
Moi drodzy  Rejowiacy – czytelnicy !

Niewiarygodne, że nadszedł kolejny miesiąc tego dziwnego życia; zaczynamy 

się jednak w tym odnajdować, zaczynamy mysleć o wakacjach. W tym też miesiącu 

spotkamy się z Wami w bibliotece, kiedy będziecie oddawać wypożyczone książki. 

Wasi koledzy i koleżanki -trzecioklasiści już to uczynili; z zachowaniem wszelkich 

zasad bezpieczeństwa.

Pamiętacie ubiegłotygodniowe literackie pytania? Miło, jeśli ktoś zadał sobie 

trud i poszukał odpowiedzi, a może ktoś zgadł/wiedział...Oto odpowiedzi:

   Czy się spotkali?

– Johan Wolfgang Goethe i Napoleon Bonaparte: Tak.  W roku 1808 

w Weimarze. Obydwaj mieli dla siebie podziw i szacunek.

– Maria Konopnicka i Eliza Orzeszkowa: Tak. Spotkały się jako uczennice 

warszawskiego Zakładu wychowawczego dla panien i były rywalkami podczas 

wypracowań z języka polskiego.

– Zygmunt Krasiński i Józef Korzeniowski: Tak. Korzeniowski (jeszcze nie 

zaczął pisać) został guwernerem 8 – letniego wówczas Zygmunta.

– Henryk Sienkiewicz i Teodor Roosevelt: Nie. Wymienili tylko depesze: 

Sienkiewicz po tzręsieniu ziemi w San Francisco w 1906 r. napisał depeszę 

z wyrazami współczucia do ówczesnego prezydenta USA.

i ....Kogo nazywano? Do kogo należy ten przydomek?

– "Poetą spod szubienicy": Franciszek Villon – wybitny poeta francuski. Postać 

ekstrawagancka: włóczęga, złodziej, skazany na powieszenie;wyrok nie został 

wykonany,napisał potem " Balladę wisielców".

– " Wielkim kpiarzem": George Bernard Shaw – filozof – pisarz – humorysta. 

We własny kpiarski sposób zabierał głos w ważnych dla kraju sprawach.

– " Królem życia":  Oscar Wilde – irlandzki poeta, pisarz; miał specyficzny styl 

i sposób życia. Bywalec salonów, słynący z dowcipu,ujmujacego sposobu 

życia, zmarł w nędzy i osamotnieniu.

– "Sercem nienasyconym": Stefan Żeromski – tak określił pisarza historyk 



literaturty, Stanisław Adamczewski. Miano się przyjęło, gdyż trafnie okreslało 

pełną pasji postawę wiecznego poszukiwacza – jako autora "Siłaczki", "Ludzi 

bezdomnych", "Przedwiośnia".

AUDIOSERIAL? W CZASACH PANDEMII? CZY TO MOŻLIWE? TO MOŻNA?

CO TO TAKIEGO? 

REMIGIUSZ MRÓZ "LOT 202"

Jesteście ciekawi jak powstaje audioserial w czasach pandemii? Posłuchajcie, co o 

pracy nad pierwszą superprodukcją Remigiusza Mroza mówią Michał Żurawski, 

Mariusz Bonaszewski i reżyser Grzegorz Gutkowski. 

 

Sprawdźcie: www.lot202.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=Rw8WcAgXa5Y 

Posłuchajcie: odcinek 1.: wprost nie można się oderwać:

https://www.youtube.com/watch?v=2T6BMSCSQws 

https://www.youtube.com/watch?v=Rw8WcAgXa5Y
https://www.youtube.com/watch?v=2T6BMSCSQws

