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Film „Ogniem i mieczem” to ostatnia
z adaptacji
Trylogii
Henryka
Sienkiewicza. Autorem scenariusza
oraz reżyserem filmu, tak jak
i wcześniejszych adaptacji był Jerzy
Hoffman.
Film powstał w 1999 roku. Przy
produkcji tego filmu starano się o jak
najwierniejsze
odwzorowanie
literackiego pierwowzoru. Dekoracje,
stroje, militaria odtworzono z wielką
dokładnością. To samo dotyczy
charakteryzacji postaci. Poznajemy
Jana Skrzetuskiego (Michał Zebrowski),
Helenę
Kurcewiczównę
(Izabela
Scorupco), Bohuna Jurko (Aleksandr
Domogarow).
"W pustyni i w puszczy" doczekało się
ekranizacji w 1973 roku i w 2001.
Pierwsza z nich wierniej oddawała
treść i atmosferę książki. Druga to
bardziej kino familijne, w którym
zminimalizowano sceny drastyczne
jednak
kosztem
wiarygodności
i
malowniczych
realiów
z
powieści
Sienkiewicza.

Gazetkę przygotowali uczestnicy zajęć dziennikarskich
pod kierunkiem p. Mirosławy Kidały.

Bez osłonek

Senat Rzeczpospolitej Polskiej ustanowił
rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza,
by w setną rocznicę śmierci oddać hołd temu Wielkiemu
Polakowi i przyczynić sie do popularyzacji Jego twórczości oraz
idei zawartych w jego książkach - przede wszystkim patriotyzmu
i przywiązania do tradycyjnych wartości.
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15 listopada 1916 roku zmarł Henryk Sienkiewicz. Jego twórczość jest
częścią dziedzictwa kulturowego narodu. W czasach niewoli pisał dla
pokrzepienia serc, a jego utwory były czytane przez wszystkich Polaków.
Henryk Sienkiewicz urodził się 5 maja 1846r.
w Woli Okrzejskiej na Podlasiu, zmarł
15 listopada 1916r. w Vevey w Szwajcarii.
Pochodził z patriotycznej rodziny szlacheckiej.
Uczył się w gimnazjum w Warszawie, a od 1886r.
studiował prawo i medycynę w Szkole Głównej.
Studiów nie ukończył i podjął pracę w prasie
warszawskiej jako felietonista i reporter.
Większość swoich artykułów w „Tygodniku
Ilustrowanym”, „Przeglądzie Tygodniowym”,
„Niwie” i „Gazecie Polskiej” podpisywał
pseudonimem Litwos.
W latach 1876-1878 przebywał w Ameryce Północnej. Później zwiedził wiele
państw europejskich, a także Afrykę. Do najbardziej znanych nowel
i opowiadań H.Sienkiewicza należą: „Stary sługa”, „Latarnik”, „Janko
Muzykant”, „Orso”, „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”, „Bartek
Zwycięzca”, „Szkice węglem”, „Za chlebem”, „Wspomnienie z Maripozy”,
„Sachem”, „Legenda żeglarska”. Wielką sławę przyniosły pisarzowi jego
powieści. Najpopularniejsze z nich to : „Trylogia” („Ogniem i mieczem”,
„Potop”, „Pan Wołodyjowski”), „Krzyżacy”, „Rodzina Połanieckich”,
„W pustyni i w puszczy”, „Quo vadis”. Za ostatnią z nich Sienkiewicz otrzymał
w roku 1905 literacką Nagrodę Nobla. Dla uczczenia 25 lat pracy pisarskiej
w darze od społeczeństwa pisarz otrzymał dworek w Oblęgorku koło Kielc. Tu
między innymi zgromadzono pamiątki po pisarzu i otwarto muzeum. Inne
znane muzeum poświęcone Sienkiewiczowi znajduje się w poznańskim
Starym Rynku, w jednej z zabytkowych kamieniczek. W roku 1924 prochy
pisarza zostały sprowadzone do Polski i złożone w katedrze św.Jana
w Warszawie.

Adaptacje filmowe dzieł Henryka Sienkiewicza
Na podstawie książek Sienkiewicza powstało wiele
filmów, były mniej lub bardziej udane, ale popularyzowały jego twórczość. Wspomnę tu o kilku ekranizacjach.
W 1960 roku odbyła się premiera "Krzyżaków" w reżyserii
Aleksandra Forda. Film trwał 3 godziny i był pierwszy polskim
"gigantem". Wiernie odtwarzał kostiumy z epoki, zawierał
sceny batalistyczne i był panoramiczny.
Quo vadis powieść, za którą uhonorowano Sienkiewicza
nagrodą Nobla została przeniesiona na ekran w 2001 roku,
reżyserem filmu był Jerzy Kawalerowicz. Jest to jedna
z najdroższych produkcji polskiej kinematografii. Podczas
kręcenia sceny płonącego Rzymu na planie wybuchł pożar.
Uroczysta premiera filmu odbyła się w Watykanie
z udziałem Jana Pawła II, Jerzego Kawalerowicza i aktorów.
Ostatnia część Trylogii jako pierwsza doczekała się
ekranizacji. W 1969 roku na ekrany polskich kin weszła
superprodukcja w reżyserii Jerzego Hoffmana zatytułowana
tak jak powieść „Pan Wołodyjowski". Ponad dwugodzinne
widowisko historyczne od razu stało się wielkim przebojem.
W pamięć widzów szczególnie zapadła wspaniała rola
Tadeusza Łomnickiego, który wcielił się w postać
tytułowego bohatera. Zanim aktor stanął przed kamerą
musiał przejść męczące treningi z fechtunku i jazdy konnej.
Wielką popularność dzięki „Panu Wołodyjowskiemu”
zyskała Magdalena Zawadzka - filmowa Basia. Publiczność
chyba najbardziej pokochała Mieczysława Pawlikowskiego,
który zagrał rolę Zagłoby.
„Potop” Jerzego Hoffmana to adaptacja filmowa drugiej
części Trylogii. Film został zrealizowany w roku 1974,
stanowi bardzo udaną ekranizację powieściowego
oryginału. Akcja filmu koncentruje się na perypetiach
Andrzeja Kmicica, którego zagrał Daniel Olbrychski.

