczy – powieść dla młodzieży.
1912 – Z dawnych dziejów – nowela.

1916 – Legiony – nieukończona powieść dla młodzieży, Wspomnienia –
ostatni utwór autora opublikowany po śmierci. red.

POSTACIE 

SIENKIEWICZOWSKIE
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Rozwiąż krzyżówkę

.

Pierwszą z książek, jakie Sienkiewicz przeczytał w dzieciństwie, były „Śpiewy historyczne” 
Juliana Ursyna Niemcewicza.
Nagroda Nobla została mu przyznana za wybitne zasługi jako pisarza epickiego. Jeden z
jurorów dodatkowo uzasadnił przyznanie nagrody za „rzadko spotykany geniusz, który wcielił w
siebie ducha narodu”.   
Filmy na podstawie jego książek, osiągały największe rekordy w polskiej kinematografii, na
przykład "Krzyżacy" 32 mln 315 695 tys. widzów, czyli więcej niż liczba ludności Polski w roku
premiery 1960.
Quo vadis przetłumaczono na ponad pięćdziesiąt języków. Na podstawie powieści powstały
także sztuki teatralne, opery, oratorium Feliksa Nowowiejskiego i pantomima.
Czasami miewał pomyłki: w „Krzyżakach" rycerze zdążają do Tyńca i nie przechodzą przez
Wisłę - Sienkiewicz nie znał topografii Krakowa. Bo Tyniec leży za rzeką w stosunku do
centrum i samego Wawelu. 
Studiował na wydziale lekarskim Szkoły Głównej Warszawskiej, po pewnym czasie przeniósł
się na studia prawnicze, następnie na wydział Filologiczno- Historyczny.
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, który 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. 
Jako trzynastolatek opracował plan wyzwolenia Polski, opierający się na tym, że wszyscy
Polacy powinni wyjechać do Ameryki, tam stworzyć armię i powrócić do kraju, by wyzwolić
ojczyznę.
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O Sienkiewiczu ...
Bolesław Prus w artykule Powieść z dawnych
lat Henryka Sienkiewicza (Kraj 1884 nr 28-30):
„Że autor z historią nie robi ceremonii i co
chwila na skrzydłach fantazji odrywa się od
faktycznego gruntu, dowodzą, w sposób już dla
wszystkich zrozumiały, jego - osoby
historyczne. Nazwisk historycznych podobno
jest w powieści większa cześć; są to jednak
tylko nazwiska. Osoby, które je noszą z
małym wyjątkiem nie posiadają cech im
właściwych”

Szwedzka Akademia Umiejętności o
Sienkiewiczu (Wędrowiec 1905): „Narodowi
polskiemu te widome dla wszystkich geniusze
są jeszcze potrzebniejsze niż gdzie indziej, one
bowiem jednoczą cały naród, one stawiają w
obliczu świata jako przedstawiciele rodaków
swoich, one przedstawiają i bronią pamięci
historycznej (...), one wreszcie podtrzymują
ducha i zagrzewają do walki (...)”

Szwedzka Akademia Umiejętności o
Sienkiewiczu (Wędrowiec 1905): „Narodowi
polskiemu te widome dla wszystkich geniusze
są jeszcze potrzebniejsze niż gdzie indziej, one
bowiem jednoczą cały naród, one stawiają w
obliczu świata jako przedstawiciele rodaków
swoich, one przedstawiają i bronią pamięci
historycznej (...), one wreszcie podtrzymują
ducha i zagrzewają do walki (...)”
int.
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