


Cyprian Ksawery Gerard 

Walenty Norwid

24 września 1821

- Laskowo-Głuchy

23 maja 1883 - Paryż

http://pl.wikipedia.org/wiki/24_wrze%C5%9Bnia
http://pl.wikipedia.org/wiki/1821
http://pl.wikipedia.org/wiki/G%C5%82uchy_(wojew%C3%B3dztwo_mazowieckie)
http://pl.wikipedia.org/wiki/23_maja
http://pl.wikipedia.org/wiki/1883
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pary%C5%BC


Matka - Ludwika Norwid 

z domu Zdzieborska, 

Ojciec – Jan  Norwid 

Cyprian Norwid wcześnie

osierocony, wychowywał się 

od 1825 roku u prababki 

Hilarii Sobieskiej 

( chętnie podkreślał, 

że po kądzieli jego 

przodkiem był król Jan III 

Sobieski)

http://pl.wikipedia.org/wiki/Top%C3%B3r_(herb_szlachecki)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Top%C3%B3r_(herb_szlachecki)




http://79.188.158.178/Norwid/img/plastyka/31.gif
http://79.188.158.178/Norwid/img/plastyka/31.gif


Wieś Laskowo-Głuchy 



Po ostatecznym porzuceniu Gimnazjum na Lesznie, 

bez ukończenia z powodu złego zdrowia klasy V, 

Norwid zapisał się do prywatnej szkoły malarstwa 

prowadzonej przez Aleksandra Kokulara, portrecisty 

i malarza scen mitologicznych. 

Zaprzyjaźnił się tam z Tadeuszem Brodowskim, 

tworzącym zwłaszcza sceny rodzajowe 

i batalistyczne 

Wkrótce Norwid stworzył wiele karykatur 

i rysunków satyrycznych. 

Kokular Aleksander 
źródło: Polski Słownik
Biograficzny





Aktor" - teatr bez teatru 
Cypriana Kamila Norwida



Norwid był gościem 

salonów, zwłaszcza 

Magdaleny 

Łuszczewskiej

Poeta miał kontakty ze środowiskiem 

spiskowców warszawskich m.in. 

Gustawem Ehrenbergiem i Karolem 

Levittoux. Gdy w czerwcu roku 1839 

dobiegł końca proces Świętokrzyżowców, 

Norwid w nocy wybiegł na ulicę, by 

chociaż swą obecnością symbolicznie 

„zasłać pożegnanie” wywożonym 

kibitkami skazanym

Śmierć Karola Levittoux







Cyprian Norwid postanowił podróżować 

po Europie razem z Marią. 

Liczył na wzajemność jej uczuć, jednak 

ubogi artysta nie znaczył dla niej wiele, 

szczególnie, że była jedną 

z najpopularniejszych kobiet tamtego 

okresu ( była słynną mecenaską sztuki 

oraz miłością wielu artystów).

Maria Kalergis- nieszczęśliwa miłość Norwida





Adam Mickiewicz
Zygmunt

Rysunki  NORWIDA

Zygmunt Krasiński

Znał Adama Mickiewicza, przyjaźnił się z Krasińskim, 

w roku 1849 poznał w Paryżu Juliusza Słowackiego 

i Fryderyka Chopina.



Po ciężkiej i długiej (62 dni) 

podróży statkiem

„Margaret Evans”

(na jego pokładzie powstał 

wiersz Z pokładu „Margerity”) 

stanął w Nowym Jorku 

12. II 1853 roku.

Podróż 

do Stanów 

Zjednoczonych

Cyprian Norwid, Na oceanie



Cierpiał na gruźlicę, 

miał problemy 

ze wzrokiem i głuchotę.

W lutym roku 1877 

nędza zmusiła go 

do zamieszkania 

w Zakładzie św. 

Kazimierza w Ivry.



C.K. Norwid - Autoportret



Akt zgonu Cypriana Kamila Norwida

https://www.moremaiorum.pl/194-lata-temu-urodzil-sie-cyprian-kamil-norwid-
skan-aktu-chrztu-i-aktu-zgonu/



"Panteon polskiej Emigracji" nazywany podparyską 

Skałką jest w 70% cmentarzem polskim.

Szczątki Cypriana Kamila Norwida zostały 

przeniesione do Montmorency w 1888 r. 

ze zbiorowego grobu z cmentarza w Ivr

pod Paryżem i pochowane w polskim "narodowym" 

grobie zbiorowym tzw. "norwidowskim".

W 1904 r. miała miejsce druga z kolei ekshumacja 

i przeniesienie prochów tym razem już na stałe 

do jednego ze zbiorowych grobów "domowników" 

Hotelu Lambert, którego dotychczas nie udało się 

zidentyfikować… 

Granitowy nagrobek zbudowano w 1972 r., 

a autorem medalionu z brązu z podobizną głowy 

poety jest Węglewski

CMENTARZ MONTMORENCY POD PARYŻEM



http://pl.wikipedia.org/wiki/Cmentarz_Les_Champeaux_w_Montmorency
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cmentarz_Les_Champeaux_w_Montmorency
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cmentarz_Les_Champeaux_w_Montmorency
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cmentarz_Les_Champeaux_w_Montmorency
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cmentarz_Les_Champeaux_w_Montmorency
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cmentarz_Les_Champeaux_w_Montmorency


http://eela1.blox.pl/2006/11/Pomnik-Szopena.html

http://en.wikisource.org/wiki/pl:Fortepian_Szopena
http://en.wikisource.org/wiki/pl:Fortepian_Szopena
http://en.wikisource.org/wiki/pl:Fortepian_Szopena


Śmierć gen, Józefa Bema w Aleppo 
- 10 grudnia 1850 r



Urna z ziemią z paryskiego cmentarza

http://pl.wikipedia.org/wiki/Bazylika_archikatedralna_%C5%9Bw._Stanis%C5%82awa_i_%C5%9Bw._Wac%C5%82awa_w_Krakowie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bazylika_archikatedralna_%C5%9Bw._Stanis%C5%82awa_i_%C5%9Bw._Wac%C5%82awa_w_Krakowie


Pomnik C.K. Norwida przy budynku 
Liceum Ogólnokształcącego, którego poeta 
jest patronem.

Pomnik C.K. Norwida 
w parku miejskim 

http://owyszkowie.blox.pl/html
http://owyszkowie.blox.pl/html


Miejsko-Gminna Biblioteka 
Publiczna im. C.K.Norwida 
w Wyszkowie

I Liceum Ogólnokształcące
im. C.K.Norwida w Wyszkowie 



Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila 
Norwida w Dąbrówce

Historyczny medalion Norwida darem 
dla szkoły w Dąbrówce



We wsi Dąbrówka możemy pomodlić się 
przy chrzcielnicy, nad którą wmurowano 
piękną tablicę mówiącą o tym, iż tu 
właśnie Norwid przyjął sakrament chrztu.

Grób matki C.K. Norwida na cmentarzu 
w Dąbrówce





Pomnik 
w Koszalinie



http://www.polona.pl/dlibra/editionindex?startint=110&dirids=10

http://literat.ug.edu.pl/cnwybor/

http://www.norwid.art.pl/biografia.php

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

https://slideplayer.pl/slide/413091/

http://www.zsstrachowka.pl/index.php/nasz-patron/ciekawostki-o-
norwidzie/163-cyprian-kamil-norwid-ciekawostki
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