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100 lat odzyskania niepodległości
Młodzież zapobiega pożarom

Wydarzenia

Zeskanuj kod 
za pomocą 
b e z p ł a t n e j 
aplikacji QR 
Code Reader 
i obejrzyj film 
na swojej ko-
mórce.

Rajd wokół Trójkąta Trzech Cesarzy
Nowe ławki i tablice 

13 listopada w naszej szkole odbyła 
się uroczysta akademia upamiętnia-
jąca setną rocznicę odzyskania nie-
podległości. Całe wydarzenie przy-
gotowane zostało przez uczniów klas 
młodszych,  ale przedstawiciele klas 
starszych mieli okazję też się wy-
kazać. Był poczet sztandarowy, pa-
triotyczne piosenki, wiersze, ale też 

bardzo sugestywna pantomima. Pro-
fesjonalnie zaprezentował się chór 
i zespół „Armata Band”. Tego dnia 
wszyscy uczniowie ubrani byli na ga-
lowo, z kotylionami, a na szkolnych 
korytarzach zawisło mnóstwo prac 
plastycznych nawiązujących do rocz-
nicy.
Nadia

9 listopada ponad 5 delegacji różnych 
szkół, w tym nasza redakcja, wybra-
ło się na rajd wokół Trójkąta Trzech 
Cesarzy w Sosnowcu. Pojechaliśmy 
tam, ponieważ PTTK zorganizowało 
wycieczkę z okazji 100 rocznicy od-
zyskania niepodległości. Pierwszym 
miejscem które odwiedziliśmy był 
Pałac Schoena. Tam zwiedzaliśmy 
wystawę „Droga do Niepodległej”. 
Zgromadzone na niej fotografie, do-
kumenty, obrazy i garderoba bogato 

ilustrowały listopad 1918 
roku  w Zagłębiu Dąbrow-
skim. Po wyjściu z pałacu 
wsiedliśmy do autokaru i 
pojechaliśmy na ulicę Ostro-
górską. Stamtąd już na no-
gach poszliśmy ok. 5 km na 
granicę trzech zaborów. Na 
miejscu czekała na nas or-
kiestra dęta oraz reprezen-

tant prezydenta miasta. Wszyscy od-
śpiewaliśmy hymn Polski. 
Na koniec chętni zrobili zdjęcia po-
mnika Trójkąta Trzech Cesarzy, zjedli 
kiełbaski i zaśpiewali pieśni patrio-
tycznych przy akompaniamencie or-
kiestry dętej.
Wszystkim bardzo się podobało i li-
czymy na więcej tak edukacyjnych 
wycieczek. 
Maciej

Rada Rodziców zakupiła dla naszych 
uczniów 20 nowych, kolorowych ła-
wek, które stanęły na szkolnych ko-
rytarzach. Są solidnie wykonane i jest 
o wiele przyjemniej siedzieć na nich, 
niż na zimnej podłodze. Dodatkowo 
Rada Rodziców sfinansowała zakup 7 
nowych tablic kredowych do wybra-
nych klas.

Mamy 5 miejsce w miejskim finale 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Mo-
dzież zapobiega  pożarom”.  Serdecz-
nie gratulujemy naszym uczestnikom: 
Dominikowi, Weronice i Liwii - na-
szej laureatce.



Wycieczka do kopalniWydarzenia

Dzień Dyni

Pamiętali o zmarłych

Poezja Patriotyczna

Robili placki ziemniaczane

30 października klasa IIIb odwiedziła 
pobliski cmentarz przy ul. Zuzanny. 
Uczniowie zapalali znicze, odwiedza-
li opuszczone groby oraz pielęgnowa-
li najbardziej zaniedbane mogiły. W 
ten sposób uczcili pamięć wszystkich 
zmarłych.

15 listopada odbył się w naszej szkole 
Diecezjalny Konkurs Poezji Patrio-
tycznej. Do rywalizacji na strofy sta-
nęło 54 uczniów klas IV-VIII i gim-
nazjum. Naszą szkołę reprezentowało 
5 osób. W etapie szkolnym Konkursu 
I miejsce zdobyły Karolina Bętkow-
ska – kl. VIII i Natalia Piasecka – kl. 
VIII. II miejsce - Gabriela Wójcik– kl. 
VI a III miejsce Oliwia Ziętara– kl. 
VI. Gratulujemy!

31 października obchodziliśmy Dzień 
Dyni. Każda klasa musiała ozdobić 
swoje drzwi motywami zaczerpnitymi 
z Halloween (dynie, pająki, duchy), a 
uczniowie mogli ubrać się za dynie 
i stroje nawiązujące do Halloween. 
Tego dnia w szkole dimonował kolor 
pomarańczowy.
Jagoda

W piątek, 9 listopada klasy czwarte 
wraz z wychowawcami zwiedzały 
Kopalnię Węgla Kamiennego GUI-
DO w Zabrzu. Uczniowie znaleźli się 
320 metrów pod ziemią by zobaczyć 
jak wygląda praca górników. Jechali 
jedyną na świecie udostępnioną dla 
turystów kolejką podwieszaną i prze-
żyli niesamowitą podziemną przygo-
dę. Dzieciom utkwiła w pamięci opo-
wieść przewodnika o koniu i chłopcu 
- Jasiu, który już jako dziecko musiał 

ciężko pracować 
w kopalni przy 
rozładunku węgla. 
Unikalność i auten-
tyczność podziem-
nej trasy turystycz-

nej sprawiły, że uczniowie wrócili na 
powierzchnię bardzo zadowoleni. 
Kopalnia Guido jest drugą najgłębszą 
w Europie kopalnią węgla kamienne-
go, udostępnioną do zwiedzania dla 
turystów i jedyną, do której można 
zjechać oryginalną windą górniczą, 
czyli szolą. Kopalnia Guido uzyskała 
tytuł Gwiazdy Techniki  Szlaku Za-
bytków Techniki województwa ślą-
skiego.

Na początku listopada  klasa 8a, w ra-
mach zajęć z doradztwa zawodowego, 
poznawała cząstkę sztuki kulinarnej w 
Zespole Szkół Hotelarskich-Gastro-
nomicznych w Sosnowcu. Uczniowie 
uczestniczyli w warsztatach, których 
tematem przewodnim były placki 
ziemniaczane przygotowywane na 
trzy sposoby: z cukinią, z marchew-
ką i cebulą. A to wszystko polane 
pysznym sosem pieczarkowym :-). 
Wszystkim bardzo smakowało.

Barwy jesieni

Rozstrzygnięty został konkurs foto-
graficzny „Barwy jesieni”. Oto lista 
nagrodzonych i uczestników:
I miejsce: Michał Mędakowski
II miejsce: Alicja Król, Alicja Sikorska
III miejsce: Karolina Indyka, Wiktor 
Słyk, Maciej Twaróg
Wyróżnienie: Karolina Będkowska, 
Natalia Piasecka, Mikołaj Twaróg, 
Kamil Kopciński. 
Podziękowanie za udział: Natalia Ku-

charska, Nikola Chęcińska, Mateusz 
Mleczko, Julia Nowak.
Serdecznie gratulujemy!

Dzień hymnu
9 listopada wszyscy uczniowie i na-
uczyciele naszej szkoły zebrali się na 
sali gimnastycznej o godzinie 11.11, 
aby wspólnie odśpiewać hymn naro-
dowy. Wydarzenie związane było z 
ogólnopolskim „biciem rekordu” dla 
Niepodległej a cztery zwrotki hymnu 
zostały w tym dniu odśpiewane przez 
uczniów szkół i przedszkoli w całej 
Polsce. W ten sposób uczczono setną 
rocznicę uzyskania przez Polskę nie-
podległości.



Warsztaty klas ósmych

Osikowa dolina

Wydarzenia Armata Band wygrała!

W środę, 28 listopada nasz zespół mu-
zyczny ARMATA BAND wziął udział 
w III Międzyszkolnym Konkursie Re-
cytatorskim o Tematyce Podróżniczej
dla Młodzieży Szkół Podstawowych
i Gimnazjalnych w kategorii „Poezja 
Śpiewana”. Zespół w składzie: Emilia 
Falkiewicz, Emilia Komendarczyk, 
Kornelia Bubel, Gabrysia Wójcik, 
Emilia Wójcik, Natalia Wieczorek, 
Alicja Wieczorek, Blanka Bałtrukie-
wicz, Julia Nowak i Natalia Zajfert 

zaśpiewał piosenkę 
pt.:”Pocztówka z Be-
skidu” i zdobył 1 miej-
sce. Emilia Falkiewicz 
prezentując piosenkę 
pt.:”Taki kraj” w kate-
gorii „Solista” zajęła 

2 miejsce. W tej kategorii wystąpiły 
jeszcze Emilia Komendarczyk, Ga-
brysia Wójcik i Natalia Wieczorek. 
Konkurs zorganizowano w Techni-
kum Transportu w Centrum Kształ-
cenia Ustawicznego i Zawodowego 
w Sosnowcu. W konkursie wystąpiło 
ponad 30 uczestników a poziom oka-
zał się bardzo wysoki.
Uczestniczki przygotowała pani Ma-
rzena Szydło.

Pod koniec listopada klasy 5a, 5b, 
5d i 5e pojechały na wycieczkę do 
Osikowej Doliny. Najpierw wszyscy 
wysłuchali wykładów dotyczących 
technologii obróbki drewna osiko-
wego. Lekcja połączona była z pre-
zentacją i dyskusją. Uczniowie mieli 
też okazję poznać ciekawostki zwią-
zane z biciem w 2006 roku Rekordu 
Guinessa - wytworzenie największe-
go kapelusza na świecie (6,5m średni-
cy, 2,5m wysokości). Był też czas na 
degustację ciasteczek własnoręcznie 
wyrabianych przez pracowników Osi-
kowej Doliny i zakup pamiątek. Naj-
większą atrakcją były jednak warszta-
ty rękodzielnicze: wszyscy uczestnicy 
wycieczki wykonywali dekoracje bo-
żonarodzeniowe - choinki i bombki.

Urodziny Kuby

Na początku listopada w naszej szko-
le odbyły się warsztaty, w ramach 
programu profilaktycznego „Ar-
chipelag skarbów”. Były to zajęcia 
zorganizowane dla wszystkich klas 
ósmych. Uczniowie mieli okazję po-
znać wszystkie ważne wartości w 
życiu człowieka. Zajęcia były bardzo 
przydatne i ciekawe, miały charakter 
wykładów, ale znalazło się także kilka 
zadań aktywizujących grupę.
Oliwia i Wiktoria

Pamiętacie Kubę, dla którego w ubie-
głym roku szkolnym odbywał się 
bieg? 9 listopada podopieczny Szkol-
nego Koła Wolontariatu skończył 
18 lat! Z tej okazji cała społeczność 
szkoły sprawiła mu wielka niespo-
dziankę - każda klasa osobiście zło-
żyła mu życzenia, nagrywając film. 
Wiele klas, uczniów indywidualnych, 
nauczycieli, nawet tych, którzy już są 
na emeryturze, pracowników szkoły, 
rodziców uczniów przysłało mu kart-
ki. Te wyjątkowe 
urodziny były w 
tym roku dla Kuby 
bardzo przyjemne. 
Zobaczcie też skrót 
filmu z życzeniami.

Znaczek patriotyczny

Uczennica klasy 8B, Natalia Wontek, 
zajęła II miejsce w IV edycji Mię-
dzyszkolnego Konkursu Plastyczne-
go „Ocalić od zapomnienia”. W tym 
roku konkurs został zorganizowany 
w ramach obchodów 100-lecia odzy-
skania niepodległości przez Polskę i 
uczestnicy zgłaszali projekty patrio-
tycznego znaczka. Serdecznie gratu-
lujemy laureatce.

Dyskoteka andrzejkowa
28 listopada Rada Rodziców zaprosi-
ła wszystkich uczniaów klas starszych 
IV-VIII do wspólnej zabawy podczas 
dyskoteki andrzejkowej. Zabawę pod 
kierunkiem zawodowych DJ - ów 
rozpoczął... polonez! I to tańczony ze 
wszystkimi figurami. Potem już były 

d y s k o t e k o w e 
znane, popularne 
hity przy których 
młodzież bawiła 
się chętnie przez 
3 godziny. 



Tuczarnia motyli

Mam talent
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Maraton fittness

Pieśni patriotycznePRZEZ
POMARAŃCZOWE
OKULARY

Kolejną interesującą książką, którą 
przeczytałam była „Tuczarnia moty-
li” Marcina Szczygielskiego. Opo-
wiada ona o dziewięciolatce, która 
bardzo lubiła motyle. W starej, za-
pyziałej szklarni dziewczynka spo-
tkała ogromnego motyla. Z początku 
bała się, że ją uderzy, jednak stało 
się inaczej. Otoczyło ją stado różno-
barwnych motyli, które chciały jej coś 
pokazać. Chcecie wiedzieć co? Prze-
czytajcie sami. Książka jest ciekawa i 
zawiera elementy fantastyczne. Mnie 
się ona podobała; bardzo lubię moty-
le. Polecam też inne książki tego au-
tora jak „Klątwa 9-tych urodzin” czy 
„Za niebieskimi drzwiami”. 
Alicja Wieczorek

W ciągu dwóch listopadowych dni 
prowadzone były w naszej szkole prze-
słuchania do koncertu „Mam talent”. 
Swoje zdolności mogli zaprezentować 
uczniowie wszystkich klas. Uczestnicy 
śpiewali, tańczyli, grali na instrumen-
tach, pokazywali sztuczki. Z licznej 
grupy wyłoniono najlepszych, którzy 
zaprezentują się podczas koncertu w 
czasie Kiermaszu Świątecznego. Na 
scenia 8 grudnia pojawią się:
Aleksandra Cikalska  4a - sztuczki z 
kubkami
Natalia Kucharska 5b - taniec
Hanna Martynowicz 1a - śpiew
Michalina Wójcik 3b - akrobatyka
Monika Marciniak, Nadia Wieru-
szewska 4b - taniec
Zofia Leks 4a - śpiew
Idalia Marzec, Maja Dąbrowiecka, Ju-
lia Król 4e - gimnastyka artystyczna
Wiktoria Ciępka, Konrad Ciępka 4a - 
taniec
Julia Nowak 6d - flet poprzeczny
Paulina Bartela 6d - akrobatyka z mu-
zyką
Maciej Twaróg 8a - śpiew
Matylka Kieszkiewicz 7d - taniec
Emilia Komendarczyk 6b - skrzypce
Dominika Lasek 5c - śpiew
Julita Psuj 6d - taniec hip hop
Gabriela Wójcik 6c - pokaz teatralny
Maja Tomasionek, Wiktoria Kroch-
mal, Oliwia Nowak, Ala Nowak, Zuza 
Ogaza 5c - zespół taneczny
Jagoda Stachurka, Zuzanna Majewska, 
Sandra Kowalska, Maja Nowakowska 
5c - taniec
Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Badminton

23 listopada uczennice z klas 8, na 
zaproszenie Dyrekcji Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 14 w So-
snowcu, wzięły udział w imprezie 
rekreacyjno - sportowej „Baczyn Fit- 
Maraton. Dziewczęta z uśmiechem 
na twarzy uczestniczyły w zajęciach 
fitnessu i zumby, jak również brały  
udział w krótkich treningach obwo-

dowych.

We wtorek, 6 listopada, duet wokalny 
w składzie Emilia Falkiewicz i Emilia 
Komendarczyk zdobył 3 miejsce w 
Międzyszkolnym Konkursie Piosen-
ki Patriotycznej w SP 16 . Uczenni-
ce wykonały piosenkę pt.:”Tango na 
głos, orkiestrę 
i jeszcze jeden 
głos”. Dziew-
czynki przygo-
towała pani Ma-
rzena Szydło. 
Gratulujemy!

W dniu 6 listopada w hali sportowej 
przy Gimnazjum 24 odbyły się Mi-
strzostwa Sosnowca w badmintonie, 
które rozegrane zostały w kategorii 
„Igrzysk Dzieci” oraz „Igrzysk Mło-
dzieży Szkolnej” dziewcząt i chłop-
ców. W kategorii chłopców młod-
szych uczniowie naszej szkoły zajęli 
pierwsze miejsce, uzyskując awans 
do zawodów rejonowych a ich star-
si koledzy zajęli miejsce trzecie. 
Dziewczęta uplasowały się na pozy-
cji siódmej. Wszystkim zawodnikom 
i zawodniczkom gratulujemy. Skład 
drużyny: Chłopcy młodsi: Nguy-
en Huy Hoang, Karol Broda, Oskar 
Ogrodniczak Chłopcy starsi: Dawid 
Cacak, Jakub Żaczek.
Dziewczęta: Blanka Bałtrukiewicz, 
Nadia Sikora, Dominika Więckow-
ska, Oliwia Świerczyna.


