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 Historia IV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku 
rozpoczyna się w roku 1971. Po zmianie lokalizacji, a następnie 
po likwidacji Szkoły Podstawowej nr 25 im. J. Kusocińskiego li-
ceum zostało samodzielnym gospodarzem budynku przy ul. Zwie-
rzynieckiej 9a, zaś 24 września 1998r. otrzymało sztandar  
i imię Cypriana Kamila Norwida. Od tego czasu, czyli już 21 lat, 
postać naszego Patrona oraz jego dokonania artystyczne są cen-
nym drogowskazem w tworzeniu charakteru naszej szkolnej 
wspólnoty. Myśl Norwida, wyrażona w tak wielu dziełach poetyc-
kich, prozatorskich, dramatycznych oraz plastycznych, okazuje 
się nadzwyczaj aktualna i wciąż niezmiernie ważna. Uzupełniamy 
zbiory publikacji na temat tego poety, uczestniczymy w wykła-
dach, organizujemy coroczną akcję ,,Czytamy Norwida”, zapra-
szamy znawców jego twórczości  do szkoły, aby podzielili się 
swoją wiedzą z naszymi uczniami. Od wielu lat systematycznie 
wspiera nas w tym zadaniu pan Waldemar Smaszcz, laureat Sta-
tuetki Cypriana w kategorii Przyjaciel Szkoły, przewodniczący 
Kapituły Norwidowskiej, krytyk literacki i znawca twórczości 
Norwida. Co roku szczególnym momentem jest dla nas Święto 
Szkoły, obchodzone w okolicy urodzin Patrona. Podsumowujemy 
wtedy nasze sukcesy, odbywa się ślubowanie uczniów klas pierw-
szych, wręczane są Statuetki Cypriana, podsumowujemy dorocz-
ne konkursy Norwidowskie oraz oglądamy spektakle, których au-
torskie scenariusze przygotowywane przez zespół polonistyczny 
oparte są zawsze na twórczości Norwida. Działania te pokazują, 
w jaki sposób myśl Patrona staje się realnością na co dzień  
i od święta. To, co przedstawiamy w tej okolicznościowej broszu-
rze, jest zaledwie prezentacją małej cząstki wieloletniej pracy, 
jednak mam nadzieję, że ta iskierka pozwoli naszym przyjaciołom 
i znajomym zarówno lepiej poczuć klimat naszej szkoły, jak i za-
inspirować się do własnych, nowych i odkrywczych działań. Za-
chęcam do tego znanymi słowami naszego Patrona: ,,Piękno  
na to jest, by zachwycało do pracy”. 

 

Bożena Karpowicz 
 

dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego 
im. C. K. Norwida w Białymstoku 
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Norwid odczarowany 
- rozmowa z Waldemarem Smaszczem,  

krytykiem literackim,  
znawcą  twórczości Norwida 

 
Jakie miejsce w historii literatury polskiej zajmuje 
Cyprian Norwid? 
 

Jest to temat na roczny wykład uniwersy-
tecki, ale spróbujmy powiedzieć o sprawach naj-
ważniejszych... 

Moje najwcześniejsze odczucia związane  
z Norwidem, jeszcze z początku studiów na Uni-
wersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu  
– bo przyznam, że w liceum wtedy niewiele się 
mówiło o tym poecie – okazały się zaskakujące. 
Zaznaczę, że nie byłem przygotowany do odbioru 
jego poezji. Niemałe znaczenie miała powszechna 
wówczas opinia, że jest to twórczość bardzo trud-
na. Sięgnąłem więc do opracowań. Zbiory Czytelni 
Głównej Biblioteki Uniwersyteckiej mogły przy-
prawić o zawrót głowy! Po raz pierwszy miałem 
możliwość pracy z takim księgozbiorem. Z tego, co 
czytałem, a czytałem naprawdę dużo, nawet po kil-
kanaście godzin dziennie, wyłonił mi się bardzo 
sprzeczny obraz twórczości poetyckiej Norwida. 
Było już wtedy pełne wydanie jego wierszy – Cy-
prian Norwid, Dzieła zebrane, w dwu woluminach: 
Tom I Wiersze – Tekst oraz Tom II Wiersze – Do-
datek krytyczny, w opracowaniu Juliusza Wiktora 
Gomulickiego, Państwowy Instytut Wydawniczy, 
Warszawa 1966 (łącznie 2 ty-
siące stronic!). 

 
Przyznam, że wiersze 

na pogłębioną lekturę musiały 
poczekać. Nawet w pierwszym 
tomie z poezją Przedmowa 
Juliusza W. Gomulickiego li-
czyła niemal sto stronic,  
zaś Mała kronika życia i twór-
czości Cypriana Norwida  
oraz Bibliografia – 142. Czytałem niby powieść 
najbliższego mi Henryka Sienkiewicza. Byłem 
podekscytowany nagromadzoną wiedzą o tym po-
ecie. Życzę wam podobnego oczarowania lekturą, 
zwłaszcza często pomijanych przez czytelników 
„dodatków krytycznych”. Po tych przygotowaniach 
mój kontakt z wierszami Norwida był już znacznie 
bliższy. 

 
A teraz chciałbym powrócić do wcześniej-

szej uwagi o tym, co mnie zaskoczyło przy lekturze 
owych jakże erudycyjnych komentarzy Juliusza  

W. Gomulickiego. Okazało się, że najwcześniejsze 
wiersze Norwida spotkały się z nad wyraz życzliwym 
przyjęciem, a on sam uważany był w Warszawie  
za najzdolniejszego poetę – jak to wówczas – ujmowa-
no – „młodej piśmienności”. W roku 1842 roku redak-
tor Karol Witte napisał: 

 
„Talent [...] Cypriana Norwida, młodzieńca 

zaledwie dwudziestoletniego, godzien by był obszernej 
rozprawy, gruntownego zbadania natury swej i rzecz 
tę, dziwi mię, krytycy głębsi pomijali. Nie przypusz-
czam, aby z kilku urywków poetycznych nie poznano 
dotąd, nie dojrzano zarodu wielkich zdolności [...].  
W każdym urywku poetycznym Cypriana Norwida tyle 
jest samoistności, tyle świeżości – tak mało, nic pra-
wie, próżnych wyrazów, a dążenie, duch i swoboda tak 
odznaczające się i potężne, że zdumiewać się możemy, 

że po tylu wielkich płodach 
geniuszów jeden młodzieniec 
zdołał się usamodzielnić, jak 
nie wpadł w zwyczajną nie-
wolniczą naśladowczość, i jak 
na tej drodze, gdzie tyle kwia-
tów wykwitło, że, zdaje się, 
ziemia wyczerpała swą płod-
ność, jeszcze kwiaty świeże  
i wonne rość mogą.” 
 

Darujmy pewną anachroniczną kwiecistość sty-
lu, ale sama wypowiedź zdumiewała. Nie tylko entu-
zjastyczną wręcz oceną, ale też – nieoczekiwanie  
– znanymi mi sformułowaniami, znanymi z bodaj naj-
popularniejszego biograficznego wiersza Norwida Kla-
skaniem mając obrzękłe prawice, w którym autor mię-
dzy innymi napisał: 

 
[...] 

Było w Ojczyźnie laurowo i ciemno 
I już ni miejsca dawano, ni godzin 
Dla nieczekanych powić i narodzin, 

Czytałem (opracowania życia i twórczości 

Norwida) niby powieść najbliższego mi 
Henryka Sienkiewicza. Byłem pod-
ekscytowany nagromadzoną wiedzą  
o tym poecie. Życzę wam podobnego 
oczarowania lekturą, zwłaszcza często 
pomijanych przez czytelników 
„dodatków krytycznych”.  

Czyta się w coraz głębszych głębiach... 
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Gdy Boży-palec zaświtał nade mną: 
Nie zdając liczby z rzeczy, które czyni, 
Żyć mi rozkazał w żywota pustyni! 

* 
Dlatego od was... – o! laury – nie wziąłem 
Listka jednego, ni ząbeczka w liściu, 
Prócz może cienia chłodnego nad czołem 
(Co nie należy wam, lecz – słońca przyjściu...). 
Nie wziąłem od was nic, o! wielkoludy, 
Prócz dróg zarosłych w piołun, mech i szalej, 
Prócz ziemi, klątwą spalonej, i nudy... 
Samotny wszedłem i sam błądzę dalej. 
 

  Zbieżność niektórych fraz tego utworu  
ze sformułowaniami Karola Wittego nie tylko za-
skoczyła mnie, lecz – w jakiejś mierze – zburzyła 
wcześniejszy respekt przed „trudnym” Norwidem. 
Okazało się, że w okresie warszawskim wcale nie 
był poetą odrzuconym, lecz przeciwnie, budził za-
interesowanie już pierwszymi wierszami. Postano-
wiłem więc i ja sięgnąć po te wiersze. Pamiętam, 
że skupiłem się na obszernym tekście, zatytułowa-
nym Pismo; uderzyła mnie już pierwsza część: 

 
Cud wcielonego ducha – to nie żaden kwiatek 
Z rośliniarni światowej; pismo to opłatek, 
Którym łamać się trzeba, i 

od serca życzyć 
Dosiego roku prawdy – nie 

szermować, krzyczeć, 
Lecz całą siłą działać, dzia-

łać w taki sposób, 
Jako dawny obyczaj, bez 

wyborczych osób, 
Z bogobojną czeladką wie-

czerzając społem 
Na sianie z własnej łąki i za 

własnym stołem. 
 
Lud ma piewców, a piewca czuły, jak wierzbina, 
Serdeczne latorośle ku przechodniom zgina, 
I łamią je, i kwilą na multankach z kory, 
Bo tętna im potrzeba, bo przy piersiach ziemi 
Nassą się zdrowych uczuć i wdziękami tymi 
Grać muszą, niańczyć sobie. – O! to nie doktory, 
Nie mędrcy, ale drzewa, co jak połkną soki, 
Gęstym liściem i kwiatem sypną pod obłoki. 
[...] 
 

 Już pierwszy dwuwiersz wskazuje, z jakim 
poetą mamy do czynienia! Wstępując na drogę  
– użyjmy sformułowania z tamtej epoki – służenia 
społeczeństwu piórem, autor wręcz sakralizuje pi-
smo, jednoznacznie określając, czym jest i jaki wi-

nien być nasz stosunek do owego jednego z najważniej-
szych osiągnięć człowieka: „Cud – powtórzmy – wcie-
lonego ducha [...] pismo to opłatek, którym łamać się 
trzeba.”  Po latach, współpracując z księdzem Janem 
Twardowskim, z radością odnalazłem echo tego wier-
sza w  wypowiedziach poety, który powtarzał, że wier-
szem dzieli się jak opłatkiem. 
 

W dalszej części rozwija Norwid tę wigilijną 
metaforę, podkreślając wagę odwiecznej, arcypolskiej 
tradycji z sianem pod obrusem „z własnej łąki”. [podkr. 
– W.S.] Dawny obyczaj wieczerzy wigilijnej, upływają-
cej „za własnym stołem”, z gospodarzem i „bogobojną 
czeladką”, to nie tylko wspólne spożywanie dwunastu 
potraw, ale i wspólne śpiewanie kolęd, co można uznać 
za naturalne przejście od „pańskiego stołu” do zazna-
czenia wieśniaczej obecności. Gromada żyła nie tylko 
codziennym trudem, ale i samorodną twórczością, 
choćby grając na „multankach” (fletnia Pana) sporzą-
dzonych z kory wierzbiny. 
  
 Trudno pominąć też piękny fragment o orga-
nicznym związku człowieka z ziemią, napełniającą go 
„zdrowymi uczuciami” i… „wdziękami”. Ten obraz  
z kolei wielokrotnie powraca w znakomitej poezji dwu-
dziestowiecznego poety Kazimierza Wierzyńskiego, 

nazywanego nawet 
„kochankiem ziemi”. 
 
 Nie wszystko 
to, oczywiście, dotarło  
do mnie już po tych 
pierwszych lekturach, 
ale początek okazał się 
nad wyraz obiecujący. 
Norwid – by tak po-
wiedzieć – został od-

czarowany, przekonałem się, że to wprawdzie inny po-
eta od dotąd mi znanych, lecz przez to ciekawszy.  
A że uchodzący za trudnego, tym większa była satys-
fakcja z udanej lektury… 
 
 Po pierwszej – powtórzmy za Wisławą Szym-
borską – „radości czytania”, przyszły wszakże trudniej-
sze chwile. Jednak w tym przypadku rozwiązania szu-
kałem już u samego Norwida, przekonany, że to najlep-
sze źródło. Sięgnąłem między innymi po wiersz otwie-
rający cykl Vade-mecum, zatytułowany Za wstęp. Ogól-
niki: 
 
   1 

Gdy, z wiosną życia, duch Artysta 
Poi się jej tchem jak motyle, 
Wolno mu mówić tylko tyle: 

Nie wszystko to, oczywiście, dotarło do mnie 
już po tych pierwszych lekturach, ale począ-
tek okazał się nad wyraz obiecujący. Norwid 
– by tak powiedzieć – został odczarowany, 
przekonałem się, że to wprawdzie inny poeta 
od dotąd mi znanych, lecz przez to ciekaw-
szy. A że uchodzący za trudnego, tym więk-
sza była satysfakcja z udanej lektury... 

Czyta się w coraz głębszych głębiach... 
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„Ziemia – jest okrągła – jest kulista!” 
2 

Lecz gdy późniejszych chłodów dreszcze 
Drzewem wzruszą i płatki zlecą, 
Wtedy dodawać trzeba jeszcze: 
„U biegunów – spłaszczona – nieco...” 

  3 
Ponad wszystkie wasze uroki, 
Ty! Poezjo, i ty, Wymowo, 
Jeden – wiecznie będzie wysoki: 
************************************ 
Odpowiednie dać rzeczy – słowo! 
 

 To wszystko dopiero przed wami,  
ale z pewnością kiedyś przekonacie się, że – para-
doksalnie – im mniej wiemy, tym jesteśmy pewniej-
si naszych racji. Wraz z pogłębianiem wiedzy, nara-
stają też wątpliwości. To ważna nauka z lektury mą-
drych wierszy Norwida. Pamiętam moje wręcz 
olśnienie wierszem Fatum, jak to można... 
skorzystać na nieszczęściu, które „jak dzi-
ki zwierz przyszło [...] do człowieka”. 
Niewielki utwór pozostał ze mną na zaw-
sze. Odtąd, kiedy przychodziło mi mie-
rzyć się z jakimikolwiek kłopotami, przy-
woływałem ważną myśl z tego wiersza, 
że nie należy im ulegać, raczej potrakto-
wać jako kolejne doświadczenie, a nawet 
na nich – powtórzmy za poetą – skorzy-
stać. 
 
 Niestety, emigracyjna biografia Norwida 
różniła się diametralnie od tego jakże krótkiego 
okresu krajowego. W niedługim czasie poeta skon-
fliktował się niemal z całym polskim środowiskiem, 
W roku 1849 nawet niezwykle życzliwy mu Zyg-
munt Krasiński napisał do niego: 
 
 „Jednostronnyś i niesprawiedliwyś. Żyjesz 
żywotem albo bożym, albo pośmiertnym, ale nie  
w czasie, nie wśród ludzi i z ludźmi. Żyjesz  
w wieczności. Wszystko, co mówisz, wiecznymi 

prawdami – zapominasz zaś, że dopiero rozwojem po-
wolnym zdarzeń czasowych wieczne się tu prawdy 
wyrabiają. [...] Miej więcej prostoty, a mniej podejrzli-
wości i drażliwości – nie myśl o jednych, że są anioła-
mi, czy osobach, czy stronnictwach całych, bo takich 
aniołów nie ma zewnątrz Ciebie, są tylko wewnątrz 
ideału Twego. [...] Jeżeli mi dozwolisz prawdę Ci po-
wiedzieć, staraj się ludziom wyraźniej i jaśniej kłaść w 
dusze ideę Twą. Trza być bratnim, miłosiernym, ko-
chającym. Jasność zaś w mowie i piśmie jest mowy       
i pisma bratnią dla ludzi miłością. Ciemność zaś ego-
izmem – bo Ty używasz i rozkoszujesz, a ludzie nie 
używają i nie rozkoszują. Jak arystokrata się z nimi 
obchodzisz. Tu potrzeba być demokratą. Jedyną tę 
uwagę Ci tu piszę: światło powinno być sztuki odde-
chem! [...] Wszystkie giętkości, wszystkie skarby, 
wszystkie żyzne i morza i lądy, i błękity, leżą utopione 
w Tobie – ale nie rozcinasz dość wód od lądu, nieba od 
ziemi.” 
 
 Wydawać by się mogło, że Norwid powinien 
zaufać niezwykle mu życzliwemu poecie. Niestety, 
porozumienie nawet między tak bliskimi sobie twórca-
mi było już wówczas niemożliwe. Rację miał Juliusz 
Słowacki – także odrzucony przez współczesnych  
– który mówił, że Norwid należy do tych, „którzy  
ode mnie wziąć ani mnie dać od siebie nie mogą”. 
 
 Przyszły autor Vade-mecum nie mieścił się już 
w epoce romantycznej i to okazało się decydujące  
w dalszej jego drodze twórczej. Opinię o literaturze  
na emigracji kształtowali przedstawiciele pierwszego 

pokolenia romanty-
ków, a ich najważ-
niejszym przeży-
ciem pokolenio-
wym było powsta-
nie listopadowe. 
Adam Mickiewicz  
i Juliusz Słowacki 
poświęcili powstań-
czej problematyce 

wielkie dramaty: III część Dziadów oraz Kordiana. 
Zygmunt Krasiński dołączył do nich swoimi dramata-
mi, Nie-Boską komedią i Irydionem. Podobnych utwo-
rów Norwid nie napisał. 
 

W ogóle jego stosunek do wyniszczających 
powstań różnił się od dominujących u nas przekonań, 
by przywołać słynne zdanie z ody Do spółczesnych: 
„Kraj! – – gdzie każdy-czyn za wcześnie wschodzi,  
/ Ale – książka – każda... za późno!”. To kolejne za-
gadnienie wymagające szerszego omówienia. Postaram 
się chociaż zasygnalizować je na przykładzie jednego 
wiersza, Syberie: 

Odtąd, kiedy przychodziło mi mierzyć 
się z jakimikolwiek kłopotami, przy-
woływałem ważną myśl z tego wiersza 
(„Fatum”), że nie należy im ulegać, ra-
czej potraktować jako kolejne do-
świadczenie, a nawet na nich – po-
wtórzmy za poetą – skorzystać. 

Czyta się w coraz głębszych głębiach... 
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   1 
Pod-biegunowi! na dziejów odłogu, 
Gdzie całe dnie 
Niebo się zdaje przypominać Bogu: 
„Zimno i mnie!...” 

2 
Wrócicież kiedy? – i którzy? i jacy? – 
Z śmiertelnych prób, 
W drugą Syberię: pieniędzy i pracy, 
Gdzie wolnym – grób!    

3 
Lub pierw, czy? obie tako-

we Syberie, 
Niewoli dwóch, 
Odepchnie nogą, jak stare 

liberie, 
Wielki-Pan... Duch! 
 

 Wiersz ten ukazał się dopiero w roku 1930, 
wiele lat po śmierci autora, i – chciałoby się dodać 
– całe szczęście! Przeciwnicy poety zyskaliby prze-
ciwko niemu jeszcze jeden ważny argument. Sybe-
ria w tamtej epoce (chociaż nie tylko, dodajmy,  
bo po roku 1939 ta złowroga nie tylko dla Polaków 
nazwa znowu powróciła) było to słowo-sacrum, 
niemal jak Golgota, miejsce męczeństwa najlep-
szych synów ojczyzny, więc już sama liczba mogła 
budzić sprzeciw. Autor zaś zrównuje ją z miej-
scem, jakie uchodziło za azyl, schronienie  
przed carskimi siepaczami – Europą Zachodnią,  
która w wierszu jawi się jako „Druga Syberia pie-
niędzy i pracy, / Gdzie wolnym grób!” W końco-
wej zaś strofie już jednoznacznie owe „obie Sybe-
rie” stawia w jednym szeregu: „obie takowe Sybe-
rie, / Niewoli dwóch”, chyba że znajdzie się – mó-
wiąc dzisiejszym językiem – „trzecia droga”, 
otwierająca panowanie „Wielkiego-Pana Ducha” 
na ziemi. 
 
 Przy sposobności chciałbym podkreślić,  
że wiersz ten jest doskonałym przykładem uniwer-
salnego charakteru poezji Norwida. Autor nie sku-
pia się na emocjonalnej stronie poruszanej tematy-
ki, jak robili to jego poprzednicy ukazujący marty-
rologię patriotycznej młodzieży, ogranicza się  
do czytelnych słów-haseł. Zamiast opisywać 
„katusze” wynikające ze „srogiej zimy”  
i „wiecznych mrozów”, wybiera jedno słowo:  
„pod-biegunowi”, może po to, by tym mocniej za-
brzmiało wyrażenie: „na dziejów-odłogu”. Nie tyl-
ko podbiegunowy mróz jest przyczyną udręki ze-
słańców. Rosja carów odebrała im wszelkie prawa, 
przez co sama skazała się na banicję z cywilizowa-
nych narodów, znalazła się na „dziejów-odłogu”. 
 

 Równie uniwersalny charakter ma drugi dwu-
wiersz, w którym „niebo się zdaje przypominać Bogu:  
/ ››Zimno i mnie!...‹‹.” Niebo przypomina Bogu”,  
a skoro „niebo” i „Bóg” należą do tego samego kręgu 
semantycznego, to można odczytać i tak:  Bóg skarży 
się Bogu! Sytuację tę znamy z Ewangelii – to słowa 
Jezusa z krzyża tuż przed śmiercią: „Boże mój, Boże 
mój, czemuś Mnie opuścił? (Mt 27, 46). 
 
 Moglibyśmy jeszcze wiele mówić o odrębności 

Norwida wśród 
współczesnych 
mu twórców, 
spróbuję jednak 
dokonać pew-
nego skrótu my-
ślowego: 

 Norwid miał poczucie własnej wartości. Jedno-
znacznie wyraził to w jednym z najwcześniejszych 
wierszy zatytułowanym Noc. Oto fragment rozmowy 
poety z księżycem: 
 

[...] musiałeś tej nocy 
O wzniosłe drzewo przędzę złoconą zawadzić, 
Musiałeś widzieć drzewo, co w strasznej niemocy, 
Szaloną zawieruchą targane bez końca, 

Ledwo kilka gałęzi mogło uprowadzić! 
Księżycu – te gałęzie wzdychają do słońca, 
Pasują się z chmurami – pękają i giną –  
Księżycu! Tyś tam widział gałązkę jedyną, 
Więc nic ci już nie powiem o ludziach – o sobie –  
Bo i tak dość mówiłem... [podkr. – W.S.] 
 

 Wprawdzie przesłanki biograficzne mogą oka-
zać się zwodnicze, jednak Norwid ośmielił nas wieloma 
utworami o podobnym charakterze ze wspominanym tu 
wierszem Klaskaniem mając obrzękłe prawice  
na pierwszym planie. Tworząc, coraz bardziej upewniał 
się, że ma ważne zadanie do wykonania w polskiej po-

Moglibyśmy jeszcze wiele mówić o odrębności  
Norwida wśród współczesnych mu twórców, spró-
buję jednak dokonać pewnego skrótu myślowego: 
 Norwid miał poczucie własnej wartości. 

Czyta się w coraz głębszych głębiach... 
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ezji, która – jego zdaniem – znalazła się w niebywa-
łym kryzysie, i to zadanie na miarę epoki. Musiał 
więc zmierzyć się z „wielkoludami”, bo tylko w ten 
sposób mógł się dokonać ów „skręt konieczny”  
w poezji, o jakim mówił, starając się opublikować 
tom Vade-mecum. W pewnym momencie, bliski 
rezygnacji, tak pisał do Józefa Ignacego Kraszew-
skiego: „...po poezji pejzażów 
i fletów pasterskich może  
i biedny mój kierunek zasłu-
guje lub zasłuży na nieco 
wziętości przez samą koniecz-
ność-sensu”. 
   
W swojej wypowiedzi poru-
szył Pan wiele zagadnień,  zainteresował nas szcze-
gólnie warszawski  okres w biografii twórczej Nor-
wida. Czy mógłby Pan powiedzieć o nim więcej? 
 
 Warszawski okres twórczości Norwida róż-
nił się zdecydowanie od późniejszych jego losów  
na emigracji. Trwał zbyt krótko, by mogły ujawnić 
się te cechy osobowości poety, które zaważyły  
na jego osamotnieniu i narastającym wyobcowaniu 
z polskiego uchodźstwa. W stolicy dopiero zaczynał 
pisać wiersze i jak niemal każdy początkujący autor 
musiał zabiegać o możliwość publikacji. A że zde-
cydowanie wyróżniał się swoim talentem spośród 
„młodej piśmienności krajowej”, bez trudu znalazł 
życzliwych sobie krytyków i redaktorów, upatrują-
cych w nim poetę na miarę uznanych pisarzy, któ-
rzy musieli opuścić ojczyznę. 
 

Debiutował na łamach „Piśmiennictwa Kra-
jowego” w lutym 1842 roku wierszem do młodszej 
od niego o trzy lata Brygidy Dybowskiej, swojej 
młodzieńczej miłości, córki głównego opiekuna  
z ramienia familijnej rady opiekuńczej rodzeństwa 
Norwidów po śmierci matki, Ksawerego Dybow-
skiego, właściciela majątku Dembinki, malowniczo 
położonego nad Bugiem. Młodzi Norwidowie czę-
sto tam bywali, spędzali czas zwłaszcza z najmłod-
szą córką Ksawerego Dybowskiego, Brygidą.  
Lecz, jak nie-
rzadko zdarzało 
się w tamtej epo-
ce, były to            
za wysokie progi 
dla pozbawione-
go szerszych per-
spektyw początkującego poety. Norwid bardzo 
przeżył to odtrącenie przez ojca swojej wybranki,   
a uraz pozostał już na zawsze. Jeszcze po latach pi-
sał do Konstancji Górskiej: 

 

 „To ja mówię o miłości-pierwszej – tej, która 
w naszym społeczeństwie jest zawsze sparaliżowaną: 
wychowaniem, śmiechem, serio, światem, przypad-
kiem, pozycją, widokami, wpływami, etc... Otóż – każ-
dy wpierw z-targał, z-martwiał, z-trapił, rozdarł, spo-
niewierał serce swoje... jesteśmy kaleki!...” 
 

 Juliusz W. Gomulic-
ki pracowicie wskazał  
na zależności sonetu od By-
rona (czego autor bynajmniej 
nie ukrywał), Mickiewicza,  
a nawet Antoniego Malczew-
skiego, autora pierwszej pol-
skiej powieści poetyckiej, 

Marii. Nie pomniejsza to w niczym wrażenia związa-
nego z ostatecznym efektem artystycznym. Nie dyspo-
nujemy archiwum Norwida z tych najwcześniejszych 
lat jego pisarstwa, stąd trudno powiedzieć coś konkret-
nego o jego dojrzewaniu poetyckim, niemniej te wier-

sze, które zostały opublikowane w czasopismach war-
szawskich, w pełni uwiarygodniają opinię choćby cyto-
wanego Karola Wittego: 
 

Bądź zdrowa! – tak ponury Byron  żegnał żonę, 
Tak i niejeden luby lubą swą niestałą, 
Lecz mych pożegnań chwila będzie oniemiałą, 
Chociaż zawsze wymownie oczy wspłomienione. 

 

Teraz więc, póki jeszcze Niebo jest ła-
skawsze, 
Póki jasność Twych spojrzeń jeszcze 
dla mnie świeci, 
A zasłona przyszłości czarnych chmur 
nie wznieci, 

Żegnam Ciebie, o luba, żegnam Cię na zawsze. 
 

Na zawsze?... – może z żalem Twe usta powtórzą, 
Może nawet Twe oko w rozstania godzinie 
Uroni łezkę, kiedy wspomnienia się wzburzą. 

 

Tworząc, coraz bardziej upewniał się, 
że ma ważne zadanie do dokonania  
w polskiej poezji, która – jego zdaniem 
– znalazła się w niebywałym kryzysie, 
 i to zadanie na miarę epoki.  

Debiutował na łamach „Piśmiennictwa 
Krajowego” w lutym 1842 roku wierszem 
do młodszej od niego o trzy lata Brygidy 
Dybowskiej, swojej młodzieńczej miłości... 

Czyta się w coraz głębszych głębiach... 
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Lecz żal ten, jak ślad łodzi płynącej, przeminie 
I łza oschnie, gdy losy radość Ci wywróżą, 
I w pierzchliwej pamięci pamięć o mnie zginie. 

  
 Na pewno warto też zatrzymać się  
przy wierszu programowym, zatytułowanym Pióro,  
który wszedł do kanonu poezji Norwida. Jest to 
jeden z tych utworów, obok choćby wspomnianego 
wcześniej Pisma czy Do piszących, który ujawnia 
jakże istotną cechę pisarstwa Norwida. Nie wystar-
czała mu sama twórczość, od początku nie ukrywał, 
że poezja ma określone zadania wobec społeczeń-
stwa. Po latach napisze w swoim najbardziej zna-
nym poemacie: „Narodowy artysta organizuje wy-
obraźnię, jak na przykład polityk narodowy organi-
zuje siły stanu...” Wiersze programowe z okresu 
warszawskiego pozwala-
ją pełniej zrozumieć póź-
niejsze zabiegi poety 
związane z zamiarem 
publikacji tomu Vade-
mecum, będącego synte-
zą jego poglądów na poezję.  
 Piórem zachwycił się Karol Witte i opubli-
kował w redagowanym przez siebie „Pamiętniku 
Literackim”, podkreślając: 
 
  „Wiersz Pióro godzien każdego najznako-
mitszego pióra. Niech mi to kto za samochwalstwo 
nie poczyta, że uwielbiam sam ten wiersz w moim 
››Pamiętniku Literackim‹‹ umieszczony, bo zmu-
szony będę przypomnieć, że Pióro jest płodem nie 
mego pióra i dlatego wolno mi go cenić i oceniać.” 

 
Ja zaś chciałbym przywołać wiersz innego 

rodzaju, bardzo piękny, zatytułowany Pożegnanie, 
ostatni utwór Norwida napisany w kraju, w maju 
1841 roku. To urocza waleta, gatunek poezji poże-
gnalnej, nostalgicznej, wywodzący się z tradycji 
łacińskiej, który u nas pojawił się w renesansie i co 
prawda zbytnio się nie upo-
wszechnił, jednak wciąż jest 
obecny w naszej poezji. Piękne 
walety znajdziemy w łacińskiej 
twórczości Jana Kochanow-
skiego, także u poetów epoki baroku, między inny-
mi w poezji niesłusznie zapomnianego Kaspra Mia-
skowskiego. W przypadku Norwida waletą jest za-
równo Pożegnanie, jak i... omówiony wiersz        
do Brygidy, będący pożegnaniem z ukochaną.  
Współcześnie do twórców tego gatunku dołączył 
ks. Jan Twardowski Pożegnaniem wiejskiej parafii.   

 
 

Przywołajmy chociaż fragment tego jednego  
z najpiękniejszych wczesnych wierszy Norwida: 

 
Żegnam was, o lube ściany, 
Skąd, dziecinne strzegąc łoże, 
Chrystus Pan ukrzyżowany 
Promieniami witał zorze. 
A i dzisiaj, choć dokoła 
Pasożytne pną się zioła, 
Z ziół i pustek krzyż brązowy 
Błogosławi mi na drogę. 
Ostatni to sprzęt domowy, 
Który jeszcze żegnać mogę –  
Sprzęt domowy – i grobowy. 
Żegnam także i was, szyby –  
Tęczowymi lśniące blaski; 

Do rodzinnej wy siedzi-
by 
Tak potrzebne jak ob-
razki, 
I tak święte jak szkaple-
rze. 

Przez was pierwszy raz ujrzałem 
Wieś i niebo – przez was wierzę, 
I tak wierzę, jak widziałem... 
[...] 
 

 Już z tych wstępnych uwag okazało się,  
że bodaj wszystkie wczesne wiersze początkującego 
poety można uznać za udane, a nawet – jak w przy-
padku Karola Witte – budzące zachwyt. Wszystko to 
niestety zmieniło się na emigracji... 
 
Co z twórczości Norwida szczególnie pan ceni? 
 
 Zawsze interesowała mnie przede wszystkim 
poezja, stąd odpowiedź jest prosta – poezję. To 
„zawsze” nie jest jednak najlepszym słowem, ponie-
waż moje najwcześniejsze samodzielne lektury to  
– powiedziałby, oczywiście – była proza, od Chłop-

ców z Placu Broni i serii Mil-
lenium, wydawanej w związku 
z tysiącleciem Państwa Pol-
skiego (tak w czasach gomuł-
kowskich starano się przesło-

nić Tysiąclecie Chrztu Polski) począwszy. Potem był 
Sienkiewicz i Józef Ignacy Kraszewski, czyli ciąg 
dalszy powieści historycznych. Wreszcie niejako  
na zakończenie „romansu” z prozą dwaj bardzo różni 
pisarze: Turgieniew i Balzac. 
  
 Kiedy znalazłem sie w X klasie (jestem ostat-
nim rocznikiem 7-klasowej szkoły podstawowej i li-
ceum ogólnokształcącego kontynuującego numerację: 

...okazało się, że bodaj wszystkie wczesne wier-
sze początkującego poety można uznać za uda-
ne, a nawet – jak w przypadku Karola Witte – 
budzące zachwyt. 

Zawsze interesowała mnie przede 
wszystkim poezja ... 

Czyta się w coraz głębszych głębiach... 
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VIII – XI), przyszedł nowy polonista,  
prof. Józef Boryszewski. Dzięki niemu zacząłem 
zajmować się literaturą w jakiejś mierze już z pozy-
cji badacza. Oczywiście, na ile było to wówczas 
możliwe. A przy takim podejściu poezja okazała 
się znacznie bardziej interesująca od prozy. Moją 
pierwszą miłością literacką był Jan Lechoń. Od me-

go Profesora zaś usłyszałem, że skoro chcę zajmo-
wać się Lechoniem, muszę pójść na studia do Toru-
nia, bo to jedyny ośrodek naukowy, gdzie wybitny 
uczony prof. Artur Hutnikiewicz prowadzi badania 
nad Skamandrytami. No i znalazłem się w Toruniu, 
a moja Alma Mater przywitała mnie najpiękniej jak 
mogła. Gdy stanąłem przed ogromnym rozkładem 
zajęć dla całej polonistyki, od razu rzucił mi się w 
oczy temat wykładu monograficznego dla lat I – V: 
Poeci grupy Skamandra – prof. Artur Hutnikie-
wicz. Ponadto zwrócił moją uwagę inny wykład 
monograficzny: Dramat romantyczny – prof. Kon-
rad Górski. Dwie największe sławy naszej poloni-
styki! Co tu ukrywać – czułem się wybrany! Nie 
mogłem wy-
obrazić sobie 
piękniejszego 
początku mojej 
przygody uni-
wersyteckiej. 
 
 W księ-
garni akade-
mickiej znalazłem wydany przed dwudziestu(!) laty 
tom O Norwidzie pięć studiów Konrada Górskiego, 
Tadeusza Makowieckiego i Ireny Sławińskiej oraz 
równie dawną pracę Konrada Górskiego Poezja 
jako wyraz. Mógłbym powtórzyć za Miłoszem: 
„Nie oczekiwałem takiego daru”, tylko że wówczas 
poeta jeszcze nie napisał tego wiersza… 
 
 Poezja to osobny świat, posługujący się 
własnym kodem. W wierszu – jak to ujął Boileau  

w Sztuce poetyckiej – słowa dziwią się, że się znalazły 
obok siebie. Właśnie, w poezji nie układ liter tworzy 
sensy, lecz połączenia słów. Nas od początku uczy się 
zaś „składania” liter i nagradza właściwe ich odczyta-
nie. Odnajdywanie zaś nowych sensów z połączeń 
słownych to zupełnie coś innego. Mój wielki Mistrz 
uniwersytecki, wspomniany prof. Konrad Górski twier-
dził - nawet napisał na ten temat rozprawę naukową – 
że odczytanie metafory wymaga słuchu poetyckiego, 
podobnie jak w przypadku muzyki słuchu muzycznego. 
Jeżeli więc nie posiadamy owego słuchu, nie powinni-
śmy zajmować się poezją. 
 

Dokonując pewnego skrótu myślowego dodam, 
że o ile interpretacja poezji zazwyczaj nie jest czymś 
łatwym, to „czytanie” Norwida wymaga  szczególnych 
dyspozycji, jak to starałem się pokazać chociażby  
w interpretacji wiersza Syberie. Za to „radość odkryw-
cy” wówczas także jest wyjątkowa. 

 
Sięgnijmy po króciutki liryk z cyklu Vade-

mecum zatytułowany Niebo i ziemia: 
 

„Rzeczywistym bądź! co? ci się wciąż o niebie troi, 
Podczas gdy grób, prądami nieustannemi, 
Kości twoich, prochów twych pożąda!” 

   * 
– Och! tak, wszelako, gdziekolwiek człowiek stoi, 
O wielokroć więcej niebios ogląda, 
Niżeli ziemi… 
 

 Wydawać by się mogło, że człowiek trzeźwo 
myślący, mocno osadzony w rzeczywistości, oszczędza 
sobie niepotrzebnych złudzeń, rozczarowań, nic go  
w życiu nie może zawieść, jak ta jedyna pewność,  
że wszyscy podlegamy śmierci. Każdy, kto się urodził, 

musi umrzeć, od począt-
ku czeka na nas grób, co 
„kości naszych, prochów 
[...] pożąda.” 
 Okazuje się, że to 
właśnie jest złudzeniem,  
bo – powtórzmy za poetą, 
– „gdziekolwiek czło-

wiek stoi, / O wielokroć więcej niebios ogląda, / Niżeli 
ziemi...” 
 Spróbujcie – jeżeli mogę was prosić 
– w domu odczytać może wiersz Cacka... 
 

Od lat uczestniczy Pan w pracach Kapituły przyzna-
jącej statuetki Cypriana Norwida. Czy zechciałby 
Pan podzielić się swoimi refleksjami na temat pracy 
Kapituły? 
 

Mój wielki Mistrz uniwersytecki, wspomniany prof. 
Konrad Górski twierdził nawet – napisał na ten temat 
rozprawę naukową – że odczytanie metafory wymaga 
słuchu poetyckiego, podobnie jak w przypadku muzyki 
– słuchu muzycznego. Jeżeli więc nie posiadamy owe-
go słuchu, nie powinniśmy zajmować się poezją. 

Czyta się w coraz głębszych głębiach... 
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 Uczestnictwo w pracach Kapituły  
dla mnie samego okazało się zaskakujące. Nie 
miałem nic wspólnego z waszą Szkołą, a nawet 
z Białymstokiem. Urodziłem się w Gdańsku, 
tata mój był Wielkopolaninem, mama Kuja-
wianką, studiowałem w Toruniu. Dopiero  
po studiach zamieszkałem w Białymstoku.  
W pewnym momencie zwrócono się do mnie z 
propozycją,  
abym w związku z pla-
nowaną uroczystością 
nadania Szkole imienia 
Cypriana Norwida spotkał się z każdą klasą  
i przedstawił bliżej przyszłego patrona. Zgodzi-
łem się z wielką radością, ponieważ mówienie  
o tym poecie zawsze było dla mnie wręcz świę-
tem.  

 
To – mogę powiedzieć – było począt-

kiem mojej przy-
jaźni z IV Liceum 
Ogólnokształcą-
cym. Następnie 
byłem zapraszany 
na uroczystości 
szkolne. Wreszcie,  
w związku ze 
sprowadzeniem ziemi z domniemanego grobu 
Norwida do Krypty Wieszczów na Wawelu, 
zaproszono mnie do wspólnej wyprawy do Kra-
kowa. Po powrocie miało miejsce kolejne Świę-
to Szkoły, w którym uczestniczyłem. I właśnie 
wówczas po raz pierwszy były wręczane statu-
etki Cypriana Norwida. Stały na stoliku obok. 
Zażartowałem, że żałuję, iż nie jestem związany 
z IV Liceum, może kiedyś otrzymałbym takiego 
„Norwida”. Panie siedzące obok mnie zachowa-
ły niewzruszoną powagę. W trakcie zaś wręcza-
nia statuetek jedna z nich była przeznaczona dla 
mnie jako „Przyjaciela Szkoły”. To naprawdę 
najpiękniejsze uczucie, gdy czegoś się zupełnie 
nie spodziewamy i... spotyka nas – jak to mówił 
z uśmiechem w podobnych okolicznościach ks. 

Jan Twardowski – „uśmiech Pana Boga”. Ta statuet-
ka, tak niespodziewana, przypieczętowała niejako 
mój związek z Waszą Szkołą. Bo bliscy sobie – my-
ślę o szkolnej społeczności, a zwłaszcza o Dyrekcji  
i waszych Profesorach – byliśmy już wcześniej. I nic 
nie zmieniły zmiana Dyrekcji, odejścia Pań Poloni-
stek, z którymi byłem wówczas w Krakowie,  
ani ostatnio nieszczęsna pandemia. Mój nieżyjący 

Przyjaciel, wspomnia-
ny ks. Jan Twardow-
ski, którego prywatnie 
nazywam „Patronem 

Przyjaźni”, napisał w jednym z wierszy: „Można 
kochać i chodzić samemu po ciemku 
/ z przyjaźnią jest inaczej – ta zawsze wzajemna”. 
Myślę, że taka jest nasza przyjaźń. 

 
A obrady Kapituły... To prawdziwy rytuał. 

Spotykamy się przed Świętem Szkoły. Mam za-
szczyt przewodniczyć Kapitule. Wysłuchujemy opi-
nii nauczycieli o uczniach, którzy zdobyli najwięcej 
głosów, omawiamy dokonania Profesorów, których 
wskazali uczniowie, wreszcie staramy się wybrać 
„Przyjaciela Szkoły”.  

 
Najwięcej emocji, ale i wzruszeń, związa-

nych jest z wyborem najlepszego ucznia. Jesteście 
znakomitą Szkołą i takie powinno być Liceum  
im. Cypriana Norwida. Bez trudu Kapituła mogłaby 
nagradzać na przykład „Złotą dziesiątkę”. Ale też 
prestiż nagrody nie byłby już tej rangi. Szczególnie 
wnikliwie omawiamy kandydatury absolwentów, 

ponieważ uczeń może 
być zgłoszony także w 
następnym roku, absol-
went takiej szansy nie 
ma.  
 
Nie będę ukrywał, że 
moja rola nie jest łatwa. 

Ostatecznie nierzadko muszę podejmować końcową 
decyzję i wówczas żartuję, że pomaga mi  
w tym sam... Norwid. Na nim od lat ćwiczę swój 
słuch literacki, wrażliwość na słowo i to właśnie po-
maga mi w podejmowaniu, mam nadzieję, sprawie-
dliwej decyzji. 

 
Wywiad przeprowadzony 16.09.2021 r. 

przez uczniów kl. III A4: 
- Mateusz Turosieński 

- Jakub Kolesiński 
- Natalia Roszko 

Zdjęcia: 
- Jakub Kryński 

 

Najwięcej emocji, ale i wzruszeń, związanych 
jest z wyborem najlepszego ucznia. Jesteście 
znakomitą Szkołą i takie powinno być Liceum 
im. Cypriana Norwida. Bez trudu Kapituła mo-
głaby nagradzać na przykład „Złotą dziesiątkę”. 

A obrady Kapituły... To prawdziwy rytuał.  

Czyta się w coraz głębszych głębiach... 
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Statuetki  Cypriana 
Na to jest życie, by je wyżyć, nie na to, by użyć. 

C. K. Norwid 
 

     Statuetka Cypriana przyznawana jest od roku 2001  
w trzech kategoriach: Nauczyciel, Uczeń oraz Przyjaciel IVLO.  
W 2000r. na zebraniu Rady Pedagogicznej pani Marzenna Po-
pławska przedstawiła propozycję wprowadzenia nagrody, która 
została zaaprobowana przed nauczycieli. Autorem projektu sta-

tuetki jest białostocki rzeźbiarz i malarz Stanisław Wakuliński.  
     Nauczyciele podczas zebrania Rady Pedagogicznej nominują uczniów do nagrody, zaś kandyda-
tury nauczycieli wskazują uczniowie. Ostateczne decyzje podejmuje Kapituła, której od 202r. Prze-
wodniczy pan Waldemar Smaszcz — krytyk literacki i znawca twórczości Norwida. 

Laureaci „Cypriana” w kategorii Nauczyciel  
w latach 2001-2020 (kolejność chronologiczna): 

 
 p. Jadwiga Grzybko (nauczycielka języka pol-

skiego i wicedyrektor IV LO w Białymstoku) 
 p. Monika Zaleska (nauczycielka biologii) 
 p. Maria Rogalska (nauczycielka języka polskie-

go) 
 p. Bożena Karpowicz (wówczas wicedyrektor IV 

LO, nauczycielka biologii, obecnie Dyrektor IV 
LO) 

 p. Małgorzata Bajguz (nauczycielka matematy-
ki) 

 p. Kazimierz  Klekotko (nauczyciel języka an-
gielskiego) 

 p. Piotr Worobiej (nauczyciel matematyki) 
 p. Wojciech Janowicz (nauczyciel języka pol-

skiego) 
 p. Paweł Andryszak (nauczyciel fizyki) 
 p. Anna Snarska (nauczycielka biologii, obecnie 

wicedyrektor IV LO) 
 p. Anna Zawadzka (nauczycielka języka pol-

skiego, wicedyrektor  IV LO  
 p. Beata Bućko (nauczycielka matematyki) 
 p. Marzena Popławska (nauczycielka matematy-

ki) 
 p. Małgorzata Borowska (nauczycielka języka 

łacińskiego) 
 p. Katarzyna Nurkowska (nauczycielka języka 

polskiego) 
 p. Iwona Bezubik (nauczycielka przedsiębiorczo-

ści) 
 p. Danuta Dobreńko (nauczycielka geografii) 
 p. Iwona Bankiewicz-Zabielska (nauczycielka 

języka polskiego) 
 p. Krzysztof Rogowski (nauczyciel historii) 

 (…) nie jest światło, by pod korcem stało ... 
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Laureaci „Cypriana” w kategorii Przyjaciel IV LO: 
 

 p. Waldemar Smaszcz (krytyk literacki, który od lat przybliża uczniom postać Cypriana Kamila Norwida) 
 p. Jerzy Kiszkiel (Dyrektor IV LO w latach 1995- 2008) 
 XXIV LO im. C. K. Norwida w Warszawie (szkoła od lat współpracująca z IV LO) 
 p. Stanisława Kossakowska (nauczycielka języka polskiego, organizator i współorganizator wielu uroczystości norwidow-

skich) 
 p. Ryszard Stypułkowski (instruktor- wykładowca Ośrodka Szkolenia Kierowców „CENTRUM”) 
 p. Piotr Androsiuk (wieloletni przewodniczący Rady Liceum) 
 p. Tadeusz Kaluta (Dyrektor IV LO w latach 1982-94) 
 p. Wojciech Wyrzykowski (wspierał akcje charytatywne organizowane w IV LO oraz współpracę z polską szkołą w Mej-

szagole) 
 p. Mirosław Płoński (właściciel Biura Turystycznego „NOWATOR”) 
 p. Dorota Urbanczyk (Dyrektor Centrum Kształcenia Kadr PROFESJA) 
 p. Jan Prokopiuk (Kierownik Administracji Osiedla Tysiąclecia) 
 p. Dariusz Rutkowski (przedstawiciel rodziców, przewodniczący Komitetu Studniówkowego 2013) 
 p. Włodzimierz Aleksiejuk (prezes KS Kaliber Białystok) 
 p. Jan Kochanowicz (wieloletni organizator spływów kajakowych dla uczniów IVLO) 
 ks. Józef Koszewnik (proboszcz parafii Świętej Anny w Białymstoku) 
 p. Bożena Karpowicz (Dyrektor IV LO) 
 p. Wiesława Suchocka (nauczycielka informatyki i matematyki, prezes Stowarzyszenia QUATRO) 

Laureaci „Cypriana”  
w kategorii Uczeń: 

 

 Joanna Kulikowska 
 Iwona Laskowska 
 Krzysztof Rogowski 
 Arkadiusz Kaczanowski 
 Izabela Perkowska 
 Angelika Mańczuk 
 Joanna Ostrowska 
 Monika Oksienczuk 
 Katarzyna Kalinowska 
 Diana Kalinowska 
 Agnieszka Abramowicz 
 Krzysztof Wysocki 
 Jakub Sawicki 
 Przemysław Supiński 
 Ewa Grabek 
 Filip Czajkowski 
 Monika Bielicka 
 Karolina Łozowska 
 Aleksandra Szutko 
 Szymon Roszkowski 

(…) nie jest światło, by pod korcem stało  
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Romantyczny Mistrz na szkolnej scenie 
 Tradycją naszego liceum są coroczne obchody Święta Szkoły,  
które odbywają się w okolicach urodzin Patrona. Autorką scenariusza  
oraz osobą prowadzącą przez wiele lat jest wicedyrektor Anna Zawadzka. 
Uczniowie pod opieką nauczycieli języka polskiego przygotowują akademie sku-
pione wokół biografii Cypriana Kamila Norwida, podejmują próbę muzycznych 
interpretacji jego utworów, a także podkreślają propagowane 
przez Mistrza wartości, takie jak: miłość, wiara, ojczyzna czy praca.  

Głosem narodu jest harmonia czysta, mieczem - jedność i zgoda, celem - prawda. 

Naród składa się nie tylko z tego, co wyróżnia go od innych, lecz i z tego, co go z innymi łączy. 
 

Ojczyzna jest to w i e l k i - z b i o r o w y—O b o w i ą z e k. 
 

Tyle i takiej egzystencji naród ma, ile i jak jest w stanie człowieka uszanować. 

Przeszłość - to jest dziś, 
tylko cokolwiek dalej. 

Nie jakieś tam coś, gdzieś, 
gdzie nigdy ludzie nie bywali. 

(…) każdy w sobie kształt pięknego nosi/ I każdy - każdy z nas - tym piękna pyłem. 
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Czy popiół tylko zostanie i zamęt 
Co idzie w przepaść z burzą? Czy zostanie 

Na dnie popiołu gwiaździsty dyjament 
Wiekuistego zwycięstwa zaranie?  

Zniknie i przepełźnie obfitość rozmaita, 
Skarby i siły przewieją, ogóły całe zadrżą, 
Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie, 

Dwie tylko: p o e z j a  i  d o b r o ć… i więcej nic… 

Bo nie jest światło, by pod korcem stało, 
Ani sól ziemi do przypraw kuchennych, 

Bo piękno na to jest, by zachwycało 
Do pracy - praca, by się zmartwychwstało. 

Cóż wiesz o pięknem? ... 
Kształtem jest Miłości. 

Opracowały: Iwona Bankiewicz-Zabielska, Katarzyna Nurkowska 

(…) każdy w sobie kształt pięknego nosi/ I każdy - każdy z nas - tym piękna pyłem. 
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Misja szkoły 
 Serce - istotnym jest prawdy ogniskiem 

Gdy rozum zbłądzi w najmniejszej usterce 
Serce i z błędów nieraz wraca z zyskiem 

 Życia i wiedzy treścią cóż?... serce! 
 Cyprian Kamil Norwid, Mózg i serce 

Jak wiele zdziałać możemy  
RAZEM 

– wywiad z p. Moniką Miastkowską  
opiekunem  

SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU 

- Jakie działania podejmuje wolontariat szkolny 
pod Pani opieką? 
 
 Działania koła są niezwykle szerokie: 
współpracujemy ze stowarzyszeniami i fundacjami, 
angażujemy się w najważniejsze ogólnopolskie ak-
cje, takie jak „Pola Nadziei”, „Kilometry Dobra” 
czy „Torba Samarytanka”. Bierzemy udział w miej-
skich zbiórkach żywności, ale też organizujemy 
kiermasze i zbiórki na terenie szkoły. Bardzo zale-
ży mi, by działać również lokalnie, pomagać naj-
bliższym nam instytucjom i osobom. Myślę,  
że w ten sposób łatwiej zauważyć wprowadzane 
przez nas zmiany. Wierzę, że tak jak zmienianie 
świata należy zacząć od zmiany siebie, tak poma-
ganie dobrze zacząć od osób, które są blisko, w naj-
bliższym otoczeniu. Wspólnie z wolontariuszami 
działamy na rzecz sąsiadujących z naszą szkołą: 
Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, 
Przedszkola Samorządowego nr 2 w Białymstoku 
„Pod Słonkiem" czy Szkoły 
P o d s t a w o w e j  n r  6  
im. J. Iwaszkiewicza w Bia-
łymstoku. Wspólnie poszuku-
jemy też osób uczących się  
w naszej szkole, które potrze-
bują pomocy. Organizujemy 
kiermasze własnoręcznie wy-
konanych stroików bożonarodzeniowych oraz ciast 
i słodkości (wszystko przygotowane i upieczone,                  
a następnie zakupione i zjedzone przez naszych 
uczniów, rodziców, babcie, dziadków, nauczycieli  
i pracowników szkoły). Dzięki tym działaniom mo-
żemy wesprzeć najbardziej potrzebujące rodziny 

naszych uczniów. 
Niektóre klasy,  
za namową naszych 
wolontariuszy, za-
miast tradycyjnych 
prezentów z okazji 
mikołajek, organi-
zują zbiórki pienię-
dzy lub materiałów 
na rzecz potrzebu-
jących. Pokazuje to 
naszym uczniom  
i pracownikom 
szkoły, jak wiele 
zdziałać możemy 
RAZEM. 
 
- W których obszarach młodzież IV LO odnajduje 
się najlepiej i działa najchętniej? 
 
 Młodzież uwielbia zbiórki żywności na terenie 
sklepów, które niestety są obecnie odwołane z powo-
du sytuacji epidemiologicznej w kraju. Chętnie anga-
żują się również w kiermasze ciast, działają na rzecz 
dzieci w szpitalu, a także zwierząt pozostających  
w schroniskach. 
 
- W jaki sposób rekrutuje Pani chętnych do pracy 
w wolontariacie? 

 
 Co roku, w trakcie spotkań 
integracyjno-adaptacyjnych, przedsta-
wiam uczniom klas pierwszych istotę 
działań Szkolnego Koła Wolontariatu, 
ale też angażuję uczniów na co dzień, 
w ciągu całego roku szkolnego. Mło-
dzież jest pełna pomysłów, chętna  

do pomocy, bardzo zaangażowana. 
 Myślę, że działania woluntarystyczne są  
w naszej szkole tak popularne, ponieważ młodzież 
szybko przekonuje się, że pomaganie ma sens. Że jest 
to wspaniały, wartościowy sposób na spędzanie czasu 

Myślę, że działania wolunta-
rystyczne są w naszej szkole 
tak popularne, ponieważ mło-
dzież szybko przekonuje się, 
że pomaganie ma sens.  

Tyle i takiej egzystencji naród ma, ile i jak jest w stanie człowieka uszanować. 
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wolnego. Że można nauczyć się nowych umiejęt-
ności, nawiązać nowe znajomości. Że nie pozwala 
na nudę i przygnębienie. A także jest źródłem sa-
tysfakcji i dumy, że jestem dobrym, wartościo-
wym człowiekiem. Poza tym to przyjemne uczu-
cie, gdy jestem częścią czegoś większego, pewnej 
wspólnoty! 
 
-  Praca w szkolnym wolontariacie na pewno 
wywiera  wpływ na młodzież? Jakie są Pani 
spostrzeżenia w tej kwestii?  
 
 Jestem przekona-
na, że aktywność w ra-
mach Szkolnego Koła 
Wolontariatu kształtuje 
postawy  uczniów, przy-
gotowuje do uczestnictwa 
w życiu społecznym, a także jest katalizatorem 
pozytywnych zmian. Angażując się w działania 
koła, uczniowie współuczestniczą w życiu szkoły, 
mają wpływ na jej kształt i atmosferę, nabierają 
poczucia sprawczości, ale też solidarności. Dzia-
łania w wolontariacie rozwijają samodzielność  
i kreatywność. A przede wszystkim umożliwiają 
poznanie nowych, ciekawych osób. 
 Młodzi ludzie, którzy tworzą nasze koło,  
z każdą akcją wnoszą nową, pozytywną energię.  
A tą dobrą energią łatwo jest się zarazić. 
 Z ogromnym zaangażowaniem i entuzja-
zmem podchodzą do wyznaczonych zadań. Wciąż 
przyprowadzają nowe osoby, chętne do pomocy. 
Bardzo odpowiedzialnie traktują swoje obowiąz-
ki, często też sami wychodzą z inicjatywą organi-
zacji różnorodnych przedsięwzięć.  
 Ogromnym plusem jest to, że jako opie-
kun koła mam lepszy kontakt z młodzieżą, mogę 
lepiej poznać wychowanków i ich problemy,  
co zdecydowanie ułatwia mi pracę. Muszę przy-
znać, że przebywanie z takimi osobami to czysta 
przyjemność. I, choć zdarzają się trudności, ich 
nieprawdopodobny zapał dodaje mi skrzydeł  
i pozwala wierzyć, że razem możemy wszystko. 
 
- Największe sukcesy, największe wzruszenia ... 
Może opowie nam Pani o swoich odczuciach 
związanych z działaniami koła. 
 
 Jestem dumna i szczęśliwa, że nasze dzia-
łania są zauważane i doceniane – w trakcie uro-
czystej gali „Barwy Wolontariatu” zorganizowa-
nej w 2017 r. przez Federację Organizacji Poza-
rządowych Miasta Białystok nasze Szkolne Koło 
Wolonta ria tu  o t rzymało wyróżnienie 
„Wolontariusz na Medal”. 
 Członkinie  Szkolnego Koła Wolontariatu  

 
IV LO: Katarzyna Czaczkowska oraz Barbara Pyłko, 
zostały laureatkami 23. i 24. edycji białostockiej czę-
ści Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Na-
stolatków „Ośmiu Wspaniałych". W 2019 r. uczennica 
IV LO, Karolina Bakun, otrzymała tytuł „Wspaniałej”, 
zaś troje naszych uczniów: Victoria Andrea Tekień, 
Magdalena Kulikowska i Maciej Zimnoch zostało fi-
nalistami konkursu. 
 Nasze koło trzykrotnie (w latach 2017, 2018  
i 2019) wygrało również woluntarystyczny konkurs 
„Dobro to norma – bądź normalny” organizowany 

przez Departament 
Edukacji w Białym-
stoku. W konkursie 
tym uczniowie biało-
stockich szkół mieli 
za zadanie stworzyć  
i zrealizować projekty 

na rzecz innych. Ideą konkursu było skłonienie mło-
dych ludzi do zastanowienia się, dlaczego warto być 
dobrym, i w jaki sposób można pomóc rodzinie, sąsia-
dom czy społeczności lokalnej. 
 
- IV LO nosi imię Cypriana Kamila Norwida.  
To poeta bardzo wrażliwy, wyczulony na niespra-
wiedliwość świata, dużo wymagający od siebie  
i od czytelników. Czy przesłanie patrona uwzględ-
nia Pani w działaniu wolontariuszy? 
 
 Cyprian Kamil Norwid jest szczególnie bliski 
uczniom i pracownikom naszego liceum. Myślę,  
że nam, wolontariuszom, wyjątkowo ważne są jego 
słowa: „Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie, Dwie 
tylko: poezja i dobroć… i więcej nic”, a także myśl: 
„Człowiek jest w życiu tylko przechodniem, dlatego 
bardzo istotne jest to, co w ciągu tego czasu robi,  
i do czego dąży.” 

Młodzi ludzie, którzy tworzą nasze koło,  
z każdą akcją wnoszą nową, pozytywną ener-
gię. A tą dobrą energią łatwo jest się zarazić. 

Tyle i takiej egzystencji naród ma, ile i jak jest w stanie człowieka uszanować. 

Rozmowę przeprowadziła: Dorota Bielicka 



18  

 

Konkursy Norwidowskie 

 Już od roku 1997, kiedy jako szkoła zaczęli-
śmy się przygotowywać do nadania imienia Cypriana 
Kamila Norwida, powstała potrzeba upowszechnienia 
wiedzy o tym poecie przez zorganizowanie konkur-
sów szkolnych. Z czasem pewne  pomysły zmieniały 
się, dostosowywały do nowych form pracy i środków 
wyrazu. Rozpoczęliśmy od testów sprawdzających 
wiedzę o biografii Norwida, konkursów plastycznych  
i recytatorskich oraz  pokazów strojów romantycz-
nych.  Potem wprowadziliśmy kategorię  prezentacji 
multimedialnej o Patronie.  Obecnie, systematycznie 
od wielu już lat, od września do października organi-
zujemy: 
- Turniej wiedzy o Patronie adresowany do uczniów 
klas pierwszych; 
- ,,Biesiadę Norwidowską”, czyli konkurs recytatorski 
rozgrywany w kategoriach recytacji oraz poezji śpie-
wanej; 
- konkurs ,,Czytanie Norwida” wymagający napisania 
pracy interpretacyjnej podanego wiersza Norwida; 
- konkurs plastyczny na pracę inspirowaną myślą  
Poety; 
- konkurs fotograficzny inspirowany dowolnym wier-
szem Norwida. 
Najlepsze wykonania recytatorskie, muzyczne i pla-
styczne są nagradzane udziałem uczniów w Ogólno-
polskim Konkursie ,,Bliżej Norwida” organizowanym 
przez XXIV Liceum Ogólnokształcące im. C. Norwi-
da w Warszawie. Tam również nasi uczniowie często 
zdobywają laury oraz mają okazję poznać młodzież  
z innych szkół Norwidowskich w Polsce. 
 

 

 

        

Biesiada Norwidowska 

„Bliżej Norwida” w Warszawie 

Poezja śpiewana w Warszawie. 

Konkurs recytatorski 

Turniej wiedzy o Patronie 

I tak ja widzę przyszłą w Polsce sztukę / Jak chorągiew na prac ludzkich wieży. 
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Emilia Filipowicz  
Beatrix 

Marta Porzezińska  
Daj mi wstążkę błękitną 

Sebastian Sienkiewicz 
Sfinks 

Patrycja Byczkowska  
Czułość 

Joanna Giermaniuk 
 Sfinks 

Julia Ambrożej 
Za kulisami 

Martyna Bielecka 
  W Weronie 

Konkurs plastyczny  
Artystyczna interpretacja twórczości C. K. Norwida 

I tak ja widzę przyszłą w Polsce sztukę / Jak chorągiew na prac ludzkich wieży. 
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Akcja ,,Czytanie Norwida” 

Jest to wspólna akcja szkół Norwidowskich, której inicjatorem było XXIV Liceum Ogólnokształcące  
im. C. Norwida w Warszawie.  Co roku w czerwcu w ustalonym terminie szkoły imienia Norwida organizują na wła-
ściwy danej placówce sposób czytanie wierszy autora Vade-mecum. Głośnej lekturze utworów towarzyszą najczę-
ściej wykłady Norwidologów lub prezentacje twórczości. Jednym z ciekawszych pomysłów w naszej szkole było to,  
aby uczniowie starszych klas prezentowali młodszym własny sposób  zanalizowania i zrozumienia dowolnego wier-
sza Norwida. Pozwalało to uczniom nie tylko pogłębić znajomość jego twórczości, ale też poznać się wzajemnie, 
zintegrować wokół wspólnego projektu, wejść w rolę mentora i zbudować poczucie własnej wartości. Czasem też 
uczniowie mogli w warunkach szkolnych obejrzeć spektakl teatralny związany z biografią Patrona. Kontynuacją tego 
projektu w jubileuszowym Roku Norwidowskim jest akcja ,,Z Norwidem do młodych”, podczas której nasi ucznio-
wie przedstawią w białostockich szkołach podstawowych biografię oraz wybrany utwór naszego Patrona. 

Akcja ,,Czytanie Norwida” 

Weronika Kondrat  
Po balu 

Mateusz Olendzki  
Marionetki 

Weronika Maliszewska  
Moja piosnka I 

Wiktoria Chrzanowska  
Daj mi wstążkę błękitną 

Opracowała Anna Zawadzka 

Natalia Sienkiewicz 
Stolica  

Syn - minie pismo, lecz ty spomnisz, wnuku  
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 Osiągnięcia szkoły to nie zawsze coś, co da 
się dokładnie zmierzyć. Jednak pewną zewnętrzną 
miarą sukcesu może być fakt, że uzyskaliśmy nastę-
pujące tytuły: ,,Srebrna szkoła” w rankingu Per-
spektyw, ,,Szkoła kreatywności i innowacji”,  
,,Szkoła odkrywców talentów” ,,Szkoła na medal”, 
certyfikat ,,Zadowolony konsument” oraz ,,Szkoła 
bezpieczna i przyjazna uczniom”. 
 Każdego roku około 550 uczniów uczestni-
czy w  41 olimpiadach przedmiotowych  
i interdyscyplinarnych. Tytuły  laureatów lub finali-
stów etapu centralnego uzyskuje co roku około 30 
uczniów, zdobywając najwyższe laury, indeksy i sty-
pendia. Realizują w ten sposób swoje marzenia, roz-
wijają zainteresowania i pasje. Od 2008 roku  udział 
w olimpiadach wzięło aż 7112 uczniów. Do etapu 
okręgowego awans uzyskały 2344 osoby, a 493  
z nich przystąpiły do zmagań w etapie centralnym. 
Nasi uczniowie zdobyli 162 tytuły laureata szcze-
bla centralnego, a 259 osób uzyskało zaszczytne 
miano finalisty. Te sukcesy to wspólny wysiłek 
uczniów i nauczycieli. Ich praca i zaangażowanie 
wpisuje się w przesłanie Patrona naszego liceum   
Cypriana Kamila Norwida: „Na to jest życie, by je 
wyżyć, lecz nie na to, by użyć.”   
  
 W poszczególnych olimpiadach 
przedmiotowych, których laureaci i finaliści 
są zwolnieni z egzaminu maturalnego, uzy-
skując wynik 100%,  sukcesy odnieśli: 
Olimpiada literatury i języka polskiego  
 Wiktoria Wolańska - finalistka 2020 
 Jakub Lisicki - finalista 2020 
 Natalia Chmur - finalistka 2019 
 Aleksandra Sidor  - finalistka 2016  
 Monika Bielicka  - finalistka 2016 
 Wiktoria Stańczuk - finalistka 2015 
 Aleksandra Sidor  - finalistka 2015 
 Ewa Grabek - finalistka 2015 
 Urszula Szuberska - laureatka 2013  
 Marlena Rzepniewska - finalistka 2013  
 Anna Sosnowska - finalistka 2013 
 Małgorzata Tolko - finalistka 2012 
 Katarzyna Szatyłowicz - finalistka 2012 
 Karolina Ślusarz - finalistka 2011 
 Diana Kalinowska - finalistka 2010 
Ogólnopolska Olimpiada „Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Pol-
skiego”  
 Marcin Grodzki - finalista 2021 
 Dawid Hajkowski - finalista 2021 
 Paweł Miłkowski - laureat 2020 
 Krzysztof Karpowicz - finalista 2019 
 Jakub Warpechowski - finalista 2019 
 Izabela Śliwińska - finalistka 2018 
 Kacper Galimski - finalista 2018 
Olimpiada wiedzy o Polsce i świecie współczesnym: 
 Krzysztof Siuchnicki - laureat 2021 
 Jakub Lewczuk - finalista 2021 

 Michał  Wnorowski  - finalista 2020 
 Michał  Magnuszewski - finalista 2020 
 Paweł Horba - finalista 2016 
 Hubert Limberger - finalista 2014 
Olimpiada geograficzna  
 Szymon Roszkowski - finalista 2019 
 Magdalena Wajszczyk - finalistka 2017 
 Przemysław Supiński - finalista 2014 
 Jakub Sawicki - finalista 2013 i 2012 
 Krzysztof Wysocki - finalista 2012 
 Tomasz Adamski - finalista 2012 
 Krzysztof Wysocki - finalista 2010 
Olimpiada historyczna  
 Jan Filip Szmurło - laureat 2017 
 Adrian Świerbutowski - laureat 2017 i finalista 2016 
 Monika Bielicka - laureatka 2016 
 Patryk Moczulski - finalista 2016  
 Przemysław Supiński - laureat 2014 
 Jakub Sawicki - laureat 2012 
Olimpiada języka rosyjskiego  
 Maryna Bondarava - laureatka 2017 
 Maryia Turlai - finalistka 2013 i 2012 
 Tomasz Kisielewski - laureat 2012 
 Paweł Karczewski - laureat 2011 
 Alicja Mirończuk - laureatka 2009 
 Piotr Pietruczuk - laureat 2008 
Olimpiada języka łacińskiego 
 Karolina Kaliszczyk - finalistka 2019 
 Magda Łapińska - finalistka 2015 
 Robert Osiecki - finalista 2012 i 2011 
Olimpiada filozoficzna  

 Jakub Lisicki - finalista 2020 
 Julia Zakrzewska - laureatka 2013 
Olimpiada języka białoruskiego: 
 Julita Nikołajuk - laureatka 2014 
 Aleksandra Maksymiuk  - finalistka 2010 
Olimpiada języka francuskiego  
 Zuzanna Michnowska - finalistka 2020 
Olimpiada chemiczna 
 Damian Rębacz - finalista 2011 
Olimpiada języka niemieckiego 
 Klaus Lindemann - finalista 2019 
  
 Nie można też pominąć informacji, że szkoła 
ma duże osiągnięcia w zakresie rozwijania kreatywności 
uczniów. W  roku szkolnym 2015/2016 w międzynarodo-
wej Olimpiadzie Kreatywności Destination Imagination 
w Katarze nasza drużyna zajęła II miejsce, zdobywając 
wicemistrzostwo świata. Natomiast w roku 2016/2017 
zespół zdobył II miejsce w swojej kategorii wiekowej   
w Azjatyckiej Olimpiadzie Kreatywności  Pekin 2016. 
W dziedzinie kreatywności osiągnięcia ma grupa 
uczniów startująca w konkursie ,,Odyseja Umysłu”. 

Zdobyli oni  
I miejsce w regionie, wicemistrzostwo kraju oraz Nagrodę Renatra 
Fusca. 
 Ponadto uczniowie IV LO w Ogólnopolskim Rankingu 
Olimpijskim COPTIOSH (czyli zestawieniu wyników szkół ponad-
gimnazjalnych i ponadpodstawowych w społeczno – prawnych olim-
piadach przedmiotowych, tematycznych i interdyscyplinarnych orga-
nizowanych  przez różne podmioty) już od 10 lat należą do najlep-
szych w kraju, a w roku 2021 (za r. szk. 2019/20) IV Liceum Ogólno-
kształcące im. C.K. Norwida w Białymstoku zajęło  I m. w Polsce, 
uzyskując status Platynowej Europejskiej Szkoły Praworządności. 

Opracowała Joanna Puławska 
nauczyciel bibliotekarz 

Olimpijczycy z Norwida 

C. K. Norwid, Biały orzeł na 
skale 

Wielkim jest człowiek, któremu wystarczy / Pochylić czoła,/ Żeby bez włóczni w ręku i bez tarczy /’ Zwyciężył zgoła.... 
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NORWID  
WSPÓŁCZESNY 
  
 Czy dzieła Cypriana Kamila Norwida za-
wierają refleksje atrakcyjne dla współczesnego od-
biorcy? Czy można je odnieść do zjawisk nowocze-
snego świata, w którym realizowane są komercyjne 
loty w kosmos i całkiem serio rozmyślamy o  kolo-
nizowaniu Marsa? Przyjrzenie się tylko kilku przy-
kładom poglądów Norwida na różne sprawy daje 
odpowiedź: tak. Norwid to poeta na wskroś nowo-
czesny. Lata jego życia zamykają się w ramach  
1821 - 1883, a mimo to myśli zawarte w dziełach 
poety są dziś, w XXI wieku, nadal aktualne, nie-
zwykle odkrywcze, skłaniają do zadumy nad sobą  
i światem. 
  
 W liście do Karola Ruprechta z 8 kwietnia 
1866 roku Norwid pisał: 
„ Można […] pocieszać się, że dziś […] człowiek 
może chodzić po ulicach używając po-nad-
średniowiecznego bezpieczeństwa i że może komu-
nikować  nowiny z jednego końca globu na drugi. 
Odpowiedź na to: Co mnie obchodzi, że ci, co nic 
nigdy na cal jeden żadnego, samodzielnego postępu 
w niczym nie zrobili, mogą swobodnie żyć […] ko-
munikując sobie z jednego końca globu na drugi 
rzeczy płytkie, jałowe i peryfrazy – cóż mi z tego?” 
Dziś jeszcze wyraźniej niż Norwid w XIX wieku 
widzimy, że wraz z globalizacją tracimy rozeznanie 
w świecie wartości, słowo staniało, epoka Instagra-
ma narzuca płytką, jałową komunikację nastawioną 
na „ja” i pozbawioną prawdziwej relacji między-
ludzkiej.  
  
 W utworze „Klaskaniem mając obrzękłe 
prawice” poeta przewidywał katastrofę kulturalną  
z powodu życia w pośpiechu i nieuwadze, a przede 
wszystkim w wyniku czytania „pędem”, braku re-

fleksji nad znaczeniem słów, które się czyta.  Czyż nie 
brzmi to znajomo? 

  
 Norwid pisze o swojej epoce, ale i o naszej 
także. Opisuje „Ludzkość, co płacze dziś i drwi”  jak 
Biblia „zataczająca się w błocie” (wiersz „Larwa”), 
przedstawia tłumy w konwulsyjnym pędzie („wydrąża 
każdy, że aż parno/ Wśród omijań i krzy-
ków” („Stolica”), wspomina o szumie towarzyskich 
prawdy istotne („Ostatni despotyzm”). Przestrzega 
przed fałszywymi bóstwami, które ten świat czci, 
zwłaszcza przed bożkiem sukcesu, który odziera czło-
wieka z godności. W liście do Marii Trębickiej z 1856 
roku poeta pisał: 
„A niech Bóg broni, abyśmy na takim świecie żyli, 
gdzie wystarcza być zdolnym, bogatym i mieć piękną 
żonę, aby szczęśliwym być. Ja zupełnie przeciwnych 
kondycji świata chcę”.  Można zapytać: jakiego świata 
pragnął Norwid? 
  
 Przede wszystkim pragnął świata opartego  
na chrześcijańskich wartościach, ale nie tych głoszo-
nych wszem i wobec przez hipokrytów, dla których 
słowo dawno straciło wartość. Świat powinien być 
oparty na trwałych fundamentach: prawdzie, wierze  
i miłości. Jak realizować je w życiu? Przyjmując po-
stawę  współczucia dla drugiego człowieka, bezintere-
sownej pomocy, twórczej aktywności, w której czło-
wiek realizuje swoje powołanie; dbając o przyjaźnie 
(Norwid potrafił być oddanym przyjacielem),  
czy wreszcie zdobywając się na pogłębioną refleksję  
o świecie i sobie samym. Nie możemy bezrefleksyjnie 
płynąć z nurtem, z góry odrzucając to, co wymaga in-
telektualnego wysiłku.  
  
 Wielkość Cypriana Kamila Norwida polega 
między innymi na tym, że gdybyśmy my, współcześni 
czytelnicy jego dzieł, wzięli sobie do serca chociaż 
część jego myśli i starali się je realizować w swoim 
życiu, świat stałby się lepszy.  

Aneta Wolańska 
nauczyciel języka polskiego Julia Ostrowska, Fortepian Szopena 

C. K. Norwid Zoilus 

Dzisiejszej Polski obywatelem nie jestem, tylko trochę – przeszłej i dużo – przyszłej.  
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człowieka 
Czas wykonania zadania i prezentacja efektów pracy  

w grupach ( 20-25 min.).. 
Sentencje: 
- Z drobiazgów życiowych wykonanych wielkim sercem 
powstaje wielkość człowieka. (S. Wyszyński) 
- Człowiek jest wielki: „Kiedy tworzy, kiedy wyzwala, kie-
dy światu wśród nocy prometejskie ognie zapala”  
(W. Broniewski) 

- Człowiek jest wielki, gdy kocha drugiego człowieka, ro-
zumie go i szanuje, gdy jest zdolny do niesienia pomocy 
innym potrzebującym. 

- Mały człowiek rośnie, gdy zrozumie swoją małość. Wiel-
ki człowiek maleje, gdy zapatrzy się w swoją wielkość. 

- Małość człowieka polega na jego pospolitości. 
  

5. Uczniowie prezentują swoje przemyśle-
nia i wnioski z pracy w grupach. Zapisują 
je w zeszytach. W notatce powinny zna-
leźć się przykładowe wnioski: 
człowiek wielki – nie używa włóczni 
(siły), potrafi przyznać się do błędu, jest 
pokorny, nie oczekuje na podziw i sławę, 
ma sumienie i duszę, znosi cierpienie, 
okazuje szacunek drugiemu człowiekowi, 
potrafi „pochylić czoło” itp. 
postawy ludzi wobec wielkości człowie-
ka: nie dostrzegają wielkości w zwykłych 
ludziach, są zawistni, próbują ich po-
mniejszać, wołają „mały”, doceniają do-
piero po śmierci, skazują wielkich ludzi 
na „Syberię” itp. 

6. Uczniowie prezentują przykłady wiel-
kich i małych bohaterów literackich i oceniają ich posta-
wy. (np. Antygona, Hiob, Dedal i Ikar, Adam i Ewa, 
Makbet, Oskar, pani Róża) 

7. Rozmowa kierowana będzie dotyczyła języka Norwida. 
Uczniowie, analizując wiersz, powinni zauważyć od-
mienność języka poetyckiego poety i wskazać przykła-
dy: pauzy, niedopowiedzenia, pytania retorycznego, pu-
stego wersu… 

8. Podsumowaniem lekcji będzie krótki komentarz na-
uczyciela o Norwidzie i jego poezji, a także słowa na-
szego wybitnego rodaka. 
„A któż jest ten Norwid, o którym można tak pięknie 
mówić jego własnym językiem” (Jan Paweł II) 

 
Praca domowa 
1. Normalnie czy niezwykle chciałbyś przeżyć swoje ży-
cie? Zredaguj własną wypowiedź w formie notatki. 
2. Jeśli zainteresowała Cię postać C. K. Norwida, zgro-
madź informacje o nim. (forma dowolna, np. notatka, 
prezentacja, kalendarium życia i twórczości – praca  

dla chętnych). 
 

Katarzyna Ostaszewska 
nauczyciel języka polskiego 

Temat: Na czym polega wielkość człowieka?  
– interpretacja wiersza Cypriana Kamila Norwi-
da. 
 
I. Cele lekcji 
Cel główny:  
- kształcenie umiejętności analizy i interpretacji 

tekstu literackiego 
- kształtowanie wrażliwości estetycznej ucznia 
- zainteresowanie twórczością i życiem Norwida 

Cele operacyjne:  
Uczeń: 
- poznaje wiersz C. K. Norwida „Wielkość” 
- potrafi wskazać podmiot liryczny i powiązać go  

z autorem wiersza 
- potrafi zabrać głos w dyskusji na temat różnych 

postaw życiowych czło-
wieka 

- potrafi sporządzić notat-
kę z lekcji 

II. Metody: 
- metody aktywizujące 
- praca z tekstem 
- praca w grupach 
- rozmowa kierowana, 
dyskusja 

III. Środki dydaktyczne: 
- C. K. Norwid, Wiel-
kość (tekst/recytacja) 
-prezentacja multime-
dialna nr 1.– „Norwid – 
człowiek światła i cie-
nia” (dostęp. Minister-
stwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) 
- prezentacja multimedialna nr 2. – ukazanie portre-

tów wielkich Polaków (np. Jan Paweł II, Adam 
Mickiewicz, K.K. Baczyński, M. Kolbe, J. Kor-
czak,  C. K. Norwid…) 

- komputer/tablica multimedialna 
 
IV. Przebieg lekcji: 
1. Wysłuchanie recytacji wiersza C. K. Norwida 

„Wielkość” i omówienie     celów lekcji. Zapisa-
nie tematu. 

2. Zaprezentowanie przez nauczyciela sylwetek 
wielkich Polaków (prezentacja multimedialna). 

3.  Wstępna pogadanka z uczniami na temat: 
Czym jest wielkość człowieka? 
Jaki jest człowiek wielki w życiu codziennym? 
Jak człowiek znany funkcjonuje w codzienności? 
Jakimi w codzienności byli: Jan Paweł II, Baczyń-

ski, Kolbe, Korczak…? 
4. Praca w 5 grupach: 
- każda grupa wybiera 1 myśl (sentencję), którą wy-
korzystuje do interpretacji wiersza Norwida 

- uczniowie koncentrują swoją uwagę na analizie 
wiersza i odpowiedzi na pytanie, na czym polega 
wielkość człowieka 

- szukają literackich przykładów wielkości i małości 

Grzegorz Niewiarowski, Posag i obuwie 

Scenariusze lekcji 
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Temat: Romantyk w wielkim mieście - Nerwy  
C. K. Norwid 
 
I. Cele lekcji: 
Uczeń: 
- kształci umiejętność analizy i interpretacji tekstu 
literackiego, 
- formułuje odpowiedzi, 
uzasadnia, bierze głos  
w dyskusji, 
- tworzy notatkę, 
- rozwija umiejętność pracy 
samodzielnej i pracy  
w grupie, 
- potrafi wskazać kontekst 
biograficzny i historyczny 
związany z powstaniem 
utworu, 
- zna i rozumie pojęcia: 
SOCJALIZM, FARYZE-
USZ, REALIZM. 
II. Metody nauczania: 
- Learning cafe  
- dyskusja, 
- burza mózgów, 
- prezentacja multimedial-
na. 
III. Środki dydaktyczne: 
sugestia: nauczyciel przed lekcją przygotowuje nu-
merowane stoliki, a uczniowie przy wejściu otrzy-
mują numer, przypisujący go do grupy. 
- podręcznik do języka polskiego „Oblicza epok” kla-
sa 2, cz. 2, wydawnictwo WSiP, 
- kartki z hasłami do metody Learning cafe przygoto-
wane przez nauczyciela, 
- komputer z dostępem do internetu, 
- interpretacja  wiersza C. K. Norwida np.  https://
www.youtube.com/watch?v=eRb-tiRSrks 
 
PRZEBIEG LEKCJI 
CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA 
1.Biografia C. K. Norwida: 
- zebranie informacji od uczniów, 
- prezentacja dotycząca życia i twórczości przygoto-
wana przez ucznia (wcześniej zweryfikowana  
przez nauczyciela), z której pozostali sporządzają no-
tatkę biograficzną, 
 - przedstawione informację są niezbędne w realizacji 
następnego zadania. 
REALIZACJA 
1. Samodzielna lektura wiersza, następnie wysłucha-
nie interpretacji (youtube). 
2. Określenie tezy interpretacyjnej  - burza mózgów  
- zapisanie propozycji. 
3. Learning cafe: (rozdanie zadań na stoliki): 
I stolik  Kim jest podmiot liryczny? II stolik     Określ 
sytuację liryczną, uwzględniając miejsca, w których 
przebywał podmiot liryczny?                                                                                                                             

Opis metody Learning cafe 
 
Learning cafe to wspaniała metoda zarówno do powta-

rzania, jak i wprowadzania nowych zagadnień w przyjaznej, 
radosnej atmosferze ułatwiającej szybsze zapamiętanie i lepsze 
zrozumienie materiału lekcji. Polega ona na 4-6-minutowej 
dyskusji uczniów na temat kilku zagadnień, przygotowanych 
przez nauczyciela. Uczniowie pracują w małych (4-5-
osobowych) grupach, przy stoliku lub na materacu, spotykając 
się ze sobą na wzór spotkania w kawiarni. Po upływie czasu 
dyskusji przesiadają się do innego stolika, gdzie zajmują się 
kolejnym tematem. Element ten jest ważny dla uczniów, którzy 
według sensorycznych typów uczenia się zostaliby zakwalifiko-
wani jako kinestetycy. Grupy za każdym razem współpracują  
w innym składzie,  co sprzyja integracji zespołu klasowego. 

Lekcję można uatrakcyjnić przyniesionymi na zajęcia 
drobnymi przekąskami i napojami. W przerwach, gdy ucznio-
wie zmieniają grupę, są one podawane przez nauczyciela. który 
pełni podczas zajęć funkcję „kelnera”. Finałem zajęć jest pre-
zentacja opracowania każdego z zagadnień, która dzięki tej 
metodzie jest wynikiem wspólnej pracy wszystkich uczniów  
w klasie. 

Zasady learning cafe 
Głównym przesłaniem metody jest zasada: Cała mą-

drość jest w grupie! 
Każdy ma szansę podzielić się swoją wiedzą 
Grupy pracują przy stolikach z różnymi tematami 
Wszystkie pomysły i rozwiązania są zapisywane 
Co 4-6 min uczestnicy learning cafe zmieniają stolik, a tym 

samym skład grupy 
Każda grupa rozwija myśli odrobinę lub dużo dalej 
Za każdym razem, gdy zmieniają stół, poznają nowe roz-

wiązania! 

III stolik    Jakie są doświadczenia lirycznego „ja” opisa-
ne w I- III zwrotce? Wskaż środki poetyckie i określ ich 
funkcje. 
IV stolik    Jakie są doświadczenia lirycznego „ja” opisa-
ne w IV - V zwrotce? Wskaż środki poetyckie i określ ich 
funkcje. 
V stolik    Co czuje podmiot liryczny ? (analiza VI  stro-

fy). Uwzględnij środki poetyckie i określ ich 
funkcje. 
VI stolik  Jakie motywy dostrzegasz w liryku? 
Podaj inny tekst kultury, w którym funkcjonuje 
podobny motyw. 
 
PODSUMOWANIE 
1.Ponowna lektura tekstu. 
2.Następuje prezentacja efektów pracy po-
szczególnych grup. Po każdej nauczyciel pod-
kreśla treści konieczne do zapisania w zeszycie. 
(przy prezentacji efektów pracy grupy III,IV,V 
– uczeń przed przestawieniem zapisków czyta 
wskazane w zadaniu fragmenty wiersza) 
3.Praca domowa : 
- Dokonaj interpretacji tytułu wiersza. 
 Czy wiersz C. K. Norwida jest przykła-
dem ironji  czy autoironii? Uzasadnij swoje 
zdanie. 
 

Opracowanie: Iwona Bankiewicz -Zabielska, 
Katarzyna Nurkowska 

nauczycielki języka polskiego 

Laura Rutkowska  - Nerwy 
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Temat: „Ale dom to jednak dom: tutaj każdy powi-
nien czuć się sobą u siebie” - drogi życia w wierszu 
„Pielgrzym” C. K. Norwida. 
 
I. CELE OGÓLNE:  
-kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem 
tekstu poetyckiego 
-rozwijanie umiejętności analizy i interpretacji liryki 
-rozwijanie umiejętności odczytywania dosłownego  
i metaforycznego znaczenia wyrazów 

-przypomnienie utworów literackich epoki romanty-
zmu, w których występuje motyw pielgrzymowania 

-kształcenie umiejętności określania wyznaczników 
poetyki utworu 

-kształcenie umiejętności porównywania utworów 
poetyckich („Pielgrzym” A. Mickiewicza, 
„Pielgrzym” C. K. Norwida) 

II. CELE SZCZEGÓŁOWE: 
Uczeń potrafi: 
-przeanalizować i zinterpretować wiersz C. K. Norwi-
da „Pielgrzym”, wykorzystując poznane już elementy 
biografii poety 
-wyjaśnić różnicę między pielgrzymowaniem a wę-
drówką 
-wyjaśnić symboliczne znaczenie konstrukcji wiersza, 
znaczenie neologizmu „dopokąd” 

-porównać wiersz Pielgrzym A. Mickiewicza z utwo-
rem C. K. Norwida 

-omówić motyw pielgrzymowania (na podstawie 
wiersza poznanego w toku lekcji oraz innych utwo-
rów epoki romantyzmu) 

III. METODY: podająca z elementami problemowej; 
„burza mózgów”, mapa mentalna, praca z tekstem, 
praca indywidualna 

IV. ŚRODKI DYDAKTYCZNE:  
materiały przygotowane przez nauczyciela: 
-wiersz C. K. Norwida „Pielgrzym” 
-wiersz E. Stachury „Wędrówką życie jest człowieka” 
-szkic C. K. Norwida „Pielgrzym z fantastycznym 
stworzeniem” 

materiały przygotowane przez ucznia: 
-prezentacja multimedialna dotycząca życia  
i twórczości C. K. Norwida. 

PRZEBIEG LEKCJI 
WPROWADZENIE 
1. Prezentacja multimedialna ucznia na temat życia  

i twórczości C.K. Norwida. 
2. Nauczyciel rysuje na tablicy oś czasu (oś A. Mic-

kiewicza, J. Słowackiego, epoki), a uczniowie okre-
ślają miejsce poety w romantyzmie.  

3. Uczniowie porównują biografię C. K. Norwida  
z poznanymi w toku zajęć klasy II sylwetkami  
A. Mickiewicza i J. Słowackiego  oraz prezentują 
wnioski. 

CZĘŚĆ GŁÓWNA 
1. Uczniowie podają synonimy słowa pielgrzym,  
a następnie razem z nauczycielem szukają motywu 
pielgrzymowania we wcześniej poznanych  

już utworach literackich. 
2. Odczytanie wiersza. 
3. Analiza i interpretacja poszczególnych zwrotek: 
- Odczytania tezy o hierarchii stanów (strofa I) 
-  Wskazanie i określenie na czym polega zróżnicowanie 

„my” – „ja”(strofa II) 
- Wyjaśnienie sensu metafory „aż w nieba łonie”  

oraz odpowiedź na pytanie: czy podmiot liryczny 
osiąga stanów-stan? (strofa III) 

- Uczniowie wyjaśniają stan „posiadania” przez podmiot 
liryczny (strofa IV) 

- Uczniowie wypisują cechy podmiotu lirycznego, jako 
pielgrzyma (nawiązanie do „Pielgrzyma” Adama 
Mickiewicza) 

- Uczniowie sami wyszukują środki stylistyczne, określa-
ją typ liryki oraz kreację podmiotu lirycznego (cały 
tekst). 

 
WNIOSKI 
Na podstawie przeprowadzonej analizy i interpretacji 
uczniowie tworzą własną notatkę. Powinny znaleźć się  
w niej głównie informacje o tym, że podmiot liryczny 
ma poczucie osamotnienia i niezrozumienia; uważa się 
za tułacza po świecie, a życie traktuje jako egzystencję; 
jasno deklaruje swoją wyższość wprowadzając poza-
ziemską perspektywę istnienia oraz że ma świadomość 
istnienia wyższej perspektywy górującej nad ziemską. 

Wybrany uczeń lub kilku odczytuje swoją notatkę.  
Na koniec lekcji uczniowie odpowiadają na pytanie: „Jak 
rozumiesz słowa księdza Józefa Tischnera: Ale dom to 
jednak dom: tutaj każdy powinien czuć się sobą u sie-
bie?” 
 
ZAKOŃCZENIE 
1. Ocena aktywności uczniów 
2. Zadanie pracy domowej: Pielgrzymowanie i wędrówka 
– porównaj tekst E. Stachury „Wędrówką życie jest czło-
wieka” z utworem C. K. Norwida „Pielgrzym”. 

 
Opracował Łukasz Wiśniewski 

nauczyciel języka polskiego 
 

Jakub Oleksiuk  -  Moja ojczyzna 
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Temat: C. K. Norwid w hołdzie Józefowi Bemowi: „Bema pamięci żałobny-rapsod”. 
 
Cele lekcji. Uczeń: 
· czyta tekst liryczny ze zrozumieniem, kształci wrażliwość estetyczną  
na podstawie wiersza C. K. Norwida „Bema pamięci żałobny-rapsod” 
· analizuje utwór liryczny; interpretuje go, odnosząc się do konkretnych kon-
tekstów, głównie historycznego;  
· dostrzega nowatorstwo w poezji C.K. Norwida;  
· zabiera głos w dyskusji na temat różnych postaw życiowych, roli wybit-
nych jednostek w społeczeństwie, idei uniwersalnych; 
· sporządza notatkę z lekcji.  
Metody:   metody aktywizujące, heureza,  ćwiczenia redakcyjne,  praca  
z tekstem,  praca grupowa.  
 
Przebieg lekcji: 
1. Na początku lekcji uczniowie wyrażają swoje opinie na temat bohater-
stwa.  
Kto jest dla mnie bohaterem? Uzasadnij swoją odpowiedź.  
Wyłonienie wspólnych cech wielu wypowiedzi i zapisanie ich na tablicy. 
Dla Cypriana Norwida generał Józef Bem był bohaterem stulecia - „Bem w bohaterstwie na czele wieku stawa”  
- a także personifikacją cnót rycerskich. W swoich listach Norwid nazywał Bema „Mężem Hannibalowi równym”.  
 
2. Informacje o bohaterze wiersza przekazuje uczeń, który je wcześniej przygotował w konsultacji z nauczycie-
lem, np. 

  Józef Bem był generałem wojsk polskich podczas powstania listopadowego, w czasie Wiosny Ludów wy-
jechał na Węgry i tam sprawował funkcję naczelnego wodza rewolucyjnej armii węgierskiej. Wyraziciel idei: 
„O wolność naszą i waszą”. Wierny idei wolnej ojczyzny. Józef Bem jest uosobieniem odwagi, buntu. Cy-
prian Kamil Norwid postrzegał bohatera jako wybitnego żołnierza i przypisywał mu cechy wielkich starożyt-
nych wodzów. 

 
3. Zwrócenie uwagi na rolę motta. Uczniowie uważnie czytają przypis w podręczniku dotyczący Hannibala, wodza 

Kartaginy. Wyciągają wnioski. 
-     C. K. Norwid, opatrując wiersz mottem zawierającym słowa Hannibala,: „Przysiędze danej ojcu wierny je-

stem do dziś…”, zwrócił uwagę na to, że można postawić bohatera na równi z najwybitniejszymi mężami 
wszech czasów. 

 
4. Analiza wiersza.  
Podział klasy na trzy grupy i przydział poleceń: 

o Grupa A otrzymuje zadania związane z kreacją podmiotu lirycznego (zwrotki I-VI) 
o Grupa B otrzymuje zadania związane z wizją zmarłego bohatera i pogrzebu (zwrotki I-III) 
o Grupa C otrzymuje zadania związane symboliką pochodu idącego dalej-dalej- (zwrotki IV-VI) 
 

A. Podmiot liryczny – grupa A 
Zwróć uwagę na różnicę w postawie podmiotu lirycznego we wskazanych fragmentach wiersza. Zwróć uwagę 
np. na zastosowane formy gramatyczne wypowiedzi. 

w strofach I – IV  -  …………………………………. 
w strofach V – VI - …………………………………. 
W strofach I – IV  pełni funkcję obserwatora relacjonującego przebieg ważnego wydarzenia, jest świadkiem wielkiej 
ceremonii. Świadczą o tym formy gramatyczne czasowników w 3. osobie liczby mnogiej: „Pokłaniają się”, „Idą”, 
„Biją”, „Wchodzą”. Opis prowadzony jest więc z dystansu.  
Od strofy V  forma wypowiedzi lirycznej zmienia się. Wskazują na to czasowniki – teraz w 1. osobie liczby mnogiej. 
Nie ma już „oni”, jest „my”: „zobaczym”, „zaprzem”, „powleczem”. Dotychczasowy „sprawozdawca” utożsamia 
się z innymi uczestnikami konduktu, a właściwie pochodu, bo jest to symboliczny pochód Ludzkości.  
Różnicę dostrzec można również w czasie: najpierw teraźniejszym, potem przyszłym - czyny wodza będą rezono-
wały w przyszłości. 
 
B. Wizja pogrzebu – grupa B 

Odszukaj atrybuty podkreślające przynależność generała do rycerskiego stanu. 

Scenariusze lekcji 
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Np. pancerz, miecz, opleciony wawrzynem, sokół i koń, na którym oczywiście bohater jedzie. Rekwizyty typowe 
dla przeszłości powodują, że pogrzeb Bema świadczy o wielkości zmarłego, który za sprawą realizowanych 
przez siebie idei zbliża się do wielkich postaci przeszłości 

Zacytuj fragmenty świadczące o tym, że wizja pochówku generała została ustylizowana na wzór pogrzebów daw-
nych wodzów. 

Np.  W wielkim kondukcie idą : panny żałobne, chłopcy bijący w topory, tłum ludzi. Proporce szumią, na wietrze 
trzepoce wielka chorągiew, słychać muzykę trąb, rozbijanych przez płaczki naczyń, płoną pochodnie, ponadto 
unosi się zapach wonnych snopów i dymów. 

W jakim celu poeta stosuje tę stylizację pogrzebu, nie zachowując wierności realiom? Propozycje uczniów. 
Wniosek uczniów dodatkowo rozwija nauczyciel na podstawie dodatkowych materiałów: Wizja pogrzebu 
(cześć I utworu) ma charakter synkretyczny – dostrzec w niej można połączenie kilku tradycji funeralnych, 
starożytnej, słowiańskiej, średniowiecznej.  Dwa początkowe wersy to apostrofa do Cienia: „Czemu, Cieniu, 
odjeżdżasz, ręce złamawszy na pancerz, / Przy pochodniach, co skrami grają około twych kolan? - ” Bem nie 
jest wieziony, on odjeżdża. Mamy tutaj nawiązanie do obrządku antycznego, za trumną jechał na koniu 
zmarłego archimimus, człowiek łudząco do niego podobny ( praktyka stosowana również w ceremonii po-
grzebów sarmackich- W trakcie ceremonii osoba ta wjeżdżała konno, kruszyła kopię o trumnę i upadała 
symbolizując śmierć).  Tak więc symbolicznie to Bem – bojownik o wolność - prowadzi kondukt. 

Uzupełnij schemat dotyczący wykorzystanych przez poetę elementów dźwiękowych, wizualnych czy zapachowych 
i zastanów się, czemu służą. 

 
 
 
 
 

 
 
 
Wniosek: Opis, będący grą elementów świetlnych, kolorystycznych, zapachowych, jest skorelowany z ruchem. Stąd 
dynamiczność, która wiąże się z przemijaniem, ale i paradoksalnie z trwaniem, bo wielkie idee żyją wiecznie. 
 
C. Wizja rozwoju Ludzkości – grupa C 

Zastanowienie się nad znaczeniem symbolicznym konduktu pogrzebowego, który wchodzi w wąwóz i (…)wychodzi 
w światło księżyca  oraz powtórzeniem dalej – dalej- 

Choć Norwid cofnął czas pogrzebu w daleką przeszłość, w piątej strofie wypowiedź jest prowadzona w czasie 
przyszłym. Kondukt przechodzi granicę grobu i idzie dalej tam, gdzie zwykli ludzie, a więc tacy, którzy ni-
czym się nie wsławili ani nie okazali bohaterstwa, nigdy nie dojdą. Pochód będzie podążał do „ujętych snem 
grodów”, aby zedrzeć z oczu zemdlałego, bezsilnego, uśpionego narodu „pleśń”. Ma walić do bram grodów 
urnami z prochami tych, co polegli w walce, gwizdać „w szczerby toporów” zniszczonych od ofiarnej walki, 
by zbudzić sumienia społeczne znakomitym przykładem. Utwór nie ma zakończenia. Kondukt będzie szedł bez 
końca – „Dalej – dalej – – ” 

Pamięć o Bemie zawsze będzie budzić sumienia społeczeństw, narodów. Wiersz Norwida mitologizuje postać wy-
bitnego męża, ukazuje go jako symbol, o którym pamięć 
zawsze będzie żywa. Wskazuje na to także tytuł utworu – 
„Bema pamięci...”.  

Podsumowanie: 
Trzy czasy: czasy średniowiecza, rok pogrzebu 1850 i przy-

szłość splatają się w wierszu, tworząc wieczność  
 

 

Praca domowa: 

1. Czy współcześnie pojęcie bohaterstwa jest takie samo jak 
to rozumiane przez C. K. Norwida? 

2. „Dalej – dalej- ” to wezwanie do czytelnika! Zaproponuj swoje dokończenie tych słów. 
 

Opracowała Aneta Wolańska 
nauczyciel języka polskiego 

Efekty: 

dźwiękowe: wizualne: zapachowe: 

PRZYSZŁOŚĆ 
Symboliczna wizja 
konduktu- pochodu 
ludzkości idącego 

dalej i dalej 

PRZESZŁOŚĆ 
Archaizacja wizji 

ceremonii po-
grzebowej 

TERAŹNIEJ-
SZOŚĆ 

Czas pogrzebu 
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fragment rzeczywistości realnej, pióro ptaka lub 
narzędzie służące do pisania. 
 

rekwizyt o znaczeniu symbolicznym, może być 
znakiem poety, może oznaczać wzniosłość, na-
tchnienie, a także sposób pisania (np. zgodnie ze 
znaczeniem związku frazeologicznego ,,ktoś ma 
lekkie pióro”) 

Temat: Program poetycki Norwida na podstawie wiersza ,,Pióro”. 
 
Cel główny  
- kształcenie umiejętności analizy i interpretacji tekstu literackiego  
Cele szczegółowe:  
Uczeń 
· rozwija  wrażliwość estetyczną i umiejętność odczytywania znaczeń metafo-

rycznych;  
· zna wiersz C.K. Norwida „Pióro” oraz formułuje program poetycki Norwida;  
· rozumie pojęcia: motto, miejsce znaczące w utworze, motyw ars poetica 
· analizuje oraz interpretuje utwór liryczny, wykorzystuje konteksty interpreta-

cyjne;  
· wskazuje związki analizowanego wiersza z tradycją literacką; 
· dostrzega specyfikę poezji C.K. Norwida;  
· zabiera głos w dyskusji na temat celów sztuki oraz niezależności artysty. 
Metody pracy: burza mózgów, analiza tekstu, ćwiczenie redakcyjne, dyskusja 
Formy pracy: zbiorowa, grupowa, indywidualna 
Pomoce dydaktyczne: tekst wiersza ,,Pióro”, małe karteczki papieru w białym 
i zielonym kolorze, karta pracy wspólna dla dwóch osób. 
 
Przebieg lekcji 
Część  wstępna 
Rozmowa z uczniami wokół pytań: 
- Jakim celom Twoim zdaniem powinna służyć sztuka?  
- Jakie odpowiedzi na to pytanie dawała literatura, którą poznałeś do tej pory? (Można przy okazji przypomnieć z 
uczniami kilka pojęć, np. literatura parenetyczna, funkcja dydaktyczna, hasło ,,bawiąc uczyć”) 
Objaśnienia nauczyciela: 
Wiersz ,,Pióro” był napisany przez młodego, 21-letniego poetę, który już od początku spotykał się z  zarzutami kry-
tyków dotyczącymi niezrozumiałości, trudności jego wierszy. Utwór powstał w 1842 roku. Należy do wierszy pro-
gramowych czyli takich, które formułują najważniejsze założenia twórczości danego artysty. Programowi opisanemu 
w tym utworze był Norwid wierny do końca swojego życia. 
 
Część analityczna 
Głośne, a następnie ciche czytanie utworu. 

A. Wstępna interpretacja tytułu – ćwiczenie 1 
Co to są miejsca znaczące w tekście? Jaką rolę pełni motto i tytuł w utworze literackim? 
 Na początek rozpoznamy znaczenia tytułu i możliwe drogi interpretacji, wynikające z tych znaczeń. Uczniowie sku-
piają się przede wszystkim na następujących sposobach odczytania tytułu:  
Pióro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sugerując się znaczeniem tytułu, będziemy poszukiwać w wierszu:  
1. Tego, co realne 2. Tego, co metaforyczne 
Zabawa w detektywów znaczeń: 
Uczniowie dobierają się w pary, w których jedna osoba wybiera kartkę w kolorze białym, czyli wciela się w rolę eks-
perta od faktów, a druga wybiera kartkę zieloną, czyli wciela się w rolę kontemplatora znaczeń, osoby kreatywnej, 

C. K. Norwid [Autoportret] 

Scenariusze lekcji 



 29 

 

Cytat z utworu Konkretne znaczenie Sens w odniesieniu do poezji 

wlano w ciebie duszę nie anielską, 
czarną 

Przykład: Pióro, którego używano 
do pisania, wymagało nabrania do 
niego atramentu. 

Przykład: Poezja nie jest ,,bujaniem w obło-
kach”, może odnosić się do konkretnej rzeczywi-
stości, może być wierna realiom. 

białym włosem strzępisz wybujałą 
szyję 

Pióro ptaka składa się z chorągiew-
ki oraz części sztywnej zwanej stosi-
ną i dudką. 

Poezja jest sferą piękna, dbałości o kształt. 

za tobą (…) /okrągłe zera jak 
okrągłe grosze 
/Wtaczają się w rubryki, zaplecio-
ne giętko 
  

Piórem piszemy cyfry w odpowied-
nich miejscach. 

W poezji wszystko ma swoje właściwe miejsce, nic 
nie jest dziełem przypadku. 

znakiem zapytania, jak skrzywio-
ną wędką/ Łowisz myśl 

Uginająca się podczas łowienia 
wędka przypomina kształtem znak 
zapytania 

Poezja odzwierciedla myśli człowieka 

Wniosek częściowy: Poezja opisana w pierwszej zwrotce wiersza ma charakter jasny, jest precyzyjna, trzyma się rzeczywistości 
i wyraża sposób myślenia autora. Taką poezję lubią czytelnicy. Jest ona zrozumiała, nie sprawia żadnych niespodzianek. 

twórczo rozwijającej pomysły poety. Wspólnie uzupełniają kartę pracy z wpisanymi w niej cytatami oraz przykła-
dem uzupełnienia w pierwszym wierszu. 
(Ta część lekcji jest inspirowana zarówno metodą myślowych kapeluszy de Bo-
no1, jak i ćwiczeniem w ,,rozbijanie metafory” opisanym przez S. Bortnowskiego 
w książce ,,Scenariusze półwariackie”2.) 
Uczeń ,,biały” (logiczny): Do podanych cytatów z wiersza dopisz ich konkretne 
źródła i znaczenia. Trop tylko to, co zrozumiałe, jasne, osadzone w realnym 
doświadczeniu. 
Uczeń ,,zielony” (kreatywny): Zinterpretuj podane cytaty oraz konkretne fakty 
dopisane przez kolegę / koleżankę, nadając im znaczenia związane z tworze-
niem poezji i rolą poety. 
Każdą z trzech zwrotek uczniowie wspólnie krótko podsumowują. 
 
Podsumowanie – ćwiczenie redakcyjne: 
Sformułuj pisemnie program poetycki Norwida na podstawie zanalizowa-
nego wiersza. Zwróć uwagę na formy czasowników w trybie rozkazującym 
w zwrotce drugiej i trzeciej (program negatywny i program pozytywny) 
W jaki sposób motto zaczerpnięte z ,,Beppa” Byrona podkreśla ten pro-
gram? 
Wartościowanie (dyskusja):  
Odwołując się do innych poznanych wierszy C.K. Norwida uzasadnij, że był on 
artystą niezależnym. Których współczesnych twórców i dlaczego obdarzyłbyś 
takim mianem? 
Praca domowa: 
Wypisz dotychczas poznane tytuły wierszy, które zawierają motyw ars poetica. 
 
Uwagi metodyczne: ćwiczenie polegające na ukonkretnianiu metafor bardzo dobrze się sprawdza przy wierszach trudnych, które 
wydają się uczniom dziwne i niezrozumiałe. Dzięki temu pozbywają się oni bariery emocjonalnej wobec poezji i są odważniejsi w 
tworzeniu interpretacji, a jednocześnie zyskują świadomość, że owa interpretacja musi wyrastać z konkretnych sformułowań 
zawartych w tekście.  
Zaproponowane ćwiczenie redakcyjne pełni rolę podsumowania, pozwala rozwijać umiejętności redakcyjne i jednocześnie służy 
utrwaleniu wiedzy.  
Wybranie przez ucznia jednej z dwóch ról sprzyja indywidualizacji procesu kształcenia oraz pozwala spojrzeć na to samo zagad-
nienie z różnych punktów widzenia. 

Opracowała  Anna Zawadzka, nauczyciel języka polskiego 
 

1. Por. https://kreatywnapedagogika.wordpress.com/2017/12/02/6-myslowych-kapeluszy-edwarda-de-bono 
2. Stanisław Bortnowski, Scenariusze półwariackie czyli poezja współczesna w szkole, STENTOR, Warszawa 1997, s.54-56. 
 
Propozycja karty pracy wraz z możliwymi jej uzupełnieniami przez uczniów: 

C. K. Norwid [Ilustracja do „Króla 
Ducha” Juliusza Słowackiego] 
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Cytat z utworu Konkretne znaczenie Sens w odniesieniu do poezji 

Tyś mi żaglem anielskiego skrzy-
dła 

Pióro może unosić się na wodzie, 
jakby było żaglem malutkiego sta-
teczku. 
Pióro może być częścią skrzydła. 
Wyobrażamy sobie aniołów jako 
istoty, które mają skrzydła. 

Dzięki natchnieniu poeta sięga w swojej twórczości 
do wyższych rejonów bytu. 

Tyś mi (…) zdrojów Mojżeszo-
wych laską 

W Księdze Wyjścia jest opisane, że 
Mojżesz czynił cuda za pomocą la-
ski, która była znakiem mocy Bożej, 
m.in. po uderzeniu laską ze skały 
wytrysnęła woda (zdrój) 

Poezja ma moc czynienia czegoś wyjątkowego, 
może kreować nową rzeczywistość, przetwarzać ją, 
a nawet może stać się źródłem siły duchowej dla 
narodu będącego w niewoli. 

Nie bądź papugą uczuć ani marzeń 
kraską 

Papuga kojarzy się z powtarzaniem 
słów. 
Kraska to farba, którą można ubar-
wić jakiś przedmiot 

Poezja nie może być wtórna, nie powinna tylko 
powtarzać czegoś lub upiększać, bo wtedy staje się 
sztuczna, pozbawiona istotnych treści 

Sokolim prawem wichry pozagar-
niaj w siebie 

Sokół to ptak, który osiąga najwięk-
szą szybkość poruszania się, siłą 
swoich skrzydeł podczas lotu podpo-
rządkowuje sobie prądy powietrzne 
lub wręcz je tworzy 

Poezja powinna być twórcza, niezależna od ze-
wnętrznych okoliczności. 

Nie płowiej skwarem słońca i nie 
ciemniej słotą 

Pod wpływem czynników atmosfe-
rycznych pióro może zmieniać ko-
lor. 

Twórczość poetycka nie może być zbytnio uzależ-
niona od zewnętrznych okoliczności. 

Dzikie i samodzielne, sterujące w 
niebie 

Niektóre pióra ptasie pełnią rolę 
steru podczas lotu. 

Poezja skłania nas do samodzielnego wyznaczania 
kierunku myślenia. 

Do żadnej czapki klamrą nie przy-
kuj się złotą 

W dawnych czasach ozdabiano 
czapkę piórkiem w połączeniu z 
broszką zawierającą kamień szla-
chetny lub wykonaną ze szlachet-
nych kruszców. 

Poezja nie może być ozdobnikiem czyichś idei, musi 
być samodzielna, niezależna. 

Wniosek częściowy: Poezja opisana w drugiej zwrotce ma charakter romantyczny. Tu Norwid opisuje swoją własną twórczość 
(Tyś mi…) i sposób jej rozumienia. Może on być inny niż ten, który lubią czytelnicy. Według niego poezja powinna być przede 
wszystkim niezależna, samodzielna. Powinna także mieć moc przemieniania rzeczywistości i  budzenia duszy narodu. Dużo uwa-
gi poświęca temu, jaka nie powinna ona być (program negatywny). 

masz być piórem nie przesiąkłym 
wodą 

Pióro przesiąknięte wodą traci swo-
je właściwości (np. może to unie-
możliwić lot, gdyż pióra będą zbyt 
ciężkie) 

Poezja powinna służyć swoim celom związanym z 
kwestiami istotnymi np. moralnymi, nie może pod-
dawać się zewnętrznym czynnikom lub też poezja 
nie powinna rozmywać swoich najistotniejszych 
ideałów, ale formułować je w sposób wyraźny i 
jasny. 

masz być (…)piórem, którym ospę 
z krwią mięszają młodą 

Pióro było w ten sposób wykorzysty-
wane w medycynie, służyło jako 
narzędzie do leczenia. 

Poezja ma prawo być trudna, nie tylko w swojej 
formie, ale także w formułowanych przez nią naka-
zach moralnych; czasem może być jak gorzkie le-
karstwo lub szczepionka chroniąca przed moral-
nym upadkiem, ale wypełnia wtedy swoje prawdzi-
we zadanie. 

Masz być (…) [piórem, które] za 
wartkie strzałom przytwierdzają 
grzywy 

Piórka dołączone do strzał miały 
pomagać uzyskać ich lepszą sterow-
ność. 

Poezja powinna wyznaczać kierunek myślenia i 
działania. 

Wniosek częściowy: W trzeciej zwrotce Norwid stawia przed poezją zadania etyczne. Ma być ona społecznie i moralnie zaanga-
żowana. Formułuje program pozytywny, czyli określa powinności poezji. 
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 Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie, 

   Dwie tylko: poezja i dobroć... i więcej nic...  

Cyprian Kamil Norwid, „Do Bronisława Z.” 
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