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Witamy gorąco (mimo jesiennego chłodu) wszystkich czytelników
„Głosu Gastronomika” po wakacyjnej przerwie. Nasza przerwa troszkę się
wydłużyła  powodem były praktyki, o których będziecie mogli przeczytać
w artykule naszej koleżanki To już trzecie wydanie naszego czasopisma.
Polecamy przede wszystkim wywiad z naszą panią
vce dyr. mgr inż. Elżbietą Beską.

Nie zapomnijcie o historii i naszej ulubionej „historycznej grupie” 
Sabaton. Zobaczycie jaką niespodziankę przygotował Daniel. Nowy
konkurs to druga niespodzianka. Jego koordynatorem będzie Patryk.

Wybierzemy się także na spacer ulicami naszego miasta. Napiszemy
o ważnych rocznicach. W Literackich Zaduszkach przypomnimy o ludziach
kultury, którzy odeszli w 2014 roku. Pochwalimy się także tym, co działo się w
naszej szkole i miejscami, które udało nam się odwiedzić. Nie
zapomnieliśmy także o sporcie. Cieszymy się, że do zespołu redakcyjnego
dołączyli nasi pierwszoklasiści. Gratulujemy odwagi i umiejętności
twórczych.

Przypominamy!!!

Gazetkę szkolną tworzą uczniowie, dlatego zapraszamy do
współredagowania kolejnego numeru wszystkich, którzy mają coś ważnego
do przekazania, chcą zaznaczyć i utrwalić swoją obecność w szkole.

Ponieważ nasz konkurs nie spotkał się z dużym zainteresowaniem ze
strony naszych czytelników, a kilku spóźnialskich narzekało na niewłaściwy
termin, przedłużyliśmy (do końca roku kalendarzowego) termin wysyłania
prac na adres naszej redakcji. Mamy nadzieję, że uda nam się w
następnym numerze opublikować najciekawsze prace.

Przypominamy adres redakcji: cogito1@poczta.onet.pl
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Kalendarium

DNI, O KTÓRYCH NIE WOLNO ZAPOMNIEĆ

4 VII  80. rocznica śmierci Marii SkłodowskiejCurie

24 VII  35. rocznica śmierci Edwarda Stachury

31 VII  70. rocznica śmierci Antoine’a Saint – Exupery ’ego

28 VII  100. ROCZNICA WYBUCHU I WOJNY ŚWIATOWEJ

1 VIII  70. ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

4 VIII  70. rocznica śmierci Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

5 VIII  150. rocznica stracenia Romualda Traugutta

15 VIII  Dzień Wojska Polskiego

1 IX  75. ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

8 IX  Międzynarodowy Dzień Walki z Analfabetyzmem

17 IX  75. ROCZNICA AGRESJI ZSRR NA POLSKĘ

21 IX  Międzynarodowy Dzień Pokoju

27 IX  Dzień Podziemnego Państwa Polskiego

2 X  5. rocznica śmierci Marka Edelmana

14 X  Dzień Edukacji Narodowej

17 X  165. rocznica śmierci Fryderyka Chopina

19 X  30. rocznica śmierci księdza Jerzego Popiełuszki

22 X  Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych

LIPIEC  GRUDZIEŃ  WAŻNE ROCZNICE I ŚWIĘTA.



24 X  25. rocznica śmierci Jerzego Kukuczki, polskiego alpinisty i himalaisty

9 XI  25. rocznica zburzenia muru berlińskiego

9 XI  Międzynarodowy Dzień Walki z Faszyzmem i Antysemityzmem

10 XI  Międzynarodowy Dzień Młodzieży

11 XI  Narodowe Święto Niepodległości

16 XI  Międzynarodowy Dzień Tolerancji

20 XI  55. rocznica uchwalenia przez ONZ Deklaracji Praw Dziecka

25 XI  Światowy Dzień Pluszowego Misia

29 XI  90. rocznica urodzin Zbigniewa Herberta

1 XII  Światowy Dzień Walki z AIDS

3 XII  Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

10 XII  Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

13 XII  31. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

15 XII  155. rocznica urodzin Ludwika Zamenhofa  twórcy języka esperanto

19 XII  100. ROCZNICA UTWORZENIA I BRYGADY LEGIONÓW POD
DOWÓDZTWEM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO



"Idąc cmentarną aleją szukam Ciebie (...)

w ten listopadowy wieczór"

(TSA - 51)



"Zapal świeczkę za tych, których zabrał los
Zapal światło w oknie..."

Dariusz Dusza



W każdym wydaniu „Głosu Gastronomika” opublikujemy wybrany
tekst utworu muzycznego w języku angielskim. Zadaniem uczestników
będzie literackie tłumaczenie wskazanego tekstu. Osoba, która do
końca maja zgromadzi największą ilość punktów,
zostanie zwycięzcą konkursu i otrzyma nagrodę rzeczową.
Kryteria oceny:

» dobra znajomość języka źródłowego (niezbędna przy dekodowaniu
wskazanego tekstu)

0  10 punktów

» wiedza na temat języka docelowego (umożliwiająca kodowanie
znaczenia w języku polskim)

0  10 punktów

» samodzielność podjętych działań
0  10 punktów

Remember the good old
1980's,

When things were so
uncomplicated,

I wish I could go back there
again

And everything could be the
same.

I've got a ticket to the moon
I'll be leaving here any day

soon
Yeah, I've got a ticket to the

moon
But I'd rather see the sunrise,

in your eyes.

Got a ticket to the moon
I'll be rising high above the

earth so soon
And the tears I cry might turn

into the rain
That gently falls upon your

window
You'll never know.

Ticket to the moon
Fly, fly through a troubled

sky
Up to a new world shining

bright.

Flying high above,
Soaring madly through the

mysteries that come,
Wondering sadly if the ways

that led me here,
Could turn around and I

would see you there,
Standing there

Ticket to the moon
Flight leaves here today from

Satellite 2
As the minutes go by, what

shall I do,
I paid the fare, what more can

I say,
It's just one way.

Ticket to the moon.



v-ce dyr. Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie
mgr inż. Elżbietą Beską





Właśnie w niedzielę, 31 sierpnia
została przedstawiona rekonstrukcja
tej pamiętnej Bitwy pod Mokrą, która
wybuchła 1 września 1939 roku, czyli
dokładnie 75 lat temu. To już nie
pierwsza taka rocznica, lecz ta na
pewno pozostanie na długo w naszej
pamięci. Po uroczystej mszy świętej
pod pomnikiem upamiętniającym
bitwę oraz złożeniu kwiatów przez
przybyłych gości m.in. wicewojewodę
śląskiego Leszka Boniewskiego,
reprezentanta Ministerstwa Obrony
Narodowej podpułkownika Ryszarda
Najczuka, rozpoczęto inscenizacje
przebiegu historycznego starcia
kawalerzystów z niemiecką armią. W
całym wydarzeniu udział wzięły
najlepsze grupy rekonstrukcji
historycznej, pojawiły się autentyczne
wozy pancerne, artyleria. Dołączamy
krótki film upamiętniający całe
zdarzenie.

75 rocznica wybuchu II wojny światowej

Dnia 31 sierpnia 2014r. w małej
wsi Mokra odbyły się uroczystości
związane z wybuchem II wojny
światowej, upamiętniające walkę
Wołyńskiej Brygady Kawalerii.

Mokra to mała wieś położona w
gminie Miedźno, 23km na północ od
Częstochowy. Bardzo mało osób wie, że
takowa istnieje a jeszcze mniej wie, że
właśnie tam stoczyła się jedna z
największych bitew kampanii
wrześniowej. Pod dowództwem płk.
Juliana Filipowicza, nasza brygada
powstrzymała niemiecką 4. Dywizję
Pancerną gen. Reingardta. Wołyńska
Brygada Kawalerii miała za zadanie
podjąć walkę, gdy tylko Niemcy
przekroczą granicę oraz zatrzymać ich
jak najwcześniej, aby nie przedostali
się w głąb kraju. Dla polskiego narodu
była to jedna z ważniejszych bitew,
ponieważ zakończyła się zwycięstwem.

http://www.youtube.com/watch?v=1BWFsbIHGZ0


„ŻYCIE TO NIE GRA”  to hasło
tegorocznej X Kampanii Białych Serc,
której głównym celem jest
propagowanie życia bez narkotyków.
Kampania porusza także (od 2011
roku) problem osób zaginionych, w
szczególności dzieci i młodzieży.
Zwraca także uwagę na uzależnienia
od hazardu i gier komputerowych.

25.10.2014 roku w X Kampanii
Białych Serc wzięła udział także
młodzież naszej szkoły.

Uczniowie klasy 3TB razem z
panią pedagog, mgr Katarzyną Chiną
uczestniczyli w spotkaniu dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych, które
odbyło się Urzędzie Miasta. Temat
konferencji dotyczył "Subkulturowych
aspektów problematyki narkotyków".
Celem spotkania była dyskusja na
temat skutków życia opartego na
narkotykach i dopalaczach.

Gościem konferencji był pan
Jacek Wrona (biegły sądowy z zakresu
kryminologii i przestępczości
narkotykowej). Poruszał on ważne dla
młodych ludzi tematy związane z
narkotykami. Mówił o ich
konsekwencjach w życiu młodego
człowieka.

Po spotkaniu, wszyscy uczniowie
wraz z nauczycielami otrzymali balony
w kolorze białym, które mogli wręczać
w tym dniu wszystkim przechodniom i
przemaszerowali na Plac Biegańskiego.



Historia w muzyce - o działaniach muzyków szwedzkiej grupy Sabaton
Część III





KLUCZEM DO SUKCESU



A po ciężkiej pracy był również czas na
odpoczynek i relaks:



Częstochowskie ławeczki



ELIMINACJE MISTRZOSTW EUROPY
W PIŁCE NOŻNEJ 2016





22 października 2014r. w VIII Liceum Ogólnokształcącym
Samorządowym w Częstochowie odbył się mecz szkolnej ligi

piłki koszykowej. Reprezentacja naszej szkoły wygrała z VIII LO
59 : 42.

Oto skład reprezentacji „Gastronomika” w piłce koszykowej:
Dobrucki Konrad
Gondro Paweł
Kmiecik Kamil

Bartolewski Daniel
Owczarek Marcin

Nabiałczyk Mateusz
Adamowski Rafał

Szczypior Radosław
Ulatowski Jakub

Po zakończonym meczu udało mi się
przeprowadzić krótki wywiad z kapitanem
zespołu - Konradem Dobruckim:

Jak oceniasz atmosferę meczu?

Mecze odbywały się w spokojnej,
miłej atmosferze. W każdym spotkaniu
byliśmy pozytywnie nastawieni.

Czy jesteś zadowolony z gry swoich
kolegów?

Uważam, że wszyscy grali dobrze,
ale sądzę, że jednak nie dali z siebie
wszystkiego.

Czy po ukończeniu szkoły będziesz
nadal kontynuował grę w piłkę

koszykową?

W koszykówkę gram od małego, zbyt
dużo jej zawdzięczam. Jest to moje hobby, z
którego na pewno nigdy nie zrezygnuję.

Bardzo dziękuję za krótką rozmowę.



Konkurs
"Zadanie Tygodnia"

Zapraszamy chętnych uczniów do udziału

w konkursie "Zadanie tygodnia". W każdej gazetce

ukazywać się będą dwa zadania.

W konkursie pojawiać się będą stare polskie

zadania z matematyki z zachowaniem oryginalnej

pisowni i interpunkcji.

Wierzymy, że treści zadań urzekną Was

swoją prostotą i elegancją,

a rozwiązywanie ich stanie się przyjemnością.

Rozwiązania prosimy dostarczać do

nauczycieli matematyki.

Konkurs będzie trwał do końca roku szkolnego.

Nauczyciele
matematyki







OKŁADKA
http://prawo.egospodarka.pl

AKTUALNOŚCI
Kamila Matysiak 1TA (rysunek kota)

MŁODZIEŻ PAMIĘTA
http://pl.wikipedia.org/

http://polki.pl/
http://time.com/
http://wprost.pl
BYLIŚMY TAM...

http://kuriermlawski.pl/
PRACOWITE WAKACJE

Angelika Ligęza
SPACER ULICAMI NASZEGO MIASTA

http://res.peuk.fiiz.pl/
http://czestochowskie24.pl/
http://www.kreatywa.net/

KĄCIK SPORTOWY
http://www.gettyimages.com/

http://www.tencate.com/

Adres redakcji:
cogito1@poczta.onet.pl




