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2 czerwca 2010 r., pod patronatem honorowym Marsza³ka Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej Bronis³awa Komorowskiego, odby³o siê w na-
szej szkole drugie Czytanie Norwida. Na to spotkanie, którego myœl¹ 
przewodni¹ by³ cytat ze Sfinksa [II] — „Cz³owiek?... jest  to  kap³an  
b ezw iedny i  n iedoj rza ³y…” — zaprosiliœmy przedstawicieli elit 
intelektualnych nale¿¹cych do ró¿nych œrodowisk: kultury, nauki, 
polityki. Barbara Wachowicz jako goœæ honorowy uœwietni³a uroczy-
stoœæ wyg³aszaj¹c gawêdê o naszym Patronie.

Opinie zebrane od uczniów utwierdzi³y nas w przekonaniu, ¿e na-
le¿y kontynuowaæ wspólne czytanie. W ubieg³ym roku goœciliœmy m.in.: 
Marka Andruka, Micha³a Szczerbê, W³odzimierza Paszyñskiego, 
Andrzeja Blumenfelda, Jacka ¯akowskiego, Wies³awa Rzoñcê, Izabelê 
K³osiñsk¹.

Zaprosiliœmy do wspólnego czytania inne szko³y imienia Norwida.
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Goœæ honorowy Barbara Wachowicz wpisuje dedykacje do swoich ksi¹¿ek.



Czytanie Norwida to bardzo dobry pomys³. M³odzie¿ opêtana kom-
puterami, elektronik¹ mo¿e zostaæ zafascynowana twórczoœci¹ wielkich 
poetów. Zapewne czêœciej zacznie siêgaæ po literaturê.    Aneta kl. Ia

Dzieñ taki jak Czytanie Norwida wprowadza literaturê w œrodowisko 
m³odzie¿y, jest potrzebny do poznania patrona szko³y. Ka¿da taka „akcja” 
urozmaica ¿ycie szkolne. Uwa¿am, ¿e zaproszeni goœcie du¿o wnosz¹ do 
naszych m³odych umys³ów.   Asia kl. Ia

Bardzo ciekawy, interesuj¹cy sposób zachêcania uczniów do zapoz-
nania siê z dzie³em Norwida. Mieliœmy mo¿liwoœæ zobaczenia znanych 
osób, które w swoim stylu czyta³y i interpretowa³y wiersze.   Jakub kl. Id

Pomys³ z Czytaniem Norwida jest naprawdê dobry. To doœæ zaska-
kuj¹ce, jak zaproszeni goœcie interpretowali wiersze Norwida. Jego dzie³a 
s¹ naprawdê wymagaj¹ce i goœcie idealnie sobie z tym poradzili. Jest to 
wspomnienie, które na d³ugie lata zapadnie w mej pamiêci. Tomek kl. IIb

Uwa¿am, ¿e Dni Norwidowskie, które odby³y siê w naszej szkole by³y 
bardzo ciekaw¹ odskoczni¹ od normalnego dnia szkolnego. Uczeñ kl. IIc

Uwa¿am, ¿e dzieñ czytania Norwida jest potrzebny i pozytywnie 
wp³ywa na m³odzie¿.   Malwina kl. IIc

Uwa¿am, ¿e organizowanie takich spotkañ jest wspania³ym sposo-
bem na zachêcenie m³odzie¿y do czytania i interpretacji poezji. Czytanie 
wierszy Norwida bardzo mi siê podoba³o i uwa¿am, i¿ takie imprezy 
powinny byæ organizowane czêœciej.   Karolina kl. Ia

Bra³am udzia³ w czterech spotkaniach, na których czytano poezje 
Norwida. Uwa¿am, to za œwietny pomys³, poniewa¿ m³odzie¿ poznaje 
nowe wiersze i ca³kiem odmienne interpretacje jego utworów. Czytanie 
Norwida to bardzo ciekawa i wartoœciowa inicjatywa, uwa¿am, ¿e 
powinna byæ kontynuowana. Pozwala zapoznaæ siê z poezj¹ i inn¹ 
twórczoœci¹ naszego patrona, poznaæ wiele ciekawych historii oraz infor-
macji, a tak¿e poznaæ wiele ciekawych i znamienitych osobistoœci. 
Micha³ kl. IIb

Moim zdaniem takie czytania s¹ ciekawe, gdy¿ m³odzie¿ chêtnie po-
s³ucha  znanych ludzi, którzy osi¹gnêli coœ w ¿yciu.   £ukasz kl. IIg

Uwa¿am, ¿e zorganizowanie Czytania Norwida by³o dobrym pomy-
s³em. Mo¿na by³o spotkaæ wielu ciekawych ludzi i poznaæ ich pogl¹dy na 
temat twórczoœci Norwida.   Tomek kl. IIb

Czytanie Norwida bardzo mi siê podoba³o. By³a to mi³a odskocznia od 
codziennych zajêæ, a tak¿e mo¿liwoœæ zapoznania siê z twórczoœci¹ 
naszego patrona. Mam nadziejê, ¿e ta tradycja bêdzie kultywowana dalej, 
ju¿ w przysz³ym roku.   Tomek kl. IIg
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Uwa¿am, i¿ uczestnictwo w Czytaniu Norwida by³o bardzo cieka-
wym  prze¿yciem. Uczestnicy tego przedsiêwziêcia zachêcili mnie do 
czytania poezji i do g³êbokich refleksji. Uwa¿am, ¿e takich wydarzeñ 
powinno byæ zdecydowanie wiêcej, gdy¿ w sposób pozytywny dzia³aj¹ na 
nasz¹ m³odzie¿ szkoln¹.   Uczeñ kl. IId

Moim skromnym zdaniem akcja Czytanie Norwida jest œwietnym 
przedsiêwziêciem podjêtym przez nasz¹ szko³ê. Dziêki tej¿e akcji, nie 
doœæ, ¿e dostaliœmy mo¿liwoœæ bli¿szego zapoznania siê z poezj¹ naszego 
Patrona, mogliœmy te¿ na w³asne oczy zobaczyæ i pos³uchaæ Mistrzów 
Mowy Polskiej. Uwa¿am, ¿e Czytanie Norwida by³o bardzo udanym 
pomys³em. Takie zdarzenia bardzo ukulturalniaj¹ m³odzie¿ i sprawiaj¹, 
¿e staje siê ona bardziej wra¿liwa na poezjê.   Janek kl. Ia

Moim zdaniem takie akcje powinny odbywaæ siê znacznie czêœciej. 
Wtedy na pewno ka¿dy zna³by twórczoœæ naszego Patrona. Uwa¿am, ¿e 
gdyby czêœciej dzia³o siê coœ w szkole, nie tylko to czytanie raz w roku, to 
chêtniej by siê do niej przychodzi³o i mo¿na by by³o z czystym sumieniem 
j¹ poleciæ.   Uczeñ kl. Ia

Uwa¿am, ¿e to przedsiêwziêcie — Czytanie Norwida — by³o dobrym 
pomys³em. Osoby przedstawiaj¹ce wiersze i opowiadaj¹ce robi³y to 
ciekawie. Jednak niektóre dzie³a powtarza³y siê podczas czytania. 
Przedstawiaj¹cy ukazali nam piêkno jêzyka polskiego.   Marta kl. Ia

Wed³ug mnie akcja Czytanie Norwida maj¹ca miejsce w naszej szkole 
by³a bardzo interesuj¹ca i potrzebna. Dziêki niej mog³am dowiedzieæ siê 
wiêcej o patronie swojej szko³y i poznaæ jego bogat¹ twórczoœæ. Zalet¹ tej 
akcji by³y spotkania z ró¿nymi ciekawymi postaciami. Myœlê, ¿e tego typu 
akcje powinny odbywaæ siê czêœciej.   Uczeñ kl. Ia

Te spotkania zachêci³y mnie do dalszego czytania jego dzie³. Chcia³-
bym, aby takie spotkania sta³y siê tradycj¹ w tej szkole. Je¿eli to mo¿liwe 
odbywa³y siê czêœciej ni¿ raz w roku.   Uczeñ kl. Ia

Przedsiêwziêcie Czytanie Norwida jest œwietn¹ akcj¹, nawet licz¹c siê 
z tym, ¿e mo¿e ona odnieœæ nie do koñca oczekiwany skutek, zawsze 
jednak ktoœ, kiedyœ do Norwida mo¿e siêgn¹æ. Mnie osobiœcie Norwid 
zainteresowa³, choæ na razie nie mam czasu, by do niego zajrzeæ. Czekam 
na przysz³oroczne Czytanie Norwida.   Uczeñ kl. Ia

Uwa¿am, ¿e takie spotkania s¹ dla nas korzystne nie tylko w kon-
tekœcie naszego patrona. Dobrze jest spotkaæ siê z ludŸmi, którzy maj¹ 
znacznie szersz¹ wiedzê od naszej na jakiœ temat.   Uczeñ kl. IId

Pomys³ z Czytaniem Norwida wydaje siê dla mnie super pomys³em. 
Nasi goœcie nie tylko oryginalnie interpretowali wiersze Norwida, ale 
i dostarczyli wielu wzruszeñ. Z niecierpliwoœci¹ czekam na Czytanie 
Norwida  za rok.   Patryk kl. IIb
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Marek Andruk

Burmistrz Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.  Z wykszta³cenia specja-
lista od zarz¹dzania. Uzyska³ tytu³ magistra na Wydziale Zarz¹dzania 
Uniwersytetu Warszawskiego. Wspiera wszelkie inicjatywy zwi¹zane 
z twórcz¹ aktywnoœci¹ m³odzie¿y, rozwojem indywidualnych mo¿liwoœ-
ci. Pomaga budowaæ szko³ê otwart¹ na zmienn¹ wspó³czesnoœæ, zwróco-
n¹ ku przysz³oœci. Po raz drugi czyta³ z m³odzie¿¹ utwory Norwida.
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Tomasz Korpysz

Doktor nauk humanistycznych, jêzykoznawca i norwidolog. Praco-
wnik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Kardyna³a Stefana Wyszyñ-
skiego w Warszawie. Pe³ni funkcjê prodziekana do spraw studenckich 
Wydzia³u Nauk Humanistycznych. Równie¿ pracownik naukowo-dyda-
ktyczny Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie od 2008 r. jest kierowni-
kiem Pracowni S³ownika Jêzyka Cypriana Norwida dzia³aj¹cej na Wy-
dziale Polonistyki. Autor wielu publikacji naukowych. Przyjaciel nasze-
go Liceum. Od lat wspiera wszystkie nasze inicjatywy zwi¹zane z Patro-
nem. Po raz drugi czyta³ i interpretowa³ utwory Norwida.
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Anna Koz³owska

Doktor nauk humanistycznych, jêzykoznawca i norwidolog. Pracow-
nik naukowo-dydaktyczny Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu 
Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Warszawie. W latach 1996-2003 
cz³onek zespo³u Pracowni S³ownika Jêzyka Norwida Uniwersytetu War-
szawskiego. Autorka wielu projektów i prac poœwiêconych Norwidowi. 
Przyjaciel naszego Liceum. Od lat popularyzuje twórczoœæ Norwida pro-
wadz¹c wyk³ady, warsztaty interpretacyjne, wspiera wszystkie nasze 
inicjatywy zwi¹zane z Patronem. Po raz drugi czyta³a i interpretowa³a 
utwory Norwida.
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Andrzej Matul

Lektor i dziennikarz radiowy programu I Polskiego Radia. Mistrz Mowy 
Polskiej w VII edycji Plebiscytu. Wczeœniej by³ nominowany do tego tytu³u 
w IV i V edycji. Przewodnicz¹cy kapitu³y Z³otych Mikrofonów — nagrody 
przyznawanej w Polskim Radiu od 1969 r. By³ lektorem w wielu filmach. 
Wspó³tworzy³ i prowadzi³: Sygna³y dnia, Cztery Pory Roku, Lato 
z Radiem. Znawca kultury. Z Barbar¹ Wachowicz przygotowywa³ rocz-
nicowe audycje np. Druhno Oleñko! Druhu Andrzeju!, Jesteœcie z nami, 
Wielkanoc wielkich polskich autorów czy Sercem Polak — cykl poœ-
wiêcony Chopinowi.
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Janusz Rafa³ Nowicki

Aktor Teatru Wspó³czesnego w Warszawie. Pracowa³ w wielu tea-
trach Polski. Na scenie Teatru Wspó³czesnego stworzy³ wiele znakomi-
tych ról. Gra w  Polskim Radiu. W 2008 roku otrzyma³ nagrodê aktorsk¹ za 
rolê w s³uchowisku na Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Telewizji „Dwa 
Teatry” w Sopocie. Gra³ w serialach Odwróceni, Kryminalni; w filmach 
Marsza³ek Pi³sudski, Œwiadek koronny i ostatnio Ma³a matura 1947. 
Wieloletni juror w konkursach Bli¿ej Norwida. Szczególnie ceniony przez 
m³odzie¿ za znakomite podsumowania konkursów.
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W³odzimierz Paszyñski

Wiceprezydent Warszawy. Nauczyciel jêzyka polskiego w warszaw-
skich liceach. Asystent na Wydziale Polonistyki UW. Kurator oœwiaty, 
wiceminister edukacji, wyk³adowca w Kolegium Nauczycielskim 
w Warszawie, wspó³twórca programu tej uczelni. By³ ekspertem w zes-
pole oœwiatowym dzia³aj¹cym przy Kancelarii Prezydenta Rzeczypos-
politej Polskiej. Wspó³autor programu i podrêczników dla liceów pt. 
Pamiêtajcie o ogrodach. Pod koniec lat osiemdziesi¹tych, wraz z grup¹ 
przyjació³ stworzy³ autorskie liceum — obecnie Pierwsze Spo³eczne 
Liceum Ogólnokszta³c¹ce przy ul. Bednarskiej. Po raz drugi czyta³ wraz 
z m³odzie¿¹ utwory Norwida.
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Bo¿ena Pawlina

Muzyk, pianistka, nauczyciel znany i ceniony w œrodowisku szkolnym. 
Absolwentka naszego liceum. Wspiera wszystkie nasze inicjatywy. Od 
wielu lat jest jurorem norwidowskiego konkursu poezji œpiewanej Bli¿ej 
Norwida. Prowadzi warsztaty dla uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych 
Wyœpiewaæ Norwida. Wraz ze swoimi uczniami bierze udzia³ 
w koncertach i uroczystoœciach organizowanych przez XXIV LO im. Cyp-
riana Norwida. Po raz drugi czyta³a utwory Norwida.
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W³odzimierz Pessel

Pracownik naukowy Wydzia³u Polonistyki, Instytutu Kultury Pol-
skiej — Zak³ad Kultury Wspó³czesnej Uniwersytetu Warszawskiego. 
Absolwent naszego Liceum. Zas³yn¹³ z badañ prowadzonych w œmietni-
kach. Poka¿ mi swoje œmieci, a powiem kim jesteœ, Beczka czy sp³uczka? 
Mieszkañcy Warszawy wobec nowych rzeczy w kulturze sanitarnej koñca 
XIX wieku to tytu³y jego artyku³ów. Drukowa³ je w Dialogu, Przegl¹dzie 
Humanistycznym, Res Publice Nowej, Uniwersytecie Kulinarnym. Wyda³ te¿ 
ksi¹¿ki: Œmieciarze, Antyrecyklingowe studium z antropologii codzien-
noœci i Antropologiê nieczystoœci, Studia kultury sanitarnej Warszawy — 
pierwszy usystematyzowany wyk³ad oraz historia kultury sanitarnej 
Warszawy w XIX i XX wieku.



AUTOR-NIEZNANY

Œpiewaków trzech, ró¿nego wieku i postawy,
Do koczuj¹cych przysz³o mê¿ów przy ognisku;
Pierwszy — o chwale œpiewa³, lubo g³os mia³ ³zawy,
Tak¿e o zemœcie, w oka potwierdzanej b³ysku,
O sile te¿, z wnêtrznoœci ducha wydobytej,
Zdruzgotaæ broñ mog¹cej, a cichej i skrytej...

Pieœñ jego zrazu by³a wziêta obojêtnie,
Ciekawiej potem — potem wszystkimi zmys³ami,
Z zapa³em takim, chciwie tak, i tak namiêtnie,
¯e œpiewak znik³ s³uchaczom — myœleli, ¿e sami
Z lir¹ obcuj¹c, mog¹ pomin¹æ c z³ow ieka .

Gdy spostrzeg³ ktoœ, ¿e drugi jest, i ¿e nie czeka — —
Drugi wraz œpiewaæ pocz¹³; lecz pierwszego jeszcze
Echa w powietrzu trwa³y, we krwi — wzruszeñ dreszcze.
Rwanymi wiêc strofami œpiewaj¹c, zobaczy³,
¯e mu to pozosta³o po pierwszym w podziele,
Czego siê tamten dotkn¹æ nie móg³ lub nie raczy³;
Pocz¹³ wiêc  c z ³eka  œpiewaæ powinnoœæ i cele...

Cz³owiek?... powinnoœæ?... treœci tak z ¿yciem zbli¿one,
¯e s³uchacz poczu³ dr¿¹c¹ mu zbyt blisko stronê
I cofn¹³ siê; wraz œpiewak kwiatem to zarzuci,
Na g³uchszy ton nastroi, ale jeszcze nuci,
Raz wraz kwiatami sypi¹c miêdzy swe rapsody,
A¿ z-cich³a pieœñ i œpiewak skry³ siê za ogrody!...

Pozosta³ trzeci, losu poprzedników œwiadom:
Ten — z wolna stroj¹c lirê — po³o¿y³ siê na niéj
I porwan jest ku z³otym na niebie plejadom,
Gdzie wolnoœæ...
                                ... i ju¿ mo¿e nie wróci z otch³ani...
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CIEMNOŒÆ

1

Ty, skar¿ysz siê na ciemnoœæ mojej mowy:
— Czy te¿ œwiecê zapala³eœ sa m?
Czy s³uga ci zawsze niós³ pokojowy
Œwiat³oœæ?...  patrz — ¿e ja ciê lepiej znam.

2

Knot gdy obejmiesz iskr¹, wko³o p³onie,
Grzeje wosk, a ten kul¹ wstawa,
I w biegunie jej nagle p³omieñ tonie;
Œwiat³oœæ jego jest md³a — bladawa —

3

Ju¿-ju¿ mniemasz, ¿e zgaœnie, skoro z do³u
Ciecz rozgrzana œwiat³o poch³onie — —
Wiary trzeba — nie doœæ skry i popio³u...
Wiarê da³eœ?...  patrz — patrz, jak p³onie!...

4

Podobnie s¹ i s³owa me, o! cz³eku,
A Ty im sk¹pisz chwili marnéj,
Nim, rozgrzawszy pierwej zimnotê wieku,
P³omieñ w niebo rzuc¹, ofiarny...
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CZEMU

Pró¿no siê bêdziesz przeklina³ i zwodzi³,
I wiaro³omi³ zawziêciu w³asnemu —
Powrócisz do niej — bêdziesz w progi wchodzi³
I dr¿a³, ¿e — mo¿e nie zastaniesz?... c zemu !...

*
Sam sobie bêdziesz s³ówkiem jednym szkodzi³,
Nie powierzonym, prócz tobie jednemu.
Bêdziesz siê b ez n ie j z n i¹ k³óci³ — i godzi³,
I wrócisz w¹tpi¹c, czy zastaniesz?... c zemu !...

*
Szczêœliwi przyjd¹, jak na domiar z³emu:
Ko³em osiêd¹ j¹ — chwilki nie bêdzie,
By westchn¹æ szczerze... ach! czemu i czemu
Przyszli szczêœliwi? rozparli siê wszêdzie,
Wszêdzie usiedli z czo³em rozjaœnionem —
Dom nape³nili — stali siê Legionem!...

*
Przeczekasz wszystkich?... to — dwóc h ci zostanie,
A j eden w progu jeszcze ma pytanie
I choæ, na zegar pojrzawszy, siê sro¿y,
Ty — nawykn¹³eœ ju¿ nie ufaæ jemu:
Wróci i znowu kapelusz po³o¿y,
I rêkawiczki zdejmie jeszcze — — c zemu ?

*
A¿ chwila przyjdzie, gdy w yj œæ? — lepiej znaczy,
Ni¿eli zostaæ po obojêtnemu;
Wstaniesz — i pójdziesz, kamienny z rozpaczy,
I nie zatrzymasz siê, precz id¹c — — c zemu ?

*
A ksiê¿yc bêdzie, jak od wieków, niemy,
Gwiazda siê ¿adna z miejsca nie poruszy —
Patrz¹c na ciebie oczyma szklistemi,
Jakby nie by³o w Niebie ¿ywej duszy:
Jakby nie mówi³ nikt Niewdzia ln em u ,
¯e trochê ni¿ej — tak wiele katuszy!
I nikt, przed Bogiem, nie pomyœli³: czemu ?
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CZU£OŒÆ

 

Czu³oœæ — bywa jak pe³ny wojen krzyk,
I jak szemrz¹cych Ÿróde³ pr¹d,
I jako wtór pogrzebny...

*
I jak plecionka d³uga z w³osów blond,
Na której wdowiec nosiæ zwyk³
Zegarek srebrny — — —
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FATUM

I

Jak dziki zwierz przysz³o Nieszc zêœc ie do cz³owieka
I zatopi³o weñ fatalne oczy...
— Czeka — —
Czy, cz³owiek, zboczy?

II

Lecz on odejrza³ mu, jak gdy artysta
Mierzy swojego kszta³t modelu;
I spostrzeg³o, ¿e on patrzy — c o? skorzysta
Na swym nieprzyjacielu:
I zachwia³o siê ca³¹ postaci wag¹
— — I nie ma go!
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GRZECZNOŒÆ

1

Znalaz³em siê by³ raz w wielkim Chrzeœcijan nat³oku,
Gdzie jest biuro lasek, p³aszczów i  ma rek ;
— Ka¿dy za swój chwyta³ zegarek,
Nie ufaj¹c bliŸniej rêce i oku!...

2

Jeden tylko M¹¿ zwróci³ moj¹ uwagê:
Z przezornoœci¹ albowiem szczególniejsz¹
£¹czy³ wdziêk i wzglêdnoœæ, i powagê,
W niczym od chrzeœcijañskiej nie zimniejsz¹ —

3

„Któ¿ jest? — pytam — tyle uprzejmy dla goœci
Wœród podejrzewaj¹cych siê bliŸnich owych?"

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

(By³ to stra¿nik  f ig u r- woskow ych
Z pobliskiego Mu zeu m - c iekawoœci !...)
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JAK...

Jak gdy kto ciœnie w oczy cz³owiekowi
Garœci¹ fio³ków i nic mu nie powié...

*
Jak gdy akacj¹ z wolna zako³ysze,
By woñ, podobna jutrzennemu ranu,
Z kwiaty bia³ymi na bia³e klawisze
Otworzonego pad³a fortepianu...

*
Jak gdy osobie stoj¹cej na ganku
Daleki ksiê¿yc wplata siê we w³osy,
Na pa³aj¹cym uk³adaj¹c wianku
Czo³o — lub w srebrne ubiera je k³osy...

*
Jak z ni¹ rozmowa, gdy nic nie znacz¹ca,
Bywa podobn¹ do jaskó³ek lotu,
Który ma cel swój, acz o wszystko tr¹ca,
Przyjœcie letniego prorokuj¹c grzmotu,
Nim b³yskawica uprzedzi³a têtno —
Tak...

     ...lecz nie rzeknê nic — bo mi jest smêtno.
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KÓ£KO

Jak niewiele jest ludzi i jak nie ma prawie
Pragn¹cych siê ob j aw iæ !...  — Przechodz¹ — przechodz¹ —
Odpychaj¹ siê, tañcz¹c z sob¹ lub w zabawie
Poufnej, k³ami¹ p³ynnie, serdecznie siê zwodz¹:
Ni  wspó³czeœni,  ni bliscy, ani sobie znani,
Rêce imaj¹c, œlini¹c siê szczelnym uœciskiem.
G³êbia pomiêdzy nimi wre i oceani,
A na jej pianach — oni; bliscy czym?... nazwiskiem!
Œwiat zaœ mówi: „To  —  swoi ,  to  —  kó³ko  dom owe,
To  n a s i !" — szczerzej Niebo ³¹czy lazurowe
Tysi¹c ludów, co r¿n¹ siê przez wieki, bo szczerzéj
Z ka¿dego aby jeden w spólne Niebo wierzy.
— Oni zaœ tañcz¹: ³onem zbli¿eni do ³ona,
Polarnie nieœwiadomi siebie i osobni;
Doœæ, ¿e nad nimi jedna lampa zapalona
I moda jedna wszystkich wzajemnie podobni.
— „To  n a s i !" — Ma p ê- ¿yc ia  gdyby kto z wysoka
Kreœli³ jak m a p ê- glob u ? góry i pustynie
Przenios³yby siê w krótkie jedno mgnienie oka,
Ocean by zaœ przepad³, gdzie ³za drobna p³ynie!



NARCYZ

1

Na rc yz , w siebie wpatrzon przyjemnie:
„Zwa¿! — wyzywa³ — wszelki cz³owiecze:
Có¿? nad Grecjê (bo có¿ — nade mnie).”
Echo jemu przeto odrzecze:

2

„Te Nymfëa i to jezioro,
I safirowych g³êbie stoków,
Nie same siê z twej Grecji bior¹,
Lecz — ze œwiat³a, chmur i ob³oków...

3

Postaæ twoja, zwa¿, ile? dr¿¹ca,
Lubo pozierasz w wody czyste:
— Zwierciadlannoœæ idzie a¿ z  s ³oñ c a !
Dno jedynie — stale-o j c zyste .”
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NERWY

By³em wczora w miejscu, gdzie mr¹ z g³odu —
Trumienne izb ogl¹da³em wnêtrze;
Noga powinê³a mi siê u schodu,
Na nieobrachowanym piêtrze!

*
Musia³ to byæ cud — cud to by³,
¯e chwyci³em siê belki spróchnia³éj...
(A gwóŸdŸ w niej tkwi³,
Jak w ramionach  k rzy¿a !...) — uszed³em ca³y! 

*
Lecz unios³em — pó³ serca — nie wiêcéj:
Weso³oœci?... zaledwo œlad!
Pomin¹³em t³um, jak targ bydlêcy;
Obmierz³ mi œwiat...

*
Muszê dziœ pójœæ do Pani Baronowej,
Która przyjmuje bardzo piêknie,
Siedz¹c na kanapce at³asowej — —
Có¿? powiem jej...

                                       ...Zwierciad³o pêknie,
Kandelabry siê skrzywi¹ na  rea l izm,
I wymalowane papugi
Na plafonie — jak d³ugi —
Z dzioba w dziób zawo³aj¹: „S oc j a l izm!”

*
Dlatego: usi¹dê z kapeluszem
W rêku — — a potem go postawiê
I wrócê milcz¹cym faryzeuszem
— Po zabawie.
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PIELGRZYM

1

Nad stanami jest i s t a n ów- st a n ,
Jako wie¿a nad p³askie domy
Stercz¹ca, w chmury...

2

Wy myœlicie, ¿e i ja nie Pan,
Dlatego ¿e dom mój ruchomy
Z wielb³¹dziej skóry...

3

Przecie¿ ja — a¿ w nieba ³onie trwam,
Gdy ono duszê m¹ porywa,
Jak piramidê!

4

Przecie¿ i ja — z iemi  t yle  ma m,
I l e  je j  s topa  ma  pokrywa,
Dopok¹d  idê!...

25



PROMETHIDION [fragm.]
Rzecz w dwóch dialogach z epilogiem

Kto kocha — widzieæ chce choæ cieñ postaci,
I tak siê kocha Matkê — Ojca — braci —
Kochankê — Boga nawet... wiêc mi smutno,
¯e mazowieckie ani jedno p³ótno
Nie jest sztandarem sztuce — ¿e ciosowy
W Krakowskiem kamieñ zapomnia³ rozmowy —
¯e wszystkie chaty ch³opskie krzywe — ¿e koœcio³y
Nie na og iw ie  p olsk im stoj¹ — ¿e stodo³y
Za d³ugie — œwiêtych figury patronów
Bez wyrazu — od szczytu wie¿ a¿ do zagonów
Rozbiorem kraju form a pokrzywdzona wo³a
O ³okieæ z trzciny w rêku Pañskiego anio³a.
Niejeden szlachcic widzia³  A p ol l in a
I Skopasow¹ Milejsk¹  Wen erê ,
A wyprowadziæ nie umie komina,
W ogrodzie krzywo zakreœla kwaterê;
— Buduj¹c œpichlerz czêsto zapomina,
¯e u ¿ytec zn e nigdy nie jest samo,
¯e p iêk n e — wchodzi nie pytaj¹c bram¹!

*
Kto kocha, widzieæ chce choæ cieñ obrazu,
Choæ œlad do lubej wiod¹cy mieszkania,
Choæ roz³o¿one rêce drogoskazu,
Choæ krzy¿, litanii choæ nawo³ywania,
Choæby kamienn¹ wie¿ê, w b³yskawice
Id¹c¹ — Boga by ogl¹daæ lice.

*
Bo Mi³oœæ strachu nie zna i jest œmia³a,
Choæ wie, ¿e konaæ musi, jak kona³a;
Choæ wie, ¿e krzy¿ów za sob¹ poci¹ga
Pu³k, jak wi¹zanych arkad wodoci¹ga,
I ¿e przyp³ynie krwi¹ do kaskad wiecznych,
Czerwieniej¹cych w otch³aniach s³onecznych.

*
I wszelka inna Mi³oœæ bez wcielenia
Jest upiorowym myœleniem myœlenia...
Bo u Polaków Charitas z Amorem
S¹ ju¿ Mi³oœc i s³owem niepodzielnym,
Którego logik nie przetnie toporem:
Jak b oha terska pierœ — jest nieœmiertelnym.
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RUSZAJ Z BOGIEM

1

Przyszed³ ktoœ kiedyœ i stan¹³ pod progiem,
Mówi¹c: „Bez chleba dziœ jestem!..."
— Lecz odrzeczono mu s³owem i gestem:
„Ruszaj¿e  z  Bogiem!..."

2

Wiêc dalej ruszy³ po takiej nauce,
Westchn¹wszy w sobie:
„Zaprawdê, nie wiem, co teraz ju¿ zrobiê,
Tu zaœ — nie wrócê..."

3

I lata przesz³y; chleb znowu by³ tanim:
Raz ksiêdza w drodze spotyka,
Który — szed³ z Bogiem do paralityka;
Ru sza  on za nim.

4

Idzie — a drogê wskazuj¹ im wprawni
Ludzie (bo du¿a parafia),
A¿ oto patrzy, ¿e w miejsce utrafia,
Gdzie ¿ebra³ dawniéj...

5

Wiêc nie wszed³ w dom ów, tylko kl¹k³ na progu,
Wo³aj¹c: „Wszechmocny Panie!
Zmi³uj siê nad nim, mo¿e nie by³ w stanie;
Któ¿ równy Bogu?..."

6

Nie powiem dalej, bo mo¿e przelêknê —
To nadmieniê tylko jeszcze,
¯e — nie zmyœlili tego wieszcze,
Bo — zbyt jest piêkne!
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SPECJALNOŒCI

1

Czemu? ten œwiat — nie jako Eden,
Czemu — nie  Idea³em?
— S³uchaj, dwóch ludzi zna³em:
Ach! Z tych dwóch… có¿ by³by za  j eden !

2

Bo pierwszy z nich, choæ zabi³ dzieciê
Niegodnym wychowaniem,
Pi³, kl¹³, ¿y³ w koœci graniem —
„Naj lepsze  serce  mia³  w  œwiec ie !”

3

Bo drugi znów dobrego s³owa
Nie by³ wart — lecz mówiono,
Jak o pierwszym: „To,  p on o ,
Naj lepsza  w  œwiec ie  g ³owa!”

4

Wiêc — st¹d to œwiat nie jest jak Eden!
Ale bêdzie… gdy g³owy
Wnijd¹ na swe tu³owy.
— Choæ nie zawsze z dwóch by³by choæ jeden!...
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ŒMIERÆ

1

Skoro us³yszysz, jak czerw ga³¹Ÿ wierci,
Piosenkê zanuæ lub zadzwoñ w tymba³y;
Nie myœl, ¿e formy gdzieœ podojrzewa³y;
Nie myœl — o œmierci...

2

Przed-chrzeœcijañski to i b³ogi sposób
Tworzenia sobie  lek k ic h  rekreacji,
Lecz  c iê¿k ie j  wiary, ¿e œmieræ: tyka  osób ,
Ni e  sy t uac j i   — —

3

A jednak ona, gdziekolwiek dotknê³a,
T³o - nie istotê, co na  t le  — rozdar³szy,
Prócz chwili, w której wziê³a — nic nie wziê³a:
— Cz³ek — od niej starszy!
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WIELKOŒÆ

1

Wiesz, kto jest  w ie lk im ? — pos³uchaj miê chwilê,
Nauczê ciebie
Poznawaæ wielkoœæ nie tylko w mogile,
W dziejach lub w niebie.

2

Wielkim jest cz³owiek, któremu wystarczy
Pochyliæ czo³a,
¯eby bez w³óczni w rêku i bez tarczy
Zwyciê¿y³ zgo³a!

3

Ni¿szym siê stawszy, on Zawiœæ poni¿a,
A Zawiœæ w czwa³y
Leci i czepia mu znamiona  k rzy¿a ,
Wo³aj¹c: „ Ma ³y !”

4

I k³amie sobie, jak k³ama³a pierwéj,
Gdy on, z westchnieniem,
Przyjmuje s³awê i nies³awê — n erw y,
Prawdê — sumieniem.

5

Ludzie wiêc chlubi¹ siê, ¿e wielkich znali,
K'temu jedynie,
I¿ nie poznaj¹ siê na wielkim mali
Pierwej, a¿ zginie.

6

Podobnie¿ niedŸwiedŸ: pierw trupa zakopie,
By doby³ z trumny.
— — — — — — — — — — — — — — — — 
Lecz to w Syberii, nie zaœ w Europie
Bywa rozumnéj.
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Wies³aw Rzoñca

Profesor nadzwyczajny UW. Pracownik naukowy Instytutu Literatury 
Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Wyk³ada³ równie¿ na Uniwer-
sytecie w Tybindze (RFN). Interesuje Go twórczoœæ Reinera Marii Rilkego, 
Gustawa Mahlera i Cypriana Norwida. Opublikowa³ prace pt.: Norwid 
poeta pisma. Próba dekonstrukcjonistycznej lektury dzie³a, Witkacy — 
Norwid. Projekt komparatystyki dekonstrukcjonistycznej, Norwid a ro-
mantyzm polski; w przygotowaniu Norwid a symbolizm literacki II po³. XIX 
wieku. Wspó³pracuje z naszym Liceum, po raz drugi czyta³ i interpretowa³ 
Norwida.
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Jan Sikorski

Duchowny katolicki, kap³an Archidiecezji warszawskiej, doktor teo-
logii, honorowy pra³at Jego Œwi¹tobliwoœci. Pos³ugiwa³ w wielu parafiach. 
By³ ojcem duchownym w seminarium warszawskim, wyk³ada³ w Pryma-
sowskim Instytucie ¯ycia Wewnêtrznego. By³ duszpasterzem interno-
wanych na warszawskiej Bia³o³êce, po œmierci Jerzego Popie³uszki odpo-
wiedzialny za prowadzenie mszy œw. Za Ojczyznê. Honorowy kapelan 
„Solidarnoœci” regionu Mazowsze. By³ Naczelnym Kapelanem 
Wiêziennictwa RP. Wspó³tworzy³ bractwo wiêzienne. Otrzyma³ wiele 
nagród. Opublikowa³ m.in. Brewiarz dla œwieckich. Po raz drugi bra³ udzia³ 
w Czytaniu Norwida.
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Micha³ Szczerba

Pose³ na sejm wybrany z listy Platformy Obywatelskiej. Urzêdnik 
pañstwowy. Swoje umiejêtnoœci rozwija³ zdobywaj¹c zagraniczne 
stypendia i koñcz¹c studia podyplomowe. Dzia³a w Towarzystwie Przyja-
ció³ Woli, kieruje charytatywn¹ organizacj¹ Rycerze Kolumba w Warsza-
wie. Pracuje w Komisji Skarbu Pañstwa oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi. Jest cz³onkiem Delegacji Sejmu RP do Zgromadzenia Parlamen-
tarnego NATO. Wspiera dzia³alnoœæ naszego Liceum, po raz drugi czyta³ 
z m³odzie¿¹ utwory Norwida.
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Barbara Tomkiewicz

Wizytator w Kuratorium Oœwiaty, w Warszawie. Z wykszta³cenia ge-
ograf. Przez wiele lat by³a nauczycielem bibliotekarzem, jednoczeœnie 
pe³ni³a funkcje metodyka i doradcy metodycznego. Konsultant ds. biblio-
tek w Centralnym Oœrodku Doskonalenia Nauczycieli. Wspó³twórczyni 
Medioteki w CODN-ie. Organizowa³a: Ogólnopolskie Forum Nauczycieli 
Bibliotekarzy, warsztaty, wycieczki, sejmiki tematyczne. Zainicjowa³a 
powo³anie Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkó³ Polskich 
(1992), zosta³a jego prezesem i funkcjê tê pe³ni do dziœ. Jest autork¹ 
i wspó³autork¹ programu Przysposobienie czytelnicze, równie¿ wielu 
artyku³ów w prasie fachowej. Po raz drugi czyta³a utwory Norwida 
w naszym Liceum.
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Barbara Wachowicz

Pisarka, historyk literatury, œwietny fotografik, scenarzystka. Mistrzy-
ni Mowy Polskiej. Autorka ksi¹¿ek, wystaw, spektakli, programów telewi-
zyjnych i radiowych poœwiêconych wielkim Polakom, takim jak: T. Koœciu-
szko, A. Mickiewicz, J. S³owacki, C.K. Norwid, F. Chopin, H. Sienkiewicz, 
S. ¯eromski, bohaterowie Kamieni na szaniec i Powstania Warszawskiego, 
harcerze Szarych Szeregów. Obdarzona tytu³ami „Pisarki losu polskiego” 
i „Ministra Patriotyzmu” — „za wyj¹tkowy dar przekazywania m³odzie¿y 
polskiej skarbów narodowego dziedzictwa”. Zdobywczyni wielu nagród. 
Wybrana przez The American Biographical Institute do grona Great 
Woman of the 21st Century. Harcerze, przyznaj¹c pisarce Order 
Uœmiechu, pisz¹: „To dziêki Niej zstêpuj¹ z piedesta³u bohaterowie 
narodowi i najwiêksi twórcy literatury, by staæ siê nam bliskimi”.
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Ryszard Wojciechowski

Dyrektor XXIV Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. C. Norwida. W liceum 
pracuje od 1972 r. kolejno jako nauczyciel matematyki, od 1989 r. — 
dyrektor. By³ równie¿ instruktorem ZHP, wieloletnim komendantem 
szczepu starszoharcerskiego, obecnie pe³ni funkcjê przewodnicz¹cego 
S¹du Harcerskiego Hufca ZHP Warszawa Wola. Za jego kadencji szko³a 
zmieni³a swoje oblicze. Realizowane s¹ projekty: Bli¿ej Norwida, Czytanie 
Norwida, Zjednoczona Europa, odbywaj¹ siê konferencje naukowe. 
Kultywowana jest tradycja (mia³y miejsce obchody 50 i 60-lecia szko³y). 
Odby³y siê dwukrotnie zloty szkó³ im. Norwida. W roku 2010 liceum 
otrzyma³o Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA dla szkó³ 
wspieraj¹cych uzdolnionych. Pod jego rz¹dami szko³a jest otwarta na 
ró¿norodnoœæ pogl¹dów, postaw i opinii. Uczy tolerancji.
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Magdalena Pawe³czak, 
uczennica klasy II XXIV LO im. C. Norwida

Pawe³ Pieni¹¿ek, 
uczeñ klasy II XXIV LO im. C. Norwida
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Daniel Kieliszczyk,
uczeñ klasy II
XXIV LO im. C. Norwida

Daniel Reszka,
uczeñ klasy II

XXIV LO im. C. Norwida



Z panem burmistrzem Markiem Andrukiem Norwid nie wyda³ siê 
wcale trudny, bo po prostu pewnych rzeczy nie da³o siê zinterpretowaæ. 
Uczeñ  kl. Ie

Najlepszym spotkaniem by³ wyk³ad z pani¹ B. Wachowicz. Mia³am 
okazjê poznaæ piêkny jêzyk i znakomit¹ osobê. Interesuj¹ce by³y 
informacje wypowiedziane na temat C.K. Norwida, które niekoniecznie do 
tej pory wiedzia³am. Rozmowy z p. Rzoñc¹ i p. Andrukiem to tak¿e mile, 
owocnie spêdzony czas.   Uczennica z kl. Ie

W tym roku uczestniczy³am w kilku spotkaniach z wa¿nymi dla 
uczniów naszego liceum goœæmi. Najwiêksze wra¿enie zrobi³o na mnie 
czytanie poezji Norwida przez burmistrza dzielnicy Wola. Pokaza³ on, ¿e 
ka¿dy mo¿e interpretowaæ wiersze na swój sposób. Zachêci³ uczniów do 
podejmowania próby czytania i interpretacji poezji. Uwa¿am, ¿e orga-
nizowanie takich spotkañ jest wspania³ym sposobem zachêcenia 
m³odzie¿y do czytania i interpretacji poezji.   Uczennica z kl. IIc

Wystêp pana Nowickiego pozwoli³ zrozumieæ poezjê Norwida. By³a to 
osobista interpretacja ale ciekawa.   Uczeñ z kl. Id

Z czytania Norwida najbardziej podoba³o mi siê spotkanie z panem 
Nowickim. Od czasu tego spotkania czytam Norwida codziennie. 
Uczennica z kl. Id

Spotkanie pog³êbi³o zrozumienie niektórych wierszy Norwida. 
W nastêpnym roku mam ogromn¹ nadziejê, i¿ kolejne spotkanie siê 
odbêdzie. Najciekawsze dla mnie by³o spotkanie z aktorem Januszem 
Nowickim. Pan Pessel, absolwent naszej szko³y, zainteresowa³ mnie. 
Przeczyta³ du¿o tekstów  z  wielkim entuzjazmem.   Uczeñ z kl. Ig

Czytanie Norwida by³o interesuj¹cym przedsiêwziêciem. Najlepiej 
moim zdaniem wypad³ aktor J. Nowicki. Potrafi³ on w swobodnej atmo-
sferze, w sposób ciekawy przedstawiæ trudn¹ poezjê Norwida, tak aby 
dotrzeæ do m³odzie¿y. Wykaza³ siê równie¿ rewelacyjnym poczuciem 
humoru.   Uczeñ z kl. Ig

Na Czytaniu Norwida z p. J. Nowickim by³o bardzo ciekawie. Liczne 
wtr¹cenia i ciekawe historie nie pozwala³y siê nudziæ. Utwory wybrane 
i analizowane przez niego pomog³y mi lepiej zrozumieæ poezjê Norwida. 
Uczennica z kl. Ig

Czytanie Norwida by³o dla mnie niesamowitym prze¿yciem. 
Najbardziej zapad³o mi w pamiêci spotkanie z Januszem Rafa³em 
Nowickim, który znakomicie przedstawi³ poezjê C.K. Norwida. Pokaza³ jak 
j¹ nale¿y rozumieæ wspó³czeœnie.   Uczeñ kl. IId

Moim zdaniem Czytanie Norwida by³o ciekawe. Spotkanie z Andrze-
jem Matulem by³o interesuj¹ce, ale najbardziej uj¹³ mnie sposób jego 
czytania, g³os. Bardzo mi siê podoba³.   Uczeñ kl. Ib
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Tegoroczne Czytanie Norwida by³o moim zdaniem przygotowane 
bardzo dobrze i organizacyjnie, i ze wzglêdu na wybór goœci. Bardzo 
ciekawie mówi³ ks. Jan Sikorski i pan Andrzej Matul. Obaj panowie czytali 
kilka wierszy, mo¿na by³o wys³uchaæ ró¿nych interpretacji.  Joanna z kl. Ib

Mnie siê bardzo podoba³o. Najlepsza by³a Barbara Wachowicz. 
Z przyjemnoœci¹ j¹ s³ucha³em i pozna³em. Bardzo by³o sympatycznie. 
By³oby bardzo mi³o, gdyby ta Pani przychodzi³a do nas czêœciej. Andrzej 
Matul by³ równie¿ sympatyczny. Ciekawie rozmawia³a z nami pani 
Tomkiewicz. ¯yczy³bym sobie ¿eby by³o wiêcej takich spotkañ ze sztuk¹ 
i kultur¹, bo zdecydowanie jest ich za ma³o.   Uczeñ z kl. Ia

Czytanie Norwida, które odby³o siê w œrodê by³o bardzo intere-
suj¹ce. Mogliœmy zapoznaæ siê g³êbiej nie tylko z poezj¹ Norwida, ale 
równie¿ poznaliœmy ludzi, którzy odgrywaj¹ w ¿yciu jêzyka polskiego 
wielk¹ rolê. Poznaliœmy Barbarê Wachowicz — Mistrzyniê Mowy Polskiej 
i Andrzeja Matula, którego znamy jako lektora z filmów. By³a równie¿ pani 
z Kuratorium. Mieliœmy okazjê zobaczyæ Barbarê Wachowicz w jej ulubio-
nym kolorze — fiolecie. Czytanie Norwida jest potrzebne, gdy¿ coraz 
mniejsza spo³ecznoœæ m³odych ludzi siêga po poezjê. Tym samym mie-
liœmy okazjê poznaæ Norwida i jego twórczoœæ.   Uczennica z kl. Ia

Spotkanie z p. Wachowicz by³o wspania³e, chocia¿ przyznam, ¿e 
najbardziej urzek³a mnie jego forma, a nie sama interpretacja i czytanie 
poezji. Pani Wachowicz doskonale potrafi „trafiæ” do m³odzie¿y. Przez 
charyzmê i poczucie humoru zjednuje sobie wielu zwolenników. Jest 
przemi³¹ starsz¹ dam¹ o duszy œwiêtego Miko³aja (gdy j¹ spotkamy, od 
razu pojawia nam siê uœmiech na twarzy). Chcia³bym aby p. Wachowicz 
zaszczyci³a nasze liceum swoj¹ obecnoœci¹ w przysz³ym roku. 
Uczennica z kl. Ie

Lekcja dotycz¹ca twórczoœci Norwida prowadzona przez prof. 
Wies³awa Rzoñcê by³a fascynuj¹ca. Sposób prowadzenia zajêæ nie 
pozostawi³ miejsca na nudê. Pan Profesor mimo, i¿ mówi³ rzeczy trudne, 
to przekazywa³ je w taki sposób, ¿e z tych zajêæ naprawdê wiele zostaje 
w g³owie. Pan Profesor pozwala³  na aktywnoœæ, na zajêciach, a nawet do 
niej „przymusi³” w sposób, który nie powodowa³ stresu. Ciekawie i przy-
stêpnie przekaza³ trudn¹ wiedzê.   Uczeñ kl. Ie

Bardzo podoba³o mi siê spotkanie z profesorem Rzoñc¹. Dla mnie 
osobiœcie bardzo rozwijaj¹ca by³a konfrontacja uczniów liceum z osob¹, 
która na co dzieñ pracuje z ludŸmi starszymi, posiadaj¹cymi wiêksz¹ 
wiedzê. Da³o mi to przedsmak pracy na samym uniwersytecie, co jako dla 
przysz³ego kandydata na t¹ uczelniê, równie¿ jest wa¿ne. Treœæ meryto-
ryczna wyk³adu i forma jego prowadzenia wywar³a na mnie pozytywne 
wra¿enie. Du¿o dowiedzia³em siê o Norwidzie. Zupe³nie inne (choæ nie 
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mniej interesuj¹ce) by³o spotkanie z pani¹ Wachowicz. Nigdy 
wczeœniej nie mia³em przyjemnoœci spotkania z t¹ osob¹, która tak 
dog³êbnie zna³a ¿ycie polskich pisarzy i wieszczów oraz miejsca z nimi 
zwi¹zane. Spotkanie by³o inspiruj¹ce i zaintrygowa³o mnie. Bardzo cieszê 
s i ê ,  ¿ e  
w naszej szkole organizowane s¹ takie rzeczy, poniewa¿ w ciekawy i nie-
konwencjonalny sposób pozwalaj¹ poznaæ polsk¹ literaturê, nie w szkolny 
sposób.   Uczeñ z kl. Ie 

Pan wiceprezydent Warszawy bardzo profesjonalnie omówi³ wybra-
ny utwór, mia³ wiele ciekawych uwag, interesuj¹ce informacje do przeka-
zania i niew¹tpliwie du¿¹ wiedzê. Uwa¿am, ¿e takie spotkania powinny 
odbywaæ siê czêœciej.   Agnieszka z kl. IIc

Pan wiceprezydent Warszawy ciekawie przedstawi³ swoj¹ inter-
pretacjê wierszy. Pani pianistka pozwala³a nam na luŸne refleksje i zachê-
ca³a nas do rozmowy, wybra³a bardzo ciekawe wiersze.   Daniel z kl. IIc

Najlepsze wra¿enie wywar³o na mnie spotkanie z wiceprezydentem 
Warszawy, gdy¿ umia³ skupiæ moj¹ uwagê oraz poszerzy³ moj¹ wiedzê. 
Spotkania z panem Pesselem oraz pianistk¹, absolwentami szko³y by³y 
interesuj¹ce, zgodne z tematem, nie brakowa³o w nich interpretacji poezji. 
Organizacjê oceniam na dobr¹, klasy wiedzia³y, gdzie maj¹ kolejne 
spotkania.   Micha³ z kl. IIc

Uwa¿am, ¿e zorganizowanie Czytania Norwida w naszej szkole by³o 
bardzo dobrym pomys³em. Mogliœmy pos³uchaæ poezji Norwida oraz 
interpretacji jego utworów przez ró¿ne, ciekawe osobistoœci. Jednak 
najbardziej podoba³o mi siê spotkanie z panem Pesselem, który by³ tak¿e 
absolwentem naszej szko³y.   Justyna z kl. IIc

Na spotkaniu z ks. J. Sikorskim by³o bardzo mi³o i sympatycznie. 
Z zainteresowaniem i chêci¹ s³ucha³o siê wierszy Norwida Cz³owiek 
i Œmieræ czytanych przez ksiêdza. Bardzo dobrze przekazywa³ nam 
zrozumienie  wierszy.   Uczennica z kl. Ig

Nasi koledzy oraz goœcie czytali wiersze poety. Wed³ug mnie 
najciekawsze by³o spotkanie pierwsze z panem Micha³em Szczerb¹ 
pos³em Platformy Obywatelskiej. Na pocz¹tek przeczyta³ list od 
marsza³ka Bronis³awa Komorowskiego, który by³ oficjalnym patronem 
Czytania Norwida. Nastêpnie przeczyta³ jeden z wierszy. Spotkanie to by³o 
ciekawe, poniewa¿ by³o prowadzone z humorem. Pan Szczerba 
zinterpretowa³ wiersz odnosz¹c siê przy tym do polityki i ¿ycia codzien-
nego.   Magda z kl. IIg

Wyk³ad prowadzony przez pana Szczerbê najbardziej mi siê podoba³. 
Pan mówi³ wyraŸnie, m¹drze a co najwa¿niejsze z humorem. Przybli¿y³ 
nam poezjê Norwida. Ukaza³, ¿e mo¿na j¹ interpretowaæ w ró¿noraki 
sposób. Poezja wcale nie musi nudziæ, czy tylko byæ obowi¹zkiem ucznia. 
Sylwia z kl. IIg 41



Norwida czytali z nami:

IV Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. C. K. Norwida w Bia³ymstoku
W swoim sprawozdaniu napisali: „W tym roku przyst¹piliœmy do 

ogólnopolskiej akcji szkó³ Norwidowskich Czytanie Norwida. Pomys³ 
XXIV LO w Warszawie, naszej zaprzyjaŸnionej szko³y, okaza³ siê fanta-
styczny. Goœæmi IV LO w Bia³ymstoku byli: Jerzy Kiszkiel Podlaski Kurator 
Oœwiaty oraz Waldemar Smaszcz, znany eseista, historyk literatury i krytyk 
literacki[...] Dziêki naszym wspania³ym goœciom lepiej uœwiadomiliœmy 
sobie, jak aktualne, m¹dre i g³êbokie jest przes³anie naszego Patrona.”

IX Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. C. K. Norwida w Czêstochowie
Z zapowiedzi wynika³o, ¿e: „W auli IX Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. 

00C.K. Norwida w Czêstochowie od godz. 9  czytaæ bêd¹ utwory Norwida 
pos³anka PO Izabela Leszczyñska, dyrektor Liceum Krzysztof Wachowiak, 
dr Artur ̄ ywio³ek z Akademii im. J. D³ugosza, Robert Doros³awski z Teatru 
im. A. Mickiewicza oraz dziennikarz z ̄ ycia Czêstochowskiego.”

III Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. C. K. Norwida w Rzeszowie
W sprawozdaniu napisali: „Spotkanie w Rzeszowie zorganizowa³o 

III Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Cypriana Kamila Norwida i Biblioteka 
Uniwersytetu Rzeszowskiego. Honorowy patronat nad tym przedsiê-
wziêciem sprawowali: Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Rzeszo-
wskiego  prof. dr hab. Stanis³aw Uliasz, Prezydent Miasta Rzeszowa  Tade-
usz Ferenc, Ksi¹dz Biskup Kazimierz Górny — Ordynariusz Diecezji 

00Rzeszowskiej. Uroczystoœæ rozpoczê³a siê o godz. 12  w sali konfe-
rencyjnej BUR. Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczyci³ nas Pan Rektor UR  
prof. dr hab. Stanis³aw Uliasz, który otworzy³ Czytanie Norwida. Nastêpnie 
mgr Marek Plizga — dyrektor III LO odczyta³ list Prezydenta Miasta 
Rzeszowa — Tadeusza Ferenca. Delegatem Ksiêdza Biskupa Kazimierza 
Górnego by³ ksi¹dz pra³at Jan Szczupak — Kanclerz Kurii Diecezjalnej 
w Rzeszowie. Pani mgr Jadwiga Miêdlar-K³ak  kustosz BUR w interesuj¹cy 
sposób przybli¿y³a zebranym postaæ Cypriana Norwida. W kolejnej czêœci 
nast¹pi³a prezentacja wybranych utworów Cypriana Norwida przez 
zaproszonych goœci. Wœród nich byli obecni: mgr Antoni Dubiel — 
d³ugoletni dyrektor Estrady Rzeszowskiej, re¿yser, ksi¹dz pra³at Jan 
Szczupak — Kanclerz Kurii Diecezjalnej, dziennikarka i prezenterka Radia 
„Via” Marta Januszewska, prof. Maria Górecka  kierownik Zak³adu RzeŸby 
na Wydziale Sztuki UR, prof. dr hab. Józef Tabor — Dziekan Wydzia³u 

42



Matematyczno-Przyrodniczego UR. Pracownicy Biblioteki 
Uniwersytetu Rzeszowskiego równie¿ zaprezentowali Norwidowskie 
s³owo. W wersji polskiej i w³oskiej zabrzmia³y strofy liryku W Weronie. 
Nadto us³yszeliœmy Moj¹ piosnkê [II], wiersz Skowronek i inne utwory. 
Uczniowie obejrzeli okolicznoœciow¹ wystawê poœwiêcon¹ twórczoœci 
Norwida ze zbiorów prof. Pigonia i Biblioteki Uniwersytetu 
Rzeszowskiego.”

Samorz¹dowe Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. C. K. Norwida 
w ZSO nr 2 w Stalowej Woli
Z zapowiedzi i sprawozdania wynika³o, ¿e: „W Zespole Szkó³ 

Ogólnokszta³c¹cych nr 2, Samorz¹dowym Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. 
C. K. Norwida w Stalowej Woli czytaæ bêd¹: Wac³aw Szczoczarz, Bogus³awa 
Herdzik — dyr. SDK i animator kultury, o. Roman £ukaszewski — gwardian 
klasztoru Kapucyn, Renata Butryn — pos³anka, Halina Wo³os — naczelnik 
Wydzia³u Oœwiaty, Ryszard Mœcisz — poeta, polonista, Ks. Marian Balicki —  
poeta, Gra¿yna Janik — radna powiatu, Mariusz Potasz — dyr. LO im. KEN 
w Salowej Woli, Janusz Zarzeczny — wicestarosta, Marek Gruchota — dyr. 
Miejskiego Domu Kultury, Franciszek Zaborowski — wiceprezydent, Ewa 
Aktyl — dyr. Miejskiej Biblioteki, Marek Wiatrowicz — Muzeum 
Regionalne, Andrzej Szlêzak — prezydent, Krystyna Rasiej — polonistka, 
Anna Garbacz — dziennikarz, Zdzis³aw Surowaniec — dziennikarz „Echa 
Dnia”, Tomasz Sagan — absolwent, S³awomir Toman — artysta malarz. 
Organizatorami przedsiêwziêcia w naszej szkole byli nauczyciele poloniœci 
i bibliotekarze. Na 29 rozes³anych zaproszeñ 20 osób zgodzi³o siê wzi¹æ 
udzia³ w akcji. Ostatecznie 18 lektorów spotka³o siê z m³odzie¿¹. Czytanie… 

00 00rozpoczê³o siê o godzinie 9  w auli naszej szko³y i trwa³o do godziny 13 . 
Wszyscy prelegenci (ludzie ze œwieczników w³adzy ze Stalowej Woli, 
duchowni, ludzie kultury, poloniœci…), zauroczeni twórczoœci¹ Norwida,  
starali siê w ciekawy sposób przekazaæ m³odzie¿y swoj¹ fascynacjê 
twórczoœci¹ tego wszechstronnego ARTYSTY.”
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Wydawca
XXIV Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. C. Norwida

ul. Obozowa 60, 01-423 Warszawa
tel./fax 22 836 42 92, tel. 22 836 42 32

e-mail: sekretariat@norwid.waw.pl
http://www.norwid.waw.pl

Opracowanie:
Maria Rybiñska, Ewa So³tan, Krzysztof Andrzejewski

Zdjêcia:
Karolina Grabowska, Aleksandra W³odarczyk, Micha³ Bieñ, Pawe³ £achañski, 

Piotr Szczurek, Daniel Kieliszczyk, Dymitr Liziniewicz

Wiersze zaczerpniêto z:
Cyprian Norwid, Pisma wszystkie,

zebra³ Juliusz W. Gomulicki,
Warszawa 1971

Druk
Studio Reklamy KOMPLET

http://www.komplet.waw.pl
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