


Nasz patron –
Henryk 
Sienkiewicz.

• Był on i nadal jest jednym z najbardziej
rozpoznawalnych pisarzy polskich. Ową
rozpoznawalność zapewniają mu jego
dzieła, ale co ważniejsze Literacka Nagroda
Nobla otrzymana w 1905 roku.

• Równie ważna jest to, że literatura H. 
Sienkiewicza była pisana „ku pokrzepieniu 
serc” – co najprawdopodobniej ma wpływ 
na dzisiejszą pamięć Polaków o nim. 
Obecnie jego twórczość jest częścią
repertuaru lektur szkolnych.



Najważniejsze 
dzieła

Henryk Sienkiewicz dyspnuje ogromnym wachlarzem dzieł
literatury polskiej. Jego najbardziej znane i cenione dzieła to 
m.in..

Trylogia

„Ogniem i mieczem”

„Potop”

„Pan Wołodyjowski”
„Quo Vadis”

(frag. ekranizacji)



W samej książce odgrywa on dość
poboczną, lecz potrzebną rolę. 

Andrzej Szalawski jako Jurand w 
ekranizacji z 1960 roku.

Postrach Krzyżaków, jak był on zwany w powieści 
po śmierci swojej żony, jest ojcem Danusi – jednej 
z bohaterek – oraz szlachcicem, właścicielem wsi 
Spychow

W trakcie powieści 
jednak jego miano staję
się dosłownie „po 
starchem”, gdy spotyka 

go wszakże okrutny los. 
Został poważnie 
okaleczony i zamęczony 
po zabiciu Godfryda –

członka Zakonu 
Krzyżackiego.



Dlaczego właśnie Jurand przyciągnął 

naszą uwagę ? – Odpowiedź jest 

dwuznaczna.

Znczenie pierwsze:
a) Postać o losie bardzo zróżnicowanym
b) Jego cechy charakteru, które można 
spokojnie kwalifikować do cech 
prawdziwego mężczyzny – odwaga, siła, 
wytrwałość, ale jednocześnie dbałość, 
delikatność i wrażliwość

Znaczenie drugie:
Można powiedzieć, że jego los 

nawiązuje do cytatu z książki Leeny
Krohn pt.: „Pelikan. Opowieść z 
miasta.”

„Ten, kto wraca, jest zawsze kimś
innym, niż ten, który odszedł.”

Jurand, który przed śmiercią żony jest 
panem idealnym, zamienia się w zabijakę
zdolnego do wszystkiego aczkolwiek, po 
kolejnych wydarzeniach wraca znowu jako 
odmieniona osoba o kompletnie nowym 

usposobieniu wobec świata.



W rolę Juranda wcielił się już wyżej wymieniony 
Andrzej Szalawski. Akurat w tym filmie wątek 
Juranda został wyciągnięty na wierzch ukazując 
więcej scen z nim oraz z jego poczynań.

Tak jak większość ekarnizacji książek, 
nie wszystko musi być zgodne z 
oryginałem, ale nam wydaje się, że w 
tym przypadku mamy do czynienia z 
godnym reprezentowaniem tej postaci.



Główny bohater kolejnej książki – „Quo vadis”. W 
samej książce był on bogatym patrycjuszem i zarazem 
gorliwym co do poglądów Rzymianinem. Jednak 
również i on wpadł w wir przemian.

Paweł Deląg jako Winicjusz w 
ekranizacji z 2001 roku.

Wszystko za sprawą pięknej chrześcijanki –
Ligii. 

W miłości za nią Winicjusz po jej porwaniu 
wyrusza w podroż, która staje się początkiem 
jego zmian osobowościowych.



Na początku trzeba znać cechy Marka. Był on 
niezdyscyplinowany, ludzi z niższych klas 
społecznych traktował bardzo źle, był bardzo 
przesądny i nie dopuszczał do przemyśleń na 
tematy inne niż jego dobro.

Cała sytuacja przewraca się do 
góry nogami, gdy Ligia zostaje 
porwana. Winicjusz rozpoczyna 

pogoń za miłością.

Podczas drogi uświadamia on 
sobie swoje błędy, które 
popełnił. Przykładami jego 
zmiany jest m.in. Oddanie 

niewolnikom wolności oraz 
części swojego majątku.

Na pierwszy plan w tym 

momencie wyłaniają się wartości 
chrześcijańskie tj. miłość do 
bliźniego i pokora w życiu, które 
stają się podtawą zachowań Marka. 
Nawet, gdy Ligia utkwiła na arenie, 
modlił się on by przeżyła.



Tak jak poprzednia ekranizacja 

(Krzyżacy) również i ta „cierpi” 
na wyróżnienie związku 
miłosnego postaci – co 
rzeczywiście odbiega od 
formuły zawartej w książce.

Ekranizacja poza tą drobną wadą-różnicą, wypada 
jako jeden z lepszych filmów polskiej 
kinematografii.

W powieści główną
rolę gra albowiem 
wpływ wiary 
chrześcijańskiej na 
Marka Winicjusza.

Bogusław Linda nie jako płatny 
morderca, lecz jako Petroniusz.

Michał Bajor jako Neron

A oto krótki fragment ekranizacji zawierający 
m.in. wyżej wymienione postacie. FRAGMENT

https://www.youtube.com/watch?v=2d0fjjqLqNc


Postać, która była w każdej z części trylogii –
Michał Wołodyjowski. Zwany też „Małym Rycerzem”, Wołodyjowski jest 

ważną postacią w twórczości Henryka Sienkiewicza. 

W pierwszej książce (Ogniem i mieczem) jest on 
postacią drugoplanową, która „ewoluuje”. W 
„Potopie” zostaje on mianowany na pułkownika, a 
trzecia część Trylogii została poświęcona już jego 
osobie.

Adaptacja z 1969 roku, w rolę Michała wcielił się
Tadeusz Łomnicki

Wołodyjowski wg. książek, był małym, 
szczupłym i zabawnym mężczyzną. Jednocześnie 
jednak był on świetnym szermierzem i wyróżniał
się odwagą.



Jednak, postać Wołodyjowskiego miała 
w sobie pewien wzorzec…

Pan Michał Wołodyjowski miał być wzorem 
idealnego szlachcica – sarmaty, wyznającego 
wartości tej kultury. Czyni go to też wzorcem 
idealnego polskiego patrioty i obrońcy 
państwa.

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że Sienkiewicz dlatego 
umieścił go w każdej z części Trylogii – stanowił on dla 
Polaków, którzy żyli pod zaborami, wzorzec do 
naśladowania w przełożeniu na ówczesne czasy. 
Jednocześnie ta postać ma powiązanie z historią – Jerzym 
Wołodyjowskim, na którym była wzorowana postać Pana 
Wołodyjowskiego



Filmowy Wołodyjowski był odgrywany w wielu filmach przez 
różnych aktorów, a który z nich najlepiej wcielił się w rolę
Michała… zależy wyłącznie od gustu jednostki.

Zbigniew Zamachowski – Ogniem i 
mieczem (1999 r.)

W takim razie oto fragment 
filmu Potop (1974) –

pojedynek Wołodyjowksiego
z Kmicicem

„Kończ waść wstydu oszczędź”

https://www.youtube.com/watch?v=n_sxC7gtV2w


Dziękujemy za 
wysłuchanie i

obejrzenie

• Wykonali: 

• Tomasz Siedlecki kl. 1A2

• Paweł Łączyński kl. 1A2



Bibliografia

Slajd:
Tytułowy - https://www.wielkieslowa.pl/zmiany/page/3
4.,5.,6.- https://klp.pl/krzyzacy/a-9751.html
7. https://klp.pl/quo-vadis/a-9840-3.html ; https://www.filmweb.pl/Quo.Vadis/cast/actors?fbclid=IwAR1FTqN4-
uBlf55mwcr1H0vHnNXO9JHxp_s9GBa5YlFSILe2vOT9QdYgq6Q ; http://qv.ostatnidzwonek.pl/a-
500.html?fbclid=IwAR1RaCj7SYdmj0b64NfTi2-1fAn8MyNcNOz_qV-rPI2UxRIBxCCl0EV2lG8
9. https://www.youtube.com/watch?v=2d0fjjqLqNc
10. - https://klp.pl/pan-wolodyjowski/a-9667.html
12. - https://www.youtube.com/watch?v=n_sxC7gtV2w

Zdjęcia i grafiki - https://www.google.com/imghp?hl=en

https://www.wielkieslowa.pl/zmiany/page/3
https://klp.pl/krzyzacy/a-9751.html
https://klp.pl/quo-vadis/a-9840-3.html
https://www.filmweb.pl/Quo.Vadis/cast/actors?fbclid=IwAR1FTqN4-uBlf55mwcr1H0vHnNXO9JHxp_s9GBa5YlFSILe2vOT9QdYgq6Q
http://qv.ostatnidzwonek.pl/a-500.html?fbclid=IwAR1RaCj7SYdmj0b64NfTi2-1fAn8MyNcNOz_qV-rPI2UxRIBxCCl0EV2lG8
https://www.youtube.com/watch?v=2d0fjjqLqNc
https://klp.pl/pan-wolodyjowski/a-9667.html
https://www.youtube.com/watch?v=n_sxC7gtV2w
https://www.google.com/imghp?hl=en

