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Zbliża się czas Bożego Narodzenia.
Jak magię tych dni wyrazić słowami?
Z pewnością pomoże nam w znalezieniu
odpowiedzi na to pytanie poezja księdza
Jana Twardowskiego. Poeta mawiał, ze
są wiersze krzykliwe, siebie pewne i są
te przemilczane, wiersze z szuflady, o nadziei i miłości.
„…Dość już starych milczeń i cierpień,
książek starych kołujących głowę,
z nową wiarą, po nowych westchnieniach,
niech złudzenia nasze będą nowe…”
W Nowym Roku nowych wyzwań życzy
Wam redakcja „Kuriera z Paryskiej”.
Stary Rok żegnamy wywiadami z Henrykiem Sienkiewiczem, którego tajemnice
życiowe ujawniają uczniowie klasy I
Gimnazjum.
Ponadto nasza koleżanka z klasy VI poleca lekturę na święta.
Redakcja

Królicza odyseja
Książka autorstwa Richarda
Adamsa pt. „Wodnikowe wzgórze” mówi
o wędrówce grupy królików w poszukiwaniu nowego domu. Jej autor opowiadał
córkom przygody królików i z tych krótkich historyjek powstała powieść. Jeden
z głównych bohaterów Piątek ma wizję
dotyczącą zagłady królikarni. Razem z
Leszczynkiem, Czubakiem i paroma innymi zwierzątkami opuszczają królikarnię Sandleford i wyruszają w nieznane.
Osiedlają się na wodnikowym wzgórzu,

ale nie jest to bynajmniej koniec ich przygód. Niechcący narażają się Generałowi
Czyścowi dowódcy zmilitaryzowanej królikarni Efrafy. Leszczynek proponuje zjednoczenie obu królikarni, ale Czyściec odmawia. W końcu dochodzi do wojny.
Jest to opowieść głównie o sprawowaniu
władzy. Leszczynek jest władcą odpowiedzialnym, zdającym sobie sprawę, jak
wiele od niego zależy. Czyściec głęboko
wierzy w swoje idee i pragnie coraz więcej
władzy, ale takiej, która nie niesie z sobą
obowiązków i odpowiedzialności. Jarząb
król Sandlefordu dobrze spełnia swe obowiązki, lecz jest zbyt przywiązany do rutyny i niezdolny do jakichkolwiek zmian.
Ciekawe przygody, wartka akcja, zagadki
i ich logiczne rozwiązania to wszystko
sprawia, że książkę chce się czytać. Jest
trochę za dużo opisów, ale są naprawdę
ciekawe. Książka w nietypowy sposób pokazuje życie zwierząt. Jest opatrzona
pięknymi ilustracjami . Polecam ją
wszystkim miłośnikom zwierząt.
Tytuł Wodnikowe Wzgórze
Autor Richard Adams
Tłumaczenie Krystyna Szrer
Wydawnictwo literackie
Cena? (mój egzemplarz był bezpłatny)

ODKRYWAMY SEKRETY ŻYCIA
HENRYKASIENIEWICZA
D r o d z y
c z y t e l n i c y ,
prezentujemy Wam dzisiaj wywiad z
Henrykiem Sienkiewiczem - legendą
polskiej literatury, pisarzem, pierwszym polskim laureatem Nagrody Nobla, którego utwory przetłumaczono na
50 języków. Jego dzieła rozchodziły się
jak świeże bułeczki a o jego życiu prywatnym rozprawiano w każdym zakątku Polski.

R: Zyskał Pan szerokie uznanie w świecie, jak się Pan z tym czuje?

Reporter: Proszę nam powiedzieć, dlaczego nie wziął Pan udziału w Powstaniu Styczniowym.

HŚ: Nie lubię niczego otrzymywać, a
przy tym okazywać wdzięczności

Henryk Sienkiewicz: Byłem wówczas
bardzo młody, miałem 17 lat, później
jednak postanowiłem walczyć z zaborcą,
ale w inny sposób. Zaangażowałem się
w nowy nurt filozofii pozytywistycznej.
Podjąłem z zaborca walkę duchową. Poświęciłem wiele czasu, aby napisać powieści: „Krzyżacy”, „Ogniem i mieczem”, „Potop”, „Pan Wołodyjowski”.
Tworzyłem więc ku pokrzepieniu serc,
aby wzbudzić w rodakach nadzieję na
odzyskanie niepodległości. Według
mnie pozytywizm w literaturze polega
w dużej mierze na edukowaniu ludzi
tak, aby dostarczyć im sił, aby mogli
wygrać z najeźdźcą.
R: Skąd aż takie zainteresowanie historią?
HŚ: Czytałem po łacinie opisy
historyczne Tacyta, kroniki
Długosza, prace Karola Karola
Szajnochy, które dostarczały
mi bezpośrednich inspiracji.
Zapoznawałem się z zabytkami piśmiennictwa polskiego.

HŚ: Jestem tym zaszczycony. Cieszę się,
że moja praca została doceniona. A poza
tym otrzymałem Nagrodę Nobla za całokształt twórczości. Nie wyobrażam sobie
życia bez pisania. Ono przynosi mi popularność nie tylko w Polsce.
R: Nie wspomina Pan o Oblęgorku.

R: Dziękujemy serdecznie Panu za poświęcenie swego cennego czasu na rozmowę z naszą redakcją. Jesteśmy przekonani, że uzyskane w rozmowie informacje przydadzą się zarówno dla Pana
obecnych czytelników, jak też zachęcą
nowe osoby do zapoznawania się z Pana
twórczością. Proszę pamiętać, że jest
Pan jednym z największych autorytetów
dla naszych rodaków.
Wywiad przeprowadzili:
Maja Lipiec,
Zuzia Szklarzewicz,
Dominika Visan,
Krzyś Galla,
Krzyś Pilaszek

„Przez świat z Sienkiewiczem”
Reporter: Dzień Dobry, witamy na pokładzie samolotu do Chin. To wspaniale, że
spotykamy Pana w tym miejscu, bo mamy
kilka pytań o Pana podróże. Panie Henryku , czy nigdy nie przeszkadzał Panu pański
styl życia? Cały czas w drodze ,taka niekończąca się odyseja.
Sienkiewicz : Odkąd pamiętam moje życie
obfitowało w podróże. Podróżowanie stało
się moim stylem życia, imperatywem mojej
twórczości. Można powiedzieć, że pisałem w
drodze.
R: Wszyscy wiedzą, że podróże to pańska
pasja. Proszę nam powiedzieć o najważniejszych z nich i jakie dzieła podczas nich powstały?
S: Myślę, że podróż do USA z Heleną Modrzejewską w 1878 r. Zatrzymaliśmy się w
Kalifornii, gdzie stworzyłem takie utwory,
jak : „Komedia z pomyłek”, „Za chlebem”,
„Latarnik” i inne.
R: A co Pan odczuwał w dniu wyjazdu do
Ameryki? Podekscytowanie? Zdenerwowanie?
HS: To była moja pierwsza długa podróż.
Gdybym wybierał się sam, z pewnością odczuwałbym niepokój. Jednak towarzyszyli
mi moi przyjaciele i wspomniana Helena Modrzejewska, nie
byłem sam. Ta wyprawa była
czymś wyjątkowym, wręcz niespotykanym, ale nie bałem się
jej. Wręcz przeciwnie – nie mogłem się jej doczekać! (śmiech)
R: A podróż do Afryki? Czy jej
również nie mógł się Pan doczekać?
HS: Och tak, najpierw podróżowałem do Neapolu, następnie statkiem do Egiptu a stamtąd do Zanzibaru. Tam odbyłem prawdziwe safari, polowałem na lwy i hipopotamy. Gościłem u sułtana i angielskiego konsula. Niestety, z powodu febry musiałem wcześniej wrócić do
Europy.
R: Ale pomimo choroby był to obfity we wra-

żenia etap życia i twórczości – odmienny od
dotychczasowych doświadczeń.
HS: No cóż, można powiedzieć, że podczas
tej podróży zadebiutowałem w nowej roli –
pisarza – reportera. Napisałem Listy
z
Afryki, które następnie zostały zebrane w
tomie i wydane jako całość. Wiem, że moi
czytelnicy z niecierpliwością oczekiwali na
kolejne reportaże z tej podróży. Ale to, z
czego najbardziej jestem dumny, to powieść, która podbiła serca dzieci, młodzieży i dorosłych „W pustyni i w puszczy”. Ta
powieść to zachęta do odkrywania nowych
lądów, krain, kultur, pokonywania przeszkód, ale też pochwała przyjaźni i lojalności.
R: Po I wojnie światowej opuścił Pan rodzinny kraj. Gdzie Pan się udał i co Pan
tam robił?
HS: Po I wojnie światowej wyemigrowałem
do Szwajcarii. Tam objąłem prezesurę
Szwajcarskiego Komitetu Pomocy Ofiarom
Wojny w Polsce.
R: Bardzo dziękuję za rozmowę, a Państwu
życzę przyjemnej podróży oczywiście z
twórczością Henryka Sienkiewicza
Olga Ewertyńska
Antonina Rzyska
Maria Braciak

MARIE JEGO ŻYCIA
Reporter: Był Pan prawdziwym celebrytą
swoich czasów. Przyjaźnił się Pan z cyganerią artystyczną, był Pan stałym gościem salonu Heleny Modrzejewskiej. Wszystkich
bardzo ciekawi, czy ze słynną aktorką łączyło Pana cos więcej niż przyjaźń.
Henryk Sienkiewicz: To piękna i utalentowana kobieta. Miałem to szczęście, że jako
młody pisarz mogłem bywać w jej warszawskim salonie artystycznym i oczywiście bardzo ją podziwiałem. W późniejszych latach z
nią i jej przyjaciółmi odbyliśmy podróż do
Ameryki.
R: Miał Pan bardzo trudne, skomplikowane
życie osobiste. Pańskie zaręczyny z Marią
Keller zostały zerwane, co było tego powodem?
H.Ś: Rodzice Marii dowiedzieli się o moich
licznych długach a dodatkowo o rzekomym
romansie z Heleną Modrzejewską i wymusili na niej zerwanie zaręczyn.

R: Kilka lat później ożenił się Pan z Marią
Szetkiewiczówną. Czy było to szczęśliwe
małżeństwo?
H.Ś: Tak, bardzo się kochaliśmy i spędziliśmy wspólnie wspaniałe cztery lata. Urodziło się nam dwoje dzieci, niestety przedwcześnie zmarła na gruźlicę. Bardzo przeżyłem
jej odejście.
R: Następne małżeństwo z Marią Romanowską chyba nie było zbyt udane.
H.Ś: Tak, było ono błędem, opuściła mnie po
6 tygodniach, po naszej podróży poślubnej.
Za to w kolejnym związku z Marią Babską
znalazłem prawdziwe szczęście. Ale to nie
koniec moich doświadczeń. W moim życiu
była tez piata Maria – Maria Radziejowska
– dziennikarka, trzydzieści lat ode mnie
młodsza, ale na kolejne małżeństwo nie zdecydowałem się.
R: Dziękuję za tak szczerą rozmowę.
Zosia Robińska

Ślady pamięci
Plany należytego uczczenia noblisty, wielkiego pisarza i nowelisty okazałym pomnikiem narodziły się zaraz po jego śmierci w 1916 r. Jednak dopiero w 1937 r.
powstał Komitet Sienkiewiczowski, który przystąpił do
planowania budowy pomnika na placu S. Małachowskiego w Warszawie. Niestety wybuch II wojny światowej we wrześniu 1939 r. pokrzyżował te zamiary.
Pomysł urzeczywistniono po bardzo długiej przerwie
dopiero w 1997 r., dzięki wielkiemu społecznikowi,
darczyńcy i filantropowi, dr Zbigniewowi Porczyńskiemu, który na krótko przed śmiercią przekazał na ten cel
sumę 100 tys. dolarów. Kamień węgielny pod pomnik
H. Sienkiewicza został położony 11 czerwca 1998 r.
Pomnik został odsłonięty uroczyście w 154 rocznicę
urodzin pisarza 5 maja 2000 r. Uroczystość odsłonięcia
była związana również z Obchodami Sienkiewiczowskimi, które zainaugurowała msza święta w archikatedrze św. Jana; po nabożeństwie złożono kwiaty na
grobie pisarza. Kolejnym etapem podniosłych uroczystości był pochód Traktem Królewskim młodzieży
ze wszystkich szkół w Polsce noszących jego imię. Pomnik, w asyście kompanii honorowej Wojska Polskiego, odsłoniła wnuczka pisarza, Maria Sienkiewicz,
praprawnuk pisarza Jan Sienkiewicz, a poświęcił go
Prymas Polski Kardynał Józef Glemp.

Rzeźba autorstwa Gustawa Zemły przedstawia pisarza
ubranego w płaszcz, siedzącego swobodnie na ławce. Z
jego ręki wypadają kolejne kartki papieru. Aby uzyskać
wierną podobiznę pisarza rzeźbiarz przeanalizował
wiele archiwalnych fotografii z różnych okresów życia
twórcy. Pomnik został odlany w zakładzie T. Zwolińskiego w Iłży, a następnie przewieziony do pracowni
kamieniarskiej w Bieniewie koło Błonia, gdzie został
pokryty patyną. Zapraszam Was na wycieczkę do Łazienek Królewskich, spotkacie tam nie tylko Henryka
Sienkiewicza czy Fryderyka Chopina.
Lena Czerwińska

