
„Tu się poznali rodzice 
Norwida…” 

 

Strachówka, wieś położona 60 km na wschód 

od Warszawy, przy drodze krajowej nr 50 na skraju 
powiatu wołomińskiego. Powstała w czasach panowania 
książąt mazowieckich przy kupieckim szlaku  
do Ciechanowca. Mieszkali tu przodkowie Cypriana 
Norwida, on także przebywał tu po śmierci matki. 
Pozostałość po tych czasach stanowi park i parterowy 
ziemiański dwór z XIX wieku, należący do Józefa i Hilarii 
Sobieskich, pradziadków poety, znajdujący się teraz  

w rękach prywatnych. Co roku, w ostatnią niedzielę 
kwietnia, Stowarzyszenie Rzeczpospolita Norwidowska  
i Zespół Szkół im. Rzeczpospolitej Norwidowskiej,  
we współpracy z Urzędem Gminy, Parafią i środowiskiem 
lokalnym, organizuje plenerową imprezę „Vademecum -  
w korowodzie weselnym rodziców Cypriana Norwida", 
która nawiązuje do ślubu rodziców poety 25 kwietnia 1818 
r. w pobliskim Sulejowie. Zapraszamy na przejazd 

bryczkami i wozami konnymi do Sulejowa, koncert, 
biesiadę weselną, na której można spróbować 
regionalnych potraw przygotowanych przez gospodynie 
 z okolicznych wsi. 

 
 Cyprian Norwid poprowadzi Cię przez najważniejsze 

w historii i teraźniejszości Strachówki miejsca.  

 Podczas wyprawy musisz ułożyć zaszyfrowane hasło. 

 Jak dojedziesz? (skorzystaj z aktualnych informacji na 
stronie www.strachowka.com.pl). 

 Samochód możesz zostawić na parkingu naprzeciwko 

Urzędu Gminy przy ul. Norwida 6. 

 Początek wyprawy:  ul. Kmiecińskiego 3 obok Dębu 
Pamięci przed budynkiem Zespołu Szkół  
im. Rzeczpospolitej Norwidowskiej. 

 Czas przejścia ok. 60-70 minut. 

 

 
Zanim „ pożegnałem kraj, i brzegi znane ”

1
 

Spędzić dni dzieciństwa tu było mi dane. 
„Wsią i niebem żyłem cały, one skrzydłem mi szumiały”. 
Teraz cię poprowadzę Strachówki ścieżkami, 
opłotkami, zaułkami oraz uliczkami.  

Vade mecum! 

Stoisz przed szkołą, co mojej pamięci, wartości strzeże,  
_ _ 13 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Norwidowską 
 nazwała się szczerze. 
Wstąp do środka, jeśli nie męczy Cię szkolny harmider, 
 zobaczyć mój portret, motto szkoły, sztandar. 
Spójrz na ten dąb pamięci,  
historii wiele na sobie dźwiga, choć tak młody,  
Pamięci o Katyniu dziś daje dowody. 

Przypomina osobę majora Kazimierza Jackowskiego, 
Pośmiertnie na podpułkownika awansowanego, 
patrioty, radiotechnika, łącznościowca, inżyniera, 
warszawskiego Muzeum Techniki założyciela. 
Jeśliś ciekawy tej osoby, to miłej lektury  
w wikipedii lub na tablicy pamiątkowej w Pałacu Kultury. 
Postój chwilę, podumaj, zapamiętaj! Ten dąb sadziliśmy, 
gdy tragedię smoleńską przeżywaliśmy. 

Vade mecum! 
Idźmy w kierunku, z którego przybyłeś. 
Po lewej, za drzewami, może zamajaczy  
dom mej prababki, na końcu szlaku go zobaczysz. 
Idź śmiało chodnikiem, po którym chodzą zwykle dzieci, 

z których wiele zna z moich wierszy choć mały wersecik. 
Teraz rozglądaj się uważnie po tej okolicy  
I zapisz tutaj nazwisko patrona ulicy: _ _ _ _ 3 _ _ _ _ _ , 
dyrektora i budowniczego powojennej szkoły, 
Który był szanowany, srogi, lecz wesoły. 

Vade mecum! 
Przejdź pod drzewem, co kasztany rzuca nam pod nogi.  

                                                           
1 Wszystkie fragmenty w cudzysłowach oraz rozwiązanie pochodzą 

z utworów Norwida „Do Spółczesnych”, „Jak…”, „Moja piosnka II”, 

„Mój psalm”, „Nie chcę już smutków…”, „Pamiątka”, „Pożegnanie”, 

„Próby”, „Samotność”, „Żydowie polscy”  

Tu, jak widzisz, przechodniów rozchodzą się drogi, 
Ty idź w prawo. 
Ten krzyż rozstajny na miejscu stuletniego stoi, 
bo gdy jeden upada,  
następny na tym miejscu postawić przystoi. 
Tutaj Maria_ _ _ _ _ _ _ 8 _ _, poetka, spaceruje z nami. 

Kiedyś tu bywała, bo tak jako i ja polską wieś kochała, 
więc po latach wypadło dać nazwę ulicy,  
skoro się czerpie z jej wierszy skarbnicy.  
Idź dalej, zobaczysz po prawo białe ściany szkoły, 
Może dojdzie cię tutaj zabaw gwar wesoły. 

Vade mecum! 
Omiń drogi: polną, asfaltową, patrz w lewo. 
W ciszy usłyszysz ptaków melodię fletową, 

lipa i olcha przytulone szeleszczą listkami, 
furtka zawsze otwarta cichutko ogłasza, 
że do zadumy, modlitwy zaprasza. 
„A jeśli w cmentarz się zapuścisz głuchy,  
 ku ziemi chyląc czoło zamyślone”, 
Czytając, co na pomnikach spisano, 
 odczytasz dzieje Strachówki minione. 
W głównej alei stań tyłem do bramy.  

Patrząc  w lewą stronę, 
miń piąty pomnik i spójrz na drugi rząd grobów,  
podejdźże do tego, 
gdzie się doszukasz nazwiska już dziś poznanego. 
Przed grobem państwa Kmiecińskich: Stefana i_ _ 10 _ _ _   
Spójrz w lewo na grób ludzi z podobnej ulepionych gliny, 
co okazali swą wielką ofiarność, 
broniąc Polski, zakładając w gminie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7. 

By iść w lewo, wyjdź teraz przed cmentarza bramę,  
wkrótce obejrzysz mazowiecką wiejską panoramę. 

Vade mecum! 
Popatrz na stare akacje w słońcu liśćmi lśniące, 
przez burze rozdarte, złamane, ale wciąż żyjące. 
Po prawo gospodarstwa wiejskiego uroki, 
obora i stodoła, w niej sąsiek szeroki. 
Szukać znaku, co drogi wskazuje, masz teraz w udziale, 

Strachówkę na moment opuszczasz, ale nie przejmuj się 
wcale. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Idź prosto drogą, nie skręcaj w prawo, ani w lewo, 
wzrokiem szukaj w oddali gniazda bocianiego. 

I ze mną razem z mojej piosnki wyrzeknij to zdanie: 

„Do kraju tego, gdzie winą jest dużą 
Popsować gniazdo na gruszy bocianie, 
Bo wszystkim służą… 
…Tęskno mi Panie”.  
Poszukać Pniewniczanki teraz nie zawadzi, 
Spójrz, gdy ją zoczysz, co robi ta kapryśna rzeka? 

Czy burzliwym nurtem wody swe prowadzi, 
czy leniwie ni  płynie, ni to na coś czeka? 

Vade mecum! 
Zejdź z drogi asfaltowej na jej stronę prawą, 
Wejdź na piaszczystą ścieżkę chropawą, żółtawą. 
Wierzby, akacje drogę z liści ułożą kobiercem, 
a wy je pokochajcie mazowieckim sercem. 
Ile marzann wiosną, wianków w noc sobótkową tędy 

popłynęło, 
Ileż myśli radosnych, ile smętnych, z głowy się wymknęło. 

Jeśli jesteś człek odważny i 
lubisz przygody, 
By przejść rzeki korytem w 
dzień skwarny, możesz 
wejść do wody.  
Idąc po dnie piaszczystym, 

możesz pogładzić korzenie 
olch, paproć, barwinek, 
spojrzeć w niebieskie 
oczy, polubić „kwiat  
nie-zapominek”.  
Piękny jest szlak brzegiem, 
lecz wcale nieprosty, 
bo chłoszczą, biją, kłują 

pokrzywy i osty. 
Gdym był dzieckiem (już 

prababka Hilaria lania mi nie sprawi), 
chadzałem tu, „jak bym był jedynym z ciągnących żurawi”. 

Vade mecum 
Idź spokojnie, napawaj się ciszą, przestrzenią,  
Złotem zboża, granatem chabrów i maków czerwienią, 
ścianą lasu, niebieską głębią prześwitów w oddali, 

jarzębiną, co koralami świat wkoło zapali. 
Prawa ręka wskaże zagajnik brzozowy, 
z lewej,  wzdłuż rzeki szpaler drzew olchowych, 
chmiel dziki malowniczo na brzozie upięty 
w bukietach szanty, barwinka i mięty. 
Nawłoć i jeżyna za ubranie chwyta, 
dziurawiec, krwawnik zachwyt wędrowca w jego oczach 
czyta. 

Gdy miniesz brzezinę, ujrzysz znów uprawne pola, 
wpatrz się w niebo nad głową, jeśli taka twa wola. 
„Kłos złoty biorąc z ziemi i kłos słońca, promień złoty” 
wsłuchaj się w skowronkowe na niebie świergoty. 
„Wieś i niebo, dwa pojęcia, które ranny brzask umila, 
Były dla mnie, dla dziecięcia jak dwa skrzydła u motyla.”  
Wiatr akacją zwolna zakołysze, by woń podobna 
jutrzennemu ranu” 

Zmieszała  się wonią kopru dzikiego, łopianu, rumianu 

Opiekunem wyprawy jest:  
Stowarzyszenie Rzeczpospolita Norwidowska 

www.rzeczpospolitanorwidowska.pl  



I może westchnie ten, kto w tę drogę ruszy: 
„Och jak lekko oddychać, słodko marzyć duszy”! 

Vade mecum! 
Po drugiej stronie rzeki, nad brzegiem osiedli  
mieszkańcy Strachówki i ludzie przyjezdni. 
A teraz od pracy już się nie wywiniesz. 

Zapisz ile mostków i kładeczek miniesz: _ _ 2 _ . 
Już dość wygnania, wracasz do Strachówki. 
Widzisz wdzięczne sławojki, domki, przybudówki 
i choć wiejska wydaje się ta okolica, 
jest to już przecież _ _ _ _ 4 _ _ _ _ _ ulica. 
Dojdziesz nią prędzej czy później do mostu solidnego, 
Pożegnaj zakola rzeki, na mostku skręć w lewo. 

Vade mecum! 

Pójdź wzdłuż domostw, pastwisk, uliczką, co nazwy nie ma, 
to ci zdradzę, 
dojdziesz do Jana Pawła II, zaszczyt to dla mnie,  
że Cię tu prowadzę. 
Choć za życia byłem – niezrozumiałym - okrzyknięty, 
gdym zmarł, moje wiersze czytał Ojciec Święty. 

Vade mecum! 
W lewo skręć, prawą stroną idź ostrożnie,  

patrz nie nazbyt śmiało! 
Choć to nie metropolia, bacz, by nic Ci się złego  
tu nie stało. 
W zakątku cienistym od bzów przydrożny krzyż stoi, 
zimą szron, jesienią żółty liść klonu jego belkę stroi. 
Z żelaznym, starym okuciem ozdobnym, 
do bram zamkowych niezmiernie podobnym, 
zawsze zadbany, przybrany kwiatami, 

 i przystrojony barwnymi wstążkami. 
Wiekowa jabłoń Jezusowi zrzuca jabłka w darze. 

Mieliby tu natchnienie poeci, malarze. 
I jak kiedyś, znów dzisiaj powiedzieć tak mogę: 
„Z ziół i pustek krzyż brązowy, błogosławi mi na drogę”. 

Vade mecum! 

Przejdź na prawą stronę. 
Jeśli dziś dzień w deszczu lub w słońca żywiole, 
niech Cię akacje przyjmą pod swe parasole 
i poprowadzą do miejsca zacnego, 
od ognia, klęsk żywiołowych ratunku pewnego. 
Tutaj często się spotykają panie gospodynie, 
Poznasz po wesołej piosence, która z okien płynie. 

Sekrety kucharzenia doskonale znają  
i ludową kuchnię dla nas odtwarzają. 
Żeby spróbować, okazji jest wiele, 
na przykład na Vademecum w kwietniu, Przyjaciele! 
Mundur, męstwo i honor strażaków  też znamy. 
Rozszyfruj skrót, kostką pod Twoimi stopami pisany. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _   _ _ 12 _ _ _ _  
Vade mecum! 

Idź przez wieś i podziwiaj wiejskie ogródeczki, 
w nich floksy, słoneczniki, rudbekie, nagietki. 
Na drodze twojej (postój nie jest przymusowy) 
sklepy, sołtys, fryzjer i przystanek autobusowy. 
Stara żydowska karczma za nim swoich lat dożywa, 
w niepamięci - gospodarza postać się rozpływa. 

Stary Żyd, karczmarz, zachwalał słodki cymes w miodzie, 
złote piwo lał z beczki, gładził się po brodzie. 
„Ty! jesteś w Europie, poważny Narodzie 
Żydowski jak pomnik strzaskany na Wschodzie”. 
Gdzie jesteście teraz, gdzie jest o was prawda? 
Pogrzebana, rozwiana... Została legenda… 

Vade mecum! 
Przejdź teraz obok domu, co się pyszni kolumnami, 

szybkami witrażowymi, starymi świerkami. 
Wejdź na ulicę, której patronuję, nie jest ona długą, 
ale znajdziesz tu wójta, pocztę i lekarkę, 
sklepy, urzędy, aptekę i bibliotekarkę, 
przeto naszej gminy nazywam ją sługą,  
jako ja sługą Waszym. 
Spójrz w prawo. 
Ponad sto lat temu kapliczkę tutaj postawili, 

Ci, którzy imię Maryi, jak i ja sławili. 
Policz, ile Jej gwiazd świeci z królewskiego wieńca:   
_ _ _ _ _ 6 _ _ _  
i przyjrzyj się, jaka z mapy płynie informacja.  
Zaplanuj wycieczkę gminnymi ścieżkami, 
zajrzyj do Równego, nie wzgardź Księżykami, 
W Boruczy, Katach Wielgi odwiedź styczniowych 
powstańców mogiły,  

Na lasy Osęki zostaw trochę siły. 
w Zofininie już byłeś, chociaż jedną nogą,  
a teraz ruszaj dalej do przodu tą drogą. 

Przejdź kroków tyko kilka, patrz na 
prawą stronę. 
Przed Urzędem Gminy spójrz na 
młodego dębu gałązki zielone, 
posadzonego dla pamięci 

posterunkowego Władysława 
  _ 9 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,  
podstępnie w Miednoje 
zamordowanego. 
 

 
Vade mecum! 

Idź, aż napotkasz kościółek niewielki, 

 przy nim straż sprawują klony, lipy, modrzewie i świerki. 

Nie było go ani za dziadków, ni rodziców, ni mojego życia, 
sześćdziesiąta konsekracji minęła rocznica. 
Wtedy to Sługa Boży, Kardynał Wyszyński  
nawiedził strony mej małej ojczyzny. 
Papież Polak, by Cię powitać,  
szeroko otwiera ramiona naprzeciw misyjnego krzyża, 

z pomnika przepisz łaciński napis: _ _ _ _ _   _ _ _ 1,  
to Jego dewiza. 
On wiersze moje czytał i rozumiał,  
inaczej niż mi współcześni docenić je umiał. 

 
Vade mecum! 

Po lewej stronie kościoła pod cieniem świerkowym 
smutna pamiątka po losu wyroku surowym. 

 
Dwa krzyże dla dwóch lotników młodych, lat ledwie 
dwadzieścia, 
którzy dnia tego zapomnieli z domu odrobiny szczęścia. 

Piąta litera w epitafium trzecim rzędzie, 
piątą literą rozwiązania będzie.  _ _ _ _ 5 _ _  
 „Maryj rozlicznych, a tych nigdy dosyć”, 
postaciami w witrażu oczy swoje nasyć. 
Straci ten, kto z wnętrza kościoła nie zauważa a 
z tajemnicami Maryi pięknego witraża.  
Stąd wyrusza konny, barwny, wesoły korowód, 
na pamiątkę ślubu i wesela mych rodziców. 

Do Sulejowa po sakrament w kwietniu wyruszyli. 
My każdą tę rocznicę świętem Vademecum czcimy. 
Przyjedź kiedyś i Ty. 

Vade mecum! 
Wyjdź główną bramą, idź do przodu, 
znajdź ulicę, co swoją nazwę wzięła od ogrodu: 
 _ _ _ 11 _ _ _ _ . 
Idź prosto, obok domostw życzliwych mieszkańców, 

dojdziesz do miejsca, które zawsze będzie w moim sercu. 
Tu mieszkał mój pradziad Józef Jakub Janina Sobieski, 
Polak zacny, poseł liwski na Sejm Czteroletni. 
Dla ojczyzny, dla biednych nie skąpiła majątku swojego 
prababka Hilaria z domu Buyno, 
 pobożna kobieta, serca gołębiego. 
Z Warszawy z Miodowej bracia kapucyni 
 o prababce kochanej Tak właśnie mówili. 

Ludwika, matka moja, tu swój dom znalazła,  

kiedy jej matka Anna zbyt młodo umarła. 
Gdy w odwiedziny do wujów: Jana i Michała 

przyjechał Jan Norwid, wnet go pokochała. 
„Lube ściany”, co witały narodziny siostry, brata, 
oglądały przeprowadzkę do Laskowa po dwóch latach. 
I przyjęły nas, sieroty, zmarłej matki czwórkę dzieci, 
i Prababki słów słuchały, że nam słońce znów zaświeci. 

 
 

Jeśli pilnie mnie słuchałeś i zadanie rozwiązałeś, 

pieczątkę odbierz we dworze. A na drogę: 
 

1 2 3 4 5 6 7   8 9   10 11 12 13 ! 
 
 
 

 

Quest przygotował zespół: Grażyna Kapaon, Emilia Badurek, Ola 

Cichocka, Iwona Gajda, Marysia Kapaon, Józef Kapaon,  Ania 

Kotarba, Beata Kotarba, Barbara Janus, Emilka Ołdak, Ola Śliwa, 

Mirosława Ufnal.  


