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W 200-lecie urodzin...

W uznaniu zasług Cypriana 

Kamila Norwida dla polskiej sztuki 

i polskiej kultury, w 200-lecie jego 

urodzin, Sejm Rzeczypospolitej 

Polskiej podjął  uchwałę 

ustanawiającą rok 2021 Rokiem 

Cypriana Kamila Norwida.



Wszechstronnie 
uzdolniony

Polski poeta, prozaik, 
dramatopisarz, eseista, 
grafik, rzeźbiarz, 
malarz i filozof. Często 
uznawany za 
ostatniego z czterech 
najważniejszych 
polskich poetów 
romantycznych. 



Rysunki 
artysty



Nieszczęśliwy poeta 

● Urodził się 24 września 1821 roku w wiosce Laskowo-Głuchy.

● Jego dzieciństwo było nieszczęśliwe, rodzice zmarli wcześnie. Uczył się w 

warszawskim gimnazjum, przerwał naukę nie ukończywszy piątej klasy i 

wstąpił do prywatnej szkoły malarskiej.

●  Pobierał prywatne lekcje rysunku u  warszawskiego malarza Jana Klemensa 

Minasowicza. 

● Nieregularna i przerwana edukacja Norwida sprawiła, że na dobrą sprawę był 

samoukiem. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Klemens_Minasowicz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Klemens_Minasowicz


Debiut 
Zadebiutował jako poeta w 1840 roku 
na łamach warszawskiej prasy. W 
Piśmiennictwie Krajowym  (dodatku do 
Gazety Porannej) ogłosił anonimowo 
wiersz Mój ostatni sonet. Wkrótce stał 
się bywalcem salonów literackich. 
Najważniejsze czasopisma kulturalne 
zaczęły publikować jego utwory. W 
Polsce jego twórczość została dobrze 
przyjęta.



Podróże Norwida

W 1842 r. poeta przez 
Drezno, Pragę i 
Monachium trafił do 
Włoch.

W 1845 r. wyruszył do Berlina za swoją 
nieodwzajemnioną miłością - Marią Kalergis. Trafił tam 
do więzienia za wypożyczenie paszportu polskiemu 
emisariuszowi politycznemu.

Poeta wrócił ponownie do Włoch, 
gdzie w 1848 r. poznał A. 
Mickiewicza.

W 1849 r. wyjechał do Paryża. 
Spędził tam prawie resztę 
swojego życia, gdyż na półtora 
roku wyjechał do Nowego Jorku. 
Do Paryża powrócił w 1854 r.



Wybrane dzieła literackie :
❏ “Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie” (1856)

❏ “Bema pamięci żałobny rapsod”  (1861)

❏ “Czarne kwiaty” (1856)

❏ “ Fortepian Szopena”(1863- 1864)

❏ “ Promethidion” (1851)

❏ “ Noc tysiączna druga. Komedia” (1850)

❏ “Vade- mecum” ( 1855- 1866)



Fortepian Szopena

Wiersz powstał na przełomie 1863 i 
1864 roku. Bezpośrednią przyczyną 
jego napisania było zniszczenie 
fortepianu kompozytora, przez 
carskich żołdaków. 

Rękopis utworu



Ciekawostki o Norwidzie
1. Norwid prowadził swój pamiętnik, w którym przechowywał ważne dla siebie listy, zdjęcia i 

własne adnotacje.

2. Ulubioną postacią historyczną Norwida był Krzysztof Kolumb. Widział podobieństwo 

między sobą a Kolumbem- to znaczy niedocenienie przez społeczeństwo.

3. Istnieje wiele książek napisanych na podstawie życia poety Są to takie tytuły jak :

❖ Życie Cypriana Norwida. Pamiątka dwusetnej rocznicy urodzin Poety 1821-2021 Józef F. 

Fert

❖ Piórem i stylem. Norwidowskie toposy i techniki artystyczne Adela 

Kuik-Kalinowska

❖ Norwid. Znaki na papierze Edyta Chlebowska / Piotr Chlebowski



Schyłek życia 

Po powrocie do Paryża w 1854 
roku żył bardzo skromnie 
utrzymując się z prac dorywczych 
i pomocy instytucji 
dobroczynnych. Zmarł 23 maja 
1883 r.  w przytułku dla ubogich 
emigrantów. Pochowany został w 
zbiorowej mogile.
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Prezentacje wykonały uczennice 
klasy II Biznesowej: Weronika 
Raczko i Julia Tchórzewska 


