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Witamy gorąco w nowym roku szkolnym i zapraszamy do lektury ”Głosu
Gastronomika”. Rozpoczynamy trzeci rok naszej pracy redakcyjnej. Dla nas to rok
niezwykły – maturalno-egzaminacyjny. Mamy nadzieję, że nasi wierni czytelnicy
będą wspierać wszystkich maturzystów i trzymać za nas kciuki.

Co dla was przygotowaliśmy?
W kolejnym numerze naszego czasopisma będziecie mogli przeczytać

biografię naszej niezwykłej patronki – Marii Skłodowskiej–Curie. Przypomnieć sobie
ważne wydarzenia z życia szkoły. Zwiedzić nasz piękny kraj z Moniką i świat
Michałem. Zajrzeć do kącika kulinarnego i poznać zainteresowania naszych
koleżanek i kolegów. Ponieważ listopad to miesiąc wspomnień – Krysia i Ewelina
przygotowały dla czytelników Literackie Zaduszki.

Witamy w naszym gronie młodsze koleżanki i kolegów – Magdę i Renatę
(koleżanki już z nami współpracowały) oraz Michała, którzy zajęli się w swoich
artykułach ważnymi i trudnymi tematami - tolerancji, patriotyzmu.
Ciekawostki sportowe odnajdziecie w kąciku przygotowanym przez naszych
miłośników piłki nożnej – Wojtka i Przemka.

Zapraszamy do udziału w przygotowanych specjalnie dla Was konkursach.
Nagrody czekają.

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.
Na chętnych do współpracy uczniów czekamy w każdy piątek o godz. 13.50 w
pracowni C02.

Adres redakcji: cogito1@poczta.onet.pl
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Co w trawie piszczy...
AKTUALNOŚCI

1 września 2015 roku rozpoczął się nowy rok szkolny 2015/2016. Dyrektor szkoły mgr inż. Arkadiusz Maślanka
powitał wszystkich uczniów. Dla nas to niezwykły rok – czas egzaminów maturalnych i zawodowych. �yczymy
wszystkim piątek i szóstek.

W październiku przeprowadzone zostały w naszej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego. Poprzedziła je
kampania wyborcza, w trakcie której kandydaci prezentowali swoje programy. Nad prawidłowym przebiegiem
wyborów czuwała komisja wyborcza. Przebieg wyborów nadzorowali także opiekunowie Samorządu
Uczniowskiego – mgr Aleksandra Kotyza i mgr Magdalena Wrześniewska. Oto wybrani przez uczniów
członkowie samorządu:
Przewodnicząca SamorząduUczniowskiego:Wiktoria Radecka, klasa 2TC
Zastępca Przewodniczącej SamorząduUczniowskiego: Sonia Ziętarek, klasa 2TA
Sekretarz: Karolina Pałka, klasa 2TA

GRATULUJEMY!

W październiku odbył się „ XII Szkolny Konkurs Ortograficzny” O tytułmistrza ortografii walczyło 25 uczniów z 11
klas. Najlepsze wyniki uzyskały: 1. miejsce Dominika Potrawka z kl. 4TA, 2. miejsce Marlena Tyras z kl. 4TD, 3.
miejsce Dżesika Kołodzian z kl. 3TB oraz �ucjaNoszczyk z kl. 2TD.

Szkolny konkurs „Znam Jana Pawła II” zakończony. Uczestniczyliw nim uczniowie z piętnastu klas.Oto zwycięzcy:
1.miejsce: klasa 1A (36 pkt.)
2.miejsce: klasa 4TA (33 pkt.)
3.miejsce: klasa 4TD (32 pkt.)

W Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych wzięły udział 24 osoby z pięciu klas. Po rozwiazaniu testu
(pierwszy etap pisemny) do etapu praktycznego zakwalifikowało się siedem osób: Sylwia Zawada 4TA, Weronika
Choryłek 4TB, Dariusz Flasiński 4TA, Katarzyna �akoma 4TA, Marcin Grzesiak 3TA, Mateusz Janik 4TB, Dominika
Potrawka 4TA.Największą ilość punktów otrzymałaWeronika Choryłek z klasy 4TB. Zwycięzcom gratulujemy!

W tym roku szkolnym kolejny raz bierzemy udział w projekcie edukacyjnym Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej
„EKRAN NA �WIAT”. W październiku OKF ILUZJA odwiedziła klasa 2TA z Katarzyną Stanek. O filmie, który
zobaczyli uczniowie,możecie przeczytaćw naszej gazetce. Zapraszamy do lektury artykułów Renaty iMagdy.

Także w tym roku szkolnym uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w lekcji przeprowadzonej przez opiekuna
Domu Poezji - Muzeum Haliny Poświatowskiej, Zbigniewa Mygę, prywatnie brata poetki. Dla pierwszoklasistów
była to niezwykle ciekawa lekcja owybitnej polskiej poetce, które urodziła się i mieszkaław naszymmieście.

13 listopada 2015 roku w piątek uczniowie klas maturalnych uczestniczyli w niezwykłym wydarzeniu teatralnym,
które przygotowali specjalnie dla nich aktorzy Teatru „Cracovia”. Obejrzeli spektakl „Ferdydurke”. „Działania”
aktorówwidzowi oceniliwysoko. �rednia ocen – 5,0. O takiej średniej marzy każdymaturzysta.

Listopad to czas matur próbnych. Uczniowie klas czwartych przystępują do próbnych egzaminów z przedmiotów
obowiązkowych iwybranych przedmiotów na poziomie rozszerzonym. �yczymy wszystkimwysokichwyników.



NASZA PATRONKA

Maria Salomea Skłodowska-Curie urodziła się 7 listopada 1867
roku. Niedawno obchodziliśmy 148 rocznicę urodzin naszej
niezwykłej patronki Razem z rodzicami, Władysławem i
Bogusławą oraz starszym rodzeństwem mieszkała w
Warszawie przy ulicy Freta 16.

�ycie Marii Sk�odowskiej-Curie w pigu�ce

„Nauka leży u podstaw każdego postępu, który ułatwia

życie ludzkie i zmniejsza cierpienie”

Maria Skłodowska-Curie
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ALBERT EINSTEIN I MARIA SKŁODOWSKA-CURIE
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Od 01.11.2014 do 01.11.2015 pożegnaliśmy wielu twórców polskiej kultury. Pamiętajmy o Nich...

04.11.2014 Jerzy Tomaszewski (miał 85 lat) – polski historyk i politolog, profesor.
27.11.2014 Stanisław Mikulski (miał 85 lat) - aktor filmowy i teatralny, który zdobył ogromną sławę dzięki głównej roli

Hansa Klossa najpierw w pokazywanej w latach 1965-1967 w Teatrze Telewizji „Stawce większej niż życie”, a
następnie w kultowym serialu o tym samym tytule.

24.12.2014 KrzysztofKrauze(miał61lat)-operator,reżyser iscenarzystafilmowy.Twórcafilmówdokumentalnych i
fabularnych. Wielokrotnie nagradzany na polskich i zagranicznych festiwalach. Autor m.in. „Długu” „Wielkich
rzeczy”, „Mojego Nikifora”, „Placu Zbawiciela” i „Papuszy”. Zmarł po ośmioletniej walce z nowotworem, został
pochowany na cmentarzu w Kazimierzu Dolnym.

26.12.2014 Stanisław Barańczak (miał 68 lat) – wybitny polski poeta, tłumacz poezji, najważniejszy twórca Nowej Fali,
krytyk literacki, eseista, redaktor, wykładowca.

05.01.2015 Wojciech Brzozowicz (miał 70 lat)– polski aktor teatralny i filmowy.
07.01.2015 Tadeusz Konwicki (miał 88 lat) - prozaik, scenarzysta i reżyser. Pozostawił po sobie bogatą spuściznę literacką,

m.in. „Sennik współczesny”, „Kompleks polski”, „Małą apokalipsę”, i filmową - był reżyserem „Ostatniego dnia
lata”, „Salta”, „Doliny Issy” czy „Lawy”. Był także scenarzystą m.in. „Matki Joanny od Aniołów” i „Faraona”.

29.01.2015 Jan Skrzek (miał 61 lat) - Jan „Kyks” Skrzek – polski muzyk i kompozytor bluesowy, grał na harmonijce ustnej i
fortepianie, młodszy brat Józefa Skrzeka.

27.02.2015 Bohdan Tomaszewski (miał 93 lata) - tenisista, później dziennikarz i komentator, autor książek i scenariuszy
filmowych. Jeszcze za życia był uznawany za legendę i symbol polskiego dziennikarstwa sportowego.
Niedościgniony wzór dla współczesnych komentatorów i adeptów dziennikarstwa. Pracę w mediach rozpoczął w
1946 r. w „Kurierze Szczecińskim”. Jako dziennikarz sportowy zadebiutował dwa lata później w „Expressie
Wieczornym”.

01.04.2015 Robert Leszczyński (miał 48 lat) – polski dziennikarz, krytyk muzyczny, gitarzysta, DJ, były kierownik działu
Kultura i Styl tygodnika „Wprost”.

02.04.2015 Barbara Sass (miała 78 lat) - reżyser i scenarzystka filmowa oraz telewizyjna. Wyreżyserowała m.in. „Krzyk” w
1982 r. z Dorotą Stalińską oraz „Dziewczęta z Nowolipek” w 1985 r., które przyniosły jej nominacje do Złotych
Lwów.W1997r.wystawiła„Trzysiostry”A.CzechowawTeatrze im. JaraczawŁodzi, zacootrzymała
nagrodę teatralną Złotej Maski.

24.04.2015 Władysław Bartoszewski (miał 93 lata) – polski historyk, publicysta, dziennikarz, pisarz, działacz społeczny,
polityk oraz dyplomata.

14.08.2015 Włodzimierz Łoziński (miał 83 lata) – polski dziennikarz.
23.08.2015 Jerzy Kamas (miał 77 lat) - aktor teatralny i filmowy. Zasłynął rolami: Wokulskiego w serialu "Lalka", brata

Barbaryz"Nocy idni"orazwujaStefanawtelenoweli "Klan".Miał77lat.ZostałpochowanynaStarych
Powązkach w Warszawie.

19.09.2015 Marcin Wrona (miał 42 lata)-Reżyser, scenarzysta oraz producent, członek Europejskiej i Polskiej Akademii
Filmowej. Jego debiutancki film „Moja krew” (2009) miał głośną premierę na Festiwalu Filmowym w Rzymie,
kolejny - „Chrzest” (2010) - w San Sebastian.

03.10.2015 Franciszek Walicki (miał 94 lata) - ps. Jacek Grań – polski dziennikarz muzyczny, publicysta, autor tekstów
piosenek, działacz kulturalny, współtwórca wielu zespołów muzycznych, także kompozytor, uważany za ojca
polskiego bigbitu i rocka.

18.10.1015 Sylwester Szyszko (miał 86 lat) – reżyser i scenarzysta filmowy. W 1956 roku ukończył studia na Wydziale
Reżyserii PWSF w Łodzi. W latach 1958-1959 pracował w TVP Łódź oraz w WF "Czołówka", realizując filmy
dokumentalne i oświatowe.



KU CHWALE WIELKIEJ POLSKI!



Himalaje. Najwy�sze pasmo górskie �wiata,
po�o�one w po�udniowej Azji, le��ce na terenie
Pakistanu, Indii, Chin, Buthanu oraz Nepalu. S�yn� z
przepi�knych widoków oraz Korony Himalajów, czyli
czternastu o�miotysi�czników, w sk�ad której wchodzi
Mount Everest, zwany Dachem Świata lub
Czomolungm� (z j�zyka tybeta�skiego). Góry te s�
prawdziwym rajem dla wspinaczy, jednak nie s�
miejscem dla zwyk�ych amatorów. Nie jest bowiem
�atwo funkcjonowa� na du�ych wysoko�ciach. Im
wy�sze partie gór, tym mniejsza ilo�� �yciodajnego
tlenu i wi�ksze prawdopodobie�stwo wyst�pienia
obrz�ku p�uc, który mo�e prowadzi� w konsekwencji
do �mierci. Po kilku dniach wspinaczki organizm
s�abnie, mimo od�ywiania si� i uzupe�niania p�ynów, co
w górach nie jest proste, trudniej jest si� porusza� po
stromych stokach oraz kraw�dziach rozleg�ych
przepa�ci i rozpadlin. Zatem Himalaje to miejsce dla
silnych i odpornych fizycznie oraz psychicznie
�mia�ków, którzy potrafi� prze�amywa� bariery
umys�owe, cz�sto blokuj�ce przed osi�gni�ciem
wyznaczonych celów. Na takich wysoko�ciach jest to
bardzo potrzebna umiej�tno��, gdy� przy takich
warunkach, trzeba by� gotowym na wszystko.

Mount Everest mierzy 8848 m n. p. m. jest lub
by� najprawdopodobniej g�ównym celem oraz
marzeniem ka�dego himalaisty. W historii jego
zdobywania przez wspinaczy zapisa�a si� dosy� du�a
liczba �mia�ków, którzy si� porwali na tak wielki krok w
swoim �yciu. Po raz pierwszy Everest zosta� zdobyty w
1953 roku przez grup� z Wielkiej Brytanii oraz lokalnych
mieszka�ców. John Hunt Edmund Percival Hillary,
Thomas Duncan Bourdillon, Charles R. Evans, Norgay
Tenzing oraz 26 innych. 29 maja 1953 Hillary i Tenzing
stan�li na szczycie Everestu. W historii tej zapisa�o si�
bardzo du�o osób. Wielu z nich osi�gn��o swój cel,
jednak byli tacy, którzy pozostali na stokach
Czomolungmy na zawsze. Istniej� miejsca na stokach
góry, od strony Nepalu oraz Tybetu, uwa�ane za groby
osób, które zgin��y w ekspedycjach. Nie mo�na
jednoznacznie okre�li� wszystkich miejsc spoczynku
ofiar góry. Przypuszczalnie s� ro rozleg�e obszary
pokryte �niegiem oraz g��bokie, ciemne szczeliny.

PAMIĘTAMY O NICH...
Jednak s� miejsca, upami�tniaj�ce ofiary

ekspedycji. Wed�ug danych 391 ekspedycji próbowa�o
wej�cia na szczyt, 167 z nich osi�gn��o wierzcho�ek.
Sukcesem wspinaczkowym zako�czy�a si� po�owa
spo�ród 214 ekspedycji wyruszaj�cych od strony
Nepalu oraz tylko niewielka cz��� spo�ród 176 wypraw
wspinaj�cych si� na gór� od strony Tybetu. Do stycznia
1997 wierzcho�ek zdoby�o 676 osób, w tym czasie
zgin��o 148 wspinaczy (w tym 50 Nepalczyków). W 1996
roku wydarzy�a si� najgorsza w historii tragedia, mia�a
miejsce 11 maja 1996, w przeci�gu kilku dni �ycie straci�o
15 osób, z czego a� 7 w jednym dniu. Do ko�ca roku
2008 oko�o 3600 wspinaczy stan��o na szczycie, liczba
ofiar si�gn��a 210. W 2012 roku �ycie straci�o 10 osób a
do sierpnia 2013 roku liczba ofiar wzros�a ju� do
kolejnych 251 osób. W�ród ofiar, pochodz�cych z Polski
s� mi�dzy innymi : Wanda Rutkiewicz, pierwsza
Europejka oraz trzecia kobieta, która stan��a w historii
na szczycie Everestu w 1978 roku oraz pierwsza
kobieta, która zdoby�a szczyt K2 w pa�mie górskim
Karakorum. Zagin��a, zdobywaj�c Kanczendzong�. Do
roku 2013 zgin��o na Evere�cie siedmiu naszych
rodaków (lub dziewi�ciu, je�li uwzgl�dnimy Petera
Kowalzika - wed�ug dokumentów himalaist� z Niemiec
jednak z polsko brzmi�cym nazwiskiem, zaginionego w
1997 roku, oraz zmar�ego w 2009 roku na atak serca
Veslava Chrz�szcza – oficjalnie Czecha, a nieoficjalnie
Polaka ze Śl�ska Cieszy�skiego). Ostatni� ofiar� z
polskim obywatelstwem by� 50-letni Jan Krzysztof
Liszewski, który zgin�� w 2003 roku, spadaj�c w
przepa�� po tybeta�skiej stronie Everestu, wcze�niej
natomiast w 1999 roku w trakcie schodzenia ze szczytu
straci� �ycie czterdziestopi�cioletni Tadeusz Kudelski.
Najbardziej tragiczna w�ród polskich himalaistów by�a
lawina, która w 1989 roku pogrzeba�a na wysoko�ci
7200 metrów a� czterech naszych wspinaczy –
Miros�awa D�sala, Miros�awa Gardzielewskiego,
Andrzeja Heinricha oraz Wac�awa Otr�b�, Eugeniusz
Chrobak – cz�onek tej ekipy zmar� ju� w obozie, w
wyniku odniesionych obra�e�.
Statystyki dotycz�ce ofiar górskich ekspedycji mro��
krew w �y�ach. Nie jest powiedziane, �e liczba gin�cych
osób w drodze po swoje marzenie, jakim jest zdobycie
o�miotysi�cznika zatrzyma si� w miejscu. Jedno jest
pewne, �e ka�dy, kto chce w �yciu osi�gn�� swój cel,
b�dzie musia� prze�ama� swoje s�abo�ci oraz
wspomniane ju� bariery umys�owe.

Pamiętajmy o ludziach, którzy stracili życie w pogoni za

marzeniami...



16 LISTOPADA
Mi�dzynarodowy Dzie� Tolerancji





W dniu 3.11.15 r. udaliśmy się do Ośrodka Kultury Filmowej w
Częstochowie na film pt. „W jego oczach”. Film został poprzedzony prelekcją,
którą prowadził pan Paweł Bilski. Od dziecka brał on czynny udział w
wolontariacie i pomagał różnym fundacjom. W 2013 roku zmarł brat pana
Pawła – Karol, który urodził się z Zespołem Downa. Po jego śmierci, pan
Paweł zapoczątkował pomnik pamięci dla brata- projekt Down-Love. Rok
później powstała fundacja „Oczami brata”, która w głównej mierze ma
pomagać osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Prelekcja była
idealnym wprowadzeniem w tematykę filmu – nauczanie przez
doświadczenie. Zostaliśmy podzieleni na grupy a następnie związani,
„odizolowani” od innych uczestników prelekcji. Doświadczenie miało na celu
pokazanie, jak czują się osoby „ inne”, odrzucone bądźwykluczone.

Następnie został przedstawiony film w reżyserii Daniela Ribeiro.
Opowiadał o niewidomym nastolatku, który zakochuje się w koledze z klasy.
Podwójne wykluczenie – z powodu kalectwa i orientacji seksualnej –
mogłoby spowodować kryzys emocjonalny niejednego dorosłego, a co
dopiero w przypadku wrażliwego licealisty słuchającego Brahmsa i
Vivaldiego. Najlepsza przyjaciółka głównego bohatera - Leonarda opiekuje
się nim, odprowadza go do domu i pomaga mu w każdej sytuacji. Gdy
pojawia się nowy chłopak w klasie, Leonardo coraz bardziej oddala się od
przyjaciółki, któramyślała, że jest dla niego najważniejsza. Podczas wycieczki
szkolnej Leonardo tłumaczy swojej przyjaciółce, że się zakochał. Giovana
była pewna, że to właśnie w niej jest zakochany Leonardo, gdy chłopak mówi
jej o koledze z klasy przyjaciółka zostawia go bez słowa. Po upływie czasu
rozumie swój błąd i przeprasza. Leonardo i Gabriel zostają parą, razem
pokonują życiowe przeszkody. Film ten udowadnia, że na pewne
przeciwności losu nie mamy wpływu. Mimo niepełnosprawności Leonardo
jest dzielnym chłopakiem który chce czerpać z życia wszystko, co najlepsze.
Planuje wyjazd, żeby uciec od przewrażliwionych rodziców. Stara się żyć
normalnie. Na pewne sprawy w życiu niemamy wpływu. Niepełnosprawność
to efekt wrodzonej dysfunkcji, choroby, albo wypadku. Jest to w miarę stały
stan, do którego trzeba się dostosować, żeby żyć aktywnie, żeby realizować
swoje plany i zwykłe obowiązki. Jednak ludzie często utożsamiają
niepełnosprawność z chorobą i dlatego bywają dla niepełnosprawnych
natrętnie nadopiekuńczy, albo boją się kontaktu, dialogu.

Niepełnosprawność nie jest wyrokiem. Powinniśmy być tolerancyjni,
ponieważ może spotkać każdego z nas. Ludzie nie zdają sobie sprawy, jak
bardzo krzywdzą niepełnosprawnych, wykluczając ich poprzez stwarzanie
dla nich barier zarówno architektonicznych jak i społecznych. Równie dobrze
sami możemy zostać wykluczeni z powodu niebieskich oczu, bądź faktu iż
posiadamy psa. Bądźmy tolerancyjni, a przede wszystkim pomagajmy sobie
nawzajem, ponieważ niewiemy, co może sięwydarzyć.



"CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE..."
zwiedzamy Wy�yn� Krakowsko-Cz�stochowsk�

Zapraszam do gminy Mykanów!





Niemcy twoim celem podró�y

DEUTSCHLAND, DEIN REISEZIEL





ROZGRZEWAJĄCY KĄCIK KULINARNY
na jesienne wieczory



KĄCIK SPORTOWY
Vive La Pologne 2016



Regulamin konkursu:
1. G�ównym celem konkursu jest przekazanie wiedzy na temat najciekawszych

miejsc w naszym mie�cie i zach�cenie turystów do odwiedzenia Cz�stochowy.
2. W konkursie mog� uczestniczy� uczniowie naszej szko�y.
3. Uczniowie mog� uczestniczy� w konkursie indywidualnie lub grupowo (zespo�y

z�o�one maksymalnie z trzech osób).
4. Uczestnik konkursu przygotowuje przewodnik w samodzielnie wybranej formie i

technice (np. przewodnik tekstowy, przewodnik ilustrowany, mapa i plan
turystyczny, album...).

5. Zg�aszane przez uczniów prace musz� by� wykonane samodzielnie.
6. W przypadku wykorzystania literatury pomocniczej, autor zobowi�zany jest do

umieszczenia w przewodniku bibliografii.
7. Fotografie, których autor przewodnika nie wykona� samodzielnie musz� by�

opatrzone informacj� na temat autora i �ród�a pochodzenia.
8. Organizatorzy konkursu zastrzegaj� sobie prawo publikacji (ca�o�ci lub

fragmentów) nagrodzonych przewodników w szkolnej gazetce internetowej.
9. Przekazane i przes�ane przewodniki nie podlegaj� zwrotowi.
10. Termin z�o�enia prac lub wys�ania prac up�ywa 29 lutego 2016 roku. (Prace

przekazujemy opiekunce zespo�u redakcyjnego Katarzynie Stanek lub
wysy�amy na adres redakcji).

11. Wyniki konkursu zostan� og�oszone 14 marca 2016 roku.

Zach�camy do udzia�u w konkursie.
Na ZWYCIĘZCÓW czekaj� ciekawe nagrody rzeczowe.

Organizatorzy:
Katarzyna Stanek i Zespó� Redakcyjny G�osu Gastronomika

NIEZWYKŁY SPACER
po najciekawszych miejscach w moim mie�cie...



Wraz z nowym rokiem szkolnym, przygotowali�my dla Was kolejn� edycj�
konkursu na t�umaczenie tekstu z j�zyka angielskiego na nasz rodzimy j�zyk.
Tym razem jednak poszli�my o krok dalej i zamiast stosunkowo prostych
tekstów utworów muzycznych, zdecydowali�my si� na wi�ksz� ró�norodno�� i
wi�ksz� z�o�ono�� wybieranych przez nas tekstów - fragmenty ksi��ek, teksty
publicystyczne i tym podobne.

Oto nasza pierwsza propozycja:

Let us briefly discuss life and death, the great opposites; the great equals.

Death is greater than life, so sayeth the priest, for in death comes the gods’ just
reward. But if this be true, whether that reward shall be the solace of heaven or
the agony of hell is decided during one’s lifetime and therefore life is much
greater than death, for it is the decision maker.

And what of those who care not for the gods, who question the afterlife; the
existence of deities? Life is life’s own goal they say; a wise sentiment I echo, and
that even priests would do well to heed. But O how often does doubt assail these
revellers of life! How often does fear approach with the creeping of the
shadows... So great becomes the looming horror that death becomes larger
than life and death becomes the greater force.

Forget the promise of gods I say, but defy the fear of oblivion as well, for only if
life and death become each other’s equals can the philosophy of death become
one of life. Death is the instigator of faith and fear, but only if you let it be so. If
you can gaze into its obsidian eyes, knowing it is the be all and the end all, but
fear neither, then shall you have reached the shores of wisdom.

So sayeth Nemris.

Na przet�umaczenie powy�szego tekstu macie czas do 29 lutego 2016 roku.
Teksty przesy�ajcie na adres mailowy naszej gazetki szkolnej:

cogito1@poczta.onet.pl

Powodzenia!

KONKURS
z j�zyka angielskiego





OKŁADKA
http://www.99bestquoteswishes.com/
ŻYCIE MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE

Philip Stelle. "Maria Skłodowska-Curie. Kobieta, która zmieniła dzieje nauki".
Warszawa: Wydawnictwo MWK, 2010.

16 LISTOPADA - MIĘDZYNARODOWY DZIEN TOLERANCJI
http://www.bibliotekawszkole.pl/inne/gazetki/tolerancja/tolerancja.php/

http://www.demotywatory.pl/

Adres redakcji:
cogito1@poczta.onet.pl

WYKORZYSTANE MATERIAŁY I KONTAKT


