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U PROGU NOWEGO DZIESIĘCIOLECIA



Do tego niezapomnianego 
wydarzenia doszło 
01.02.2020 roku w Hali 
Polonia w Częstochowie. 
Ogromu wrażeń tej nocy
nie da się opisać, tam
trzeba było po prostu być. 
Niemniej podjęliśmy się
dla was tego zadania i 
spróbujemy po krótce 
streścić co się wydarzyło. 
Maturzyści zawzięcie 
trenowali swojego
poloneza, aż do perfekcji.
W tym celu zorganizowano 
próbę, by o 20:00
rozpocząć już właściwą 
uroczystość. Po oficjalnym 
wykonaniu i szeregu 
podziękowań, nadszedł
czas na wyczekiwany przez 
wielu posiłek. Zaraz po nim 
klasy mogły upamiętnić ten 
wielki dzień na zdjęciach. 
To jednak nie koniec 
atrakcji, jakie zostały 
przygotowane dla 
trzecioklasistów i 

zaproszonych gości.
W trakcie zabawy czekał na 
nich szereg niespodzianek, 
w tym szwedzki stół, na 
którym można było znaleźć 
między innymi: cieszące się 
ogromną popularnością mini
burgery czy naleśniki z bitą 
śmietaną i owocami. O 
24:00 odbył się konkurs na 
króla i królową balu.
Dla startujących w 
wyzwaniu był to nie lada 
orzech do zgryzienia. 
Uczestnicy mieli bowiem
zaprezentować, aż 3
tańce. Rywalizacja była
zażarta, ale w końcu
udało się wyznaczyć
zwycięzców. Maturzyści
nawet się nie
zorientowali, kiedy
wybiła 5:00,
obwieszczająca koniec
jedynej takiej nocy w
życiu każdego z nich.
 

STUDNIÓWKA MARZEŃ 2020



Co łączy ze sobą przygodę, źródło czerpana wiedzy, przyjaźń, podróże i ludzi 
przeróżnych narodowości? Jest to program Erasmus +, w którym udział bierze nasza 
szkoła. Od 9 września do 8 listopada 2019 roku  w IX LO im. Cypriana Kamila 
Norwida na wymianie długoterminowej przebywały trzy uczennice ze szkoły w 
Hiszpanii, natomiast w październiku do Polski przylecieli także uczniowie z 
Finlandii, Francji, Hiszpanii i Włoch.

Aby zyskać obraz całokszałtu wydarzenia, jakim jest Erasmus+, przeprowadziliśmy
rozmowy z jego uczestnikami:

Jednym z nich jest Wiktor Krupa, uczeń klasy IIG:
CKN: Jak opisał byś udział 
w programie? Jakie
korzyści z tego wyniknęły?
WK: Był bardzo fajną 
przygodą i możliwością 
poznania innej kultury i 
obyczajów. Udział dał mi 
natomiast możliwość 
poznania nowych 
znajomych, doskonalenia 
języka.
CKN: Jakie możliwości na 
rynku pracy otwiera udział 
w programie?
WK: Daje dużo 
doświadczenia w
kontaktach międzyludzkich,
ponadto możliwość 
poznania wielu ciekawych 
zawodów.
CKN: Jak zakwalifikowałeś 
się do programu?

WK: Żeby się dostać 
musiałem zrobić projekt, 
którym była gra planszowa 
na temat starania się o 
pracę. Oprócz mnie 
zakwalifikowały się cztery 
osoby.
CKN: W jakim byłeś kraju
i kiedy?
WK: W Finlandii, 31 
styczeń - 7 luty 2019 roku.
CKN: Jak przebiegała 
wizyta?
WK: Wylecieliśmy z 
Katowic i najpierw byliśmy 
dwa dni w Helsinkach i tam 
zwiedzaliśmy. A potem 
polecieliśmy do Kuopio, 
gdzie spotkaliśmy całą 
resztę uczniów z innych 
krajów. Przez 5 dni
chodziliśmy z nimi do

szkoły, gdzie oglądaliśmy 
projekty innych uczniów i 
dowiadywaliśmy się o 
Finlandii.  Po szkole 
spędzaliśmy czas z fińskimi 
uczniami, którzy 
pokazywali nam miasto. 
Mieszkałem u Finki 
imieniem Lotta. Po 8 dniach
wróciliśmy do Polski.
CKN: Brzmi naprawdę 
niesamowicie. Ostatnio 
kiedy do naszej szkoły 
przyjeżdżali uczestnicy 
programu też byłeś obecny? 
WK: Tak. Pomagałem w 
organizacji i przyjmowałem 
do siebie do domu Włocha. 
Nazywał się Cristiano. 
CKN: Dziękujemy za 
rozmowę.

PROJEKT ŻYCIA: ERASMUS+



Kolejną uczestniczką programu jest Oliwia Żukowska, również z klasy IIG:
CKN: Na początek czy 
mogłabyś powiedzieć w 
jakiej wymianie wzięłaś 
udział?
OŻ: Jak na razie do mnie 
przyjechała Hiszpanka na 2 
miesiące, ja będę lecieć do 
Hiszpanii pod koniec
marca.
CKN: Jak mogłabyś opisać 
zdobyte doświadczenia? 
OŻ: Zdecydowanie bardzo 
pozytywnie. Mieszkając z 
kimś z innego kraju przez

całkiem spory okres czasu, 
chociaż po części poznajesz 
jego kulturę, zwyczaje i 
spojrzenie na świat. 
Czasami różnice kulturowe 
potrafią być całkiem 
zabawne np. zdziwienie 
Marii (Hiszpanka , która u 
mnie była) na to ile herbaty 
się w Polsce pije, i że za
każdym razem jak do kogoś 
przychodzisz do gospodarz
proponuje ci herbatę, bo oni
tam jej raczej nie piją, jak 

już coś, to jest to Ice Tea itp.
Jakieś słówka po hiszpańsku
tez poznałam. Oczywiście 
poziom angielskiego też się 
poprawia, chociaż muszę 
przyznać, ze z czasem 
zaczęłam zapominać o 
wszystkich regularach i 
mówić jak leci.
CKN: Bardzo dziękujemy 
za rozmowę.



Wrzesień rozpoczęliśmy z przytupem od występów szkolnych lekkoatletów. 

PRZYSZEDŁ CZAS NA DAWKĘ
SPORTOWYCH EMOCJI



Drużyna dziewcząt uplasowała się tuż za podium
zajmując czwarte miejsce, zaś męski skład stanął na
podium zajmując trzecie miejsce. Na wyróżnienie

zasługują: Ola Langier, która zdobyła trzecie miejsce w
rzucie oszczepem, Gabrysia Rataj, zajmując trzecie
miejsce w biegu na 400m, Julia Rozpondek ze srebrem w
skoku w dal, Ola Deska z drugim miejscem w pchnięciu
kulą,  Zuzia Jasińska wygrywając konkurencje rzutu
dyskiem, Piotr Knapik, zajmując drugie
miejsce skoku w dal, Kamil Nitecki,
zwyciężając w rzucie oszczepem oraz
Konrad Simiński ze złotem w biegu na
400m.  

Perspektywy w tenisie stołowym

Kolejne sukcesy odnieśliśmy w tenisie stołowym, gdzie męska reprezentacja sięgnęła 
po tytuł Wicemistrzów Częstochowy przechodząc do kolejnego etapu rozgrywek na 
szczeblu rejonowym, a drużyna dziewcząt stanęła na trzecim stopniu podium.



Szczypiornistki na medal

Nasze dziewczęta po serii kapitalnych zwycięstw: 21:5 z TZN-em, 13:4 z 
Kochanowskim 12:8 z Sienkiewiczem osiągnęły wicemistrzostwo Częstochowy. 
Dzięki wspaniałej taktyce, determinacji oraz umiejętności szybkiej nauki na błędach 
osiągnęły one prawie mistrzowski poziom. Drużynę przegotował trener Dariusz 
Gawroński. Gratulujemy !!!

Fenomenalny występ siatkarek z Norwida.



Damska drużyna siatkówki jest idealnym dowodem przysłowia: „apetyt rośnie w 
miarę jedzenia". Zawodniczki z Norwida rozgromiły wszystkie drużyny, które stanęły
im na drodze. Zagrały one z: Prusem 2:0 (25:7, 25:10), Żeromskim 2:0 (25:10, 25:9), 
Słowackim 2:0 (25:13, 25:3), Biegańskim 2:0 (25:13, 25:13), Kopernikiem 2:0 (25:8, 
25:14) oraz w finałowym starciu pokonując Sienkiewicza 2:0 (25:16, 25:11). Tak 
doskonała forma naszych zawodniczek daje nam duże nadzieje na kolejne sukcesy. 
Już niedługo reprezentantki szkoły stoczą walkę na szczeblu wojewódzkim. Drużynę 
przygotowała trener Anita Krzyczmonik. Gratulujemy i życzymy powodzenia!!!

Koszykówka na światowym poziomie



Przyszedł czas na ostatnią dyscyplinę, w której odnieśliśmy spory sukces. 
Reprezentantki naszego liceum zostały mistrzyniami Częstochowy w piłce 
koszykowej!!! Ogromny sukces zawodniczki zawdzięczają świetnym treningom, 

które włożyły wiele czasu, serca, oraz umiejętności opanowania emocji w ciężkich 
momentach. Drużynę przygotował trener Jacek Chądzyński 

NA LUZIE

TO WYDANIE KONSTRUOWALI:

-Hubert Wojtysiak

-Julia Gajosek

-Jakub Jędrzejczyk



Sekcja dla rozluźnienia i podniesienia na duchu czytelnika UWAGA ŚMIESZNE!!!

Dlaczego Batman miał zawsze 5-kę z W-fu? 
- Bo zawsze miał strój 

Jak nazywa się specjalista od owiec? 
- Fachowiec 

Co robi grabarz? 
- Częstochowa 

Jak nazywa się kot, który leci? 
- Kotlecik

Co ma Małysz w kuchni? 
- Małyszki  

Dlaczego choinka nie jest głodna? 
- Bo jodła… 

Jak się nazywa firma niecierpliwego? 
- W gorącej wodzie company 

Opiekun: mgr Wioletta Gradek-Konieczna


