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WYDANIE Z OKAZJI ROKU HENRYKA SIENKIEWICZA
Książka nas uczy, książka cieszy,
czasem zadziwi
nas niemało
albo po prostu tak rozśmieszy,
jakby się dobry
żart słyszało.
Książka też mądrze nam doradza
różne wskazówki,
wzory daje.
Książka w szeroki świat wprowadza,
dalekie z nami
zwiedza kraje.
Lubimy książkę - przyjaciółkę.
Wiesz co ci powiem?
Nie odwlekaj.
Masz trochę czasu? Spójrz na półkę,
sięgnij po książkę!
Książka czeka!
Hanna Łochocka „Książka czeka”
LUTY 2016

ROK HENRYKA SIENKIEWICZA
Rok 2016 został ustanowiony Rokiem Henryka Sienkiewicza, ponieważ w tym roku przypada 170.
rocznica urodzin pisarza i 100. rocznica jego śmierci.
Czy wiesz, że Henryk Sienkiewicz…
 posługiwał się pseudonimem Litwos
 otrzymał literacką Nagrodę Nobla za Quo vadis
 „dla pokrzepienia serc” napisał Trylogię (Ogniem i mieczem, Potop,
Pan Wołodyjowski),
 napisał inne powieści: Krzyżacy, Rodzina Połanieckich, W pustyni
i w puszczy.
 był również autorem nowel (m.in. Janko Muzykant, Latarnik), a także
reportaży.
 organizował razem z Ignacym Janem Paderewskim pomoc dla Polaków
poszkodowanych podczas I wojny światowej
Prochy Sienkiewicza sprowadzono do Polski w 1924 r. i złożono w podziemiach katedry św. Jana
w Warszawie.
***

Henryk Sienkiewicz jest pisarzem, o którym słyszał prawie każdy Polak. Wiele cytatów z jego
książek na stałe weszło do języka potocznego. Przypominamy dwa z powieści Potop:
 Kończ… waść!… wstydu oszczędź!…
 – Ociec, prać?
***

Uśmiechnij się…
Po lekturze powieści W pustyni i w puszczy, chyba każdemu pozostanie
w pamięci rozmowa Kalego i Stasia na temat wartości:
– Powiedz mi – zapytał Staś – co to jest zły uczynek?
– Jeśli ktoś Kalemu zabrać krowy – odpowiedział po krótkim namyśle – to jest zły
uczynek.
– Doskonale! – zawołał Staś – a dobry?
Tym razem odpowiedź przyszła bez namysłu:
– Dobry, to jak Kali zabrać komu krowy.
Wiele utworów Sienkiewicza zostało zekranizowanych.
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Arcydzieła malarstwa

Kmicicowa kompania

Ilustracją książkową może być dzieło malarskie,
rysunkowe lub graficzne. Ma ono za zadanie uzupełnić,
objaśnić lub ozdobić tekst, do którego jest dołączone.
W XIX wieku nastąpił okres wielkiego rozkwitu
ilustracji, którą zajmowali się najwybitniejsi artyści.
Różne wydania utworów Henryka Sienkiewicza
ilustrowali m. in. Juliusz Kossak, Józef Brandt, Jan
Styka, Jan Marcin Szancer, Stanisław BatowskiKaczor, Jerzy Srokowski, Piotr Stachiewicz.
Idee Trylogii „dla pokrzepienia serc” odmalował
w swoich dziełach (prezentowanych obok) Juliusz
Kossak. Ten genialny samouk w oparciu o obserwację
natury wypracował perfekcyjny rysunek, finezję
warsztatową i mistrzowskie opanowanie trudnej
techniki akwarelowej. Jego prace są oszczędne
w kolorystyce, z przewagą ciepłych rdzawozłotych
tonów.

Spotkanie Chmielnickiego
z Tuhaj Bejem

Jarema Wiśniowiecki

Opracowała Iwona Kowalczyk
Kmicic z Oleńką na kuligu
Przeprawa Skrzetuskiego

Basia i Azja

Napad Bohuna na Kurcewiczów
w Rozłogach

***

Biblioteka poleca…
Twórczość Henryka Sienkiewicza znają w Polsce wszyscy. I to chyba
niekoniecznie z tego powodu, że jest pierwszym Polakiem, który otrzymał nagrodę
Nobla w dziedzinie literatury. Książką, która połączyła pokolenia, jest powieść dla
dzieci i młodzieży W pustyni i w puszczy. Proszę się nie obawiać. Nie będzie
streszczenia. Przywołam tylko fakt, że powieść powstała jako jeden z efektów
podróży autora do Afryki w 1890 roku. Zachwycili się nią czytelnicy już od
momentu drukowania w odcinkach w „Kurierze Warszawskim”. Fenomenem tej
książki jest fakt, że ciągle jest czytana i również to, że do dzisiaj stanowi dla
Polaków przewodnik po Czarnym Lądzie. Jako jeden z pierwszych ruszył w 1961
r. Śladami Stasia i Nel Marian Brandys. Jego książka to rodzaj reportażu
podróżniczego. Autor dociera do sudańskich potomków bohaterów Henryka
Sienkiewicza. Możemy zwiedzać z nim Egipt i Sudan w kilkadziesiąt lat po podróży
porwanych młodych Polaków. Wyprawy takie odbywają się do dzisiaj. Relacje z nich
zamieszcza m.in. National Goegraphic Polska. W marcu 2015 r. swoje spotkanie
z Afryką prezentował tam znany krytyk muzyczny Marcin Kydryński.
Młodych czytelników zachęcam przy okazji do sięgania po książki podróżnicze
wychodzące spod pióra współczesnych autorów. Przypomnę dobrze już Wam znaną
Afrykę Kazika Łukasza Wierzbickiego, Dzieciaki świata Martyny Wojciechowskiej
i polecę serię Nela mała reporterka.
Opracowała Joanna Brandys
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Cichociemni – elita Wojska Polskiego
Zrozumienie idei powstania cichociemnych cofa nas do wybuchu II
wojny światowej i agresji Niemiec na Polskę we wrześniu 1939 roku. Po
przegranej kampanii rozpoczęła się okupacja naszego terytorium. Polscy
wojskowi, którzy znaleźli się na emigracji, nie pogodzili się z klęską
wrześniową. Podjęli próbę zorganizowania łączności z okupowanym krajem.
Ich starania poparł premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill. Powołał
organizację, która miała nawiązać współpracę z ruchem oporu w całej
Europie. Do służby na terenie okupowanej Polski zgłosiło się wielu
ochotników, lecz tylko najlepsi zostali cichociemnymi. Pierwszym etapem
była selekcja kandydatów. Dobierano ludzi o twardym charakterze i dobrej
kondycji fizycznej. Kolejnym krokiem było specjalistyczne szkolenie,
porównywalne do tego, jakie dzisiaj przechodzą komandosi. Bardzo ważnym etapem był test
psychologiczny, w którym sprawdzano odporność na stres. Gdy kandydat przeszedł wszystkie szczeble
szkolenia, był wysłany do okupowanego kraju. Przerzut odbywał się drogą powietrzną. Pod osłoną nocy,
w wielkiej tajemnicy, żołnierze skakali na spadochronach. W okupowanej Polsce cichociemni wchodzili
w skład kierownictwa Armii Krajowej, zajmowali się szkoleniem, wywiadem, walczyli w oddziałach
partyzanckich. Brali też udział w powstaniu warszawskim. Do Polski przerzucono 316 cichociemnych.
Wielu z nich zginęło. Dla uczczenia ich bohaterstwa i odwagi parlament Rzeczypospolitej rok 2016
ogłosił Rokiem Cichociemnych.
Pierwsi cichociemni wylądowali w Polsce w nocy z 15 na 16 lutego 1941 roku. W tym roku
przypada 75. rocznica pierwszego zrzutu.
Opracował Ireneusz Romańczuk

Zagadka pani Izy
W każdym zdaniu kryje się jakieś słowo. Sowa pokazuje ci, do jakiej kategorii to słowo należy.
Znajdź je.

Zwierzę

Trzeba się pospieszyć.
Warzywo

Owoc
Pojazd

Nadeszła pora na podwieczorek.

Chłopcy są za mali na pieszą wycieczkę.

Alpiniści zatrzymali się metr od przepaści.
Państwo

Kwiat

Jacek nie zjadł dziś śniadania.

To będzie dobra tektura do zrobienia pudełka.

Ryba

Autokar przejechał już połowę drogi.
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