
Gazeta Samorządowego Gimnazjum w  Kostkowie 

„Gimzetka” – tej nazwy 

nie słyszeliśmy w naszej 

szkole przez kilka ostat-

nich lat, a właściwie od momentu, gdy w Kostkowie powstało liceum ogólnokształcące. Dziś mam zaszczyt oznajmić, iż 

oto powraca nasza wszechstronna gazetka.  

„Gimzetka” zastąpi „Kuriera Szkolnego”, który przez ostatnie lata informował nas o najważniejszych wydarzeniach.  W 

kolejnych wydaniach nowego informatora znajdziecie wiele ciekawych artykułów, związanych z naszą szkołą. Zawsze 

jest szansa, iż na jednej ze stron znajdzie się coś o Was, dla Was lub nawet Wasze zdjęcie! 
Mamy nadzieję, iż będziecie zadowoleni z naszej „Gimzetki”. W imieniu całej redakcji życzę miłego czyta-
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Niestety skończył się już luz, odpoczynek, beztroska, morze, gó-

ry, wyjazdy ........Czas wrócić do SZKOŁY!!!! Pewnie wszystkim 

Wam na samą myśl o tym włosy stają dęba:) ale spójrzcie na to z 

innej strony. 

W końcu możemy znowu zobaczyć twarze swoich kolegów, ko-

leżanek i przyjaciół!!!! 

Życzę Wam wszystkim samych dobrych wyników w nauce! 

Nie martwcie się, za 9 miesięcy znowu są WAKACJĘ (aż za 9!!!) 
K. Gołda 
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ogólnego podenerwowania, a nawet 

panicznego strachu przed tym, co 

nas czeka. Teraz uczę się w Techni-

kum nr 3 w Lęborku, ale myślami 

często jestem w gimnazjum w Kost-

kowie. Nie zaprzeczam – jest ciężko. 

Nauka w gimnazjum była zaledwie 

cząstką tego, czego uczymy się teraz. 

Moja szkoła nie należy do najnow-

szych, ma już prawie 60 lat. Lekcje 

odbywają się w różnych budynkach. 

Nie jest już tak jak w gimnazjum. 

Kończę  zajęcia przed szesnastą. By-

wają dni, że trzeba siedzieć nad 

książkami do późnej nocy, więc 

wszystko przed Wami.     
Marta Petrow (absolwentka) 

Kostkowo? Z czym nam się kojarzy 

to miejsce? Na pewno nie jest to 

anonimowe słowo, na dźwięk które-

go nic się nie czuje. Dla nas jest to 

miejsce, w którym spędziliśmy 3 

lata naszego życia. Trzy lata, które 

odcisnęły piętno na naszych charak-

terach. Nauczyliśmy się wiele i nie 

chodzi tu tylko o wiedzę, ale te  z o  

wartości, które zostały nam przeka-

zane. Wspominam moment, kiedy 

pierwszy raz przekroczyłam próg 

gimnazjum. Znalazłam się w in-

nym, nowym środowisku. Wspo-

mnienia tamtej chwili nie są odle-

głe, sięgają zaledwie 2003 roku. 

Bardzo dobrze pamiętam atmosferę 

Pani Arleta Rohde w tym semestrze nie będzie miała z nami lekcji geografii. Pałeczkę 

przejęła pani Iwona Peplińska. Serdecznie witamy w naszej szkole! Chcielibyśmy 

przywitać również naszą panią od informatyki - Alicję Niepomnik, która wróciła do 

nas po rocznej przerwie! Wszystkim nauczycielom życzymy owocnej, bezstresowej 

pracy oraz samych sukcesów zawodowych! 
 

W imieniu redakcji „Gimzetki” K. Gołda (Mucha)  

Witamy nauczycieli 

Co robią nasi maturzyści? 
Absolwenci liceum - super 9-tka. 

1.Grzegorz Hinca (BTS) -  rozpoczyna służbę wojskową,              

chce rozwijać swój talent plastyczny. 

2.Anna Kostka (Kosteczka) -  studiuje socjologię. 

3. Stasiu Kankowski (Stasiu) -  zaczął studium ochroniarskie. 

4. Kasia Osmańska -     studiuje pedagogikę. 

5.Anna Szymikowska -    studiuje pedagogikę. 

6.Agnieszka Maszota -     studiuje pedagogikę. 

7.Michał Rudziński (Misiu) - zaczął studia na AWF-ie w Sopo-

cie. 

8.Patryk Styn (Profesor) -  rozpoczyna służbę, wojskową, 

zamierza pracować w wojsku. 

9.Emil Miotke -  tajemnica. 
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ostatnie machnięcie rodzicom i w 

drogę. Już tylko 22 godziny dzielą 

mnie od melonów z wędzonym 

mięsem, równiutko przystrzyżo-

nych żywopłotów, pleśniowych 

serów, aromatycznych win i wyso-

kiej iglicy wieży Eiffla - jednym 

słowem od Francji.                               

        Wiedziałam, że przy ponad 

53 milionach mieszkańców i po-

wierzchni 550 tys. km2, Francja 

jest – nie licząc Rosji – najwięk-

szym krajem Europy. Zdawałam 

sobie sprawę również 

z tego, że – jak powia-

dają - Paryż i Francja 

to dwa różne światy. 

Francuska prowincja z 

daleka trzyma się od 

międzynarodowych 

koneksji, natomiast 

stolica tego kraju 

wręcz przeciwnie, jest 

wielkim międzynaro-

dowym centrum turystycznym, 

handlowym, kulturalnym i poli-

       K t ó r e 

miasto Euro-

py chciałbyś 

poznać? Wo-

lisz Paryż, 

stolicę świa-

towej mody, 

fontann, bla-

sku ulicz-

nych latarni 

o romantycz-

nym jak nigdzie zachodzie słoń-

ca? Pragniesz zwiedzić miasto 

królów, królowych, wielonaro-

dowy, przyjazny i ruchliwy 

Londyn? Chcesz poczuć się 

kimś znacznym w jeszcze mło-

dej i prężnie rozwijającej się,       

a już tak ważnej Brukseli? A 

może nie lubisz wybierać? Ja 

nie lubię i na szczęście nie mu-

siałam.  

       Było wpół do trzeciej nad 

ranem. Siedzieliśmy już wszyscy 

w autokarze, kiedy nagle usłysze-

liśmy ten upragniony dźwięk - 

ryk włączanego silnika. Jeszcze 
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Paryż? Londyn? Bruksela? Które miejsce wybierasz? 

tycznym. Jeżeli jednak jest 

prawdą stwierdzenie, że znając 

Paryż nie zna się Francji, to o 

wiele bardziej prawdą jest to, że 

znając francuską prowincję 

niewielkie ma się pojęcie o Pa-

ryżu.  

        Zatrzymaliśmy się w 

ośrodku Stella-Maris, w nie-

wielkim miasteczku Stella-

Plage. Smaczne posiłki, mili 

ludzie - sielski obraz prowin-

cjonalności. Wycieczkę do Pa-

ryża wszyscy powitaliśmy więc 

z dużą radością. Wielkie bulwa-

Wielu naszych kolegów ukończyło już gimnazjum. Wielu dopiero zacznie do niego uczęszczać. Pewnie wielu 

zastanawia się, czy nasza szkoła gwarantuje wysoki stopień wykształcenia. Czy po ukończeniu naszego gim-

nazjum możemy równać się z uczniami innych szkół? Na to pytanie starałem się odpowiedzieć podczas wy-

wiad z uczniem LO nr 6 w Gdyni - Maciejem Blok: 

 Co sądzisz o swojej nowej szkole? Czy choć 

trochę przypomina naszą? 

 Na to pytanie jest mi trudno odpowie-

dzieć. Moja nowa szkoła jest po prostu inna. 

Panują tu inne zasady. Mam innych nauczycieli 

więc nie mogę powiedzieć,  która szkoła jest 

lepsza.  

 A jak z poziomem twojej wiedzy? Czy nasze 

gimnazjum przygotowała cię do uczęszczania  w 

jednym z najlepszych LO w województwie? 

 Myślę że tak. Moja klasa udowadnia, iż 

każda szkoła jest dobra, jeżeli tylko uczeń chce, 

by tak była. W mojej klasie każda osoba jest z 

innej szkoły i prezentujemy taki sam poziom 

wiedzy jak inni.  Gimnazjum w Kostkowie to 

naprawdę dobra szkoła. Cieszę się, że mogłem 

tam spędzić 3 lata. 

 A czy tęsknisz za naszą szkółką? 

M.B. Tak, ponieważ ją znałem. Na razie czuje się 

nieswojo w moim nowym otoczeni. Kostkowo 

znałem od podszewki, wiedziałem wszystko o tej 

szkole. Ale teraz też nie mogę narzekać. Dosta-

łem się tam, gdzie chciałem i nie mogę narzekać.  

 Dziękuję za rozmowę! 

 Proszę. 

Jak widać - nie musimy się wstydzić naszej 

szkoły. Ona może nas nauczyć wiele, a nic nie 

bierze w zamian (poza waszym wysiłkiem ;-)). 

Nie wstydźmy się tego, skąd jesteśmy 

Nasza szkoła w oczach absolwentów 

ośrodek Stella Maris 
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ry, długie ulice pełne eleganckich sklepów z 

n i e b o -

tycznie 

d r o g ą 

odzieżą 

i sięga-

j ą c ą 

c h m u r 

wieżą - 

oto jak 

wyobra-

ż a ł a m 

s o b i e 

s t o l i c ę 

Francji. I faktycznie nie zawiodłam się, bo nie 

tylko dzieło architekta Eiffla ściąga wzrok ku 

górze. W takim duchu zbudowana jest także 

katedra Notre Dame. Jak każdy kościół gotycki 

jest strzelista i niezbyt bogato rzeźbiona, ale jej 

witraże zapierają dech w piersiach, a  drzwi, są 

same w sobie dziełem sztuki. Po zwiedzeniu 

katedry, w drodze do wieży Eiffla rzuciliśmy 

okiem na Łuk Triumfalny oraz na słynny  Luwr 

z kontrowersyjną szklaną piramidą. W czasie 

spływu Sekwaną usłyszeliśmy wiele ciekawych 

rzeczy na temat Paryża, jego mieszkańców i ich 

zwyczajów. Dowiedzieliśmy się na przykład, że 

znalazł się śmiałek, który postanowił wypróbo-

wać swoje nowo skonstruowane skrzydła ska-

cząc z czubka wieży Eiffla. Sekcja zwłok wyka-

zała potem, że nie umarł z powodu upadku z 320 

m, lecz na zawał serca ze strachu przed lądowa-

niem. My podążyliśmy na wieżę, by rozkoszo-

wać się szeroką panoramą Paryża, która rozciąga 

się z jej szczytów. Jeszcze jeden rzut oka na sto-

licę mody i już jechaliśmy cichą drogą wśród 

francuskich pól. Przysłowia jednak nie kłamią. 

Francja i Paryż to rzeczywiście dwa różne świa-

ty.  

         Drugim celem naszego wyjazdu był Lon-

dyn. „Królowa czeka na was z otwartymi ramio-

nami” zapewniała roześmiana od ucha do ucha 

pani przewodnik „Podejdziemy pod Buckingham 

Palace, potem pod mieszkanie Karola i Kamili. 

Na pewno ją zobaczycie”. Co prawda wbrew 

zapewnieniom pani przewodnik nie powitała nas 

rodzina królewska, ale przecież nie tylko z tego 

miasto słynie. To także stolica nauki. Londyn 

jest siedzibą Towarzystwa Królewskiego, Uni-

wersytetu Londyńskiego, Polskiego Uniwersyte-

tu na Obczyźnie oraz wielu innych szkół wyż-

szych. Jest także dużym ośrodkiem kulturalnym: 

opera Covent Garden, słynne orkiestry między 

innymi London Symphony Orchestra, BBC Or-

chestra i London Philharmonic Orchestra oraz 

teatry. Znajdują się tu liczne muzea i galerie, 

które przyciągają turystów z całego świata.  

Najbardziej znane to British Museum, National 

Gallery, Tate Gallery, London Museum i Science 

Museum. Mogliśmy podziwiać też piękne i zad-

bane parki np. Hyde Park, St. James Park, Kew 

Gardens, Green Park, Regent's Park, na trawni-

kach których można zgodnie z prawem urządzić 

sobie popołudniową sjestę. Londyn słynie rów-

nież z dwupiętrowych czerwonych autobusów, 

czerwonych budek telefonicznych i staromod-

nych czarnych taksówek, w których siedzenia dla 

pasażerów ustawione są naprzeciwko siebie. 

Opuszczałam gród nad Tamizą z nadzieją, że 

kiedyś ktoś otworzy przede mną drzwi czarnej 

taksówki i gestem zaprosi do środka, gdy jeszcze 

raz dane mi będzie przyjechać do tego niezwy-

kłego miasta z tradycjami. 

     I wreszcie ostatnia ze zwiedzanych przez nas 

stolic. Bruksela, słynna z Europarlamentu, do 

którego udaliśmy się zaraz po dotarciu do miasta. 

Jednak sam budynek od zewnątrz zawiódł moje 

oczekiwania, a z powodu wakacji eurodeputowa-

nych nie mogliśmy wejść do środka. Był to jed-

Paryż- Katedra Notre Dame 

Londyn- Buckingham Palace 
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Wycieczka klas drugich 

Red.  Jak Ci się podobał przyjazd pod Kana-

łem La Manhe? 

M.D. To było bardzo ciekawe przeżycie. 

Nasz autobus został umieszczony w specjal-

nym pociągu, który z dużą prędkością pokonał 

tunel. Jechaliśmy około 30 minut. Byliśmy 

wiele metrów pod oceanem!!! 

Red.  Jak  wyglądała wasza wycieczka po 

Londynie? 

M.D. Dłuższe odległości pokonywaliśmy 

autobusem, lecz kiedy tylko było to możliwe, 

chodziliśmy pieszo. Zwiedzaliśmy wiele cieka-

wych miejsc. Widzieliśmy  pałac Bachingam, 

Big Bena, słynny College, dom  księcia Karola 

i Camili oraz wiele, wiele innych miejsc i 

obiektów. 

Red.  A czy widzieliście Gwardzistów Bry-

tyjskich? 

M.D. Tak, oczywiście! Widzieliśmy rów-

nież londynskie czerwone autobusy i budki 

telefoniczne. Prawie wszyscy mają je na zdję-

ciach. 

Red.  Dziękuję za rozowę. Do zobaczenia. 
Sandra Petrow 

Rozmowa z Martą Dabkowską – uczestniczką szkolnej wycieczki do trzech stolic 

Gdzie spędziłeś wakacje

morze

27%

góry

3%

rodzina

11%
wyjazd zagraniczny

24%

dom

18%

przyjaciele

17%

Sondaż– 

 gdzie spędziłeś tegoroczne wakacje? 

nak jedyny niemiły akcent pobytu w Brukseli. Byliśmy na głównym placu 

miasta, gdzie strzelisty gotyk miesza się w niezwykły sposób z przysadzistym 

barokiem. Oglądaliśmy również słynną brukselską fontannę przedstawiającą 

siusiającego chłopca i wjechaliśmy na szczyt Atomium, niezwykłego pomnika 

powiększonego modelu atomu żelaza. Widok, jaki roztaczał się z góry, był 

niesamowity. 

       Jeśli kiedykolwiek przyjdzie wam wybierać, do której stolicy poje-

chać,  nie zwlekając zapiszcie się do gimnazjum w Kostkowie i uczcie się 

dobrze, bo to przecież wyjazd w nagrodę. POWODZENIA!!                                                                                                                          

Bruksela– Atomium 



1. Dorota Pleskot 

2. Agata Fratzke 

3. Beata Rutkowska 

4. Urszula Kropidłowska 

5. Karolina Kępińska 

6. Krzysztof Majtacz 

Dnia 11.10.2006r. w godz. od 10
00

– 12
00

 odbyły się w naszej szkole wybory do 
Rady Samorządu Uczniowskiego. Komisja w składzie : 

Wybory 2006 roku 
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 11 października koło Wolontariatu pod opieką pani A. Nowakowskiej zor-

ganizowało po raz czwarty w naszej szkole loterię fantową na rzecz bez-

domnych zwierząt ze schroniska w Bieszkowicach. Z wielkim entuzjazmem 

przystąpili do loterii uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły. 

Sprzedaliśmy wiele losów, za które zostanie zakupiona karma i  inne przy-

datne rzeczy dla piesków 

Aleksandra Olejarz 

Koło Wolontariatu 

WYBORY  WYBORY  WYBORY  WYBORY  WYBORY  WYBORY 



Po zakończeniu głosowa-
nia i przeliczeniu odda-
nych głosów sporządziła 
protokół, który przekazany 
został do dokumentacji 
szkolnej.  

A oto wyniki: 

1. Jagoda Ladach 198 
głosów 

2. Anna Dolna 190 gło-
sów 

NUMER 1  Str. 7 

3. Rafał Maziarz 108  
głosów 

4. Kamila Gołda 99 gło-
sów 

5. Natalia Kopciak  74 
głosy 

6. Anna Gwizdała 71 
głosów 

7. Marlena  Muller 54 
głosy 

 

GRATULUJEMY 

 WYGRANEJ 

Ogłoszenie 

Koło Wolontariatu organizuje zbiórkę  rzeczy dla zwierząt ze schroni-
skach  w Bieszkowicach. Można przynosić karmy dla psów, miski, garn-
ki, stare koce, obroże, smycze i tym podobne rzeczy. Zbiórka trwa do 
końca października na każdej długiej przerwie  w sali 113. Pieski będą 
wdzięczne za każdą pomoc.  

WYBORY  WYBORY  WYBORY  WYBORY  WYBORY  WYBORY 
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Serdeczne pozdrowienia 

z okazji urodzin dla mojej 

mamy. 

 Mamo żyj sto lat.  

Mucha 

 

Pani Kasiu, wybaczy nam 

Pani? PRZEPRASZAMY! 

 Wychowankowie kl. 3a 

 

Nie pijcie wody! Ryby w 

niej siusiają! 

Mucha 

 

Grzesiu, nie ma kto Cię za-

stąpić w gazetce. 
red. 

 

Najserdeczniejsze życzenia z 

okazji Dnia Chłopaka dla 

wszystkich chłopaków z 2 b 

od dziewczyn  z klasy. 

 

Pozdrowienia dla Ani, Moni-

ki, Magdy i  Beaty 

 od Mileny. 

 

Pozdrowienia  dla księdza 

Mirosława Kelmana od Sasi-

ka i Kingi. Prosimy o  krót-

sze spotkania. 

 

Pozdrowienia dla grupki 

przy portierni od Gochy. 

 

Pozdrowienia dla Piotrka z 

1e od wielbicielek. 

 

Pozdro dla Moniki z 2c. 

 

Pozdrowienia dla Eweliny, 

Patrycji i Agnieszki z 2a od 

Amandy. 

 

Pozdrowienia dla wszystkich 

dziewczyn z 2a. 
chłopaki 

 

Pozdrowienia dla wszystkich 

chłopaków z 2a i 2b 
dziewczzyny 

 

Pozdrowienia dla Anety 

Wiącek i Angeliki Mehard. 

ps. trzymajcie się 

XXX 

 

Pozdrowienia dla Michała z 

3e. Jesteś super!! 

XXX 

POZDROWIENIA 

Pozdrowienia od Sylwka dla 

Pani Kowalewskiej i dla ko-

szytniczek (to z uprzejmości) 

 

 

Pozdrowienia od Maxa i 

chłopaków z drużyny dla 

pana Rimana. 

 

 

Od Sylwka dla Kwaziego  

 

 

Pozdrowienia  od Krzysia 

dla Wojtka 

ps. ładny fotelik 

 

Pozdrowienia od Karola dla 

Izki M. 

 

Pozdrowienia dla  pani Dy-

rektor – młodzież się zmieni. 
uczniowie 

 

Pozdrowienia od Macieja G. 

dla Shild Drute. 

 

Pozdrowienia od klasy 2a dla 

pani Karoliny Pyczki. 


