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Dnia 7.02.2019 w IX LO 

odbył się Wieczór Filmowy 

organizowany przez człon-

ków Samorządu Uczniow-

skiego.  

Od godziny 17 do 22 

uczniowie mieli okazję 

obejrzeć pięć filmów, które 

znacznie różniły się tematy-

ką, więc każdy mógł zna-

leźć coś dla siebie.   

W auli odbyła się projekcja  

 

„Wilka z Wall Street”, 

przedstawiającego historię 

amerykańskiego brokera, 

jego rozrzutnego stylu ży-

cia 

I problemów z władzami.  

La La Land” oraz „Mamma 

Mia: Here We Go Aga-

in!” (w sali 108) to odpo-

wiednio komediodramat 

oraz odwzorowanie musi-

calu, a więc filmy pozwala-

jące na relaks, o niższym 

„Sierota” oraz „The Boy” –  

(w sali 121) dwa horrory o po-

dobnej tematyce, opowiadają-

ce losy rodzin zmagających 

się z opieką nad dziećmi. 

Ostatecznie ich życie zmienia 

się w koszmar.. 

Uczniowie mogli również 

wziąć udział w sesji zdjęcio-

wej organizowanej przez foto-

klub pod okiem prof. Gawroń-

skiego  

NORWID POTENTANTEM SPORTOWYM 

CZĘSTOCHOWY 

W dniu 27 września odbyły 

się Sztafetowe Biegi Przeła-

jowe. Zarówno dziewczęta, 

jak i chłopcy stanęli na wy-

sokości zadania i zdobyli 

WICEMISTRZOSTWO 

CZĘSTOCHOWY!!! 

 
Naszą szkołę reprezentowali: Julia 

Magdziarz, Ola Langier, Kinga 

Kołodziejczyk, Julia Rozpondek, 

Kinga Owczarek, Gabriela Big-

dowska ,Olga Szymańska, Artur 

Jura ,Jan Sitkowski, Piotr Knapik, 

Maciej Jasiurski, Stanisław Hal-

kiewicz, Mateusz Wiekiera, Pa-

tryk Kolan. 



Kamila Bieda, Ola Deska, 

Amelia Jagieła, Jakub Chłą-

dzyński, Kamil Nitecki, Jan 

Sitkowski, Maciej Jasiurski, 

Stanisław Halkiewicz, Michał 

Nowak, Mateusz Wiekiera, 

Patryk Kolan, Patryk Boro-

wiecki, Jakub Grocholski, Ja-

kub Walaszczyk, Adrian Ba-

siewicz, Marek Grych, Mate-

usz Janus, Krzysztof Denis, 

Łukasz Pyrchla. 

Po doskonałym występie 

naszej młodzieży w sztafe-

towych biegach przełajo-

wych zaledwie dzień póź-

niej przyszło nam konkuro-

wać w szkolnej lidze lek-

koatletycznej. Tegoroczna 

edycja zawodów wzboga-

cona została o dodatkowe 

konkurencje, takie jak: 

bieg na dyst. 200m., skok 

wzwyż, rzut dyskiem czy 

rzut oszczepem. Emocji nie 

brakowało, a nasza mło-

dzież doskonale radziła so-

bie we wszystkich konku-

rencjach  

W końcowym rozrachunku 

nasze dziewczyny mimo błę-

du sędziowskiego z biegu na 

dystansie 100m i absencji kil-

ku dobrych lekkoatletek zaję-

ły pierwsze miejsce, a nasi 

chłopcy zdobyli wicemistrzo-

stwo Częstochowy. 

 

Nasza szkoła wystąpiła w 

składzie: Julia Magdziarz, 

Ola Langier, Kinga Koło-

dziejczyk, Julia Rozpondek, 

Kinga Owczarek, Gabriela 

Bigdowska, Ola Szymańska, 

Ada Jasak, Zuza Kondrow-

ska, Julia Morawska, Zuza 

Szczepańska, 

LEKKA LEKKOATLETYKA 



Dnia 1 lutego piłkarska reprezen-

tacja naszej szkoły pod opieką 

Profesora Stachury wzięła udział 

w turnieju "Sportowy gest". Nasi 

zawodnicy po ciężkiej walce 

ostatecznie uplasowali się na 

trzecim miejscu!  

Naszą szkole reprezentowali : 

Bartek Chadryś, Bartek Pomia-

nowski, Jacek Sołtysiak, Kuba 

Dusza, Maciej Pilarski, Kamil 

Siedlecki oraz Mateusz Wiekiera! 

  SPORTOWY GEST 

Również trzeba wspo-

mnieć o sukcesach chło-

paków, które nie są żad-

ną nowością. W Koszy-

kówce drużyna Norwida  

zajęła 2 lokatę, a w Siat-

kówce jesteśmy Mi-

strzami Częstochowy. 

Norwid może poszczy-

cić się również godnym 

reprezentowaniem na-

szej szkoły przez 

dziewczyny w druży-

nach zespołowych, któ-

re zarówno w piłce 

ręcznej jak i Siatkówce 

są Wicemistrzyniami 

Częstochowy! 

SIATKÓWKA I PIŁKA RĘCZNA KOBIET 

SIATKÓWKA I KOSZYKÓWKA 

MĘŻCZYZN 



W dniu 5 lutego li-

cealistki przystąpiły 

do Drużynowych 

Mistrzostw Często-

chowy w łyżwiar-

stwie  szybkim. 

Dziewczyny zdoby-

ły Mistrzostwo Czę-

stochowy. Oprócz 

drużynowego tryum-

fu indywidualną Mi-

strzynią Częstocho-

wy została nasza za-

wodniczka Ola Szy-

mańska, druga zaś 

na mecie była rów-

nież reprezentantka 

Norwida Gabrysia 

Rataj. 

Jest to szczególny dzień, na który 

z pewnością warto przygotować 

coś wyjątkowego dla swojej dru-

giej połówki.  

Prezent na walentynki nie 

musi być drogi, liczy się gest i 

pamięć. Nie należy także zapo-

mnieć o życzeniach walentynko-

wych, przecież każdy lubi je czy-

tać, szczególnie gdy są napisane 

odręcznie i od serca. Ci bardziej 

leniwi zawsze mogą znaleźć jakiś 

piękny wiersz o miłości nim się 

posłużyć.  

Walentynki to coroczne 

święto zakochanych przypadają-

ce na 14 lutego.  Nazwa pochodzi 

od imienia św. Walentego, patro-

na zakochanych oraz osób cho-

rych na epilepsję i choroby ner-

wowe. Św. Walenty był bisku-

pem i męczennikiem rzymskim, 

który poniósł śmierć w czasach 

cesarza Klaudiusza II Gota ok. 

269 r. 

Tego dnia zakochani wy-

syłają sobie walentynkę, czyli 

wiersz bądź wyznanie miłosne. 

Walentynki to wyjątkowy 

dzień, idealny by pokazać naszej 

ukochanej osobie co naprawdę do 

niej czujemy, a na co dzień nie 

mamy czasu ani sposobności by to 

wyrazić. 

  

WALENTYNKI 

w łyżwiarstwie 

szybkim. Należy za-

znaczyć, że w sto-

sunku do roku ubie-

głego, gdzie uplaso-

waliśmy się na dwu-

nastym miejscu jest 

to znaczny progres.  

Nasza reprezentacja 

w składzie: Kacper 

Kosmatka, Kamil 

Siedlecki, Mateusz 

Wiekiera, Kamil 

Boczkowski zajęła 

wysokie piąte miej-

sce w Częstochowie 

  ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE 



Zawodnicy jednak nie poddali 

się i obecnie znajdują się w 

Półfinałach Mistrzostw Polski 

Juniorów. Trzymamy kciuki i 

życzymy wielu sukcesów!  

Dnia 08.02.2019 uwagę 

wielu Norwidziaków 

przykuły siatkarskie 

derby. Było to starcie 

między drużynami He-

marpol Norwid Często-

chowa i Eco-team AZS 

2020 Częstochowa. 

Drużyna, którą prowa-

dził trener Bartosz Sufa 

walczyła dzielnie, lecz 

niestety uległa rywa-

lom przegrywając 0:3 

(20:25, 14:25, 14:25). 

NORWID — AZS 2020 





Nasze przepięknie 

miasto nie przestało 

tętnić życiem pod-

czas ferii, wręcz 

przeciwnie. Zostało 

poczynione wiele 

kroków w celu jesz-

cze większego zaan-

gażowania młodzieży 

w ciekawe wydarze-

nia, takie jak zajęcia 

taneczne, kursy pły-

wania, gry i zabawy 

w terenie oraz wiele, 

wiele innych, łącznie 

około 50 wydarzeń! 

Harmonogram tych 

wydarzeń umieszczo-

ny jest na stronie 

Urzędu Miasta Czę-

stochowa. 

FERIE ZIMOWE W CZĘSTOCHOWIE 



Ameryka, lata 30., czas Wiel-

kiego Kryzysu – biedy, głodu 

i marazmu. Show- biznes 

stwarza potwora w postaci 

trwających tygodniami mara-

tonów tańca. Do Hollywood 

– fabryki marzeń – przyjeż-

dżają setki desperatów. 

Wśród nich są m.in. Gloria 

marząca o zrobieniu kariery 

aktorskiej, Robert, który chce 

zostać reżyserem, Alice – 

prowincjonalna aktorka w 

stylu „american sweetheart” 

ciężarna Ruby i jej mąż, któ-

ry bez skrupułów zachęca żo-

nę do udziału w krwawym 

show. Stopniowo poznajemy 

bohaterów – ich motywacje, 

marzenia i potrzeby. Jedni 

chcą wyrwać się z ubóstwa i 

apatii, drudzy pragną zrobić 

karierę. Dla każdego wygrana 

jest jak wyrok: być albo nie 

być, życie albo śmierć. Dla-

tego uczestnicy idą na ca-

łość, tańcząc swój dance ma-

cabre! Dla pary, która prze-

trwa morderczy maraton, 

przewidziana jest nagroda – 

1500 dolarów. Aż tyle i tylko 

tyle. Tańczą więc do bólu, do 

granic wytrzymałości, do 

obłędu. Nad morderczym 

show czuwa demoniczny 

konferansjer Rocky i jego 

pomocnicy. Maraton rozgry-

wa się na oczach spragnionej 

rozrywki widowni, podgrze-

wającej atmosferę, domaga-

jącej się igrzysk i spektaku-

larnego upadku bohaterów. 

Żeby był fun, żeby było 

śmiesznie! Diabelska zaba-

wa trwa! 

 

 

„Witamy w tańcu przezna-

czenia, panie i panowie”. - 

teatr im. Adama Mickiewi-

cza. 

Tak, to właśnie grany w na-

szym teatrze Spektakl "Czyż 

nie dobija się koni?" w reży-

serii Magdaleny Piekorz. 

Jak dotąd większość recenzji 

wypadła pozytywnie, a we-

dług opinii publicznej jest to 

jeden z lepszych  spektakli, 

zdecydowanie warty obej-

rzenia. Już za 30 zł, można 

udać się na 140 minut czy-

stej przyjemności! Więcej 

informacji na stronie teatru 

im. Adama Mickiewicza w 

Częstochowie.  

CZYŻ NIE DOBIJA SIĘ KONI? 



Tłusty czwartek to święto ru-

chome, wypadające 52 dni 

przed Wielkanocą i rozpoczy-

nające ostatni tydzień karna-

wału. W tym roku przypada na 

28 lutego, czyli ostatni dzień 

miesiąca. Jego historia wywo-

dzi się z pogaństwa. W staro-

żytnym Rzymie, podczas uczt 

obchodzono pożegnanie zimy i 

nadejście wiosny. W Polsce 

początków tłustego czwartku 

możemy doszukiwać się w 

średniowieczu, kiedy to na kil-

ka dni przed rozpoczęciem 

Wielkiego Postu, koniecznym 

było opróżnienie zapasów z  

produktów, które mogłyby ku-

sić podczas okresu pokuty. Za-

jadano się wówczas tłustymi 

potrawami, popijanymi mocny-

mi trunkami, a pojawiające się 

na stołach pączki znacznie róż-

niły się od dzisiejszych. Wy-

piekane z ciasta chlebowego z 

obfitym nadzieniem pełnym 

słoniny czy boczku. Słodkie 

pączki zaczęły gościć na pol-

skich stołach dopiero w XVI 

wieku, często z orzechami w 

środku. Uważano, że ten kto w 

swoim przysmaku, znajdzie 

ową niespodziankę, będzie 

miał szczęście w życiu. Obec-

nie w tłusty czwartek zajadamy 

się pączkami, faworkami czy 

innymi słodkimi wypiekami. 

Cukiernie stają na głowie, 

aby w ten dzień pozyskać jak 

największą ilość klientów. 

Statystyczny Polak zjada 2,5 

paczka tego dnia, a zgodnie z 

przesądem mówiącym , że 

kto wtedy nie zje ani jednego, 

nie będzie mu się powodziło, 

można zauważyć, ze wiedzie 

nam się całkiem dobrze, a 

sprzedawcy nie mogą narze-

kać na brak klientów. 

Wszystkim łasuchom życzę 

smacznego i pamiętajmy, że 

jest to jedyny taki dzień w 

roku, kiedy kalorie się nie li-

czą. 

TŁUSTY CZWARTEK 

Opiekun: mgr Szymon Ziętal 

W TYM WYDANIU ARTYKUŁY PISALI: 

-Jakub Dusza  

-Kamil Siedlecki 

-Krzysztof Wasik 

-Arek Fijałkowski 

-Martyna Nowacka 

-Piotr Knapik 


