
ZAŁĄCZNIK 

LINKI DO CIEKAWYCH PREZENTACJI I FILMÓW POŚWIĘCONYCH SYLWETCE C.K.NORWIDA. 

https://www.youtube.com/watch?v=FFNxAfy6dbY - Czesław Niemen - Bema pamięci rapsod 

żałobny 

https://www.youtube.com/watch?v=4SiCahat3Oo - Homo Twist - Norwid 

https://www.youtube.com/watch?v=Yl3BvyM4RtE - Homo Twist - Bema pamięci żałobny rapsod 

https://www.youtube.com/watch?v=7ElAMaPI23A - Bema pamięci żałobny rapsod w wykonaniu 

Grzegorza Wilka 

https://www.youtube.com/watch?v=lgH2rPlRAvQ - Coraz to z ciebie jako z drzazgi smolnej ... (C.K. 

Norwid) - Stan Borys 

https://www.youtube.com/watch?v=AQ4o8wqDURY – Jacek Kaczmarski - Ostatnie dni Norwida 

https://www.youtube.com/watch?v=OBvH_bf5FPQ - Moja piosnka II (Norwid); Przemysław  

Gintrowski 

https://www.youtube.com/watch?v=07OqH_fEQTk - Czesław Niemen - Moja piosnka (live) 

https://www.youtube.com/watch?v=wsuRbAKgtF4 - Wanda Warska - W Weronie 

https://www.youtube.com/watch?v=5hNpqwAFFYw - Cyprian Kamil Norwid - Rozebrana, Ballada 

https://www.youtube.com/watch?v=9amY67-738c - Cyprian Kamil Norwid Moja piosenka 

https://www.youtube.com/watch?v=tq7lnCKI9Qc - Cyprian Kamil Norwid - Promethidion  

https://www.youtube.com/watch?v=nu4L9oT7JbY&list=PLeekVXy-

G6eUB5jaceQbuyMuxWhg8BrIz&index=3 - Cyprian Kamil Norwid – Pióro 

https://www.youtube.com/watch?v=Sa31A2zGXrQ - Cyprian Kamil Norwid – Pielgrzym 

https://www.youtube.com/watch?v=LU64rMzmUD4 - „CZASY SKOŃCZONE!” – utwory Norwida w 

interpretacji Tomasza Schimscheinera (premiera filmu). 

https://www.youtube.com/watch?v=XD64eNvHmhY - Czterdziestolatek - Gajos cytuje Norwida 

(rozmowa w kurniku) 

https://www.youtube.com/watch?v=3pnnuNYuEQ4 - Monolog - MODLITWY idą i wracają nie ma 

niewysłuchanej (C. K. Norwid) 

https://www.youtube.com/watch?v=mW11Bvmyigo - C.K. Norwid - Tęskno mi Panie… 

https://www.youtube.com/watch?v=t-NNrYB1NbI - NORWID - KAMIŃSKI - "Kochać, wierzyć, 

konać" - nowy spektakl - wiersz "Modlitwa". 

https://www.youtube.com/watch?v=zFtdKMn9-lQ - Cyprian Kamil Norwid "Specjalności" - czyta 

Filip Kowalczyk Filip 

https://polona.pl/item/dziela-cyprjana-norwida-drobne-utwory-poetyckie-poematy-utwory-

dramatyczne-legendy,NjEyODM5/5/#info:metadata 

https://tadeuszczernik.wordpress.com/2014/09/  
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Poezja śpiewana 

Od początku lat 70. XX w. twórczość Norwida popularyzował CZESŁAW NIEMEN , wykonując teksty 

utworów poety do własnej muzyki, m.in. Bema pamięci żałobny rapsod (płyta Niemen Enigmatic z 

1970 r.), Italiam!, Italiam! , Moja ojczyzna, Pielgrzym, Daj mi wstążkę błękitną..., Jesień.  

 

Wydany w 1978 roku, dwupłytowy longplay IDÉE FIXE opierał się wyłącznie na jego poezji; 

oryginalne brzmienie rocka progresywnego z ogromnymi wpływami muzyki elektronicznej połączył 

Niemen z wierszami takimi jak Sieroctwo, Larwa, Laur dojrzały, Moja piosnka [II] i innymi. 

 

W nurcie poezji śpiewanej odnotować należy piosenki do tekstów Norwida w wykonaniu:  

= WANDY WARSKIEJ (m.in. W Weronie ),  

= STANA BORYSA (np. Czy podam się o amnestię?)  

=  zespołu CLOSTERKELLER (Po to właśnie). 

 MACIEJ MALEŃCZUK z zespołem HOMO TWIST w drugiej połowie lat 90. wykonał utwór 'Norwid', 

w którym wykorzystał fragmenty wiersza „Moja piosnka” i „Bema pamięci żałobny rapsod” (cover 

Czesława Niemena ). 

 

 

W Wyszkowie imieniem Norwida zostały nazwane instytucje: Liceum Ogólnokształcące  

i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna; 

Znajdują się też dwa pomniki – jeden przed I Liceum Ogólnokształcącym im. C.K. Norwida w 

Wyszkowie, drugi w parku miejskim 

 

W kancelarii parafialnej pobliskiej wsi Dąbrówka zachował się akt chrztu poety,  

a na miejscowym cmentarzu znajduje się nagrobek jego matki – Ludwiki.  

 

W Dąbrówieckim kościele znajdują się też tablice upamiętniające jego chrzest, a w miejscu 

narodzin znajduje się dworek wraz z parkiem, stanowiący niegdyś własność matki poety (obecnie 

własność prywatna Karoliny Wajdy, która zaprasza zorganizowane grupy do zwiedzania części 

dworu wraz z folwarkiem).  

 

Imieniem Cypriana Kamila Norwida nazwano pociąg EIC relacji: Kraków Główny – Warszawa 

Centralna – Gdynia Główna 

 

Zarówno uchwałą Sejmu RP z 27 listopada 2020, jak i uchwałą Senatu RP z 2 grudnia 2020, rok 2021 

został ustanowiony Rokiem Cypriana Kamila Norwida. 
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Prezentacje 

https://slideplayer.pl/slide/55157/ 

https://prezi.com/azfzvuxzv01v/cyprian-kamil-norwid/ 

https://prezi.com/jkfsrlmehd_s/norwid/ 

https://prezi.com/hc_fyyfa2pbv/cyprian-kamil-norwid/ 

https://www.youtube.com/watch?v=i762__h_5P4 

https://www.youtube.com/watch?v=2wKGrJnmqZY 

https://www.youtube.com/watch?v=LKir9Tipc-E 

https://www.youtube.com/watch?v=tQzZvOfDjHE 
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