
CYPRIAN KAMIL NORWID –

PAMIĄTKI I 
UPAMIĘTNIENIA

KL. 6



Śladami poety

◦ Sejm i Senat RP ustanowił C. K. Norwida patronem roku 
2021. W 200. rocznicę urodzin tego wybitnego poety 
obchodziliśmy również 90-lecie powstania naszej szkoły, 
która od dwudziestu lat z dumą nosi imię C. K. Norwida. 
Dzień urodzin artysty 24 IX corocznie celebrujemy jako 
święto szkoły. W tym roku szkolnym w ramach 
upowszechniania wiedzy o życiu i twórczości tego 
zasłużonego dla kultury i historii Mazowszanina w dniach 
20-24 IX uczniowie wszystkich klas ze szkoły w Zakręcie 
wyruszyli na wycieczki tematyczne do miejsc związanych z 
życiem C. K. Norwida.  Dla uczniów kl. 6 był to początek 
detektywistycznej pracy – szukania pamiątek po Norwidzie.



Dworek w Głuchach
◦ Poniżej można zobaczyć fotorelację z odwiedzin Dworku w 

Głuchach oraz kościoła i cmentarza w pobliskiej Dąbrówce przez  
kl. IIIb, 6, 7a i 7b.

◦ Głuchy to wieś położona w połowie drogi między Radzyminem a 
Wyszkowem. Dwór w Głuchach, pełen uroku, drewniany, 
tynkowany, kryty gontem został wzniesiony pod koniec XVIII wieku 
dla rodziny Zdzieborskich, z której pochodziła matka Norwida. Po 
Zdzieborskich właścicielem posiadłości został Jan Norwid (ojciec 
Cypriana Kamila). To tu 24 września 1821 roku urodził się Cyprian 
Kamil Norwid, uważany przez wielu za czwartego (po Mickiewiczu, 
Słowackim i Krasińskim) wieszcza polskiego romantyzmu. Później w 
tym miejscu mieszkał i tworzył rzeźbiarz Bolesław Jeziorański 
(który wykonał popiersie Adama Mickiewicza na trójkątnym 
zwieńczeniu ganku), a po wojnie w latach 1945-1954 Antoni 
Gawiński - jeden z czołowych warszawskich symbolistów. W latach 
60. Dwór w Głuchach został zakupiony przez aktorkę Beatę 
Tyszkiewicz i reżysera Andrzeja Wajdę. Teraz mieszka w nim ich 
córka, Karolina Wajda.

◦ Obecna właścicielka urządziła pokój Norwida w pomieszczeniu, w 
którym się urodził. W środku oprócz zabytkowych mebli można 
obejrzeć pamiątki po słynnym poecie.

















Park w Głuchach
◦ Wokół domu w Głuchach 

rozpościera się piękny park, 

w którym rośnie wiele 

cennych drzew, a do 

budynku prowadzi aleja 

zabytkowych, starych 

klonów.

◦ W Głuchach roi się od 

zwierząt. Można tam 

zobaczyć m. in. konie, psy, 

koty, kury. W części 

gospodarczej stoi stodoła 

przywieziona z planu filmu 

,,Pan Tadeusz”.











Kościół w 
Dąbrówce

◦ Nasi uczniowie odwiedzili również 

Dąbrówkę – wieś położoną w powiecie 

wołomińskim. Znajduje się tam kościół pod 

wezwaniem Podwyższenia Krzyża 

Pańskiego. W tym kościele, dawniej 

drewnianym, a obecnie zastąpionym przez 

murowany, w dniu 1 października 1821 r. 

sporządzono metrykę potwierdzającą 

chrzest Cypriana Ksawerego Gerarda 

Walentego Norwida - Kamil to imię z 

bierzmowania. Mieszkańcy Dąbrówki w 

hołdzie wieszczowi umieścili w miejscu jego 

chrztu tablice: jedną upamiętniającą to 

wydarzenie oraz drugą (umiejscowioną nad 

pochodzącą ze starego kościoła chrzcielnicą) 

z podobizną poety wraz z tekstem aktu 

chrztu.





Cmentarz w Dąbrówce
◦ Na cmentarzu parafialnym w 

Dąbrówce znajduje się symboliczny 

grób matki Cypriana Kamila 

Norwida, na którym zapaliliśmy 

znicze.

◦ Dzięki wycieczce do miejsc 

związanych z narodzinami i 

dzieciństwem patrona naszej szkoły 

postać Norwida z pewnością stała 

się nam bliższa.



Prochy poety
◦ Pod koniec życia C. K. Norwid przebywał we 

Francji. Notoryczny brak pieniędzy oraz 

postępująca choroba uniemożliwiały mu 

samodzielną egzystencję. W 1877 r. został 

przyjęty do Zakładu św. Kazimierza, 

przeznaczonego dla sierot i weteranów. Tam też 

23 maja 1883 r. zmarł, opuszczony i zapomniany. 

Norwida pochowano na cmentarzu w Ivry pod 

Paryżem. Pięć lat później jego prochy 

przeniesiono do zbiorowej polskiej mogiły na 

cmentarzu w Montmorency.  W 2021 r. z okazji 

200-lecia urodzin artysty jego symboliczny 

nagrobek został odnowiony przez Towarzystwo 

Opieki nad Polskimi Zabytkami i Grobami 

Historycznymi we Francji ze środków Instytutu 

Polonika.



Katedra na Wawelu

◦ Ziemia z 

francuskiego grobu 

została w 2001 r. 

przewieziona do 

Polski i umieszczona 

w Krypcie 

Wieszczów 

Narodowych w 

Katedrze na Wawelu.



Rękopisy i rysunki
◦ Wiele dzieł 

Norwida 

zostało 

zniszczonych, 

ale zachowało 

się część jego 

rysunków i 

rękopisów, 

które są dziś 

pamiątkami po 

poecie.  

Prezentujemy 

kilka 

przykładów.





Nazwy szkół jako upamiętnienie poety
Imieniem Norwida zostały nazwane liczne szkoły 

podstawowe oraz licea ogólnokształcące, m. in.:

◦ Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida W 
Radzyminie

◦ XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Norwida w 
Warszawie

◦ Szkoła Podstawowa im. C.K. Norwida w· Dąbrówce

◦ I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w 
Wyszkowie

◦ Publiczna Szkoła Podstawowa im. C.K. Norwida w Dębinkach

◦ Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Zakręcie 

◦ Zespół Szkół nr 1 im. C.K. Norwida w Świdniku

◦ Zespół Szkół im. Rzeczpospolitej Norwidowskiej w 
Strachówce

◦ Zespół Szkół im. C.K. Norwida w Nowym Mieści Lubawskim 

◦ II Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w 
Ostrołęce

◦ Katolickie Liceum im. Cypriana Kamila Norwida w Garwolinie 

◦ II Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w 
Krasnymstawie 

◦ III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. 
Cypriana Kamila Norwida w Kielcach

◦ IX Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w 
Częstochowie

◦ II Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Tychach

◦ Liceum Ogólnokształcące nr III im. C.K. Norwida w Będzinie

◦ Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Cypriana Kamila 
Norwida w Jeleniej Górze 

◦ Zespół Szkół Plastycznych im. C.K. Norwida w Lublinie





Nazwa pociągu jako upamiętnienie
◦ Imieniem Cypriana Kamila 

Norwida nazwano pociąg 

EIC relacji: Kraków 

Główny – Warszawa 

Centralna – Gdynia 

Główna.



Pomniki, tablice i in.

◦ Podróżując po Polsce  można znaleźć wiele 

pomników  C. K. Norwida,  tablic 

upamiętniających czy płaskorzeźb. 

◦ Oto kilka z nich:

◦ Pomnik przed Collegium Norwidianum KUL 

w Lublinie Gustawa Zemły (2007)



◦ Pomnik w warszawskich Łazienkach (2006) dłuta 

Julii Keilowej (replika rzeźby)

◦ Pomnik w Koszalinie autorstwa Ferdynanda 

Jarocha (1980)



◦ Dwa pomniki w Wyszkowie: przy I LO 

im. C. Norwida (uznawany za pierwszy pomnik 

Norwida w Polsce, 1982) oraz drugi w miejskim 

parku (1983)



◦ Zielona Góra (pomnik przed Biblioteką im. 

C.K. Norwida)
◦ Pomnik w Goleniowie



◦ Mikołów – tablica upamiętniająca pobyt Norwida 

(1992)

◦ Radzymin – kamień poświęcony poecie Ziemi 

Radzymińskiej



◦ Warszawa, Pałac Zamojskiego – półrzeźba z 

tablicą upamiętniające zaczyn „Fortepianu 

Szopena” (2001)

◦ Popiersie w holu Biblioteki w Elblągu



◦ Pomnik na skwerze Norwida w Paryżu (2004)



◦ Ławeczka Cypriana Kamila Norwida w Zielonej Górze -

pomnik w formie ławeczki usytuowany przed gmachem 

Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. 

Cypriana Norwida w Zielonej Górze.

◦ Został odsłonięty 15 października 2013. Inicjatorem 

stworzenia ławeczki-pomnika był dyrektor biblioteki 

„Norwida” w Zielonej Górze Andrzej Buck. 

Projektantem i wykonawcą pomnika jest bydgoski 

rzeźbiarz Andrzej Ritter. Głównym sponsorem był 

miejscowy deweloper EkonBud-Fadom.

◦ Ławeczka ma charakter multimedialny i interaktywny, 

przechodzień może, wciskając przycisk na trzymanym 

przez poetę tablecie, usłyszeć nagranie jego wierszy. 

Pomnik poety został wykonany z żywicy.



◦ Dnia 23 września 2016 roku nastąpiło 

uroczyste odsłonięcie Ławeczki Patrona 

Szkoły Cypriana Kamila Norwida w 

Zakręcie z okazji 195 rocznicy urodzin 

poety. Dzieło jest materialnym dowodem 

szacunku i pamięci dla wielkiego 

Mazowszanina, który swoją twórczością 

wzbogacił polską kulturę. Projekt i 

wykonanie pomnika zawdzięczamy 

przyjaciołom szkoły, artystom państwu 

Justynie i Dariuszowi Denarskim.

◦ Jesteśmy drugą placówką w kraju, która 

może poszczycić się tak wyjątkową i 

oryginalną formą upamiętnienia postaci 

patrona.



◦ Mural z wizerunkiem 

Cypriana Kamila 

Norwida na ścianie przy 

tzw. warszawskiej Patelni, 

w sercu stolicy, na placu 

przy stacji metra 

Centrum. 



◦ Mural „Twarze 

Norwida” na ścianie 

budynku Zespołu 

Szkół 

Ponadpodstawowych 

w Łochowie.



◦ Na ścianie Zespołu Szkół 

im. Rzeczpospolitej 

Norwidowskiej w 

Strachówce znajduje się 

mural nawiązujący graficznie 

do logotypu szkoły.



◦ Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w 

Zakręcie była organizatorem i gospodarzem Narodowego 

Święta Niepodległości. W świąteczne popołudnie 

11.11.2021 r. nastąpiło odsłonięcie muralu 

przedstawiającego patrona szkoły Cypriana Kamila 

Norwida. Artystyczne przedstawienie wizerunku poety jest 

usytuowane tuż przy głównym wejściu do szkoły. Stało się 

ononuhonorowaniem obchodów Roku Cypriana Kamila 

Norwida jako patrona szkoły wybranego 20 lat temu. Było 

zarazem oddaniem hołdu genialnemu twórcy z Mazowsza, 

którego na patrona Roku 2021 wybrał Sejm RP. Pani 

Dyrektor Elżbieta Olczyk-Szum wspólnie z Panią Elżbietą 

Prudzyńską, która jest fundatorką muralu i Panem 

Januszem Budnym - Wójtem Gminy Wiązowna, dokonała 

symbolicznego 

odsłonięcia.



◦ W związku z  uchwałą Sejmu RP z 27 listopada 2020, 
jak i uchwałą Senatu RP z 2 grudnia 2020,  zgodnie z 
którą rok 2021 został ustanowiony Rokiem Cypriana 
Kamila Norwida, patronom roku 2021 poświęcono 
wydanie specjalne Kroniki Sejmowej.

◦ Instytut Książki wraz z Instytutem Kultury Polskiej w 
Londynie uczcił 200 rocznicę urodzin pisarza 
krótkometrażowym filmem ,,Vade-mecum’’, w 
którym przedstawiono postać i twórczość artysty.

◦ https://www.tvp.info/53269676/cyprian-kamil-
norwid-od-innej-strony-powstal-film-animowany

https://www.tvp.info/53269676/cyprian-kamil-norwid-od-innej-strony-powstal-film-animowany


Rok Norwidowski 2021 – wydarzenia 
upamiętniające postać wybitnego poety

Pośród licznych wystaw, wystaw plenerowych, pokazów i 
spektakli adresowanych do różnych grup wiekowych 
odbyły się między innymi:

◦ premiera opery „Wanda” do tekstu C. K. Norwida 
przygotowana przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne 
wspólnie z Operą Krakowską, Zamkiem Królewskim na 
Wawelu oraz Programem 2 Polskiego Radia

◦ prace konserwatorskie tzw. grobu norwidowskiego na 
cmentarzu polskiej emigracji w Montmorency pod 
Paryżem przeprowadzone przez Narodowy Instytut 
Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA

◦ wystawa „Norwid w rysunkach” w Narodowym 
Centrum Kultury

◦ spacery historyczne po Warszawie śladami C. K. 
Norwida organizowane przez Muzeum Historii Polski

◦ warsztaty dla nauczycieli „Artyści Wielkiej Emigracji” 
organizowane przez Muzeum Narodowe w Warszawie

◦ cykl spotkań z czytaniami performatywnymi 

tekstów dramatycznych poety „Norwid w teatrze 

świata” oraz konkurs na najlepszą realizację sztuki 

lub adaptacji tekstów C. K. Norwida podczas 

konkursu na Inscenizację Dawnych Dzieł 

Literatury Polskiej „Klasyka Żywa” – wydarzenia 

organizowane przez Instytut Teatralny im. 

Zbigniewa Raszewskiego

◦ prezentacja kolekcji poświęconej C. K. Norwidowi 

zawierającej zbiór rękopisów, pierwodruków oraz 

rysunków pisarza przygotowana przez Bibliotekę 

Narodową



Uroczystości szkolne
◦ W wielu szkołach przy różnych okazjach wielokrotnie 

odbywały się i będą organizowane uroczystości, 

przedstawienia i akademie, które nawiązują do twórczości 

Norwida i upamiętniają jego postać. W naszej szkole 

jedna z takich uroczystości z częścią artystyczną pt. „Bez 

korzeni nie ma skrzydeł” miała miejsce 11.11.2021 r.  

◦ Miłym akcentem uroczystości było wręczenie nagród 

przyznanych w Gminnym Konkursie Recytatorsko 

Wokalnym inspirowanym spuścizną wielkiego poety oraz 

w Gminnym Konkursie Plastycznym „Norwid 

współcześnie”.

◦ Pomysłową akcją towarzyszącą tym wydarzeniom była 

możliwość zrobienia sobie zdjęcia z ,,Nowidem”.





Prace konkursowe, gadżety, inspiracje
Postać Norwida jest współcześnie nie tylko 

natchnieniem do organizacji różnorakich 

konkursów o mniejszym i większym zasięgu, 

lecz także do tworzenia plakatów, albumów, 

prezentów, gadżetów prezentowych i in. 

Poniżej prezentujemy przykłady 

potwierdzające, że C. K. Norwid nadal jest 

obecny w zbiorowej świadomości i nadal 

inspiruje.









Twórczość C. K. Norwida –
najwspanialsza pamiątka







Opracowania dotyczące twórczości Norwida, 
poezja śpiewana
◦ Poniżej niektóre pozycje dotyczące twórczości poety oraz utwory muzyczne natchnione jego dziełami.
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