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KILKA SŁÓW O "QUO VADIS"

„Quo Vadis” to
powieść historyczna
autorstwa Henryka
Sienkiewicza, 
powstała 
w 1896 r. w formacie
odcinków w
Warszawskiej
„Gazecie Polskiej”
(lata 1895-1896), a
potem została
opublikowana 
w wersji książkowej.
Ciekawostką jest, iż
utwór ten osiągnął
światowy sukces

i został
przetłumaczony na
ponad 50 języków, a
jego autor 
w 1905 roku otrzymał
Nagrodę Nobla.
„Quo Vadis” to
powieść
panoramiczna.
Ukazano w niej Rzym
za czasów panowania
cesarza
Nerona oraz czasów
prześladowania
chrześcijan. 

Głównymi bohaterami
są rzymianin Marek
Winicjusz oraz
chrześcijanka Ligia.
Ukazana historia,
wynikająca z ich
różnic w wierze oraz 
wielkiej miłości
doprowadza 
do pewnych
paradoksów, a nawet
metamorfozy
młodego patrycjusza.

Moim zdaniem twór
„Quo Vadis” jest
dziełem
przełomowym, gdyż
świetnie miesza fakty
historyczne i fikcję, a
jednocześnie ukazuje
piękną i tragiczną
historię chrześcijan.
Polecam ją
czytelnikom
uwielbiającym
historię oraz trochę
fantastyki.

Kuba

 W TYM
NUMERZE:
PAŁAC 
I OGRODY
NERONA 

MIŁOSNE
PORADY
JAK ZDOBYĆ
SERCE
UKOCHANEJ?

OGŁOSZENIA
DROBNE

Utwór ukazuje
bogactwo opisów
miejsc, osób
przedmiotów
oraz zdarzeń. 
Widać również
przekrój przez
wszystkie warstwy
społeczne tych
czasów takie 
jak plebs,
czy patrycjusze.
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Kącik Architekta
PAŁAC I OGRODY NERONA 

Pałac na
zewnątrz

U progów pałacu
Cezara znajduje się
przyozdobiony
płaskorzeźbami łuk
bramy, przez  który
można wstąpić do
środka. 
Kolumny, które
ozdabiają wokół
budowlę zbudowane
są z żółtego
numidyjskiego
marmuru. 
Ma on wyjątkową
właściwość,
mianowicie przy blasku
zachodzącego słońca
mieni się kolorami
złota i różu. Wokół
kolumn porozstawiane
są posagi bohaterów
lub bogów. Na górze
stoi wielka rzeźba
Herkulesa, która
spogląda w dół.

Pałac od
wewnątrz

Pałac od środka jest
ogromny. Rzadko
spotyka się tak
rozległe budowle jak
ta. Oprócz kolumn
wykonanych z tego
samego marmuru co
na zewnątrz, ciężko
także nie zauważyć
wielkiej sali do biesiad
cezara, do której
można zaprosić
bardzo wielu gości. 
W sali tej znajduję się
wiele miejsc do
spoczęcia dla panów i
pań, przy których
można biesiadować,
czy rozmawiać, a
także sam tron cezara i
jego żony. Jednakże
oprócz zdobionych
siedzeń i złoconego
tronu Nerona znajdują
się (tak jak na
zewnątrz) tam posągi
danaid lub innych
postaci mitycznych.
Sam budynek składa
się z takich
pomieszczeń jak
cubiculum, atrium,
triclinum, czy procoeon
etc.

U progów pałacu Cezara znajduje się
przyozdobiony płaskorzeźbami łuk bramy,
przez  który można wstąpić do środka. 
Kolumny, które ozdabiają wokół budowlę
zbudowane są z żółtego numidyjskiego
marmuru. 
Ma on wyjątkową właściwość, mianowicie
przy blasku zachodzącego słońca mieni się
kolorami złota i różu. Wokół kolumn
porozstawiane są posagi bohaterów lub
bogów. Na górze stoi wielka rzeźba
Herkulesa, która spogląda w dół.
Pałac od środka jest ogromny. Rzadko
spotyka się tak rozległe budowle jak ta.
Oprócz kolumn wykonanych z tego samego
marmuru co na zewnątrz, ciężko także nie
zauważyć wielkiej sali do biesiad cezara, do
której można zaprosić bardzo wielu gości. 
W sali tej znajduję się wiele miejsc do
spoczęcia dla panów i pań, przy których
można biesiadować, czy rozmawiać, a także
sam tron cezara i jego żony. 

.

Jednakże oprócz zdobionych siedzeń i
złoconego tronu Nerona znajdują się (tak jak
na zewnątrz) tam posągi danaid lub innych
postaci mitycznych. Sam budynek składa się
z takich pomieszczeń jak cubiculum, atrium,
triclinum, czy procoeon etc.
Ogród Nerona wyglądał jak istny raj. Był 
przepełniony cyprysami, dębami, oliwkami i
mirtami itp. Tak samo jak po zewnętrznej
stronie pałacu, w ogrodzie również znajdują
się posągi. 

.

Było tam również kilka pięknych sadzawek,
małe gaiki (gaje) róż, które były zraszane
przez pył wydobywający się z fontann. W
ogrodzie znajdowały się także groty
obrośnięte pięknym bluszczem albo
winogronem. 
W grotach znajdowały się stawiki, w których
pływały łabędzie. 
W tym raju mieszkało bardzo dużo
różnorodnych ptaków, sprowadzonych z
różnych krajów świata. 

Kuba i Aleksint.

int.
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Na wstępie chciałbym powiedzieć parę słów na temat moich dziejów
miłosnych, o tym jak zdobyłem serce swojej wybranki i jak się przez to zmieniłem.
Moja historia zaczęła się parę lat temu kiedy to ujrzałem piękną dziewczynę
bawiącą się przy fontannie. Miała śliczne, kręcone, blond włosy i duże błękitne
anielskie oczy. Od razu gdy ją zobaczyłem serce zaczęło mi szybciej bić i poczułem,
że chcę tą dziewczynę, to była miłość od pierwszego wejrzenia. Postanowiłem jak
najszybciej ją zdobyć, chciałem żeby była tylko moja. Poprosiłem, więc mojego wujka
Petroniusza o pomoc. On nakazał zabranie Ligii z jej domu i zaprowadzenie jej na
ucztę do zamku Nerona. Tam popełniłem mój pierwszy błąd. Rzuciłem się z agresją na
dziewczynę, co bardzo ją odstraszyło i uciekła.
Po tym zwróciłem się do Chilona, przebiegłego filozofa, który miał mi pomóc
w odszukaniu ukochanej. Następnie po jego poczynaniach udało się nam znaleźć trop -
świętego Piotra. Poszliśmy, więc na jego wykłady spodziewając się obecności Ligii,
która jest chrześcijanką. Była tam jednak nie chcieliśmy się ujawnić, ale
postanowiliśmy napaść na dom w ,którym tymczasowo zamieszkiwała z innymi
wyznawcami. Przez własną głupotę omal nie straciłem wtedy życia. Kiedy ocknąłem
się chrześcijanie jak nikt zadbali o mnie, poza tym dowiedziałem się, że Ligia mimo
wszystko odwzajemnia moje uczucie. Wkrótce ja również stałem się wierzącym. To
ona i reszta chrześcijan mnie nawrócili.
Wszystko byłoby już dobrze gdyby nie zarzuty dotyczące Ligii. Przez wiarę
w Boga trafiła do aresztu. Wszystkich chrześcijan bezpodstawnie oskarżono
o wywołanie pożaru w Rzymie. Niestety, na igrzyskach duża część z nich zginęła,
jednak z niemałą pomocą Ursusa, bliskiego opiekuna i przyjaciela panienki, udało nam
się wyzwolić moją ukochaną.
Nareszcie wszystko skończyło się dobrze, a ja i Ligia staliśmy się cudowną
parą. Dopiero po mojej przemianie na dobrego, uczciwego chrześcijanina dziewczyna
pokochała mnie tak jak ja ją.

.
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Moda w ,,Qvo Vadis''

 Moda w ,,Qvo Vadis'' pokazuje jak ważny był
wizerunek.
Ludzie zwracali uwagę na to jak inni
wyglądają - każdy chciał choć trochę
dostojnie się reprezentować. Nawet służące
czy służący wyglądali bardzo dobrze i w ten
sposób mogli wyczuć, czy pomimo
szlachetnych pierścionków można zaufać tej
osobie.
Było mnóstwo władców czy panów, których
było widać z daleka. Dostojny chód i długie
pomarszczone przez służące szaty ozdabiały
charyzmę panów. Zauważyłam, że kolorem
dominującym był czerwony. Pokazywał, że są
oni silni i nie dadzą sobą gardzić.
Musieli się dobrze reprezentować od mniej
obdarzonych złotem. Byli bardzo widoczni i
to ich wyróżniało. Niektórzy projektanci dalej
inspirują się tą epoką. Pełno długich i
wąskich szat i różnych ozdób na głowie czy
rękach - u kobiet miało to podkreślać
kobiecość i delikatność. U obu płci
dominowało płaskie obuwie z powodu stylu
życia.
Dużo się tam chodziło lub pracowało.
Najczęściej były to sandały.
Rzymianki lubiły podkreślać swoją
delikatność dzięki bujnym fryzurom i
dodatkach we włosach. Uwielbiały złoto -
pierścionki, naszyjniki czy  kolczyki.
Nie skupiały się, by zakrywać odsłonięte
partie ciała.
Przykładem jest Poppea, która myślała, że
swoją dosyć krzykliwą kobiecością rozkocha
w sobie Winicjusza. 

.

Aczkolwiek ten był zakochany w Ligii, która
była pełna delikatności i skromności. Długie,
blond włosy i niewinne białe sukienki
podkreślały to, co podobało się Markowi. W
dzisiejszych czasach myślę, że gdyby nie
liczyć zachowania Poppei to ona, by
zwyciężyła od Ligii. To jak obywatele w
tamtych czasach pomimo braku wolnego
czasu dbali o swój wizerunek jest naprawdę
zadziwiające. Był to ekstrawagancki choć z
pewną nutą elegancji styl, który przekonał do
siebie prawie każdego.

.
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WAKACJE NERONA

A mianowicie wyjazd  Nerona z Rzymu do
Ancjum. Nasuwające się pytania brzmią: Kto
za to zapłaci? Jak ten wyjazd wpłynie na
politykę Rzymu? Co o tym sądzi ludność?
A więc rzymski cezar udał się na wakacje. Już
z samego rana przy Porcie Ostentis tłumy
ludzi żegnały władcę. Pewien ptaszek mi
wyśpiewał, że Naron zabrał ze sobą
instrumenty muzyczne, posągi , a nawet
mozaiki, które kazał rozkładać podczas
każdego postoju. Zabrał również w podróż
ponad czterystu poddanych, załoga też liczyła
kilkadziesiąt osób. Ponad to Neron rozkazał
przetransportowanie mnóstwa dzikich
zwierząt, które miały być zaprezentowane
podczas wakacyjnych igrzysk. Rozrzutny
cezar codziennie urządzał wykwintne uczty
dla swoich przyjaciół. A mieszkańcy Zatybrza
nie mają co jeść! Jego podróż przypominała,
szczerze mówiąc, raczej procesję niż
wyprawę. Na przodzie widać było wozy
przeładowane namiotami z purpury, czerwone
i fioletowe, następnie namiotami z białego jak
śnieg byssu przetkanego złotymi nićmi.
Przewożono też kobierce wschodnie, stoły
cytrusowe, kawałki mozaik, sprzęty
kuchenne, klatki z ptakami, amfory z winem i
kosze z owocami. A przedmioty, których nie
chciano narazić na potłuczenie lub popsucie,
nieśli niewolnicy. Dowiedziałam się, że
połaszczył się zabrać ze sobą również klika
złotowłosych tancerek. Pytam, który władca
wyjeżdża na rozpustne biesiadowanie, kiedy
w jego kraju jest niestabilna sytuacja
materialna?

W nocy z 18 na 19 lipca 64 roku miał miejsce
jeden z największych kataklizmów w historii
naszego miasta. i całego Cesarstwa
Rzymskiego. Wielki pożar Rzymu trwał kilka
dni i strawił większą część wiecznego miasta.
Mieszkańcy dzielnie walczyli z pożogą,
pomagali sobie wzajemnie. Po zagaszeniu
zarzewia Neron zaczął szukać sprawców,
podejrzenia padło na chrześcijan. Jest wielce
prawdopodobne, że pomysł oskarżenia
wyznawców nowej religii podsunęła
Neronowi cesarzowa Sabina Poppea,
ponieważ chciała się pozbyć chrześcijan.
Pomimo śledztwa nadal nie wiadomo, kto stał
za podpaleniem Rzymu. Bardziej
zorientowani mieszkańcy twierdzą, że był to
pomysł Nerona.

Paweł

RZYM PŁONIE!

UCZTY U NERONA

W tym przecudownym mieście wśród
bogatych patrycjuszy odbywają się huczne i
wystawne biesiady. Najpopularniejsze są
imprezy u Nerona, które organizuje z
ogromnym przepychem i rozmachem
Tygellin.

Najbardziej zaufany człowiek Nerona
sprowadziła rzadkie gatunki ptaków, ryb,
zwierząt i roślin. Zamówił najpiękniejsze
tkaniny i naczynia oraz zatrudnił tancerki,
kelnerów, kucharzy i artystów, wszytko, aby
przypodobać się Neronowi.



www.gloswielkopolski.plGłos Wielkopolski | Wydanie specjalne 05/2020 | Strona 6  

www.juniormedia.plNiecodziennik Rzymski

.

. .

OGŁOSZENIA 
DROBNE

JEŚLI CHCESZ ZAREKLAMOWAĆ JAKIŚ PRODUKT,
ZOSTAW TABLICZKĘ POD SIEDZIBĄ REDAKCJI.

Projekt powstał podczas
omawiania powieści Henryka
Sienkiewicza "Quo vadis" i
miał na celu zmobilizowanie
uczniów do przeanalizowania
wylosowanych fragmentów
dzieła.

REDAKCJA WYDANIA: Natalia, Magda,
Roksana, Paula, Kuba, Aleks, Antonina,
Kacper, uczniowie klasy 8d i 8e

OPIEKUN: KAROLINA STRÓGAREK

.
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	Na wstępie chciałbym powiedzieć parę słów na temat moich dziejów miłosnych, o tym jak zdobyłem serce swojej wybranki i jak się przez to zmieniłem. Moja historia zaczęła się parę lat temu kiedy to ujrzałem piękną dziewczynę bawiącą się przy fontannie. Miała śliczne, kręcone, blond włosy i duże błękitne anielskie oczy. Od razu gdy ją zobaczyłem serce zaczęło mi szybciej bić i poczułem, że chcę tą dziewczynę, to była miłość od pierwszego wejrzenia. Postanowiłem jak najszybciej ją zdobyć, chciałem żeby była tylko moja. Poprosiłem, więc mojego wujka Petroniusza o pomoc. On nakazał zabranie Ligii z jej domu i zaprowadzenie jej na ucztę do zamku Nerona. Tam popełniłem mój pierwszy błąd. Rzuciłem się z agresją na dziewczynę, co bardzo ją odstraszyło i uciekła. Po tym zwróciłem się do Chilona, przebiegłego filozofa, który miał mi pomóc w odszukaniu ukochanej. Następnie po jego poczynaniach udało się nam znaleźć trop - świętego Piotra. Poszliśmy, więc na jego wykłady spodziewając się obecności Ligii, która jest chrześcijanką. Była tam jednak nie chcieliśmy się ujawnić, ale postanowiliśmy napaść na dom w ,którym tymczasowo zamieszkiwała z innymi wyznawcami. Przez własną głupotę omal nie straciłem wtedy życia. Kiedy ocknąłem się chrześcijanie jak nikt zadbali o mnie, poza tym dowiedziałem się, że Ligia mimo wszystko odwzajemnia moje uczucie. Wkrótce ja również stałem się wierzącym. To ona i reszta chrześcijan mnie nawrócili. Wszystko byłoby już dobrze gdyby nie zarzuty dotyczące Ligii. Przez wiarę w Boga trafiła do aresztu. Wszystkich chrześcijan bezpodstawnie oskarżono o wywołanie pożaru w Rzymie. Niestety, na igrzyskach duża część z nich zginęła, jednak z niemałą pomocą Ursusa, bliskiego opiekuna i przyjaciela panienki, udało nam się wyzwolić moją ukochaną. Nareszcie wszystko skończyło się dobrze, a ja i Ligia staliśmy się cudowną parą. Dopiero po mojej przemianie na dobrego, uczciwego chrześcijanina dziewczyna pokochała mnie tak jak ja ją.
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	Moda w ,,Qvo Vadis'' pokazuje jak ważny był wizerunek. Ludzie zwracali uwagę na to jak inni wyglądają - każdy chciał choć trochę dostojnie się reprezentować. Nawet służące czy służący wyglądali bardzo dobrze i w ten sposób mogli wyczuć, czy pomimo szlachetnych pierścionków można zaufać tej osobie. Było mnóstwo władców czy panów, których było widać z daleka. Dostojny chód i długie pomarszczone przez służące szaty ozdabiały charyzmę panów. Zauważyłam, że kolorem dominującym był czerwony. Pokazywał, że są oni silni i nie dadzą sobą gardzić. Musieli się dobrze reprezentować od mniej obdarzonych złotem. Byli bardzo widoczni i to ich wyróżniało. Niektórzy projektanci dalej inspirują się tą epoką. Pełno długich i wąskich szat i różnych ozdób na głowie czy rękach - u kobiet miało to podkreślać kobiecość i delikatność. U obu płci dominowało płaskie obuwie z powodu stylu życia. Dużo się tam chodziło lub pracowało. Najczęściej były to sandały. Rzymianki lubiły podkreślać swoją delikatność dzięki bujnym fryzurom i dodatkach we włosach. Uwielbiały złoto - pierścionki, naszyjniki czy  kolczyki. Nie skupiały się, by zakrywać odsłonięte partie ciała. Przykładem jest Poppea, która myślała, że swoją dosyć krzykliwą kobiecością rozkocha w sobie Winicjusza.
	Aczkolwiek ten był zakochany w Ligii, która była pełna delikatności i skromności. Długie, blond włosy i niewinne białe sukienki podkreślały to, co podobało się Markowi. W dzisiejszych czasach myślę, że gdyby nie liczyć zachowania Poppei to ona, by zwyciężyła od Ligii. To jak obywatele w tamtych czasach pomimo braku wolnego czasu dbali o swój wizerunek jest naprawdę zadziwiające. Był to ekstrawagancki choć z pewną nutą elegancji styl, który przekonał do siebie prawie każdego.

	WAKACJE NERONA
	RZYM PŁONIE!
	A mianowicie wyjazd  Nerona z Rzymu do Ancjum. Nasuwające się pytania brzmią: Kto za to zapłaci? Jak ten wyjazd wpłynie na politykę Rzymu? Co o tym sądzi ludność? A więc rzymski cezar udał się na wakacje. Już z samego rana przy Porcie Ostentis tłumy ludzi żegnały władcę. Pewien ptaszek mi wyśpiewał, że Naron zabrał ze sobą instrumenty muzyczne, posągi , a nawet mozaiki, które kazał rozkładać podczas każdego postoju. Zabrał również w podróż ponad czterystu poddanych, załoga też liczyła kilkadziesiąt osób. Ponad to Neron rozkazał przetransportowanie mnóstwa dzikich zwierząt, które miały być zaprezentowane podczas wakacyjnych igrzysk. Rozrzutny cezar codziennie urządzał wykwintne uczty dla swoich przyjaciół. A mieszkańcy Zatybrza nie mają co jeść! Jego podróż przypominała, szczerze mówiąc, raczej procesję niż wyprawę. Na przodzie widać było wozy przeładowane namiotami z purpury, czerwone i fioletowe, następnie namiotami z białego jak śnieg byssu przetkanego złotymi nićmi. Przewożono też kobierce wschodnie, stoły cytrusowe, kawałki mozaik, sprzęty kuchenne, klatki z ptakami, amfory z winem i kosze z owocami. A przedmioty, których nie chciano narazić na potłuczenie lub popsucie, nieśli niewolnicy. Dowiedziałam się, że połaszczył się zabrać ze sobą również klika złotowłosych tancerek. Pytam, który władca wyjeżdża na rozpustne biesiadowanie, kiedy w jego kraju jest niestabilna sytuacja materialna?
	W nocy z 18 na 19 lipca 64 roku miał miejsce jeden z największych kataklizmów w historii naszego miasta. i całego Cesarstwa Rzymskiego. Wielki pożar Rzymu trwał kilka dni i strawił większą część wiecznego miasta. Mieszkańcy dzielnie walczyli z pożogą, pomagali sobie wzajemnie. Po zagaszeniu zarzewia Neron zaczął szukać sprawców, podejrzenia padło na chrześcijan. Jest wielce prawdopodobne, że pomysł oskarżenia wyznawców nowej religii podsunęła Neronowi cesarzowa Sabina Poppea, ponieważ chciała się pozbyć chrześcijan. Pomimo śledztwa nadal nie wiadomo, kto stał za podpaleniem Rzymu. Bardziej zorientowani mieszkańcy twierdzą, że był to pomysł Nerona.

	UCZTY U NERONA
	W tym przecudownym mieście wśród bogatych patrycjuszy odbywają się huczne i wystawne biesiady. Najpopularniejsze są imprezy u Nerona, które organizuje z ogromnym przepychem i rozmachem Tygellin.
	Najbardziej zaufany człowiek Nerona sprowadziła rzadkie gatunki ptaków, ryb, zwierząt i roślin. Zamówił najpiękniejsze tkaniny i naczynia oraz zatrudnił tancerki, kelnerów, kucharzy i artystów, wszytko, aby przypodobać się Neronowi.

	OGŁOSZENIA
	DROBNE
	JEŚLI CHCESZ ZAREKLAMOWAĆ JAKIŚ PRODUKT, ZOSTAW TABLICZKĘ POD SIEDZIBĄ REDAKCJI.
	Projekt powstał podczas omawiania powieści Henryka Sienkiewicza "Quo vadis" i miał na celu zmobilizowanie uczniów do przeanalizowania wylosowanych fragmentów dzieła.
	REDAKCJA WYDANIA: Natalia, Magda, Roksana, Paula, Kuba, Aleks, Antonina, Kacper, uczniowie klasy 8d i 8e



