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Witajcie Drodzy Czytelnicy!

Miło nam jest spotkać się 
z Wami w nowym roku
szkolnym 2017/2018. 

Mamy nadzieję, że najbliższe
miesiące będą wypełnione nie

tylko nauką
i spełnianiem celów, 

które sobie wyznaczyliście, 
ale także radosnymi chwilami

w gronie przyjaciół.

                   W tym roku chcielibyśmy dodać nowe działy do naszej gazetki.
W związku z tym pragniemy Was serdeczni zaprosić do publikowania na jej
łamach Waszej twórczości literackiej, plastycznej (w tym: konkursowej).
Prace prosimy przekazywać zespołowi redakcyjnemu lub wysyłać na adres
e’mail: anna.zolnowska@poczta.onet.pl
           Jeżeli chcecie kogoś pozdrowić, złożyć mu życzenia z okazji
nadchodzących urodzin, imienin, możecie to również zrobić na łamach
naszej gazety. A może sprawicie przyjemność mamie, tacie, dziadkom lub
innym członkom rodziny z okazji ich świąt, rocznic itp. Piszcie. Czekamy na
Was.
                                                       Serdecznie zapraszamy do współpracy.

*
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Warto pamiętać! Kalendarium szkoły na rok 2017/2018.
Czas zapoznać się z organizacją nowego roku szkolnego. 

                          Wybory 
       do Samorządu Uczniowskiego

    We wrześniu w naszej szkole odbyły się wybory do
Samorządu Uczniowskiego.
       Do wyborów zgłosiło się 5 kandydatów: Kinga
Przychodna, Patrycja Zwara, Kaja Biankowska, Krzysztof
Majewski i Michał Fierka.
    Łącznie zagłosowało 332 uczniów (w tym 7 głosów było
nieważnych).
    Wybory wygrała Kinga Przychodna - uzyskała aż 166
głosów i została naszą nową Przewodniczącą. 

Kingę  interesuje gra na gitarze, sport i języki obce.
Jej postulaty są następujące: dni tematyczne (np. dzień
piżamy); kakao i mleko dla uczniów gimnazjum; szczęśliwy
numerek; skrzynka Walentynowa; muzyka podczas zajęć
wychowania fizycznego; dyskoteki szkolne; zbiórki pieniężne
na cele charytatywne, pokazy talentów, turnieje
międzyklasowe, korepetycje dla uczniów z problemami w
nauce, dzień „13-piątek” bez pytania i kartkówek; w tłusty
czwartek pączek dla każdego. 
                   
                                             Życzymy owocnej pracy!

Dzień Edukacji Narodowej - 13 października (uroczysty apel)
Narodowe Święto Niepodległości - 10 listopada (uroczysty apel)

Andrzejki - 25 listopada
Wigilia klasowa, Koncert Bożonarodzeniowy - 21 grudnia

Zimowa przerwa świąteczna - 22 grudnia – 1 stycznia
Zabawa karnawałowa - 25 stycznia

Ferie zimowe - 29 stycznia - 09 lutego
Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” - 1 marca

Dzień języków obcych - 22 marca
Rekolekcje – 3 dni - 19-21 marzec

Wiosenna przerwa świąteczna - 29 marzec – 3 kwiecień
Święto Konstytucji 3 Maja - 6 maja (uroczysty apel)

Dzień Dziecka - Dzień Sportu - 4 czerwca
Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 2 listopad, 22 grudzień, 30 kwiecień, 2 maj, 4 maj, 

1 czerwiec 18-19 kwiecień (egz.gimnaz.) 
Zakończenie roku szkolnego - 22 czerwca

*
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WYWIAD Z CZŁONKIEM ZESPOŁU „SARCAST”

*

Niedawno jedna z uczennic naszej szkoły Maja Sowińska miała przyjemność spotkać się 
z panem Łukaszem – członkiem zespołu „SARCAST”.

Poniżej prezentujemy wywiad, jaki udało się Mai przeprowadzić. Zachęcamy do lektury
1.Czym jest dla Pana muzyka? 
Muzyka dla mnie to forma ekspresji, dzięki której mogę się uzewnętrznić, wyrazić swoje myśli i uczucia. Traktuję ją czasem jak
swoistą autoterapię. Jest dużą, ważną częścią mojego życia, często tą jaśniejszą stroną. Pomimo, że daje mi tak wiele
szczęścia i wnosi dużo pozytywnych emocji, mam świadomość tego, że koniec końca to także tylko rozrywka. Są rzeczy ważne i
ważniejsze, trzeba się nauczyć przełączać pomiędzy nimi i dokonywać trudnych wyborów tak, by nie szkodzić sobie i bliskim.
O tym czym jest dla mnie muzyka mógłbym jeszcze długo. Najważniejsza jest jednak dla mnie moja rodzina, moja małżonka,
dzieci i moi przyjaciele. To oni najczęściej są dla mnie inspiracją i jedynym prawdziwym powodem, dla którego warto żyć.
2.Od kiedy zaczął Pan interesować się muzyką?
Muzyka była obecna w moim życiu od urodzenia.  Pamiętam jak będąc dziecka często słuchałem radiowej „Trójki”. Potem
występy w przedstawieniach szkolnych. W szkole średniej wiązałem swoja przyszłość z koszykówką, ale kontuzja i los sprawił,
że z bólem serca musiałem przestać traktować to poważnie. Dzisiaj nie wyobrażam sobie życia bez obcowania z muzyką, w
ogóle bez jakiejkolwiek pasji. Jeśli nie będzie mi dane kontynuować muzycznej "kariery", na pewno znajdę sobie coś innego.
Ważne jest też to, że przy tym co robię, mam wielkie oparcie w żonie i dzieciach. Jestem im za to wdzięczny

*
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3. Jaki jest Pana ulubiony gatunek muzyczny?
Nie mam ulubionego gatunku. Słucham wszystkiego, co moim
zdaniem jest dobre i godne uwagi. Od kiedy pamiętam, jaram
się takimi zespołami jak "Depeche Mode", "Massive Attack"
czy "The Prodigy". To z tych starszych. Dzisiaj dostęp do
muzyki jest dużo łatwiejszy i siłą rzeczy znacznie więcej
dobrych rzeczy pojawia się na rynku. Mimo tego całego
bogactwa, wolę jednak tworzyć niż słuchać. 

4. Kto jest dla Pana autorytetem?
Gdy grałem w kosza, autorytetem dla mnie był Michael Jordan.
Chyba nawet teraz inspiruje się jego postawą z tamtych lat.
Poza tym od zawsze i na zawsze będą nim moi świętej
pamięci dziadkowie. Dzisiaj muszę robić wszystko, by stać się
jak najlepszym autorytetem dla swoich synów.

5. Czym jest dla Pana zespół ?
Zespół dla mnie to przede wszystkim przyjaźń i wspólny cel.
Zawsze możemy na siebie liczyć nawet poza sceną. Nie ma w
tym nic mniej i nic więcej.  Znamy się, kochamy i szanujemy.
Lubimy spędzać ze sobą czas, zrobić razem kilka dobrych
numerów, a w wolnych chwilach odpalić grilla i pogadać o
wszystkim i niczym.

6. Czy skład zespołu  zmienił się z upływem czasu?
Tak, kilka lat temu było nas pięcioro. Wtedy graliśmy funky.
Dzisiaj tworzymy duet. Chłopaki wybrały inną drogę i życzę im
z całego serca powodzenia we wszystkim, co robią.

8. Jaki gatunek muzyczny gracie?
Trudno to określić. Przynajmniej my się nad tym nie
zastanawiamy. Ocieramy się o kilka gatunków.
Na pewno jest w tym trochę elektroniki, rapu, soulu, popu a
nawet rocka. Robimy to, co nam się w danej chwili podoba i to
chyba w tym jest najpiękniejsze. Dzięki temu powstaje coś
wyjątkowego, przynajmniej dla nas - a to wystarczy. 

9. Czy uważacie, że występ w programie telewizyjnym
"MUST BE THE MUSIC - tylko muzyka" był sukcesem?
Wiesz co? I tak, i nie. Z jednej strony sukces, bo jakby nie było
dotarliśmy do półfinału i oglądało nas kilka milionów ludzi. A z
drugiej, nie przełożyło się to w większym stopniu na promocję
Sarcast. Poza kilkoma lajkami na facebooku nie wydarzyło się
nic więcej. Tak czy siak telewizja sprawdzona i odhaczona.

10. Z kim chcielibyście zagrać na jednej scenie?
Zależy czy pytasz o artystów z Polski czy ze świata. W jednym
i drugim przypadku coś by się znalazło.
Ponoć nie ma rzeczy niemożliwych, ale w tym momencie nie
myślimy o tym tylko skupiamy się na naszej twórczości.
Kilka wspólnych numerów z artystami z Polskiej sceny już
mamy za sobą, a dalej zobaczymy, co nam los przyniesie.

11. Czy uważacie wydanie płyty za sukces?
Jasne. Wydaliśmy płytę własnym sumptem, za własne
pieniądze, zaczynając zupełnie od zera. "Syn Słońca" odbił się
szerokim echem nie tylko wśród słuchaczy, ale i w samej
branży.Dzięki temu poznaliśmy wielu ciekawych ludzi.
Zagraliśmy kilka fajnych koncertów. Jest to ciężka praca
dająca dużo satysfakcji - to już jest sukces.

12. Czy macie w planach wydanie drugiej płyty?
Tak. Właśnie pracujemy nad druga płytą. Z oczywistych
powodów nie zdradzę tytułu. Kilka piosenek jest już gotowych
w całości. Od strony muzycznej, chodzi mi o same podkłady,
mamy chyba wszystko. Teraz pracujemy nad aranżacją
wokalną i tekstami. Płyta ma się ukazać pod koniec roku, ale
nie obiecuję.

*
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13.Czym zajmujecie się w wolnym czasie?
Nie mamy za dużo tego wolnego czasu, więc każdą chwilę po godzinach zwykłego życia zajmujemy się muzyką. Większość
naszego wolnego czasu spędzamy w studio, pracując nad nowym materiałem. Poza tym wolny czas to głównie aktywny
odpoczynek.  

14. O czym najczęściej pisze Pan piosenki?
Piszę o tym, co widzę, co czuję i o tym, czego doświadczyłem lub doświadczam. Od strony fizycznej i emocjonalnej. Wszystko
zależy od nastroju i czasu, w jakim zabieram się do pisania. W przypadku „Syna Słońca” teksty mówią bardziej od odczuciach,
doświadczeniach i przemyśleniach na temat życia. O słabościach i niedoskonałościach człowieka. To swojego rodzaju podróż
do wnętrza siebie. Nowy album będzie na pewno inny pod względem muzycznym i tekstowym, ale dalej w naszym stylu.

15. Jaka jest Pana ulubiona piosenka "Sarcast" ?
Właśnie z tym jest problem, bo o ile dzisiaj podoba mi się np. "Cud" jutro może mi się podobać "Czujesz" albo "Mówię" itd.
Trudno to określić. Chyba to jest największą zaletą tej płyty. Na dzisiaj powiedzmy, że jest to "Mówię". 

16. Jakie miejsce lub kraj poleciłby Pan swoim fanom na wakacje?
Pewnie jest wiele pięknych miejsc w Polsce i na świecie godnych polecenia, ale Kaszuby... Tak, tylko Kaszuby. Kiedy jest lato i
robi się ciepło, nie ma lepszego miejsca na ziemi. Zresztą zimą też jest cudownie. Przysięgam, tak myślę. Mieszkam tu od
urodzenia, a dalej jestem zauroczony tym regionem, jakbym był tu pierwszy raz. Musimy doceniać bogactwo, w jakim przyszło
nam żyć i umierać. Mamy tu wszystko i mogą nam tylko pozazdrościć. No, albo zacząć korzystać z piękna Kaszub i naszej
gościnności. 

17. Jakie jest Wasze motto życiowe.  
"... Jestem najlepszą i jedyną wersją siebie.."

* *
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Możecie przeczytać u nas 
albo samemu wygooglować

Podobnie jak w Polsce, na początku
września rok szkolny zaczyna się w
Ameryce, Anglii, Grecji, Belgii, Łotwie i
Francji. Szwedzi, Duńczycy i mieszkańcy
niektórych landów niemieckich, idą do
szkoły w sierpniu, a za to Hiszpanie,
Włosi i Portugalczycy - dopiero w drugiej
połowie września.

Australijczycy na pierwsze zajęcia idą
w styczniu. W Brazylii rok szkolny
rozpoczyna się po karnawale, czyli w
lutym, a mieszkańcy Chile idą do szkół
dopiero w marcu. W Japonii uczniowie
zaczynają szkołę w kwietniu, a w
Indonezji rok szkolny rozpoczyna się w
lipcu. W Grecj i i na Łotwie długie
wakacje zaczynają się już z początkiem
czerwca. Szwedzi i Niemcy kończą
naukę dopiero pod koniec lipca. 

Rok szkolny w Stanach Zjednoczonych
trwa około 9 miesięcy (od września do
połowy czerwca). Dzień szkolny zaczyna
się między 8 a 8.30. Lekcja trwa od 50
do 55 minut, a tydzień szkolny - 5 dni.

Niemcy idą do szkoły już w sierpniu, po
zaledwie sześciu tygodniach wakacji.
Rok szkolny podzielony jest na dwa
semestry. Przewidzianych jest kilka
przerw w nauce w roku szkolnym: w
październiku (1-2 tygodnie), w grudniu
(2-3 tygodnie przerwy świątecznej), w
lutym (1 tydzień - ferie), w kwietniu (2-3
tygodnie) oraz w maju (kilka dni wolnych
z okazji świąt religijnych).

*

                            Humor szkolny
                                             oprac. Adrian Stencel

  
     Ciekawostki o szkole

                    oprac. Mikołaj Kruszyński

Chleb z górnej półki
Przychodzi zając do sklepu i mówi:

- Poproszę chleb z górnej półki.
Misio-sprzedawca wyciąga drabinę, wchodzi 

i ściąga chleb.
(Historia powtarza się przez tydzień)

Pewnego dnia misio myśli sobie:
Jak zajączek znowu przyjdzie, 

to od razu będę siedział na drabinie.
Jak pomyślał, tak zrobił.

Po chwili przyszedł zając i mówi:
- Poproszę miód z dolnej półki.

Misio sapiąc schodzi z drabiny i podaje mu miód.
A zając na to:

- A i jeszcze chleb z górnej półki.

*
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     W drugim semestrze roku szkolnego 2016/2017
mieliśmy przyjemność ogłosić konkurs fotograficzny

„Przyłapani na czytani”. 

W konkursie mogli wziąć udział 
wszyscy uczniowie naszej szkoły.

Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu 
i dostarczeniu zdjęcia, 

które zawiera elementy pozwalające 
go powiązać z tematyką książki i czytelnictwa. 

Wystarczyło zatem zaobserwować i uchwycić obiektywem
osobę lub osoby czytające książki, czasopisma w różnych

miejscach, nawet zaskakujących sytuacjach 
czy zabawnych pozach.

21 czerwca 2017 r. konkurs rozstrzygnięto. 

Tytuł Najlepszego Fotografa Zespołu Szkół 
w Kiełpinie otrzymały:

Bernadeta Formela z klasy Ic
Klaudia Machola z klasy Vb
Wiktoria Okrój z klasy Vb
                                                      Serdecznie gratulujemy!

                      
                                        Wyniki konkursu fotograficznego

* *

*


