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          Pięcioletni program pracy wokół patrona szkoły Gimnazjum im. 

Cypriana Kamila Norwida w Bielsku.

Harmonogram zrealizowanych  działań w latach  2008-2013 

L.p Nazwa zadania Osoby 

odpowiedzialne

Czas realizacji Uwagi

1. Msza św. za duszę C. 

Norwida w Kościele 

Parafialnym w Bielsku

Ks. Parafii Bielsk

Józef Różański

28 IX  2008 r. 

 27 IX  2009 r.

 26 IX   2010 r. 

25 IX 2011 r.

24   IX 2012 r.

Od 2010 roku  

współpraca z 

Samorządem 

Szkoły wyraża 

się udziałem 

Pocztu 

Sztandarowego 

podczas mszy 

świętych.
2. Zapoznanie uczniów klas

I z Programem pracy 

wokół patrona szkoły

Wychowawcy klas I IX 2008 r.

IX 2009 r. 

IX 2010 r.

IX 2011 r.

IX 2012 r.
3. Szkolny konkurs 

recytacji wierszy i prozy 

C. Norwida

Koordynator W. 

Żórawska, poloniści, 

Dyrektor, współpraca

Mariusz Niedbała.

1 XII  2008 r.

18 I 2011 r.

Informacje 

zamieszczane  

na szkolnej 

stronie www
4. I Powiatowy Konkurs 

Poetycki Cyprian 

Norwid – Poeta 

Mazowsza

II Powiatowy Konkurs 

Recytacji wierszy 

Norwida

Koordynator W. 

Żórawska,

poloniści, 

wychowawcy, 

nauczyciel plastyki, 

muzyki.

4 III  2009 r.

9 III 2011 r.

Liczba 

uczestników 41 

recytatorów z 11

gimnazjów 

powiatu 

płockiego.

Współpraca z 

Mazowieckim 

Centrum 



Kultury, UG w 

Bielsku.

5. Nagroda Norwida dla 

ucznia klasy III na 

zakończenie nauki w 

gimnazjum

Kapituła Nagrody VI 2009 r. Przyjęcie 

regulaminu 

Nagrody 

Norwida
6. Zastosowanie cytatów z 

dzieł Norwida z 

wręczanymi 

absolwentom oraz 

pozostałym uczniom 

nagrodami książkowymi

Dobór cytatów 

Wioletta Żórawska, 

realizacja wszyscy 

wychowawcy.

Współpraca  

bibliotekarz 

-Karolina 

Piechowska

VI 2009 r. 

VI 2010 r.

VI 2011 r.

VI 2012 r.

VI 2013 r.

Każdego roku 

promuje się po 

trzy inne  cytaty 

z utworów 

Norwida.

 7. Koncert W hołdzie 

Norwidowi w 125. 

rocznicę śmierci patrona

Apel szkolny Nasz 

Patron Norwid

Apel szkolny Bliżej 

Chopina 

Koordynator 

Wioletta Zórawska,

Współpraca Alicja 

Wojtunik, Marlena 

Godlewska

Autorka scenariusz i 

reżyser Wioletta 

Żórawska

Scenariusz i 

reżyseria Wioletta 

Żurawska, 

współpraca Alicja 

Wojtunik.

7 III 2008 r.

 Maj 2009

XII 2010 r.

Współpraca z 

UG Bielsk, 

udział 

zaproszonych 

gości: Alojzy 

Balcerzak 

( podarował 

portret Norwida).

Udział Pocztu 

Sztandarowego 

w czasie 

uroczystości.

Scenariusz 

nagrodzony w 

konkursie 

ogólnopolskim 

zorganizowany 

przez Narodowe 



Centrum Kultury

w Warszawie.
 8. Nagroda Norwida Koordynator 

Wioletta Żórawska, 

Kapituła Nagrody 

 6 VI 2009 r. Laureatki:

Paulina 

Szczodrowska 

( 2009 r.)

Alicja Jaszczak

 ( 2010 r.)

Anna 

Dziekańska 

(2011 r. )

……………

2013 r. 
9. Międzyszkolny konkurs 

fotograficzny , wystawa 

prezentująca prace 

fotograficzne laureatów 

konkursu. Wystawa 

prezentująca 

najważniejsze 

wydarzenia z 

dziesięcioletniej pracy 

wokół Norwida.

Koordynator: 

Wioletta Źórawska, 

Karolina Piechowska, 

Alicja Wojtunik

V 2011 Laureatki  I i II 

miejsca oraz 

wyróżnienie dla

autorek z 

Gimnazjum w 

Bielsku. 

Współpraca z 

Gimnazjum im. 

Prof. 

Kondrackiego 

w Gostyninie.
10 . Biuletyn 

Okolicznościowy 

Dokumentujący 10 – 

lecie pracy wokół 

Norwida w naszym 

gimnazjum

Inicjator , 

koordynator, redaktor 

publikacji Wioletta 

Żurawska

 maj - czerwiec

2011r. 

Dofinansowanie

UG w Bielsku, 

Starostwo 

Powiatowe w 

Płocku.

11. Uroczystość 

ogólnoszkolna z okazji 

128. rocznicy śmierci C. 

Norwida oraz 

beatyfikacji Papieża Jana

 Scenariusz 

uroczystości i 

reżyseria  oraz 

koordynator całości: 

Wioletta Żórawska, 

23 maja 2011 r. Współpraca z 

samorządem 

gminy, 

Instytutem  

Papieża JP II w 



Pawła II  udziałem 

zaproszonych gości. 

Występ uczniów – 

uroczysty apel szkolny 

współpraca Karolina 

Piechowska, Alicja 

Wojtunik.

Warszawie. 

Występ 22 

gimnazjalistów 

z Bielska z klas 

I, II, III.
12. 23 maja 2013 r. 

uroczysty apel szkolny z 

okazji 130. rocznicy 

śmierci Patrona.

Opracowanie  informacji 

związanych z 

kalendarium życia i 

twórczości Norwida, 

prezentacje 

multimedialne, 

opracowanie informacji :

zaproszenie na apel, 

przybliżenie wierszy 

Norwida

Scenariusz i reżyseria 

Wioletta Żórawska, 

współpraca Alicja 

Wojtunik, Chór 

szkolny pod 

kierunkiem Jarosława 

Miszewskiego

Praca zespołu  

uczniowskiego z klasy

II A pod kierunkiem 

Wioletty Źórawskiej.

23 maja 2013 r. Zapisy w 

kronice szkoły 

na bieżąco z 

każdej 

uroczystości i 

konkursu. 

Publikacje na 

szkolnej stronie 

WWW.

Występ 11 

recytatorów.

13. Projekt edukacyjny 

Cyprian Norwid patron 

mojego gimnazjum w 

latach 2004-2012

Osoba 

odpowiedzialna 

Wioletta Żórawska

grudzień 2012 

r.

Zrealizowany 

przez  grupę 

projektową  - 4 

uczniów z klasy

II A.
14. Formularz Dobre 

Praktyki Wymaganie : 

Wykorzystywane  zasoby

środowiska na rzecz 

wzajemnego rozwoju.

Osoba 

odpowiedzialna 

Wioletta Żórawska

27 II 2013 r. Działania wokół

Patrona zostały 

zgłoszone do 

oceny  pracy 

szkoły .

Wnioski: 



             Pięcioletni  program pracy wokół  patrona  został  zrealizowany.  Urozmaicone

metodycznie   działania  umożliwiły  przybliżenie  postaci  i  dzieła  Norwida  w  społeczności

szkolnej  a  także  środowisku  lokalnemu.  Uczniowie  mieli  stworzone  warunki  do

podejmowania  działań  twórczych  i  prezentowania   ich na  forum szkoły.  Działania  wokół

Patrona  w  latach  2008-  2013  skutecznie   kreowały  pozytywny  wizerunek  szkoły  w

środowisku lokalnym. Udokumentowane  pracy w postaci biuletynu ( 2011) oraz w kronice

szkoły i na szkolnych stronach WWW   a także na płytach CD  ( systematycznie, na bieżąco)

stanowiło dogodną platformę dzielenia się doświadczeniami w pracy ze wszystkimi osobami

wyrażającymi zainteresowanie tą sferą życia szkolnego.

             Szczególne podziękowania składam Pani Dyrektor Renacie Popis za  akceptowanie

poszczególnych etapów działań. Wdzięczność należy się Pani Alicji Wojtunik, która  w czasie

realizacji  całego programu za każdym razem włączała się do przygotowywanych wydarzeń z

życia szkoły.  Pan Piotr Zgorzelski jako Starosta Płocki  a obecnie Poseł RP chętnie wspiera

konkursy powiatowe, ważne wydarzenia  oraz Nagrodę Norwida.  Także samorząd Gminy

Bielsk nie odmawia pomocy  finansowej w organizowaniu wydarzeń o zasięgu gminnym i

powiatowym. Na tym etapie pracy wokół Patrona można stwierdzić, że środowisko szkoły

dobrze  identyfikuje  się  z  Norwidem.  Udało  się  nadać  wysoką  rangę  tej  pracy,  o  czym

świadczy patronat Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie ( 2011r.). Stworzono tradycję

szkoły wyrażającą się w świętowaniu rocznic urodzin ( msze święte w kościele parafialnym z

udziałem Pocztu Sztandarowego , nauczycieli i uczniów) oraz Święto Patrona ( w rocznice

śmierci 23 maja każdego roku). A także Nagroda Norwida. Należy kontynuować działania,

aby  stworzoną dotychczas tradycję pielęgnować i wprowadzą nowe, atrakcyjne metodycznie

elementy. 

             Sprawozdanie z działania organizacji szkolnej Stowarzyszenie Młodych Poetów

im.  Cypriana  K.  Norwida  w  Gimnazjum  w  Bielsku  za  II  semestr  roku  szkolnego

2012/2013.

1. Nauczyciel prowadzący – polonistka Wioletta Żórawska

2. Podmiot działania  –  gimnazjaliści klas I , II , III.

3. Czas i miejsce spotkań:  w każdy piątek o godz. 7.10 – 7.55 w sali 22. 



4. Współpraca  z  Samorządem  Gimnazjum  w  Bielsku  –  opiekun  p.  Jacek  Radecki,

informatykiem –  p. Mariusz Niedbała, nauczycielką plastyki – p. Alicja Wojtunik,

opiekunem chóru szkolnego Jarosławem Miszewskim.

5. Zrealizowane działania:

Uczczono rocznicę  130. rocznicę śmierci  Patrona. Apel szkolny odbył  się w 23 maja

2013 r. w hali sportowej gimnazjum.

Udział wzięło 11 recytatorów z klasy II A i III B oraz chór szkolny.

Uczniowie  odbyli  indywidualne  konsultacje  w  zakresie  rozumienia  tekstów  wierszy

Norwida oraz ich interpretacji w okresie (kwiecień –  maj).

Stała grupa (cztery osoby z klasy II A) opracowała plansze informacyjne towarzyszące

apelowi w formie miniwystawy poprzedzającej apel szkolny i przygotowujące uczniów do

odbioru przekazywanych treści. Plansze informacyjne w czasie apelu stanowiły element

scenografii  a po wydarzeniu ponownie powróciły na korytarz szkolny.

Dokonano  wpisu  do  kroniki  szkolnej.  Zamieszczono  informacje  na  szkolnej  stronie

WWW. Udokumentowano wydarzenie w fotografii. 

Zajęcia  organizacji  szkolnej  SMP udokumentowane są w dzienniku zajęć opiekuńczo-

wychowawczych. Czteroosobowa grupa  z klasy II A ( uczennice zdolne, zainteresowane i

chętne do działania osiągnęły dość wysoki poziom w wykonywaniu powierzonych zadań.

Nabyły umiejętności gromadzenia materiałów związanych z osoba i twórczością patrona

gimnazjum. Po roku współpracy potrafią dokonywać selekcji zebranego materiału oraz

projektują  oprawę plastyczną.   Każde  zadanie  było  eksponowane  na  forum klasy  lub

szkoły  i  efekty  cieszyły  się  uznaniem  nauczycieli  oraz  gimnazjalistów.  Terminowo

rozliczają  się z powierzonych zadań. Zachodzi  potrzeba prowadzenia takich działań w

przyszłym roku szkolnym , gdyż uczniowie maja stworzone warunki indywidualnej pracy

twórczej i poszerzają zainteresowania.  

                          Opiekun organizacji                      …………………………

20 czerwca 2013 r.


