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Dzisiaj rano niespodzianie zapukała do mych drzwi 

Wcześniej niż oczekiwałem przyszły te cieplejsze dni 

Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-à-vis 

Zapachniało, zajaśniało, wiosna, ach to ty 

Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty 

Marek Grechuta  „Wiosna, ach to ty” 

CZASOPISMO KAŻDEGO 

NORWIDOWCA 



Będąc uczniami IX L.O. im 

C.K. Norwida co chwila ma-

my okazję do uczestniczenia 

w szkolnych eventach. Za-

pewnia nam to Samorząd 

Uczniowski, który jak co ro-

ku w Dzień Wiosny zorgani-

zował kolejną atrakcję w na-

szej szkole. Każdy wie, że na 

tą datę przypada również 

dzień wagarowicza, lecz w 

tym roku 21 marca obchodzi-

ło się Światowy Dzień Ze-

społu Downa. Chcąc wyra-

zić wparcie dla osób do-

tkniętych tą chorobą zakła-

daliśmy kolorowe skarpetki 

będące nie do pary. Spotka-

liśmy się w hali na długiej 

przerwie, każdemu kto 

chciał dołączyć do wydarze-

nia malowano czarną linie 

na dłoni. Później robiliśmy 

wspólnie zdjęcia i tańczyli-

śmy słynną „czekoladę”. 

Dzięki wszystkim tego typu 

wydarzeniom w naszym li-

ceum tworzymy miłą i cie-

płą atmosferę. Dbamy o to, 

by żyło nam się coraz lepiej. 

Chętnie dzielimy się swoimi 

umiejętnościami i doświad-

czeniami z innymi oraz two-

rzymy coraz to lepszą spo-

łeczność Norwida.  

szkolna, chór oraz soliści, a 

pokazy taneczne zaprezento-

wały mażoretki i cheerleader-

ki Norwida. Na parterze zo-

stała wystawiona sztuka, w 

której wystąpili aktorzy 

szkolnego teatru „Verbum”. 

W naszej szkole można zapi-

sać się do różnych projektów 

i organizacji. Jedną z nich jest 

grupa zajmująca się pierwszą 

pomocą, którą również zapre-

zentowała swoje umiejętno-

ści. W ten dzień wiele odwie-

dzających było zainteresowa-

nych organizacją PTTK. Jest 

to Polskie Towarzystwo Tury-

styczno-Krajoznawcze, orga-

nizuje ono liczne marsze 

orientacyjne, rajdy i wyciecz-

W ostatnią sobotę odbyły się 

dni otwarte w Norwidzie, 

które mają zachęcić przy-

szłych licealistów do wybra-

nia naszej szkoły. Wielu na-

szych uczniów i nauczycieli 

zaangażowało się w przygo-

towywanie tego wydarzenia. 

Były organizowane lekcje 

pokazowe dla uczniów mię-

dzy innymi: z fizyki, histo-

rii, języka polskiego, infor-

matyki, biologii czy języka 

rosyjskiego. Na głównej hali 

oprócz oficjalnego przywita-

nia wszystkich gości odby-

wała się również część arty-

styczna. Swoimi umiejętno-

ściami muzycznymi za-

chwyciła nas orkiestra 

ki. W różnych miejscach w 

naszej szkole można było 

obejrzeć wystawę religijną 

po tytułem „Wiara Dzisiaj” 

oraz wystawę „Norwidziaka 

Portret Własny”, której jest 

autorem szkolny wuefista i 

fotograf. Kolejną z atrakcji 

była możliwość przebrania 

się i zrobienia sobie zdjęć na 

ściance. Miłym dodatkiem 

w tym wydarzeniu była ka-

wiarenka. Ostatecznie dzień 

otwarty w naszej szkole wy-

padł bardzo dobrze, odwie-

dziło nas wielu młodych 

uczniów i ich rodziców. Ma-

my nadzieje, że w następ-

nym roku spotkamy się z 

większością z nich.  

DZIEŃ OTWARTY W NORWIDZIE 

ŻYCIE SZKOŁY 





Konstytucja kwietniowa to ustawa za-

sadnicza Rzeczypospolitej Polskiej, 

która została podpisana przez prezy-

denta Ignacego Mościckiego na Zamku 

Królewskim w Warszawie 23 kwietnia 

1935 r. Weszła w życie następnego 

dnia. Wprowadzała autorytarny system 

prezydencki, a państwo traktowała jako 

gwaranta praw jednostki. Obywatel 

miał zapewnioną równość wobec pra-

wa, wolność sumienia i słowa, jednak 

w granicach dobra powszechnego, po-

nieważ cel państwa był najważniejszy. 

Była następczynią konstytucji marco-

wej z 1921 r. Zmianę konstytucji pla-

nowali już od zamachu majowego w 

1926 r., zwolennicy marszałka Józefa 

Piłsudzkiego. Przed wyborami w 1928 

r. powstało ugrupowanie zwolenników 

sanacji - Bezpartyjny Blok Współpracy 

z Rządem (BBWR) z Walerym Sław-

kiem na czele. W wyniku wyborów 

żadne z ugrupowań nie przegłosowało 

swojej wersji zmiany ustawy zasadni-

czej. Mimo to przyjęto wniosek sana-

cji, w sprawie przystąpienia do prac 

nad zmianą konstytucji. Projekt BBWR 

zrywał z trójpodziałem władzy, 

wzmacniając tym samym władze pre-

zydenta wybieranego na 7 lat spośród 

dwóch kandydatów: jednego zgłoszo-

nego przez Zgromadzenie Narodowe, a 

drugiego przez poprzedniego prezy-

denta. Prezydent miał zapewnione wie-

le prerogatyw, niewymagających kon-

trasygnaty premiera, a rząd ponosiłby 

odpowiedzialność polityczną głównie 

przed prezydentem. Sanacja planowała 

również wprowadzenie zmian dotyczą-

cych cenzusu wieku w wyborach parla-

mentarnych. Prawo czynne miało przy-

sługiwać obywatelom polskim od 24 

roku życia, a bierne od 30. Lewica 

sejmowa składająca się z Polskiej Par-

tii Socjalistycznej (PPS), Stronnictwa 

Chłopskiego i Polskiego Stronnictwa 

Ludowego „Wyzwolenie” wnioskowa-

ła o likwidację Senatu i wprowadzenie 

wyborów powszechnych na prezyden-

ta. Opowiadała się również za rozdzia-

łem państwa od kościoła, czy przyzna-

niem obywatelom prawa do inicjatywy 

ustawodawczej. Podczas prac Komisji 

Konstytucyjnej nad projektami na cze-

le z Wacławem Makowskim, a później 

Kazimierzem Czapińskim, zostały 

zgłoszone jeszcze dwa projekty. Pierw-

szy autorstwa Polskiego Stronnictwa 

Ludowego „Piast”, Polskiego Stronnic-

twa Chrześcijańskiej Demokracji i Na-

rodowej Partii Robotniczej skupiony 

był wokół parlamentu. Zawierał postu-

laty o zwiększeniu liczby senatorów do 

150, wybierania ich zarówno w wybo-

rach powszechnych jak i w drodze 

desygnowania przez organy samorządy 

terytorialnego oraz przedłużenia ka-

dencji senatu o 2 lata. Drugi należący 

do Klubu Narodowego zakładał zmia-

nę nazwy parlamentu na Sejm, który 

miał składać się z Izby Poselskiej i 

Senatu, o równych prawach i obowiąz-

kach. Zawierał podniesienie cenzusu 

wieku, zwiększenie kadencji Senatu do 

9 lat, a wybór prezydenta miał należeć 

do Zgromadzenia Narodowego. W 

wyniku kryzysowej sytuacji politycz-

nej i groźby przeprowadzenia zamachu 

stanu, premierem został Józef Piłsudz-

ki, na wniosek którego parlament zo-

stał rozwiązany, a opozycjoniści osa-

dzeni w twierdzy brzeskiej. Następnie 

w 1930 r. zostały przeprowadzone 

przedterminowe wybory do parlamen-

tu zwane wyborami brzeskimi, w któ-

rych sanacja uzyskała większość, lecz 

niewystarczającą do przeprowadzenia 

zmiany konstytucji. BBWR rozpoczęło 

prace nad nową konstytucją, by zakoń-

czyć je w 1933 r. Pomimo trudności 

jakie sanacja napotkała na swojej dro-

dze ze strony opozycji, finalnie udało 

się wprowadzić w życie konstytucje 

kwietniową. 

KONSTYTUCJA KWIETNIOWA 



Jedną z atrakcji był organizowa-

ny pierwszego marca „Festiwal 

SNOWdrops- Przebiśniegi”. 

Jest to organizowany przez 

grupkę uczniów z naszej szkoły 

festiwal w ramach Ogólnopol-

skiej Olimpiady „Zwolnieni z 

teorii”, podczas której młodzież 

organizuje własne, inicjatorskie 

projekty społeczne. Podczas festi-

walu SNOWdrops w pubie Sta-

cherczak przez cay wieczór za-

prezentowało się siedem zespo-

łów „Zrano”, „Funky Fifth”, 

„Imbir”, „Phantoms”, „The Ga-

lahads” „The Hakey’s” oraz „Set 

The Point”. Całą imprezę popro-

wadził częstochowski raper Mik-

ser. Festiwal był doskonałą oka-

zją do posłuchania świetnej mu-

zyki, na żywo. 

osiem artystek zapre-

zentowało swoje prace. 

Z koleji w Miejskiej 

Galerii Sztuki można 

było obejżeć dwie wy-

stawy „Prototyp para-

doksu” oraz 

„AtryBUTY”. 

Niewątpliwie ważną 

okazją do świętowania 

był Dzień Kobiet. W 

naszym mieście ósmego 

marca zostało zorgani-

zowanych wiele atrak-

cji. Jedną z nich był 

Ogólnopolski Festiwal 

Sztuki 8 Kobiet, gdzie 

FESTIWAL SZTUKI 8 KOBIET 

ATRAKCJE, ATRAKCJE, ATRAKCJE  
Na przestrzeni ostatnich tygodni w Częstochowie odbyło się wiele atrakcji w dziedzi-

nie muzyki, teatru czy sztuki. 



Dla miłośników planszówek w 

IV L.O. im. Henryka Sienkiewi-

cza w dniach 23-24 marca odbył 

się Festiwal Gier Planszowych i 

Karcianych „Twierdza”. Jest to 

już osiemnasta edycja tej impre-

zy odbywającej się dwa razy w 

roku i wciąż cieszy się ogromnym 

zainteresowaniem. Na miejscu 

można było znaleźć przekrój naj-

różniejszych gier planszowych do 

wypróbowania, z pewnością każdy 

mógł znaleźć coś dla siebie. Jest 

to doskonała forma rozrywki dla 

młodszych i starszych. 

29 marca w Filharmonii 

częstochowskiej zagościł 

„Funny Balls Show”, 

czyli teatralne, balonowe 

widowisko. Atrakcja 

przeznaczona raczej dla 

młodszych ale z pewno-

ścią młodzieży i doro-

słym nie jeden raz zago-

ścił na twarzy uśmiech 

na widok ponad 3000 

balonów na scenie. Zaba-

wa odbywa się w bajko-

wym klimacie a publicz-

ność także jest angażo-

wana w przedstawienie. 

FUNNY BALLS SHOW 

FESTIWAL GIER PLANSZOWYCH I KARCIANYCH „TWIERDZA” 



Wielkanoc to zarówno naj-

starsze jak i najważniejsze 

chrześcijańskie święto. Ob-

chodzona jest w pierwszą 

niedzielę po pierwszej wio-

sennej pełni księżyca. Jak 

większość świąt, również 

Wielkanoc cechuje się nale-

ciałościami różnych kultur i 

epok. Już sama nazwa, w 

zależności od religii czy kul-

tury, może się różnić. I w ten 

oto sposób Wielkanoc to 

także: Dzień Wielki, Zmar-

twychwstanie, Easter czy 

Pascha. 

Także podejście do obcho-

dów tego święta cechuje się 

rozmaitością. Chociażby ir-

landzka tradycja może przy-

kuwać uwagę. W Wielką So-

botę w miastach odbywa się 

specyficzny pochód, pod-

czas którego ludzie demon-

strują swoje zmęczenie pos-

tem i chęć rozpoczęcia świę-

towania. Co jest w tym aż tak 

osobliwego? Otóż przemar-

szowi przewodzi lokalny 

rzeźnik. Najciekawsze jest to, 

że niesie on zawieszonego na 

kiju śledzia, którego miesz-

kańcy biją kijami, pałkami i 

tym, co tylko wpadnie im w 

ręce. Tak umęczona ryba bę-

dąca symbolem postu jest 

wrzucana do rzeki. Następnie 

rzeźnik nakłada na ten sam kij 

udekorowany kwiatami bara-

ni udziec, który ma zwiasto-

wać czas ucztowania. Mimo, 

że Irlandczycy i Anglicy to 

mieszkańcy ty samych wysp 

to świętują zupełnie inaczej. 

Obecne zwyczaje Wielkanoc-

ne w Anglików mają swój po-

czątek jeszcze w przedchrze-

ścijańskich tradycjach. Nazwa 

tychże świąt wzięła się od 

bogini wiosny Eostre (stąd 

nazwa Easter). W Wielka-

nocnej tradycji jaja to sym-

bol wiosny i nowego życia. 

Dawniej dekorowano je far-

bami, obecnie zostają wy-

parte przez czekoladowe jaj-

ka. Na północy kraju, w Pre-

ston, obowiązuje zwyczaj 

turlania ugotowanych na 

twardo jaj. To, które znaj-

dzie się najdalej – wygrywa. 

W innych regionach ludzie 

bawią się trzymając jajko w 

dłoni i uderzając w jajko 

przeciwnika. Przegrywa ten 

którego jajo pierwsze zosta-

nie uszkodzone. Symbolem 

świąt na wyspach jest zając. 

To pozostałość po tradycji 

polowania na zające, którą 

rozpoczynano właśnie w 

czasie Wielkanocy.  

WIELKANOC 



Afryka przez swoją burzliwą 

historię jest obecnie mozaiką 

kulturowo-wyznaniową. Jednak 

i tam, zwłaszcza na południu 

kontynentu, obchodzone jest 

zmartwychwstanie Chrystusa. Z 

okazji Wielkanocy kościoły i 

domy modlitwy są dekorowane 

ozdobami zwanymi "vitenge" i 

"kanga". Dekoracje te, tworzo-

ne w kształty motyli, wykony-

wane są z kwiatów i liści bana-

nowca. Mieszkańcy Afryki 

śpiewają międzynarodowe 

chrześcijańskie hymny, ale uzu-

pełniają je o elementy własnej 

kultury. Dlatego też śpiewom i 

modlitwom często towarzyszy 

bicie bębnów. Jak widać po 

zaledwie paru z mnóstwa przy-

kładów, Wielkanoc to święto 

obchodzone powszechnie. 

Skąd jednak wzięła się jego 

waga? Wielkanoc obchodzi się 

na pamiątkę zmartwychwstania 

Jezusa Chrystusa. Poprzedza ją 

40-dniowy post i Triduum Pas-

chalne, w czasie którego wspo-

mina się wydarzenia czasu 

przed Niedzielą Zmartwych-

wstania. Nazwę tego święta, 

najbardziej typową dla ludów 

słowiańskich, przyjęliśmy od 

Czechów wraz z chrześcijań-

stwem, a nawiązuje ona do cu-

du zmartwychwstania, który 

nastąpił nocą. Zapisy w No-

wym Testamencie świadczą, 

że gdy Maria Magdalena przy-

była do grobu Jezusa, świat 

jeszcze pogrążony był w ciem-

nościach, a kamień zasłaniają-

cy wejście do grobu już był 

odsunięty. Jak widać Wielka-

noc, mimo różnych nazw, za-

korzeniła się nie tylko w pol-

skiej kulturze. Idea zmar-

twychwstania i życia wieczne-

go to stały motyw występujący 

w wierzeniach wszystkich kul-

tur, niezależnie od epoki i 

miejsca na Ziemi. Stąd też za-

pewne popularność tego świę-

ta. 



Dnia 27.03.2019r. 

odbyły się drużyno-

we biegi przełajowe, 

w których uczestni-

czyli uczniowie i 

uczennice naszej 

szkoły. Lekkoatletki 

uplasowały się na 

drugim miejscu, na-

tomiast lekkoatleci 

mimo niepełnego 

składu zajęli miejsce 

tuż za podium. Za-

równo chłopakom i 

dziewczynom gratu-

lujemy i trzymamy 

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE NORWIDZIAKÓW 



W dniu 14.03.2019r nasze 

szczypiornistki w skła-

dzie:Dominika Bonarewicz, 

Wiktoria Bryła, Julia Stani-

rowska, Marlena Wójcik, Mo-

nika, Wójcik, Julia Mucha, 

Wiktoria Chyra, Ola Langier, 

Julia Morawska, Ada Jasak 

wzięły udział w turniej o Pu-

char Dyrektora Szkoły Podsta-

wowej we Wręczycy Wielkiej. 

W pierwszym meczu pokonały 

dzielnie walczące zawodniczki 

z Wręczycy 10:5, natomiast w 

drugim, bardzo zaciętym spo-

tkaniu, które musiało być roz-

strzygnięte serią rzutów kar-

nych, uległy reprezentacji li-

ceum im. Mickiewicza. Mi-

mo to gratulujemy naszym 

dziewczynom zagrania świet-

nego turnieju, który dostar-

czył wielu emocji!  

PIŁKA RĘCZNA KOBIET 

Opiekun: mgr Szymon Ziętal 

W TYM WYDANIU ARTYKUŁY PISALI: 

-Arek Fijałkowski 

-Martyna Nowacka 

-Joanna Krzykawska 

-Wiktoria Gątkiewicz 

-Aleksandra Skalik 


