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Dzisiaj, Dzień Świętego Walentego obchodzony jest 
na całym świecie jako święto miłości. Tego dnia wysyła-
my sobie kartki z wierszykami bądź wyznaniem miło-
snym (tzw. walentynkę) albo też ob- darowujemy się 
prezencikami.  
Walentynki jest to dzień, w którym możemy bez skrępowania całować się na ulicy lub podejść do 
upatrzonej od dawna sympatii i wręczyć jej liścik z miłosnym wyznaniem. Tego dnia możemy wpa-
trzeni w siebie spacerować alejkami parkowymi, przytulać się w kinie na romantycznym filmie i 
wymieniać się śmiałymi wyznaniami. Ten dzień skłania nas do okazania ukochanej osobie tego, 
co naprawdę czujemy, a na co dzień nie mamy czasu i sposobności, żeby to wyrazić.  

Redakcja 

     Wszystkim 14 luty kojarzy się z 
dniem św. Walentego... Ale czy 
wiecie skąd wzięła się ta trady-
cja??? 
 
     Św. Walenty był biskupem rzym-
skim, który poniósł śmierć męczeń-
ską  cesarza ok. 269 r. W czasie 
prześladowań uzdrowił on ze ślepoty 
córkę jednego ze sług cesarskich i na-
wrócił całą jego rodzinę. To bardzo roz-
gniewało władcę Klaudiusza II Gota.  
Biskup został pobity maczugami a na-
stępnie ścięty. 
W miejscu, w którym święty został pochowany, w IV w. pa-
pież Juliusz I kazał wznieść bazylikę. 
Kult świętego Walentego bardzo szybko rozprzestrzeniał się 
w całej chrześcijańskiej Europie. Do polskiej tradycji religijnej 
przywędrował z Bawarii i Tyrolu. Święty Walenty czczony 
jest jako patron chorych na padaczkę. 
W Europie Zachodniej święty patronuje zakochanym mniej 
więcej od XV w. Niektórzy wyjaśniają to zbieżnością dnia 
świętego z porą łączenia się w pary ptaków na Wyspach 
Brytyjskich. Może właśnie dlatego walentynkowe kartki mają 
tak dużo motywów związanych z parkami głównie gołębi. 
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Podsumowanie I semestru roku 

szkolnego 2008/2009 
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Gimnazjaliści ze średnią 4,75  

i co najmniej bardzo dobrym zachowaniem. 
 

 
Imię 

i nazwisko ucznia 

 
klasa 

 
średnia 

 
zachowanie 

Anna Gwizdała  III A 5,54 wzorowe 

Rafał Gwizdała I A 5,33 bardzo dobre 

Joanna Gąciarz III A 5,31 wzorowe 

Dawid Płocharczyk  III B 5,31 wzorowe 

Arletta Kępińska II C 5,29 bardzo dobre 

Marta Tałajko I B 5,10 wzorowe 

Patrycja Budnik I A 5,08 wzorowe 

Ewelina Andrzejak I A 5,00 wzorowe 

Konrad Urbowski III A 5,00 wzorowe 

Anna Wilandt II C 4,92 bardzo dobre 

Agnieszka Lejk II B 4,85 wzorowe 

Kaja Świtała  II B 4,85 bardzo dobre 

Paulina Pryczkowska III A 4,85 wzorowe 

Karolina Kępińska III A 4,77 wzorowe 

 

Uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej 
 

Imię i nazwisko 
ucznia 

klasa średnia zachowanie 

Piotr Walkusz V B 5,40 wzorowe 

Klaudia Gąciarz  VI B 5,33 wzorowe 

Weronika Klebba V A 5,30 wzorowe 

Maciej Świtała  IV A 5,22 wzorowe 

Agnieszka Klebba VI B 5,22 wzorowe 

Marlena Formella V B 5,20 wzorowe 

Aleksandra Budnik VI B 5,11 wzorowe 

Wiktoria Zalewska V A 5,00 wzorowe 

Klaudia Jurgielewicz  V B 5,00 bardzo dobre 

Anna Szczypior V A 4,90 bardzo dobre 

Martyna Szela V A 4,90 wzorowe 

Patrycja Neubert V B 4,90 bardzo dobre 

Joanna Nowaczyk IV A 4,89 wzorowe 

Fryderyka 

Grzymkowska 

V B 4,80 wzorowe 

Kinga Bork IV A 4,77 wzorowe 

Klaudia Bałdyga  IV A 4,77 wzorowe 
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BALE KARNAWAŁOWE  

….u przedszkolaków 

30 stycznia 2009 roku nad-

szedł radosny czas zaba-

wy  karnawałowej - pod-

czas Przedszkolnego Balu 

Przebierańców.  Już od wej-

ścia można było wyczuć 

niecodzienny nastrój. Jedne 

dzieci wchodziły do sali już 

w swoich kostiumach, inne 

dźwigały je zapakowane w 

torby i reklamówki. Roz-

mowom, dyskusjom i wza-

jemnemu podziwianiu nie 

było końca. 

Po śniadaniu, przedszkolaki  

gotowe do zabawy - rozpoczęły bal. Przy dźwiękach piosenki "Jedzie pociąg z daleka" wkro-

czyły na salę balową.  W tanecznym pociągu pląsały bajkowe postaci: "Czerwony Kapturek", 

"Kopciuszek", wróżki, księżniczki, pszczółki, piraci, Indianie  itp. … 

Wesoła zabawa i skoczne tańce przeplatane były różnymi konkursami, zadaniami nagradzany-

mi drobnymi upominkami. 

Był też czas na poczęstunek - każde dziecko otrzymało małe słodkie "co nieco".  

Przed zakończeniem balu na przebierańców czekała jeszcze jedna niespodzianka, czyli loteria 

fantowa. Jakże miło było wyciągnąć upominek z „worka niespodzianki”. 

AB. 
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W trakcie ferii dzieci klas I-III 

wraz rodzicami również bawiły 

się na wspaniałym balu. 



Str. 5 

AKTUALNOŚCI  AKTUALNOŚCI  AKTUALNOŚCI  AKTUALNOŚCI 

NUMER 3  

Ferie w szkole 

W pierwszym tygodniu ferii w naszej szkole  dla chętnych uczniów organizowane były różno-

rodne  zajęcia.  

Spotkanie z malarzem.  
Dzięki inicjatywie pani Marii Nikel w piątek ,6 lutego uczniowie spotkali się na zajęciach z malarzem mary-

nistą panem Olgierdem Skotarczakiem z Choczewa.  

 

Obejrzeli obrazy malowane 

różnymi technikami, dowie-

dzieli się o warsztacie pracy 

malarza. 

 

Pod kierunkiem artysty dzieci  

zespołowo namalowały profe-

sjonalny obraz przedstawiający 

ujście Piaśnicy do Bałtyku. By-

ły sztalugi, płótno, szkic,  tem-

pery, inwencja twórcza facho-

we instrukcje.  

M.N. 

Wyjazd do Akwarium Gdyńskiego 

4 lutego, w trzeci dzień ferii, 38 uczniów z naszej szkoły, pod opieką pań Marii Nikel, Marii Dominik i  Iwony 

Adrian spędziło czas w Akwarium Gdyni na prezentacji multimedialnej pt. "Arktyka i Antarktyka"  

Była to ciekawa opowieść o polarnych re-

jonach znajdujących się na krańcach Ziemi. 

Uczniowie poznali  warunki tam panujące, 

niezwykłe zjawiska takie jak zorza polarna 

oraz mieszkańców tych śnieżnych i mroź-

nych miejsc. Dzieci obejrzały też film zgłę-

biający tajemnice morskie (np. trójkąt ber-

mudzki, tsunami, legendę o latającym ho-

lendrze i Atlantydzie).  

Dzieci z zainteresowaniem oglądały pod 

mikroskopem "Morskie smakołyki". Dużo 

emocji sprawiła im możliwość bezpośred-

niego kontaktu z rybami. Nikomu nie udało 

się ich złowić. Zwiedziły tez całe oceana-

rium. 

A.N. 
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...Spotkania z nauką i pracownikami politechniki 

Na pierwszej lekcji poszliśmy do 

sali, gdzie pokazano nam różne 

eksperymenty. Na początku wi-

dzieliśmy wahadło, które wytwa-

rza różne wzory piaskiem. Potem 

pan pokazał nam palnik, który po-

stawiony obok głośnika „tańczył” . 

Była też kula, wytwarzającą prąd. 

Na parapecie stały  termometry 

Galileusza. Ciągnęliśmy  worki z 

piaskiem. Widzieliśmy jak balon 

z  azotem  kurczył się pod wpły-

wem zimna. Wszystko bardzo nam 

się podobało. 

Uczniowie klasy IIIa 

W dniach 19-23 stycznia 2009 

roku odbywały się w naszej 

szkole pokazy zjawisk fizyki, 

chemii, biologii i innych nauk 

przyrodniczych w formie po-

łączenia wiedzy z prakty-

ką.  Uczestniczyli w nich 

wszyscy gimnazjaliści i 

uczniowie oraz przedszkolaki. 

Relację z tego spotkania opi-

sali uczniowie klasy III a 
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Jeden z naszych reporterów- Konrad Urbowski przeprowadził wywiad z 

nowym nauczycielem języka niemieckiego, Romanem Kędzierskim.  A 

oto rezultaty rozmowy: 

 
 

K: Dlaczego wybrał Pan naszą szkołę? 

Szkoła w Kostkowie jest położona w malowniczym miejscu, poza tym jest tu o wiele czystsze 

powietrze niż w mieście. 

 

K: Jak się Panu podoba w nowej szkole? 

Wy jako uczniowie macie okazję uczęszczać do bardzo fajnej szkoły. Należy ona z całą pew-

nością do jednej z najlepszych jakie widziałem.:) 

 

K: Jak Pan ocenia poziom uczniów z zakresu języka niemieckiego? 

Na to pytanie, nie jest tak wcale łatwo odpowiedzieć, ponieważ różny jest poziom w klasach 

wyższych. Jestem bardzo zadowolony z poziomu wiedzy i motywacji do nauki w klasie koń-

czącej gimnazjum. Mam nadzieję, że pozostałe również ,z takim zapałem będą się uczyć. 

 

K: Czy jest Pan zadowolony z pracy? 

Jak najbardziej. Chciałbym tylko, by niektórzy uczniowie zachowywali się czasem lepiej

(tak jak jest to często normą). 

 

K: Czy ma Pan jakieś zainteresowania? 

Interesuje mnie praktycznie każda sztuka teatralna, szczególnie z przełomu oświecenia. A 

także wiele innych... 

 

K: Czy ma Pan dziewczynę?:) 

Już niedługo ślub i będzie obrączka na palcu:). 

 

K: Jakiej pan słuch muzyki? 

Pop lata 70'- 80'. Moim idolem jest Stevie Wonder. 

 

K: Jaka jest pana ulubiona dyscyplina sportowa? 

Jeżeli kręgle należą do dyscyplin sportowych to tak, z całą pewnością fajnie spędza się czas 

przy kręglach. 

 

K: Czy Pan  uprawia jakiś sport? 

Tak, bardzo lubię biegi! :). 

         

       Dziękuje bardzo za wywiad ;) 

                Konrad Urbowski 
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23 stycznia w SZS w Kostkowie odbył się III Halowy Turniej 

„klas pierwszych” o Puchar Dyrektora Szkoły w Kostkowie. 

Wzięło w nim udział siedem zespołów z różnych części naszego 

województwa: Kostkowo, Łęczyce, Bolszewo, Luzino, Mosty, 

Władysławowo oraz Żelistrzewo. 

 Każda z drużyn rozegrała po sześć meczów grupowych, 

w sumie spędzając na boisku 60 min. Łącznie odbyło się  21 

spotkań, a w czasie 210 min gry padły aż 93 bramki. Najwięk-

szy udział do puli wnieśli gimnazjaliści z Łęczyc, którzy strzelili 

20 goli. Zaraz za nimi z 16 trafieniami uplasowało się Władysła-

wowo, a na trzecim miejscu znaleźli się ex aequo Luzinianie oraz nasz zespół z Kostkowa z 14 

oczkami. Jest to jednak klasyfikacja strzelonych bramek. Wyniki w tabeli punktowej prezentują się 

trochę inaczej. 

Na pierwszym miejscu uplasowali się nasi 

futsalowcy w składzie Przemek Jurgiele-

wicz (4 gole), Marek Skrzypkowski (5 

goli), Mateusz Caban, Marek Hoeft, 

Szczepan Pryczkowski (wszyscy po 1 

bramce), a także Dawid Pawelczyk oraz 

Patryk Gąciarz i Marcin Wenta (obaj 

bramkarze) prowadzeni przez Pana Jacka 

Stawiasza. Wygrali 5 z 6 meczów zdoby-

wając 15 punktów. Ulegli dopiero w ostat-

nim spotkaniu pierwszoklasistom z Wła-

dysławowa. 

 Z Władysławowem wygrał nato-

miast wicemistrz turnieju, zespół z Łę-

czyc, który właśnie dzięki temu zwycię-

stwu zajął miejsce przed pokonanymi. W 

tabeli obie drużyny uzbierały po 12 punktów. Za podium znalazły się odpowiednio Luzino (4 miej-

sce), Bolszewo (5 miejsce), Żelistrzewo (6 miejsce) i na ostatnim, ale nie najgorszym 7 miejscu Mo-

sty. 

 Podczas turnieju prowadzone były statystyki strzelców oraz bramkarzy. Nieoficjalnie naj-

lepszym golkiperem okazał się Patryk Gąciarz 

(4 wpuszczone bramki w 5 meczach), a najlep-

szymi napastnikami : Jędrzej Waczkowski – 11 

goli (Łęczyce), Krzysztof Wojciechowski – 9 

goli (Władysławowo) oraz Nikodem Małaszyc-

ki (Luzino) i Mateusz Chełmikowski (Mosty) 

po 7 bramek. Wpadły też 4 bramki samobójcze, 

które wynikały  z nieporozumień między za-

wodnikami. 

 Turniej zakończył się rozdaniem przez 

Panią wicedyrektor Katarzynę  Ekalt pucharów 

i pamiątkowych dyplomów. Zwycięzcom gratu-

lujemy i życzymy powodzenia w kolejnych tur-

niejach organizowanych przez naszą szkołę. 

Dawid Płocharczyk 

Królowie strzelców 

ilość bramek 
Jędrzej Waczkowski (Łęczyce) 

9 Krzysztof Wojciechowski (Władysławowo) 

7 Nikodem Małaszycki (Luzino) 

7 Mateusz Chełmikowski (Mosty) 

5 Marek Skrzypkowski (Kostkowo) 

5 Mateusz Krzyger (Żelistrzewo) 

5 Michał Kunc (Łęczyce) 

5 Sylwester Leyk (Luzino) 

4 Przemek Jurgielewicz (Kostkowo) 

Turniej pierwszoklasistów 

Str. 8 



Kropla poezji 

NUMER 1  Str. 9 

SPORT  SPORT  SPORT  SPORT  SPORT  SPORT 

W Dniu świętego Walentego, 

dla misiaczka kochanego,  

wielkie serce ślę ja skrycie,  

bo ja kocham Cię nad życie.  

Gdyby księżyc umiał mówić, 

gdyby odgadł myśli me, 

to na pewno by wygadał, 

jak ja mocno KOCHAM CIĘ!  

 

 

Choć się boję odrobinkę, 

ślę do Ciebie walentynkę, 

bo nadzieję cichą mam,  

że Ci troszkę szczęścia dam! 

 

 

W kawiarence przy deserze,  

na kolacji, na spacerze,  

o północy i w południe  

będzie nam ze sobą cudnie!  

M. Tałajko 

Miłość jest piękna niczym róża, 

Nie taka mała tylko ta duża. 

Miłość jest w ptakach,  

Miłość jest w drzewach, 

Miłość ma wszystkie kolory nieba. 

Kocha się drzewa, 

Kocha się ludzi 

W miłości nigdy nikt się nie nudzi!  

C.d. Tabela Mistrzostw  
 

 

 
  1 2 3 4 5 6 7 Bramki Punkty Miejsce 

1 Kostkowo --- 2-1 3-0 3-1 3-2 1-4 2-0 14-8 15 I 

2 Łęczyce 1-2 --- 5-1 2-3 4-1 2-0 6-0 20-7 12 II 

3 Bolszewo 0-3 1-5 --- 2-2 1-2 1-0 4-2 9-14 7 V 

4 Luzino 1-3 3-2 2-2 --- 5-3 1-2 2-2 14-14 8 IV 

5 Mosty 2-3 1-4 2-1 3-5 --- 2-4 1-4 11-21 3 VII 

6 Władysławowo 4-1 0-2 0-1 2-1 4-2 --- 6-1 16-8 12 III 

7 Żelistrzewo 0-2 0-6 2-4 2-2 4-1 1-6 --- 9-21 4 VI 
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 Ten przepis być może przypomni Wam o najbardziej słodkim 

dniu w roku, a mianowicie o Tłustym Czwartku. Otóż obchodzi-

my go w ostatni czwartek przed Wielkim Postem (Środą Popielcową), rozpoczynający 

ostatni tydzień karnawału. W ten dzień zwyczajowo objadamy się pączkami i fawor-

kami ,(w niektórych rejonach Polski zwanych chrustem). Dlatego też pomyślałam, że 

warto się co nieco nauczyć, aby każdy następny taki dzień obfitował w górę słodkości. 

 

 

Przygotujcie: 

 

1 kg mąki  

1 szklankę cukru  

4 jajka 

½ l mleka 

10 dkg drożdży 

½ kostki margaryny 

olejek śmietankowy, arakowy. 

 

A oto sposób przygotowania: 

 

Cukier rozpuście z mlekiem, jajka roztrzepcie i wlejcie do mleka z cukrem. Wsypcie 

mąkę , wlejcie rozmieszane drożdże oraz olejek. Ciasto wyróbcie, zostawcie do wyro-

śnięcia i rozwałkujcie.  

Uformujcie i smażcie w garnku na oleju. Smacznego!!! 
 

 Maria z IIB 

Kącik kulinarny 


