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G a z e t a  S a m o r z ą d o w e g o  Z e s p o ł u  S z k ó ł  w  K o s t k o w i e  

Oddajemy w Wasze ręce pierwszy w tym 

roku numer Kuriera Szkolnego. Mamy na-

dzieję, że każdy z Was znajdzie w nim coś 

dla siebie. Chcielibyśmy, aby gazetka przy-

bliżyła Wam „życie szkolne”. W związku z 

tym, zapraszamy wszystkich chętnych do 

jej redagowania. Wszelkich informacji 

udziela pani. Niepomnik i pani M.Stanisz. 
Redakcja 

Dnia 14 października obchodziliśmy Świę-

to Edukacj Narodowej. Z tej okazji Samo-

rząd Uczniowski przygotował upominki i 

życzenia dla nauczycieli: 

 

„W dniu Waszego wspaniałego święta za 

trudną pracę z nami i okazane serce, chyli-

my głowy w ogromnej podzięce.” 

Mały i Duży Samorząd Uczniowski 
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Co słychać u....... 

  PRZEDSZKOLAKÓW 

Przedszkolaki, aktywnie włączyły się do Akcji Sprzątania Świata. 

Już od pierwszego dnia Maluchy zamieniły się  

w Małych Artystów( wrzesień 2008) 
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....w klasach młodszych  

Ślubowanie  pierwszoklasistów 

1 października.  uczniowie klas pierw-

szych obchodzili swoje święto - Pasowanie 

na ucznia. Przez cały  wrzesień dzieci, pod 

kierunkiem swoich wychowawczyń - pani 

Jolanty  Hinz Leff i pani Iwony Adrian, 

uczyły się być dobrymi uczniami i dowia-

dywały się jakie obowiązki muszą wypeł-

niać. Teraz 

w galowych 

strojach i 

specjalnych 

c z a p k a c h 

zaprezento-

wali się  

swoim ro-

d z i c o m , 

u c z n i o m 

klas I- III 

oraz pięcio- 

i sześciolat-

k o m  z 

przedszkola 

i oddziałów 

przedszkol-

nych. Przed-

szkolaki z 

zazdrością przyglądały się swoim starszym 

kolegom, bo pewnie też chciałyby już być 

prawdziwymi uczniami. 

 Uczniowie klas III zapewnili swoich 

młodszych kolegów  o życzliwości i chęci 

niesienia pomocy.  

Po krótkiej części artystycznej, nastąpi-

ło ślubowanie. Pierwszoklasiści drżącym 

głosem przyrzekali być dobrymi uczniami, 

przestrzegać obowiązków szkolnych, roz-

wijać swoje zainteresowania, wiedzę i 

umiejętności. Na znak przyjęcia do grona 

uczniów każdy został pasowany specjal-

nym - olbrzymim ołówkiem przez swo-

jego wychowawcę oraz złożył odcisk 

p a l c a  w  K r o n i c e  S z k o l n e j .  

 Pani dyrektor Stanisława Potrykus wrę-

czyła pamiątkowe dyplomy i upominki 

ufundowane przez Radę Rodziców. Pre-

z e n c i k i 

w r ę c z y l i 

t a k ż e 

przedsta-

w i c i e l e 

M a ł e g o 

Samorzą-

d u 

Uczniow-

s k i e g o . 

N i e s p o -

d z i a n k ą 

były rów-

nież  ksią-

ż e c z k i 

SKO z 

kwotą 10 

zł dla każ-

d e g o 

ucznia wręczone prze panią Olę Płaczek.  

Po zakończeniu uroczystości pierw-

szoklasiści wraz ze swoimi paniami i 

rodzicami udali się do sal lekcyjnych, 

gdzie czekał na nich słodki poczęstunek. 

Po wspólnej biesiadzie rodzice uczestni-

czyli w lekcji otwartej, podczas której 

mogli się przyjrzeć pracy swoich po-

ciech. Ten dzień dostarczył rodzicom i 

dzieciom wiele radości 
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....w klasach młodszych i starszych   

Światowy Dzień Ochrony Zwierząt 

Szkolne Koło Wolantariatu zor-

ganizowało zbiórkę dla zwie-

rząt. ?? 

 

 

 

Pani Iwona Michalak przepro-

wadziła konkurs plastyczny 

„Moje zwierzę”, w którym 

wzięli udział uczniowie klas 0-

III.  

 

 

 

 

Uczniowie klasy 2 b pod kierunkiem p. Danuty Afeltowicz-Machalińskiej przygoto-

wali wspaniałą scenografię oraz przedstawienie pt. „Co słychać w lesie”. Młodzi 

aktorzy przeobrazili się w zwierzątka leśne m. in. w wiewiórkę, pszczołę, zająca, 

jeża, sowę dzięcioła. Zatańczyli i zaśpiewali piosenkę W przedstawieniu wykorzy-

stano fragmenty wierszy polskich poetów. Na zakończenie . Przedstawienie bardzo 

podobało się za równo przedszkolakom jak i uczniom klas I– III, którzy nagrodzili 

aktorów gromkimi bra-

wami 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawca 2 b pani 

Danuta Afeltowicz-
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W czwartek 2 października odbył się w naszej szkole Europejski Dzień Języków Obcych, który miał na 
celu ukazanie korzyści płynących ze znajomości innych języków. Z tej okazji uczniowie gimnazjum pod kierun-
kiem pani Barbary Niedbalskiej przygotowali konkurs, podczas którego poszczególne klasy wykazywały się wie-
dzą językową. Przedstawiciele klas pierwszych, drugich i trzecich odpowiadali na pytania z zakresu wiedzy o 
Europie. Najlepszą w tej konkurencji okazała się klasa IIIa.  
Kolejnym  zadaniem było zaśpiewanie piosenki w języku obcym. W tej kategorii zwycięstwo odniosła klasa IIIb, 
wykonując piosenkę Blogu 27 pt.,,Hej Boy”. Najlepszą „wizję Europy bez granic " ukazaną na plakacie miała 
klasa IIa. Rywalizacja była ogromna. 

Cała społeczność naszego gimnazjum zebranego na sali gimnastycznej z pilną uwagą słuchała i oglądała to, co 
przygotowali ich koledzy i koleżanki. 
       Podsumowaniem dnia było zachęcenie do nauki języków obcych, których znajomość zaowocuje w przy-
szłości każdego z nas.  
       Wszyscy mamy nadzieję, że każdy uczeń od tego dnia będzie jeszcze lepiej przykładał się do uczenia języ-
ka obcego. 
                                                                                                     Paulina Pryczkowska 

Dzień Językowy 

Przedstawienie z okazji Dnia Edukacji 
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...w naszej miejscowości. 

Od 16 października pomnik postaci Jana Paw-

ła II zdobi naszą wieś i przypomina nam jak Wielkim 

Człowiekiem był nasz ukochany papież i ile dobrego 

zrobił dla ludzi Po odpowiedź na nurtujące mnie pyta-

nia udałem się do  księdza proboszcza R. Mayera  

 

Dlaczego w Kostkowie stanął pomnik Jana Pawła 

II? 

W naszej parafii, gdy proboszczem był ks.Stanisław 

Galas, pomagały mu w pracy siostry zakonne-

Sercanki. Dwie z tych sióstr przez cały pontyfikat słu-

żyły papieżowi Janowi Pawłowi II w Watykanie. Po-

nadto jest chyba oczywiste, że Jan Paweł II to nasz 

największy Rodak w historii. 

 

O czym ma przypominać parafianą po-

stać ,,naszego papieża”? 

Pomnik ma przypominać życie i naukę Jana Pawła II. 

Papież wzywał do budowania, „cywilizacji miłości” 

oraz swoją osobą wskazywał na Jezusa Chrystusa i 

założony przez niego Kościół. 

 

Co miało wpływ na wybór miejsca, w którym zoba-

czymy pomnik? 

Miejsce, w którym ustawiono pomnik leży w 

centrum Kostkowa. Ma skłaniać do chwili mo-

dlitwy i refleksji nad własnym życiem, a jedno-

cześnie wskazywać drogę do kościoła parafialne-

go. 

Pomnik Jana Pawła II w Kostkowie 

to ja co noc gwiazdy na twym niebie ustawiałam 

 to ja każda twą łzę ocierałam 

 to ja każde twe spojrzenie łapałam 

 to ja na każdy twój uśmiech czekałam 

 to ja każdą krople krwi z ciebie spijałam 

 to ja ciągle o tobie myślałam 

 to ja w każdym twym śnie gościłam 

 to ja tylko dla ciebie żyłam 

 to ja cię w nadzieję ubierałam 

 to ja zawsze przy tobie trwałam 

 to ja twe serce przed bólem chroniłam 

 to ja wszystko dla ciebie zostawiłam  

 to ja za każdą szklankę szczęścia nic nie brałam 

 a ty nawet nie zauważyłeś że cię kochałam 

 Od razu go pokochałam 

 Tak po prostu 

 Gdy tylko na niego spojrzałam 

 I już nigdy uśmiechać się nie prze-

stawałam 

 

 Był niczym dobry duch 

 Który patrzy na każdy mój ruch 

 Aby gdy tylko się potknę rzucić 

pod me stopy anielski puch 

 

 Z nim do życia nie potrzebowałam 

wody ani chleba 

 Bo miałam wszystko co trzeba 

 Dla mnie nawet skradł klucze do bram nieba 

 

       Przy nim znikał cały strach 

 I nigdy nie mówił o łzach 

 Niestety przychodził tylko w snach 
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Pomyślałam sobie, że warto by było podzielić się z Wami łatwymi przepisami, 

dzięki którym zaspokoicie niejeden głód . 

W tym numerze nauczę Was jak piec racuchy. A więc do roboty!! 

Zacznijcie od wymieszania drożdży w 0,5 szklanki mleka z 1 łyżką mąki. Pozostawcie do 

wyrośnięcia. Następnie lekko ubijcie 3 jajka z 6 łyżkami cukru i szczyptą soli. Dodajcie 

szklankę mleka i 3 szklanki mąki, a na końcu wyrośnięte drożdże. Całość wymieszajcie i 

pozostawcie ponownie do wyrośnięcia. Pamiętajcie!! Ciasto należy kłaść łyżką na go-

rącą patelnię. 
 

 

Mam nadzieję, że będzie wam smakowało. Powodze-

nia 
 

 Maria z IIB 

Kącik kulinarny 

Nauczyciel fizyki pyta uczniów:  

- Kto waszym zdaniem był naj-

większym wynalazcą wszechcza-

sów?  

- Edison - odpowiada Krzyś.  

- Czy mógłbyś to uzasadnić?  

- Gdyby nie on, musielibyśmy 

telewizję oglądać przy świe-

cach !!!      
           

Jasiu, dlaczego spóźniłeś się 

na lekcje? - chce wiedzieć pa-

ni  wychowawczyni.  

- Bo jak szedłem do szkoły, to 

napadł mnie uzbrojony bandyta.  

- O Boże, dziecko, czy nic ci się 

nie stało?!  

- Owszem, zabrał mi zeszyt z wy-

pracowaniem.  

Tato mówi do Jasia:  

- Nie rozumiem, jak ty możesz zadawać się z Wojtkiem. Prze-

cież to niegrzeczny chłopiec, najgorszy uczeń w klasie!  

- Przez wdzięczność tato. Gdyby nie on, ja byłbym najgor-

szym uczniem!  

Na lekcji g
eografii 

nauczy-

ciel pyta Ja
sia

:  

- K
tóra rzeka jest n

ajdłuż-

sza: R
en czy M

iss
isip

i?  

- O
czywiśc

ie, M
iss

isip
i.  

- D
oskonale, a czy wiesz, o 

ile     
dłuższa?  

- D
okładnie o sz

eść lit
er. 
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Jeśli macie zamiar uczyć się tak, aby:  

 wyrwani do odpowiedzi na lekcji umieć dobrze odpowiedzieć  

 po lekcji przez dłuższy okres czasu pamiętać o tym, czego się nauczyliście  

 przed sprawdzianem czy klasówką minimalną ilość czasu poświęcać na powtórzenie 

materiału i mimo to uzyskać dobrą ocenę. 
To pamiętajcie, że:  

 nauka rozpoczyna się na lekcji (uwaga i aktywny udział w lekcji zaoszczędzą Wam sporo 

czasu, który musielibyście poświęcić na samodzielne opanowywanie nowego materiału, 
no i jak dobre wrażenie zrobicie!)  

 powtarzanie jest matką nauki (niestety nie da się tego uniknąć; mamy taki a nie inny 

mózg). 

Jak powtarzać?  

 Po przyjściu do domu, krótkim odpoczynku (rodzaj odpoczynku zależy od Ciebie, pamię-

taj jednak o tym, że tlen potrzebny jest do pracy szarych komórek) staraj się przypo-
mnieć o czym uczyliście się na lekcji, dopiero potem "przekartkuj" podręcznik i zeszyt. 

Warto wtedy odrobić pisemne zadanie, odrabianie go zajmie Wam mniej czasu i będzie 
niezłym sposobem na dodatkowe utrwalenie materiału, poza tym będziecie mieli je "z 
głowy".  

 W przeddzień lekcji, o przyzwoitej porze dnia i po odpoczynku postaraj się znowu przy-

pomnieć, co robiliście na ostatniej lekcji, a następnie czytaj ze zrozumieniem krótkie 
fragmenty z podręcznika i po ich przeczytaniu sprawdzaj ile udało się zapamiętać z tek-
stu, zwracaj uwagę na rysunki, wykresy i schematy, konfrontuj z nimi tekst.  

 Przy powtarzaniu pomocne będą pytania często umieszczane pod koniec rozdziału. Po-

wtórzenie bez pomocy podręcznika, ale przy posługiwaniu się rysunkami może zakoń-
czyć naukę. Pewność natomiast tego, że w pełni rozumiecie to, czego się uczyliście da 
Wam rozwiązywanie nowoczesnych testów.  

 Przed sprawdzianem wystarczy przejrzeć podręcznik, zeszyt, rozwiązać kilka testów, a 

jeszcze lepiej napisać kilka różnego typu testów rozpoczynając od najprostszych, czyli 
tzw. testów wyboru (pamiętaj o rysunkach). 

Czy to już wszystko? NIE!!!  

 Twój tydzień powinien być rozsądnie zaplanowany, zgodnie z planem lekcji i zajęć poza-

lekcyjnych.  

 Przed przystąpieniem do nauki musisz nastawić się do niej pozytywnie; dużo łatwiej, 

przyjemniej i szybciej będziesz się uczyć.  

 W ciągu nauki rób krótkie przerwy, a naukę łatwiejszych i trudniejszych przedmiotów 

"przeplataj". Może warto zacząć od przedmiotu mniej przez Ciebie lubianego. Cóż to za 
ulga, jeśli nie będzie wisiał nad Tobą jak miecz Damoklesa!  

 Pamiętaj o wypoczynku i regeneracji organizmu, duży wysiłek fizyczny odstresowuje, 

podobnie jak kontakt z przyrodą, pływanie, taniec i odpowiednia muzyka. Pamiętaj o 
odpowiedniej ilości snu!  

 Nie musisz wszystkiego umieć na piątkę, zdecydowanie jednak nie powinniście mieć 

czegoś, co nazywane jest oceną dopuszczającą. 
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26 września 2008 r. na boisku szkolnym przy 

Zespole Szkół w Kostkowie w odbył się IV Turniej 

o Puchar Dyrektora Szkoły. 

Wzięły w nim udział 4 zaproszone zespoły z 

następujących miejscowości: Bolszewa, Luzina, Łę-

czyc, Mostów oraz oczywiście my jako gospodarze 

tego turnieju. 

Kostkowo pod wodzą pana Jacka Stawiasza 

oraz pana Marcina Piekuta wystąpiło w składzie: 

Michał Socha (bramkarz), Paweł Styn, Przemek Jur-

gielewicz, Dawid Rohda, Mariusz Kabus, Marek 

Skrzypkowski, Arek Gnaś, Bartosz Kotłowski oraz 

Mateusz Caban. 

Wszystkie drużyny utworzyły jedną grupę, w 

której grały systemem każdy z każdym 2x po 9 mi-

nut. Łącznie rozegrano 10 spotkań, co dało 180 mi-

nut gry na bardzo dobrym poziomie. W sumie padło 

29 bramek. Najwięcej, bo aż 10 goli strzelił zespół z  

Mostów, natomiast porażkę poniosła grupa z Łę-

czyc, tracąc tyleż samo bramek. 

Turniej otworzył mecz między Bolszewem, a 

Luzinem. Po pasjonującej walce Luzino pokonało 

rywala 2:1. Bolszewo nie wykazało się formą, gdyż 

zdołało zdobyć tylko 2 punkty. W kolejnym spotka-

niu grały ze sobą Łęczyce i Mosty. Wynik 1:4 dla 

Mostów budził uznanie.  

Bezpośrednie spotkania między ze-

społami zadecydowały o kolejności na po-

dium. 

W ostatnim meczu grało Kostkowo z 

Luzinem. Było to jedyne rozegranie, w któ-

rym nie padła ani jedna bramka. Z remisu 

bardzo cieszyli się gospodarze, gdyż wystar-

czył im on, aby wygrać zawody. 

W końcowej tabeli na 2 miejscu zna-

lazły się Mosty, na 3 Luzino, na 4 Bolszewo, 

zaś 5 ostatnie miejsce należało do Łęczyc. 

Podczas turnieju dokładnie obserwo-

wano grę wszystkich zawodników. Najlep-

szym graczem z pola okazał się Michał Kąt-

ny z Mostów, a najlepszym bramkarzem Mi-

chał Socha, który reprezentował Kostkowo. 

IV Turniej o Puchar Dyrektora Szko-

ły w Kostkowie zakończył się rozdaniem 

nagród oraz pamiątkowym zdjęciem. 

      

  Dawid Płocharczyk 

IV TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR DYREKTORA SZKOŁY 
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Pozdrowienia  

Pozdro i buziaki dla Ani i K
asi z 2b  

od dziewczyn z 3b 
 

Pozdrowienia dla nauczycieli w-fu  

od Justyny Sobieskiej Pieńkowskiej 

Pozdrowienia dla 

wszystkich dziewczyn 

grających w koszykówkę. 

Jesteście super!!! Gośka 

Pozdro dla klasy 3b gim-

nazjum, a szczególnie dla 

mojej super przyjaciółki 

Martyny Czaji-

Hania.D 

W tym miejscu chętni mogą kogoś pozdrowić, komuś podziękować, czy złożyć ży-

czenia. Wszystkie powinny być oryginalne, ciekawe, a nawet zabawne. Najlepsze 

spośród nich nagrodzimy. Pozdrowienia przynoście do Marii Matczuk z II a gimna-

zjum. Zapraszamy  


