
 

W czasie ferii spotykaliśmy się dwukrotnie. 1 lutego 2002 r. odbyło się  
pierwsze  spotkanie naszego  zespołu redakcyjnego. Omówiliśmy i 
przeanalizowaliśmy  propozycje tytułu i zawartości gazetki .  Szczerze 
mówiąc - pomysłów było wiele. Każdemu z nas zależało na tym , by  
była ona ciekawa i interesująca. Braliśmy pod uwagę wiele elementów. 
Chcemy, by czytający ją uczniowie i...nauczyciele byli naprawdę zainte-
resowani tym, co czytają. 

Od czego się zaczęło? 

Ważne tematy: 

 Jakie są wyniki po 

pierwszym semestrze? 

 Komunikaty Rady 

Sołeckiej Kostkowo. 

 Jaki powinien być 
gimnazjalista?– wy-

wiad z p. dyrektor. 

 Konkursy, humor, 

przepisy kulinarne. 

 Ankieta. 

Podsumowanie I semestru 

Jak już wiadomo - 25.01.2002 r. zakończyliśmy I semestr nauki w roku  szkolnym 2001/2002. 
Jakie są jego wyniki? Przekonajcie się sami. 

ŚREDNIE OCEN: 1A- 3,35 2A- 2,6 3A-2,93 

  1B- 2,97 2B- 3,97 3B-3,6 

  1C- 3,55 2C- 3,5 3C-3,66 

  1D- 3,29 2D- 3,16 3D-2,83  

    1E- 3,43 2E- 3,11 3E-3,09  

                        2F- 3,38 3F-3,3 

(Ciąg dalszy na stronie 2) 
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Samorządowe 

Gimnazjum   

im. Ks. S.Galasa  

w Kostkowie  

Wszyscy mamy nadzieję, że  dzięki naszej współpracy , uda nam się ,,stworzyć’’ wiele cie-

kawych egzemplarzy!  Życzymy tego sobie i  Wam! 

 W imieniu zespołu Anita L. 

Blondynkom, brunetkom i innym kobietkom 

Z  okazji  ŚWIĘTA  KOBIET   
nasza  redakcja  wszystkim  PANIOM 

życzy                     
   ZDROWIA , SZCZĘŚCIA  

I RADOŚCI  Z  BYCIA  SOBĄ  
Zapraszamy na stronę 10, gdzie zamieściliśmy dowcipy na temat  płci pięknej  oraz... „pięknej 
inaczej” 

Agnieszka P. 

 

Gratulujemy i życzymy 
 dalszych sukcesów 

SPONSORZY: Zakład Mleczarski „Śnieżka”, 

                           Sołtys Kostkowa p. Teresa Kaczmarek,  



A.L.: Dlaczego wybrała pani  

zawód pedago-

ga? 

P.D: Zawsze wydawało mi się, że 

jest to zawód, który chciałabym 

realizować. Jednak moje marzenia 

poszły zupełnie w innym kierunku. 

Po ukończeniu Technikum Odzieżo-

wego swoje plany życiowe skiero-

wałam w kierunku studiowania na 

kierunku matematyki, gdyż bardzo 

mnie to interesowało, właściwie już 

od szkoły podstawowej. 

A.L.: Proszę nam powiedzieć, jakie główne cele sta-

wia  sobie pani, jako dyrektor naszego gimnazjum . 

Co zamierza pani jeszcze zrealizować ? 

P.D: Chciałabym jak najbardziej zdyscyplinować 

uczniów. Aby wiedzieli co im wolno, a czego nie wol-

no im robić. Ważne jest aby uczniowie mieli jak naj-

lepszy kontakt z rodzicami. Poza tym główną rzecz , 

którą  chciałabym  zrealizować to wdrożenie progra-

mów komputerowych do pracy dydaktycznej , czyli 

krótko mówiąc pragnieniem moim jest żeby każdy 

pedagog w prowadzeniu zajęć lekcyjnych mógł korzy-

stać z komputera.          

 A.L.: Stanowisko dyrektora wiąże się z szeregiem 

obowiązków. Gdyby miała pani zrezygnować przy-

najmniej z trzech, jakie by pani wykluczyła ? 

P.D: Wykluczyłabym przede wszystkim te, które nie są 

związane bezpośrednio z procesem dydaktycznym, 

Wywiad z dyrektorem  

Samorządowego Gimnazjum w Kostkowie 

panią Stanisławą  Potrykus 

czyli z nauczaniem uczniów.bbbbbbbbbbccccccccc                                                                                                                                                    

A.L.: Wielu nauczycieli nie radzi sobie 

z uczniami na lekcjach. Jaką metodą 

kieruje się pani , aby uniknąć takich 

sytuacji ? 

P.D: Myślę , że najlepiej na to pytanie 

odpowiedzieliby uczniowie. 

Ogólnie kieruję się taką zasadą , że każ-

dy uczeń musi pracować podczas lekcji. 

Poza tym staram się ich obserwować , 

widzieć ich reakcje i prowadzić lekcję 

tak, aby każdy uczeń rozumiał, a jedno-

cześnie musiał na tej lekcji pracować. .                                                                                                                                                                         

A.L.: Jaki według pani powinien być gimnazjalista ? 

P.D: Przede wszystkim gimnazjalista powinien być 

osobą , która umie odpowiadać za swoje czyny. Powi-

nien wiedzieć, że wkraczając w dorosły wiek, on sam 

ponosi odpowiedzialność za swoje działania jak rów-

nież za słowa. 

A.L.: Co sprawia pani większą satysfakcję : bycie na-

uczycielem czy dyrektorem ? 

P.D: Większą satysfakcję sprawia mi bycie nauczycie-

lem. 

A.L.:  Dlaczego ? 

P.D: Ponieważ to właśnie podczas lekcji widzi się 

efekty własnej pracy. Są osoby , które bardzo dobrze 

rozumieją zadania i są takie, które mają problemy, a 

już po kilku lekcjach potrafią coś  zrobić i współpraco-

wać. 

 A.L.: Dziękuję pani bardzo za rozmowę. 

ZŁOTA PIĄTKA : 

1-AGNIESZKA  CZOSKA  5,61 

2-ANNA NOWOTARSKA 5,46/DOROTA BUKOWSKA 5,46 

3-JUSTYNA  BUKOWSKA 5,4 

4-KINGA  PYRZOWSKA 5,38 

Opr. Daria F. i Ania M.    

(Ciąg dalszy ze strony 1) 

Podsumowanie I semestru 

Wyniki egzaminu próbnego 

„..nauka to mądrości 

(na podstawie Gazety Wyborczej)  

Niezbyt dobrze wypadła w naszym kraju październikowa próba egzaminu gimnazjalnego. Uczniowie osiągnęli 

na próbie średnio mniej niż połowę punktów. Statystyczny uczeń z części humanistycznej dostał 24,26 pkt. na 

50 możliwych, a z części matematyczno-przyrodniczej 23,64 pkt. również na 50 możliwych. Prawdziwy egza-

min oceniany przez egzaminatorów zewnętrznych gimnazjaliści pisać będą 14 i 15 maja 2002r. 

(Ciąg dalszy na stronie 6) 

,, ...Gimnazjalista  powinien  
wiedzieć, że wkraczając  w 
dorosły  wiek,  sam ponosi  

odpowiedzialność  
za  swoje działania  jak również 

za  słowa.”  

GIMZET KA 
Str. 2 



ROK 1 ,  NUMER 1  

W ieś Kost-

k o w o 

(jak wspominają najstar-

si)   bardzo zmieniła 

swoje oblicze i charak-

ter. Przede wszystkim 

nie było tylu domów 

i mieszkańców. Obecnie 

wieś liczy ok. 350-450 

mieszkańców, w tym 

ok. 100 dzieci. Przed 

wojną i w la-

tach 40-tych 

oraz 50-tych 

funkcjonowały 

4 gospodarstwa 

rolne. Wielu 

dawnych miesz-

kańców zajmowało się 

rzemiosłem, m. in. był 

szklarz, szewc, stolarz, 

krawiec, kowal, koło-

dziej, piekarz, młynarz. 

Niedaleko kościoła znaj-

dowała się kuźnia, w 

której kowalstwem zaj-

mował się pan Szulc. 

 

Z drugiej strony wsi, nad 

stawem pracował młyn i 

piekarnia. Mieszkańcy 

Kostkowa i okolicznych 

wsi mogli się zaopatry-

wać codziennie w świe-

że pieczywo. Sklep spo-

żywczo-przemysłowy 

znajdował się naprze-

ciwko piekarni, po dru-

giej stronie drogi w kie-

runku Wejherowa, która 

była kiedyś drogą bruko-

wą. W pobliżu stacji ko-

lejowej stał budynek 

mleczarni (obecnie dom 

mieszkalny). Mleczarnia 

produkowała: śmietanę, 

twarogi, sery, masło 

i podlegała pod rejon 

Spółdzielni Mleczar-

skich w Wejherowie. 

 

Kolej od-

g r y w a ł a 

ważną rolę 

w życiu 

mieszkań-

ców Kost-

k o w a 

i okolicy. Był to podsta-

wowy środek lokomocji 

i transportu w kierunku 

Wejherowa i 

Lęborka. Kolej 

założono w 19-

31 r.. Pociągi 

kursowały na 

trasie Wejhero-

wo-Kostkowo-

C h o c z e w o -

Lębork i z po-

wrotem. W 1939 r. była 

to linia prywatna znajdu-

jąca się w rękach oku-

panta aż do wyzwolenia. 

Po zakończeniu II wojny 

światowej istniała jako 

linia Polskich Kolei Pań-

stwowych ( PKP ). 

Na linii odbywały się 

przewozy pasażerskie i 

towarowe. W czerwcu 

1981 r. linię tę zamknię-

to i obecnie co drugi 

dzień o różnych porach 

kursuje z Wejherowa do 

Gniewina i z powrotem 

tylko pociąg towarowy. 
 

W latach 1932-1933 wy-

budowano kościół w 

Kostkowie i założono 

Parafię pod wezwaniem 

Św. Ottona. Kościół był 

konsekrowa-

ny w 1937 r., 

w 4 lata po 

zakończeniu 

jego budowy. 

P i e r w s z y m 

proboszczem 

(w latach 

32-1933) był 

Alfons Radomski z 

Wierzchucina, który do-

jeżdżał do wiernych z 

posługami duszpasterski-

mi.  

(Ciąg dalszy na stronie 10) 

Cudze chwalicie, SWEGO nie znacie.... 

Nasza Miejscowość - Kostkowo  

Obecnie wieś liczy ok. 

350-450 mieszkańców, 

w tym ok. 100 dzieci.  

Str. 3 

Kościół parafialny św. Ottona 

Restauracja „Leśne Wrota” 



21.02.02 r. W naszej 

szkole odbyła się bardzo 

miłą uroczystość z okazji 

Dnia Babci i Dziadka. 

Dzieci z oddziałów sze-

ściolatków 

pod kierun-

kiem L. 

Musiakow-

skiej i M. 

Ł e b k o w -

skiej przy-

g o t o w a ł y 

m o n t a ż 

s ł o w n o -

muzyczny, 

który był powodem wielu 

wzruszeń zaproszo-

nych gości. Były ży-

czenia, laurki i 

drobne upominki 

własnoręcznie wy-

konane przez dzieci 

oraz słodki poczę-

stunek, który przy-

gotowały mamy sze-

ściolatków. 

Arek Ł.  

Dzień Babci i Dziadka 

GIMZET KA 

Kochamy nasze  Babcie i Dziadków 

Str. 4 
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ROK 1 ,  NUMER 1  

 Rada Sołecka i pracownik Biblioteki Publicznej 
prowadzą w każdy wtorek w WDK zajęcia 
świetlicowe dla wszystkich. Uczestnikami mogą 
być Ci, którzy mają ciekawe pomysły, razem 
chcą się uczyć, bawić lub ...wspólnie spędzać 
czas. Zajęcia rozpoczynają się o godz. 12.30 i 
trwają do godz. 20.00 

 Od listopada trwają próby utworzenia regional-
nego zespołu  artystycznego, którego zadaniem 
będzie tworzenie i rozwijanie lokalnej kultury i 
tradycji oraz integracji wszystkich lokalnych 
środowisk. Zespół dał już pierwszy występ na 
Dzień Seniora. Obecnie trwają przygotowania 
programu  na zbliżający się Dzień Kobiet 

M.M.D. 

 Caritas przy parafii św. Ottona w Kostkowie 
organizuje dn. 21 marca 2002 r. (tj. czwartek) o 
godz. 18.30 warsztaty „Palma i stoik wielkanoc-
ny. 

     Gwarantujemy fachową pomocą przy ich wyko-
naniu.  

Zapraszamy młodzież i dorosłych do wspólnej i 
pożytecznej pracy. 

Wykonane palmy i stroiki za zgodą uczestników 

Biblioteka Publiczna w Kostkowie posiada liczny 
księgozbiór.  Każdy  czytelnik znajdzie coś cieka-
wego, wartościowego i pouczającego dla siebie z 
zakresu: 

 Literatury pięknej (polskiej i obcej dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych). 

 Literatury popularno– naukowej  w 
dziedzinie filozofii, astronomii, geo-
grafii, historii,  biologii, oświaty, go-
spodarstwa domowego, rolnictwa, 
ogrodnictwa, warzywnictwa, zielar-
stwa, motoryzacji, zdrowia, i sztuki.  

Posiadamy również: 

 Słowniki  encyklopedie,  leksykony. 

 Duży zasób lektur szkolnych. 

Pomocą w doborze lektury chętnie służy bibliote-
karka. 

 M.M.D. 

pod opieką pań nauczycielek z 
Gimnazjum oraz pani Marii Domi-
nik z Kostkowa. 

1.02.2002  Dzień Seniora zorgani-
zowany dla mieszkańców  Chyno-
wa i Mierzynka z orkiestrą i poczę-
stunkiem. 

2.02.2002 Zakończenie ferii zimo-
wych dla dzieci—Ognisko i piecze-
nie kiełbasek przy placu zabaw. 

05.02.2002 Zabawa choinkowa,  
gwiazdor oraz paczki i słodkie po-
darki dla 100 dzieci z Kostkowa. 

09.02.2002 Rozgrywki tenisowe o 

26.01.2002 Zebranie sprawozdaw-
cze Związku Rencistów, Emerytów 
i    Inwalidów oraz zabawa tanecz-
na przy orkiestrze wraz z poczę-
stunkiem. 

28.01.2002 Rozpoczęcie ferii zimo-
wych dzieci z sołectwa Kostkowo 

puchar Prezesa OSP Kostkowo dla 
dzieci, młodzieży oraz starszych 
panów, którzy brali w nich  czynny 
udział.  

09.03.2002 Dzień Kobiet dla rolni-
czek organizowany przez wójta 
gminy Gniewino. 

10.03.2002 Dzień Kobiet dla pań z 
Kostkowa  organizowany przez 
Rade Sołecką i KGW. Spotkanie 
przy kawie, cieście i lampce szam-
pana.  

T.K. 

Biblioteka 

Wiejski Dom  Kultury –Kalendarium 
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Sołectwo Kostkowo 

Komunikaty 

zostaną rozprowadzone przez członków    i wo-
luntariuszy PZC wśród parafian, aby zasilić 
konto caritasu. 

C.C. 

W sklepie papierniczym klient pyta 

sprzedawcę:  

— Czy tym flamastrem można też 

pisać pod wodą? 

— Tak, oczywiście, ”pod wodą” i inne 

słowa... 

-Panie dyrektorze-zwraca się Kowalski  

do szefa. 

-Słucham? 

-Właśnie przyszedł do pana SMS. 

-Niech wejdzie 

Mówi pchła do pchły : 

-Strasznie źle wyglądasz .Schudłaś . 

-Bo wiesz... Okazało się, że pies,  na 

którym mieszkam jest wypchany. 

Zebrały Ania S. i Dorota B. 

H    u   m   o   r 



1) Konkurs ''Znaczek eko-

logiczny''- przygotowany 

przez samorząd klasy 1d 

I miejsce-Agnieszka Kar-

czewska 

II miejsce-Ewelina Raczyń-

ska 

III miejsce-Anna Machaliń-

ska 

 

2) Konkurs plastyczny 

''Cztery pory roku''- cz.I  

''Jesień'' przygotowany 

przez s.k.LOP kl.IIIc (przy udziale 

nauczyciela sztuki P.Moniki No-

wak) 

I miejsce-Justyna Owczarek 

II miejsce-Agnieszka Piątek 

III miejsce-Agnieszka Maszota 

 

3) Konkurs fotograficzny ''Moje 

zwierzątko''-przygotowany przez 

Samorząd klasy IIb 

I miejsce-Katarzyna Ceynowa 

II miejsce-Natalia Szmidt 

III miejsce-Iwona Basińska 

   

4)Konkurs wojewódzki ''Moje 

przyrodnicze fascynacje'' -udział 

A g n i e s z k a 

Czoski, Anny 

Hajbowicz i 

Justyny Szulc. 

Prace literackie 

zostały wyko-

nane pod kie-

runkiem p. 

Elżbiety Dulko 

 

5) Zbiórka 

pieniędzy dla 

b e z d o m n y c h 

zwierząt przeprowadzona przez 

samorząd klasy 

IId. Uzyskano 

185,89 zł. Z tych 

funduszy została  

zakupiona karma 

(50 kg) dla schro-

niska w Gdyni-

Redłowie. 

 

6) Międzyszkolny 

k o n k u r s 

''Najładniejszy karmnik, budka 

lęgowa''  
przeprowadzony przy współudzia-

le nauczyciela sztuki p. Moniki 

Nowak oraz pomocy p. Ewy Pio-

trowskiej. W konkursie wzięło 

udział 122 uczestników ze Szkoły 

Podstawowej w Gniewinie, Gim-

nazjum w Choczewie, Gimnazjum 

Nr 2 w Wejherowie i Gimnazjum 

w Kostkowie. Sponsorami nagród 

byli: Nadleśnictwo Wejherowo, 

Nadleśnictwo Choczewo, Zarząd 

okręgu LOP w Gdańsku, Zakład 

Usług Komunalnych w Wejhero-

wie, Zarząd Gminy Gniewino, 

Zakład Usług Komunalnych i 

Ochrony Środowiska w Gniewi-

nie.Uczniowie 

nagrodzeni z 

naszej szkoły 

to:Emilia Pasz-

ke, Emilia Ma-

ciołek, Dorota 

Szimichowska, 

Karolina Pasz-

ke, Olga Ły-

skawa, Dorota 

Mutka, Anna 

Wojcieszko, Agnieszka Piątek, 

Alicja Funk, Adam Pyś. 

  

(Ciąg dalszy na stronie 9) 

Z pamiętnika gimnazjalisty: „Egzamin próbny” 

Szkolne koło Ligi Ochrony Przyrody 

GIMZET KA 

 Na łamach naszej gazetki prezentujemy wspomnienia  tego wydarzenia radomskich gimnazjalistów. 

  

„16 października 2001. Wstałem jak zwykle niewyspany. Doprowadziłem się do stanu używalności i wtedy dotarło 

do mnie. Dziś egzamin! Nie uczyłem się. Nie chciało mi się. Trochę żałowałem. Poszedłem do szkoły, usadzono 

mnie w sali i kazano czekać 30 minut. To nie na moją cierpliwość. Zacząłem grać w kości. Wkrótce koledzy przyłą-

czyli się i zapomnieliśmy o najstraszniejszym. I stało się! Weszła pani dyrektor, rozdała arkusze i zaczęła tłuma-

czyć. Wreszcie aż po 10 min. pozwolono nam zacząć rozwiązywać. Ja miałem zadania matematyczno-przyrodnicze. 

(Ciąg dalszy ze strony 2) 

(Ciąg dalszy na stronie 10) 

 Do koła należy  48 uczniów gimnazjum. Przewodniczącą rady s.k.LOP 

jest Anna Nowotarska. W październiku przedstawiciele koła uczestniczyli 

w zjeździe s.k.LOP w Wieżycy, gdzie podsumowano wyniki konkursu na 

najlepsze koło LOP w woj. pomorskim. Nasze koło otrzymało wyróżnie-

nie. 

                Wykonane prace w I semestrze 

Nagrodzone karmniki 

Zaproszeni goście i organizato-
rzy konkursu ''Najładniejszy 

karmnik, budka lęgowa'' : 

Str. 6 



GIMZET KA 

  

UWAGA 

Zaznacz krzyżykiem swo-
je  odpowiedzi.  Podaj  
propozycje tematów, jakie 
chciałbyś na  łamach ga-
zetki spotkać. Podaj swo-
je dane. Wytnij ankietę i 
wrzuć do 15 marca do 

skrzynki, która 
będzie wysta-
wiona obok 
portierni. 

Nagrody za  

wypełnienie 

ankiety 

Str. 7 

Propozycje Twoich 
tematów: 

Nazwisko 

Klasa 

Telefon 

ANKIETA z nagrodami 

Czy chciałbyś, aby 
nasza szkoła miała 
swoją gazetkę? 

Bardzo prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. 

Bardzo 

Wszystko mi jedno 

Nie 

Jak oceniasz jej szatę 
graficzną? 

Podoba mi się 

Taka sobie 

Nie podoba mi się 

Z jaką częstotliwością 
chciałbyś, aby 
ukazywała się nasza 
gazetka? 

Raz w semestrze 

Raz w miesiącu 

Raz na dwa miesiące 

Jakie tematy miałaby 
ona poruszać? 

Z życia szkoły 

Nasze hobby 

Wywiady 

Ciekawostki z Internetu  

Najwyższe budowle świata - Petronas TowersPetronas Towers  

Adres 

Nasza redakcja: 
 

 
Dorota Bukowska, Daria Felikszowska, 

Anita Lange, Arkadiusz Łebkowski, Anna 

Machalińska, Katarzyna Mówka, Mateusz 
Mówka, Karolina  Paszke, Damian Pen-

dowski, Agnieszka Piątek, Anna Rutz, 

Anna Szymikowska 

 

Opiekun: Alicja Niepomnik 

 

 

Położenie – Kuala Lumpur, Malezja 

Czas powstawania – lata 1992 – 1998 

Typ – wieżowiec, biurowiec 

Styl – nowoczesny 

Materiały – stal, beton, szkło 

Koszt budowy – 1,6 biliona dolarów 

Wysokość – 452 m (379 bez iglicy) 

Powierzchnia – 40 ha – plac (1000000m2 

– wszystkie piętra łącznie) 

 

Opis  
Mający 88  czterometrowych pięter nad 

ziemią i 4 piętra pod ziemią Petronas To-

wers jest najwyższym budynkiem w kate-

gorii do najwyższego elementu zwieńcze-

nia konstrukcyjnego lub architektoniczne-

go. 

Obie wieże mają łącznie 76 wind, do 

transportu używanych jest 29 dwupozio-

mowych wind i 10 ruchomych schodów, 

poza tym obie wieże na wysokości 41 i 42 

piętra, czyli na wysokości 170 metrów 

połączone są ze sobą zewnętrznym mo-

stem o długości 58,5 m. Winda może po-

mieścić 26 osób. 

 

Przy budowie wież pracowało do 7 tys. 

robotników jednocześnie, którzy zużyli 

160 tys. m3 betonu, 77 tys. m3 nierdzewnej 

stali, 208 pali długości 208 m każdy, po-

krytych płytą żelbetową o grubości 4,5 m. 

 

Budynki posiadają łącznie 65 tys. m2 

szyb co daje liczbę 32000 okien. Aby 

umyć każdą wieżę tylko raz potrzeba oko-

ło miesiąca. 

 

W budynku znajdują się: sklepy, po-

mieszczenia rozrywkowe, muzea, hale 

symfoniczne, meczet, centrum konferen-

cyjne oraz parking na 4500 samochodów 
Informacje wyszukali i opracowali  

Arkadiusz Ł. i Damian P. 
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Konkurs—Krzyżówka 
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Wypełnij krzyżówkę i wraz z wypełnioną ankietą po drugiej stronie, wytnij i wrzuć do skrzynki, 

wystawionej obok portierni 

Małe, pyszne co nieco... 

Składniki: 

 1 tabliczka czekolady bia-

łej 

 2 kubeczki 30% śmietanki 

z mleczarni „Śnieżka” 

 1 paczka płatków migdało-

wych 

 2 paczki wiórków kokoso-

wych 

 spód biszkoptowy jasny 

Zachęcamy do podzielenia się na łamach naszej gazetki ciekawymi, prostymi przepisami naszych 

mam, cioć czy babć. Najciekawsze propozycje opublikujemy i nagrodzimy. 

Rafaello pani Gabrysi 

Przygotowanie: 

Czekoladę białą rozpuścić na małym ogniu z połową kubeczka śmieta-

ny  i kokosem. Wystudzić. Ubić pozostałą śmietanę, wymieszać z 

płatkami migdałowymi i wystudzoną masą. Można także dodać pacz-

kę potłuczonych orzechów laskowych. Wylać na  biszkopt, udekoro-

wać np. ubitą śmietaną.  

Polecane ciasto naj-
smaczniejsze jest ze 
śmietanką z perliń-
skiej  mleczarni 
„Śnieżka” 

Opracowała: Agnieszka P. 
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Wykonane karmniki zostały wyko-

rzystane w tegorocznej akcji do-

karmiania ptaków, a budki lęgowe 

otrzymali leśnicy. 

 

7 )  K o n k u r s  w i e d z y 

''Obserwator'' (całoroczny) -

prowadzony przez Samorząd klasy 

IIIc 

Podsumowanie dwóch etapów jest 

następujące: 

1) Anna Hajbowicz 

2) Aleksandra Macio-

łek 

3) Joanna Trocka 

4) Agata Mach 

5) Wojciech Okrój 

6) Aleksandra Choj-

nacka 

7) Anna Nowotarska 

8) Ewelina Kawka  

 

8) Przygotowanie przedstawienia 

''Ptasia telewizja'', które dotyczyło 

(Ciąg dalszy ze strony 6) akcji zimowego dokarmiania 

zwierząt. 

 

9) Udział w Konkursie Biolo-

gicznym dla Szkół Gimnazjal-

nych-II etap (rejonowy). 

I miejsce zajęła Agnieszka Czo-

ska i zakwalifikowała się do 

etapu wojewódzkiego. 

X miejsce zajęła Justyna Bu-

kowska i zakwalifikowała się do 

etapu wojewódzkiego, a XV 

miejsce-Dorota 

Bukowska 

 

10) Obecnie trwa 

akcja zimowego 

dokarmiania pta-

ków w karmniku 

przy szkole. W 

grudniu dyżur 

pełniła klasa 

IId, w styczniu 

klasa Ie, a w lutym klasa Ia. 

 

Mimo dużej aktywności uczniów 

w pracach s.k.LOP należy podkre-

ślić  trudności w przeprowadzeniu 

następnych szkolnych konkursów 

z powodu braku środków finanso-

wych na nagrody. Tym samym 

koło będzie musiało wycofać się z 

w o j e w ó d z k i e g o  k o n k u r s u 

''Najlepiej pracujące koło LOP''  

   

 Daria F. i Ania M. 
                             na podstawie materiałów  

opiekuna koła p. Renaty Pieńczyn 

Wiosna- chyba nie trzeba mówić, 

z czym się wszystkim kojarzy.  

          Dla większości osób jest 

ona czasem przebudzenia, rado-

ści, przybyciem do kraju wielu 

ptaków  itp. To bardzo wyjątkowa 

pora roku, gdyż jak wcześniej  

napisałam, wszystko co ”usnęło” 

zimą, znów budzi się do życia. 

          Wydaje mi się, że nowy rok 

można by było rozpocząć dopiero 

21 marca- pierwszego dnia wio-

sny.  Skoro wszystko w tym cza-

sie odradza się na nowo, to dla-

czego nie przyjąć, iż rzecz  po-

dobnie ma  się z nowym rokiem? 

„Wiosna- pięknieje wkoło świat...” 
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Wręczanie nagród 

          A jak świętujemy nadejście 

wiosny?  Założę się, że pamięta-

cie wykonywanie  i  topienie ma-

rzanny. Było to w przedszkolu. 

Rywalizowaliśmy wtedy ze sobą 

o to, kto zrobi najładniejszą ma-

rzannę, a przejście z budynku 

przedszkolnego  do jeziora, gdzie 

topiliśmy nieszczęsne kukły, 

wzrastało w naszych serduchach 

do rangi wielkiej  defilady. 

          Na szczęście już dawno 

opuściliśmy mury przedszkola i  

nie musimy się martwić, jakie 

oczy powinna mieć nasza papie-

rowa lalka topiona w stawie. Te-

raz dzięki wyrozumiałemu gronu 

pedagogicznemu możemy ten 

dzień obchodzić „na luzie”. I chy-

ba przez ten luz 21. marca nazy-

wany jest też Dniem Wariata lub 

Dniem Wagarowicza.  

          Jedno wiem na pewno: wa-

garować w ten dzień nie warto, bo 

w naszej szkole otrzymamy sporą 

dawkę  śmiechu i dobrej zabawy. 

Podobnie jak w ubiegłym roku 

każda klasa będzie miała możli-

wość zaprezentowania ciekawej 

inscenizacji, komicznej scenki itp. 

          Ale poza pierwszym dniem 

wiosna ma też inne zalety. Na 

przykład coraz wcześniej  się 

przejaśnia. [Z własnego doświad-

czenia wiem, że o wiele chętniej 

wstaje się do szkoły, kiedy jest 

jasno.] No i powoli czuć powiew 

lata. A  co kojarzy się z latem? 

Wakacje! Swoboda! Bo przyznaj-

my szczerze, kto z nas przy pierw-

szej słonecznej pogodzie choć 

przez chwilę nie pomyślał o waka-

cjach? 

          Jednak trochę się rozmarzy-

liśmy. Przecież rok szkolny trwa 

nadal... I póki co pozostaje nam 

jedynie cieszyć się piękną pogodą, 

która na razie przychodzi stopnio-

wo. W końcu to dopiero początek  

wielkiego odrodzenia jakim jest 

wiosna.       

Przedstawienie „Ptasi Telewizja” 

Szkolne koło Ligi Ochrony Przyrody 



Wtedy świat to był tylko mój mózg, 

długopis i arkusz egzaminacyjny. 

Nie wiedziałem, co się dzieje wokół 

mnie. Ponoć ktoś mnie wołał, ale 

nie słyszałem. Liczyły się tylko 

zadania. Gdy skończyłem, poczu-

łem się jak po wyjściu z transu. 

Zacząłem zauważać otoczenie. 

Czułem się dziwnie. Spojrzałem na 

zegarek zostało 40 min. Zacząłem 

sprawdzać. Spokojnie, rozważnie, 

(Ciąg dalszy ze strony 6) dokładnie... Każdy błąd przypra-

wiał mnie o dreszcze. ,,Skoro tu się 

pomyliłem to dalej też mogłem się 

pomylić”. Ta myśl krążyła po mo-

jej głowie. Wreszcie zaznaczanie 

na karcie odpowiedzi. ,,Tylko się 

nie pomyl!”. To była najbardziej 

stresująca chwila. Właściwie ta-

kich chwil nie było zbyt dużo, ale 

wystarczyły. Po oddaniu testu po-

woli zacząłem dochodzić do siebie. 

Znów byłem pogodny, świeciło 

słońce. Dopiero wtedy wiedziałem, 

że tekst był prosty, jak tabliczka 

mnożenia. Totalna ulga! Prawi-

dłowe rozwiązania. I byłem w do-

mu. Głodny.  
Paweł Matejek kl. 3d 

  

tekst zaczerpnięty ze strony: 

http://www.republika.pl/radomska5/
pamietnik01.htm 

Wiejskiego Domu Kultu-

ry znajdowała się świe-

t l i c a 

wiejska, 

a na pię-

t r z e 

funkcjo-

n o w a ł a 

poczta. W świetlicy 

przez dłuższy czas odby-

wały się różne imprezy 

kulturalne, zabawy wiej-

skie, dożynki, wyświe-

tlano filmy (przyjeżdżało 

Objazdowe Kino z Wej-

herowa ). Obecnie w 

WDK odbywa 

się szereg cieka-

wych imprez dla 

dzieci i doro-

słych. W póź-

niejszym okre-

sie ( 1957 r.) 

pocztę przenie-

siono do budyn-

ku Urzędu Gmi-

ny, było to Prezydium 

Gromadzkiej Rady Na-

Dziś parafia Kostkowo 

obejmuje 24 wioski, któ-

re zamieszkuje 2750 

osób. 

Straż Pożarna została za-

łożona w Kostkowie w 

1955 r.. Na początku by-

ło 17-stu członków OSP. 

Z okazji 25-lecia OSP w 

maju 1980r. kostkow-

skiej straży wręczono 

sztandar i odznaczono ją 

brązowym krzyżem za-

sługi. 

 Do 1955 r. w naszej wsi 

była składnica 

d r e w n a 

(obecnie jest tu  

osiedle). Po jej 

zlikwidowaniu 

aż do 1969 r. 

mieściła się na 

jej  miejscu 

składnica mar-

gla z kopalni 

odkrywkowej w Orlu. 

W obecnym budynku 

(Ciąg dalszy ze strony 3) rodowej. W tym samym 

budynku znajdo-

wała się siedziba 

Milicji Obywa-

telskiej i placów-

k a  O R M O 

(Ochotnicza Re-

zerwa Milicji 

Obywatelskiej). Po zli-

kwidowaniu tych urzę-

dów założono bibliotekę 

i Urząd Pocztowy tele-

komunikacji Polskiej 

S.A.. Przez dłuższy czas 

naczelnikiem poczty był 

p. Bartoszuk, który swo-

ją służbę wypełniał su-

miennie.  

W Kostkowie znajdowa-

ła się również siedziba 

dyrekcji Lasów Pań-

stwowych. 
Paweł Owczarek, ucz. kl. Id 

 
 

 

Praca napisana na konkurs: „Moja miej-
scowość w Internecie” . Opublikowana na 

stronach internetowych Szkoły Podstawo-

wej w Gniewinie pod adresem:  
http://gniewinosp.republika.pl  

 Z pamiętnika gimnazjalisty: „Egzamin próbny” 

Nasza Miejscowość - Kostkowo  

W obecnym budynku 

Wiejskiego Domu Kultury 

znajdowała się świetlica 

wiejska, a na piętrze 

funkcjonowała poczta. 

GIMZET KA 

Wiejski Dom Kultury 

Str. 10 
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Park. Nazwa wzięła się od Parku Lin-

colna w Santa Monica, w którym przy-

szli muzycy spotykali się na pogawęd-

ki. 

 

Ich muzykę określa się 

jako połączenie alter-

natywnego rocka z 

elektroniką i hip-

hopem. Sami o swojej 

muzyce mówią: To 

rock. Tyle, że rock 

wymieszany z innymi 

gatunkami. Taka mu-

zyczna hybryda, złożo-

na z sześciu różnych części... Każdy z 

nas dołożył do Linkin Park coś swoje-

go.  

 

Linkin Park tworzy szóstka muzy-

ków: 

 

Chester Bennington - wokalista  

Mike Shinoda - raper 

Brad Delson - gitarzysta 

Rob Bourdon - perkusista  

Joseph Hahn - DJ 

Phoenix Farrell - basista 

 

(na podst. str.www.bravo.pl) 

Są takie zespoły, które pojawiają się 

znikąd i od razu robią na wszystkich 

wielkie wrażenie. Linkin Park nagrali 

dopiero jedną płytę, ale to w zupełno-

ści wystarczyło, aby 

zawładnąć światem! 

 

Zespół powstał w 

1996 r. Na początku 

swej kariery wystę-

powali pod nazwą 

Xero z czasem prze-

mianowaną na Hy-

brid Theory, a 

później na Linkin 

Już było cicho, a tu taki po-
wrót! Kylie Minogue jesz-
cze nie powiedziała ostatnie-
go słowa. Skończyła 33 lata i 
jest w wyśmienitej formie. 
P o z n a j  j ą  b l i ż e j ! 
Kylie Minogue to bez wąt-
pienia jeden z największych 
fenomenów naszego świata. 
W ciągu czternastu lat karie-
ry wydała 9 albumów studyj-
nych i 34 single. Jej ostatnia 
płyta ukazała się w 2001 r. 
Album Fever przyniósł jej 
przebój Can't Get You Out 
O f f  M y  H e a d .  
 

Kylie jest jedną z najbardziej 
znanych piosenkarek, lecz 
swoją karierę zaczynała jako 
aktorka. W wieku 11 lat za-
grała w telewizyjnej tele-
noweli Sky Ways, a następnie 
wystąpiła w popularnych, 
australijskich serialach The 

Sullivans i The HendersKids.  
Z powodu dobrze zapowia-
dającej się kariery aktorskiej 
w wieku siedemnastu lat Ky-
lie porzuciła szkołę i posta-
nowiła zająć się aktorstwem 
profesjonalnie. Po sukcesie 
w serialu Neighbours zdecy-
dowała się jednak na jeszcze 
jedną bardzo ważną zmianę 
w życiu - zaczęła śpiewać. 
Czy podjęła słuszną decyzję- 
jak najbardziej! 

(na podst. str. www.bravo.pl) 

Katarzyna M. 

1995 roku z powodu braku 

śniegu w serra Nevada zosta-

ły przesunięte o rok. 

Na igrzyskach olimpijskich 

narciarstwo alpejskie zade-

biutowało w 1936 roku w 

Garmisch-Partenkirchen. 

Od 1967 jest rozgrywany 

Pierwsze MŚ odbyły się  

1931 roku. W latach 1931-

1939 odbywa-

ły się corocz-

nie. Teraz 

cykl ich roz-

grywania jest 

dwuletni. W 
Puchar Świata w narciar-

stwie alpejskim 
Mateusz M. 

Linkin Park 

Muzyka, czyli to czym najbardziej interesują się nastolatki ! 

COŚ O SPORCIE-Historia narciarstwa alpejskiego 
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Walcząc o setne części sekundy, 

narciarze przybierają ekwilibry-

styczne pozycje 



-Dlaczego mężczyźni tak lubią kawa-

ły o blondynkach? 

-Bo mogą je zrozumieć... 

- -

Czym rożni się mężczyzna od kompu-

tera? 

-Do komputera wystarczy wydać 

JEDNO polecenie.... 

 

-

Dlaczego psychoanaliza mężczyzn 

zabiera mniej czasu niż psychoanaliza 

kobiet? 

-Kiedy trzeba się cofnąć do dzieciń-

stwa, oni już tam są... 

 

- Ilu mężczyzn potrzeba do wkręcenia 

żarówki? 

 -Dowiemy się, jak tylko któryś wsta-

nie z kanapy... 

-Dlaczego mężczyźni nigdy nie poka-

zują prawdziwych uczuć? 

 -Nie można pokazać czegoś, czego 

się nie ma... 

 

Kobieta: Czy kochasz mnie tylko 

dlatego, ze mój ojciec zostawił mi 

fortunę? 

 Mężczyzna: Ależ skąd, skarbie, ko-

chałbym Cię tak samo, bez względu 

na to, kto zostawiłby Ci fortunę... 

 

 

-Jak sprawić, żeby mężczyzna był 

szczęśliwy w sypialni? 

-Przenieść tam telewizor... 

 

 

-Co to oznacza - jesteś w domu a 

mężczyzna okazuje Ci nagle zaintere-

sowanie i sympatię? 

 -Pomyliłaś domy... 

 -Jaka jest różnica pomiędzy mężczy-

zna a wielbłądem? 

-Wielbłąd może pracować 8 dni bez 

picia, podczas gdy mężczyzna może 

pić 8 dni nie pracując... 

 

 
Blondynka 

  

  

Nasza redakcja: 

SAMORZĄDOWE 

GIMNAZJUM   

IM. KS. S.GALASA 

W KOSTKOWIE 

Jesteśmy w internecie 

www.kostkowog.repu

blika.pl 

Dorota Bukowska, Daria Felik-

szowska, Anita Lange, Arkadiusz 
Łebkowski, Anna Machalińska, 

Katarzyna Mówka, Mateusz Mów-

ka, Karolina  Paszke, Damian Pen-
dowski, Agnieszka Piątek, Anna 

Rutz, Anna Szymikowska 

Opiekun: Alicja Niepomnik 

Korekta: Elżbieta Dulko 

Żarty o  płci pięknej i 

pięknej inaczej... 

Kontratak blondynki 

Prace uczniów klasy IIIB 

W krzywym zwierciadle 


