PISARZ TROCHĘ W POLSCE ZAPOMNIANY…

J

ózef Teodor Konrad Korzeniowski (Joseph Conrad) urodził się 3 grudnia 1857 roku w
Berdyczowie (obecnie miejscowość ta leży na terenie Ukrainy), zmarł 3 sierpnia 1924
w Oswalds, pod Canterbury, w południowo-wschodniej Anglii. W grudniu 2017 obchodzona będzie 160 rocznica Jego urodzin. W związku z tym Sejm RP ustanowił
rok 2017 rokiem Josepha Conrada Korzeniowskiego.
Właśnie dlatego w naszej szkole odbył się konkurs pt. „Konrad Korzeniowski – piewca
honoru i wierności” dla uczniów klas hotelarskich. Organizatorką konkursu była p. Jolanta Kitura. Przedmiotem pracy konkursowej było wykonanie prezentacji w Power
Point.

Konrad Korzeniowski to syn polskich patriotów, zesłańców syberyjskich, pisarz, człowiek trzech kultur: polskiej, francuskiej i angielskiej. Zasłynął jako autor utworów o tematyce morskiej, ponieważ pływał przez kilkanaście lat na żaglowcach. Jego powieści :
„Murzyn z załogi „Narcyza"” czy „Tajfun” zaliczane są do literatury marynistycznej. Inne
ważne pozycje tego autora to: „Tajny agent”, „W oczach Zachodu”, "Jądro ciemności",
„ Autokracja i wojna”, „Europa bez granic” i wiele innych. Natomiast w Polsce najbardziej
znany jest "Lord Jim". Bohaterami jego książek są Anglicy, Francuzi, Włosi, Niemcy, Polacy, Norwegowie, Hiszpanie, Holendrzy.

Spuścizna literacka, którą zostawił po sobie pisarz to 24 obszerne tomy wydane po angielsku i 26 tomów wydanych po polsku.
Konrad Korzeniowski zasługuje na uwagę nie tylko ze względu na styl i język, ale także ze
względu na szlachetną filozofię życia. Był on przekonany że w życiu należy przestrzegać
twardych zasad moralnych, takich jak wierność, honor, sprawiedliwość, odwaga, godność. Tacy byli jego bohaterowie oraz sam pisarz.
Laureatkami konkursu zostały:
I miejsce: Lanmi Maria Vu z kl. I_A
II miejsce: Kateryna Samusenko z kl. II_B
III miejsce: Maria Tarłowska z kl. II bh oraz Marlena Wojtyra z kl. II _A
IV miejsce: Karolina Szyposzyńska z kl. II_B
Zwyciężczynie zostały nagrodzone dyplomami i książką Józefa Konrada Korzeniowskiego „Jądro ciemności”.
Wszystkim uczestnikom dziękuję za wzięcie udziału w projekcie, a zwyciężczyniom gratuluję.

