
4 października 2016 r. (wtorek) 

Hasło przewodnie „Żyłem, jak chciałem, i umrę, jak mi się podoba” 

10.00-10.15 – Rozpoczęcie konferencji, powitanie uczestników 

10.15-10.50 – Sienkiewicz - męskie pisanie – prof. nadzw. dr hab. Dorota Samborska-Kukuć (Uniwersytet 

Łódzki) 

10.50-11.25 – „Byliśmy tedy na koniec u ludożerców” - Henryk Sienkiewicz w podróży – dr Katarzyna 

Badowska (Uniwersytet Łódzki) 

11.25-11.40 – Przerwa kawowa 

11.40-12.15 – Kobiety w życiu Sienkiewicza i Sienkiewicz w oczach kobiet - dr Karolina Kołodziej 

(Uniwersytet Łódzki) 

12.15-12.50 – Przygody z „Potopem” i inne filmowe przypadki Henryka Sienkiewicza – Magda Sendecka,

absolwentka filmoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim  

17.00 – Koncert muzyki filmowej „Muzyka jest jak morze…” w wykonaniu zespołu „Kwiaty” 

Miejsce: Sala konferencyjna WBP im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi, ul. Gdańska 100/102 

5 października 2016 r. (środa) 

Hasło przewodnie „Czasem więcej słowem można wskórać niźli orężem” 

10.00-10.15 – Rozpoczęcie drugiego dnia konferencji, powitanie uczestników 

10.15-10.50 – Między prawdą, a wymysłem - kim byli główni bohaterowie Trylogii Henryka Sienkiewicza - 

dr Sebastian Adamkiewicz (Muzeum Tradycji Niepodległościowych, Fundacja Nauk Humanistycznych) 

10.50-11.25 – Wizja Polski w publicystyce społeczno-politycznej Henryka Sienkiewicza – dr Kamil 

Śmiechowski (Uniwersytet Łódzki, Fundacja Nauk Humanistycznych) 

11.25-11.40 – Przerwa kawowa 

11.40-12.15 – 120 lat historii wydawniczej Quo vadis - najlepsze edycje, najpiękniejsze książki - dr Jacek 

Ladorucki (Uniwersytet Łódzki) 

12.15-12.50 – Moda w czasach Sienkiewicza - dr Łukasz Grzejszczak (Muzeum Miasta Łodzi)

12.50-13.15 – Wręczenie nagród laureatom konkursu „Być jak Hoffman”

Miejsce: Sala konferencyjna WBP im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi, ul. Gdańska 100/102 

6 października 2016 r. (czwartek)  

10-11.45 – „Śniadanie u Sienkiewicza” – obowiązują zapisy (tel: 42 663 03 38 email: promocja@wbp.lodz.pl) 

impreza dla dzieci , podczas której dzieci będą miały okazję wysłuchać fragmentów dzieł H. Sienkiewicza, 

wziąć udział w grach i zabawach literackich poświęconych pisarzowi. Piknik we współpracy z Biblioteką



 poprowadzą aktywne seniorki ze Stowarzyszenia Kobiety.lodz.pl grupa „Latające Babcie” 

Miejsce: Czytelnia Główna, dziedziniec WBP im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi, ul. Gdańska 100/102 

09.30-13.00 i 13.30-17.00  –  warsztaty tworzenia komiksów na podstawie dzieł H. Sienkiewicza 

„Sienkiewicz na nowo – komiksowo” (dla 2 grup) –  Jacek Frąś,  artysta plastyk, rysownik komiksów, 

plakacista, absolwent ASP w Łodzi 

Warsztaty skierowane są do młodzieży w wieku gimnazjalnym i licealnym. 

Na warsztaty obowiązują zapisy. Aby wziąć w nich udział należy przysłać maila na adres: 

promocja@wbp.lodz.pl (tytuł maila „Zgłoszenie – warsztaty tworzenia komiksów” ; w treści maila należy 

podać imię i nazwisko, nazwę szkoły, wybrany dzień i godzinę warsztatów oraz nr telefonu). Zapisy trwają 

do 3 października 2016 r. Liczba miejsc ograniczona! Uczniowie mogą zgłaszać się na warsztaty 

indywidualnie! 

Dla uczestników warsztatów przewidziany jest konkurs na najlepszy komiks inspirowany twórczością H. 

Sienkiewicza. Najlepsze prace zostaną nagrodzone i wydane w publikacji pokonkursowej. 

Miejsce: Dział Zbiorów Audiowizualnych WBP im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi, ul. Gdańska 100/102 

Pobierz regulamin 

Pobierz formularz zgłoszeniowy osoby pełnoletniej 

Pobierz formularz zgłoszeniowy osoby niepełnoletniej 

7 października (piątek) 

09.30-13.00 i 13.30-17.00 – warsztaty tworzenia komiksów na podstawie dzieł H. Sienkiewicza 

„Sienkiewicz na nowo – komiksowo” (dla 2 grup) – Jacek Frąś, artysta plastyk, rysownik komiksów, 

plakacista, absolwent ASP w Łodzi 

Warsztaty skierowane są do młodzieży w wieku gimnazjalnym i licealnym. 

Na warsztaty obowiązują zapisy. Aby wziąć w nich udział należy przysłać maila na adres: 

promocja@wbp.lodz.pl (tytuł maila „Zgłoszenie – warsztaty tworzenia komiksów” ; w treści maila należy 

podać imię i nazwisko, nazwę szkoły, wybrany dzień i godzinę warsztatów oraz nr telefonu).  Zapisy trwają 

do 3 października 2016 r. Liczba miejsc ograniczona! Uczniowie mogą zgłaszać się na warsztaty 

indywidualnie! 

Dla uczestników warsztatów przewidziany jest konkurs na najlepszy komiks inspirowany twórczością H. 

Sienkiewicza. Najlepsze prace zostaną nagrodzone i wydane w publikacji pokonkursowej. 

Miejsce: Dział Zbiorów Audiowizualnych WBP im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi, ul. Gdańska 100/102 

Pobierz regulamin 

Pobierz formularz zgłoszeniowy osoby pełnoletniej 

Pobierz formularz zgłoszeniowy osoby niepełnoletniej 
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17.00 – spotkanie z Magdaleną Zawadzką, odtwórczynią roli Basi Wołodyjowskiej w filmie fabularnym 

„Pan Wołodyjowski” (w reż. Jerzego Hoffmana, 1969) i serialu telewizyjnym „Przygody pana Michała” 

(1969) 

19.00 – nocny maraton filmowy „Noc z Sienkiewiczem” – filmy: „Ogniem i mieczem”,  „Potop Redivivus”, 

„Pan Wołodyjowski”  

Miejsce: Sala konferencyjna WBP im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi, ul. Gdańska 100/102 


