
ZNANI PISARZE 

Henryk Sienkiewicz- urodził się 5 maja 1846 roku w Woli Okrzejskiej na 
Podlasiu, zmarł 15 listopada 1916 roku w Vevey w Szwajcarii. Swoje powieści 
drukował w odcinkach w czasopismach. 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Henryk_Sienkiewicz   

Pracował jako dziennikarz, publicysta, a wreszcie nowelista i pisarz. Debiutował 
powieścią "Na marne" w 1872r.
Odbył wiele podróży, bo sam mówił:
"Myślałem też, jak bardzo odżywcza rzeczą są podróże, nie tylko dlatego, w ów dzbanek życiowy,  
napełniony najczęściej octem i żółcią, wkłada się nowe, a przyjemne wrażenia, ale jeszcze i z tego  
powodu, że człowiek przyprowadza do równowagi swe siły fizyczne i umysłowe. (...)" Józef  
Szczublewski "Żywot Sienkiewicza", Warszawa PIW 1989, s. 205.
Pisał "ku pokrzepieniu serc" przede wszystkim powieści historyczne, przypominające 
bohaterskie wydarzenia narodowe.
Oczywiście najpoczytniejsze to te, które dziś znalazły się w kanonie lektur 
szkolnych:w portalu Wolne Lektury
"Latarnik" (9 stron) ;
"Trylogia": "Ogniem i mieczem" (tomy 1 - 2; 476 stron), "Potop" (tomy 1 - 3; 711 
stron), "Pan Wołodyjowski" (stron 278);
"Quo vadis" (280 stron);
"Krzyżacy" ( tomy 1 - 2; 450 stron); 
"W pustyni i w puszczy" (165 stron);
"Szkice węglem" (37 stron). 
"Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela" (12 stron).
 Utwory H. Sienkiewicza w Wolnych lekturach https://wolnelektury.pl/szukaj/?
q=henryk+sienkiewicz
 Rękopis "Quo vadis" w Polonie 312 kart: 
https://polona.pl/item/quo-vadis,ODY3NDc2OA/14/#info:metadata
 Artykuły:
"Literacka Nagroda Nobla dla Henryka Sienkiewicza" M G.-K. w portalu Muzeum 
Historii Polski https://muzhp.pl/pl/e/1369/literacka-nagroda-nobla-dla-henryka-sienkiewicza

"Henryk Sienkiewicz" Janusz R. Kowalczyk w portalu culure.pl 
https://culture.pl/pl/tworca/henryk-sienkiewicz 

W 2016 roku obchodziliśmy Rok Henryka Sienkiewicza. W Przemyskiej Bibliotece 
Publicznej przygotowano wystawę "Henryk Sienkiewicz... rzadko spotykany geniusz, 
który wcielił w siebie ducha narodu"
http://www.biblioteka.przemysl.pl/art,208,wystawa-henryk-sienkiewicz-rzadko-spotykany-geniusz-
ktory-wcielil-w-siebie-ducha-narodu

ZAGRAJ I SPRAWDŹ CZY ZNASZ ODPOWIEDŹ 

Zadania z portalu learningapps.org: Henryk Sienkiewicz 
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https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/sienkiewicz-z-pamietnika-poznanskieg-nauczyciela.pdf
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https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/latarnik.pdf
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/latarnik/
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